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7 Aur el' nu gaaeL siden Fersk
\'andstlslwrifol'Puingen ~ua Dagens 
LYK, og OlIl Jll an egentlig ikke kan 
hetegne de svundne Aar som ,,7 
mugro Aar'" tordi de foreliggende 
Hesultater taler tor meget d(;rimod, 
RtHl hringer dot forlølmc Sy,aar dog 
Ilumgt ni Bud om Kampe og Skuffel
ser; underligt vilde det vel ogsaa 
vmro. hvis dpt. var andel'leden8, hel' 
hvor dpt c1]'pjl't' sig OlU en ganske 
ny Virksomhed. 

1;~fterhaandell har Regering og 
Uigs(lag da ogsaa. taaet øjet. op for, 
at Fr'l'skntndsnskcriforeningen har 
tag·et en forfjenHtfuld Gerning op 
\e(l at søge at fot'hedre Fiskebe
standen i v Ol'(' Søer og Aner. og 
udnytte Affaldsnsken fra Fisker
kjPrlw, idnt Uamkultul'erne omsæt
ter <lem i vll'rdifuldt.ØI'redkod. 

Pna sidRtp Aar~ Vinanslov mod
tog Fel'skvHndstlskeritoreningen saa
ledes pi Tilslmd af :WOO Kr, til 
FerskYflJld,;tislwl'isiationen og 1000 
Kr, til Medlcmsbladet, herfor vil 
vi gerne den førsto Dag i det nye 
Aar llPllytte Lejligheden til al ud
tale vor' hodste Tak! 

Med det sanlIne vi omtaler de 
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Lysglimt, der falder paa vor Vej. 
maa yi imidlertid ogsaa tænke paa 
enkelte store Skygger. der kastes 
paa samme, hvilke sidste i frem
trædende Grad skyldes den danske 
Jernbaneadministration. Vel ved 
at det i ledende Kredse er den 
gængse Opfattelse af vort Jernbane
væsen, at det skal betale sig og 
helst give et godt narligt Overskud. 
det er selvfølgelig ogsaa )Ieningen 
med et Statsaktiv, at det nogen
lunde forrenter sig; men man maa 
vel have I,ov til ogsaa at mone, at 
den Slags Statsforetagender tillige 
har don Opgavo at fremme og op
hjælpe Næringslivet i By og paa 
I,and, selvom det derved i øje
blikket faar nogle ekstraordinære 
Udgifter, ellor paa enkelte Omraa
der maa nøjes moel en ringere 
Avance. Vi tæn kor i denne F 01'

bindeise paa Statsbanernes Afslag 
paa r'ers kvandsfis keriforeningens An
modning olllA nskaffelsen af en Spe
cialvogn til Brug for Fiskerierne til 
Fremsendelse af leve11de Fisk. 
Samtidig ullluliggøros al Forsende] se 
i almindelige Vogne. fordi Stats1Hlr 
nerne nedlægger Forbud mod. at Led
sageren opholder sig i sallllne Vogn, 
hvad der er en absolut Nødvendig
hed for, at Vedkommende 1m der hele 
Rejsen kan have Tilsyn llled }'iHkelle 
og sørge for, at de stadig forsynes 
lIled den nødvendige Ilt. 

Endelig har Statsbaneme for 
ganske nylig udsendt et Cirku
lære, SOlIl forbyder at forsende 
"Fodernsk som: letforclærvel ige Va
re" paa hvidt Fl'agtbrey; herefter 
nodsage~ Damkulturerne til at be
tale Ilgodsft-agt for deres F'iskefodcr, 
hvis de vil have elet frem i frisk 
Tilstand, hvilken Forsendelsesmaacle 
er aldeles nødvendig, for at det 

ikke skal fordærves under Trans
porten. Dette vil imidlertid forhøje 
Prisen paa Fiskefoder med ea. 50 
Ofo, hvilket betyder Ødelæggelse 
for mangfoldi'ge Damkulturer. 

Samtidig med. at Adminisirationeu 
gør sit for at standse og knægte 
en smuk og opblomstrende rndustd. 
afskærer den Saltyandsfiskerne fra 
at blive af med deres Affaldsfisk 
og slruu' selv Slaaen for en Ekstra
indtægt, som den hidtj(lige Trans
portbetaling dog har neret. 

Hvad selve Damkulturerne og 
Fersknmdsfiskeriet Hngaar, saa har 
de udsendte Sporgeskemael' - fol' 
hvis Besynrelse Uedaktionen udtaler 
sin bedste Tak - udtalt som med 
en Stel11111e: at Tilyækstell i det for-
løbne Aar for Ørred i Damkulturerne 
har v:eret jævn gocl, lig'esom Karper 
og Sudet· takket være elen varme 
Sommer har vokset Ildm:erket. der 
imod klage~ dDr fra Here Sider over 
l:helcl med Karpeynglen, idet I,egell 
gik mindre heldigt. 

Priserne for Ørmd og Karper 
har gennemgaaellde ncret gode. 

r \rirkeligheden er Damkulturerne 
ogsaa nu inde i et. saa godt og 
fornuftigt Spor. at det hande er 
Syncl og Skam, hYis Autoriteterne 
ikke jævner Vejon liM for dem pan 

samme Maade som det sker med 
Landbruget i Danmark. 

Vort Vandbrug er dog et 
ligesaa naturligt Erhverv 
som Landbruget. 

Fiskeriet i de frie Vande har 
gennemgalwllde nerot godt; dog 
syntes Priserne for Gedder og sær 
lig for Brasens Vodkommel1(le at 
være adskilligt ringere ond fore
gaaende Aar. 

r Haabet. om lysere Tider og 
navnlig blidere Kaar for vort Fersk-
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vandsf1skeri i det kommende Aar 
slutter vi med Ønsket om et 

glædeligt Nytaar I 
Red. 

Ferskvands fiskeri lovens 
Revision. 

-0-

I. 
Som Medlem af det Udvalg, 

Fersk vandsfiskeriforeningen har 
nedsat for ved en evelltuel Revi
sion af Fiskerilovene at søge at 
faa de Mangler afhjulpne og de 
uheldige Bestemmelser, der findes 
i disse, ændrede, tillader jeg mig 
at fremkomme med følgende For
slag her i Bladet. Jeg venter der
ved at faa Sagen drøftet, ikke 
alene i dette Blad, men ogsaa i 
"Dansk Fiskeritidende". Er der 
nogen, der kan se :Mangler ved 
mine Forslag, da er det mig kært, 
om de vilde paavise disse og saa 
samtidig fremkomme med mere for
maalstjenlige F Ol'slag. 

For ikke at sætte for meget un
der ·Forhandling paa en Gang, skal 
jeg foreløbig indshænke mig til at 
fremkomme med Ændringsforslag 
til § 9 og 10 i "Lov om Fersk
vandsfiskeri af lH07", samt til Slut 
et Ændringsforslag til den § i Lov 
om Saltvandsfiskeri", der omhandler 
"Fredningsbæltet" . 

I § \:I omhandles Oprettelse af 
Regulativer med nærmere Bestem
melser angaaende Fiskeriet i de i 
Loven omhandlede Vande. 

De Krav, der stilles for at faa 
et Regulativ vedtaget og stadfæstet, 
er imidlertid af af den Natur, at 
Sagen i høj Grad vanskeliggøres. 

Der fordres nemlig et meget stort 
Arbejde og megen Tid af Enkelt
mand for at faa Sagen ført igen
nem. Arbejdet er saa stort og om
fattende, at en enkelt Mand eller 
enkelte Mænd ikke kan overkomme 
det. I Almindelighed vii det blive 
en enkelt Mand, der saa at sige 
kommer til at trække hele Læsset, 
det har Erfaringen noksom vist. 
Er det nu et stort Vandløb, det 
drejer sig om, saa bliver det lige
frem uoverkommeligt for ham, selv 
om han faar uogen Hjælp af andre 
fiskeribcrettigede, at fyldestgøre de 
Krav, der stilles. Der skal nemlig 
ikke alene udarbejdes et Udkast 
til et Regulativ, men der skål til
vejebringes en Fortegnelse over 
samtlige de i det paagældende 
Vand fiskeriberettigede med Angi
velse af deres Arealer. Forteg
nelsen skal desuden attesteres af 
Sognefogden. Hvor der er Tale 
om en Aastrækniug paa flere Mil 
med fiskeriberettigede paa begge 
Sider af Aaen, og naar den maaske 
løber gennem flere Amter og mange 
Sogne, er det dog utvivlsomt for 
meget forlangt, at den Mand, der 
er Formand, for det Udvalg, der i 
denne Anledning er nedsat, skal 
overtage et saa uhyre Arbejde. De 
bliver faa, der kan det eller vil 
det. At oprette et Regulativ for et 
Vandløb i hele dets Udstrækning 
og med de fleste af dets Tilløb 
lader sig vIst næppe gøre under 
de nu gældende Bestemmelser. Skal 
et Regulativ oprettes for et Vandløb 
vil man derfor i de fleste Tilfælde 
indskrænke sig til at lade dette 
gælde for en mindre Del af Vand
løbet fra Udløbet og opad og et enkelt 
større Tilløb. 

Skal det derfor blive til noget 
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med RegulativdanneJse for vOl'e 
Vandløb i størn' Omhtllg og i større 
Udstrækning) da maa der i Bestem
melserne i § 9 indføres en betydelig 
Lettelse og stilles mindre og færre 
Krav til de fiskeribel'ettigedc, der 
for et Vandløb ønsker oprettet Hegu
lativ. Og hel' meller jeg, at Kraoci 
til disse om Udarbejdelse af' et 
Sognef'ogden eller Sogne['ogdcme atte
steret J?ortegnd~e over samtlige de i 
det paagældende Vand,{iskeribcrettige
de med Angivelse ar del'es ~{realer 
absalut bør bortf'alde og tilvejobringes 
paa den Maade. som lledenfor el' 
angivet. 

.Jeg foreslaar, at Begyndelsen af 
§ 9 kommer til at lyde saaledes: 
"Nær'mere Bestemmeher Hngaaende 
Fiskeriet i de i nærværende Lov 
omhandlede Vande, i hvilke flere 
el' berettigede t.il, enhver ud fOl' 
sin Grund, at drive Fiskeri, kan for 
hver enkelt Fiskevands Vedkom
memle træffes i Regulativer. Naar 
en eller flere fiskeribel'ettigede 
ønsker et Regulati\' oprettet, for
anlediger Vedkommende udarbejdet 
U dkast til et saadant. U dkastet til 
Regulativet sendes derefter, under
skrevet af mindst en Tredjedel af 
samtlige fisket'iberettigede veddet 
paagældende Fiskevand. til den 
under § 12 (nuværende Lov) om
talte af Landbrugsministeren sær
ligt beskikkede tilsynsførende, for 
at han ved sine Medhjælpere (§ 12) 
kan udarbejde en Fortegnelse over 
samtlige i det paagældcnde Fiske
vand fiskeriberettigede med Angi
velse af deres Arealer. Udkastet 
tilligemed Fortegnelsen sendes der
efter tilbage til Itehil'enterne, som 
derefter forelægger lid kast og For
tegnelse paa et Møde, hvortii samt
lige fiskeriberettigede indvarsles 

paa den i Egnen brugelige Maade 
med mindst 8 Dages VarseL Saa
fremt en Tredjedel osv. (Resten 
af § ~) forbliver uforandret). 

(Fa rtsættes), Smidt Nisse/L 

Iagttagelser 
fra Fiskelnllturerne. 

I<'orsøg me(1 (.etlden i 
J)amme. 

Ved Fiskel'ianstalton i Frøjk gra
vedes der i Vint.eren 1908-190H 
en Del nye Dallllne iaIt IO, h\'oraf· 
ell særlig beregnedes til Gedder, 
Denne Dams Egenskaber adskilte 
sig fra de andre nygravede Damme, 
der er dybere og har Sandbund, 
ved at denne har Dyndbund, el' 
meget gr'und, idet deu kun maaler 
lidt over 1 Alen i Dybden, Vand
tiaden, der danner en Trekant. el' 
1100 O-Alen, Et Aar sonore blev 
Dammeu gjort i Stand til at mod
tage Geddeyngel. Langs Dammens 
Sider blev der først nedlagt Grene 
af Bjergfyr, dej' fastgjordes med 
bøjede Grene, som blev stukket ned 
i Dambunden og ind i Dæmningen, 
saaledes at Grenene ikke kunde 
svømme om j Dammen. Derpaa 
lukkedes Udfisknillgsmunken for-
s varligt og til en Farsi kring kile
des og dækkedes Skuddene op ad 
den skraatbyggede Munk med Dynd 
til det øverste. Dammen fyldtes 
llled V ltnd omtrent en MaaIled før 
Ynglen udsattes, 

I denne Foraarstid søgte FI'Ø

orne stærkt til i Dammen og lagde 
deres Der blev da snart en 
Mænde Unger af disse. Tillige 
blev der udkastet Tanglopper og 
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Vaarfluelarver, efterhaanden som 
disse samledes paa Histerne. 

Dammene var nu. saa godt dette 
Foraar kunde tillade det, gjort klar 
til at modtage de første 5000 Stkr. 
Geddeyngfd, der saa udsattes den 
1. Maj medbringende den halve 
Fosterblære. 

Vandtilførslen til Geddedammen 
var saaledes, af, Vandet holdt sin 
bestemte Højde og Dammen havde 
ingen anden Afløbsriste end sin 
egen Bund, del' kunde sluge ell 
Del Vand. 

Geddeyngelen blev HU fodret med 
Milt og SmaasiJd til samme Fo
dl'ings-Tider som 0rredyngelen. 
Tilsyneladende gik de ikke særlig 
pan Foderet, mAn det knnde dog 
af og til ses, at de smagte part det. 
Derimod yndede de helle l e at staa 
lallgs Vandkanten paa Jagt efter 
Smaasvævet, hel' kunde man 
tage disse, naar man blot kunde 
nærme sig Dammen ubemærket. 
helst krybende paa alle fire. 

Da Gedderne begyndte at gaa 
løs paa Frøyngelen, behøvede man 
ikke at være nogen skarp Iagttager 
for at se. at de voksede fra Dag 
til Dag. Udfiskningtm foretoges 
40 Dage efter Udsættelsen - alt
saa den 10. Juni Resultatet blev 
33 pCt. af det udsatte Antal. Stør
relsen var fra ;}-1O Cm. Disse 
Smttefisk afsendt\'s nu til Udsæt
telse i fri Vand. Tilbage blev 20 
Stkr. af højst forskellig Størrelse, 
der blev g'aaende sammen i Dam
men. 

"Nu i Xovembpr val' de Gedder 
svundet ind til ]:2 Stkr., hvilket jo 
i Forvejen kunde ventes efter den 
ulige Størrelse. Gedderne vejede 
nu godt 1/4, Pd. gennemsnitlig V ægt 
pr. Stk. 

Knnde der bare foretages Ud
fiskning af Geddeynglen med 3 
U gers Mellemrum og sorteres skarpt, 
el' jeg overbevist om, at man 
kunde opnaa gode Resultater med 
Geddeyngel til Sættefisk. Kunde 
lilan saa efteI'haanden som Ged
derne vokser til stadig tynde dem 
ud ved at sætte dem i større og 
større Naturdamme eller smaa og 
store Sø('r, der forud for Udsæt
telsen er forberedt med den Art 
"N aturfoder, der er tilpasset fl)r 
Geddernes Størrelse. 

Der er sagt meget til Gunst og 
Ugunst for Gedden, maaske mest 
det sidste, den er endog beskyldt 
for at være en Krokodilleart, og at 
den som saadan burde udryddes. 
Men jeg Hl ener, den har faaet Oprejs
ning, idet den nu ofte benævnes som 
vor lllest udprægede Ferskvands
fisk, og at den har Ret til at be
tragtes som den mest udprægede 
til Ferskvandsfiskel'idrift, kan der 
ikke være Tvivlom. 

Har det virkelig vist sig, at Ged
den gør mere Skade end den er til 
Nytte i det Vand, hvori den op
holder sig? 

Er det da ikke kun der, at Ud
ryddelsen er den tiltænkt? 

I Betragtning af ovennævnte 
eneste og første Forsøg er der 
allerede fremkommet et Bevis for 
dens fænomenale Evne til at ud
vikle sig. Dens Yngel, der som be:
kendt ikke er meget større end 
Myglarver, forhindrer den ikke i at 
kunne udvikle sig i Løbtlt af et 
halvt Aar iiI en Spisefisk. 

F. F. 
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Svar til KOlnmUnelærer 
P. C. Knudsen. 
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Nej, er ikke enig med Dem 
i DereE! Betragtninger over § 8 (f) . 

. Jeg ønsker, at Fiskerne skal have 
Lov til at gøre sig Fangsten af 
Frivandsfisk sall, indbringende som 
muligt; men ikke efter det gængse 
Princip eller paa Bekostning af: at 
{aa {aar det meget, og de mange 
lidt. Dette skulde vi hort fm. 

Ørredens Hovedtræk op i vore 
Vandløb fOl'egaar i Septbr.-Oktbr. 
Mig bekendt gaar der ogsaa Laks 
op paa denne Aarstid. 

Jeg skrev: -- -, at visse Menne
sker skal have særlig Ret til Fangst 
af Laks, Ørred og' AaI. I § :2 
omtales særlig Ret. Derved forstaar 
ogsaa jeg: Laksegaarde, Øl'l'edtene 
Aalegaarde m. m. i offentlige Vande. 

løvrigt mali, jeg svare, at jeg fuldt 
staar paa, hvad jeg "hev i mit 
første Svar til Dem. 

'YIed særdeles Agtelse 
Smidt NisselL 

Blandede !Ieddelelser. 
-0--

TiJ Ferskvandsfiskeriernes 
Frelnme i Norge er paa Budget
forslaget for Terminen l Ul 1-1\)12 
opført 7!J,050 Kr. For illdenerellde 
Termin er hevilget Kr. 7ti.HO;UiB. 

Den største Udgiftspost el' Opsynet 
med Laksefiskel'ierue, hvortil Ol' op
fort :i4.000 Kl'. De i 1 nOD paa
begyndto Cndersøgehwl' om Laksens 
og Ørredells Biologi fOl'eslaas fortsat 
ogsaa i kommende Aar.· Del' el' her
til opført 4100 Kr., omhent det 
samme som i Fjor. Ulldel'søg'el
sernes Leder, Knut Dahl, hal' paa 

Grundlag af det hidtil udførte Ar
hejde udgivet et Værk om "Alder 
og Vækst hos Ørred og Unglaks". 

(Morgen bladet). 

* 
1tluddersmag 110s Fersk

Vllntlsfisk. Ifølge "Deutsehen 
Tages-J::eitung" har Dr.lilger ved 
Pariser Akademiet udtalt S0111 Resul
tatet af "ine FOl'Hkninger over dette 
Emne. at: Grunden til Mudder
:smagen hos nl<1nge Fel'"kvandsfisk 
nH)oa søges i Fiskelegellleti:l Optagel8e 
af visse Alger. som fot"tl'imlvis level' 
i mudret V amt 

S;prlig Hudens Slimkirtler og 
Xyrcl'l1c fyl(les med saadallllc Plan
testoffel', ligesom de ogsaa - om 
end i ringo Grnd kan trænge 
ind i sehe }'iskokødet. Mest ud
satte for nt fna }[uddel'smagen el' 
saadmme Fisk, "OUl hal' mange 
i-llimkirtlm' i Huden, saalede:s Aal. 
Suder og lignende. Sættes Fi
skene, forinden Anvendelsen. nogle 
Dage i frisk, rindemle Vand taber 
de1l 11 behagelige Mn ddersmag sig 
imidlnrtid som Regel ganske. 

Ani 
Laks 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

Fis kenlarked et. 
--0-

Eøhenhnvll ,GI. Sh'and), 17. Decbi 

35-50-75 Øre pr. Pd. 
125-200 
35-50 
25--35 

B50-C,OO Øre pr. 100 Stk. 

Berlin, 17. Deehr. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde 
Gedde, store 
Sandm·t, illnt, SI1Ul[l 

Slldel', store 
Suder, mellemstore 

pr. pr. Pd. 

80-90-65 
70--72 

100-107 
137-141-124--128 

98-82-87 
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Brasen, store 
Brasen, smaa 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, SI1UUl 

Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

48-5\, 
16-22 

80-72-80 

82-83-81} 
75-60-80 

80-68 

lspakkede Fisk; 

0rredHsk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smHH 

Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 
90 
84 

50 

61 

46-58-40 

Hrllnhol'g f li. Decbr. 

Ispak kede Fisk. 
Pr. P", Pd. 

Laks 126-137 -260 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

223--225~-250 

l00~-135-80 

GO--70-~60-63 

44-48 
H5-66-50 

52-55- 3i-4i 
38-2R 
45-44 

45-48-46 

Annoncer. 

Fiskeriet "Aaly kk e" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg. Yn"el 
og Sættefisk af Dæk-, Klltle
og Regnbuem'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-
tanL J. O. Olwistensen. 

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

pau nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
tit. D o m a s e h k e. 

Fisehhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

TeIegr,-Adr.: }<'Ol'ellellbandel. 

Tilbud 
paa 

Poptions .. Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen It CO., 
ældste Forretning i lakse- og Ørredbranchen, 

Consignation ønskes. DUEllEN, Prima Referance. 



8 Ferskva.ndsfiskeribladet Nr. l. 

diverter 
i doreningens 8Ytedlems6Iad! 

Kupon. 
Undertegnede indmelder sig herved som 11edlem i "Dansk Fersk-

vandsfiskeriforening" . Kontillgent 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 Konlor: Dr. IJofl'meyer, Sorø. Pengeforsen
delser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, lIr. Sagfører Jnl. Nors, Ribe. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftinat, LykkellllOlmsalle 3 A, København. 

AI'tikler Dat Meddeleiset' er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. HoITmeyer, Sorø. - Artiklel' for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med ))mod Honorar«. 

NB. Artikler og ;vleddelelser man kun skrives paa Papirets cnc Side al 
Hensyn til Trykningen. 

'J'i'ykt i Soro Bogtrykkeri (Aktieselskilb) ved Rasmussen-Kl'0llh. 
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Redaktion og Kontor: Dl,'. pldl.H ofbneller, Sorø. Telefon 24. 

'Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et ;\ledlelll at 
Bestyrelsen. Aat'skontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt. 
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Indhold: 
Fragten paa Fiskefoder. 
FerskvandsfiskeriIovells Hevision. 
Aaletræk. 
Karpedammene ved Giselfeldt. 
Sandart i Søgaard Sø. 
Fællesindkøb af Aaleyngel til e dsættelse. 
Fisk som Næringsmiddel. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Fragten 
paa Fiskefoder. 

~o~ 

rrirsdag den Hde dennes havde 

en Deputation, bestaaonde af 1:<'01'-

" manden for Ferskvandsfiskerifor

eningen, Bryggeriejer, cand. polyt. 

Bie, Næstformanden, Landstings

mand, Nationalbankdirektør Laurid

sen, Fiskeriinspektør lltortensen, Stats

konsulent, Magister Løfting og Di

rektør Ohristiansen, .Tedsted, Audiens 

hos Landbrugs- og rrrafikministeren 

for at søge det nye Cirkulære, der 

forbyder at sende Fiskefoder som 

"let fordærvelig Vare" paa hvidt 

Fragtbrev, ændret til dets tidligere 

Skikkelse, Efter A,udientien havde 

Deputationen derpaa en Forhandling 

med Statsbanernes Administ.ration 

for ligeledes at stemme den vel

villigt til Fiskeriernes Andragende. 

Alle Autoriteterne stillede sig meget 

imødekommende, og det fremgik af 

Forhanrllingerne, at Grunden til 

den nye :B~oran8taltning fra Stats

banernes Side ikke saa meget maa 

søges i 'rrangen til paa alle mulige 

Ma.ader at forøge Banernes Ind

tægter som Misfornøjelse med den 

Emballage, hvori Fiskefoderet sen

,des; ligesom den Tilstand, hvori 

selve Fiskefoderet indleveres til 

Banerne, ofte lader meget tilbage 

at ønske. 

Kasserne er gerne smudsige og 

halvraadne, mangler Hanke og del

vis Laag; Foderet lugter ikke sjæl

dent af alt andet end Violer, saa andre 

Varer, der transporteres i samme 

Vogne som "let fordærvelig Vare", 

f. Eks. Smør og Mælk; kan tage 

Skade af den raadne Fiskestank. 

Fel'skvandsfiskeriforeningen kan 

derfor ikke andet, end paa det al

vorligste henlede Fiskeriernes Op-
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mærksomhed paa disse FOl'hold, idet 

den vil tilraade som absolut 
nødvendigt. hvis vi skal 

opnaa de gamle Fordele ved For

sendelsen, at man sørger for rene, 

stærke og hele Kasser samt drager 

Omsorg for, at Leverandørerne af 

Fiskefoder kun afsender en frisk og 

sund Vare, hvad der vel næppe kan 

naas ad anden Vej, end ved at be

tinge sig, at Fiskefoderet sendes 

f'ranc.o. 
Hvis Fiskerierne vil holde sig 

disse Ting e Herretteligt, har man 

grundet Haab om, at A utoritetel'lle 

vil søge den gaæJe Tingenes Til

stand helt eller delvis gennemført. 

Red. 

Ferskvandsfiskerllovens 
Revision. 

~-o-

IL 

Vi ved alle,hvilkell Betydning 
Forsøgsmarker og Kontrolforsøg har 
for vore Landbrugere. Det er ikke 
enhver Landmand, der har Raad til 
eller Forstand paa at anstille Dyrk
ningsforsøg eJler KOlltroHorsøg forat 
faa et større Udbytte af sit Jordbrug. 
Men naar Jordbrugeren hal' de for
nødne Betingelser herfor, kan det 
dog lade sig gøre. 

En Dambruger, der driver rationel 
Fiskeavl, 'kan paa dette Oml'aade 
ogsaa til en vis Grænse anstille For
søg, gaaende ud paa at forbedre Pro
duktionen, baade kvalitativt og kvan
titativt. 

Nu er det indlysende, at skal Fiske-

bestanden til eller i et Vandløb under 
vore Nutidsforhold øges i nogen be
tydelig Grad, saa maa dette under
kastes rationel Drift. Men hvordan 
denne Drift j Grunden skal vært:> 
for at. give det størst mulige Udbytte, 
det kendl~r vi egentlig ikke noget 
til. Vi staar her uden Erfaring; thi 
d,er er endnu her tillands aldrig gjort 
Forsøg paa rationel Drift af et 
Vandløb med tilhørende Tilløb. For
søg paa det Ghnraade er derfor lige 
saa nødvendige, ja mere nødvendige 
end Landmandens Kontrolforsøg og 
de :E'orsøg, der anstilles paa Forsøgs
marker eller paa anden NIaade. 

Men her kan en en kelt Mand ved 
et Vandløb ikke stille noget op. 
Vandløbet er jo nemlig oft'entlig og 
ikke en eller enkelte Privatmænds 
Eje. Skal et Vandløb derfor anven
des som Forsøgsvand til Øgning af 
Fiskebestand og Fiskefangst, da kan 
dot kun ske ad en Vej, nemlig ad 
den, at Landbrugsministeriet gennem 
sin Fiskeriinspektør Oll hans Hjælpere 
overtagPi' Vandløbet som .Porsøgsvand 
til rationel Drift. 

Skal der derfor være T~lle om ved 
Oprettelse af Regulativer for Fiske
riet i vore Vandløb at fremme ratio
nel Drift af disse, da er det nød
vendigt at vinde den nødvendige 
Erfaring til en saadan Drift ved at et 
eller t.o Vandløb af I,andbrugs
ministeriet anvendes til Forsøgs
vande. Anden Maade at vinde Er
faring paa paa dette Omraade gives 
der vist ikke. cTeg kender i hvert 
Fald ingen. 

Hertil vil man maaske svare, at 
dette ikke kan sættes i Værk, uden 
at det vil koste Statskassen en Del 
Penge, og Kassen er tom. Der
for lyder Feltraaabet ogsaa nu: 
Der skal spares paa alle Kanter! 
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Det er dog vist næppe paa saa
danne Punkter, der skal spares 
Thi dersom man ikke gøl· noget 
for at fremme vore Erhverv og 
paa den :\Jaade øger Skatteevnen, 
saa ved jeg ikke, hvordan man har 
tænkt sig, vi skal bære de stedse 
stigende Skatte byrder. Det kan 
ikke nytte, man siger tilos: I maa 
selv se at klare dell Sag! r maa 
selv se at ophjælpe jert Felsk
vandsnskl'fi!" -- Men det er netop 
det, vi ikke kan. Her er jo i dette 
Tilfælde nemlig ikke Tak' om et 
privat, men et oflentlig Poretagende, 
og et saadant kan kun overtages 
og ledes af en off:mtlig lvIyndig
hed. Her er desuden ikke Tale 
om store Summer. Nogle Tusinde 
Kroner aarligt vil være tilstrække
ligt, og en Del af disse er maaske 
endda kUli nødvendig i en halv 
Snes Aar. Jeg foreslaar derfor, at 
der føjes følgende Bestemmelse til 
§ 10: 

"Landbrugsministeriet skal være 
berettiget til at anvende et offent
ligt Vandløb, hvor Fiskeriet er 
ordnet ved Regulativ, som Forsøgs
vand til Øgning af Fiskebestand og 
Fiskefan,,,-st pfter indhentet Salll
tykke af den under § 9 (tredje 
Stykke) nævnte "Bestyrelse for 
Regulativets Anliggender. Har 
nævnte Bestyrelse givet sit Sam
tykke, skal Land brugs ministeriet 
gennem sin Tilsynsførende (se § 12) 
efter Samraad med fornævnte Be
styrelse udarbej de et 1<'orslag, h v ari 
de Bestemmelser fremsættes, der 
betinger Landbrugsministeriets Over
tagelse af Vandløbet som Forsøgs
vand. Forslaget forelægges der
efter paa et Møde de paagældende 
fiskeri berettigede. Bestemmelserne 
for Mødets Kundgørelse, Porsla-

gets Vedtagelse og Stadfæstelse er 
forøvrigt de samme, som der er 
nævnt i § 9 for Hegulativets Ved
tagelse og Stadfæstelse." 

Anm. I det Tilfælde, at et 
Vandløb af Landbrugsministeriet 
overtages som Forsøgsvand, ' fore
slaar jeg, at der i Lov om Salt
vandsfiskeri indføres den Bestem
melse, at Fredningsbæltet da skal 
udvides udover den i nævnte Lov 
gi vue Bestemmelse, og at Pred
ningshæltets Størrelse i dette Til
fælde fastsættes af et Udvalg, be
staaende af Regeringens Inspektør 
for Saltvandsfiskeriet og dets Til
synsførende med Perskvandsfiske
riet, samt vndkommende Politi
mester og Formændene for Besty
relserne for Regulativets og Fiskeri
Vedtægtens Anliggender i Vandløb 
og l<Jord. 

Til Bestemmelsen i Lov om Salt
vandsfiskeri, !tngaaende Frednings
bæltets Udstrækning fra Aamun
dingell og ud i Fjorden, foreslaar jeg 
endvidere, at der tilføjes en Be
stemmelse om det aahne Vands Cd
strækning og Bredde udenfor Fred
nillgsmærkerne udfor Aamulldingen. 

Ruser og andre Garn kan nem
lig uden en saadan Bestemmelse 
anbrin:~es i saadan Nærhed af hin
anden udenJor Fredningsmærkerne 
og udfor Aamundingcn, at de ikke 
alene næsten spærrer Sejladsen, 
men ogsaa i den Grad hiI}drer Fi
skenes Indgang i Fredningsbæltet, 
at Hellsigtell med dette bliver illu
sorisk. 

III. 
Som meddelt i nærværende Blads 

Xr. Hl for 1. Oktober f. A. er der 
i Følge D. F. T. paa "Dansk J;'i
skeri-Forening "s Bestyrelsesmøde d. 
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3. Septbr. 1910 vedtaget at ned
sætte et Udvalg til FOl'bet'edelse af 
en Hevision af Fiskeriloven. Det er 
at haabe, at der vil finde Samar
bejde Sted mellem de to Udvalg 
angaaende Aale-, Ørred- og IJakse
fiskeriet o. L Fiskerispørgsmaal 
saaledes, at blandt andet de under 
forallstaaende Anm. antydede For
slag maa faa en for Sagen heldig 
Løsning. 

En Ting vil forh'iabentlig begge 
Parter enes om, og det er, at be
nytte denIle Lejlighed til at arbejde 
for, at vort Fiskeri faar en Departe
mentschef i Landlwllgsmirdsteriet til 
at varetage vort Fiskeris Interesser 
baade indadtil og udadtil. 

Vi træager til eu ~:Jand i :.vJiniste
riet. der sidder inde med den for
nødne Indsigt i og' Kendskab til 
vort Salt- og Ferskvands.1iskeri, og 
som ikke alene hal' Fot'staaelse af, 
hvad der baader disse to l':l'hvervs
grenes Udvikling indadtil, men som 
ogsaa hat' Forstaaelsell af, at en 
heldig Ordning af vore Afsæ!nings

forhold til Udlandet af vore Fiske
produkter er en meget væsentlig 
Betingelse fol' Øgning af disse 
Erhvervsgrenes Indtægter. 

Vort Fiskeri indtager saa lwtyde
lig en Plads blandt vore Erhverv 
og har efterhaanden vundet sig eu 
mere og mere fremskudt Plads blandt 
disse, saa der med god 'hund kan 
fordres, at del' i vort Landbrugs
ministerium j det mindste findes en 
Mand, der har grundigt Kendskab 
til vort Fiskeri, enten -det er den 
ene eller den anden 81ags: 

En Departemelltschef, der sidder 
inde med et saadant Kendskab baade 
til vort 8alt- og Ferskvandsfiskeri 
og forøvrigt har de fornødne Forud
sætninger til at overtage en saadan 

Plads, vilde ogsaa faa stor Betyd
ning for et fromtidigt godt Forhold 
og Samarbejde mollem de to Slags 
Fiskerier; thi han vil sikkert, hvor 
deres Interesser mødes, ",ide at skifte 
Sol og Vind lige mellem begge 
Parter. Der vil gennem ham blive 
rnel'e Enhed i Arbejdet paa I)arntidig 
at fremme og ndvilde vort Salt- og 
Ferskvandsfi"keri. net el' del'for 
et SpørgsIlIaai. om vi ikke 
skal vente llled }'iskerilo,'ens 
Revision, indtil vi bar fnaet 
en J)el_artelllelltscbef for 
Fiskeri i Landbl'ugsministe
riet, 

Hermed vil jeg slutte for denne 
Gang, Hensigten med mille Forslag 
er, som sagt, at se at faa en For
handling bragt i Stand i Fi"keri
bladene for derigennem at faa de 
omhandlede Spørgsmaal belyste saa 
alsidigt som muligt. 

Smidt Nissen. 

Aaletræk. 
-0-

Det er vist sjælden, at Aalen 
trækker ud saa sent, so:::1 Tilfældet 
har været her ved ~~istl'Up i dette 
Efteraar. Jpg gik hele Oktober og 
November og veiltede paa det alm. 
Efteraarstræk ; lUeli fremdeles kom 
der ingen, nu da jeg den !tL De
cember om Morgenen kommer til 
at tilse Aalegaarden, var der 14 
Stkr. Aal til en Vægt af 1/2 kg. pr. 
Stk.; men det skulde ikke blivo 
endt dermed, da jeg Juleaftensdag, 
altsaa den 24. Decbr. kommer og 
undersøger Aalegaarden, er der 

Aal og denne Gang flere, alle 
af omtrent samme Størrelse (l/~ kg. 

René
Note
Der er en fejl hér, men sådan er bladet.......?????????????
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at føle paa; han er mindre nervøs 
og mere dl'ifti~, mindre tilbøjelig 
til Forkølelse og Brystsygdomme, 
og han kan ofte gennemgaa Syg
domme, som vilde lægge Slagtpren 
i Graven. (Om denne Sammenlig
ning er ganske retfærdig, fa al" staa 
for den engelske I,æges Regning; 
det er jo ikke saa let at sammon
l igne to vidt forskellige Stænder, 
og der er jo nok en Række alldre 
Momenter, som gør sig gældende 
end netop det Olll Kød eller Fisk. 
SundhedstideIldes Ref.). 

Selvom Fisk derfor er min(lre 
rig' paa Næringsstof, tror jeg dog, 
at dette er i Stand til at holde Ba
lancen i et sundt Legeme :2); da 
det indeholder mere Vand end Kød 
kan man taale at spise mere, uden 
at lDall dog bliver tung og føJer 
sig overlæsset, som naal' man har 
spist en stor Kødl'et. Tilmed inde
holder Fisk forholdsvis meget Fosfor, 
som man almindeligvis anser for at 
være nervest,yrkende og godt fol' 
Hjernen, hvorledes lIU dette end 
skal forklares 3), 

Fisk og Fisk tI', lise saa lidt som 
al anden Slags Mad, det samme, og 
der er Forskel paa de forskellige 
Fisk i Henseende til Fordøjelighed 
for de forskellige :\01 aver. 

Et sundt MelllJpske kan spise al 
Slags l<jsk uden Skade. Men den, 
som har en daarlig Mave, skal være 
forsigtig med de stærkt fede Fisk 
som Sild, Makrel, Laks og Aal. 

Rødspætter, Torsk,"') Hvidling, 
l)igvar og Helleflynder er lette og 
taales næsten af alle Maver. Fersk
vandsfisk som A borre og Gedde er i 
Reglen lettere fordøjelige end Salt-

*) Hertil kunde ogsaa tilføjes Kuller. 
D. F. T.s Red. 

vandsfisk ; dog er Ørreden, Forellen 
og Laksen, som almindeligvis tages 
under deres Ophold i fersk Vand, 
ikke let fordøjelige. 

Af Skalddyr som IlIan kan hen-
regne til Fiskene, naar man taler 
om dem som Næringsælllner 8taa!' 
østersen højest i Hetning af Vel
slIlag og Letfordøjelighed (det er en 
ellgelsk Læge, som gkriver dette, og 
mali maa erindre, at østers er den 
jævne Mands Spise i engelske Kyst
byer, medens den kun el' eu Luksus
spise her i Landet. Hef.). Hummer, 
Krebs og Rejer har Ord for at være 
særdeles tungt fordøjelige (de er og
saa i høj Grad Luksusretter. Ref,); 
men !li uligvis el' de tildols ufordøje
lige ,1,), fordi de smager saa godt 
og derfor let bli vel' sat til Livs i 
foto stor Mængde (tilmed bliver de al
mindeligvis spist i Selskaber og da 
sanllnen med mange andre 'ring, 
llIed Tilsætning af stærke Krydde
rier, navnlig HllInmer, hvad der og
saa kan foraarsage, at de "falder 
tungt" i Maven. Ref.). 

Saltning gør gerne Fisk mere 
smagskraftig og velsmagende Fi
skekødet har en kun lidet fremtræ· 
dende Smag i Forhold til Kød, h vaJ. 
der gør, at mange Mennesker ikke 
bryder sig saa meget derom og let 
bllver ked deraf. Saltnhlgen synes 
ikke at gøre Fisken ufordøjelig, naar 
Maven ellers el' sund, og naar den 
tilberedes ordenligt, bl. a. med pas
sende Udvanding for at fjerne den 
for store Mængde Salt. Dersom der 
kommer Tørst efter salt Fisk, kan 
man anbefale Vand med Citronsaft 
som et godt Slukkerniddel. Den bed
ste, mest nærelJde og tilmed den bil
li gste Fisk er Silden; den bruges alt 
for lidt, fordi saa mange Mennesker 
ringeagter den, men 5) den maa ube. 
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tinget anbefales frem for det dyre 
Kød, som Smaamanden S:1a ofte giver 
sine fattige Penge ud tiL og som 
han saa ofte f Har dHarligt og altfo!' 
dyrt. Ferske Sild skal helst steges, 
salte Sild derimod koges 6). 

Ved Kogning af ji'lsk skal man 
passe paa ikke at bruge for meget 
Vand; der gaar derved ikke saa lidt 
bort !d Fiskekødets Næringsstoffer 
7). Mange Mennesker gør Fisken 
haard ved at komme Eddike i Van
det, som den skal koges i, hvad der 
er en stor FejL 

Stegt Fisk er ikke saa let fordøje
lig som kogt Fisk. 

Torskerogn, der er nærende som 
Æg, spises gerne kogt sammen med 
den øvrige Del af Fiskell. Dell kan 
ogsaa koges og steges og spises da 
med brunet Smør og Kartofler, eller 
den spises kold f. Eks. SOIll Paalæg 
paa Smørrebrød eller SOIll Gaffel
mad, hvad der smager udmærket. 

Man skal ikke spise Kød om Af
tenen -- dette er en gammel Regel. 
Men Fisk egner sig heller ikke godt 
som Aftensmad. 

Til omstaaende har Fru Stamer 
j1iichelsen skrevet følgende Bemærk
ninger, efter at vi hal' bedt hende 
om at gennemlæse den og eventuelt 
supplere den ud af sin store Er
faring som tidligere Lærerinde i 
Københavns Kommunes Skolekøkke
ner og nuværende Leder af Hus
holdnillgsskolen og Hjemmet i Gen
tofte: 

1) Ganske almindeligt er det, at 
en Middag, hvor Efterretten er Fisk, 
af mange betragtes som utilstrække
ligt nærende. F(Jlk kræver en Kød
ret foruden Fisken. Set fra et sund
hedsmæssigt Standpunkt er baade 
Fiskeret og Kødret til samme Mid
dag sikkert Overernæring. 

Man bliver gennemgaaende hur
tigere sulten efter en Fiskeret; deHe 
ligger rimeligvis i, at Maven pall. 
Grund af }'iskens Letfordøjelighed 
saa hurtig tømmes for sit Indhold. 
Det tilraades derIor Husmødrene at 
give en rigtig solid mættende For
mad før Fisken, som giver mere 
Forslag i det hele og gi vel' deu Mæt
hedsfølelse, Folk sætter Pris paa. 
Sop1 Formad til Fisk vil jeg an befale 
Øllebrød, 01sago, Byggrynssødsuppe 
o. lign. Supper, vegetariske Ærte
ell'-)!' Bøunesupper og Mælkemad. 
Supperne maa være godt jævnede, 
sall. de gør den ønskede Virkning. 

2) Vilde der ikke være Anledning 
til ogsaa at gøre opmærksom pall., 
at Fisk er sall. rig paa Lim, hvilken 
ligeledes er af stor Betydning for 
}}rnæringen? Sel v om Limen ikke 
kan danne Muskler, behøver vi ved 
stærkt limholdig Føde mindre Æg
gehvidestof, idet Limstoffet ved Stof
skiftet forbrændes i Stedet for Æg
gehvidestoffet, og der derved spares 
paa dette. 

3) Netop pall. Grund af Fiskens 
megPll J;'os1'or anbefaler Professor 
Thorup i Kristiania Fisk som særlig 
egnet Føde for Folk med Hjerne
arbejde. 

r Sammenhæng hprmed maa jeg 
fortælle, at gamle Folk i Sverig si
ger: "Spis megen Fisk, Børn, san 
bliver l kloge!" - Dot er vist ikke 
sjældent, at hvad de gamie har viflst 
af Erfaring mange Slægtled igen
nem, nu kan bevises ad vidt>nskabe
lig Vej. 

4) Ja, undskyld! mon de ikke 
ubetinget er tungt fordøjelige? 

5) NIen den maa tilberedes særlig 
omhyggeligt for ;tt smage godt, og 
maa anrettes pænt for ikke at raa 
et mindre appetitligt Udseende. Læg 
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Mærke til den sejge, udholdende, 
senestærke, svenske Arbejder, hvis 
Hovednæringsmiddel fra Barn af 
har været Kartofler, Brød og Bild. 

6) Denne Sætning tror ikke 
er rigtig. Der er flere gode ('p
sktifter paa kogte ferske Sild. 

7) Vandet skal være rigelig salt; 
derved vinder Fisken i V dsmag. 
Ituskaaren Fisk bør kommes i ko
gende Vand. 

]liskemarkedet. 
-0-

Aal 
Laks 
Gedde 
Ahorre 
Krebs 

KohcnhnVll ;GI. Strand), 7. Jan. 

40-75 Øre pr. Pd. 
100-150-200 

40-60 
25-35 

B50-500 Øre pr.100 Stk. 

il er li 11, 7 •. Jan. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde 
Gedde, store 
Sandart, mat, smaa 
SQder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
AnI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karmlser 

Pf. pr. Pd. 
85-94 
60-73 

135 
117 

108-115 
22-26 

H8 
110-120-117 

67-68 

93 

Ispakkede Fisk: 

0rredfisk, smaa 
Havørred 
La ks, s tore 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AnI, store 
AaI, mellemstore 
AnI, usorteret 

Pf. pr. Pd. 
100 

135 
222 

25-49-45 
44-64-60 

53-8,t 

Karper 
Brasen 

50--40-fi3 
20-35-30 

Å l t o 11 a, 6 .• Jan. 

I s p akked e Fis k. 

Laks 
Laksørred, store . 
Laksørred, stllaa 
Aal 
Gedde, store 
Ged de, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

pr. pl'. Pc!. 

450 
148~190 

120-175 
58--80-102 

61-75 
45-63 
27-45 

3lverler 
l 8Yledlems61adel! 

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

12 8 
..'24 [j -

Annoncer. 
-0-

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

paa nærmeste ,Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

(Jt. D o ru a Iii e h k e. 
Fisehhandlung, Bedin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: J<'orelleJlhaJldel. 
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Ojneæg. Yngel og Sættefisk 
uf O l' r e d: Sættefisk Fiskeriet "Aalykke" 

af' Karper og Suder samt 

Sætte-KrellS sælges. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes, 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S ælgers nærmeste 

,T ernbanestation. . 

Fiskeriet i V Utudrnp. 
Telefon NI' 26. 

pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima Ojneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk aJ Karper og Su.tter 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

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

Jtverter 
i (7oreningens 8Yledlems6Iad! 

Tilbud 
paa 

Poptions.rØpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen It Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

Consignation ønskes. BRFIUF1N. Prima Referance. 

Statskonsulent, NIagister Chr. I~øfting. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler og lUethlelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. HolImeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honorar«. 

~ll. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 
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Fiskefoderspørgsmaalet. 
---0-

Med største Forbauselse har jeg 
læst Referatet om Fiskerideputa
tionen i Anledning af det nye Cir
kulære om "Forsendelse al Fiske
foder som letfordærvelig Vare paa 
hvidt .b"'ragtbrev", hvoraf det frem
gaar, at Forandringen er foretaget 
for at forhindre, at Fiskefoderleve
randørerne sender raadden Fisk og 
anvender daarlig Emballag,e. 

For det første er det nu, "at 
rette Smed for Bager" i de arme 
Fiskerier kan dog ikke gøre for, 
at samvittighedsløse Leverandører 
bærer sig saaledes ad. De fleste 
Fiskerier køber jo, i det mindste 
til Tider, hvor de kan faa Foderet 

og rnaa mange Gange baade tigge 
og betale dyrt. At lade Fiske
foderet sende franco, vil vist falde 
meget vanskeligt at faa gennem
ført. Fiskerierne kan jo ikke saa
dan diktere sine Betingelser. Men 
endelig kan jeg ikke indse (hvilket 
maaske er min Fejl), hvorledes For
anstaltningerne skal ophæve Mang
lerne; jeg kan ikke indse, at naar 
en Leverandør nu sender raadden 
Fisk og daarlig Emballage, maa 
Modtageren betale det som Ilgods, 
det vil sige, hans Tab bliver lidt 
større, men han staar lige magtes
løs. 

Ondet maa og kan efter min 
Mening rettes paa en anden, mere 
virksom Maade: simpelthen ved, at 
Banen nægter at modtage Fiskefoder 
til Transport, dels naar Foderet er 
ildelugtende, og dels naar };~mballa
gen ikke er tilstrækkelig solid eller 
ren. Hvorfor skulde det ikke lige
saa g'oot lade sig gøre hermed, som 
med alle de andre Hegler, Stats
banerne og andre maa rette sig 
efter. Levende Dyr skulde have 
saa og saa megen Plads, Ædekar 
og Drikkekar med Indhold. Ilde
lugtende Sager, Syre og eksplosive 
Stoffer maa kun sendes med be
stemte Tog o. s. fremdeles. At 
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Fiskerierne i E'orvejen gør, hvad 
der staar i deres Magt, for at iaa 
Fiskefoderet frem i god Stand, 
sig selv, da de skal betale baade 
Fragten og Varep, 

Kunde Statsbanerne formaaes til 
i Stedet for det nye Cirkulære at 
indføre ovenstaaende 1.lrdning, vilde 
det sikkert vække Glæde hos tIere 
end Deres ærbødige 

Fiskeriejer. 

* 
Naar vi i Bladets forrige Nummer 

har foreslaaet, at J<'iskefoderet af
Bendes f'.'anco. det vil sige: Fragteu 
betalt af Leverandørerne, saa er det 
for det første fordi, det er den 
almindelige forretningsmæssige.M aadp, 
man ordner sig paa, naar man staar 
overfor Modtagelsen af en Htnskelig 
Vare, som man kan risikpre at iaa 
Ulemper med, idet Varen ved denne 
Forsendelsesmaade gu ar for Leve
randørens Hegning og Risiko til 
.Modtageren har antaget den og 
for det andet, fordi lllan derigennem 
faar J ernbaneantoriteterne til ved 
Afsendelsesstationen at uægte at mod
tage Varen, hvis den er fordærvet, 
eller i hvert Tilfmlde paa Afsendel
sesdokumentet gøre Anmærkning 
om, at Varen ikke er modtaget i 
den Stand, som den burde være. 
Venter man nemlig med at betale 
Fragten til Varen kommer til Mod
tageisesstationen, faar den som Regel 
Lov til at passere uanstastet hertil, 
og Fiskerierne kOlllmer til at betale 
Ilgodsfragten, hvis Statsbanerne fin
der det for godt, og kan endda 
være udsat for at modtage et værdi
løst Produkt. 

Forretningsmæssigt set Cl' franeo 
Forsendelsen derfor den eneste sikre 
Maade, hvorpaa man kan faa For
sendeisesautoriteterne til at træde 

aktivt til straks ved Indleveringen 
af Fiskefoderet. 

Noget andet er det naturligvis, 
hvis Fiskerierne ikke kan formaa 
deres Leverandører til at antage 
denne ganske almindelige Forsendel
sesmaade, saa hører det jo op af 
sig selv - umuligt er det vel ikke -, 
thi kender man lidt til Sa!tvands
fiskerne, ved man, at de hellere 
samler al deres Tanke og Energi 
om det store Kup, de venter at 
skulle gøre en Gang derude paa 
Havet, end de tager Hensyn til en 
lille, men sikker Fortjeneste, som 
med lidt Glejlighed kan tilflyde 
deres Kasse. 

Maa8k,~ tager vi Fejl i vor Skepsis 
paa dette Omraade - vi vil i al 
Fald oprigtig haabe det i saa 
Tilfælde er franca ForsendoIsen et 
aabent Spørgsmaal, som dog vist 
er Overvejelse værd! 

Red. 

* 
Hr. Redaktør! 

Angaaende Spørgsmaalet om For
sendelse af Fisk til Foderbrug ven
ter Udvalget Svar fra Statsbanerne 
i de nærmeste Dage, og vi har Grund 
til at vente', at Spørgsmaalet vil 
blive ordnet pau en fol' Fiskeriprne 
god Maade. Snasnart Svaret fore
ligger, vil det blive bekendtgjort 
fol' Medlemmerne gennem Bladet. 

Hvad franca Forsendelsen angaar, 
vil jeg give Red. Ret i, at det er 
den for Fiskerierne bedste og be
kvemm,!ste Maade, men om den kan 
gennemføres overfor Afsenderne, er 
jo lIoget andet, og vist meget tvivl
somt, og det er i hvert Fald noget, 
som ligger udenfor Forhandlingerne, 
som er ført med Statsbanerne. 

Ærb. 
J. A. me. 
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K,ltnt J)ahl: 

Alder og Vækst for Laks og ørret 
belyst ved Studiet av deres Skjæl. 

Kristianja 1910. (115 pg. Med mangp 
Tabeller og Plancher). 

Anmeldt af C. G. Jolt. Pete1'sen til 
)Dansk Fiskeritidel1dc«(. 

-0-

Ovenstaaende er Titlen paa et Ar
bejde af den norske Fiskeribiolog 
Kmd Dahl, der nu i mange Aar for 
Regeringens Regning hal' beskæfti
get sig med Studiet af Laks og Ør
red. Han har i dette nys udkomne 
Skrift nedlagt Resultaterne af et me
get stort Arbejde, bestaaen de af Rej
ser i Norge, Indsamlinger af Skæl 
og jVlaalinger og Vejninger af '1'usin
der af Laks og Ørreder i alle Drag
ter og til saavidt muligt alle Aars
tider. Han kender nøje Fiskerieme, 
og taler derfor ikke som en Stue
lærd, omend han ogsa,a maa have til
bragt mange Stunder llled dette Ar
bejde i Laboratoriet; herom vidner 
de mange Tabeller, der ledsager 
Skriftet. -

Dette er ikke let læseligt for en
hver, men da dets Indhold er af stør
ste Betydning for Studiet af Laks 
og Ørred i alle Lande, hvor saadan
ne findes, vil jeg her referere no
get af dets Indhold. 

Allerede i 1902 var Dahl bleven 
klar over, at Laks paa Længden mel
lem ca. 16 og ca. 45 cm. jJmktisk talt 
ikke fangedes nogensinde eller noget
sted i Norge; thi i den Størrelse gaar 
Laksen langt ude til Havs og vok
ser og fanges ikke, 

Senere fremkom nogle nye engel
ske Undersøgelser, der viste, at man 
af Laksens SkælbY!lning kunde se, 
hvor gammel en Laks er, om den 
har gYllt eller ej. 

Dahl fik da Lyst til at undersøge 

Laksesagen igen, og det har han nu 
gjort med et uhyre Matriale. Hans 
Undersøgelser bekræfter de engel
ske, noget faatallige Iagttagelser og 
viser, at man paa Skællenes Ringe 
(Væktsringe) kan se, hvorlænge en 
Laks 7utr gaaeti det fet'slce Vand som 
Un,qe; thi da er Hingene kUll smalle, 
og Fiskens Vækst langsom; 2-3 Aar 
synes det. at den i Sydnorge som 
Regel tilbringer i det ferske Vand, 
før den forlader det; men nogle gaa 
ud i deres 2det, andre først i deres 
4de elle]' !'>te Aal'; herover giver han 
nøjagtige Talrækker. Naar Laksen 
er komrnet ud i Havet, vokser den uhyre 
stærkt, Of! Skællets Ringe bliver mt 
bredere og større. Nogle bliver i Havet 
et helt AnI', nogle 2 og nogle 3 Aar, 
men yderst sjældent har han mødt Laks, 
der har levet 4 A a!', cfte;rat de har 
forladt defjerske Vand; selv Laks paa 

ca. GO Pd, V ægt (ca. 30 Kilo), har 
kun levet 4 fl. [) Aar i' Havet. 

Laksene bliver altsaa 'ikke gamle i 
Norge. N aar Laksen har været et 
Aar eller mere i Havet, vandrer 
mange af dem som bekendt ind i det 
ferske Vand for at yngle; dt~ gennem
gaar da i dette en uhyre Afmagrings
og Sultekul'; thi de æder ikke noget, 
men ndvikler Mængder af Rogn eller 
Mælke. Dette fornyede Ophold i det 
ferske Vand giver sig ogsaa tilkende 
pau Skællene; de bliver angrebne 
deraf, særlig paa Kanterne, saa at 
man, selv om Laksen atter vender 
tilbage til Havet, og Skællene attor 
vokser videre, dog ofte kan se Gyde
mærke paa dem. 

Dahl mener at kunne opsummere 
sine Resultater om Laksebestandens 
Alder i Norge efter Udvandringen 
saaledes, pg'. :3:.?: "Den overvejende 
del bestaar af fisk, som aldrig har 
gydt, og som har opholdt sig i sjøen 
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fra 1-3, undtagelsesvis 4 vintre, 
og som altsaa befinder sig isin 2den 
-5te sommer efter utvandringen. 
Denne bestand gy ter i sin 2ddn-~ 

5te vin bar efter utvalldringen, og 
det er øjensynligt bare en del av den, 
og da :fortrinsvis de yngste fisk, som 
overlever gy tevand ringen og gytnin
gen. Denne lille del vandrer atter 
til havet og vender -- nogle etter 
et aar, andre efter 2 og ganske faa 
efter 3 aars forløp tilbage for at 
gy te anden gang. Bare en minimal~ 
del, omtrent l av .1000 har vist sig 
at vende tilbage for at gy te for 3die 
gang", 

For Ørredens Vedkommende er 
Forholdene ikke saa enkle; nogle 
bliver altid i Ferskvand, dels i smaa, 
dels i store Søer; andre, Havørre
den eller Sjøørreden, som den hed
der i Norge, vandrer ud til Havs lige
som Laksen; den er efter Forholdene 
meget mere 'variabel end Laksen; 
men netop til Studiet af disse For
hold et Skællene godt egnede. -
Gydemærket er dog ikke saa let at 
se paa den som paa Laksen, og slet 
ikke pau Ferskvandsørreder, der
imod delvis paa Havørreder, der i 
V ækst og Livsforhold meget ligner 
Laksen, baade h vad hurtig V ækts 
og ringe Alder angaar. Majoriteten 
af den Cl' 3-~4 Aar ved Udvandrin
gen og Fiskernes Fangst af Ørred 
i Havet "bestaar hovedsalig af fisk, 
som har levet fra 1 til 4 vintre efter 
utvandringen, og fisk av højere aldre 
hører til sjeldenheterne." 

Hvor Ørreden ikke kan naa Havet, 
bliver den ofte gammel og tillige 
ofte liden; men i Mjøsen bliver den 
4,-5 Kilo vægtig og undertiden langt 
større; den opnaal' der en betydelig 
højere Alder efter Udvandringen fra 
Aaerne til Mjøsen end Laks og Hav-

ørreder. Dahl har her fundet Indi
vider op til H og Il Aar efter Ud
vandringen. 

Skælundersøgelserne, som Dahl 
har udfø1,'t dem paa Laks og Ørred, 
giver gode Oplysninger om disse 
Dyrs Livsløb og Vækst, og meget 
andet end det her refererede har 
han omtalt i sin Afhandling. 

Hvad der synes mig af særlig 
praktisk Interesse at faa yderligere 
oplyst, er Spørgsmaalet om, hvorvidt 
Laksens og Havørredens korte Leve
tidme.>t skyldes .selve I ngletidens natur
lige Vanskelighedet·, eller stærkt Fi
skeri efter dem i denne Tid og paa 
denne Van(lring. -~ Stærkt Fiskeri 
viser sig jo næsten altid ved en 
Reduktion af de ælilre Individers 
Antal. Herom savnes detaillerede 
Oplysninger. - Med andre Ord, har 
Laksen i tidligere Tid været ældre 
i Norge, enll den er nu '? Eller 
bliver den det, hvor der ikke over
fiskes den Dag i Dag? - Det er 
sikkert ikke let at finde en af 
Fiskeri uberørt Laksebestand, hvor 
dette kan studeres nærmere; Dahl 
har dog personlig oplyst mig om, 
at en meget stor Dødelighed ogsaa 
findes i de engelske og skotske 
Elve, hvor intet egentligt Erhvervs
fiskeri, men kun Sportsfiskeri, :fore
~aar. - ~1aaske kan direkte Under
søgelser over Laksens naturlige 
Dødelighed efter Gydningen fore
tages paa en eller anden l\iaade. -
Hvis virkelig denne naturlige Døde
lighed er "aa eno t'm stor, (lignende 
Forhold kendes jo fra andre Fiske
arter), hvad jo er meget sandsyn
ligt, maa man ikke skaalle for mange 
af de indvandrende Fisk, der er 
dyre og store .og har meget faa 
Chancer for at komme tilbage igen, 
hvis der er Yngel nok i Elven. 
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At afveje pro et contra her er 
næppe let paa vc.rt nuværende 
Stadium af Viden; men vi ved nu, 
"hvor Skoen trykker", og man kan 
da haabe paa at finde en Udvej 
derfor. Det laa jo f. Eks. nær 
at tage sig i særlig Grad af den af 
cn Del Laks producerede Ægmamgde 
og udklække dem til mindre eller 
større Yngel; derved vilde man 

sikkert opnaa at faa mere ud af 
Æggene, end om de overlades til 
sig selv i Elven, og da kunde man 
fislee flere Individer bort af de fra 
Havet tilbagevendende Laks. Nogle 
af disse maa man jo fiske, før de 
har ynglet; thi efter Y ngJetiden er 
de meget litlt værd. At fastsætte 
en 11nndsiestørrelse for de fra Havet 
tilbagevendende Dyr, synes derimod 
ikke heldigt under disse Forhold; 
den store naturlige Dødelighed for
udsat. Men, som sagt, at afgøre, 
hvor maIlge Laks mall skal skaane, 
er ikke let, maaske ej heller let Ht 
udføre i Praksis. Det forekommer 
mig, at Dahl her har udført et 
megbt fortjenstfuldt Arbejde, og jeg 
har allerede gjort Skridt til at faa 
udført lignende Arbejder i Danmark. 

Blaamuslinger SOlll 

Fiskefoder. 
Af Dr. C. G. Joh. Petersen. 

-o-

Da jeg fra tyske Fiskeriblade ser, 

at den almindelige Blaarnusling bruges 

med Held til Foder af Ferskvands

fisk, vil jPg med disse Linjer kun 

henlede Opmærksom beden paa, at 

mange af vore mindre Farvamle 

indeholder utallige Masser af disse 

Muslinger, for smaa til Menneske

føde, men sikkert gode til Fiske

foder. De sidder ofte paa saa lavt 

Vand. at de meget let kan tages 

i store Mængder for en billig Penge. 

De kan opbevares længe uden at 

dø, og kan sikkert lev"res ved (lUe 

vore Ferskvande, hvor der maa være 

Brug for dem. De leveres nu ofte 

j hele Jernbanevogn-Ladninger til 

Agn paa Jyllands Vestkyst. 

Vejle Fjords Ff.s Forslag om 

fælles Indplantning af 
Aaleyngel. 

(Dansk Fiskeritidende). 

-0-

"Vejle }<'jords Fiskeriforening" 
holdt d. 14. ds. sin aarlige General
forsamling i Bredballe Forsamlings
hus. Efter Afgørelse af Hegnskabet 
og en Del lokale Fiskerisager m. v., 
fremlagde Foreningens Formand, 
fhv. Fiskerifoged Jens Jørg. Peder
sen, en fra Grenaa Fiskeriforening 
til Vejle Fjords Fiske~iforening til
sendt Skri velse om Tilslutning til et 
Forslag fra Grenaa Fiskeriforening 
om .lEudringer i Fiskeriloven. Da 
dette. Forslag ikke uden videre kun
de tiltrædes, valgtes et Udvalg af 
7 "Medlemmer til at give ErklæriNg' 
om Sagen. 

Formanden gav derefter Oplysnin
ger om det af Bestyrelsen fol' Vejle 
Fjords Fiskeriforening i "Dansk 
Fiskeritidende Nr. 50 fremsatte For
slag om Fællesindkøb af Aaleyngel. 

Der var allerde anmeldt Tilslut
ning fra Guldborg og Vigsn'Æls Fiske
riforeninger. Skønt Forslnget vandt 
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Tilslutning og anbefales af "Dansk 
fiskel'itid<>nde", kunde Sagen næppe 
ordnes saa tidlig, at Fællesindkøh 
kunde ske i Aar~ da Indkøb skal 
ske i Marts eUpr April. Men Besty
relsen vilde foreslaa, at Generalfor
samlingen bevilgede en Sum til Af
holdelsen af de med Sagen forbundne 
Udgift,er og til et eventuelt Indkøb 
af Aaleyngel, da det i Forening' med 
andre Fiskeriforeningers Bevillinger 
kunde faa Indflydelse paa Sagens 
Optagelse paa Finansloven for 19l2 
- -13. Genelalforsamlingen bevilgede 
en foreløbig Sum 200 Kr. 

Da den af Yejle Fjords Fiskeri
forening angivne Frist 1. ~'ebruar 

for Tilslutning af Landets Fiskeri
forening'er sikkert ikke er tilstræk
kelig, saa meddeles herved til Ef
terretning for de Fiskeriforeninger~ 
som vil forhandle om Sagen, at Fri
sten for Tilslutningen forlænges til1sle 
Apra d. A. 

liaar Forslaget ikke til den Tid 
en antagelig Tilslutning, hortfltlder 
flagen for vort Vedknmmende. Om 
det mulig med mere Held kan blive 
optaget og genllemført af andre for 
Fiskeriest J!'rell1me interesserede, 
skal det være os en Glæde og faltr 
da vor Iulstændige Tilslutning. 

}Erb. 

Bestyrelsen for. Vejle Fjords 
li'iskerzforen ing. 

Hedaktionen har i Anledning af 
ovenstaaende tilskrevet Eestyrelsen 
for Vejle Fjords Fiskeriforening, for 
om muligt at faa et Samarbejde 
Stand. Red. 

Beretning om Danzigs Fiskeri 
og Fiskehandel i Efteraaret 1910. 

(Cdlog af ))Medd. fra lJdenrigs
ministeriet(). 

(Dal1' k Fiskeritidcntle). 
~o~ 

Som Følge af et gennemgaaencle 
ringere Udbytte af Fiskeriet har 
Priserne for al Slags Fisk været 
stigende og kan antage:> for Dam:igs' 
Fiskemarkeds Vedkommende at vfere 
gennemsnitlig 20 pCt. højere end 
sidste Eftel'aar. 

Fra Danmark har man begyndt 
tried at indføre f1'iske Aal hertil, 
forelø bi g' kun i smalt "længder. 

Foruden Aal og næsten al Slags 
Fisk er der imidlertid for Tiden 
stærkest EEterspørgsel eItel' fri8ke 
Sild oq Brislinger. 

En Impod fra Danmark i disse 
Fiskesortel' menes at kunne faa større 
Betydning, og dan8ke El,;spodørers 
Opmærksomhed henledes derfor her
paa.*) 

Ligesom i de sidste Aar vil der 
i Vinter blive god Alsætning for 
dansh, friske Torsk. De betales 
af Importøren med O,15~0,20 Mark 
Pundet efter Størrelse. 

Det turde i denne Sammenhæng 
ogsaa have Interesse at kende Pri
serne for al Slags Fisk i Detaihan
delen og paa Pisketorvet her. 

For Tiden koster: 

Gedde 
Sandart 
Aborre 
Hødskalle 
Flynder 
Torsk 
Karper 
Pighvarre 
Laks 

:'1. pr. Pd. 

0,80--0,90 
1,40-1,50 
O,gO-O.HO 

0,50 
0,35-0,40 
0,50-0,60 

1,30 
2,20-2,40 
3,00-3,50 

*) Udhæyet at D. F. T.s Red. 
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De herværende store Fiskehand-
18re har i de senere Aar ved deres 
Opkøb af største Delen af Fangsten 
efteI'haanden at fortrænge 
Smaahandelen, og deres Indflydelse 
paa Fiskemarkedet hal' ført til de 
forholdsvis højt' N otel'ingel' i Detail
handelen. 

f"Handede ~Ieddelelser. 
-0-

Orredyngel i FJeldvandene 
ved Bergensbanen. 

Interessante }'cu·s{Jg. 
Paa Foranstaltning af Inspektøren 

for Ferskvandsfiskerierne har man 
sidste Efteraar sluppet ØlTedyngel 
ud i de fisketomme Vande paa Høj
fjeldet langs med Bergensbanen, 
Alle de mange større og mindre 
Fjeldvande paa denne Strækning, 
hvor der kan være nogen Udsigt 
til, at Fisken vil trives og forplante 
sig, er altsaa nu hesat med Ørred -
til Glæde for vore Turister og Sports
fiskere. 

I Vande, hvor der ikke tidligere 
har været "Fisk, er der i Rpglen 
fuldt op af Føde for Fisken. Ør
reden plejer paa saadanne Steder 
at vokse overordentlig hurtig og 
paa kort Tid at opnna en respek
tabel Størrelse. Dette har man Er
faring for ira andre Steder af Landet, 
hvor man har sluppet Yngel ud i 
nsketomme Indlandsvande. I Løbet 
af kort Tid vil Sportsfiskerne kUlllle 
prø'\'e 0rredfluen i de mange Fjeld
vande langs llergensballen, hvad der 
vil give denne udmærkede Turist
rute en yderligere Tiltrækning. 

(Tidens rregn). 

Beretning om Salget 
af Karl,er ved «len offentlige 

Ji'iskeriauktion i Berlin. 
I den herværende Saison, i Maa

nederne August til 1. Januar 1911, 
er der ved den offentlige Fiske
au ktion omgat 3418 Zelltner Karper. 

Prisen fol' den sædvanlige Marked
Sortering var i Jllle- og Nytaars
ugen følgende: 
Levende Karper: pr. ;'0 Mark 

Spejl- :W--30 Z. 

" 
" Skæl-

" 

aO-,1O 
40- 50 -
20--30 -
30-4·0 -
40·_·50 -

Spejl- og Skæl-
karper hlandet 

" 
" 
" 

20-30 
130-40 -
40-50 -

Dl 102 
80-~)6 

74-85 
tl1-~);) 

75-93 
73-91 

83-100 
75-87 
71-85 

Den maanedli ge Omsætning af 
Karper stiller sig saaledes: 
pro August 1910paa 108Zentner 

"Septbr. 1910 " 204 
" Oktober 1910 " M5 
" Novbr. ,1910 " 353 
"Deebr. 1910" 2:208 

Summa 3411:) Zentner 

* 
l<'iskeri-Skole. 

Den bayerske Lands-Fiskeri-For
ening i Starnberg aabner den 18. 
Februar sin Fiskeri-Skole. I 1910, 
Skolens første Aar, var den besøgt 
af BO Elever; i Aar er der til Dato 
indkommen 2G Anmeldelser, 

(Fischerei-Zeitung). 

* 
Søslangens Endeligt. 

I "Gøteborgs Handels- og Sjøfarts
tidning" har nylig en Forfatter ;taget 
Livet af Søslangen til Sorg for den 
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svenske Overhofjægermester Anckar
kron a, som er traadt i Skranken 
for dette Uhyres Eksistens, men til 
Glædp for alle dem, som kun har 
holdt hl beldyret for et Foster af 
en aldur livlig Fantasi. 

Del! omtalte Korrespondeilt havde 
sidste Sommer Anledning til at se 
"Søslangen" i Skjærgaarden oppe i 
det nordlige Norge, og han slaal' 
fast, at Dyret optræder: 
l) kun ved ganske stille Vejr, 
2) kun, naar den fuldkommen rolige 

Vandovedlade bliver belyst af 
Solens Straaler, 

3) kun, naar Solen staar bag Iagt
tageren, 

4) at Dyret altid har en mørk, bølge
formet Krop, 

5) at de største Bølger er fremme 
i Nærheden at Dyrets Hoved, 
medens de aftager i Størrelse 
hen imod Halen, 

6) at Dyret ofte har et hvidt eller 
graaligt Hoved ved Forenden af 
den bølgede, mørke Krop, 

7) at det stedse SVØmmer i en saa
dan Retning, at Bevægelsen sker 
fra højre til venstre eller om
vendt fra venstre til højre foran 
Beskueren; derimod aldrig i Ret
ning fra eller mod denne, 

8) at det ofte viser sig flere Gange 
efter hinanden i en og samme 
Egn. 
Beskrivelsen af Fænomenet lyder 

saalcdes: 
Dampbaaden skød frem gennem 

det spejlklare Vand og gjorde der
paa en skarp Bøjning, hvorved der 
opstod temmelig store Bølger. Jeg 
befandt mig paa Agterdækket med 
Blikket fæstet agterover. Solen 
stod højt paa Himlen og næsten 
lige bag mig. 

Som jeg nu stod der og be-

tragtede de fra Siden fremvæltende 
Bølger, bemærkede jeg, hvordan 
disse samlede sig ligesom til et 
Hele, der aldeles lignede e~, mægtig, 
bøl get Legeme med hvidt brusende 
Skum foran det første V:mdbjerg. 

Det var den veritableste " Sø
slange". Den væltede og rystede 
sig og saa ganske uhyggelig ud. 
Faa Øjeblikke efter var den dukket 
under, det vil sige Bølgerne havde 
jævnet sig og Vandet laa igen 
spejlklart. 

Paa sanlIne Maada mener jeg, at 
de store "Søslanger" opstaar; rigtig
nok ikke S0111 her ved de Bølger, 
en Damper har frembragt, men ved 
en Proces s, Hom Geologerne kalder 
Søskælv. 

Naal' Jordskorpen bliver rystet 
paa de Steder, hvor den danner det 
faste Land, saa taler man om Jord
skælv, Jordrystelse etc. Ryster der
imod Jordskorpen paa de Dele, der 
bodækkes af Vand, taler man om 
Søskælv. 

Naar nu et saadant Søs kælv op
siaar ved ganske stille Vejr, og 
Solen staar bag Beskueron, medens 
denne ser de opstaaende Bølger 
paa tværs foran sig, saa ser han 
netop "Søslangen". 

:\lan forsbar nu ogsaa, hvorledes 
det lysere farvede "Hoved" ved 
Bølgernes stadig aftagende Størrelse 
bliver dannet af det Skum, som det 
forste Bølgehjerg frembringer paa 
Overfladen. 

Er Stødet meget kraftigt og plud
seligt, kan der endog dannes Skum 
oppe paa Ryggen af de enkelte 
Bølgek amme; dette bliver saa taget 
for Uhyrets Rygfinner, og har i 
Virkeligheden stor Lighed med saa
danne. 

Søslangens Optræden hænger alt-
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saa sammen med stedlige Foran
dringer af Havhunden. og netop 
derfor er det saa let forklarligt, 
at Fænomenet saa ofte optræder 
paa bestemte Steder, f. F~ks. i "Det 
stille Hav. 

(Fra D. F. Z. ved A .. 1. H.). 

* 

Paa FIskeriudflugt. 
(»Grenen«). 

Den 7. Deehr. foretog vi Elever 
paa Fiskerhøjskolen en Udflugt med 
Biologisk Stations Damper "Salling
sund ". Det var noget· nyt, som 
vel de færreste af os havde prøvet, 
derfor havde vi set Dagen i Møde 
med en vis Spænding. Vi har og
saa været paa Snurrevaadsfiskeri en 
Gang, medens vi har været her 
paa Skolen. Det var meget inter
essant; men der kom vi kun til at 
fiske med et bestemt Hedskah. Her 
derimod skulde der gøres Forsøg 
med hele 3 Hedskaber : en Tog', en 
Yngeltravl og en Silkepose. Vi 
spiste til Middag en Time før sæd
vanlig, og ved 12-Tiden stod vi ud 
af Kertem!nde Havn. 

Vi gjorde først Forsøg llled 
Yngeltravlen, det mislykkedes imid
lertid baade første og anden Gang. 
Den første Gang var der Tørn i 
den, den anden Gang sprængtes 
den; men vi tabte ikke Modet, den 
blev repareret og maatte "paa'en 
igen", og denne Gallg lykkedes det 
endelig at faa Ham paa Fiskeyngel. 
Tænk! vi fangede en hel Kutling
unge i disse tre Træk; men dette 
kom os heller ikke uventet; thi 
Forstanderen havde nogle Dage i 
Forvejen sagt tH os, at det var et 
uheldigt Tidspunkt at fange Fiske
yngel paa, da der paa denne Aars-

tid er Udsigt til lidt eller intet Re
sultat. Det fik vi nu hekræftet. 
Vort næste Forsøg gjordes med 
Silkeposen. Formaalet med denne 
var at fange l<'iskeæg og andre 
Smaadyr.. Vi slæbte den bag efter 
os nogle faa Meter under Vand
overfladen, og Maskinen gik kun 
med ringe Kraft. Efter ti Minut
ters Forløb halede Vi den op; 
Fangsten var kun ringe: En ]<'i!!ke
unge og en Mængde Vandlopper 
var det eneste, som havde forvildet 
sig iud i vort Net. Vi prøvede 
endnu engang og fik tre Fiske
unger (Sild) og igen en hel Del 
Vandlopper. 

Vi skulde nu til Slut prøve vort 
tredie Redskab: Togen, som den 
kaldes. Det er en Trawl, der min
der noget om et Aalevaad, udspi
let ved Skovle. Den egner sig 
særlig til Fangst af Torsk paa he
vokset Bund. Vi gjorde tre Træk 
og fangede en Del Rødspætter, 
Ton;k og andre Dyr, saasom Hvil
linger, Søpindsvin o. s. v. 

Dagen efter Turen var vi travlt 
bf'skæftiget med at maale og under
søge de forskellige Fisk, som vi 
havde bragt med hjem. Det var 
særlig Rødspætter, vi undersøgte 
Alderen paa. Det viste sig, at de 
Rødspætter, vi havde fanget, var 
fra 2-4 Aar, og at de havde vokset 
4 il, 5 Centimeter aarlig. 

Stemningen var under hele Turen 
særddes livlig. Fru Otterstrøm, som 
ogsaa deltog, havde taget Residens 
nede i Kahytten med en hel Del 
Sangere omkring sig, og det var 
ikke faa Sange, der i Løbet af 
Turen blev sungne .. 

Da "SaJlingsund" ved 5-Tiden 
gled ind i Kerteminde Havn, lød 
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der fra mange Struber "Aftenen er 
stille" . 

Fiskeriskoleu, i December 1910. 
Jens Peder Larsen. 

* 
IJn tam Ørred. 

En Lokomotivfører i Invernes, 
Skotland, har nyHg mistet e~ tam 
Ørred, som i Løbet af 10 Aar "tro
ligt" har fulgt sin Ejer i Lokomo
tivets Vand-Tank paa alle dets 
Rejser paa tre forskellige Jernbane
linier. Fisken hngedes i sin Tid 
af Lokomotivførerens Søn i ;\1illburn, 
holdtes i Live og behandledes om
hyggeligt, og har siden i den lange 
Tjd levet sit Liv under disse excep
tionelle Forhold. Alderdomssvaghed 
endte dens Tilværelse. 

Ørreden var saa tam, at den aad 
af sin Herres Haand. ~ aar en 
Spand sænkedes ned i Tanken, 
sprang den straks op deri. 

(I<'rån Skog och Sjø). 

* 
C;eddefangst. 

I et tysk Fiskeritidsskrift berettes, 
hvorledes Brændehuggerne i en Skov, 
gennem hvilken der løb en lille 
Flod, sidste Vinter fangede Gedder 
ved Hjælp ar deres Økser. 

Vandstanden i Floden var nemlig 
saa lav, at der ikke blev tilstrække
lig Plads under Isen for Gedderne, 
saa de frøs fast i Isen, og slutledes 
med de løshuggede Isstykker kunne 
hales i Land. 

Dansk "Lystfiskeritidende" med
deler, at noget lignende ofte kan 
ses i Kanalerne i Frederiksberg 
Have, hvor man kan se Gedderne 
indefrosne i Isen, men disse er døde, 
medens Tyskerne paastaar, at deres 
Gedder endnu var levende. 

(Från Skog oeh Sjø). 

Fiskemarkedet. --o, 
Ji:øhenlwvns olrcnthge Fiskeauktion, 21. .Tan. 

Laksforeller 
AnI 
AnI 

pr. Pd. 

125-150 
65-80 
40-50 

Berlin, 21. Jan. 

(OfJldel :\fnrkcdsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde 
Gedde, store 
Sandart, mat, sllIaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, snUHl 
Aal, store 
AuI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper. usorteret 
Karudser 

PI". pr. Pd. 

86-104-80-99 
81-87 

90 
~)3 

110 
65-61-62 

28--35 
103-110 
80-94 

73-77 
61-69 

97 

Ispakkede Fisk: 

0rredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, stOl'e 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brusen 

Pf. pr. Pd. 

48-54-50 
40-57-53 
50-83-70 

52-63 

80-03-75 
64-45-51 
14-24-14 

Hamborg, 21. .Jan. 

Ispakk ede Fisk. 
pr. pr. Pd. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

415-450 
118--141-147 

71-72-71 
78 

55-73 
44-413-58 

47-36-15-29 

40-47-54-57 
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Annoncer. 
-0-

Fisker. 
l<~n ugift, dygtig Fisker kan, naar 

gode An befalinger kan præsteres, 
faa Plads ved Affiskning af nogle 
Ferskvandssøer. Fast Løn og Pro· 
center gives. Billet mrk. "Fisker" 
bedes indsendt i Løbet af 8 Dage. 

10,000 0jeriæg 
af Hav- eller Bækørretl samt et 
lignende Antal af Regnbueørred 
ønskes til Købs. Tilbud med 
Opgivelse af Pris bedes tilsendt 
Fiskeriet Egely pr. Odder. 

Anton Pedersen. 

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

paa nærmeste .Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o m a s e h k e. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: ForeUenhandeJ. 

ø.jneæg. Yngel og Sættefisk 

uf ø r r e d; Sættefisk 

af Karper og Sutler samt 

Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æl ger s nærmesie 

Jern banestation. 

Fiskeriet i V~lIndrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima ø.jlleæg. Yngel 
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-
tant. J~ C. Ch/i"istensen. 

Tilbud 
paa 

Portions--Ørred, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen .. Co., 
ældste Forretning i Lakse· og Ørredbranchen, 

Consignation ønskes. BRtIDEN. Prima Refernnce. 
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3lverler 
i eVoreningens 8Ytedlems6Iad! 

~ .. ~.;r~.vXJ",;rv~,vLXJ"",~~,,~.0'Y~.X . .;r~~.v-r~,.~~~~~--X .. /~~.(!;t 
~ ~ 

~ c!Joliann von f2ilzen, ~ 
~ edSV01'en 1!'iskewnktiona'l'iltS, ~-< 
~ ~ 
~~ St. Pauli Fiskehalle~ Hamburg, ~ 
~ ~" • anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 
~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~ 
~ ~ '''; -======== Store Basiner f'ol' levende Fisk. 7 

~~ .Ternbaneforsendelser adresseres til: Altona. ~ 
~ ~ _i Telegr.-Adr.: .'ischeitzen. Telefon: Amt l, Nr.8101, Uambnrg. / 
~ . ~~ 
F.il·r"X~rT·rT·:K·;X:··;X:··;X:";X:·XY·XTT':l:n·Å···x,,·~mX·Å"";X:"·XT·~·G..1 

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

vandsfiskeriforening" . - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksem· 
pIar følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning. 

H........H .............. 191 

.. Stilling:. 

Postadresse: 

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

Statskonsulent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler og ltIe(ldelelsex' er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med ))mod Honoran(. 

NB. Artikler og Meddelelser rnaa kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-KNilt. 
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In clllol cl : 
Ferskvandsfiskeriforeningens Forsøgs

station. 
Dr. Filip Trybom. 
F'ællt'Mindkøb af Aaleyngel til 

IJdsættelse. 
Fiskerilovens ReYision. 
Pau .lagt efter Kræfthacillen. 
Sports fiske. 
Fra Havet. 
Fiskemarkedet. 
Annoneer. 

Hornsyld 
Fiskeri 

bliver atter i det kommende 

Aar Ferskvandsfiskeriforenin

gens Forsøgsstation! 

Husk 
at senue Mcudelelscl' til uen nye 
Hubrik: Iagttagelser fra Fiskekul
turerne. 

Dr .. Filip Tryholll. 
-0--

Ved VelYillie fra, Hedaktionen af 
"Från Skog och Sja" s Side scr vi 
os i Stand til at hringe vore Læsere 
et Billede af den kendte svensko 
Fiskerimnnd, Dr. Filip Trybo11l. II ~, 

Samtidig "il vi benytte IJcjlig
heden til at gengive lidt af, hvad 
"Från Skog och Sja" skriver om 
Doktoren i Anledning af hans 60 
Aars Fødselsdag den 24. Deebr. 
1910: 
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"Langt fremme blandt de moderne 
svenske !f'iskeri-1Iænd staar Dr 
Trybom, baade paa Grund af hans 
Stilling .som Bureauchef for Fiskeriet' 
i den kgl. Landbrugsstyrelse og 
gennem hans mangeaarige og mange
sidige Arbejde i Fiskerisagens Tje
neste. 

Dr. Trybom er 0stgøte af Fødsel, 
blev i Begyndelseu af 70 Student i 
UpsaIa, studerede derefter for den 
filosofiske Grad med Zoologi som 
Hovedfag. 

Varmt interesseret for dette Stu
dium, grundig og samvittighedsfuld 
i sit Arbejde, blev han snart kendt 
som en af Wilhelm Lilljeborgs mest 
lo\'ende Elever. 

Blandt Kamlllerat~rne var han 
meget afholdt for sit (~lskyærdige, 
trofaste Yæsen, og hædredes derfor 
efter nogle Semestres Forløb med 
Sekretærposten i det naturviden
skabelige Studenterselskabs zoolo
giske Sektion. 

Forinden havde han taget den 
filosofiske Kandidateksamen, og Li
centiatgraden fulgte snart efter. 

I de salllme AnI' deltog han somi':oo
log i etPar Ekspeditioner, nemlig den 
Nordenskjoldske over Sibirien til 
.I enisejs :'Munding og Løjtnant Sande
bergs til Kolahalvøen. 

Efter I,icentiateksamen valgte Dr. 
Tryhom at forlade Akademiet og 
besluttede at træde i den praktiske 
Zoologis Tjeneste. 

I sin Stilling i Fiskerivæsenet 
fandt han et Virkefeldt, som ]Jas
sede til hans Begavelse og Arbej ds
lyst, ligesom han ogsaa gennem sit 
paalidclige, ligøfremmc Va~sell val' 
vel skikket til at vinde Fisker
befolkningens Tillid. 

Paa forskellige Poster og med 
vekslende Titler har han saalcdes 

i omtrent tre Decennier med Ihad 
og Daad staaet i Fiskeriets Tjeneste. 
I sin Gerning er han bleven en 
meget vidtberejst og kendt Mand, 
ikke alene i Sverrig, men ogsaa i 
fremmede 1.ande, hvor han har re
præsenteret ved Udstillinger, Kon
gresser osv. Overalt. hvor det kom 
an paa at fremme og ophjælpe 
Fiskeriets Interesse, har man altid 
fundet Dr. Trybom i forreste Hække. 
Ikke alene som Bureanchef i Land
brugsstyrelsen, i Kommissioner og 
Komiteer, paa Hæderspladser ved 
russiske og andre Fiskerikongresser, 
men ogsaa uden Abrydelser i Solskin 
og Stille saavel som i Storm og Hegn 
paa Fiskerbaade eller biologisk-hy
drografiske Forskningsfartøjcl', mær
kende Flynder eller fiskende Plank
ton, altid lige rolig, betænksom, 
maal bevist, jovial og sikker. N aar 
et særlig vigtigt Fiskerispørgsmaal 
staar . paa Dagsordenen i Sverrig, 
hedder det derfor uvægerlig: "Spørg 
Trybom". 

Blandt den Mængde Udmærkeisel', 
som er faldet i Dl'. Tryboms Lod, 
maa særlig nævnes Titlen som Æres
doktor yed UpsaIas Universitet, som 
han modtog ved Universitetets Lin
nefest UJ07". 

Det val' saa omtrent, hvad "Från 
Skog och Sjo" skriver' om Dl'. Try
bom. Da vi imidlertid selv har haft 
den Glæde at være sammen med 
Doktoren i hele otte Dage sidste 
Sommer under Fiskerikongressen i 
Hig'a. vil vi gærne have Lov til at 
føje vort Indtryk af dette Samvær 
til disse Linier. Vi kan gøre det 
saa meget lettere som det i Virke
ligheden var Dr. Trybom, del' satte 
sit l)ræg paa Kongressen. Han var 
en af Hovedarbejderne derovre, og 
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hans Aand hvilede, om man tør 
bruge et saa profant Udtryk, over 
Vandene. Alle vilde have et godt 
Raad af Dr. Trybom, alle lyttede 
med Ærbødighed til hans Tale, og 
i de sparsomt tildelte Hviletimer 
glædede alle sig over Doktorens 
sunde, gode Humør og store Elsk
værdighed. 

I vor Erindring staar derfor llled 
dybe Runer tegnet Billedet af en 
dygtig Mand, der tillige er en præg
tig Personlighed; hans Navn er D". 
Filip Trybom. 

Red. 

Fællesindkøb af Aale
yngel til Udsættelse. 

(»Dansk Fiskeritidende«). 

-0-

Ligesom sidste og forrige Aar 
har jeg nu sat mig i Forbindelse 
med den tyske Fiskeriforening, 
"Deutsche Fischerei Verein", som 
har et større Anlæg i Epney ved 
Floden Severn paa Englands Vest
kyst, for at opbevare opfanget 
Aaleyngel til Forsendelse. .Jeg 
har arrangeret at arbejde jævnsides 
med dette Selskab og benytte dets 
Assistance ved Indkøb. og Forsen
delsen af Aaleynglen; men for at 
dette kan ske paa den fordelagtigste 
Maade, er det nødvendigt, at jeg 
saa snart 30m muligt kan meddele' 
Selskabet, hvor mange Tusinde Stk. 
Yngel der ønskes. 

I"iskeriet begynder allerede l 

Marts Maaned, dog afhængig af 
Vejr og Temperaturforhold. Hvis 
Vejret er koldt og stormende, er 
FaIlgsten kun lille, ligesom jeg og
saa tror, nt det bliver for risikabelt 

at føre Ynglen til Danmark, hvis 
det skulde blive Frostvejr, hvor
imod April Maaned er særlig pas
sende . 

.Med Hensyn til Forsendelsen, da 
'behøves der ikke at sættes noget 
stort Apparat i Gang, som der f. 
Eksempel staar antydet i den til 
"Dansk Fiskeritidende" af 13. Decbr. 
1910 indsendte Artikel, at Land
brugsministeriet skulde lade et af 
de under dette sorterende Skibe, 
som egner sig dertil, afhente og 
frit befordre Ynglen fra Udlandet 
til Danmark. Ministeriet har ingen 
Skibe, som passer til den Trans
port; det er heller ikke engang 
hensigtsmæssigt, da der hver Gge 
afgaar 4 Dampere fra Parkston til 
Esbjerg, hvormed Yngelen kan for
sendes for en lille Fragt. Ynglen· 
pakkes i Kasser i Epney i Løbet 
af N atten, afgaar derfra om Morge
nen, ankommer til Parkston om 
Aftenen, gaar straks ombord i Dam
peren og ankommer næste Dags 
Aften til Esbjerg, hvorfra umiddel
bart derefter afgaar Tog. 

Heldigt vilde det være om en 
yngre }:[and, som taler Engelsk, 
vilde tage med til Epney for at 
blive sat ind i Forholdene og blive 
kendt dermed for Fremtiden. 

London, 25. Januar 1911. 

A. Bølling. 

London, 0011 1911. 

Efterskrift,' Efter et i Dag mod
taget Brev fra "Deutsche Fischerei 
Verein" mener man, at Aaleyngel
fiskeriet ved Epney paa Gntnd af 
det milde Vejr allerede vil begynde 
i Midten af ~1j;Iarts J.1j;Iaaned. Det 
vil derfor være heldigt, at jeg, saa
snart som muligt kan meddele, hvor 
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mange 1000 Stkr. der ønskes, for 
ikke at komme for s('nt. 

A. Sølling. 

* 
Ferskvandsfiskeriforeningen 

og 
Aalefaringsspørgsmaalet. 

Efter at have læst ovenstaaende 
Artikel i "Dansk Fiskeritidende" 
for 31. Januar, skrev jeg straks til 
Kaptajn A. Solling i London for at 
høre nærmere om. hvorledes I(ap
tajnen havde tænkt sig, at Sagen 
skulde ordnes. Pr. omgaaende fik 
jeg Kaptajnens særdeles imøde
kommende Svar, hvoraf det frem
gaar, at vi temmelig sikkert kan 
faa den ønskede Aaletaring fra Eng
land, lIaar blot vor Bestilling bliver 
stor nok. Hvis vi kan bruge 4 a 
500,000 Stkr. mener Kaphtjnen, de 
kan leveres i EsbjC'l'g til ca. l Kr. 
pr. 1000 Stk. Kasserne maa vi 
selv sende derover; men Fersk
vandsfiskeriforeningen ejer 3 store 
Kasser, der tager hver ca. 50,000 
Stkr. Aalefaring lO ruden 4-- 6 min
dre: disse Kasser staur selvfølgelig 
til Disposition for Foreningens Med
lemmer. 

Fangsten af Aalefaring vil rime
ligvis finde Sted i .Ylidten af Marts 
Maaned og i April 2 Dage før Ny
og Fuldmaane. Kaptajn Sølling 
udtaler endvidere Ønsket om, at on 
ung, engelsktalende .YIand blev sendt 
derover, for at han kunde blive 
kendt med Behamllingen af Aale
yngelen, da det ikke er sikkert, at 
Hr. Sølling hvert Aar har Lejlighed 
til at lede Fangsten og Transporten. 
Desværre hal' vi vel næppe Midler 
til at realisere et saadant Ønske, 
men jeg mener dog, at burde om
tale det her; umuligt var det vel 

heller ikke, at en eller anden af 
Interesse for Sagen kunde melde 
sig. 

SamIlle Dag, jug modtog KapL 
Søllings Skrivelse, sendte jeg den 
til Magister C. V. Ottenltrølll, der 
sammen med Fiskr.rifogpd Sørensen, 
Bramminge, og Undertegnede dan
ner Forellingens staaende Udvalg 
for Fremskaffelsen af Aalefarillg. 

:\fagisterens Svar indløb i Dag; 
det tog imidlertid Afstand fra at 
benytte Kaptajn Søllings Tilbud, 
idet Bl'.Otterstrøm meddelte, at 
man tænkte sig at faa Fiskeribetjent 
En'boe til at forskaffe den ønskede 
Aalefaring fra et eller andet Op
gangs sted i Jylland. Tanken er 
naturligvis god, hvis den lader sig 
gennemføre; i saa Fald behøver vi 
ikke "at gaa over Aaen efter Vand"; 
men det forekommer mig, at Aale
falingens Opgang her hjemme Cl' 
overmaade usikker i de senere Aar; 
jeg har i hvert Tilfælde løbet an 
paa at skulle have Yngel fra ,Tyl
land flere Aar i Træk, uden at det 
er bleven til noget, saa jeg vil ikke 
løbe Risikoen længere, dertil er 
Sagen af for stor Vigtighed for os 
Søfiskere. Bvis vi skulde faa nogen 
her hjemme, ja saa tager vi dem 
med; de kan vel ikke blive saa 
kostbare, og vore Kasser til For
sendelsen har vi tilbag-e fra Eng
land, inden Opgangen begynder her 
i Danmark, saa det kan ikke blive 
nogen Hindring. Jeg skal bruge 
50,000 Stkr. Aalefaring i Aar og 
vil henvende mig til Kaptajn Søl
ling og bede ham hjælpe mig til 
dem. Hvis der er andre af For
eningens .YIedlemmer, der deler 
min Mening, vil jeg derfor anmode 
dem om at opgive mig pr. omgaa
ende, hvor mange Aalefaring de 
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ønsker; jeg vil saa sende den sam
lede Bestilling til Kaptajn Sølling 
samtidig med, at jeg dirigerer de 
nødvendige Kasser til England. 

Men et, mine Herrer, maa de 
være klar over; Tab eller Gevinst 
bliver vor egen; jeg kan ikke give 
andre Garantier end, at jeg selv 
løber Risikoen med min Bestilling. 
Alt vil afhænge af, hvor mange 
Stkr. Aalefaringer, vi kan bruge; 
kan vi ikke iaIt bestille 4-500,000 
Stk. lader Sagen sig noppe reali-
sere. lled. 

Fiskerilovens Revision. 
(Dansk Fiskeritidende). 

-0-
Det, som efter min Opfattelse 

burde ændres ved Saltvandsloven, 
er ikke at faa større Frihed for 
Slæbevaad med smaa Maskevidder, 
men derimod at faa en snæv'Ywre llam
me for Oprettelse afYedtægter. Loven 
bør fastsætte bestemte Maal paa Fisk 
samt Fredning af al Slags Fisk, der 
yngler i ferske Vande, saasom Ged
der, Aborre, Brasen, Rimte, Skaller 
m. fl.; thi det kan ikke nytte, at 
et Vedtægtsvand har Maal og Fred
ning for en eller flere Slags Fisk 
og et andet ikke, for saa er Fisken 
nemlig slet ikke fredet; thi det hed
der sig jo altid, at FIsken er fanget, 
hvor vi har Lov til det. Her paa 
Pladsen f. Eks. er Gedden efter Ved
tægten fredet i NIaj, altsaa paa en 
Tid, hvor den alt har gydt og er 
gaaet ud i saltere Vande, saa Fred
ningen er meningsløs. Og naar vi 
aarlig udsætter en Masse Geddeyngel, 
vil det efter min Mening være daar-

. lig Økonomi at tillade al Slags slæ
bende Redskaber med smaa Maske
vidder over alt., saa. det, man ud-

sætter den ene Dag, bliver slæbt 
sammen den næste. Ligeledes med 
Fredningen. N aar man tager 100 
Pd. Han- og 100 Pd. Hungedder og 
sætter i en velindrettet Dam og lader 
dem gaa der fra 15. Marts til 15. 
April, saa kan man fange og sælge 
Gedderne og saa kan der, for at 
være paa den sikre Side, regnes med, 
at man har 100,000 levedygtige 
Geddeunger. Loven tillader at fange 
Gedder i Yngletiden, men ved Ved
tægt kan det forbydes. Vedtægt er 
et stort Gode, brugt paa rette l\faade, 
men man ser desværre flere Steder, 
at Fiskerne ikke er modne til saa 
udstrakt Sel.styre. I Korsør f. Eks. 
forbyder Fiskerne for at holde frem
mede borle omtrent alt Fiskeri om 
Sommeren; sligt burde Loven ikke 
tillade. Ej heller at Fredningstiden 
bliver forrykket til en Tid, hvor 
Fisken ikke gyder. 

Fredning og Maal paa Fisk maa 
være ens baade i Saltvandsloven og 
i Loven for ferske Vande, ellers 
bliver Ophjælpningen af :Fiskeriet 
ved Fredning og Maal omtrent helt 
forfejlet. 

Laks og Ørred kunde der maaske 
være Grund til at forkorle Frednings
tiden paa, da de jo kun opholder 
sig i Brakvandene i den Tid, de er 
fredede, og der skulde jo dog helst 
være en lille Tid, hvor Fjordfiskerne 
ogsaa kunde fange dem. 

Slæ bevaad med stor Maskevidde, 
som f. Eks. Sko viva ad, mener jeg 
ikke kan skade Ynglen, saa jeg kan 
ikke indse, hvorfor de skal hæmmes 
ved Lov. Lad dem blive benyttet 
i samme Udstrækning som Snurre
vaad. 

Abbednæs pr. Næstved, 24 Jan. 1910. 

Lars Jensen, 
Fisker. 
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(Slutningen af Artiklen omhand
ler kun ganske specielle Saltvands
fiskeriforllOld, llVorfor den udelades 
for ikke at trætte Læ tHyrn e ). 

Red. 

En Rivision af Fi!ilkel'ilo"en~ 
Skagen, Fredag. 

Folketingsmand Jfwgen PTederik
s,en udtalte i Aftes paa et af tal rige 
Fiskere hesøgt :\føde paa Sømands
hjemmet, at det med den rivende 
Udvikling. Fiskeriet herhjemme i de 
senere Aar har taget. vil være rime
ligt at foretage forskellige i:Endl'ing
er i Fiskeriloven af 1 !l07. 

De af Skagens Fiskeriforening 
fremsatte Ønsker angaaende Rød
spæUefiskeriet i Kattegat fandt Fol
ketJlingsmanden san'deles velhegrun
dede.Det var lums Haab, at der i 
en nrer Fremtid vil kunne forelæg
ges Forslag til en Revision af Fiske-
riloven. 

(N ationaltidenc1e). 

Paa Jagt 
efter Kræftbacillen. 

-0-

N aar vi har optaget nedenstaaende 
Beretning om Amerikanernes Ar
hejde . med Kræft-Sygdommen hos 
Fiskene, er det naturligvis med et 
vist Forbehold. fordi Kilden ikke 
er os nærmere bekendt; Illen Ar
tiklen ser i mangt og meget ganske 
troværdig ud og er meget interessant,' 
saa vi drister os til at løbe Risikoen. 

Om Kræft hos Fiskene findes for
øvrigt i Prof. Dr. Hofers Bog om 
Fiskesygdomme et Kapitel, SOIll i 
Lighed med nedenstaaende Artikel 
oplyser, at Kræften som Regel har sit 

Udspring i Skjoldbruskkittlen (Thy
rebidea), et Organ, som i Bun
den af Fiskens Mundhule; ·derfra bre
der Sygdommen sig og kan f. Eks. an
gribe Gællebnerne, saa d'e' bliver 
presset ud fra hinanden: og Fisken 
derved bliver ude af 'Stand til at 
beva~ge '. dem; ~Iund og (hdlelaag 
holdes derfor stadig aablle. Ved 
andre Tilfælde ser man, at Kræften 
danner Svulster forskellige Steder 
i Fiskenes 'J:lulld ejler under ITnder
kæben. 

l alle Tilfælde virker den øde
læggende paa de nærliggende Van-, 
saa Muskler, Hindevær etc., del' 
angr:bes. henfalder, til en grødagtig 
Masse. 

De angrebne Fiske hindres ofte 
af Sygdommen i at tage Næring til 
sig. ligesom Aandedrættpt hæmmes. 

Paa 'Sygdommens senere Stadipr 
hreder den sig rimeligvis rundt i 
hele Fiskens Legeme som en lang
som Forgiftning. og dræber dutte:' 
Jig Dyret. 
~ ogpn 8rerl~g Bakterie som 

d Olm: a a.rs ag har mari endnu ikke 
fundet, men lllan formoder, at en 
saadan maa være til Stede. 

Kræften i Skjoldbrllskkirtlen fand
tes (ifølge Prof. Hofer~ Halldbnch 
der Fisehkrankheiten) først af Dr. 
:Marianne Plehn i den biol. For
~øgsstation for Fiskeri i Miillchen. 
Efter de Erfaringer, lIlan har gjort 
dernede, træffes dE'n særlig h08 
Ørredtisk, der lever i Damkulturerne, 
hvilken Iagttagelse ogsaa er analog 
med Amerikanernes. 

Red. 

'" 
" Vil Spiren til Kræft montro til

sidst blive opdaget gennem Studiet 
af Fiske"? spørger Rene Bache i 
"Ameriean Examiner. Der er i al 
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Fald de Videnskabsmænd og det 
ikke af de aller daarligste som 
tror det. 

I De forenede Stater er man 
naaet saa vidt. at lllan er i Færd 
llled at etablere et specielt Labora
torilnn til Undersøgelse af Kræft 
hos Fiskene; man maa saa ha abe, 
at disse Studier efterhaanden vil 
lede til Opdagelser af et virkeligt 
effektiYt Middel til Helbredelse af 
denne "Ylenneskehedens Svøbe. 

Dr. Harvcy Gaylord, Lederen af 
Staten New Yorks Kræftlaboratorium 
i Buffalo, var den, som startede disse 
Undersøgelser af Kræft hos Fiskene. 
For et Aars Tid siden søgte han 
Audiens hos Præsident Taft. hvem 
det lykkedes at overbevise om Vig
tigheden af en rationel Undersøgelse 
og med det Resnltat, at Præsidenten 
lod tilkalde :Fiskerikommissær Mr. 
Bowers.. hvem han anmodede om 
at samarbejde med og paa alle 
mulige ~1aadel' støtte Dr. Gaylords 
Laboratorium i Buffalo. 

Sidste Høst (1910) ~mdelig fore
slog Mr. Taft De forenede Staters 
Kongres at bevilge 50,000 Dollars 
(ca. 190,000 Kr.) til at etablere et 
fuldstændigt Laboratorium for, samt 
til Indkøb af detnødvelldige Udstyr 
og Hedskaber, deri indbefattet Aqu
arier til Opbevaring af Fiskene, 
medens Undersøgelserne stod paa. 
Pengene vil uden Tvivl blive be
vilget og Anlæget paabegyndt ikke 
langt fra Washiugton, salldsynl igvis 
i det nordlige af l\hryland eller 
det sydlige af Pennsylvanien. 

Hvorfor skal nu netop 
Fiskene vælges til J;"orsogs

objekt! 
Dette Spørgsmaal kan synes at 

ligge særdeles nær; thi agsaa andre 

Dvr hærges jo af Kræft. Dog 
el' der adskillige Grunde, sOlIi 
taler for, at Fiskenes Sygdolllsliv, 
specielt med Hensyn til Kræft, gøres 
til Genstand for grundige Under
søgelser. De vigtigste Grunde er 
følgende: 

:For det første: Visse Former af 
Kræft hos Fiskene ligner saa nøj
agtig Kræft hos Menneskene, at del' 
tilsyneladende ikke er nogen Forskel. 
Endog det mest øvede øje kan ikke 
under Xlikroskopet skelne den elle 
Form fra den anden. 

For det andet: Det er den tamme, 
det vil sige den kunstig opdrættede 
og i Fangenskah holdte Fisk, som 
angribes af Kræft. Kun overmaade 
sjælden findes denne Sygdom hos 
Vildfiske. Dette kunde jo synes at 
pege hen paa, at Sygdommen skyl
des Smitte ved en eller anden Mi
krobe. 

For det tredie siger Dr. Gaylord, 
at der el' en udpræget geografisk 
Sammenhæng mellem Kræft hos 
menneskelige Væsener og Fiske, 
specielt dem af Ørredarten. Hos 
begge er Sygdommen mest frem
herskende i skovbevoksede, vand
rige og bjergrige Egne. 

For det fjerde: Ligesom Kræften 
tiltager hos Menneskene i en lige
frem uhyggelig Grad. foraarsagende 
5 Gange saa mange Dødsfald nu 
som for GO Aar siden, paa samme 
l\Iaade hal' Kræften hos Fi
skene (særlig hos Ørreden) spredt 
sig i en forbausende l\halestok i 
de sidste Altr. J a, i en saadall 
Grad, at den paa det alvorligste 
truer Ørreddamkulturernes frem
tidige Eksistens (i Amerika). l 
Øjeblikket el' del' ikke en eneste 
Damkultur, den være sig anlagt af 
Regeringen, den enkelte Stat eller 
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Private, uden at den er slemt infi- I 
ceret med Kræft. 

Ørreden som 
Kræftens vigtigste Oft"er. 
Blandt Fiskene synes Kræften at 

have udvalgt sig Ørreden som sit 
fortrinsvise Offer. Sygdommen be
gynder med en Opsyulmen af Skjold
bruskkirtlen i Struben. Denne Svulst 
bliver senere kræftagtig. Et Stykke 
af den undersøgt under Mikroskopet 
er ikke til at skelne fra et Stykke 
V æv af en hyppig forekommende, 
men ondartet Typus af Menneske
kræft. 

Lægfolk kunde nu let falde paa 
den Tanke, at Ørreden inficerer 
Vandet med Kræftspirer, og at 
disse atter overfører Sygdommen 
til Mennesker, som drikker af Vandet. 
Dette vilde jo paa den nemmeste 
~Iaade forklare Sygdommens Spred
ning. 

}Ien Dr. Gaylord og Mr. IV!. C. 
Marsh, som driver de offentlige, 
af Regeringen understøttede Cnder
søgeiser, er ikke tilbøjelige til at 
hælde til den Anskuelse. De be
mærker nemlig, at ganske det mod
satte jo kunde være lige saa sand
synligt, nemlig, at Ørreden faar 
Kræft ved Smitte fra Menneskene. 
De tror snarere, at Menneskets og 
Ørredens Kræft skriver sig fra samme 
Aarsag. Problemet er at finde denne. 

Hvor Fiskekræft optræder 
hyppigst. 

Endnu maa man sige, at Kræft
spørgsmaalet, hvad Fiskene betræf
fer, befinder sig i Barnealderen. 
Et Faktum af Interesse har man 
imidlertid konstateret, nemlig, at 
hvor et Antal Damme staar i For
bindelse med hinanden - hvad der 

jo ofte hænder ved Damanlægene 
og Vandet saaledes passerer den 
ene efter den anden, der er An
tallet af Kræfttilfælde afgjort større 
i den lavest end i den højest be
liggende Dam. 

Dette synes nu at pege hen paa 
en Concentration af Kræftkim i 
den nederste Dam ved den stadige 
Tilførsel af Sygdomsspirer fra de 
højereliggende Damme. Et af de 
Eksperimenter, man derfor vil gaa 
i Gang med, er at anbringe et An
tal inficerede Fiske i en Dam Nr. l 
og et Antal sunde do. i en Dam 
Nr. 2 og derpaa lade Vandet fra 
Nr. l passere ind i Dam Nr. 2 for 
saa at iagttage, om Individerne i 
sidstnævnte vil blive angrebet af 
Kræft. 

I to af Regeringens Damanlæg 
grasserer Kræften fol' Tiden fuld
stændig epidemisk. Paa disse Ste
der vil Undersøgelserne blive dre
vet med forstærket Energi, men 
vil samtidig blive udstrakt til an
dre Damanlæg af saavel yngre som 
ældre Datum. Stats- saavel som 
Privatanlagte, og ikke alene Ørred
kulturer, lIlen ogsaa Anlæg, der 
befatter sig med Opdræt af anden 
Fisk vil blive indhefattede i Under
søgelserne. 

(Sluttes.) 
Fra Amerikansk 

ved A. J. H. 

Sportsfiske. 
Nogle Fluer til Fangst af Laksørred. 

-o-
l svenske Vande anbefaler »Från 

Skog och Sjø" følgende Fluer som 
gode til Fangst af Laksørred: 

Hardy' s Black and Silver er en 
udmærket god Ørredflue i alle Vande, 
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Sil'r1ig om Høsten. Den har grna
Hode Vinger, sort "hackle". SølY

krop og graa eller hrun Hale. 
Greenwell' s Glory er ogstla ell ud

lllif'l'ket Flue og ifølge Helldersolls 
,,:\Iy life as an angler"*) opkaldt 
efter ltey.Canoll Greenwell. Den 
bekendte MedealltorHet Francis 
Francis roser den meget. (,ran 
Viuger. rødhrunt "haekle". mørk. 
tynd Krop, omhumhm med Gnld
traad. K:w hruges hele ~h(,sollen. 

hedst i klart Vejr . 
. Sandfly. Kroppen er sandfarvet. 

hestaar af l:ldhaar af en Hare. 
blandede med lmdedal'YN1e Pels
haaI'. Bl'lllle Vinger. Undel'Yinge. 
}lYis saadan DlHles. af Stærens Vinge
fjer. Originalen. Limnophilas Pla
vus, optl'feder om Sommeren. D('11 

Cl' imidlertid som !tcge! en god 
Flue hele S:esonell. 

~Maych-Brown. Alltag'elig den mest 
kendte og all\'enclte 0rredflue, SOIll 

tindes. En ideel Flue for snmske 
Vamle. Den el' en Uopi af den 
UlHlYiklede Form af Baiitis Longi
cauda, medens denue i sin helt ud
viklede Form danner den ligeledes 
meget benyttede FIne "Great Red 
Spinner". Kroppen bcstaal' af 1\n
sigtshaar af en Hare, spirnlformig 
omHl1lden med Gllldtraad eller lyse
gul Silke. Vinger af Fasanhanens 

. Hale og "luwkle" af Ager
hønsefjer. 

Hunnen lwr lysere Vinger og 
grønagtig Krop. 

Spidem har .,haekle" i Stedet 
for Vingolt, iø\Tigt ligner den Han

nen. 
Red Palmer. Rød Krop, spiral

formig Olmiklet mod Guldtraad. 
Blodrød "haekle". En god Flue 

*) l>Mit Liv som Fisker«. 

hele Sæsonen igennem. Passer 
bedst paa Dage, hvor Vejret er 
mørkt. 

Hardy' s Pavourite, lIled Krop af 
Fanen af Paafuglefjer, olllvlluden 
mrd rød Silko. Graa Vinger. Den 
hm'er ogsaa til de allerbedste 0rred
flner. Som N avnet antyder skylder 
den Brødl'eIle Hardy sin Til værelse. 

Woodeock cf; Rare's Ear. Kroppen 
mørke Uldhnnl' af Hnre. Halen 
brunpuIlkterede Fjer af All drik. 
Vingerne rodhrune med m0rkegraa 
Pletter. Bedst i Begyndelsen af 
SæSOIlPll. Det er en meget god 
Fine, men passer næppe i alle 
sHHlske Vamle. 

Derefter kommer vi til Alexandra, 
som Ullige med Jfarch-B1'own turde 
npl'e den most an vendte 0rredflue. 

l mange engelske Vande er det 
forbudt at tiske llled den, fordi den 
anses for fol' stærkt fangende. Al
ligevel skal Illan ikke nære nogen 
blilld Tiltro til den, thi der tindes 
mange Vande, f. Eks. i Jemteland, 
hyo1' don absolut intet udretter. 
Men fisker Illall i Vande, hvor Fisken 
tager Alexandra, findes ingen bedre 
Flue i denne Verden, og vil Illan 
tiske i Lapland, gør man klogt i at 
lade Alexandra indgaa Illed 50 0/O 

i I'llleforraadet. 
Fluen har faaet sit Navn efter 

den nuværende engelske Enke
dronning, der som hekendt er Oll 
lidenskabelig Udoyel' af den ædle 
Pi skes port. 

Hvad Krogstørrelsen ungaar, saa 
er "PellIlell'ssneek" Nr. Cl 15 m. Ul., 
og Nr. 4 ]2 m. m. lang. Nr. 5 og 
ti er imi(llel'tid for almindelig 0rred 
rigelig store, hvorfor det anbefales 
at benytte Nr. 2, 3 og 4 for vaade 
Fluer, samt Nr. 000 og 00 for tørre 
Fluer. 
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Yed Rekvisition ar Fluer er det Gedde 
bedst at have en illustreret Pris- Aborre 

50-65 
25-35 

kurant at gaa efter. Har man det, 
er det tilstrækkeligt ved Bestilling 
at opgive Katalognummeret. 

R. H. m. 

Fra Havet 
Er et nyt Fiskeriblau, som udgives 
af Fiskerhøjskolens Elevforening. 
Bladet skal mwnlig bringe Meddel
elser om Skolens Virksomhed og der
igennem danne et Bindeled mellem 
Skolen og Elmerne efter endt Skole
tid. "Fra Havet" vi] foreløbig ud
gaa G Gange a~n·lig. 

c!7tvel'lel' 
i i3J1ledlems6Iadet! 

Prisen for Annoncer er: 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Petittinje, 
3 12 
(i .10 

12 8 
24 5 

Fiskemarkedet. 

Aal 
Laks 
Laksl store 

-0-

København (GI. Strand), 4. Febr. 

60-80 Øre pr. Pd. 
100-150 
200-250 

Krebs 300-350 Øre pr. 100 Stk. 

Berlin, 4. Febr. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde 
Gedde, store 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karmiser 

Pf. pr. Pd. 

105-114 
73-79 
81-92 

118 
85-94 
40-43 

85-117 

72-75 
76-78 

102-109 

Is pakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
Aal, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 

105 
125 
81 

64-67 

50-52-62 

Hamborg, 4. Febr. 

Ispakkede Fisk. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aul 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. pr. Pd. 
160-280-311 
300-200-310 

95-120 
56-81 
66-68 
67-75 

49-50-58 
45-47-25-36 

45-46-43 

107-69 
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Annoncer. 
-0-

Plads søges. 
En gift Fiskemester søger Plads 

straks eller i Løbet af Foraaret. 
Har været 61/ 2 Anr ved Faget og 
gode Anbefalinger haves. 

N ærme r e ved at indlægge Billet, 
mrkt. "Fiskemester", paa Bladets 
Kontor. 

Fisker. 
En ugift, dygtig Fisker kan, naar 

gode Anbefalinger kan præsteres, 
faa Plads ved AffiRkning af nogle 
Ferskvandssøer. - Fast Løn og Pro
center gives. Billet mrk. "Fisker" 
bedes indsendt i Løbet af 8 Dage. 

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

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 
G. Domasehke. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: J<'orellenhandel. 

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

af Karper og Sudel' samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmeste 

Jern banestation . 

Fiskeriet i V:undrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder I,ritna øjneæg. '-n~el 
og Sættefisk afBæ1,-. 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 
I nærmeste Jernbanestation mod Kon-
I tant. J. C. ci"'1·l,>;tensen. 

Tilbud 
paa 

Poptions ... Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Ørredbranchen, 

Consignation ønskes. BREMEN. Prima Referanee. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredartel' købes. 

Fiskene afhentes Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste ,Ternbanestation. 

=:== Kontant Betaling. --

øjneæg, Yngel og Sættefisk i alle Ørredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dOWUdsK f/)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Ran.'Jen &: :P. JO'J'(/cnsen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 
Lejrskov 16. 

~.~~~.~.;:%:~.Z~.;r~~v~.~.~~t/T.:, .. )r;"",Z"~'V~,v."".vi;~,,u~~~,o/~ .. v~~~y-_.v~ .. ~,. 
)-:~ , 
~ c!Jolia.nn "on eitzen, ~ 
~ edsvoren lNskeættktionarius, ~ 
~ ~ 
~ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, ~~ 
>-~ anbefaler sig til KommissIons-Salg af alle Slags Fisk: ~ 
>-~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~, 
~ I/~ 
~~ -'====== Store Basiner for leventle Fisk. 
~ . ~ 

I J ernbaneforsendelser adresseres 111: ,\.Itona. 
~ Telegr.-Adr.: I!'iseheitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 8101, Hamburg. ~ 
~ ~ 
~·r·~·~A~"·r·~·~,·,~··'jt;~~·~t"·r··r"'r~·:t:·'Å .. ~n~'x··'!tr'O·Å·~%~ .. ~.~ 

Statskonsulent, Magister Chr. I,øfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

---_ .. _--~ .. _ .... _---_.---_. -----

Artikler og JIeddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - A,'likler for hvill,e der fordres Honorar, 
bor forsynes med llmod Honoraret. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykl<eri (AlttieseJslwb) ved Rasmussen-Krogh. 
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Intlhold: 
Hvad udrettes der for vort Fiskeri i 

Søer og Aaløb her i Danmark i For
hold til i Udlandet? 

Gives der en eller flere Arter eller Af-
arter af vor almindelige Aal? 

Vort Søfiskeri. . 
Paa J agt efter Kræftbacillen. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Hvad ndrettes der for vort Fiskeri 
i Søer og Aaløb her i. Danmark 

i Forhold til i Udlandet? 
-0--

Naar man har haft Lejlighed til 
Landets forskellige Egne at blive 

bekendt med det Udbytte, de ferske 
Vande bringer Brugere og Ejere, 
har man fuld Berettigelse til at 
sige: "Ak, hvor elendigt". I mange, 
tidligere fiskerige, Søer og Aaløb 
fanges snart ikke mere nogen mad~ 
nyttig Fisk, langt mindre nogen, 
Bom er god Handelsvare ; og dog 
ligger den Tid, da Fiskevandet 
endnu gav godt Udbytte, ikh saa 
fjærnt. Mange Steder kan Folk i 
Manddomealderen tydelig mindes, 
hvilke Masser af Aal og Laksefisk 
i prægtige Størrelser, der fangedes 

endog i Aaløb, bvor de nu sjældent 
findes. I de sidste 20 il, 25 Aar af 
Forfaldsti den er Nedgangen i Udbytte 
Aar for Aar bleven mere og mere 
kendelig; dette har sine ganske 
naturlige Aarsager. Jeg skal i det 
følgende tillade mig at nævne nogle 
af de mest kendte Aarsager til, at 
Fiskeriet saavel i Sø og Aaløb som 
i Fjord har lidt saa megen Skade. 

Hpr maa da i første Række nævnes 
Engvandingskanalerne med de dertil 
hørende Stemmeværker. 

Da Kaptajn Dalgas i Midten af 
Tredserne energisk fremmede Eng
vandingssagen, anede han næppe, 
eller nogen anden, hvilken umaadelig 
Skade derved voldtes Fiskeriet. Der 
kan med Rette spørges om, hvem 
der har hjemlet de i Engvandingen 
interesserede denne Ret til Opstem
ning, og til at bortlede Vandet fra 
Aaløbet, hvorved Fiskeriet ødelægges. 

Det er en bekendt Sag, at den 
Mængde Fiskeyngel af Nyttefisk, 
der hvert Aar ødelægges i Engvan
dingskanalerne, kan tælles i Million
vis. 

Ved Forelæggelsen og den senere 
Behandling afFerskvan dsfiskeriloven 
af 1907 havde da ogsaa adskillige 
Landborepræsentanterpaa Rigsdagen 
øjet aabent herfor, (j. v. f. Rigs_ 
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dagstidende af 21. November 1906, 
Spalte 2022 til 2047); men desuagtet 
blev Bestemmelserne i Lovens § 2, 
8. Stykke, om Gitterværk for Eng
vandingskanaler, affattet saa me
ningsløst, at det i Virkeligheden er 
ganske betydningsløst, og derfor 
ikke endnu noget Sted bragt i An
vendelse, uagtet denne Foranstalt ning 
vilde have den allerstørste økonomi
ske Betydning. Hvad opnaas der 
ogsaa ved Udplantning om det 
end sker i nok saa stor Maalestok -, 
naar Yngelen som Aarsfisk maa dø 
i tørlagte Enge eller Kanaler? 

Da nu saavel Staten som Private 
og Foreninger udsætter Fiskeyngel, 
særlig af Ørred, (dog endnu i ringe 
Antal i Forhold til andre Lande), 
ser det næsten ud, som om denne 
meningsløse Opstemningsret, der fra 
først af er hjemlet ved Selvtægt, 
og derefter fik Lovhævd ved Fiskeri
loven af 5. April 1888, skal bibe
holdes i sin fulde Udstrækning, uden 
at der samtidig udføres og vedlige
holdes Foranstaltninger, som kan 
fri Fiskeriet fra total Ødelæggelse. 

Jeg skal i denne Sammenhæng 
tillade mig at paatale de Forsøm
melser, eller rettere Forsyndelser, 
der raader med Hensyn til Eng
vandingskanalernes Forsyning med 
Gittre. Ligeledes maa jeg gøre op
mærksom paa et ligesaa begrundet 
Krav overfor andre Stemmeværker, 
ved ftløller Ol! industrielle Anlæg. 
Her stilles i § 2, 4. Stykke, Fordring 
om Aalepas. og under nærmere 
Krav tillige om :t"isketrapller. 

Bestemmelsen. om Aalepassene findes 
i de hidtil gældende Love; men des
uagtet er en saa vigtig Fora1N;taltning, 
der ved Lov er forb!tdt, kunundtagel
sesvi.s gennemført. 

Ved Inspektion af 228 Stemmc-

værker fandt jeg kun Aalepas ved 
26, og af disse var kun 12i en 
saadan Tilstand og anbragt paa en 
saadan Maade, at de skønnedes at 
gøre den tilsigtede Nytte. 

For Aalefiskeriet er denne ringe 
Foranstaltning, der sk~ hjælpe 
AaJefaringen (Glasaalen) til at naa 
frem fra Havet til Søer, Sumpe og 
Moser, aldeles nødvendig, som ogsaa 
for Ørreden og Lakseyngelen til at 
naa frem til Fjord og Hav. 

For at fremhjælpe Aalefiskeriet 
er der fra Ferskvandsfiskeriforeningen 
iværksat Indførsel af Aalefaring fra 
England; llgesaa er der af enkelte 
Fjordfiskere gjort Skridt for at 
fremme denne saa vigtige Sag. 

Ja, hvor meningsløst er det dog 
ikke, at Lovens Bestemmelser ikke 
fuldtud gennemføres, saa der ikke 
fortsat spærres for den ind i vore 
Strømme opgaaende Aaleyngel, der 
dog i tidligere Tider var tilstrække
lig til rigelig Besætning af vore 
Indvande. 

I § 2, 3. Stykke, paabyder Loven, 
;,t Ejeren ved alle nyoprettede 
Stemmeværker paa egen Bekostning 
skal anbringe og vedligeholde Fiske-

. trapper. Denne Bestemmelse var 
overordentlig nyttig, naar ikke det 
efterfølgende Styk ke gør den betyd
ningsløs ved at fritage Ejerne af 
ældre Stemmeværker for Anbringelse 
af Laksetrapper, og tillige paalægger 
de Fiskeriberettigede alle Byrder, 
oven i Købet llled Erstatningskrav 
for mulige Tab. 

Dette er for Smed at rette Bager! 
Thi Ejere eJler Brugere af Fiskeriet 
har næppe nogensinde tilskyndet 
til Bygning af Stemmeværker. Hvor 
meningsløs denne Bestemmelse er, 
skal jeg nævne et Eksempel paa. 

Af Bestyrelsen for Brande Elek-



--." ~ . . 
Nr. 5. Ferskvandsfiskeribladet 47 

hicitetsværk blev jeg 27. September 
1910 anmodet om at forestaa Byg
ningen af en Laksefrappe ved et 
nybygget Stemmeværk i Dørslund 
Aa. Stemmehøjden er 11 Fod. 
Trappen byggedes i Oktober, solid 
og praktisk; i enhver Henseende 
svarende til Formaalet og efter 
Lovens Bestemmelser. 

DørslundAa er den største af 
Skjernaaens 5 store Tilløb. øst for 
det store 7 Fod høje Stemmeværk 
i Skjern Aa ved Arnborg, noget 
længere opad Strømmen i Nærheden 
af det Sted, hvor Holtun Aa falder 
i Dørslund Aa, findes et andet endog 
højere Stemmeværk ved Sandfeldt. 
Ved begge disse sidste Stemme
værker hindres FiSK af enhver Art 
i at'komme frem til de Aaløb, der har 
sall. overordentlig gunstige Betingel
ser at byde dem som Ynglepladser, 
saavelsom for Ungfiskens Udvikling, 
og den af mig byggede Laksetrappe 
i Dørslund Aa er til ingensomhelst 
Nytte, da som omtalt de to foran
liggende Stemmeværker ikke er for
synet med saadanne. 

Lignendebek}agelige Forhold 
findes mange andre Steder af Lan
det. Sidste Stykke af § 2 har en 
meget nyttig Bestemmelse, om at 
der i Tiden fra l. Maj til 15. Sep
tember skal anbringes Gittre af 
højst 20 m. m.Aabning for Tur
biner. Denne Bestemmelse, over
holdes saa langtfra;. det hænder 
saaledes ikke sjældent, at hele 
Værket standser, fordi Aalene løber 
i Turbinen. 

§ 4 har ogsaa et meget nyttigt 
Formaal; men desværre gaar det 
her som med saa mange andre af 
Lovens Bestemmelser; det kommer 
i væsentlig Grad an paa et Skøn 
af de i § 3 nævnte Myndjgheder 

(Vandsynsmændene). Disse Myn
digheder har i denne Lov nydt 
Rigsdagens største Tillid. 

Hvor skadelig Forurening af visse 
Vande kan virke, er ofte frem
dJ'aget, f. Eks. af Fiskerne ved 
Næstved Fjord. Paa en Rejse jeg 
foretog i Fjor d. 31. Maj i Embeds
medfør til Maglemølles Papirfabrik, 
saa jeg selv, at Vandet nedenfor 
Fabriken i lang AMand ud mod 
Fjorden var belagt med et meget 
tykt Lag gulligt Slam, stærkt blan
det med Farvestoffer, der flød ud 
fra to Kloaker. Virkningen af en 
stærk Forurening var keudelig, og 
rimeligvis som en Følge deraf saa 
man hverken ved Møllen eller i 
Aaløbet nogen Fisk. Der er ogsaa 
fuld Anledning til at forudsætte, at 
Opgangen af Glasaal helt eller 
delvis hindres paa Grund af For
holdenes uforsvarlige Tillstand der
nede. 

Næstvedfjorden er, om jeg maa 
bruge dette Udtryk, Nøglen til 
samtlige Indvande, Søer og Aaløb 
i hele 0st-, Midt- og Vestsjælland 
helt op norden for Ringsted og 
Sorø. Det er Produktionen af Fisk 
i disse meget betydelige Vandare
aler, der her hæmmes eller med 
Tiden helt tilintetgøre s til uberegne
ligt '1'ab for de mange fiskeriberet
tigede og til Skade for vort natio
nale Erhverv. 

Det skal ikke skjules, at der i 
de senere Aar fra Regeringens Side 
er ydet Fiskerisagen større Støtte; 
men det er dog Hav- og ~Jord
fiskeme, der som det naturligt er, 
har faaet Broderparten. Forholdet 
mellem de Tilskud, Staten har ydet 
til Ferskvandsfiskeriets Fremme i 

. Sammenligning med Hav- og Fjord
fiskeriet er eR, 1-30. 
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Det vilde være i alle Par
ters lnteresse~ Inis Lovens 
BestemIneIser blev gtmllen)· 
ført, ligesom der ogsaa burde 
ydes Vejledning til mindre 
namkulturer. Vi har her i 
Landet gennem en Aarrække faaet 
anlagt ca. 500 Damkulturer, af 
meget rorskellig Størrelse; disse 
Tusinder af Damme repræsenterer 
dog en stor VærdL som der burde 
værnes og plejes om, saa ingen 
ligger ubenyttet hen. Thi selvom 
Betingelserne enkelte Steder er 
mindre l~vende, kan saa godt som 
ethveTt Vand i al Almindelighed yde 
mere i Udbytte end det samme Stykke 
Landjord . . N aar der ikke hidtil rra 
Statens. Side er udrettet noget 
nævneværdigt, maa Grunden antage
lig søges i den Mistillid til Dam
kulture.rne, der rremkom dels paa 
Grund ar det Tab, de enkelte store 
Aktieselskaber brngte, og dels ved 
mange Ejere og Brugeres Misgreb 
foranlediget af manglende Kend
skab til Sagen. 

Det er mit Haah, som mit Ønske, 
at de paapegede Misforhold sna
rest mulig ændres; det vil næppe 
kræve 1110 af de Summer, som nu 
anvendes til blot en enkelt Del af 
vort l,andbrugs Erhverv, r Eks. 
Hesteavlen. 

Jeg mener mig ogsaa berettiget 
til at paastaa, at de ferske Vande 
er Avlstedet for den Sæd, der kan 
bringe Fjord- og Kystfiskerne den 
rige Høst. 

Der spørges ofte, om.der af Ud
klækningen og Udplantningen af 
Laks- og 0rredyngel kan spores 
Forøgelse af Fiskebestanden i vore 
Indvande; dette er for mallge Strøm
mes Vedkommende Tilfældet; men 
Virkningen vil dog først rigtig spo-

res, naar de !oranførte 1JIangler af
hjælpes. Vi maa derfor hente Op
lysningerne fra fjerne Steder, hvor 
betydningsful de ForaRstaltninger i 
saaHenseende ha)' virket i en Aar
række. 

Vi er her i Danmark slet ikke 
saa rremragende Foregangsmænd 
som Foredragsholdere og Pressen 
udskriger os for at være. Afdøde 
Professor Arthur Feddersen havde 
utvivlsomt Ret, naar han saa træf
fende sagde, at for altfor mange 
passede Mundheldet: "Tøv lidt og 
hold Snak." (Sluttes.) 

Bramminge, 19. Febr. 191L 

J. Chr. Sørensen. 

Gives der en eller fiere Arter 
eller Afarterafvor almindelige Aal? 

-0-

'Herom skriver den tyske Forsker, 
Dr. Emil Walter, meget indgaaende 
i sit ~idste nye, interessante Værk: 
"Der Flussaal"; ·da Emnet har Bud 
haade til Praktikeren og Videnskabs
manden, vil jeg i det følgende søge 
at klarlægge Dr. Walters Syn paa 
Sagen. 

Som tidligere meddelt her i Bladet 
fandt den italienske Aalefol"sker, 
l)rof. Dr. Arturo Bellini, ved nøjere 
at undersøge den indvandrende Aale
faring, at de spæde Dyr, skønt de 
kom i samme Sværm, alligevel var 
noget forskellige og blandt andet 
ikke lige store, men forefandtes i 
tr~ forskellige Størrelser. Denne 
Opdagelse gav Anledning til Prof. 
Bellinis fleraarige Forsøg med disse 
A al eraringer. 

Proressoren delte som· omtalt 
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Aalefaringen efter de tre Støl'l'e1ser 
saaledes: 
1. Gruppe med en Længde af 56-61 

mm = 13,s %. 

2. Gruppe med en Længde af 65-73 
mm 82,1 %. 

3. Gruppe med en Længde af 78-84 
mm = 4,6 °/0. 

Derefter fordeltes de tre G['upP8r 
i hver 5 ens· lhmme, ('11er ialt i 
15 Damme. 

Allerede ('f ter 4 Aars Forløb 
havde Gruppe l anlagt Vamlre
klædningen, var ved at blive Blank
aal; hele denne Gruppe bestod 
hovedsagelig af (99 0J0) Hanaal. 

Aalene af den anden Gruppe var 
derimod omtrent udelukkende Hun
aal, og forvandlede sig til Vandre
aal ved det 5. AlU. 

Endelig 3. Gruppe, der, ude
lukkende bestod af Hunaal, antog 
først Vandreklædoingen ved det 7. 
Aar. 

Som Blankaal havde Aalene i de 
forskellige Forsøgsdamme følgende 
Vægt og Størrelse: 
1. Gruppe 71-115 gr ·324-407 mm 
2. " 190-:140" = 551-H63,5 " 
3. " 740-2115" 790-:.106" 

Alt dette har vi imidlertid tid
ligere faaet at vide, men hvad d('l' 
gør disse Forsøg særlig interessante, 
el' den Omstændighed, at medens 
Gruppe 2 udelukkende bestod af 
smalhovede Hunner, saa var alle 
Individer i Gruppe 3 bredhovede 
HU'Imer. Og ikke alene paa det 
sidste Stadium viste Forskellen i 
Hovedets Bygning sig, men allerede 
som upigmenterede GlasaaI adskilte 
de sidste sig fra de øvrige foruden 
ved sin Størrelse tillige ved, at 
Hovedet var mere i;ammentr}'kt og 
Snuden bredere. Ogsaa efter flere 
l\1.aaneders Ophold i Forsøgsdammene 

adskilte de sig fra de andre to Grup
per ved, at deres Snude og Hoved 
var fladere og bredere. 

Undersøger man endvidere Ho
vederne paa henholdsvis de smal
og bredhovede Blankaal med Rønt
gentstraaler, ser man tydeligt, ·at 
Skelettet hos Bredhovederne er 
meget kompaktere, samtidig med, at 
det er kortere end hos Smalhovederne. 

I selve Formen er der ogsaa For
skel. Saaledes er Underkæbens Ben 
omtrent lige hos Smalhovederne, 
medens de hos Bredhovederne er 
bøjet mere udad. Pandebenet har 
ogsaa forholdsvis større Dimentioner 
hos Bredhovederne end hos· Smal
hovederne, 

En Forsker har for at skelne 
Aalene fra hinanden benyttet For
holdet mellem øjets Gennemsnit og 
Pandens Bredde (maalt mellem 
øjnene). 

Det første skal hos Hunaalen af 
Smalhoveder være noget mindre 
end Pandebredden og hos store 
Hunaal af Bredhoveder kun den 
halve Pandebredde. 

Som gul AaI udmærkede Bred
hovederne sig ogsaa ved langt 
fyldigere og kødfuldere Læber end 
Smalhovederne. 

Den smalhovede AaI naar sjældent 
en højere Vægt end P/4 Pd., medens 
den bredhovede Aal kan blive 1) Pd. 
og derover. 

Den smalhovede Aal maa ogsaa 
betragteE som en langstrakt Form 
i Sammenligning med den mere 
!duttede, brf'dhovede AaI. Af to 
lige lange Aal af begge Former 
vil den bredhovp.de AaI som Regel 
ogsaa være den sværeste, et Forhold, 
der bliver tydeligere, jo ældre og 
større de to Eksemplarer bliver. 

P1'of Bellini gjorde endvidere den 
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Iagttagelse, at den bredhovede Aal 
væsentlig er en Rovfisk og opholder 
sig i Nærheden af Bredden, medens 
den smalhovede Aal lever af lav<>re 
Organismer og foretrækker Dybet. 

Et yderligøre Bevis for de to 
Formers Forskellighed har man ! 
deres forskellige Nytteværdi. Me
dens den smalhovede Aal er en 
ivrigt søgt Vare af allø Aalehandlere 
og Røgerier, er det en Kendsgerning, 
at den bredhovede Aal er lidet egnet 
til Røgning. 

Grunden hertil maa søges i, at 
den sidstnævnte har en tykkere, 
grovere Hud, magrere Kød og om· 
fangsrigere In dvolde. 

Tager man saaledes med Haanden 
om en bredhovedet Aal, kan ma:l let
tere fastholde den end den haarden', 
fastere, smalhovede A:1I med sin 
tynde, elastiske Hud og lidet om
fangsrige og derfor mindre efter
givende Indvolde. 

Talrige Forskere h:\r antaget, at 
Bredhovederne var en steril Form 
med rudimentære Kønsorganer; dette 
er imidlertid ikke Tilfæl.let. . 

Normalt har Bredhovederneganske 
regelmæssig udviklede Ovarier med 
tydelig udviklede Æg, men medens 
Æggene hos de vandrende Sll1al
hoveder befinder sig paa et langt 
fremskredent Stadium, er de endnu 
meget tilbage i Udvikling hos den 
vandrende, bredhovede AaL Eksem
plar'cr af bredhovede Aal i Parrings
dragt tindes da ogsaa retalmindeligt. 
Grunden til, at Bredho~ederne und
drager sig Opmærksomheden i denne 
Tilstand, ligger i, at den ved O,,-er
gangen til Blankaal ogsaa faar en 
spidsere Hovedform, ligesom de 
kødfulde Læber svinder ind. Til
trods herfor kan de dog ved nøjere 
Undersøgelse altid skelnes fra den 

smalhovede Aal, idet Hovedets 
Skeletdele beholder sin afvigende, 
bredere Form, selvom Snudepartiet 
bliver mere tilspidset. 

Af ovenstaaende tør man vel der
for drage den Slutning, at den bred,.. 
hovede Aal paabegynder sin Parrings
Vandring paa et tidligere Stadium 
af Kønsmodenhed end den smal
hovede Altl. 

Ogsaa hos Hanaalene af de to For
mer findes lignende V æsensf')rskjelle; 
det Ydre er ogsaa her afvigende; 
ifølge en Beregning forholder Hoved
bredden maaIt tværs over øjnene sig 
til den samlede Længde hos Bred· 
hovederne som 1: 30 medens For
holdet hos Smalhovederne er l : 36. 
};~lldnu er Hanaalene imidlertid ikke 
saa indgaaende undersøgt, som Til
tældet er med Hunaalene; deres rin
gere Størrelse beviser ogsaa, at det 
er vanskeligere at iagttage Forskel
ligh(~derne. 

Alt,ing tyder dog paa, at vi har med 
to tydelig afgrænsede Aaleformer at 
gøre; om disse er fremkomne som 
en Følge af forskjellige Livsforhold 
eller paa Grund af særlige Anlæg, 
ved vi næppe med Bestemthed endnu, 
men yderligere Forskninger vil efter 
al Rimeliglied ogsaa klare dette 
Sporgsmaal. Hvad mine egne per
sonlige Erfaringer angaar, skal jeg 
kun bemærke, at de talder sammen 
med Dr. Bellinis Iagttagelser, idet 
jeg ogeaa altid har fundet, at de bred
hovede Aal bider bedst paa Smaafisk, 
medens de smalhovde Aal fornem
melig gaar paa Orm. Heraf skulde 
jo saa fremgaa. at den bredhovede 
Aal nærmest er en Rovfisk, medens 
den smalhovede Aal har fredeligere 
Tendenser. 

Hvad det gensidige Styrkeforhold 
angaar, da bliver man ogsaa hurtig 
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klar derover, naar man tømmer sin 
Aalekiste. Imellem hver ti-tyve 
Eksemplarer af de l-P/4 pundige 
Blankaal med smallere Hoveder 
finder man. en vældig 3- 5 Pd. bred
hovedet Aal med lysere Lød og meget 
forskjellig fra det øvrige Kompagni. 
Ja saa forskjelJig er den fra sine 
Fa~ller, at lilIla ofte studser derved 
og siger til sig Relv: "De kan da 
umulig høre til samme Familie", 
Til samme Familie hører de imidler
tid, om vi end højst san"ynlig har 
med to særlige Arter at gøre, to 
Arter som følges ad ude fra det dybe 
Hav, hvor deres Vugge stod, derefter 
lever deres Liv nogenlunde Side om 
Side, men dog forskelligt, som deres 
Natur hyder dem, for Baa til sidst 
atter at slaa Følge og vandre ud til 
V erdenshavets Dybder. 

Red. 

Vort Søfiskeri. 
-0-' 

Hvordan kan det være, at vi her 
i Bladet saa at sige ikke hører no
get fra Fiskeriet i vore Ferskvands
søer? Mon der paa det Omraade 
ikke ogsaa skulde blive gjort Iagt
tagelser og indvunden Erfaringer? 

Ferskvandsfiskeriforeningens Ar
bejde for at' udvikle Fiskeriet i 
vore ferske Vande falder paa tre 
Omraader, nemlig l) paa rationel 
Damdrift, 2) paa Øgning af Fiske
bestanden i vore V andlø b (og der
med ogsaa }lan øget Fiskefangst af 
visse Slags Fisk baade i Vandløb 
og Fjorde) 3) paa Udviklingen af 
vort Søfiskeri. 

Spørger man nu, hvilken af disse 

tre Omraader Foreningen særlig har 
helliget sin Int~resse, saa ~aa 

Svaret vist blive: den rationelle 
Damdrift; og jeg tror, at dette hid
til har været i sin Orden, da det 
var rationel Damdrift, der gav Stø
det til Oprettelsen af Ferskvands.
fiskeriforeningen. Det var ogsaa 
udfra de Erfaringer og Iagttagelser, 
man paa dette Drifts'01nr.uade havde 
gjort og fremdeles vilde gøre, at 
man følte sig sikker paa at kunne 
bedre Fiskeriet i vore Van dløb (og 
Fjorde) og Søer. . 

At dette forholder sig rigtigt, 
fremgaar bl. a. deraf, at Forenin
gen har oprettet en Jiorsøgsstation 
for Damkultu1', Dette er fuldstæn
digt i sin Orden og en saadan For
søgsstation vil vist fremdeles vise 
sig uundværlig, ikke alene til 
Fremme af vor Dalkultur, men og
saa til Fremme af Fiskeriet i vore 
frie Vande. 

Nu har Ferskvandsflskeriforenin
gen imidlertid bestaaet i 7' Aar og 
rationel Damdrift har været brugt 
i endnu flere Aar i vort Land, og, 
nu maa Tiden vist snart være inde 
til, at de indvundne Erfaringer paa 
Dambrugets Omraade maa kunne 
anvendes paa Driften af vore Vand
løb og Søer og bære kendelig 
Frugt der. Der bliver ganske vist 
oprettet Fiskeri-Regulativer for ad
skillige af vore vandløb og ogsaa 
udsat en Del Lakse- og Ørred· 
yngel i flere Vandløb (og Fjorde); 
men om nogen. t'gentlig rationel 
Drift af yore Vandløb kan der 
endnu ikke være Tale. Der er der
for ogsaa gentagne Gange her i 
Bladet af fors~ellige været taget til 
Orde for, at vi snarest maa s~ at 
faa et Pat' Vandløb optagne som 
Forsøgsvande for rationel Drift. 
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Indenfor Damkulturen har vi til
strækkelige Kendsgeminger for, at 
virkelig rationel Damdrift kan give 
et stort Udbytte. Det gælder nu 
blot om at skaffe lignende Kends
gerninger for Drifteu af et Par 
Vandløb. 

Det gælder imidlertid i lige saa 
høj Grad om at skaffe disse Kends
geminge1' til Yeje for Driften af et 
Par Søer. Men dette kan ikke 
lade sig gøre, med mindre et Par 
Søer anvendes til Porsøgsvande for 
mtionel Sødrift. 

Da et Vandløb er et offentligt 
Vand, følger det af sig selv, at en
kelte ~lænd ikke kan give sig af 
med at anstille Forsøg med ratio
nel Drift af et saadant Vand eller 
en tilstrækkelig stor Del af det. 
Anderledes forholder det sig med 
Sødrift. En Sø kan være en enkelt 
Mands ell(\r flere Mænds private 
Eje, og her lod det sig d(\rfor gøre 
at indføre Forsøg med rationel 
Drift åf et saildant Fiskevand af 
Ejeren eller Ejerne. Hvor der er 
flere Ejere kan det naturligvis blive 
vanskeligt at blive enige herom; 
den Vanskelighed er ikke til Stede, 
hvor der er en Ejf'r af Søen. I 
begge Tilfælde frembyder der sig 
imidlertid fælles Hindringer, f. Eks. 
For3taaelse af at lede saadanne 
Forsøg. Desuden kan saadannc 
Forsøg være en hel Del kostbare 
at gøre, især naar de faar et 
uheldigt Udfald, og det staar man 
jo altid i Fare for, naar man paa 
det her omhandlede Omraade skal 
gaa forsøgsvis frem. Det kan der- . 
for ikke med Billighed forlanges, 
at Folk, der har npk at gøre med 
at klare sig, skal give sig af med 
den Slags Forsøg, især efter en 
større Maalestok. 

Deraf har desværre adskillige 
høstet bitre Erfaringer paa Dam
kulturens Omraade. - Det var natur
ligvis derfor heldigst, om Fersk
vandsfiskeriforeningen kunde over
tage og lede en saadan FOl'søgssø 
med tilhørende Anstalt til Udklæk
ning af Geddeyngel og Damme til 
Opdræt af Sætte- og Portionsfisk 
af Gedder. Dermed er jo ikke 
udelukket, at enhyer kan gøre sine 
Smaaforsøg. 

(Sluttes). En Interesse'ret. 

Paa Jagt 
efter Kræftbacillen. 

(Sluttet). 
-0-

Ingen Kræftbaeiller fundet 
endnu. 

Mange Vidnesbyrd i tilfældet 01'
redkræft synes at pege hen mod den 
Antagelse, at Kræftinfektionen skyl
des en Spire i Vandet. Dette er et 
Spørgsrnaal af stor Vigtighed at faa 
opklaret. Hidtil har man jo end ikke 
vidst, om der eksisterede en Kræft
spire. I Virkeligheden har jo de 
dygtigste Videnskabsmænd paaKræft
forskningens' Omraadet hævdet, at 
Kræft ikke sky Ides l1oge}) Bacille el
ler Mikrobe, men foraarsages ved et 
Oprøl af enkelte af Legemets Celler, 
som under viss,," Omstændigheder 
bliyer parasitiske, vokser og forme
rer sig i en fast utrolig Grad, idet 
de ligefrem fortærer Kødet. 

Hvis der nu er en Kræftbacille, 
hvorfor er den !aa ikke blevet op
daget? Det er et lei Spørgsmaal at 
besvare. Antager man Tilstedevæ
relsen af en Kræftmikrobe, kan denne 
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være for liden til at blive iagttagget 
selv af det stærkeste Mikroskop: For 
at tage et parallelt Eksempel. Den 
gule Feber ved man foraarsages af 
en Mikrobe, der bringes rundt af en 
bestemt Slags.M:osquitoer; men ingen 
har nogensinde set Mikroben, efter
som den er Ior lille til at kunne 
opdages. 

Videllskaben har imidlertid sat 
Menneskene i Stand til at bekjæmpe 
Den gule Feber, idet de har givet 
disse Anvisning paa gennem Ud
tørring af Sumpe etc. at forhindre 
.M:osquitoernes J1'ormet·else. 

Men hvis nu Kræften 8kyldes Mi
krober, der er saa smaa, at" selv det 
st,ærkeste Mikroskop ikke kan paa
vise dem, hvordan skal mau saa an
tage, at de bliver spredt omkring P 
"Fødes" de i Luften eller i Vandet? 
Er der noget Dyr, 'lom huser dem? 
Ja ingen ved det. Det er alt et 
Mysterium endnu. Men Gaaden vil 
uden Tvivl hlive løst engang, for-' 
haabentlig snart. At finde denne 
Løsning er noget af vigtigste for 
J.lenneskene, naar man hører, med 
hvilken enorm Hast Dødelighedspro': 
centen er steget fra 9 pr. 1000 In
divider i 1850 til 45 pr. 1000 nu. 
Dr. Gaylord siger, at af hver 8 Kvin
der over 45 A ar dør en af Kræft, 
for Mænd er Tallet lidt mindre. 

Ved Kræftlaboratoriet i Buffalo 
bliver nu Kræftstudiet af Fiske dre
vet med særlig Intensivitet. I Glas
beholdere rummende fra 2--11 Potter 
Vand opbevares 2-3 Ørred, der 
daglig fodres med ganske tynde 
Skiver af Kræftsvulste fra syge Fisk. 
Vandet holdes vel luftet, men fornyes 
ikke for at Infektionen, hvis saadan 
bevises at finde Sted, kan blive saa 
concentreret som mulig. 

EllSerie Ørred blev fodrede med 

kræftagtig Menneskelever, som de 
fortærede med største Graadighed. 
Disse Eksperimenter fortsættes sta
dig, men hidtil har Resultaterne 
været negative. 

Ingen af Fiskene har vist Tegn 
tilfaadragelse af Sygdommen. 

Eksperimenter i Klække
huset. 

I Regeringens Klækkehus i Craig 
Brook Maille blev sidste Sommer 
en Ørred indpodet med Fiskekræft, 
idet man tog kræftagtigt Væv, nn
delte det og blandede det med Vand 
til det blev tyndt flydende nok til 
at kunne sprøjtes ind under Huden 
paa en sund Fisk. Saadanne Ind
sprøjtninger blev foretaget i Stru
ben (Skjoldbruskkirtelen) og i an
dre Dele af Legemet, men frem
bragte ikke Kræftsygdomme. 

I nederste Etage af Kræftlabora
toriet i Buffalo har Regeringens 
Fisk.eribureau ladet indrette etAqua
rium for Eksperimenter med J.<'iske
kræft. Det er indrettet med "luk
ket Cirkulation", som man kalder 
det; det vil sige, at det samme 
Vand benyttes atter og atter, for 
at Infektionen, om den er til Stede, 
kan blive fuldstændig koncentreret. 
Apparatet bestaar af en indyendig 
emailleret Tank, stor nok til at. 
rumme 350 GalIoner (ca. 1600 Pot
ter' Vand); den staar i Forbindelse 
med et Aquarium. Vandet passe
rer fra Tanken ind i Aquariet, og 
flyder, efter at have passeret et 
Træ kul sfilter, som tilbageholder alt 
Smnds, Foderrester og lignende 
Ting atter tilbage i Tanken. Paa 
Vejen fra denne til Aquariet passe
rer det et Svale apparat og en hy
draulisk Pumpe, som gennemlufter 
Vandet. Paa der.ne .M:aade er 
Cirkulationen konstant, 
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K ræft kan angribe alle Dele af 
Fisken: Hnden, Leveren, Indvoldene 
etc., ganske som hos .Mennesket. 

Statens Fiskeribureau har alle
rede en hel Samling Kræftsvulste 
fra forskellige Fiskearter. Skjold
bruskkirtelen synes dog, fornemme
lig hos Ørreden at være det mest 
udsatte Organ, og som før omtalt 
har . denne Type paa Kræft i den 
senere Tid tiltaget overmaade 
stærkt i Ørreddamme, saavel i de 
offentlige, som i de privat an
lagte. 

Fiske i Fangenskab. 
Af betydelig Interesse er det Fak

tum, at Kræft i Skjoldbruskkirtlen 
i stor L"dstrækning har vist sig hos 
amerikansk Ørred indført til New 
Zealand. Disse Ørred blev ved 
Regeringens Foranstaltninger ind
ført SOIlI Æg, der blev udklækkede 
paa New Zealand. .Man skulde alt
saa tro, at Æggene var inficerede. 
Dog, hvorledes ? Ja, det ved ingen 
endnu; men Spørgsmaalets Besvarelse 
vilde være af vidtrækkende Betyd
ning. 

Kræft er, som tidligere anført, 
en Sygdom, som næsten udelukkende 
tamme Fiske hjemsøges af. Man 
har dog en enkelt Gang fanget en 
Vildfisk, som. var inficeret med Syg
dommen. Det var en Hvidfisk , der 
blev fanget i Keuka Lake; den led 
af Kræft og blev betragtet som et 
Eksemplar af stor videnskabelig 
Interesse. 

Hvis Kræftrnikroben kunde findes, 
vilde jo sandsynligvis snart .Midlet 
til Kræftens Helbredelse ogsaa ud
findes formodentlig i Form af 
en eller anden Y accine . 

Fra Amerikansk 
"ea. .4. J. H. 

. Fiskemarkedet. 
-0-

AaI 
Laks 

København (Gl. Strand), 18. Febr. 
40-50~65-80 Øre pr. Pd. 

125-150 
Laks, store 
Gedde 

200-250 
50--65 
25-35 Aborre 

Krebs 300-450 Øre pr.100Stk, 

B e r li Il, 18. Febr. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde' 
Gedde, store 
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. 
80-90 
65-76 
90-100 

101-86-90 
110 

25-40-57 

125-120. 
106-111-110 

60-65 
40-62 
71-72 

Ispakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 
91-96 

141 

45-67-50 
33-51-44 

48 
30 

75-82 
88 
57 

46-60-41 

Hamborg, 18. Febr. 

I S P akk ede Fisk .. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. pl'. Pd. 
237-267-240 
222-268-156 
110-103-201 

71-76 
70-86--41-72 

82-89-76 
52-54-60 
36-41-35 

42-44-,-60 
ltl5-104--152 
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Husk 
at sende Meddelelser til den nye 
Rubrik: Iagttagelser fra Fiskekul
turerne. 

Annoncer. 
-0-

Plads søges. 
En gift Fiskemester søger Plads 

straks eller i Løbet af Foraaret. 
Har været 61/ 2 Aar ved Faget og 
gode Anbefalinger haves. 

N ærmere ved at indlægge Billet, 
mrkt. "Fiskeinester" , paa Bladets 
Kontor. 

Forpagtning. 
Et mindre Fiskeri med rigeligt, 

godt Vand for Opdræt af Ørred med 
med Hm og stor Have kan la as i 
I'orpagtning paarimelige Vilkaar. 
Særlig passende for en Mand med 
Kendskab til Gartneri. Bill. mrkt. 
"Forpagtning" modt. Bladets Kontor. 

Fiskeriet 
i en S. 

kan faas i Forpagtning. Billet 
mrkt. "Fiskeri" modtager Bladets 
Kontor. 

50,000 øjneæg 
af 

Hav- eller .Bækørred 
ønskes til Købs. 

Tilbud med Opgivelse af Pris bedes 
tilsendt 

Gaardejer Søren Thomsen, 
Spjarup pr. Egtved St, 

Averter i Foreningens Medlemshlad 

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
nillgen paa Sælgers nærmeste 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vanldrup. 
Telefon Nr. 26 . 

• 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima Ojneæg. YnICel 
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-
tant. J. C. Christensen. 

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

paR nærmeste Jern hanestatiOll. 

Kontant Betaling. 
G. Domaschke. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 1 19 .. 

Telegr.-Adr.: I<'orellcnhandcl. 



56 Ferskvandstiskeribladet Nr. 5,· 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orl'edarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----'====== Kontant Betaling. ====---

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~l/~9d81l· f/)amlluilur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

• P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48, 

Lejrskov 16. 

Poptions--Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen " CO., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

Consignation ønskes. BREMEN. Prima Referance. 

Statskonsulent, Magister Cbr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

AI,tilder o~ Meddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hofimeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med )lmod Honorar((. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeli (Aktieselslmb) yeq Rasm\l,sseJ;\-Krogh, 
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IndIloId: 
Vort Søfiskeri. 
Lidt mere om vort Søfiskeri. 
Hvad udrettes der for vort Fiskeri i 

Søer og Aaløb her i Danmark i For
hold til i Udlandet? 

Om Gedden, dens Opholdsvand samt 
om naturlig og kunstig Geddeavl. 

Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Husk at bestille 
Aalefaring! 

Vort Søfiskeri. 
-0-

(Sluttet). 

Foreningen har tidligere gjort et 
lille Forsøg med Drift af en mindre 
Sø; men derved blev del. At videre 
Forsøg i den Retning ikke senere 
er blevet gjort, har naturligvis sin 
væsentligste Grund i, at Foreningen 
mangler Penge. Vel fa ar den af 
Staten en aarlig Understøttelse paa 
~3000 Kr., men det siger sig selv, 
at med den Sum kan man ikke an
stille videregaaende Forsøg baade 

paa Dam- og Søbrugets Omraade. 
Der er vist ingen anden lTdV'ej, end 
at Foreningen maa arbejde paa at 
faa et 8tørre aarligt Tilskud af Staten, 
særlig til Forsøg paa Søfiskeriets 
Omraade. I Sammenligning med 
den Støtte, det offentlige i vore 
N aholande yder Ferskvandsfiskeriet, 
er Støtten hos os kun lille. Og dog 
har vi utvivlsomt langt bedre Be
tingelser for at kunne frem hjælpe 
Udhyttet af vort Søfiskeri, end vore 
Nabolande har. De naturlige For
hold, Søernes Størrelse, Dybde, 
Transportforholdene for ForsendeiRe 
af levende Fisk o. s. v. er underledes 
gunstige her end i de andre Lande. 

,.,.Ja" , vil man rnaaske sige, "men 
det kan ikke nytte, vi henvender 
os til Staten om yderligere Støtte; 
thi Stat.en er nu nødt til at 8pare 
paa alle Leder og Kanter". Men 
der er noget, der hedder: at spare 
paa Skillingen og lade Daleren gaa. 
}Ion det ikke vilde pas8e. i dette 
Tilfælde paa en saadan utidig Spar
sommelighed fra Statens Side? U d
gifterne til Stat og Kommune er 
stegne i en overordentlig Grad i 
de sidste Aar. En fornuftig Stats
husholdning hør vel dog gaa ud 
paa ved Fremhjælpning af Erhvervs
kilderne at øge Skatteevnen i samme 
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F9rhold som Skattebyrden. Det 
lyder derfor underligt, naar der er 
foreslaaet at lade vente med Anlæget 
af de Jernbaner, der er vedtagne, 
indtil vi faar Baad til det. .Teg tror, 
vi hellere lllaa sige, at vi ikke har 
Haad til at stille det i Bero. AIl
læget af visse Jernvej Cl hal' været 
stillet i Bero alt for l]yad 
det betyder at have nær til Jern
banestation, det. kell der Land
mændene nok; men ing'elI kpuder 
det bedre end F~jerne af Fiskeriet'; 
det er ligefrem en Betingelse for 
at dr~e et rentabelt Fiskeri. 

Fra Ferskvandsfiskerifol'eningen 
kan vi altsaa foreløbigt ikke vente 
os nogen :\Ieddelelse om Udfaldet af 
Forsøg af rationel Drift paa Søom
raadet. lUen det skulde dog være 
underligt, om del' ikke het· eller der 
skulde være Søejere eller Søfiskel'c, 
del' hal' anstillet Forsøg pan at bedre 
U dbyttet af Søfiskeriet. \ i hører 
dog engang imellem hel' i Bladet li(lt 
om "IagttagolsedraDamkultul'el'llo"; 
det vilde ikke alene være interessant, 
men ogsaaa i høj Grad fOl'lnaalstjpn
ligst, om vi her i Bladet ogsaa kunde 
faa Hdt at høre fra Søfiskeriet. 

I Nr. 1 af uænærende Blad for 
i Aar staar der et Stykke om "For
søg med Geddell i Damme". Dette 
er noget, del' i høj Grad ved rører 

Del' er maaske andre, 
dot' yed Søerne har gjort lignende 
Forsøg; ja, det val' jo muligt, at der 
Cl' dem, der har forsøgt at opdrætte 
"Portionsfisk af Gedder". Vi trængpr 
til at høre om noget af den Slngs 
hel' i Bladet. 

Af en Knndgørelse i Nr. 3 og 4 
i Bladet ses, nt der søge:' on Fisker 
til AtTislming Hf nogle Ft>rskvands
søer. Dette viser, nt man med Hen
syn til Drift af Søer visse Steder er 

ved at slaa ind paa nye Veje. Den 
paatænkte Vej el' sikkert god; thi paa 
den ~laade kan det lykkes at mind
ske Driftomkostnjngerne overorden
lig betydeligt, hvad der er en væ
sentlig Betingelse for et godt Ud
bvtte. Det kunde være interessant 

v , 

med Tidon at faa meddelt her i Bladet, 
hvad Udfaldet blev paa D. Hrr. Sø
ejeres 'Forsøg paa Affiskningen af 
deres Søer ved en fælles Fisker. Bare 
det nu ikke gaaI' saaledes, at vi skal 
hente Fiskere fra Tyskland for at faa 
den Slags Forsøg i Stand med Udsigt 
til et godt Udfald. 

Til at lede Driften af Damkulturer 
har vi efterhaanden ved egen Hjælp 
faaet uddannet en Del dygtige "I'is ke
mestre". Mon vi ikke ogsaa trænger 
til at faa uddannet "Sø-Fiskemestre"? 
Her Ol' vist en Opgave, som Fersk
van dsfiskeriforeningen skuld'e se at 
faa løst. Det er jo egentlig en saa
dan Fiskomester, D. Hrr, der søger 
en Fisker til Affiskning d nogle Søer, 
har Brug for; og det eN utvivlsomt, 
at der i Fremti den vil olive stadig 
større Efterspørgsel efter den SlagaFi
skere eller Fiskem<5stre. Efterspørgs
len vil stige i samme Forhold, som 
Arbejdet paa at bedre \"Crt Søfiskeri 
fremmes. 

Det er jo muligt, at der allerede 
et eller andet Sted i vo~t Land alle
rede er gjort Forsøg p::ca Affiskning 
af flere Søer med en flllles Fiske
mester. Jeg er sikker paa, at det 
vilde have ikke Betydning for 
vort Søfiskeri, om vi af og til her i 
Bladet kunde faa noget at høre om 
den Slags Forsøg, som her er omtalt, 
eller om andre. Den Tavshed, som 
nu herker vedrørende vort Søflskeri, 
skal just ikke tjene til at vække In
teressen for det. Jeg synes derfor, 
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der er almindlig Grund til at raabe 
til Søeje1'e og Søfiskere: 

Lad os høre lidt fra jerl 
En Interesseret. 

Lidt mere 
om vort Søfiskeri! 

-0-

Foranstaaende Artikel har det 
glædet Redaktionen meget at mod
tage, fordi den viser en 1m-ende 
Interesse for vort "Søfiskeri", par
ret med god Forstaaelse af, hvor 
Skoen trykker. Vi vil blot ønske, 
den maa hjælpe til at aabne øjnene 
hos :Folk, saa de kan forstaa, hvor 
stort et Stykke af Danmarks Rige, 
der endnu ligger omtrent ubenyttet 
hen af Mangel paa Omsorg saavel 
fra det Offentliges som Privates 
Side. 

Mærhærdigt er dette sidste i Virke
ligheden heller ikke i mindsteMaade; 
thi Skylden er i første Række vor 
egen j hvor kan vi vel forlange, at 
andre skal gøre noget for os, naar 
vi selv altid tier stille og aldrig 
fører vore Krav frem, ej heller ved 
vort Eksempel viser, at vi virkelig 
vil og kan noget? 

Vi lUaa lade høre fra os, saa og
saa udenforstaaencle Monnesker faal' 
Følelsen af, at vi levor og virker. 

I første Hække, synes jeg, har de 
af vore xledlemmer, som gennem 
mange AnI' har drevet Søfiskeri, den 
Pligt at meddele sine Kolleger lidt 
om deres Erfaringer og Iagttagel
ser, akkurat IHta samme ~'laade som 
det f. Eks. er Tilfældet med Land
brugerne. Vi har jo dog ingen sær
lige Hemmeligheder at vaage over 
i vor Bedrift, som det er nødven-

digt at bevare fol' Forretningens 
Skyld. og kommer vi sammen, 
ger vi aldrig Skjul 'pna vore for
skellige Arbejdsmaader eller Salgs
betingelser. Hvad el' da Grullllen 
til den store Stilhed? 

~IoIltro elet skulde være ren Util
bøjelighed til at tage Pennen fat, 
der bærer Skylden (' J eg Ol' mennest 
tilbøjelig til at antage det griber 

i min egen Barm kan jeg næsten 
tamke mig dot; jeg ved nemlig over
mande g'odt fra tidligere Dage, med 
ll\'ilkoll lJyjllio jog ofte gik til don 
Slags Arhoj do; det var mig langt kær
ere at uelei Baaden mod Vaad 
og Liner. Har man imidlertid først 
on Gang oveJTundot sig selv, saa 
kommer Lysten til at meddQle sig 
til andre, lidt ofter lidt, og tilsid1lt 
føler lllan ligefrem 'I'rang dertil. Saa
dan lllila og skal det ogsaa være, el
lers blev det bare til Stilstand og 
Stagnation altsammen. 

KttltHr opstaar klin, hvor Aanderne 
blandes. hvor den ene kan komme 
til at laano Kundskab og Erfaring 
af den anden. 

Selv har jeg givet mit Bidrag til 
Søfiskerisagell i en Række Artikler 
om min Piskemaade; disse Artikler 
sluttedes først for knap et AaI' siden; 
saa foreløbig tror jeg, jeg for mit 
personlige Vedkommende har hand
let nogenlunde forsvarligt. For at 
man dog ikke skal tro, jeg allerede 
har mistet Lysten og Energien, eller 
bliver staaende paa Halvejen, skal 
jeg i det følgende give et par Op
lysninger om, llYad jeg sidell har 
foretaget mig. 

Dc Søer jeg disponerer over, som 
eneste Bruge?', er følgende tre: Sorø 
Sø, der el' 420 Td. Ld. stor og indtil 
39 }'od dyb. Denne Sø er meget 
frugtbar, har dyndet Bund paa 3/4 af 
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Arealet og kun stenet, haard Bnnd 
paa 1/4. 

Dernæst Tuel Sø, som er 415 Td. 
Ld. stor og indtil G2 Fod dyb, med 
hovedsagelig stenet Bund; da den 
imidlertid gennemstrømmes aien Bæk 
og har Tilløb af Kloaknmd fra Sorø 
By, mangler den ikke Næring. 

Endelig den lille Petersborg 
der kun er 2\} Td. Land stor og l~) 

Fod dyb. Denne Sø har ganske over
vejende dyndet Bund og er ligeledes 
aennemstrømmet af en Bmk. hvorfor 
'" dens V and SOlll Hegel er meget ugen-
nemsigtig. 

Alle tre Søer er saaledes, skøndt 
de ligger ganske nær hinanden, vidt 
forskellige, og frembyder som en 
Følge heraf (wermaade gunstige Be
tingelser for Anlæg af Sø-Kulturer 
af forskellig Art. 

II vis der imidlertid er noget i denne 
Yerden. der særlig kræver Tid for 
at naa frem til et Resultat, er det 
efter min Mening Søf1skeri. Dette, 
helt eller deltvis, at omforme en større 
Søs Fiskebestand, er ikke saa lige 
en Sag, naar lIlan ikke er i Stand 
til at tømme Yandet af den, hvad 
der jo som Uegel er umuligt. Om
formningen af Fiskebestanden kan 
imidlertid udføres, meu det knever 
i saa Tilfælde Tid og atter Tid. 

Ved Hjælp af lIlotorkraft og Skovl
vaad kan lIlan i Løbet af nogle AaI' 
regulere den forhaallden værende 
Fiskebestand, saa man med Udsigt 
til Held kan begynde paa Udsæt
telsen uf de Fiskearter, man mener 
passer hedst for vedkommende Sø 
og samtidig vil give det største Ud
bytte. 

Den fundam.entale J?iskel)estanri i 
omtrent allp danske Søer bør efter 
mine Erfaringer \·ære Aal; hvor der 
derfor ikke er Lejlighed til rigelig 

Opgang af Aalefaring, maa man sørge 
derfor ved Indkøb og Udsættelse af 
Yngel. Hvor mange vi skal udsætte 
pr, Td. Ld. afhænger selvfølgelig 
af vedkommende Søers større eller 
lIlindre Frugtbarhed. Før vi har 
bestemte, hjemlige Erfaringer at 
støtte os til, vil jeg ikke gerne op
give Tal til Vejledning, men kun 
sige, at vi næppe, taget i al Alminde
lighed, kan udsætte for mange. 

lJ den en rigelig Aalebestand 
tror jeg nendig ikke paa' et 
lukrativt Søfiskeri !*) 

De andre Fiskearter kan vel, nnnr 
de er valgt med Sagkundskab. saa 
de baade passer bedst mulig for de 
givne Forhold og tillige kan sælges 
til den højeste Markedspris, give 
et Plus til den aar'lige Indtægt, .men 
Udgifterne "ed deres Opfiskning er 
forholdsvis store, saa N ettoover
sklldet alene heraf som Uegel vil 
blive for ringe, llYis et virkeligt 
lukrativt Søfiskeri skal drives. 

For at man skal kunne danne sig et 
Begreb om, efter hvilke Principer 

arbejder ved Fornyelsen af mine 
Søers Fiskebestand (fraset Aalene), 
maa jeg trætte Læserne med nogle 
Tal, (hl disse bedst giver et Billede 
af de Forhold, jeg lægger til Grund 
for mine Fremtidsplaner. 

Hovedsagen for mig er at faa at 
vide, hvilke Fiskeslags, der trives 
bedst, det vil sige, vokser hurtigst 
i mine forskellige Søer. For at 
klare dette SpørgsmaaL har jeg givet 
mig til nt undersøge den aarlige 
Tilvækst i Forhold til Alder og 
Størrelse hos de forskellige :Fiske
arter. 

Alderell bestemmer jeg gennem 

*) Denne Udtalelse gælder selvfølgelig 
kun Søer, som ikke kan tømmes. 
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Skæl undersøgelser og Størrelsen 
simpelthen ved Maal. 

Skønt det forholdsvis er faa Tal, 
jeg her har anført, vil man dog 
med al mulig Tydelighed se, at 
Rovfiskene, Gedde og Aborre, vokser 
langt hurtigere i den store Sorø Sø 
end i den lille Pedersborg Sø, 
hvilket rimeligvis skyldes, dels at 
Tilbudet paa Foder er større i først
nævnte, dels at den store Sø ogsaa 
tilbyder ga~ske anderledes gunstige 
Livs hetingelser med Hensyn til Veks
ling af Opholdsted efter Vejrlig og 
Aarstid end den meget mindre Pe
ders borg Sø. 

Nedenstaaende Eksempler et taget 
fra den 420 Td. Ld. store Sorø Sø 
og den 29 Td. Ld. store Pedersborg 
Sø. 

Sorø Sø 

Gedde 94 
70 
59 
56 
52 
44 
42 
41 

Aborre 43 
38 
37 
34 
30 
29 

9 
(i 

5 
5 
4 
4 
3 
3 

7 
6 
7 
6 
6 
5 

20 3 

Brasen 48112 15 
44 15 
43 12 
41 12 
40 12 
37 11 
36 12 
3G 12 
34 13 
34 12 
33 12 
33 11 
32 9 
29 8 
29 7 
27 7 

26 6 
26 6 

Peters borg Sø 

Gedde 

Aborre 

94 
86 
71 
70 
61 
59 
56 
54 
53 

36 
34 
33 
32 
30 
29 

10 
11 
8 
7 
7 
7 
6 
5 
4 

9 

8 
7 
7 
9 
6 

15 3 

Derimod peger Tallene for Brasens 
Vedkommende i den stik modsatte 
Retning. Den flade, mudrede Peders
borg Sø, der om Sommeren bliver 
hurtigst og højest opvarmet, VIser 
sig at være langt bedre egnet for 
Opdræt af karpeagtige Fisk, som 
f. Eks. Brasen, end den dybere, 
koldere Sorø Sø. 

Brasen 41 9 
41 10 
40 9 
40 9 
40 10 
38 11 
38 9 

Min Hensigt er det derfor nu, at 
udfiske Brasen i Pedersborg Sø og 
erstatte den med den yærdifuldere 
Karpe, idet jeg formoder, Eksperi
mentet har al mulig Udsigt til at 
ville lykkes. Samtidig yil jeg ned
sætte Bestanden af Gedde og Ahorre 
i samme Sø saa meget, som jeg 
formaar, fordi det tydeligt viser 
sig, at de to Fiskearter vokser for 
langsomt. Som ny og bedre Rov
fisk udsættes Sandad. 

37 8 Denne Aborrefisk trives godt i 
36 9 uigennemsigtigt Vand med nogen 
36 9 Strøm, og da Pedersborg Sø, som 
35 7 tidligere omtalt, netop byder saa-
35 6 danne Betingelser, har jeg allerede 
35 7 for 3 Aar siden begyndt at udsætte 
34 7 0jneæg af Sandart, som jeg for-
34 7 skaffede mig fra Fiskerierne ved 
34 9 Wittingau i Bøhmen. 
33 7 For kort Tid siden har jeg haft 
32 6 den Glæde at fange den første 
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Sandart. Det var et prægtigt 
Eksemplar, som havde en Længde 
af 40 cm og vejede omtrent l Pd. 
Naar man saa betænker, at dem, 
nære Slægtning, Aborren, i samme 
Sø og med samme Alder kun naar 
en Længde af 15 cm, og mal1 tillige 
ved, at Sandarten bringer den dob
belte Pris hjem fra Tyskland, synes 
jeg, at al Tvivl om, hvad man bør 
og skal gøre ved en saadan 
maa forstumme. Pedersborg Sø be
sættes da ogsaa herefter llled Aal, 
Karper og Sandart. :VEne to store 
Søer skal jeg komme tilbage til, 
naal' jeg har samlet tiere Erfaringer 
desangaaende, men det er mit Halth 
og min sikre Tro, at det skal lykkes 
mig at føre et aldelf's paalideligt. 
haandgdbeligt Beyis for, at Søfiskeri, 
grebet rigtig an og baseret paa 
vor nuværende Vidfm, skal kunne 
hæves til et virkelig lønnende Er
hverv. 

I denne Sammenhæng skal jeg dog 
bemærke, at jeg vilde finde det ganske 
naturligt og rimeligt, om ::Staten støt
tede mig i mine Bestræbelser for at 
opnaa et Resultat. Som man vil for
staa af foranstaaende, er her virkelig 
udmærket gode Betingelser tilstpde 
for at drive forskellige Slags ;3u
fiskeri; og det der forlanges er kun 
Hjælp til Selvhjælp og Interesse for 
Sagen. Resten skal jeg nok scl v 
sørge for. 

Foreløbig faar Læserne derfor 
nøjes med dette lille Eksempel paa 
maalbevist Søfiskeri, flom foruden 
at pege paa Vejen til dette Fisker'ls 
Forbedring tillige skal gøre Fersk
vandsfiskeriforeningens Medlemmer 
opmærksomme paa, at der indenfor 
Foreningen arbejdes ihærdigt paa 
"Udviklingen af vort Søfiskeri". 

Red. 

Hvad udrettes der for vort Fiskeri 
i Søer og Aaløb her i Danmark 

i Forhold til Udlandet? 
-0-

(Sluttet). 
Fra Dansk Fiskeriforenilig fik jeg 

ifjor Sommer en Understøttelse til 
Hejse i lJdlandet for at gøre mig be
kendt med de Foranstaltninger, der 
anvendes til Beskyttelse af Fiskeriet 
og til Formering af Art og Antal Fisk 
i de frie Yan de. At jeg valgte at 
rejse til SuerJ'ig, grundede sig paa 
følgende: Dels kaB Forholdene i 
Landet syd for de store Søer lignes 
med de danske; Fiskearten og de 
klimati;ke Forhold ligesau; og tillige 
\'older Sproget ikke væsentlige Van
skeligheder fOl' os danske. 

Den :27 .• l uli tog jeg oyer fra Fre
derikshavn til Gøteborg: derfra med 
Banen til Troldhattan, hvor jeg saa 
Elvens Fald, Sluserne og de store 
Kraftanlæg, videre gik Turen til Ve
nersborg, smukt beligg('nde ved VeL 
nern; paa Byens Torv var i .\lorgen
stunden tilført megen Fi~k fra Søen, 
smukke Helt. Sandart, Røding og 
Gedder, samt noget Havfisk fra Bo
huslen. .herfra gik Turen til Tida
holm, en Fabriksby ved Elven Tideren 
i Yestgøtland. 

10 Kilomt. fra nævnte Bys Station 
ligger en H;f Sverriges nyeste Damkul
turer, Kællafull, oprettet 1909 af 
Godsejeren, Baron Johan v. Essen. 
Anlægget har meget stort Klækkehus 
med Plads for mange Millioner Rogn. 
31 Damme paa et Areal af 5 Tdr. 
Land er i Brug. Forudeu dette an
vendes en Del slllaa SøtJl' rationelt 
med stærk Udfiskning, for derefter 
at besætte disse Vande med mere 
værdifude Fiskearter saasom Karper, 
Suder og 0rrecl. Dette Anlæg, der 
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skønnes at have gode Betingelser, 
ledes af en dansk M and, Hr. H. Cri
stensen fra Faxe, Søn af Niels Cristen
sen, Prøvegaarden. ender Besøg her 
havde SarnY/fir med· Fiskeriin
struktør fol' Yestel'gøtland, Hl'. Hjal
mar Kartrnan, Mariesdal; han med
delte mig, at Fis kemængJen i Venem 
og dens Tilløb i de sidste 40 Aar 
var jævnt aftaget, ikke alene ved for 
stærk Overfiskning, men ogsaa ved 
Elvenes Forurening fra Fabl·iksafløb. 

Fra Tidaholm gik Hejsen til Jøn
kjøbing; noget af Betydning for Fi
skeriet saas ikke her; mulig har de 
store T ændstiksfabl'ikkers 1:< oI"Urening 
af Elven ødelagt Fiskeriet paa df;tte 
Sted. 

Hejsen fortsattes un til Lamhnlt 
i Sn;Hwland. Ca. 10 IGlm. fra Sta
tionen ligger Aneboda, "Søndre Sve
riges Piskerif(»)'ening" sPorsøgsstation 
far Piskeavl. Stationen, Jer er L~He
an~talt fol' Fiskeritilsynsnw!lHL Fi
skel'imeshe og Fiskere, er tillige 
Biologisk Station fOl" Damkultur og' 
IndsøtiskerL og har en betydelig Ud
klækningsanstalt for Laksefisk i en 
ny udført Bygning vcd DHlnanlæget. 
Af det noget over 150 Tdr. Lalld 
store Areal, Forsøgsstationen ejer, 
el' 50 Tdl'. Laud anlagt i Danune af 
megptforskellige Størrelser. Driften 
"('1' her meget forskellig fra de danske 

. Damkulturer, idet der hovedsagelig 
drives Karpe- og t;uderavl, som trods 
den nordlige Beliggenhed dog lykkes 
ret yd. Paa lang Tids LejenHlal har 
Forsøgsstationen (j il, 7 1'l1ør1'e Søer, 
~)g paa disse tiskes en Del alminde
lige Indsøtisk. Til Forbedring af 
Art og Udbytte i disse Vaude ud
sættes Yngp] af Karper, Suder. Helt 
Dg Sandart. 

Aneboda Stationens Forstander 
er Dr. Ose. Nordqvist, Lund. De 

biologiske Arbejder og FOl'søgs
virksomheden udførtes af Assisteu
teme Dr. phil Guido Schneider, 
Riga, og cand. ph il Hamld Nord
qvist, Aneboda. Ledelsen af Klæk
ning, Anlægsarbejder, Køb og Salg 
af Fisk forestaas a.f undertegnedes 
Søn, FislcemesterJesper Sørensen. 
Skolen besøges aarlig af 8 Elever, 
h vis Ulldervisnillg bestaar i Frem
stilling af G al'lll'edskaber til Sø
fiskeri. samt Træarbejdpr og de 
forskellig'e Brugsgenstande til i\n
vendelse ved støne Dambrug. lige
som de ogsaa deltager i Arbejdet 
yed Damanlægef og sanunes Pasning. 
Et saadant Kursus varer fra 15. 
Febr. til 18. NO\ul'. Under mit Op
hold paa Stationen hos min Søn, 
havde jeg et meget belærende og 
fornøjeligt Samvær med 'F'orstande-. . 
ren, J<'iskeriintendent Dr. Ose. Nord-
qvist fra Lund, norsk Fiskeriinspekfør 
Dr. Landmark fra Kristiania samt 
tiere tiskeriinteresserede svenske 
Mænd og Kvinder. 

Efter nogle Dages Ophold gik 
Rejsen med min Søn som Ledsager 
til Blekinge, hvor vi blandt andet 
fik Lejlighed til at se det store 
Laksefiskeri ved Jføn·um. Her hli vel' 
Laks og Ørred fanget ved Opgangen 
fra østersøen nedenfor Vandfaldet. 
Fiskeriet ejes af Staten, men er 
paa Aaremaal forpagtet af Grosserer 
S. 1l1atzon, Morrum, for 34,000 Kr. 
aarlig. Grossereren viste os meget 
elskværdig Fangstmaaden og Fiskens 
videre Behandling i sin store For
retning; han havde tillige Udklæk
ning og udsætter aarlig 25,000 Stk. 
Lakseyngel i Elven. 

Rejsen fortsattell derefter til 
Skaane, fol' næste Dag at se Gods
ejer, litgeniør V. Vendts store Karpe
og Suderdamme paa Gustavsborg ved 
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Pel'stoTp St. Efter at IH,ve hilst 
p,la denne ligefremme og elskværdige 
)fallcl, gav han sin flinke Forvalter, 
Hr. Lillien dal, Ordre til at vige os 
Damanlægetj dette "ar ikke g,jort i 
on Haandevending, thi elet samlede 
YHndareal af de respektive Damme 
er noget over 1100 danske Td. Ld. 
Det foregaaende Aars Salg var over 
40.000 Pd. Suder og GO,OOO Pd. 
h,u'per, som af danske Eksportører 
førtes til det tyske Marked. Af 
Karpeyngel val' sidste Sommer avlet 
ca. lG5,OOO Stk. 

Dette store Anlæg hal' den ener
gi"ke ~[alld anlagt mest pau sure 
]\,Hjorder, Skovhund og Mose
marker. Efter at der var vist os 
størst mulig Opmærksomhed, kørtes 
vi til Stationen, h,·o1' jeg tog Afsked 
med min Søn. 

.Jeg forlod Sverrig med de bedste 
)linder om dette elsknf'rdige Folk, 
der beredvillig meddelte om deres 
Driftsmaader og Iagttagdser. 

Det er glædeligt, at dl"l] svenske 
Fiskeristyreise ledes af Mwnd, hvis 
Emer og Vilie yder de hf'dste 
Garantier for dette Lands Fisk{"ris 
Fdvikling i dets saa betydelige Illd
nmde. saavelsom i Fjord og Yf'd 
Kyster. 

Df'n svenske Fiskeri.'ityrc·lse be
staar af Fiskeriinspektør Dr. ri
lip Trybmn, 5 Fiskeriintendontfll', 
Statens :Fiskeriingeniør samt Fiskeri
instruktøren for hvert Lall, for Tiden 
ca. 50 Mand. Disse Mæuds Arbejde 
er foruden at øve Kontrol med 
Loyens Overholdelse (Tjeneste
mænd) tilIige at bistaa Befolkningen 
lllod Rand og Vejledning rationelt 
Fiskeri vedrørende. 

Blandt de mange speeielle Oplys
ninger af forskellig Art, jeg tmder 
mille Rejser har modtaget, skal 

hlot til Slutning nævne lIogle Tal 
efter Dr. Ose. N ordqvist 'g Bog "lf'iske
avlen i Nord-Amerilc{t" Helsingfors 
189;), 

Ifølge denne fandtes i de forenede 
Stater i 1889 17 Fiske~wlsanstalter. 
fra hvilke der iaIt den Gang aarlig 
nd1!attes 322,79,5,830 Sth:. Fiskeyugel. 
l Aaret 18\H fandtes følgende Antal 
Fi8keaylsanstalter: I de forenede 
Stater 66, Canada 13, New Foundland 
1. Norge 58, Tyskland 90, Svejts 84, 
Stor Britanien 1 H, Sverri g H4, 
Frankrig 17, Østrig-t'ngam 9G, 
Italien 5. Holland 2, Rusland 14; 
saaledes samlet Antal i Enropa 4 Hi 
og i Amerika 7D. 

Som t't Eksempel paa, hvad der 
kan udrettes med Hensyn til forøget 
Cdhytte. skal efter samme Kilde 
llleme, at ved Fraser Floden i Britisk 
Colomhia oprettcdes 1884 en stOl' 
J{ ultur og U dklæknillgsanstalt for 
Lakseyngel; fra denne Anstalt ud
sattes ~ Flod(\11 i 1885 1,800,000 Stk. 
Lakseyngel, stigende am'lig til i 
18fH 3,G03,300 Stk. LakseyngeL 
Af Fangsten af Laks i denne Flod 
anyendtes i 188G til 

Konscrvcs 
og forsendtes fersk 

7,740,960 Pd. 
825.GOO 

røget 22.700-

8.58H,2GO Pd, 
Af Fangsten fra sanUlle Flod 

anvcndtes i 1 fI~l1 til 
Konserves 15,170,608 Pd. 
for:;cndtes fersk 2.090,853 

røget 121,300 

17,382,7G1Pd. 

Af det anførte synes det klart at 
fremgaa, at Klækning og e dplantning 
af Lakseyngel hel' har haft oyer
ordentlig stor Betydui ngfor Fiskeriets 
U dhytte ; man maa tillige antage, 
at detto Vandløb ikke skades ved 
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Forurening eller forstyrres af Stem
menerker eller EngntndingskanaleL 
ej heller lider af A fspmrring I'('d df~ts 

Udløb; men at dOIl Sred, som fl'Olll

seende Mænd hel' n(l(UiPggel' faar 
Lov til at vokse i Fred og bringe 
den rige Høst. 

Knnde 1'1 her hjemllle em'H om 
at bruge de Kræfter og den Er
faring, der nu TIndes hlandt de 
praktiske. Fiskere og Fiskeay}(~re. 

da vil deUe El'lnorr forhol\lsris 
hurtigt kunne hringes til at gi ve 
hetydelig større GdhytJe. 

Det lyder nu ofto fra Higsdagell, 
naar der er Tale 0111 en Bevilling 
til Fremmo af et saadant FOl'tllaal: 
.l) Vi sknl ; det er meget l'igtigt, 
der kan sikkert ogsaa spares palt 
mangt og meget, nlen at loan af 
Sparsommeliglteds Hensyn 
undlader at gennemføre eo 
Lovs Bestenuoelsel'.*) findel' 
jeg er mindst ligosaa hemmende 
for Fiskeriets Fremme som S~1\'llet 

af selve Loven. 

Bramminge, 19. Febr. 1911. 

J. Chy. Sørensen. 

Om Gedden, dens Opholds
vand samt om naturlig 

og kunstig Geddeavl. ' 
Af 

Kredsfiskerikonsulent Colb, Erlangen. 
-0-

Som det sYlIes. hal' G(~c1c1('~wle11 i 
de senore A ar v;pl'd en Ud for
sømt; l alt Fald el' dd (~H Kends
gerning, at de Heste 8,)(,1' og YHllcl
løb ikko paa l,mgt 11:'('1' er i'aa 
paa Gedder tWill tidligere, eut('·1) 

*) Udhævet af Red. 

det nn skyldes Rovflske eller andre 
Aal'~llger. 

l dPll allersidste Tid synps det 
imidJprtirl at.ter som om Geddeavlen, 
liges01ll'FiskeaYl i det hele taget, 
vlOkker større og større Interesse. 

efter Geddesættefisk er 
stOl' i Øjeblikket. 

Gedrlell er jo ogl'ma paa Grund af 
sit lnide. fine, velsmagende Kød 
('11 sherkt efterspurgt 'Markedsfisk 
og som deraf en fortrinlig 
Snlg::!YIlre, vel yærd at lægge sig 
dter fol' Fiskere. 

neddpll anses for en af vore Ind
soel'H aller farligste R(wTIske. I 

som har Hade, llled Græs be
I'oksede Bredder, kaj] man temmelig 
sikkert l'pgne }Jan dens naturlige 
Formpriug. Demw gaar saaledes 
for • 

I FehI'Il11L Marts og April trækker 
Gedden, denne ellers saa gnavne og 
IUlllskeEnehoer. }Jaryj" hen til flade 
Søhredder, eller endnu hedre helt 
op paa oY(,rsyømmede Enge og der
fra op i SlUaa grnnde Grøfter eller 
Kanaler, hvor den alt efter sin Stør
rdHc afsa,ttol' op til 100,000 
paa Stene og Vandplanter. 

Paa denne Bryllupsrejse taber saa
vel Hannen som Hunneu ganske sine 
mulige Egenskaber. De bliver sel
skabelige, uforsigtige indtil Dum
dr'j"tighed og bliver der-j'or paa disse 
Vaudril1ger et let nytte ogsaa for 
Folle som slet ikke har Hot til at 
fiske ]lan disse Sh-der. 

I Søer, hvor del' ved Siden af 
y:(']'(ti fnld e Ikb'-RovTIske. findes en 
Del stUl'l'(' og mindre' llhndne Gæ
Htel', Smaaskallet' og Løjer f. Eks., 
spiller Gedden el' dobbelt Rolle. 
Lig'e OYf'l'fol' de siusto skal den 
optræde som Valldpoliti, medens den 
paa den anden Side skaffe de 
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første, Nyttefiskelle, Plwds og Rum 
nok. Sø'ejeren eller Forpagteren har 
i dette Tilfælde den Opgave .at af
passe Geddernes Antal efter den 
Mængde af Snyltefisk, som tl'kal ud
ryddes, og deres Størrelse efter de 
Nyttefisk, som der skal tages Hen
syn tiL 

Kommer det nu imidlertid ikke 
an paa at beskytte og hegne om 
værdifulde Ikke-Rovfiske, men der
imod om Udnyttelsen af mindre 
værdifulde saadanne, .Fisk, der alt
saa ikke har yidere .Markedsværdi, 
bliver Geddens Rolle atter en gan
ske anden. I sidstnævnte Tilfælde 
bliver Gedden jo den vigtigste Nytte
fisk, den til hvis Behov, man særlig 
skal tage Hensyn; samtidig bliver 
ogsaa de mindre værdifulde Ikke
Rovfiske, Skaller og Løjer, en anden 
Rolle tildel ; de kan ikke længere 
betragtes som FiskeukrudL men maa 
plejes og hæges om som det værdi
fulde Næringsmiddel, de er; thi af 
deres Trivsel afhænger ogsaa Ged
dens og dermed hele Søens Værdi. 

Fra »Allg. Fisch-Zeit.« ved 
(Fortsættes). A . .J. H. 

Fiskemarked et. 
~o-

Købenbavn (GL Strand), 4, Maris. 

AaI 40-50-57-80 Øre pr. Pd. 
Laks 200-250 
Laks, store 
Gedde 40-65 

25-35 Aborre 
Krebs 300-450 Øre pr. 100 Stk. 

Berlin, 4. Marts. 

(Officiel MarJ;;edsberetning). 

Leyende Fisk: 

Gedde 
Gedde, slore 

Pr. pr. Pd. 
86-9,1 

70-77-74 

Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Bras-en, store 
Brasen, smaa 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karlldser 

92-71-82 

80-83-90 
39-50 

30 

70-80-81 
81-85-50 

Ispakkede Fisk: 

Ørred fisk, smaa 
HayølTed 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
AaI, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 

40-49 

34-49-44 
50-59 

54-55-52 
19-34-27 

Altona, 4. Maris. 

(Damk Fiskeritidende). 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. pl'. Pd. 
220-237 
120~240 

90-165 
87-114 

62-75 
39-46-50-65 
40-44-48-57 

Annoncer. 
-0-

Geddeyngel. 
I Løbet af Foraaret udsælges 

Geddeyngel i forskellig Størrelse fra 
Brahetrolleborgs Fiskeri 

pr. Korinth F~n. 
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1 Aars Karper 
er som sædvanlig at faa nu i 1"01'-

aaret. N. I.ind. 
Almindo. 

Forpagtning. 
Et mindre Fiskeri med rigeligt, 

godt Vand for Opdræt af Ørred med 
med Hu1'I og stor Have kan faas i 
I""orpagtning paa rimelige Vilkaar. 
Særlig passende for en Mand med 
Kendskab til Gartneri. Bill. mrkt. 
"Forpagtning" modt. Bladets Kontor. 

Fiskeriet 
i en Sø 

kan faas i I'orpagtning. Billet 
mrkt. "Fiskeri" modtager Bladets 
Kontor. 

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

af Karper og Suder samt 
Sætte-KI'ebs sælges. 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmesle 

Jernbanestation, 

Fiskeriet i Valndrup. 
Telefon Nr. 26. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg. Yngel 

Portionsørred og Sættefisk afDæk-. ~ilde-
, og Regnbueørred samt Sætte-

større 0rred, Gedder, Kar- I fisk af Karper og Suder 

per, Suder, Skaller, Aborrer til absolut billigste Priser, 
købes og afhentes med Specialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

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

Lehrterstras se 18 -19. 

Telegr.-Adr.; J<'orellenhandel. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. ChTistensen. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 
~.~~~.;r"X"ifY.~~ifY"'~.~V.~.~if~~.~.~,~ .. X.Z .. ::t:..x...~Z.~ 

~ _,Af' e -, ~ -l ~ 
~ gOrlann "on '-"I rzen, J1 
>~ ellsvoren FiskeauktiolWTius, ~ 
~ ~ 
>~ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, ~1 
~i anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: r 
>~ Saltyands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, 2'< 

~ ~ Store Dasiner for levemle Fisk. ~ 
~ Jernballerorsendelser adt'esseres til; .~ltona. ::J~ 
.~ Tclegr,-Adr.: J<'ischeitzen. Telefon: Amt l, Nr.8101"Hamburg. i' 

~ ~ 
~·:r":A:·YTYT·:KTT·:It'~rY·rT~·y·r·:jt~·r"r'"jt·AT'"jt''''' 
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Geddeyngel 
leveres levende, overalt i Landet, til Udsætning i Søer, Damme, Moser og 

Mergelgrave fra 

Tissø Oelllleklækkeri 1)1', R'iuls-Vedby. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle ørretlal'ter købes. 

Fiskene afhelltes i Spec:ialvogn pau Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----:=:::::::=:::::: Kontant Betaling. :::::::::::::::::::::::...--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48, 

Lejrskov 16. 

Poptions ... Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

ConsignatioJl ønskes. BREJYIJ;IN. Prima Referance. 

Statskonsulent, Magister Chr. I,øfting, Lykkesholl1lsalJ{~ 3 A, København. 

Trykt i Sort! Bogtryl,kel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kro"h. 
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Bonitering 
af vore Søer. 

(Af C. G. Joh. Pete~·sen). 

-0-

Biologisk Station har de seneste 

Aar været beskæftiget med Under

søgelser ar Ha:vbundens .LV ærings

rigdom, Mængden ar Fiskenæring 

paa Bunden. Særlig er disse Un

dersøgelser drevne i Limfjorden med 

Rødspættens Kultivering ror øje, og 

otte har jeg haft Lyst til at udføre I 

lignende Boniteringsundersøgelser 

Dampskib ind i disse Søer; det kan 

jeg imidlertid ikke. Andre Baade 

maa bruges, og Redskaberne maaske 

ændres noget; men interessant var 

det at se, hvad vore Søer duer til; 

er det virkelig rigtigt, at de dybe 

Dele af dem næstf'n intet produ

cerer af spiseligt for Fisk, med 

andre Ord; er de grunde Søer de 

bedste? -- H vorledes ser deres 

Bunddannelser ud? Er de raadue 

og sure over store Strækuinger paa 

Grund ar ror megen død Plante

vækst etc.? 

Nogen Tid vilde saadanne Under

søgelser dog tage; thi man maatte 

ogsaa studere, hvad Ferskvands

fiskene lever af paa de forskellige 

Steder og til de fOj'skellige Tider 

osv. Planktonet maatte studeres 

kvantitativt for at faa fuld Klarhed 

om en Søes Nær-ings-Produktion . 

Og selvrølgelig for at faa det rette 

i vore Ferskvandssøer for at se, om Fiskeriudbytte maatte man paa den 

de er rigere eller rattigere end ar Dr. Hoffmeyer allerede paa

vore Fjorde. Disse Undersøgelser,.ibegyndte Maade, studere, hvor-
. vilde have v~ret udført alleredi;o ji~iedes Fiskene trives (Skæl

hvis jeg kunde ~aye sejlet med mit,fti1dersøgelser). 
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Skovlevaaddet har DT. Hoffmeyer, 

som det synes, med stort Held, ind

ført i Sorø-Søerne; nu burde det 

andet følge efter, saa vi en Gang 

kan faa en ordentlig undersøgt Sø 

at lægge til Grund for SØkultu1'en 

i Danmark, og se, hvad der kan 

bringes ud af den. 

Vi staa, saavidt jeg skønner, paa 

temmelig bar llund i saa Hen

seende, her i Landet i alt Fald, og 

længe vilde det vare, før bestemte 

Resultater kunde foreligge; thi 

hverken Aal eller de fleste andre 

Ferskvandsfisk bliver store paa 

nogle Jaa Aar; derfor maa man 

helst begynde jo før, jo heller. 

Jeg skal gøre mit til, at det ikke 

bliver ved Ønskerne alene. 

En Undersøgelse' i Anledning af 
Hr. J. Chr. Sørensens Artikel 

i Nr.o. 
-0-

Det var med megen Interesse, jeg 
læste Hr. J. Chr. Sørensens Artikel: 
"Hvad udrettes der for vort Fiskeri 
i Søer og Anløb her i Danmark 
o. s. v." - Det var ganske vist ned
slaaende at læse. hvor elendigt det 
staar til med Fiskeriet, og hvor lidt 
Ferskvandsfiskeriloven endnu har 
frugtet, fordi dens Bestemmelser 
endnu ikke er blevne gennemførte. 
Men Hr. Sørensen fortjener Tak, fordi 
han uden Skaansel har vist, hvor 
elendig Tilstanden fremdeles er, og 
Aarsagcn dertil. Det er saa meget 
vigtigere, at Manglerne ved Gennem-

førelsen af vor Fiskerilovs Bestem
melser bliver fremdragne netop nu, 
fordi der tales om, at vore Fiskeri
love i en nær Fremtid skal revideres. 
Vi kan nemlig saa arbejde paa at faa 
Manglerne afhjulpne gennem de revi
derede Fiskerilove. 

Efter at Hr. J. Chr. Sørensen grun
digt har vist, at de i Fiskeriloven paa 
budte Bestemmelser kun undtagelses
vis er gennemførte, skriver han: "Det 
vilde være i alle ParteTs Interesse,
hvis Lovens Besternlnelser blev gennem
førte." - Deri maa vi give ham Ret. 
Det er jo ogsaa fuldstændigt menings
løst, som han skriver et andet Sted, 
at der bliver givet en Lov uden fuldtud 
at gennemføre dens Bestemmelser; 
thi saa et' Loven jo i Grunden til 
ingen Nytte. 

Det liggerimidlertidnært at spørge: 
,,];Ien hvo1'tor er Lovens Bestemmelser 
ikke blevne gennemførte?" 

Dog allerførst maa der vel spørges: 
"l!indes der ikke i Loven Bestemmel
ser, der tager Sigte paa dens Gennem
førelse?'1 

Jo vist gør der det1 De findes i 
alle de § §, hvor der tales om "Til
synet med Overholdesen af Bestemmel
serne i Loven. il 

Loven kræver altsaa et Tilsyn, der 
skal have Inseende med, at Lovens 
llestemmelser fuldtud genne!llføres. 

:Men bodor har da Tilsynet ikke 
sørget for, at d.et er sket? 

Man skulde synes, at Tilsynet 
maatte være saa meget mere virk
ningsfuld, som del' i Loven ikke er 
Tale om et, men om flere Tilsyn. Men 
maaske det netop er Ulykken, at vi 
har saa mange Tilsyn, at det ene 
stoler paa det andet, og at det der
for ikke bliver ført noget Tilsyn. 
Hvor er saa Skylden? - Ja, det er 
der ingen, der ved. 



Nr. 7. Ferskvandsfiskeribladet 71 

Lad os undersøge, hvad Loven 
siger om disse Tilsyn! 

I § 11 hedder det: "De kommunale 
Bestyrelser kmme udnævne og lønne 
en eller flere af Kommunens Beboere, 
som dertil ere villige, til som Op
synsmænd at føre Tilsyn med Over
holdelsen af denne Lovs Forskrifter, 
for saa vidt angaar alle offentlige 
Vandløb, for hvilke der ikke er stad
fæstet Regulativ overenstemmende 
med denne Lov o. s. v." 

Jeg tror, vi ganske roligt kan slaa 
en Streg over § 11. Jeg gad nok 
se, hvorledes alle Kommuner ved et 
Vandløb, altsaa et Aaløb med alle 
dets Tilløb, skulde blive enige om 
at udnævne og lønne saadanne Op
synsmænd. Det er allerede vanske
ligt, at Bestyrelsen i en Kommune 
skulde være saa interesseret i Sagen, 
at den skulde gennemføre et saadant 
Tilsyn for dens egen Kommunes Ved
kommende, langt mindre at alle Kom
munerne ved de paagældende Vand
løb sku]qe kUlllle enes om, enten hver 
for sig eller i Fællig, at ansætte saa
danne OpsYllsmælld. 

Denne Bestemmelse forudsætter en 
Interesserthed hos de paagældende 
kommunale Bestyrelser, som mange 
paa Forhaand kunde vide ikke fand
tes, og som i lange Tider ikke vil 
findes hos dem. Ja, havde In~eressen 
for vort ]'ersksvandsfiskeris Opkomst 
været saa stor hos de kommunale 
Bestyrelser og hos Befolkningen i 
Almindelighed, som denne Bestem
melse i § 11 forudsætter, saa vilde 
det ikke være saa vanskeligt at gen
nemføre Lovens Bestemmelser fuldt 
ud. Men saadan er det uheldigvis 
ikke! Skal vi vente paa at faa Lovens 
Bestemmelser gennemførte ad den 
Vej og gennem den Slags Opsyns
mænd for Vandløb, der ikke et· under 

Regttlativ, saa kan vi Yellte til Dom-
medag havde jeg nror sagt. 

I § 9, hvor Hegler gives for Op
rettelse af Fiskeri-Hegulativer, staar 
der: "Saafremt faste Opsynsmænd 
ansættes, nyde de i deres Bestillings 
TIdøvelse samme Beskyttelse .... 
som Politiets Betjente o. s. v." 

Den Slags Opsynsmænd kan altsaa 
kun ansættes, hvor der er et stad
fæstet Fiskeri-Regulativ. - For hvor 
mange Vandløberderdet?Vistnæppe, 
llOget Sted for Vandløbet i hele dets 
U c1strækning og med alle dets Til~ 

løb. Opsynsmandens Omraade vil 
derfor i dette Tilfælde være meget 
begrænset, og det vil i Følge For
holdenes Natur blive ikke saa lidt 
mangelfuldt. En saadan Mand kan 
nemlig ikke lønnes saaledes, at han 
f. Eks. som en Y ejman d saa at sige 
udelt kan hellige sig fflr Opsynet. 
Hvor betydningsfuldt et saadant Op
syn end kan være, saa er det dog 
langt fra tilstrækkeligt for det paa
gældende Vandløb. Der maa mere 
til. Det mere, der maa til, nævnes 
i § 12. 

Næynte § begynder saaledes: "Til
synot med Overholdelsen af Bestem
melserne i denne Lov paahviler dels 
vedkommende Po]itimeater, Sogne
fogder og de i § § 9 og 110mmeldte 
Opsynsmænd, dels en særlig af Land
brugsministeren beskikket tilsyns
førende samt de Medhjælpere, der 
maatte blive ansatte hos denne." I 
andet Stykke af § 12 hedder det til 
Slut: "Udgifter til j}Iedhjælp og Kon
~old for den tilsynsførende bevilges 
paa de aarlige Finanslove. 

Her er det hele om Tilsynet samlet 
sammen. Tilsynet paahviler altsaa: 
l) vedkommende Politimester, 2) 
Sognefogder; 3) de ommehlte Op
!Synsmænd i § 9, 4) de ommeldte Op-
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synsmænd under § 11 og endelig 
5) den af Lanobrugsministeren be
skikkede sædige tilRynsførende samt 
de hos ham :Ulsatte Medhjælpere. 

Om de under § § 9 og 11 ommeldte 
Opsynsmænd har vi talt. Saa har vi 
Politimesterens og Sognefogdernes 
Tilsyn! lVI8ningen med' disse Tilsyn 
maa vel være, at Sognefogden i sit Sogn 
skal have Opsyn med, om de paabudte 
Aalepas er der, eller om der er an
bragt Gitre foran Engvandings-Ka
naler og Grøfter o. s. v. Er det Me
ningen, har Sognefogderne da ikke 
hidtil forsømt deres Pligt? Eller det 
er maaske snarere Politimesteren, 
del' hal' glemt sin og ikke paalagt 
vedkommende Sognefogder at se efter 
og derefter indsende Indberetning til 
ham desangaaende. Eller ligger For
sømmelsen flt andet Sted? Er det 
Meningen, at Sognefogderne skal føre 
et TIlsyn, saaledes som foran er an
tydet. saa maa Lovens Bestemmelse 
her kræves gennemført fuldt ud. Der 
staar jo i Loven, at det paahviler 
dem at føre Tilsyn med Overholdelsen 
af Lovens Bestemmelser; saa maa 
det vel ogsaa kunde fordres, at de 
gør det. 

Tilbage har VI saa den af Land
brugsministeren beskikkede tilsyns
førende samt dennes Medhjælpere! 
li vor virkningsfuldt dette Tilsyn 
bliver, vil vel væsentligst bero paa, 
hvor mange og hvor dygtige Med
hjælpere den tilsynsførende har. De 
er vidst faa nok lige for Tiden, og 
det er sikkert nødvendigt, at han faar 
flere. Imidlertid vilde det jo bøde 
ikke saa lidt paa den her nævnte 
manglende Medhjælp, dersom Sogne
fogderne ogsaa paatog den Pligt, 
der paahviler dem med Hensyn til 
Tilsynet. 

Af Hr. J. ehr. Sørensens Artikel 

fremgaar det, at han er en af Med
hjælperne. At der er faa af den 
Slags. fremgaar af, at han fortæller, 
at han i E m be dsfør i Fjor foretog 
en Rej3e til ;Ylaglekilde Papirfabrik 
Men naar en enkelt Medhja'lpers Til
syn skal strække sig over hele Landet, 
saa er det forstaaeligt, at Manglerne 
ved Gt'nnemførelsen af Fiskerilovens 
Bestemmelser kun kan afhjælpes plet
vis og ikke hyert Vandløb i hele dets 
Udstrækning og ved alle dets Tilløb. 

Vilde det ikke være heldigst, om 
6n af den tilsynsførendes Medhjælpere 
sørgede for fuldt ud at gennemføre 
Lovens Bestemmelser til en Begynd
else ved nogle enkelte Aaer med 
Tilløb? 

Det vilde jo være saa meget lettere, 
saafl'emt han kan faa Hjælp dertil 
af vedkommende Politimestre og 
Sognefogder. Der kunde maaske 
endda blive Tid til for Medhjælperen 
at gøre et Svinkeærinde her eller der, 
navnlig hvor der kaldes paa ham. 
Paa den Maade fik vi da begyndt med 
at faa Lovens Bestemmelser gennem
førte for nogle Vandløb. ;\1en maaske 
er der for faa Medhjælpere, saa der 
er ingen at afse til et saadant strengt 
gennemført stedligt Tilsyn? 1. saa 
Fald maa der skaffes mere Medhjælp, 
dersom Lovens Bestemmelser skal 
gennemføres. 

Paa Papiret har vi altsaa Tilsyn og 
Opsyn nok; men i Virkeligheden er 
det kunLandbrugsministerens tilsyns
førende og dennes Medhjælpere, det 
hele hviler paa. De faa Opsynsmænd, 
der maaske er ansatte i Hen hold til 
§ ~) ved enkelte Vandløb eller snarere 
ved en Del af disse, har kun en for
svindende Betygning. 

Vedkommende Politimesters og 
Sognefogders Tilsyn med Overhold
elsen af Fiskerilovens Bestemmelser 
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er der vist ingen, der hidtilhar mærket 
noget til. Det Tilsyn har vi kun pao. 
Papiret endnu. II vem skal sørge for, 
at det bliver virksomt? 

[ndersøgelsen har altsaa nu for
haabentlig paavist, at Tilsynet med 
O\'erholdelsen af Lovens Bestemmel
ser ved Hjælp af de Opsynsmænd, 
der i Henhold til § § !:J og 11 kan 
ndnævnes, hidtil kun har fundet Sted 
i rent forsvindende Udstrækning og 
vil for de Opsynsmænds Vedkom
mende, der er omtalt i § 11, vist 
aldrig finde Sted, eller i hvert Fald 
faa nogen Betyd mingo 

Af de TilsynsmænlL hvem detpaa
hviler straks efter Lovens Ikraft
trædene at have Tilsyn med O\'e1'
holdeisen af Lovens Bestemmelser, 
har hidtil, tnert imod Lovens Paahud, 
vedkommendePolitimester og Sogne 
fogder været uvirksolJllne, 

Der bliver altsaa kun et Tilsyn, 
der hidtil har været virksomt for 
Lo\'ens Gennemførelse, og Iwilket 
Tilsyn har haft nogen Betydning i 
det store og hele, nemlig den til
synsførendes og hans :Vledhjælpere. 
At dette ikke ene har magtet at gen
nemføre Lovens Bestemmelser over
alt, er ikke til at undre sig over. 

1\1 an venter, at en revideret Fiskeri
lov skal udføre de Vidundere, som 
den nugældende ikke har magtøt at 
udført' paa Grund af sine :Mangler. 
Men, hvad om vi nu'heller ikke gen
nemførte dens Bestemmelser? 

Mon' det ikke er paa Tide, at vi 
skynder os at gennemføre den 
ende Lovs Bestemmelser; thi vi kan 
vel nok blive enige om, attrodsLovelJs 
betydelige Mangler, som i flere Ret
ninger er paaviste her i Bladet, og 
nu sidst af Hl'. Sørensen, saa er der 
dog Bestemmelser, der i høj Grad 

vil tjene til FiskPriets Opkomst, saa 
fremt de blev gennemførte overalt. 

P. Nissen. 

Hvor dybt trænger Lyset ned i 
Søer, der er dækkede afIs og Sne? 

-0-

Dr. Ose. N ordqvist, Lund, har i 
1910 udgivet en Pjece om sin Vnder
søgeise over dette Emne; ogdaDr. N. 
har vist Redaktionen den Opmærk
somhed. at tilstille os et Eksem
plar, skal vi give et kort Resume 
deraf: 

Den almindelige Opfattelse er 
vistnok den. at Lyset kun trænger 
sparsomt ned i Søer, der er dækkede 
med Is og Sne, saa at Vandet un
der Isen er temmelig mørkt og 
uigennemsigtigt. Efter Doktorens 
Iagttagelser har dette imidlertid 
vist sig ikke at være Tilfældet. 

Dr. Nordqvist benyttede til sine 
Forsøg et almindeligt Kamera, der 
var lavet af Træ, 40 cm. langt og 
bredt. og 31 cm. højt, og beklædt 
med tykt, sort Pap; i Bunden var 
der horet et 3 cm. stort Hul. Dette 
Kamera anbragte han over en lille 
Aabning i Isen og pakkede det godt 
til med Sne, saa at intet Lys kunde 
trænge ind, uden at det forst havde 
passeret Søens Is- og Snedække. 
Fra Hullet i Bunden af Kameraet 
gik der en Line, hvorpaa der var 
fæstet en hvid Skive, der sænkedes 
ned i Vandet. 

For end yderligere at udelukke 
Lyset blev Kamera saavelsom Iagt~ 
tagereus Overkrop dækket med et 
mørkt Klæde, af samme Slags, som 
benyttes ved Fotografering. 
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Undersøgelserne blev foretaget 
paa Søen Stråken i Smaaland, ved 
hvis Bred Sverrigs Forsøgsstation 
for Ferskvandsfiskeri, Aneboda, 
ligger. 

De første Undersøgelser blev 
foretaget den Hi. Marts 1909 RI. 1 
om Eftermiddagen ved overskyet 
Himmel. Vanddybden paa Obser
vationsstedet var 10,2 Meter, Isens 
Tykkelse 47 cm., Snedækket 12 cm. 
Observationen blev gjort af 6 Per
soner, som kunde se den med Linen 
nedsænkede Skive i følgende Dybder: 

A. til 3,51 Jl.leter, 
B. - 3,78 
C. - 3,74 

D. - 3,83 
E. - 3,D4 
F. - 3,6\. 

Gennemsnitlig blev Skiven saale
des set i en Dybde af 3,74 Jl.1. 

Den 20. Marts gentoges Under
søgelsen KI. 11 om Formiddagen 
ved svagt skyet Himmel og meget 
lidt Sol. Snedækket havde en Tyk
kelse af 18 cm. og Isdækket var 
50 cm. tykt. 

Den hvide Skive blev da set i en 
Dybde af: 

A. til 2,72 Meter, 
B. - 3,OG 
C. - 3,11 

Middel - 2,96 

Denne Gang var Afstanden, hvori 
man kunde se Skiyen, saaledes 0,78 
M. kortere end forrige Gang, hvad 
der rimeligvis kom af, at Snedæk
ket den 20. Marts var ti cm. og Is
dækket 3 cm. mægtigere end den 
16. Marts. Isen var begge Dage 
klar "Kerneis", udtn Luftblærer. 

Den 23. Juni 1909 KI. 12 Middag 
gentoges Observationen ved over-

skyet Himmel og spejlblankt Vand, 
for at undersøge det aalme Van ds 
Gennemsigtighed. 

Kameraet blev anbragt i en 
Ramme af fire Brædder, saaledes 
a.t det svømmede paa Vandets O,'er
flade. 

Den hvide Skive blev her set i 
en Dybde af: 

A. til 3,96 Meter, 
B. - 4,01 

Middel-Observationen var altsaa 
3,99 :VI. 

Uden Kamera saas Skiven i en 
Dybde af 3,57 M. 

Man studser uvilkaarlig' ved at 
læse disse Tal, fordi man er til
bøjelig til at tænke, at Forskellen 
skulde være langt større. Et saa 
betydeligt 18- og Snedække, som 
der arbejdedes med ved Forsøgene, 
antager man maa udelukke for
holdsvis langt mere Lys end det 
tilsyneladende gør, Grunden til 
Fænomenet maa derfor ogsaa søges 
andet Steds. 

Om Vinteren er Yandet nemlig 
ganske anderledes klart og gennem
sigtigt end om Sommereu, hvor det 
er fyldt med Plankton og Slam; der 
ligger i Virkeligheden "Hunden 
begl'avet" og Aarsagen til den 
større eller mindre Gennemsigtig
hed er derfor ikke i første Række 
1s- og Snedække kontra aabent 
Vande, men derimod selve Vandets 
større eller mindre Klarhed. 

I Særdeleshed i flade Søer med 
mudret Bund, hvor Bølgerne ved 
aabent Vande hVl vier en Mængde 
Slam op fra Bunden, hliver Vandet 
meget uklart, saaledes at Gennem
sigtigheden om Vinteren, naar det 
er dækket af Is og Vandet derfor 
roligt, ofte er større end om Som
meren ved aabent Vande. 
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Dr. Nordqvist fandt saaledes, at' 
Vandet i Søen Yddingen i det syd
lige Sverrig var mere gennemsigtigt 
om Vinteren end om Sommeren. 

Da Isen i det sydlige Sverrig 
sjældent er mere end 50 cm. og 
Snedæk ket kun undtagelsesvis er 
mere end 20 em. tykt, slutter N'ord
qvist, at disse Faktorer gør, at Ly
sets Indtrængen kun forringes over
maade lidt, og nnal' Lysets Ind
trængen om Vinteren alligevel er 
noget ringere end om Sommeren, 
saa maa det sundsY;1ligvis skyldes 
de kortere Vinterdage i Modsæt
nmg til Sommerens lang'e, lyse 
Dage. 

l Egne, hvor 18- og' Snedækket 
er betydelig mægtigere end i Sver~ 
rig, hal' det naturligvis paa den 
anden Side ogRaa en større Indfly
delse paa Lysets Indtrængen i Søer
nes Vand end under vore Porhol(J. 

Bed. 

Om Gedden, dens Opholds
vand samt on1uaturlig 

og kunstig Geddeavl. 
Af 

Krcdsllskerikonsulent Colb, Edangcn. 
-0-

(ForsarI 
Vi har her begge de Tilf:dde for 

os, ROIll er af principiel Betydning 
for de frie Vandløbs (Floder og 
Bækkes) Økonomi, og som giver os 
et Støttepllukt for den Retning, vore 
Forholdsregler og Afgørelser bør 
tnge. 

Denne sin dobbelte Rolle: 1) som 
SllPI)lelIl{~ntstisk og 2) som Hoveu
tisk udfører Geddell til Fn1tlkom
menhed, idet den pan det radil,ale
tite løser den OpgaV(' at udrydde 

Hll dl'p Fisk, tilmed s1I1e pgne Slægt
ninge. 

Gedden singer en ligefrem uhyre 
Mængde Næriug. Hvor vældig den 
kan rydde op i en Sø, kan man gøre 
sig Begreb om, naar man hører, at 
don er i Stand til daglig at fortære 
opimod sin egen Vægt af Xær'ing: 
1<'01' en Gedde paa nogle H; giver dette 
Aaret rundt adskillige Centrer, som 
saaledes passerer dens Svælg. Deraf 
kan man ogsaa udmærket tænke sig, 
h.vor overordentlig skadelig G(~dden 
kan blive for on værdifuld Fiske
bestand paa et Sted, hvor den ikke 
hører hjemme. 

Et n; Geddekød kan i sna Tilfælde 
blive en meget kostbar Tilvækst, og 
man kan let regne nd, at fiHmllleH; 
Kød kan komme til at staa i 100 Kr. 
og mere i en Karpe eller Ørreddam, 
Ogsaa i Bække og frie Vandløb burde 
man gøre sig Flid for regelmæssig 
at udtiske i det mindste de store 
Gedder. 

Af alle Høvere i vore Søer og Vand
løb er Gedden den allerfarligste. Alle 
Hndre Beboere af samme falder for 
dens skarpe Tand. Fiske, Krybdyr, 
Padder, Mus, og Rotter, ja selv unge 
Gæs og Ænder anfalder den og gør 
til sit Bytte. Sine egne Frænder æder 
den med Forkærlighed. Enhver Fisk 
er den oyet·hoved velkommen, blot 
den kan overvindes. Om den efter
stræbte Fisk end er næsten lige saa 
stor som Gedden selv, gaar denne 
paa med Dødsforagt, bekæmper og 
udmatter sit Offer, som den tilsidst 
slug'er lidt eftcr lidt, saa at Dele af 
Offeret i timevis kan hænge den ud 
af Flaben, i hvilken det tilslnt for
svinder, efterhaanden som Fordøj
elsen skrider frem. 

Neppe er Maven blevet en Smule 
lettere, før en umættelig Begærlighed 
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atter griber Gedden. Om Dagen staar 
Røveren rolig mellem Vandplanterne 
paa et eller andet skjult Sted bag 
Stene eller Fremspring og venter paa, 
at Bytte skal vi se sig; kommer noget 
forbi, bemægtiger den sig det be
ham digt. Om ~atten bliver den uro
ligere og drager ud paa Hov. Den 
holder mest af roligt, klart, helst 
stillestaaende Vand opfyldt af Plante
vækst. Trods 0rredsvandets lavere 
Temperatur opholder den sig ogsaa 
gerne der. I det hele taget er dert 
en af vore mest udbredte Fiskearter, 
hvis faste Kød er særlig velsmagende 
hos de unge, hurtigvoksende Exem
pIal'er ; noget sejgere hos de gamle 
Fyre; men overalt har det sin Værdi 
og finder lettelig Afsætning. 

Hvor Gedden finder gunstige Livs
betingelser er dens Tilvækst forbau
sende. 

Den overtræffer heri langt sin Fæt
ter Aborren og overhovedet alle andre 
Ferskvandsfike. Man har iagttaget, 
at den allerede i .Løbet af det første 
Aar kan opnaa over :2 'æ's Vægt, og 
at en 1/4 'æ's Gedde i et Aar er blevet 
4 it 5 'æ svær. Det er Beviser nok 
paa dens Graadighed og dens Far
lighed paaSteder, hvor den ikke hører 
hjemme, som f. Eks. i Karpe og Ør
reddamme og til en vis Grad ogsaa 
i frie Vandløb, som allerede besidder 
en god Stamme af værdifulde Ikke
rovfisk, eller hvor en saadan Stamme 
tilstræbes. 

Skal nu det Spørgsmaal besvares, 
om Gedden skal hæges og plejes om, 
om den skal bekæmpes eller om endog 
eu Fredningstid skal tilstræbes i et 
bestemt Vandløb, saa lIlaa man altsaa 
gøre sig de i det foregaaende om
talte Spøl'gsmaal klare og saa handle 
derefter. 

Har man f. Eks. et Vandløb - en 

'Bæk - i hviiken Gedden tidligere 
trivedes fortræffelig sammen med 
Karper og Krebs, llIen hvor Gedde
hestanden nu, trods de rigelig til
stedeværende Foderfisk Cl' gaaet be
t0"delig tilbage, saa bør man have sin 
Opmærksomhed stærkt henvendt paa 
Gedden og i første Lillie sørge for 
en tilstrækkelig og udvidet Frednings
tid, navnlig i Legetiden. 

Om nu denne Fredningstid er nød
vendig for here Vandløbets Vedkom
men de eller kun for Dele der af, faar 
afhænge af Forholdene. 

.Men er alle Lodsejerne enige om 
0nskeligheden af en saadan, vil det 
som Hegel ikke være nødvendigt at 
sætte Autoriteterne i Bevægelse for 
at opnaa en Fredningsbestemmelse. 
De intel'c::lserede vil jo selv have det 
i sin Magt at skaane, det vil sige, 
aldeles ikke fange Gedden i Lege
tiden, Egeninteresse udvirker mere 
end Politiforskrifter. 

Ligesom Lodsejente bedst vil være 
istand til at bedømme, naar og hvor 
en saadan Fredningstid bør iværk
sættes, saaledes vil de ogsaa være 
i Stand til at bedømme, om Gedde
bestanden behøver kunstig Ophjælp 
i Form af U dsættelse af Sættefisk. 

Gedden er en Standfisk, kun un
der ganske usædvanlige Forhold kan 
den bringes til at forlade sine vante 
Pladser; efter min Mening har det 
derfor ingen videre Fare, om Fred
ningstiden kltn gælder for enkelte Dele 
af et Vandløb. 

Hvol' nu Geddeavlen ønskes op
hjulpet ved særlige Foranstaltninger, 
vil det ligesom ved Salmoniderne 
være absolut at anbefale at udsætte 
etaarige Sættefisk. At udsætte Gedde
yngel i Søer, hvori der findes Rov
fiske, betragter jeg som fuldstændig 
spildt Møje og bortkastede Penge. 
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I hvert Fald vil Resultatet kun blive 
ringe og overhovedet kUli vise sig, 
hvor der ikke er større Rovfisk til
stede. 

Gedden fan ges i Sættegal'll, Vaad 
eller Ruser. Paa Bundkroge bider 
den gerne om N atten. Tillige er 
den en fortræffelig Sportstisk ; del' 
findes mange ;\laader at fange den 
paa for Sportsfiskeren. Nital' don 
opsøger sine Legepladser, gaar den 
villig i Ruser. 

Den sidste bayerske Lalldfiskeri
rorordning af 23. Marts 190U fast
sætter rigtignok ingen Frodllingstid 
for Gedden, men den bemyndiger 
Amtskommunerne til at fastsæHe 
Fredningsbestemmelser for den en
kelte Kommune, for enkelte hestemte 
Vandløb eller Deh deraf; dog maa 
denne Fredningstid ikke strække 
sig ud over .~ l\Iaaueder. 

Imidlertid søger samme Forord
ning forsaavidt at skaalle Gedden, 
som den fastsæster som lVIindste
maal 40 cm. 

Fra »Allg. Fisch-Zeit.« yed 

(Fortsættes). A . .J. H .. 

Blandede .Meddelelser. 
-o~ 

.Hvad Aaleskind kan 
bruges til. 

l London, ikke langt fra den 
berømte London Bridge, findes en 
Fabrik, som udelukkende beskæftiger 
sig med at præparere Aaleskiml og 
derved aarlig fortjener flere tusinde 
Pund Sterling. 

Raamaterialet til denne eJen
dommelige Fabrikation faas fra 
Fiskehandlere, Restaurationer, Ho
teller og Pensionater, som er glade 

ved at faa en lille Fortjeneste paa 
dette Affald. Det er iøvrigt ikke 
alene London og Storbritannien, 
som leverer Fll,briken Aaleskind, 
men ogsaa Udlandet sender dem i 
betydelig Mængde. 

Aaleskindet garves som andet 
Skind, men dog pall, en noget anden 
1\T ande og med a11dre Tilsætninger. 
Nanr den temmelig vidtløftige Pro
ces el' færdig, finder det en 
forskellig Anvendelse og er en 
efterspurgt Vare. 

Sin Hovedanvendelse finder det 
smidige og holdbare Materiale 
indenfor Piskefabrikationen. Til 
de allerbedste Piskesorter anvendes 
sa::lledeR næsten udelukkende garvet 
Aaleskind, og man laver ikke alene 
Snerten delaf, men beklæder ogsaa 
Skaftet de l'llled. 

En vigtig Afdeling af Firmaets 
Produktion Ol' Fabrikationen af for
skellig'e I,iner, som benyttes til 
Skibstakkelage. En Del af disse 
Liner bestaar inderst af en Kærne 
af Aaleskind og derover en Be
klædning af bedste Hamp. Ja, 
enkelte Liner bestaar helt og holdent 
af Aaleskind. 

Fremstillingen af et saadant Reb 
foregaar paa den 1Iaade, at flere 
Aaleskindsremmer flettes fast sam
men, hvorefter det hele hamres, til 
det danner en fast Masse. Disse 
Liner er ualmindelig elastiske. 

Store Mængder af rensede, men 
ugarvede Aaleskind sælges til Bryg
gerne, som anvender dem til at klare 
Øllet. Efterat have gennemgaaet 
sidstnævnte Akt, gaaI' de atter til
bage til Fabriken, som af Resterne 
tilbereder en udmærket Fiskelim. 

Raamaterialet udnyttes saaledes, 
som man ser, til det aller yderste. 

(Från Skog och Sjø). 
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Norges Fiskerier. 
Ifølge "Norsk Fiskeritidende" har 

Norges Fiskerier i 1909 beskæftiget 
91,240 FIskere. Af disse var 75,688 
Hav- og Kystfiskere, 14,514 Fjord
fiskere og 1,038 Fangstmænd. Des
uden er opgivet ca. 16,000 Personer, 
som deltog i J;'iskens Tilvirkning til 
Handelsvare. 
Fangstudbyttet i samme 

Aar opgives til. . . Kr. 41,514,356.00 
Udbyttet af Sæl- og Hval-

fangsten. . . . .. 9,497,232,00 
og Elvefiske af Laks 
og Søørred . . " 2,770,000,00 

Kr. 51,288,588,l'O 
mod Kr. 44,926,000,00 i 1908 
og - 50,041,000,00 i 1907 

Den samlede Værdi af Fartøjer 
og Redskaber anslaas til 43,695,000 
i 1909. 

Til Sammenligning skal anføres 
Antallet af Fiskere i Danmark, lige
ledes for 1909. 

Ifølge Fiskeriinspektørens Beret
ning udgjorde det det nævnte Aar 
17,740 Mand. Fangstudbyttet for 
1909 var for Danmarks Vedkom
mende Kr. 12,144,600 og Værdien 
af Fartøjer og Redskaber anslaas 
til Kr. 17,863,000,00 i 1909. 

Gennemsnitsudbyttet for de egent
lige norske Fiskere (Fangstmænd und
tagne) udgjorde derefter 460 Kr. pr. 
Mand, medens Gennemsnitsudbyttet 
for de danske Fiskere var 648 Kr. 
Den store Forskel skyldes rimeligvili ' 
de danske Fiskeriers værdifuldere 
Fiskearter, idet Aal og Flynder her 
udgør Hovedparten af Udbyttet, 
medens Nordmændene malt nøjes 
med de billigere Fiskeslags, som 
Torsk og Sild. 

Fiskemarked et. 
-0-

København (GI. Strand), 18. Marts. 

Aal 40-50-80-90 Øre pr. Pd. 
Laks 125-150 

, Laks, store 
Gedde 40-60 
Aborre 
Krebs 

25-30 
275-400 Øre pr. 100 Stk. 

B e r li n, 25. Marts. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde 
Gedde, store 
Sandart, mat, slllaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, slore 
Brasen, sm~UI 

1'f. pl'. Pd. 

70-88 
55-70 

105 

45-55 

Aal, store 117-120 
Aal, mellemstore 131 
Aal, smaa 70 
Karper, store 75-78 
Karper, usorteret 72 
Karudser 86-83-81 

Ispakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pl'. Pd. 

52 
186 
50 

40-56-53 
55-68-77 

59-50 
46-59 
54-66 

71-99-45-58 
40-44 
37-39 

II" m b o r g, 18. ;\lo1'ts. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. pr. Pd. 

156--263 
235-310 

73-200-105--148 
100--102--110--80 

40-50 
,55-62-47 

55--63-40 
3711~-40-33 

44 

lOti 
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Husk at bestille 
Aalefaring 

gennem dette Blads Kontor. 

. AnnOllcer. 
-0-

Geddeyngel. 
I Løbet af Foraaret udsælg·es 

Geddeyngel i forskellig Størrelse fra 
Brahetrolleborgs Fiskeri 

pr. Korinth Fyn. 

Tilbud 
paa 

3000 Stk. 1 Aars Karper, 
3000 Stk. 1 Aars Suder 
ønskes i Løbet af 8 Dage. 

A. Hansen, 
Linderum Mølle pr. Sindal. 

Unge Aal 
til Udplantning 

leveres Maj-August. 
Mindste Sortering (indtil 20 Ctm.) 6 Kr. 

pr. 1000 Stk. 
Største Sortering (indtil 35 Ctm.) 12 Kr. 

pr. 600 Stk. 
J. æJrrboe, 

Fiskeristationen, Hornsyld. 

c!FisKeri 
(Dæmku.ltur) søges i Forpagtning, 
eventuelt til Købs. 

Billet, mrkt. "Damkultur", mod
tager Bladets Kontor. 

Fiskeriet 
i en Sø 

kan faas i )i'orpagtning. Billet 
mrkt. "I,'iskeri" modtager Bladets 
Kontor. 

1 Aars Karper 
er som sædvanlig at faa nu i For-

. aaret. N. I.ind~ 
Alminde . 

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

af Karper og Suder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsftsk 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. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg~ Yngel 
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-
tant. J. O. Ohristensen. 

Portionsørred, 
sterre Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o m a Iii c h k e. 

Fisehhandlung, Berlin 40. 
Lehrterstr!tsse 18-19. ' 

Telegr.-Adr.: .t'orellenhandel. 
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Havørrell. Et Parti Yn~el sælges hilligt. 
laari~e Orl·eder. Ca. 20000 Stk. fra Naturdamme sælges . 

. 1'iskeJ.'iet i Vamdl·up. 

Geddeyngel 

Nr. 7. 

lever.es levende, overalt i Landet, til l~dsæ~ning i Søer, Damme, Moser og 
Mergelgrave fra 

r[Iissø Ged(leklækkm'i 1n'. Ruds-Veclby. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmest.e .lernbanestation. 

--=::=:: Kontant Betaling. ===----

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

sælges. 

P. Hansen ((~ L~ •• Tm·(Jensen, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48, 

Lejrskov 16. 

Poptions .. Øpped, 
forsendt hisk i Is, modt.ages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen It Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

Consignation ømkes. BREJIEN. Prima Referance. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskah) ved Hasmussen-Kro"h. 



l~edaktinn og Kontat' :DT. 'Phil. H ojftneym', 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. 1911. 

Indhold: 
,Fiskeritilsyn ved ferske Vande. 
Om Tumlesygen hos Salmoniderne. 
Lystfiskeri. 
Om Gedden, dens Opholdsvand saml 

om naturlig og kunstig Geddeav!. 
For"lkellige Meddelelser. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Fiskeritilsyn 
ved ferske Vande. 

-o-

l sidste Nr. af dette Blad an
stiller P. Nissen en Undersøgelse 
over Værdien af de forskelligartede 
"Tilsyn", der nævnes i Ferskvands
fiskeriloven (4. Maj 1907). 

Han kommer heri til det Resultat, 
at vi snarere har for mange end 
for faa Tilsyn, men at det af disse 
hidtil kun har været det af Land-
brugsministeriet 
har haft nogen 
store og hele. 

beskikkede, der 
Betydning i det 

I Hovedsagen kan jeg ganske 
sIntte mig til hans Fremstilling og 
er enig med ham L at vi sikkert 
godt kan slaa en Streg over de 
kommunale Opsynsmænd (§ 11), og 
i, at hverken Sognefogder eller det 
almindelige Politi har eller vil faa 

nogen nævneværdig Betydning ved 
Tilsynet, men i Reglen kun kan 
tænkes at skride ind, naar de mod
tager Anmeldelse om stedfundne 
Ulovligheder. 

Tilbage bliver da kun de af de 
lokale Foreninger i Henhold til § 9 
ansatte Opsynsmænd og det af 
Staten ansatte Tilsyn. 

I Betragtning af, at Ferskvands
fiskeriet foregaar i Vande, der som 
gennemgaaende Regel er i de til
stødende Lodsejeres. Eje, ligger 
det i Sagens N atur, at ikke blot 
Vedligeholdelsen eller Udviklingen 
af Fis'keriet, men ogsaa Tilsynet 
med Overholdelsen af adskillige af 
de Bestemmelser, der altid maa 
indeholdes i en Lov om dette Fiskeri, 
i første Linie maa paahvile de fiskeri
berettigede selv. 

Langt det overvejende Fersk
vandsareal er Fiskevande, hvori 
flere har Fiskeriretten og da slige 
Steder den enes Fiskeri ogsaa, 
hvor han holder sig paa sit eget -
kan berøre de andres Interesser 
mere eller mindre føleligt, er det 
indlysende, at det maa være af 
største Betydning, at faa de for
skelliges Fiskeri sammenarbejdet 
under en fælles Plan. Loven hjemler 
derfor Het til Oprettelse af Fiskeri-
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regulativer med Ansættelse af privat 
lønnede Opsynsmænd med Politi
myndighed. Denne sidste gælder 
dog kun l!'iskerisager indenfor Regu
lativets Omraade; her staar det 
altsaa i de fiskeriberettigedes Haand 
at gøre Tilsynet saa effektivt som 
det maatte ønskes. 

Oprettelsen ar Regulativer er 
ganske vist forbundet med en Del 
Arbejde, men en Del Regulativer 
har vi dog allerede faaet, og erter
haanden som denne Sag udvikler 
sig, bliver det herigennem skabte 
Opsyn - til Trods ror adskillige 
Mangler en Faktor, der har Be
tydning for Gennem rørelse ar Lov 
og Orden ved vore Vande. 

Naar P. Nissen (p. 72) tillægger 
de privat ansatte Opsynsmænd en 
forholdsvis ringe Betydning, har 
han heri Het, for saa vidt angaar 
Bestemmelsen om Aalepas, idet de 
hidtil ved Vandløbene oprettede 
Hegulativer særlig har taget Sigte 
paa Ophjælpningen af Ørredfiskeriet 
og derfor som Hegel kun strækker 
sig fra Vandløbets Munding og op 
til den rørste egentlige Hindring 
ror Ørredens frie Gang. 

En af Hovedopgaverne for et 
Statstilsyn maa være at skaffe de 
Bestemmelser overholdt, der gælder 
Fiskeriet af saadanne Vandrefisk, 
der som Ørred og Aal har økono
misk Betydning saavel ror Fersk
vands- som for Saltvandsfiskeriet. 

I denne Forbindelse maa det 
erindres, at den væsentligste Aarsag 
til, at Ferskvandsfiskeriloveu af 4. 
M.aj 1907 kom rrem, netop var 
Ønsket om gennem en effektiv 
Fredning af Ørreden at faa Fiskeriet 
af denne Fisk bragt paa Fode igen. 

Tidligere havde der kun været 
en Fredning paa Papiret, men da 

en ny Saltvandstiskerilov var under 
Udarbejdelse med Fredningsbestem
melser Ior Ørred, følte man, at Tids
punktet var inde for en Løsning 
af Spørgsmaalet. Idet man saaledes 
paatvang vor egentlige Fiskerbefolk
nil~g ved de salte Vande, hvori 
Ørreden ikke yngler, en ny Fred
ningsbestemmelse, lod dette sig kun 
gennemføre paa Betingelse ar, at 
11 redningen i Ferskvandstiskeriloven 
blev gennemrørt. 

Det var derfor i første Linie af 
Hensyn til dette Spørgsrraal, at der 
i § 12 blev optaget en Bestemmelse 
om Medhjælp for den til,~"ynsførende. 
Udgifterne til lVledhjælpen be,,';'lges 
paa de aarligeFinanslove, hvorar 
bl. a. følger, at der i Tider som 
de indeværende kun har kunnet 
skaffes et beskedent Beløb til dette 
Brug. Til Lønning, Dagpenge og 
Befordringsgodtgørelse for Med
hjælperne har dersom bekendt 
kun været 1880 Kr. aarlig. 

Dette Beløb har været brugt paa 
følgende l\faade: 
1. Tilsyn i Ørredfredningstiden 

(Novbr.-Febr.), væ~entlig med 
Fiskeforsendelser. 

SJ. Tilsyn med Anbringelse ar Aale
pas (Maj-Juli). 

3. Forskellige mindre, lokale Op
gaver, saasom Kontrol med Ud
sættelse af Yn~el o. lign. (8-14 
Dage ad Gangen). 

Med andre Ord: Det har været 
nødvendigt at koncentrere Opmærk
mærksomheden om enkelte Opgaver 
og at antage Medhjælperne rent 
midlertidigt ;): paa kortere Tid ad 
Gangen. 

Men for den nævnte Sum har det 
dog været muligt at gennemføre 
en nogenlunde Kontrol; saaledes er 
der i Ørredfredningstiden ved Hjælp 
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af tre midlertidige Betjente opnaaet 
det Resultat, at der allerede nu 
langt fra konstateres saa mange 
ulovlige Forsendelser som tidligere, 
hvilket formentlig maa sættes i 
Forbindelse med, at der heller ikke 
fiskes saa meget ulovligt som tid
ligere. Det har som en Følge heraf 
ogsaa allerede været muligt at fore
tage nogen Forskydning indenfor 
de til de rorskellige ovennævnte 
Opgaver medgaaende Udgifter og 
navnlig saaledes, at der har kunnet 
sættes lidt mere Kraft ind paa 
Eftersynet af Aalepas. 

For at kunne faa denne Bestem
melse gennemført paa en saadan 
Maade, at den kan gøre den til
sigtede Nytte, er imidlertid et 
almindeligt Tilsyn -- saaledes, som 
det f. Eks. lod sig tænke udført af 
det stedlige Politi - ikke tilstrække
ligt. Forholdene ved de rorskellige 
Stemmeværker er saa rorskellig
artede, at der i Virkeligheden ud
kræves et sagkyndigt, forstaaende 
Tilsyn, der ligefrem kan anvise, 
hvorledes et Aalepas maa indrettes 
hvert enkelt Sted. 

Til Slut skal kun bemærke, 
at de roranstaaende Meddelelser 
ikke fremkommer, fordi jeg finder, 
at alt er saa godt, som det burde 
være, men fordi jeg mener, at en 
Fremstilling ar Forholdene, som de 
er, maa kunne have Interesse. 

Chr. Løfting. 

Husk 
at sende Meddelelser til den nye 
Rubrik: Iagttagelser fra Fiskekul
turerne. 

Om Tumlesygen hos 
Salmoniderne. 

(Af Dr. Karl Mulsow) 
(Den kg!. bayriske biologiske Forsøgs

station i lVIunchen). 
-0-

Allerede i 1893 beskrev Prof. 
Dr. Hofer j "AUg. Fisch-Ztg" en 
Salmonidesygdom, som han senere 
i sin Baandbog over Fiskesygdomme 
kaldte ror Tmnlesygen. De første 
Tegn til Sygdommen giver sig til 
kende hos Fisken ved, at den 
f j æmer si g fra sine Fæller og op
søger ensomme Steder; den ligger 
her i dagevis uden Bevægelse i 
normal Stilling paa Bunden. For
søger man at fange den med 
Hænderne, gør den et kort Flugt
forsøg, men vender snart igen til
bage til sill forrige Plads og bliver 
atter liggende her uden at røre 
sig. 

I Almindelighed aftager Dyrets 
Bevægelsesevne mere og mere, saa 
at den snart let lader sig tage med 
Haanden. Under Fiskens Flugt
forsøg lægger man Mærke til, at 
den ikke som ellers tlygter i lige 
Linie, men i Zikzak, under alle 
mulige svinglende og tumlende 
Bevægelser. Denne karakteristiske 
Bevægelse har givet Sygdommen 
Navn. 

Fisken kan orte modstaa Syg
dommen i ugevis, men som Regel 
ender den med Døden. 

Sygdommen skyldes en Infektion 
af de indre Organer som Lever, 
Nyre, Bjerte og i Særdeleshed 
Bjærnen. liden Tvivl er det Syg
dommen i Bjærnen, der foraarsager 
Fiskens mærkværdige Bevægelser. 

Tumlesygen maa ikke forveksles 
med den saakaldte Drejesyge, og 
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adskiller sig ogsaa fra sidstnævnte 
ved Bevægelsesforsøgenes kortere 
Varighed og de derpaa følgende 
lange Hvileperioder paa Bunden. 

Prof. Hofer, der først har set og 
beskrevet den Parasit, hvem Syg
dommen skyldes, meddeler, at den 
i Almindelighed har ]'orrn af runde 
eller ovale Kapsler, omgivet af et 
stribet Hylster, hvis Indre er op
fyInt af et protoplasmaagtig Legeme, 
i hvilket man kan paavise talrige, 
meget smaa Kerner. Lader man 
en saadan Kapsel ligge i længere 
Tid i en Kogsaltopløsning, saa 
aabner den sig og Indhddet træder 
ud som et uregelmæssigt lappet 
Organ. 

Disse to Stadier i Udviklingen; 
den lukkede Kapsel og Kapselen 
med det udtraadte lappede Organ, 
var hidtil det eneste, man kendte 
til Parasitens Biologi; m an regnede 
den derfor foreløbig til Sporozoerne, 
en Gruppe lavtstaaende encellede 
Dyr, der lever parasitisk. 

Dr. Mulsow's Forskninger har 
imidlertid givet det interessante 
Resultat, at det før omtalte urogel
mæssigt lappede Organ, der træder 
ud af Kapslen, lidt efter lidt deler 
sig i mindre Klumper, der hver 
enkelt baner sig Vej ud igennem 
Hylstret. I 'en bestemt Afstand fra 
Kapselen bliver disse Klumper lig
gende, bliver lidt efter lidt kugle
formige og danner igen hver sin 
Kapsel. 

Hele denne karakteristiske Vokse
maade tyder derfor paa, at vi ikke 
har med et dyrisk Individ at gøre, 
men derimod staar overfor en lavere 
Planteart, som staar Svampene nær. 

Endnu bedre viser Parasiten sin 
Svampenatur, naar man driver den 
paa kunstig Vis i Bouillon i den 

udvikler her lange, tynde, slange
agtige Forgreninger, der meget 
ligner Svampenes saakaldte Hyphen. 
Længere end hertil er man imidlertid 
ikke naaet endnu; Parasitens videre 
Forplantning kender man intet til. 
Heller ikke ved man noget om, 
hvorledes Sygdommen overdrages 
fra den ene Fisk til den anden. 
Men det er dog allerede et Skridt 
paa Vejen, at man nu ved, man 
har med en Plante at gøre; for
haabentlig varer det ikke længe, 
inden man har fuld Hede paa alle 
Stadier af dens Udvikling. 

Sygdommen angriber baade Bæk-, 
Kilde- og Regnbueørred. Parasitens 
Navn er Ichthyophonus Hoferi (ich
thys = Fisk og phonos Morde
ren). 

Efter AUg. Fisch.-Ztg. 

Lystfiskeri! 
Før og nu. 

-o-
L 

Red. 

For godt et halvhundrede Aar siden 
var Kolding-Nebel Aa med Tilløb 
meget rig paa Fisk. Det vrimlede 
med Bækørreder. Den Gang var og
saa visse Strækn,inger og Steder rige 
paa Gedder, Aborrer og Skaller; og 
i den Tid Aalene vandrede til Havs 
var der ikke alene en rig Aalefangst 
ved Møllerne, men der fangedes og
saa overalt i Vandløbene en hel Del 
Aal, navnlig i Halegarn og paa 
,Fiskekroge. 

Selvfølgeligt blev der ogsaa den 
Gang drevet Lystfiskeri, endog efter 
en temmelig storMaalestok. TilLyst
fiskeri brugte man da en almindelig 
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Medesnor med Krog, hvis Størrelse 
afhang af, hvilken Slags Fisk man 
tiskede efter. Undertiden var Fiske
krogen hjemmelavet. lUen derom 
senerp. Medesnoren var lHl'sten altid 
hjpmmelavet. Til Forfang brugte 
man snoet, sort Traad. Undertiden 
brugtes Silketraad dertil. Fiskfl 
stangen var oftest ell lang Hassel
stang Dog var den ogsaa somme 
Tider sammensat af to Styk kl'r; et 
stivere, tykkere Stykke fOl'lJed\'lI og 
ti I Spids et Stykke Ask, Ilon eUn 
Hassel. 

Til Madding brugte man Regnorme 
eller Frøer, sjældnere Smaafisk DpI" 
brugtes i Almiudelighed Fland, elItPIl 
der tisk<~des t'fter Ørred, AbolTe eljpr 
Skalle. ElIkPIte brugte dog' ikke 
Flaad. nuar der tiskedes efter Ørred. 

Det var naturlig'vis Ørrt'dfiskeriet. 
der havde den største TiJtr·ækning. 
Da baade Stang, Suor og Krog VHl' 

temmelig grove, mantte llliln i Al
mindelighed indskrænke "ig til at 
fiske efter Ørred, nas!' Vandet efter 
en stærkere Hegn var blevet uklart 
og grumset. Men saa kan det nok 
være, at Fiskeriet gav noget. Fiskeren 
vendte sædvanlig hjE'm med Ta"kPn 
fuld af kønne, store Brekørred{\r; og 
foregik Fiskeriet i August ~1aaned 
eJler senere, saa var der ofte flere 
temmelig store Havørreder imellem, 
samt Gedder. De sidstnævnte fang
edes dog kun, uaar man brugtE' eu 
Frø som Agn. 

J\lan var den Gang ikke udsat for 
at fange Smaaørreder, selvom man 
fiskede med Regnorm; thi ]l'iske
krogen, der benyttes, var temmelig 
stor. Regnormene bl~ rinkede paa 
den, for at der kunde blive en 01'

denlig IOump: og en saadan Mund
fuld kunde Smaaøirederne ikke sluge. 

Om Efteraaret, naal' Havørrederne 

gik op, var der adskillige Fiskere, 
der brugte Frøer til Agn. Naar der 
til det Brug var fanget en Del Frøet·, 
blev de dræbt .. ; og Ryggen paa dem 
flaaet. Frøen blev da mere synlig 
i det gmmsede og uklare Valid, og 
ØlTeden gik hedre paa den. 

Ile rigtigt d revne Lystfiskere brugte 
den GaniS om Efteraaret' at opgrnve 
en større lVhcllgde Regnorme, som 
derefter blev opbevar(~de i store 
Jydepotter elh~r andre Kar; for at 
man kunde have :Madding lige yed 
Haxnden. lIuar Forholdene om Vin
teren var gunstige for Fiskeri efter 
Havørreder. Regnormene blev lagte 
i god, fed Jord i ,Jydepotten, dæk
ket med :\Ios og hensat et frostfrit 
Sted. For at Jorden i Potten eller 
Karret. ikke sk ulde blive fol' tør, 
fugtedes den en Gang imellem. Man 
brugte ofte at hælde 01 paa den. 
Saa blev 01'1ll(;l1e fede, sagde man. 

Havde. del' om Vinteren i længere 
Tid været Frost" og det slog OIll til 
Tøv<'jr med stærk Nedbør, saa V:mdet 
i Aaen blev grumset, lwm "Mede
tøjpt" frem. Fiskeriet gjaldt da nær

mest "Nedfaldsørl'eder." Under saa
da1lne Forhold "øgte nemlig de "ud
legte" Havørreder nedad og ud efter 
I<Jorden til; men standsedes under
tiden i deres Nt'dgang af Møller eller 
Ørl'edgaarde. Det var oven for disse, 
at Fiskeriet efter de "udleg! e ,. Ør
reder navnlig gik for sig. 

'ri l dette Fiskeri gjaldt det om at 
have rigtig stærkt Medetøj. Stangen 
maatte nødigt hække, Medesnoren 
ikke gaa itu, og Krogen ikke knække. 
Til den Slags Fiskeri havde man der
for en særlig stærk Snor. Fiske
krogen var som oftest lavet af et 
smedet Søm, som Fiskeren "elv havde 
filet til. Det gjaldt navnlig om at 
komme godt fra Modhagen. En saa-
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Om Gedden, dens Opholds
vand samt om naturlig 

og kunstig Geddeavl. 
Ar 

Kredsfiskerikollsulent Colb, Erlangefl. 

0--

(Forsar, 

Geddens Legetid falder som før 
nævnt i Februar Marts, og April. alt
saa i Fastetiden og den stille Uge, 
hvor Efterspørgselen netop er al1er
størst, og PrisernI! som Følge lwraf 
hlljest. Det store Fl<'rtal af Fiske
riejere eiler Forpagtt're gaa]' derfol' 
nødigt af økolJomisko Grunde til Ind
førelRe af en udstrakt eller udvidet 
Fredning"sHd; vil man imidlertid al
ligevel sørge fol' en god og talrig 
(~eddehe8tand i sine Vandl~)b, bøl' 
man t ag(i sin Tilflugt til k u nsl ig Gedde
ayL haade fordi Gerlden, som før 
næVJlt, el' en saa fortrinlig Nyhe
og l\Jarkedsfisk og fordi del! ofte 
bliver saa haardt efterst.ræbt, at 
dens naturlige Fl>rplfintning ikKe 
strækker til. 

AlIert:'de i Aarevis har Gpdde
sættetisk været stærkt eftelspul'gt 
(Ig bliyer godt betalt haade i Bayern 
og mange andre Steder. Opdræt 
af Geddesættefisk vilde derfol' sik· 
J, ert bliye en lønnende Forretning, 
(,g vor'e Geddevandløb, som i Heglen 
er rige paa Fodertisk, yilde snart 
opvise den smukkeste Geddebestand, 
h vis lIlan hvert Aar eller alt efter 
Behovet besatte dem med lige saa 
mange Tusinder som nu kanske med 
Hundreder. 

Før jeg gaar o\er til Skildringen 
af den kunstige Geddeavl, vil jeg 
gerne gøre opmærksom paa, at man 
ad naturlig Vej hvert eneste Aar 
kan skaffe sig Geddesættensk paa 
den Maade, at man i Til vækstdam-

mene for .2 Sommer gamle Karper 
alt efter Dammens Størrelse ud
sætter fra 1 :i Geddepar, som ikke 
lIlaR yeje llH'r'e end 1/4-_1/2 Pd. 
Gedderne vil som Regel lege i 
Dammen, og om Høsten kan man 
ofte sammen lIIed Knrperne opfiske 
i Tusindvis af fra 10-20 cm lange 
Gedder'. 

I Aischgrunde f. Eks, har man 
pan denne nemme .NIaade hvert Aar 
om Høsten haft op til 50,000 Geddt>
sættefbk, Det kan være af' Intel'esfm 
at meddele, at lIlan her oprindelig 
slet ikke havde til Hensigt at dnve 
Geddeavl. Gedderne var kUli nd
satte i Dammen for at virke som 
Dampoliti ; det vil sige, de skulde 
fortære den Yngel, som var produ
ceret af de, sammen med de to 
Somre gamle Karper udsatte, gen
hlevne 3aarige Karper, tilligemed 
Karpernes Na:-ringskenkurenter' saa
som Frøer, Aalek vabber og andre 
Yanddyr. 

T"il trods for, at de ndsatte Ged
der, Forældrene altsaa, i Sommerens 
Løb fort.ærer en hel Oel af sit Af
kom, troli g bi staaet heri af de 
hurtig voksende Geddesættefisk, der 
slet Ikke forsmaar at gøre ivrig 
Jagt paa deres noget mindre Søskende 
-~ tiltrods herfor bliver der en hel 
Del Geddesættefisk tilbage, nemlig 
netop de, som ved at forstikke sig 
rundt omkring i Dammens Plante
vækst har forstaaet at undgaa sine 
rov begærlige Forældres og Søskendes 
Efterstræbelser. 

Kunde man nu imidlertid efter 
Legetidens Ophør indfange For
ældrene, forøvrigt et }'oretagende, 
der ikke el' saa ganske ligetil, saa 
vilde man til Gengæld om Høsten 
li unue regne paa et langt større 
Antal Sættefisk. 
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Om Gedden, dens Opholds
vand samt om naturlig 

og kunstig Geddeavl. 
Af 

Kredsnskerikonsulent Culb, ErIangcll. 

-0-

(Forsatl 

Geddens Legetid falder som før 
nævnt i liebruar Marts, og April. alt
saa i Fastetiden og den stille Uge, 
hvor Efterspørgselen netop el' aller
størst, og Priserne som Følge hE'raf 
lIOjest. Det store Flertal af Fi"ke
riejere eller Forpagtpre gnar derfor 
nødigt af økollomiske Grunde til Ind
førelse af en udstrakt eller udvidd 
Fredningstid ; vil man imidlertid al
ligevel sørge fol' en god og talrig 
(reddebestand i sine Vandlub, hør 
man tage Sill Tilflugt til kunstig Gedde
avl, baade fordi Ge(lden, som før 
nævnt, er en saa fortrinlig Nyhe
og l\larkedsfisk og fordi uell ofte 
bliver sall. haardt efterstræbt, at 
dens naturlige Forplantning ikKe 
strækker til. 

AJlerede i Aareris har Gedde
sættefisk været stærkt eftelRpurgt 
lIg bliver g'odt betalt haade i Bayern 
og mange andre Steder. Opdræt 
af Geduesættefisk vilde derfor sik· 
kert blive en lønnende Forrptniug', 
og \'ore Geddevandløb, som i Heglen 
er rige paa Foderfisk, vilde snart 
op rise den smukkeste Geddebestaud, 
hvis man bvert Aar eller alt efter 
Behovet besatte dem med lige Raa 
mange Tusinder som nu kanRke llled 
Hundreder. 

Før jeg gaaI' o\er til Skildringen 
af den kunstige Geddeavl, vil jeg 
gerne gøre opmærksom pall., at man 
ad naturlig Vej hvert eneste Aar 
kan skaffe sig G-eddesættefisk paa 
den Maade, at man i Tilvækstdam-

mene for 2 Sommer gamle Karper 
alt efter Dammens Størrelse ud
sætter fra 1-;1 Geddepar, som ikke 
maa veje mt're end 1/4-_1/2 Pd. 
Gedderne vil som Regel lege i 
Dammen, og om Høsten kali man 
ofte sammen med Karperne opfiske 
i Tusindvis af fra 10-20 cm lange 
Gedder. 

I Aischgrullde f. gks. har man 
paa denne nemme Maade hvt'rt Aar 
om Høsten hah op til 50,000 Gedde
sættefi~k. Det kan være af Interesse 
at meddele, at Ulan her oprindelig 
slet ikke havde til Hensigt at drive 
Geddeavl. Gedderne var kun ud
satte i Dammen for at virke som 
DallJpoliti; det vil sigA, de skulde 
forhere den Yngel, som var produ
ceret af de, sammen med de to 
Somre gamle Karper udsatte, gen
hlevne 3113rige Karper, tilligemed 
Karpernes NærillgRkenkurenter' saa
som Frøer, Aalekvabbel: og andre 
\'anddyr. 

'rit trods for, at de udsatte Ged
der, Forældrene altsall., i Sommerens 
Løb fortærer en hel Del af sit Af
kom, trolig bistaaet heri af de 
hurtig voksende Geddesættefisk, der 
slet Ikke forsmaar at gøre ivrig 
J agt paa deres noget mindre Søskende 
-- tiltrods herfor bliver der en hel 
Del Geddesættefisk tilbage, nemJig 
netop de, som ved at forstikke sig 
rundt omkring i Dammens Plante
væht har forstaaet at undgaa sine 
rov begærlige Forældres og Søskendes 
Efterstræbelser. 

Kunde man nu imidlertid efter 
Legetidens Ophør indfange For
ældrene, forøvrigt et Foretagende, 
der ikke el' Raa ganske ligetil, saa 
vilde man til Gengæld om Høsten 
kunne regne paa et langt større 
An tal Sættefisk. 
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Den Indvending, at de tilstede
værende Gedder er Karpens Nærings
konkurenter, er jo berettiget; men 
dette Onde kunde der raades Bod 
paa ved en forøget Kunstfoder
ration til Karpe>rne. Den forøgede 
Udgift til dette }<'oder vilde rigelig 
opvejes af den' større Værdi af 
Geddesæ tefisk. De Damejere, som 
ved Siden af Karper ønsker at ind
sætte andre Sættefisk som Suder, 
Regnbueørred eller Sandart i Til
vækstdammene, maa selvfølgelig give 
Afkald herpaa, 11 vis de ønsker en 
øget Geddenvl som foran anført. 

Den kunstige feddeay!, som jeg 
sel v ofte og med godt I{esultat har 
drevet, lykkes lige saa let som 0r
redavl, blot lIlaH anvender en til
svarende Omhu. Da Geddeæggene 
imidlertid er klæbemh og derfor let 
danner Klumper, saa lIlaa man an
vende et andet Udklækningssystem 
end det Apparat, der bellyttes til 
Udklækning af Ørred. 

Til Gedder anvendes Gbs. Et· 
man ud8tyret Illed en Del Færdighed, 
kan man selv lave sig et Klække
apparat af er: hvid Champagllefiask, 
der befries for sin Bund, stilles paa 
Hovedet med en Prop i Halsen og 
et Røl' gennem samme Prop. Vandet 
skal saa ved jævnt Tryk drives op 
gennem Røret, saa at da i Flasken 
værende ",Eg stadig h,ivler rundt, 
uden at Trykket dog maa være saa 
stærk, at de drivers ud foroven sam
men med Vandet. 

HQ.6 JVIetalvurefabriken Zug i 
Schweiz og fra Firmaet ~w arm brunn, 
Quilitz Co. Berliu N. \V. kan man 
bestille de saakaldte Zuger Yngleglas, 
færdig monteret med Rør, Messing
hane og Opfangningskasse af Zink. 

Atter en anden, meget benyttet 
Form er de saakaldte }lacdonalds 

Glas, som kan bestilles hos I. B. 
Kriisy Mtinchen, 'Valther StI'. 27. 
N aar Yngelen er sluppet ud af Æ~gget 
opfanges den i den Kasse, hvori Glas
sene er anbragt. Kassens Afløbs
side er for,;ynet med fint Traadllct, 
saa at kun Vandet, men ikke Yngelen 
kan passere. Udklækningsperioden 
er ikke saa langvarig som hos 01'
redfisk. Dog retter Tiden sig !loget 
efter Vandets Varmegrad. Saa snart 
man kan !'l' øjne i ~Egget, kan man 
gøre IL·gning paa, at samtlige Smaa
fhlk vil være ude Ægget i Løbet 
ar B-4 Dage; ele 10rbliver nu i Glas
selle eller i Kassen til Bl0ll1111eSækken 
er blevet 1'ortæret. 

Ved Hjælp af en liden Gazeketser 
anbI'inges de i eu Spand Vand og 
deri trallRporters de til det Vandløb, 
hvori de ønskes udsatte; bed"t gør 
man i hertil at vælge en Dam, llYori 
der' allerede har dallnet rigelig 
Naturnæriug. og 8aa udsætte Yngelen 
pan et solrigt, stille, hejst lllf.>d blød 
Plalltevæht tOl"synet Sted. 

Har lllan ikke nogen Dam elleI' 
lignollde velt.'gnet Vand til sin Raadig
hed, kan lIlan udsætte de befrugtede 
Ged(leæg paa en Eng, der dog ikke 
for nylig Illaa væro bphandlet med 
KUllstgødnmg, men derimod har 
været undel' Vand 3-4 Uger i For
ye.ien og som man st,adig, om end 
med l\laade, maa tilføre nyt Vand. 

Frøer og Frøy,ngel maa imid1Grtid 
holdeR borie fra det oversvømmede 
Stykke. Frøynglen, der sidder i 
Klump.,r eller Strænge, kan let op
f>:tuges med en fin-masket Ketser. 

Fra ))Allg. Fisch-Zeit.« ved 
lSluttes.) A. ,J. H. 
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Forskellige ~feddelelser 
-0-

Th. I;eth. 
Etatsraad,Overretsprokurator Leth 

er afgaaet ved Døden den 29. }1arts, 
i den høje Alder af næsten 86 Aar. 
Den gamle Etatsraad var gennem 
hele sit lange Liv en ivrig og utræt
telig Forkæmper for Fiskerisagen. 

Fra 1876-92 repræsenterede han 
Næstved-Kredsen i det danske Folke
ting og havde saaledes rig Lejlighed 
til at gøre sin Indflydelse gældende 
til Gavn for danske Fiskere og dansk 
FiskerierhverY, en Lejlighed han be
nyttede sig af i fuldt MaaI. 

Alle danske Fiskere er ham derfor 
ogsaa stor Tak skyldig for hans grun
dige og ihærdige Arbejde for Fi
skerisagen. 

Etatsraad Leth var fra 1902-07 
første Vicepræsid(\nt i Dansk Fiskeri
forenings Bestyrelse, og de sidste 
Aar Æresmedlem af Foreningen. 

Den Afdøde var dekoreret med 
Ridderkorset. 

* 

Lystflskeriforeningens 
25 Aal's Jn"bilæum. 

I Dag den 15. April er det 25. AaI' 
siden, Lystfiskeriforeningen stiftedes 
i København af en lille Kreds inter
esserede Spotsfiskere. Gennem Aa
rene har den vokset sig stor og tæller 
nu 125 Medlemmer væsentlig fra 
København og Omegn. Foreningen 
er meget exklusiv og ny Medlemmer 
optages kun ved Afgang af gamle 
Medlemmer. 

Dens Formand er den bekendte 
Landskabsmaler SOfia-Jensen; Kas
serer og Redaktør Ht,. Kellerup. 
Foreningen har forpagtet Fiskeriet 

i de fleste af Nordsjællands Søer og 
søger ved Anskaffelse af Baade, An 
læg af Broer og Opførelse af Hytter 
til Opbevaring af Materiel for sine 
Medlemmers Tarv. 

Den 8. April fejrede Lystfiskeri
foreningen sin Stiftelse med en ele
gallt og overordenlig stilfuld Middag 
paa den kgl. Skydebane. 

Perksvandsfillkeriforenillgens For
mand sendte Telegram med Lykønsk
ning til Pesten. 

Bekvemt. 
Maud: "Javist, vi har rejst hele 

Europa igennem, men Fader synes 
ikke om det, før vi kom til Vene
dig". 

May: "Ah, det kan jeg godt for
staa, Gondolerne, San Marcokirken, 
Rialtobroen, Lido osv." .. 

Maud: "Nej, det mener jeg ikke. 
Men du forstaar, i Venedig kan han 
sidde i sit Hotelværelse og fiske l 

I Kanalen nedenfor. 
(Från Sko g och Sj ø). 

Fiskemarkedet. 
-0-

Københnvn (G!. Strand), 8. April. 
Aal 40-55-80-90 Øre pr. Pd. 
Laks 125-150 
Laks, store 175-200 
Gedde 40-60 

25-30 Aborre 
Krebs 35~450 Øre pr. 100 Stk. 

Berli n, 8. April. 

(Officiel lVIarkedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde 
Gedde, store 
Sandart, mat, smaa 

Pf. pr. Pd. 
70-104 

50-81-78 
86-a7 
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Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store . 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

106-85-111 
106-102-111 

51-60 
40-48 

127-110-119 
125-114-121 

66-67 
70-75 
75-80 
80-67 

lspakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pr. Pd. 

87 
38-45-74 
50-42-48 

35-60-16-35 
37-35 

40-76-70 
95 

101-96-97 
76-80 

29-52-50 
10-15-47-61 

Al tona, 7. ApriL 
<Dansk Fiskeritidell(le). 

Laks 
Ørred, store 
Ørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. pl'. Pd. 

206-225 ·245-288 
95-250 
80-155 

80-90-88-101 

65-80 
50-53-42 

50 

105-130 

Annoncer. 
-0-

Forpagtning 
af et Dlindre Fiskeri med rigeligt 
og ~odt Vand, Udklækningshus og nv 
Bolig for en gift Mand samt god Have
plads kan faas straks paa meget billige 
Vilkaar. Særlig passende for en Mand, 
der kan drive et Haandværk ved Siden 
af som Biindtægt. Billet, mrkt. »Strax«, 
modtager dette Blads Kontor. 

1 Aars Karper 
er som sædvanlig at faa nu i For-
aaret. N. Liud. 

Alminde. 

Tilbud 
paa 

3000 Stk. 1 Aars Karper, 
3000 Stk. 1 Aars Suder 
ønskes i Løbet af 8 Dage. 

A. Hansent 
Linderum Mølle pr. Sindal. 

Unge Aal 
til Udplantning 

leveres Maj-August. 
Mindste Sortering (indtil 20 Clm.) 6 Kr. 

pr. 1000 Stk; 
Største Sortering (indtil 35 Clm.) 12 Kr. 

pr. 600 Stk. 

.f. E'r"rboet 

Fiskeristationen, Hornsyld. 

~~~~~~~~ 
~ 
m Ziemsens I Bundskærer • 
~ eneste praktiske og virk-
~ somme i Oprensningsapparat 

~ Sotr. ":':'aler og 
~ Vandløb. 

~ Fjerner hurtigt og let 
~ Vandplanter, Siv og Rør i fuldstændig. 

trJ Alle Oplysninger meddeles af 

~ H. C. Petersen & Co., 
~ København B, i Aarhus. Odense. 

~~re~~@I~~~~($ 
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Harald Børgesen, 
Specialforretning i Redskaber til 

Lystftskeri. 
Sammenfoldelig Fiskespand 4 Kr. 

Aluminium Frokostæske 
til at folde sammen Kr. 2,50 li 3,00. 

Forlang illustreret Prisliste Nr. 2. 

Frederiksberggade ~S. 
København. 

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

af Karper og Sudel' samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa Sælgers nærmes1e 

Jernbanestation. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telefon Nr. 26. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. YUKel 
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. 

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.: l"orellleDha.nciel. 

Geddeyngel 
leveres levende, overalt i Landet, til Udsætning i Søer, Damme, Moser og 

Mergelgrave fra 
Tissø Oeddeklækkerl pr. Ruds-Vedby. 

~.~.~.;;t:~'Vy'".;;t:J~"~~4~~'~~~.z...x~.Z~.t!I 
r ~ ~ 

: ~ C§oliann von eitzen, t 
~ st. Pau~svFisk~~;ii~:arH;mburg. ~ 
~ anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags :Fisk: ~ 
>'~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfislte. r· 
~. Store Basiner for leveIlde Fløk. ~ 
n; Jernbaneforsendelser adresseres til: AltO_R. . 
~ Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: AJDt 1, Nr.8101, BRJDbnr:;. ~ 
~ ~ 
F.aY'X·YYY":;llC~·x"r'X"Y'YYYYYY'X~~'X·:.i?'~'" 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima S~ttefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvog'n paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

--::;::=== Kontant Betaling. =='---

8jneæu, Yngel og Sættefisk i alle Ørredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

P. Hansen &: P. Jø'rgensen, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48, . 

Lejrskov 16. 

Poptions .. Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

Consignation ønskes. BREMIJN. Prima Heferance. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løfting, Lykkeshdlmsalle 3 A, København. 

Artikler og llIeddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. HofImeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honorar«. 

NB. Artikler og Meddelelser man kun skrives paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

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



· F erskvandsfiskeribladef. 
Førskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor; 1)1", phil. IIojJ'1neym', Som. Telefon 24. 

Indmeldeisel' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskolltingent 4 Kr., hvorfor MedlemshIadet erholdes gratis tilsendt. 

Iudltolcl: 
Ferskvandsfiskeriforenillgens General-

forsamling. 
Overlods, Konmwndør ,l. X. Sølling. 
Vort Søtlsked. 
Aalefaringen fra England. 
Svenske Regeringsfornnstaltninger. 
Lystfiskeri. 
Gamle Meddelelser af ThestruJl. 
Om Gedden, dens Opholdsvand samt 

om natlll'lig og kunstig Geddea,,!. 
FOI',>kellige Meddelelser. 
Fiskemarkedel. 
Annoncer. 

Dansk 
Ferskvandsfiskeri forening 

afholder 

Generalforsamling 
paa Jernbanehotellet i Fredericia 

Lørdag den 27. Maj 1911, Kl. 3 Eftm. 

Dagsorden: 
1. Beretning. . 
2. Aarsregnskabet , forelægges til 

Godkendelse. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisor. 
5. Forslag om forhøjet Medlems

kontingent for Fiskerierne. 
6. Eventuelt. 

P. B. Y. 
J. A. Bie. 

Over/ods, 3(oTJzmandør 
8. c9v. Sø/ting, 

Præsident for Dansk Fiskt.;'riforening, 

fyldte den 25. A1J1'il 70 Aar. 

Kormnandør Bølling har snart i 10 

Aar staaet i Spidsen for Danmades 

største Fiskeriforening og i de jor

løbne Aar ved sin. Dygtighed og Ret

linethed jorstaaet at skabe Agtelse og 

Re,spekt for de danske Fiskel'es Cen

tru lf01·ening. 

Vi ønske Xommandørentil Lykke 

til de syv Gange ti og udtaler Haabet 

om, at han endnu længe maa bevare 

sin Xruft og Enel'gi usvækket til Lykke 

og Gavn for danske Fiskere 0if dansk 

Fiskerierhverv. Red. 

Vort Søfiskeri. 
--0-

L 

Der er endelig hel' i Bladet frem
kOlllmet et Par Indlæg om vort 
Søskeri. En "Interesseret" opfor
<h'ede først vore Søejere og Sø
fiskere til at fremkomme med de 
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Iagttagelser og Erfaringer, de mu
ligvis havde gjort paa dette Om
raade, i låghed med de Meddelel
ser, der desværre endnu kun spar
somt er fremkomne fra Damkultu
rens Omraade. 

Bladets Redaktør, Hr. Dr. Hoff
meyer, har derfor gjort en god Be
gyndelse med at meddele de Erfa
ringer og Iagttagelser, han har gjort 
ved Driften af .le tre Søer, han 
disponerer over som eneste Bruger, 
ligesom han allerede tidligere her 
i Bladet har fortalt om den Fiske
maade, han bruger. 

Hr. Hoffmeyer bliver dog ikke 
staaende herved. I sin Artikel med
deler han nemlig, hvad der efter 
hans Mening bør gøres, for at Sø
ejere eller Brugere kan faa et vir
kelig klækkeligt Udbytte ud af Sø
fiskeriet. Han skriver nemlig: 

"Den fundamentale Fiskebestand 
i omtrent alle danske Søer bøl' efter 
mine Erfaringer være Aal; h\-or der 
derfor ikke er Lejlighed til rigAlig 
Opgang af Aalefaring, maa man 
sørge derfor ved Indkøb og Ud
sættelse af Yngel. IIvol' mange, 
vi skal udsætte pr. Td. Land, af
hænger selvfølgelig af vedkom
mende Søers større eller mindre 
Frugtbarhed. Før vi hal' bestellJte, 
hjemlige Erfaringer at støtte os til, 
vil jeg ikke gerne opgive Tal til 
Vejledning, men kun sige, at vi 
neppe, taget ial Almindelighed, 
kan udsætte for mange," og Dr. 
Hoffmeyer siger endogsaa, at uden 
en rigelig Aalebestand tror han ikke 
peta et lukmtivt Sø.fiskeri for Søer, 
der ikke kan tømmes. 

:Maa det overfor denne Udtalelse 
være mig tilladt at spørge: Har 
man ved nogen Sø her i Landet 
gjort den Erfaring, at man vQd at 

udsætte Aalefaring eller Aaleyngel 
i stor Mængde har kunnet frem
bringe et lukrativt Søfiskeri? Hvis 
der noget Steds er gjort Forsøg i 
den Retning med dette som Resul
tat, vilde det være af stor, Interesse 
for vore Søejere og Brugere, om 
Vedkommende her i Bladet vilde 
meddele os dette. 

Saavidt jeg kan skønne, kender 
Hr. Hoffmeyer ikke til, ,at der her 
Landet er ~jort Forsøg af Betyd
ning i den Retning. Han skriver 
jo nemlig, at "før vi har bestemte, 
hjemlige Erfaringer at støtte os 
til, vil ieg ikke gerne opgive Tal 
til Vejledning (med Hensyn til, hvor 
mange Stkr. Aaleyngel der skal ud
sættes pr. Td. Land)." - Men har 
vi ingen Erfaring at støtte os til i 
denne Henseende, da er vi henviste 
til at ind vinde denne eller disse 
ved Forsøg. Hvad er det nemlig 
for Erfarin ger, vi trænger til? Det 
er nok ikke alene Erfaring om, 
hvor mange Stkr .. <\.aleyngel, der 
skal udsættes pr. Td. Ld. vi savner: 
Men vi savner vistnok endnu i 
højere Grad Erfaring om, hvorvidt 
den udsatte Aalefaring eller Aale
yngel forbliver i Søen, indtil den 
ved indtrædende Kønsmodenhed 
vandrer ud af Søen og gaar til 
Havs for aldrig mere at vende til
bage. 

Der paastaas jo nemlig, at Smaa·, 
aalene -- de sm~a gule Aal -
regelmæssigt foretager deres Van
dringer fra Søerne ned ad Vand
løbene og tilbage igen. Jeg har 
selv iagttaget disse Vandringer, og 
adskillige har for mig udtalt, at 
de har gjort de samme Iagttagelser. 
Det staar derfor for mig som en 
Kendsgerning, at der finder saa
danne Vandringer Sted i vore Vand-
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løb af Smaaaalene. Det samme 
fremgaar ogsaa paa en Maade af 
en Artikel, der .for længere Tid 
siden har staaet her i Bladet., i 
hvilken der er Tale om Opdræt af 
Aal i en meget stor Dam ovre i 
Sjælland. 

Der meddeltes nemlig, at der 
var Tider, da Smaaaal af en vis 
Størrelse eller Alder stadigt brød 
paa for at komme ud af Dammen 
og ned af Fraløbet. 

Jeg mener derfor, som sagt, at 
vi maa betragte disse Aalevandrin
ger som en fastslaaet Kendsger
mng. I hvor stor Stil eller i hvor 
stor Udstrækning denne Vandring 
op og ned - og ned og op -
finder Sted, det ved vi desværre 
ikke noget bestemt om endnu. Der 
er meget, der taler for, at Vandrin
gerne spænder over meget store 
U dstrækninger. Er det Tilfældet, 
hvordan vil det saa gaa, naar en 
Sø bliver rigelig forsynet med Aale
faring eller Aaleyngel? Saa vil der 
komme en Tid, da den indplantede 
Yngel nu som Smaaaal vil forlade 
Søen og gaa ned ad Vandløbet -
og meget langt lled ad det. Men 
der vil komme en Tid, da de 
samme Smaaaal atter vandrer op 
ad Vandløbet for at naa op i Soen 
igen eller maaske. endnu længere 
op. Men hvis de nu under Opgangs
tiden finder Opgangen spærret af 
en Mængde Stemmeværker, ved 
hvilke der ikke forefindes Aalepas, 
der el' indrettede saaledes, at ikke 
alene Aalefaring, men ogsaa Smaa
aal kan passere dem, saa naar de 
ikke igen op i Søen eller - hvis 
denne har Tilløb - endnu højere, 
og der bliver saaledes ikke noget 
af det lu.krative Udbyttt:l af Sø
fiskeriet. 

Om det forholder sig saaledes, 
som jeg her bar skildret, ved jeg 
ikke; men j eg har god Grund til 
at tro det: Der maa jo nemlig 
være en Aarsag til, at Aalefangsten 
i vore Vandløb og i og fra vore 
Soer er aftagen saa overordentligt 
meget i den sidste Menneskealder. 
Og da Nedgangen i Fangst baade 
af Ørred og Aal har fundet Sted 
netop i samme Forhold, som der 
i V andlø bene er anbragt Stemme
værker til Enges Overrisling med 
Vand, saa t.aler alt jo for, at vi i 
Stemmeværkerne har den væsent
ligste Aarsag baade til Nedgangen 
i 0rred- og Aalefangsten i vore 
Søer og V undløb. 

Jeg er enig med Dr. Hoffmeyer 
i, at vore Soer ved Hjælp af aarlig 
Indplantning af Aaleyngel sikkert 
vil kunne give Søejerne eller Bru
gerne et meget stort Udbytte, forud
sat at Aaleyngelen ikke en skønne 
Dag desserterer for aldrig at komme 
tilbage igen, fordi den ikke kan 
komme tilbage. 

Men her savner vi som sagt til
strækkelig ~rfaring. Der el' maaske 
nok her og der i en Sø engang i
mellem eller maaske endog aarligt 
udsat en forholdsvis ringe Del Aale
faring eller Aaleyngel, og der har 
maaske ogsaa vist sig nogen Frugt 
deraf: men det kan være, at Ud
faldet vilde være blevet ganske an
derledes gunstigt, dersom der i 
Vandløbet nedenfor Søen var blevet 
sorget for Anbringelse af saadanne 
Aalepas ved Møller og Stemmeværker, 
at baade Aalefaring og Smaaaal med 
Lethed kunde passere disse. - I 
Henhold til en Artikel, der for kort 
Tid siden stod her i Bladet, er man 
jo nu endelig klar over, at der i det 
mindste er to Slags Aal, hvad der 
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som bekendt er blevet paastaaet af 
Lægmænd for længe siden, men som 
det lod til at vore Videnskabsmænd 
ikke vilde høre noget' om. Hvem 
ved nu, om begge Slags Aal fore
tager de omtalte Vandringer lied og 
op i vore Vandløb og Søer? 

Jeg ser ikke rettere ond, at skal 
vi ved Forsøg faa fastslaaet, 0111 vi 
ved Hjælp af Indplantning af Aale
yngel i vore Søer kan drive det til 
et lukrativt Søfiskeri, da maa her
til vælges en Sø og et Vandløb, om 
hvilke man med Vished ,ed, at der 
i sin 'l'id aa!'ligt er fan get Mængder 
af Aal, og der maa da i Vandløbet 
nedenfor Søen sørges for, at der 
ved Møller og Stemmeværker er 
anbragt formaalstjenlige Aalepas, 
der skal være i Virksomhed hele 
Aaret rundt, og ikke som Lovens 
§ 2 bestemmer kun fra 15. April 
til 1. Aug'.lst. Desuden skulde der 
ogsaa i Engvanclingskanaler og 
Grøfter ud fra Stemmeværker an
bringes de i Loven omtalte Gittre. 

Til et saadant Forsøg burde helst 
tages en Sø, der ikke ligger for 
langt fra Fjord eller Strand, og 
hvor Forsøget derfor uden stor 
Vanskelighed kunde udføres. -
Paa den Maade kUlIde der efter 
nogle Aars Forløb konstateres, 
hvilket Udbytte, der under saadanne 
Forhold kan fremskaffas ved Ind
plantning i en Sø af Aa.leyngel 
tilstrækkelig Mængde. 

(Sluttes). Smidt Nissen. 

Aalefaringen fra England 
ankom den 19. Aprll og er nu for
delt imellem de Medlemmer, der 
rettidig havde indsendt Bestilling. 

Aalefarillg('n vil iaar komme til at 
koste omtrent 3 Kr. pr. Tusinde 
Stk., en saa billig Pris, at det kun 
opfordrer til Gentagelse. 

Nital' Importen iaar er foregaaet 
saa glat og uelen Uheld, skyldes 
det j første Hækne vor Fiskeriagent 
i England, Hr. Kaptajn Bølling. 

I Hr. Søllillg har Danmark, for 
en Gangs Skyld, den rette Mand 
paa den rette Plads. 

Bed. 

Svenske Regeringsforan
staltninger 

mod Hindringer for Fiskenes frie 
Opgang i Elvene og mod Forureningen 

af Elvene og Havet ud for disses 
Udløb. 
--0-

(»Dansk Fiskcrilidende«). 

Som bekendt er de danske Lov
bestemmelser til Sikring af Fiskenes 
og 41ere8 Yngels frie OlJgang i vore 
Vandløb samt Lovregler mod For
urening af disse og Havet ud for 
deres Afløb ikke saa fulkoillne, som 
de af Hensyn til Fiskeribeuriften burde 
være, ligesom der jo ogsaa ret ofte 
klages over, at Lovbestemmdserne 
angaaende nævnte Forhold ikke over
holdes i tilstrækkelig Grad. 

Det har derfor stor Interesse at 
se oplyst, hvorledes der iN aboland
ene j de senere Aar arbejdes paa 
at værge Fiskeriernes Interesser an
gaaende nævnte Forhold. 

Særlig i Sverige har Landbrugs
styrelsen efter Initiativ af Bureauehef 
Trybom foretaget indgaaende Under
søgelser og fremsat Forslag over 
nævnte Opgaver. 

Den svenske Landbrugsstyrelse 
har nyljg publiceret sine sidste fore-
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tagne Undersøgelser af svenske Laks
førende Vandløb, "Dalelven med d€'ns 
Forgreninger," hvilke Undersøgelser 
er foretagne af Fiskel'iilltend€'n terne 
Oscm" Nordquist og Th. Ekmann samt 
af Fiskeriing<elllor G. Schmidt. Un
dersøgelserne er gjod med overor
dentlig Omhu og Indsigt, og den af 
nævnte Fiskeriembedsmænd afgivne 
Beretning €'r mønsterværdig instruk
tivt affattet. H vad der særlig har 
Illteresse for danske Fiskeriinteres
serede, er, at der tillige i samme er 
fremsat veludarbejdede og begrun
dede For~lag til effektive Foranstalt
ninger, der sikrer Fiskenes (navnlig 
Lakseflskenes og Aaleyngelens) frie 
Opgang; samt forhindrer, at Elvene 
og Havet ud for disses I dløb for
urenes paa en for Fiskebestanden 
skadelig Jlaade af Afløhsvundet fra 
Fabrikker o. L, navnlig fra Papir
fabrikker og rrræsliberier. 

Lystfiskeri! 
FØl' og UU. 

--o-
lI. 

Den gamle Fiskemaade med de pri
llJitive, hjemmelavedeFiskeredskaber 
holdt sig her i det sydlige Jylland 
indtil Begyndelsen af Treserne i for-
rige Aarhundrede. Fra den Tid af 
hegyndte Lystfiskeriet at faa en mere 
sportsagtig Karakter. Det var Eng
lændere, der var vore Læremestre i 
Spol'tsfiskeri. Af dem lærte vi først 
og fremmest Fiskeri efter Ørred med 
kunstig Flue. 

Det var .Ternbaneanlægene, der 
havde lokket en hel Del engelske 
Ingeniører og EntrepeIlør~r her over 
til Danmark; og mange af disse Her
rer viste sig at være ivrige og dygtige 

Sportsmænd og ikke mindst paa 
Fiskeriets Omraadt'. 

Den Maade, hvorpaa Englæn
derne udførte deres sportslige I
d rætter, var rentud forbløffende. Selv 
saadan en Ting SOIlI at kaste med 
Sten var de drevne· Mestre i. Paa 
det Omraade viste nogle af di8se 
Herrer en Dag deres Dygtighed og 
Færdighed ved fra en høj Bakke ved 
ARen at prøve, hvem af dem der kunde 
kaste en Sten lællgst ud i de paa 
Grund af stærk Regn oversvømmede 
Enge. Del' var navnlig' en af dem, 
der viste en forhavsende Færdighed 
i at "kaste Sten ved Siden," som 
man kalder det, d. Y. s. at føreHaanden 
med Stenen i med et Slag mod Horten, 
bagfra og opad. Han kunde fra sit 
ophøjede Stade endog engang imel
lem være saa heldig, at hans Sten 
fløj helt. over Oversvømmelsen paa 
den anden Side af Auen og dalede 
lled et Sted Ol pe paa Marken, der 
her skraanede jævnt ned ad mod 
Aael!. Det UlIdrede Øjenvidnerne 
ikke mindst, at saadanne Herrer 
gav sig af med og var saa drevne 
i den Slags Kunster. 

Det var ogsaa en ren Fornøjelse at 
se, hvorledes de kunde haandtere 
deres Fiskestang. Selv naar de ikke 
fiskede, men gik over eu Eng, skulde 
de øve deres sportslige Færdigheder 
om ikke med Stangen, saa f. Eks. med 
Ketseren. En viste det f. Eks. ved 
at kaste sin Ketser op i Luften og 
igen gribe den, medens han ganske 
roligt var gaaet videre. J eg skulde 
vel snarere sige, at han stak I\: et
seren op, end at han kastede den op 
i Luften j og saa udmærket afpasset 
var Højden og den skraa Retning, i 
hvilken den blev kastet, at han gan
ske nonchalant kunde gribe den i 
Nedfaldet. 
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Men navnlig maatte man beundre 
deres sikre Kast af Fluen. J eg saa 
en Dag en engelsk Ingeniør fiske med 
Multiplikator-Hjul paa Stangen. Han 
gik altid i temmelig stor Afstand fra 
Aahreden. Hans Kast fejlede aldrig. 
"Fluen faldt al tid paa Jet Sted, hvor 
den skulde. Ruts gik Linen af 
og paa Hjulet, alt efter som han 
kastede den ud eller trak den ind. 

Det siger sig selv, at det gav Fisk 
i Kurven, naar en Englænder fiskede, 
da Aaen den Gang Endnu var rig paa 
Fisk. Men det var alligevel mest 
Smaafisk, df> fangede paa den Maade. 
Beboerne undrede sig over, at de 
ikke kastede en hel Del af de 
fangede I·'isk ud igen, saa smaa som 
de var. Ingen var dog fortrydelig 
over, at de tog dem med, skønt de 
var saa smaa. Der var jo nok af 
dem. 

Det tog imidlertid 'rid, inden Fi
skeri med Flue blev almindelig blandt 
Lystfiskere her i det sydlige Jylland. 
Dttt var nemlig forbundet med megen 
Ulejlighed og mange Omstændig
heder atfaa de forskellige Genstande, 
der var fornødne hertil. Det varede 
temmelig længe, inden de Hand
lende førte dertil passende Stæn
ger, Hjul, Line, Gut og Fluer. 
De eneste Fluer, der i Førstningen 
førtes i Handelen var" frallskeFluer," 
og de var ikke værd at bruge. I 
Begyndelsen maatte Lystfiskerne der
for forskrive disse forskellige Ting 
fra Københavll. Nogle forskrev dem 
endog fra England; Fiskestænger blev 
endog i længere Tid lJjemmelavede; 
men der var gennemgaaende den 
Fejl, ved disse, at der ikke kunde 
gøres ordentlige Kast med dem, og 
det midterste Stykke knækkede for 
det meste, naar Fiskeren fik en Ør
red paa til et Par Pund eller derover. 

Alt Krogfiskeri antog nu, som sagt, 
efterhaanden en mere og mere sports
agtig "Form. De smaa "Trekroge" 
blev brugte af mange i Stedet for 
de store Kroge med en Rigning Regn
orme paa. - "Dypkroge" og "Spin
ning-Apparat" med Elrits eller anden 
Smaafisk som Agn kom nu ogsaa 
snart i Brug, "Fluefiskeriet" og 
"Ormfiskeriet med de smaa Trehoge" 
paa et langt Stykke vandfarvet "Gut" 
viste sig desværre meget ødelæg
gende for Fiskebestanden. Der 
blev aarligt fanget en uhyre Mængde 
8maaøl'reder, og Fiskebestanden tog 
snart stærkt af. 

Tidlig paa Foraaret kan man ved 
Flut:fiskcl'i i Alocindelighed krtnvente 
Spring af Smaafisk. Paa en større 
Flue lader disse sig vanskeligt fange, 
dertil er deres Gab for lille. Men 
ilaa anvendte nogle Lystfiskere ganske 
"maa, graa Fluer eller Myg paa et 
meget fint Forfang. Noget mere øde
gende Fiskeri for Ørredbestanden 
kan vist næppe drives. Et saadant 
Fiskeris ødelæggende Virkning over
gaar Ormfiskel'iet med Smaakroge. 

undertegnede begyndte at drive 
"Fluefiskeri," som man kalder det, 
d. v. s.: at fiske med kur.stig Flue, 
i Aaret 1869. Fiskebestanden var 
allerede den Gang aftagen meget. 
Men endnu kunde der dog under 
gunstige Forhold gøres god Fangst. 
En af de første Gange, jeg var paa 
Fisketur med min Lærer paa dette 
Omraade, fangede vi i en Mølledam 
fra KI, 11 Fm. til 2 Eftm. over 40 
Pd. Bækørreder, fra "et 1/2 Pd. til 
21/2 Pd. Havde jeg været mere øvet 
i at "slaa til, "naar Fisken sprang, 
saa havde vi mindst, faaet en halv 
Rnes Pund mere. Vejret var den 
Dag ogsaa meget gunstig: Skyet 
Himmel og stærk Blæst fra Nordvest. 
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Desuden var det i Maj Maaned, alt
saapaa en Tid af Aaret, da Fo
rellen gærne spin ger. 

Lignende og større Fangst blev 
ikke sjældent gjort af andre under 
gunstige Forhold. Saavidt jeg 
husker, var det Aaret efter, jeg i 
en anden Mølledam fangede n Stk. 
Bækørreder fra 1/4 til 11/4 Pd. pr. 
Stk.. foruden en Del mindre, som 
blev kastet ud igen. Vejret var 
den Dag just ikke særlig gunstigt; 
men der havde aldrig tidligere 
været fisket mpd Flue i den Dam. 
Jeg kan huske, at jeg bavde for
synet mit Gut med tre forskellige 
Fluer; den ene i nogen Afstand fra 
den anden. Jeg havde et Par Gange 
det Held at fange tre Fisk paa en 
Gang, altsaa en pall. hver Flue. Et 
Par Gange fangede jeg to paa en 
Gang, Fisk paa 1/2 og 3/4 Pd. hver. 

Det er under visse Forhold meget 
nheldigt at fiske med mere. end en 
Flue paa Guttet. Det erfarede jeg 
ogsaa den Gang .. Et Par Gange 
fik jeg nemlig en stor Fisk paa, 
som jeg lokkede frem fra et Gærde 
et Stykke ude i Dammen. Ylens 
jeg tumlede med Fisken, fik des
værre en af de fri Kroge fat i en 
Gren fra Gærdet; og det endte med, 
at jeg mistede baade et Par Fluer, 
et Stykke Gut og den dejlige Fisk. 
Man taar utvivlsomt flere Spring, 
naar man har 2 eller 3 forskelligt 
farvede Fluer paa Guttet; men det 
er kun tilraadeligt under meget 
gunstige Forhold, eller naar man 
kun kan gøre Regning paa Spring 
af "Fisk, som man kan hive op med 
det samme. 

Som sagt: Fiskebestanden tog 
efterhaanden stærkt af. Hertil bi
drog ogsaa de mange Stemmeværker, 
der blev anlagte for gennem Kanaler 

og Grøfter at lede Vandet over 
Engene. Disse Stemmeværker an
br~lgtes i betydeligt Adal baade i 
Hovedvandløbet og i Tilløbene, og 
da intet Gitter hindrede Fiske
ynr:.len i at gaa fra Vandløbet og 
ned ad Kanalerne og Grøfterne, 
saa er det forstaaeligt, at Yngelen 
i Tusindtal gik til Grunde i disse 
eller paa de overrislede Enge. Her 
var de et let Bytte for Storke, 
Krager, Hotter og andre af deres 
Efterstræbere. Naar Stemmevær
kerne blev trukne igen, døde de 
tiloversblevne i de tørblevne Kana
ler og Grøfter. - Hertil kom, at 
Vandløbene kom under Regulativ. 
Dette havde til Følge, at Træer og 
Buske, der groede ved Aabredden, 
blev ryddede, og store Sten, hvor 
saadanne fandtes i Vandløbet, blev 
taget op. Desuden blev 'Vandløbet 
hvert Aar renset for Grøde, og Siv 
og Rør ved Bredden blev afhugget. 
Kort sagt: alt blev fjernet, der i 
mindste Maade kundehindre Vandets 
fri Løb. 

Men paa den Maade forsvandt 
ogsaa Skjulet for J"iskene. Ligesaa 
forsvandt ogsaa de store "Høl" i 
Vandløbet, hvor de store Fisk som 
oftest hidtil havde haft deres Stand
kvarter eller Tilflugtssted. Dog ikke 
nok med det; Rensningen af Aabred 
og Bund havde ogsaa til Følge, at 
en Mængde Fødeemner for ]'iskene 
forsvandt, nemlig ane de Smaadyr, 
som h.avde sit Tilhold i "Grøden" 
eller mellem Siv og Rør. 

Endnu skal nævnes det ødelæggende 
Fiskeri efter Ørreder med Halegarn 
eller Glib. Fiskeri med dette Hed
skab virkede navnlig ødelæggende, 
naar det brugtes under Ørredens 
Legetid i de smaa Vandløb. 

Det er let forstaaeligt, at. alt 
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dette maatte virke i høj Grad øde
læggende for Fiskebestanden. Ged
der, Aborrer og Skaller er næsten 
toLalt forsvundne. Desværre el' det 
salllme ogsaa Tilfældet med Bæk
ørreden paa visse Strækninger paa 
visse Tider af Aaret. Dette har 
haft til Følge, at Fiskeriet med 
Flue tog stærkt af, især i Foraars
maanederne. Den bedste Tid nu 
til den SJ ags Fiskeri pr Slutllingen 
af Juli :\Iaaned, samt August og 
September J'lIaalleder. I disse l\Iaa
neder begYllder nemlig Hayørreden 
at gaa op, og falder der en be
tydelig Mængde Regll, kommer del' 
ikke aaa faa op. Mange fanges vel 
paa Orm eller ved Spinning-Fiskm'i; 
nwn de største fanges vist paa Flue. 

I de senere Aar er man nemlig 
kommen efter, at Havørreden i de 
nævnte Maaneder sprin'ger godt elier 
Flue lige ved Solnedgang. Paa den 
Tid er her fanget ikke faa Hav
ørreder paa Flue, endog Fisk pa:1 
en '10-1 '2 Pund. - Dette Fitikeri 
fordrer dog indgaaen,le Kendskab 
til Aaen og de store Ørreders 
Standpladser. Det gælder llernlig 
i den korte 'l'id, lidt for og lidt 
efter Solnedgang, at faa 'fisket over 
saa stor en StrækJling som muligt 
pa::t de Steder, hvor man i Følge 
Erfaring nSd, at de store Ørreder 
har deres Standplads. 

Det er naturligvis ikke alene i 
Kolding-Nebel Aa, at der er stor 
Tilbagegang i Fiskebestanden til 
Skade for Lystfiskeriet; det samme 
er ogsaa Tilfældet i Skovbol'g Aa 
og vist i ane A aer i Jylland; og 
Aarsagerne til Tilbagegangen er 
vist de samme som for Kolding 
Aas Vedkommende, nemlig den 
aarlige Rensning af Vandløbet og 
de mange Stemmeværker, der gen-

nem Kanaler og Grøfter leder Vandet 
ud over Engene og derved foraarsager, 
at Smaafiskene og Fiskeynglen gaar 
til Grunde. I sidste rrilfælde vil 
dette vedblive at finde Sted, saa
Ii;enge der ikke anbringes Gitre for
ved Indløbet af Kanaler og Grøfter, 
saa Fiskene og Fiskeynglen derved 
hindres i at gaa ind i disse. Blev 
den hel' henhørende Lovbestemmelse 
gennemført, vilde Stemmeværkerne 
vel endog kunne gøre en Del Nytte, 
da det opstemlllede Vand ovenfor 
Stemmeværket saa vilde byde et 
godt Opholdssted, navnlig for de 
større }I'is;" der U11der den lave 
Vandstand, Foraar og Sommer, savner 
Skj ulesteder i Vandløbene, især hvor 
disse ved den aarlige Hensning er 
berovede saadanne, og af hvilken 
Grund der heller ikke findes dybe 
"Høl". 

Det vilde sikkert være heldigt 
for Fiskeriet, hvis Rensningen blev 
udført noget mere skaansomt. Der 
behøves sikkert i den Henseende 
ikke at gaas saa skaanselslmlt til 
Værks, som det ofte er Tilfældet. 
Naar "Vandsynet" ingen Interesse 
har for eller Forstaaelse af Fiskeriet 
og dets Værd, saa vil de paabudte 
J;'oranstaltninger naturligvis ikke 
tage SpOl' af Hensyn til Fiskeriet 
og derfor blive mel' eller mindre 
ødelæggende for dette. 

Ved Kolding Aa er Forholdene 
ved at ælldre sig noget. Før fan
gedes der af 0rrederkun: Bæk- og 
Havørred. Nu fanges der ogsaa af 
Lystfiskere Hegnbue- og Kildeørl'ed, 
€ndogsaa temmelig store Eksem
plarer. Disse ny Slags Ørred stam
mer fra Damkulturerne, hvis Afløb 
staar i Forbindelse med Aaen. Det 
bliver nu interessant at se, om disse 
ØlTeder kan blive hjemmevante og 
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yngle her, og da, hvilken Indflydelse 
dette vil faa paa den g'amle Ørrecl-
bestand. P. N. 

Gamle :Meddelelser 
af Thestrup 

i Rind Herreds Historie fra ca. 1725. 
--o-

l de gamle Tider løb og Folk 
meget efter Skytterie, og var del' 
da ogsaa 110k at faa, som min 
Moder vidste at fort.æJle. at hendes 
Fader kunde skyde det. Skud, som 
kunde give 8 Bd., nellllig et Par 
Oddere, hvis Skind da var meget i 
Moden. Ligeledes var og Fiskerie 
her i Aaerne langt bedre i forrige 
Tider end nu. Jeg mindes en gammel 
Mand her i N edergaarden i Vesterris. 
Han kunde med sin ,)vlcdcvolle" 
mede saa mange Ørreder og andre 
Fiske, som ban kunde brne hjem, 
og saaledes gjorde Niels Klausen i 
Testrup ogtiaa og flere med ham. 
Undertiden tiskede de med Taager. 
Ved Lerkenfeld bar man i forrige 
Tider kunnet fiske for 600 Bd. aaT7ig. 
I de Aar, da jeg og Borgmester 
Ravn i Viborg havde Lerkenfeld 
i 'Forpagtning, fangede vi endda 
lidt Helt, men den er siden 1724 
ganske bortebleven. 

P. C. Knmlscn. 

Om Gedden, dens Opholds
vand samt om naturlig 

og kunstig Geddeavl. 
• Af 

KredsHskerikonsulent Cul!;, Erlangen. 
0-

(Sluttes,. 
Man maa ogsaa lægge nøje Vægt 

paa at sprede Geddeæggene vidt ud-

over, for at de ikke skal berøre hin
anden gensidig. Fortræffelig er det 
ogsaa at forsyne Engstykket med 
nogle 10-15 cm. dybe Grøfte, i 
hvilke Yngelen ved Vandets Tilbage
løben vil sumle Rig og ud af hvilke 
lilan for~igtig opsamler dem med 
G nzeketseren, hvis da ikke de stedlige 
Forhold tillader Yngelen selv at 
finde Vejen fra Smangl'øfterne ud 
i Vandløbet. 

El' man ikke selv Ejer eller For
pagter af de tilstødende Engstykker, 
kan man vel let mod en ringe 
Godtgørelse erholde Tilladelse til 
at benytte dem nogle Uge l' i nævnte 
0jeme(1. 

Da Gedden, ligesom forøvrigt de 
fleste Fiskearter, med Forkærlighed 

grundQ, græsbevoksede Ste
der til Legeplads, kan man let 
lede Gedden ud af Vandløbet, om 
fornødent ved Hjælp af Stemme
yærk) og op i Grøfter eller over
svønnnede Enge: efter endt Lege
tid vil den sau af sig selv finde 
Vejen tilbage til sine vante Steder. 

Fiskeopdrætter Michael Berr i 
Boyersoien har ad omtalte Vej op
naaet udmærkede Hesultater. 

Den danske Fiskeriautoritet, nu 
afdøde Professor Arthur Feddersen 
hal' i Allgemeine Fischereizeitung 
Nl'. G for Aaret 1902 skrevet meget 
udførlig om kunstig Geddeavl, hvil
ken Artikel jeg paa det varmeste 
vil anbefale Intere8serede at stu
dere. 

Ligesom det først var ved Hjælp 
af kunstig Fiskeavl, at det lykkedes 
~s at befolke vore 0rredvande i 
tilstrækkelig Grad og derved hæ~ 
vede dem i økonomisk Henseende, 
saaledes vil vi efter min Mening 
kun faa gode og rigt ydende Gedde
vandløb) naar vi ogsaa her anven~ 
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der kunstig Fiskeavl, og sørger for, 
at alle større Gedder bliver udfan
get af Vandløbene og i deres Sted 
aarligt et tilstrækkelig stort Antal 
Sættefisk udsættes, der hovedsagelig 
bør opdrættes i Damme. 

Til saadalllle Forsøg byder den 
nu 1!nart indtrædende Lagetid for
trinlig Anledning. 

Fru »Allg. Fisch-Zeit.« ved 
A . .T. H. 

Saltvandsknltnr. 
Af den over Rødspættefa,ngsten i 

Thisted og Visby Bredninger førte 
Statistik for sidste Aar fremgaar det, 
at der i alt er fanget 284,100 Pund, 
hvilket beregnet til en Gennemsnits
pris af 3~ Øre Pundet giver en Værdi 
af 90,912 Kr. Dette nesultat skyldes 
fornemmelig den gennem derværende 
Fiskeriforening udførte Indplant
ning af nødspætteyngel, der tog sin 
Begyndelse i Aaret 1892 og nu er 
naaet dertil, at der ror indeværende 
Aar af Statskassell ydes Cll Bevillillg 
paa 6135 Kr., medens Foreningen 
yder 250 Kroner. 

Aal 
Laks 

(Dansk Fiskeritidellde.) 

Fiskemarkedet. 
-o~ 

J{øhenlwvn (GI. Strand), 22. April. 

40-50-75-90 Øre pr. Pd. 
100-125-150 

Laks, store 
Gedde 35-W-50 
Aborre 25-35 
Krebs 3f)0-450 Øre pr. 100 St\{. 

B e rl i Il, 22. April. 

(Officiel Mal'kedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde 
Gedde, store 

Pf. pl'. Pd. 

105-126 
60 

Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Bl'asen, store 
Brasen, smaa 
AaI, stol'e 
AaI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, U801'teret 
Karudser 

150-154 
90-99-87 

101-110 

102-120 
116-127 
89-100 

79-84-81 
76-81-75 

lspakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
HavH1'I'ed 
Laks, store 
Laks, sm[la 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aul, stOl'e 
AnI, mellemstore 
AuI, usorteret 
Karper 
Brasen 

Pf. pl'. Pd. 
. 9~ 

52-22-32 
46-57 
59-76 

113 
98 

31-32 
29-'-31-43-13 

A It o Il a, 21. April. 

Ispakkede Fisk: 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Abo1'l'e 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. pr. Pd. 

287 248-310 
160-210 
'135-160 
90-108 
45-60 
67-85 
40-54 

15-20-30-45 

Annoncer. 
-0-

Forpagtning 
af et mindre Jt'iskeri med rigeligt 
og godt Vand, l'dkIækningshus og ny 
Bolig for en gift Mand samt god Have
plads kan faas straks paa meget billige 
Vilkaar. Særlig passende for en Mand, 
der kan drive et Haandværk ved Siden 
af som Biindtægt. Billet, mrkt. »Strax«, 
modtager dette Blads Kontor. 
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Geddeyngel 
sælges billigst fra Ejstrup Sø og 
Damkultur pr. :Nørre Snede. 

BestY1<er ..Lllørk. 

Ærede Ferskvandsfiskerier 
tilbydes 

Fiskefoder 
til billigste Dagspris. 

Fredm'ik Hansen & Sønner, 
Kerteminde. 

Telefon 165. _ 
Telegram-Adresl>e: Frede-rik Iiansen. 

~~~~~~~~~~t3~~~~~~® 
JK li( 
1K Z· \:JJ i lernsens i 
i!i Bundskærer, )f( 
~ eneste praktiske og virk- ~~ Æ somme _ 
\:JJ . 
~ Oprensningsapparat Æ\ 
~ for ~ 
li{ Sø6r. Kanaler og JK 

~ Fjern:a:~:i:~~g let ~ 
~ d S' W @ Van planter, ~v 0& Rør @ 
ro,. fuldstændlg. jjS, 

i Alle Oplysninger meddeles af ~ 

I
~ H. C. Petersen & Co., w 

. København R, ~ 
Aarhus. Odense. m 
~" Æ 
®~~~~~i~~~~~i~~ 

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

paa nærmeste .Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
(~. D o m a s c b k e. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lchrterstrasse 18~· Ul 

Telegr.-Adr.: I<'orellenhondel. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder priDla øjneæg. YnKel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueol'red samt Sætte
fisk af Iiarpel' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
POl'tionsørrod, større Ørred, Kar

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

øjneæg. Yngel og Sættefisk 

uf ø.· l' e cl~ Sættefisk 

af Karper og ,Suder samt 

Sætte-Krebs sælges, 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent-
ningen paa S æ l g e r s nærmes! e 

b"'\"""".liUJ!I---'-LilLLLL Jernbanestation. 

Averter i Foreningens Medlemsblad Fiskeriet i VanldI'UI •. 
""""""','Ji',,''iiI'''''iiI~'''' Telefon Nr. 26. 

Geddeyngel 
leveres levende, overalt j Landet, til Udsætning i Søer, Damme, Moser og 

Mergelgrave fra 
Tissø Ge(ltleklækkeri pr. BUfls-Vedby. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øJneæg 
j alle ØrredaJ.'ter købes. 

Fiskene afhentes Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--::::;::::::::::;:::::: Kontant Betaling. ====--

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges . 

.a}f~9~gll Øamllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen & P . • lørgensert1 

Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48, 

Lejrskov 16. 

Poptions .. Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

Consignation ønskes. BRElJIEX. Prima Referance. 

Statskonsulent, ~Iagister elli'. I,øfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

A..,tikler øg Meddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. HoJlmeyer, Sorø. - Al'tildcl; for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »l11od Honorm'{(. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykl<eri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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In{lllohl: 

Fcrskvandsfiskcriforeningens Generill-
forsamling. 

Aalcindplantningens Nyttc. 
Vort Søfiskcri. 
Forsøu;sfiskeri eftel' Aalefaring. 
Indplantning af Aaleyngel i yoJ'(~ Søer. 
Lidt mere 0111 Indplantning af Aale-

yngel i vore Søer. 
Blandede Meddelelser. 
Fiskemarkedel. 
Annoncer. 

Dansk 
Ferskvandsfiskeriforening 

afholder 

Generalforsamling 
paa Jernbanehotellet i Fredericia 

Lørdag den 27. Maj 1911, Kl. 3 Eftm. 

Dags orden: 
1. Beretning. 
2. Aarsregnskabet forelægges til 

Godkendelse. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisor. 
5. ::B~orslag om forhøjet Medlems

kontingent for Fiskerierne. 
6. Eventuelt. 

P. B. V. 

.J. A. Bie. 

Aaleindplantningens 
Nytte. 
-0-

Et IJksempel. 

I den af Smidt-"Nissen i sidste 
Nr. paabegyndte Artikel om Sø
fiskeri udtrykker han sin Betænke
lighed ved at" indplante" Aaleyngel 
i Søer, ved hvis Afløb der findes 
Hindringer for Aalenes naturlige 
Opgang, idet' han frygter, at de 
gule Aal paa Grund af "de aar
lige Vandringer ned og op" - skal 
forlade Søen gennem Afløbet, længe 
inden de har naaet en fangbar 
Størrelse. 

Jeg vil just ikke paastaa, at alle 
i en Sø naturligt opgaaede eller 
kULstigt indplantede Aaleunger 
bliver i Søen, men hvor Forholdene 
iøvrigt tillader det, tror jeg nok 
at turde hævde, at de fleste af dem, 
der forlader Søen, vil søge opad; -
iøvrigt skal jeg ikke ved denne 
Lejlighed komme nærmere ind paa 
Spøl'gsmaalet om det mere eller 
mindre berettigede i, at fastslaa 
disse "den gule AnI "8 Vandringer 
som en Kendsgerning; men da 
Smidt-Nissen fremsætter det Spørgs
maal: "Har man ved nogen Sø her 
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i Landet gjort den Erfaring, at 
man ved at udsætte Aaleyngel i 
stor Mængde har kunnet frembringe 
et lukrativt "Søfiskeri", skal jeg 
indskrænke mig til at et Eks
empel paa et saadant Tilfælde: 

Ved det store IndclHmmings« 
foretagende ved Saltbækvig (Kal
lundborgegnen) opnaaede man ikke 
at fan det inddæmmede Areal fuld
stændig tørlagt, men ca. 2,)00 Tdr. 
Ld. blev tilbage som et aflukket 
Vand, hvis Spejl selvfølgelig ligger 
en Del lavere (nogle Fod) end 
Havoverfladen udenfor Dærnningel'lle. 

For at V all det ikke skal stige i 
"Søen'l er det nødvendigt nogen
lunde stadig at holde Pumperne i 
Gang. 'Foruden gennem Nedhøren 
kommer der nemlig bestandig ved 
Nedsivning fra de Vandløh 
særlig fra Breg'ninge Aa der 
oprindelig ialdt ud i Vigen, men 
som nu gennem gravede Kanaler 
er ført udenom det tørlagte Areal, 
- en Del Ferskvand ned i Søen. 
Denne, der til en Begyndelse havdp 
salth oldigt Vand, er derfor 1m at 
betragte som en Ferskvandssø. 

Straks efter Inddæmningen var 
der et overordentligt stort Aale
fiskeri - saa vidt mig bekendt 
foregik det særlig ved Vaaddrag
ning men efter nogle Aars };'or
løb svandt det ind til næsten intet, 
da ingen Aaleyngel ad naturlig Vej 
kunde komme ind i Søen, som 
en Følge af, at dens eneste For
bindelse med Havet gaal' gennem 
Purnpeværkerne. Pumperørets ydre 
Munding befinder sig nemlig saa 
højt over Havet, at det udpumpede 
Vand altid kan falde ned paa Hav
overfladen. Og op gennem en saa
dan faldende Vandstrnale uden fast 
Underlag kan der naturligvis ikke 

være Tale om, at Aaleyngelen kan 
svømme. 

Den Gang det nuværende Aktie
selskab "Saltbæksvig" i 1898 over
tog Arealet var Søen praktisk talt 
aaletoll1. Da det imidlertid viste 
sig, at der udenfor det Sted, hvor 
Pumpevandet faldt i Havet i 1"or
aarstiden stimlede Anleyngel sam
lllen i stort Antal begyndte man 
straks at øse op af denne Yngel 
og indsætte den i Søen. Og denne 
"Indplantning" har man fortsat no
genlunde konstant i Aarenes Løb, 
om end ikke hvert Aar i lige stort 
Omfang. 

I 1899 blev der ogsaa indsat en 
Del støtTe Undermaalsaal (fra Ros
kildefjord) og det er maaske til 
Dels disse det skyldes, at man i de 
følgende Aar dog kunde fange lidt 
AaI i Søen, væsentlig paa Kroge. 

Udbyttet har dog ikke noget Aar 
inden 1905 oversteget 1500 Pd. I 
Aarene 1905-1907 fangedes der 
aarlig ca. 2000 Pd.; i de første Aar 
væsentlig paa Kroge og i Vaad, 
men man var dog allerede da tillige 
begyndt at sætte Ruser ved Afløbet. 

fri! H eld for Aktieselskabet var 
det ikke vanskeligt at faa dets Fiskeri
Iedeise gjort indlysende, at de gule 
Aal med Tiden bliver blanke og 
som saadanne maatte være til at 
fange i Ruser i Afløbet ved Pumpe
værkerne, saa at Selskabet ved 
Siden af at fange Aalen i dens 
mest værdifulde Stand tillige ganske 
kunde spare det Arbejde og de Ud
gifter, som er forbundet med at 
fange de gule Aal paa Kroge eller 
i Yaad. 

I de sidste 4 Aar er Fangsten 
af Aal i Saltbækvig derfor ude
lukkende sket i Ruser ved Afløbet. 

I 1908 fangedes der paa denne 
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Maade endnu kun 3000 Pd., men i 
1909 steg Udbyttet til ca. 10,000 
Pd., og endelig i 1910 til noget 
over 38,000 Pd. -

Om Indplantningens Størrelse kan 
der ogsaa gives lidt Oplysning, idet 
Aaleyngelens Antal de fleste Aar 
er blevet bestemt ved Vejning inden 
Udsætningen i Søen. 

I Aarene 1899-1903 blev der 
udsat fra 250,000 til [lOO,OOO Stk. 
Yngel om Aaret. I 1904 fandt der 
rlerimod slet ingen Udsætning Sted, 
fordi der det Aar ikke iagttoges 
Aaleyngel foran Pumperne. 

I 1905 udsattes ca. 300,000 Stk. 
Yngel, og i 1906 ca. 160,000 Stk. 
I 1907 og 1909 kun ca. 60,000 Stk., 
derimod ca. 200,000 Stk. i 1908, 
og ca. 100,000 Stk. i 1910. Det 
vil heraf fremgaa, som ogsaa foran 
antydet, at Indplantningen har været 
stærkt svingende fra Aar til Aar, 
men gennemgaaende har været 
mindst i de sidste fem Aar, 1906-
] 910, idet den her kun beløb sig 
til 25 a 80 Stk. pr. Td. Ld., medens 
den i de foregaaende Aar, hvori 
Indplantning fandt Sted, dog beløb 
sig til 100 iL 200 Stk. pr. Td. Ld. 

Muligvis havde endnu bedre Re
sultater været opnaaelige, saafremt 
Indplantningen havde været større, 
og de nævnte Tal for dens Størrelse 
pr. Td. Ld. skal ingenlunde anses 
som et Udtryk for, hvad der kan 
tænkes at være passende for en 

• saadan Sø, ,der ikke ~r til at tør
lægge, og hvor Aaleyngelen derfor 
kan være meget udsat for Efter
stræbelser af talrige Rovfisk (Abor
rer o. s. v.). 

Det vil imidlertid formentlig være 
indlysende, at havde de gule Aal 
følt Trang til at vandre ud fra Salt
bækvig (regelmæssig aarlig Ud-

vandring) inden de blev af fangbar 
Størrelse, saa havde de lige saa 
godt som de blanke Aal været i 
Stand til at søge ud med Pumpe
strømmen. 

Ogsaa fra "Lammefjorden", det 
andet store Inddæmningsforetagende 
paa Sjælland, kunde der hentes et 
Eksempel paa Fiskeriets Ophjælp
ning ved A!l;leindplantning, men af 
forskellige Grunde er Forholdene 
her ikke fuldt saa overskuelige, 
30m ved Saltbækvig, og bl. a. er 
Søarealet for nogle Aar siden 
blevet formindsket betydeligt. 

Det er næppe for meget sagt, at 
den fundamentale Fiskebestand i 
næsten alle vore Søer bør være Aal, 
og at Bestanden af denne Art, hvor 
eler er Lejlighed til at fange de 
udvandren de Blankaal ved Afløbet, 
i højere Grad end Bestanden af 
nogen anden Fisk kan gøre Sø
fiskerie~ lukrativt. Men Sandsynlig
heden taler dog for, at vi for at 
kunne faa det størst mulige Udbytte 
af Aal maa skænke Indplantningen 
betydelig mere Opmærksomhed end 
vi hidtil har gjort -_.. rimeligvis 
tidt ogsaa i Tilfælde, hvor alle 
Stemmeværker ved en Søs Afløb er 
forsynede med Aalepas af den mest 
fuldkomne Art. 

Chr. Løfting. 

Vort Søfiskeri . 
-0-

II. 
I en foregaaende Artikel har j eg 

søgtatpaavise, hvilke Forholdsregler 
der efter min Mening burde træffes, 
for at man ved Indplantning af 
Aalefaring i en Sø nogenlunde kunde 
være sikker paa et godt Resultat. 
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Lad os antage, åt Forsøget lykkes, 
og det altsaa ad den Vej er lykkedes 
at paavise, at der ved denne Frem
gangsmaade kan frembringes et 
meget større Udbytte af vort Søfi
skeri. Hvad saa? Kan den Frem
gangsmaade ~aa gavne Fiskeriet i 
alle Søer og hlive af lige stor Værdi 
for alle Søer? Nej, den kan ikke! 
Den kan blive af stor Værdi for 
enkelte Søer, nemlig for de Søer, 
hvor der ved Udløhet fra Søen er 
anbragt Aalegaarde eller Aalekister 
over hele Afløbets Bredde. Saadanne 
Fiskeindretninger maa i Henhold til 
Loven ikke anbringes ved enhver 
Sø. Det hedder herom i Lovens § 9: 

"l:ndtagelsesvis kan Landbrugs
ministeren endvidere for Søer og 
lignende Vande, som har Afløb til 
Sø, Aa eller Strand, og som er i 
Enkeltmands eller et Selskabs Eje 
eller Brug, eller for hvilke der er 
oprettet Regulativ, Haar Piskeri 
agtes drevet paa rationel J\:Iaade, give 
Dispensation fra de i § 20mmeldte 
Afspæringsforhold. " 

Det er altsaa udelukket, at saa
danne Aalegaarde eller Aalekistel' 
kan anbringes i eller ved Afløbet' 
fra en hver Sø. I de Søer, hvor 
det ikke lader sig gøre, er man der
for henvist til at fange Aaleue paa 
en anden Maade; ved Vaaddragning, 
Krogfiskeri eller i Huser. Men saa 
vil det gaa med Fiskeriet efter Aal, 
som Dr. Hoffmeyer i sin Artikel 
skriver om Fiskeriet af andre Fiske
arter, at Udgifterne ved derml Op
fiskning bliver forholdsvis saa store, 
at Netto-Overskudet alene heraf som 
Regel vil blive for ringe, hvis et 
virkelig lukrativt Søfiskeri skal dri
ves. Hermed skal ikke være sagt, 
at Indplantning af Aalefaring i saa
danne Søer ikke er at anbefale under 

') Bedaktionsanmærknina:: 

betryggende Forhold; thi denne vil 
sikkert kunne give et godt Plus til 
den aarlige Indtægt af Fiskeriet af 
andre Fiskearter. 

Som det fremgaar af Dr. Hoff
meyers Artikel, vil han hellel' ikke 
gaa den Vej hovedsagelig at lægge 
Hovedvægten paa Produktion af Aal 
i de tre Søer*), som han er Bruger af, 
for at faa et lukrativt Søfiskeri. 
Hvorledes han vil drive sino to store 
Søer, kan han foreløbigt ikke sige 
noget om; det kan han først, naar 
han dertil har samlet flereErfaringerj 
han vil altsaa i disse ikke straks 
begynde med en :\fasse-Tndplantning 
af Aaleyngel. Derimod har han sin 
Plan færdig til Driften af Pedersborg 
Sø. I denne Sø vil han nedsætte 
Gedde og Aborre, saa meget han 
forma~u., og i Stedet fol' indplante 
Aal, Karpor og Sandal't: det vil alt
saa sige: han vil bort fra den gamle 
Fiskebestand af Gedde og Aborre 
og indplante en IlY Fiskebestand. 
Forsøget er meget interessant, og 
l:dfaldet af det vil naturligvis faa 
sin Betydning, navnlig fol' Søer af 
sarnnwBeskaffenhed sornPede,'sboTg Sø. 

Saadanne Forsøg har imidlertid 
den Mangel, at de af nævnte Urund 
ikke hat· almindelig Interesse, og 
der vil gaa en længere Aarrække. 
inden et paalideligl Resultat kan 
foreligge. Hvad vi imidlertid for 
Øjehlikket haardest trænger til, det 
er Forsøg i Retning af hurtigst mu
ligt at øge Udbyttet af Fiskeriet i· 
en hvilken som helst Sø, altsaa at 
øge Udbyttet af Fiskeriet ved Hjælp 
af den Fiskebestand, som i Øjeblik
ket forefindes. .Jeg skal ganske kort 
omtale et Forsøg, som jeg mener, 
der burde gøres, og som, hvis det 
lykkes, vil faa en meget stor Be
tydning for vort Søfiskeri. 

Denne Ytring af Hr. S. N. maa absolnt anholdes. I min Artikel i Nr. G, ,)Lidt om vort ~ØflS"Cl'i«, 
siger jeg udtrykkelig: Den fundamentale Fiskebestand i alle dans"e Søer hør ejler liline Er
faringer være Ani, osv. 
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I alle Søer forefindes der Gedder 
og Skaller. Forholdsvis er Antal
let af Skaller vist i de fleste, om 
ikke i alle Søer, altfor stort. I 
Søerne kan man ved Bredden se 
en uhyre Mængde af Skalleyngel. 
En Del af denne Yngel og en Del 
af Smaaskallerne bliver vel et 
Bytte for større og mindre Gedder, 
men langt fra i tilstrækkelig 
Mængde, hvad den overhaandta
gende Fiskebestand af Skaller er 
et Bevis for. 

Spørgsmaalet er nu, om det ikke 
paa en eller anden Maade lader 
sig gøre at udnytte den uhyre 
Masse Skallekød til Produktion af 
Geddekød. .Jeg tror, det var et 
Forsøg værd, om det ikke kunde 
lade sig gøre at udnyttte de.n om
talte Yngel til Opdræt af Gedde
yngel . til PortionAfisks Størrelse. 
At udklække Guldeyngel ved en 
Sø er ikke vanskeligt. Naar denne 
en Tid har levet i en passende 
Dam og har opnaaet en vis Størrelse, 
er det nødvendigt at kunstfodre den; 
Geddeynglen skal da sorteres og 
sættes i andre Damme, og nu be
gynder Fodringen med levende 
Skalleyngel, som det næppe vil være 
vanskeligt at opfiske i Søen i til
strækkelig Mængde ved Hjælp af 
en Ketser. Under den fortsatte 
Fodring vil en skarp Sortering af 
og til være nødvendig, for at Smaa
gedderne ikke skal æde hinanden, 
og paa denne Sortering og paa til
strækkelig Tilførsel af Skallernæring 
vil det hovedsagelig bero, hvor 
gunstigt Udfaldet bliver. Det 
gælder nemlig om at opfodre Gedde
ynglen til Portionsfisks Størrelse 
samme Aar. 

Her kan ikke være Tale om 
Overvintring. 

Det var ogsaa Forsøg værd, om 
der ikke i Søen langs Bredden 
kunde indrettes Smaadamme ved 
Hjælp af fint Traadvæv, saaledes at 
Smaagedderne blev henvist til at 
søge sin Næring af den Skalle
yngel, som vilde passere Traad
vævet og ind i Dammen. (Traad
vævet skulde naturligvis igen f j ær
ncs inden Vinterens Komme. 

Som bekendt er levende Portions
gedder i en høj Pris. Det vilde 
ikke tage en uforholdsmæssig lang 
Tid at udføre saadanne Forsøg. 
Lykkes de, saa er dermed vist en 
FrE'mgangsmaade, som kan bruges 
yed alle Søer, og som straks kan 
give et godt Plus til Indtægten af 
Søfiskeriet. 

Der er endvidere Foranstaltnin
ger, der straks kan give et Mer
udbyttfl for vort Søfiskeri; dem maa 
vi se at faa udført SIlarest muligt. 
Der er saaledes her i Bladet mere 
end eu Gang bleven peget paa 
Nedbringelse af de store Omkost
ninger ved Sødrifteu derved, at 
flere Søejere eller Bragere slaar 
sig sammen om Fælles·Udfiskning 
af deres Søer. Det er sikkert den 
Slags Foranstaltninger, som bør 
iværksætte"!, og som straks vil give 
et øget Udbytte af Røfiskeriet for 
de Ejere. eller Brugere, der kan 
gennemføre dem. 

Maa jeg i denne Forbindelse 
nævne en Foranstaltning, som jeg 
mener ogsaa hurtigst muligt burde 
træffes: det er Uddannelse af Fiske
mestre til Søfiskeri. At N etto-U d
byttet af vore Søer er saa forholds
vis ringe, har som nævnt bl. a. 
sin Grund i de store Driftsomkost
ninger. 

Garnredskaberne, der bruges til 
Fiskeri i disse, er nemlig meget 



110 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 10. 

dyre, naar de skal købes i en 
Stand, saa de straks kan bruges, 
og de vil efter alt for kort rrids 
Forløb være ubrugelige, dersom de 
ikke bliver behandlede forstandigt 
under og efter Brugen. Hvis det 
kan lykkes at nedsætte disse lJd
gifter betydeligt, da vil dette jo 
ogsaa betyde et Tillæg til det aar
lige Fiskel'iudbytte. 

(Sluttes). Smidt Nissen. 

Forsøgsfiskeri 
efter Aalefaring. 

-0-

Forsøgsstationen har faaet Land
brugministeriets Tilladelse til at nn
vende et mindre Beløb til Afhold
else af Udgifterne ved et Forsøg i 

paa Indfangning af Aalefaring ved 
Sneum Aa. I denne Aa, der løher ud 
til Vesterhavet mellem Ri be og Es
bjerg, plejer der at være et stort 
Optræk af Aalefadng. Eu meget 
stor Del af denne gaar sikkert til 
Grunde, idet den føres ud over 
:JIarsken gennem de talrige Eng
vandringskanaler, og det var' derfor 
her særlig ønskeligt, om Yngelen 
kunde fanges og komme til ~ytte_ 
I en af EngvalldringskanaIerne har 
Forsøgsstationen nu ladet opstille et 
Fangstaparat, og saafremt Konstruk
tionen af dette viser sig egnet, og 
der bliver rigelig Opgang af Aale
yngel, kan der mulig allerede i Aar 
leveres Y ngfll til Salg herfra. Det 
el' i saa Fald Hensigten at sælge 
den for 1 Kr. pr. 1000 Stk. med 
Garanti for levende Ankomst, men 
eksklusive Fragt. 

Skulde nogen ønske at aftage et 
Parti Aaleyngol, saafremt der bliver 

fanget nok til Salg, bedes de snarest 
meddele det til Magister C. V. Ot
terstrøm, Vodroffsvej 55, København, 
og samtidig opgive det ønskede Antal 
og saavel Postadresse som df)ll Jern
banestation, til hvilken Aaleyngelen 
skal sendes. 

Indplantning' af 
Aaleyngel i vore Søer. 

-o-

Da Spørgsmaalet om at indplante 
Glasaalen eller Aalefaringen i vore 
Søer bliver mere og mere aktuelt, 
vilde jeg gerne have Lov til her 
i Bladet at slaa til Lyd fOl' et For
søg, som oør gøres forinden denne 
Indplantning. Det har glædet mig 
meget at læse Hr. Smidt Nissens 
Opfattelse af denne Sag, og det 
J!'orsøg, jeg mener, der bør g'øres, 
er i fuld Forstaaelse med de Tanker, 
jeg har fundet i Smidt Nissens Ar
ti kIel' ltngaaendo nævnte Indplant
ning. De Heste af Bladets Læsere 
kender min Opfattelse af den gztle 
Aals Vandringer, idet jeg er over
bevist om, at de gule Aal (de endnu 
ikke kønsmodne Aal) tilbringer en 
Del af Sommer'en ved vore Kyster, 
men derimod opholder sig i de fer
ske og brakke Vande om Vinteren, 
idet de som oftest vandrer ud i 
April og Maj 1\haned og ind igen 
i September, Oktober og November 
Maaneder. Jeg mener endog at 
have leveret temmelig kraftige De
viser for denne Antagelse. Men 
hvis disse Beviser ikke er tilstrække
lig overbevisende, saa er det jo ikke 
vHl1skelig' at konstatere Fakta i den 
Retning, og det har forbavset mig 
meget, at de, som har udtalt sig 
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imod denne Anskuelse. ikke forlænge. 
siden har gjort energiske FGrsøg 
for at slaa disse. mine Beviser af 
Marke!!. Mrn for at overLevise de 
endnu ikke overbeviste og lal' at 
forebygge, at vi ikke ofrer mange 
Penge til Indplantning at Aaleyngel, 
som vi ikke faar Lov at beholde, 
vil jeg foreslaa. at der gønes føl
gende Forsøg : Vælg en Sø, som 
ligger l a 2 Mil fra cn Aa eller 
fra Havet, og som har frit I.,øb 
(ingen Stemm(>værkt>r o. s. v.), vælg 
en saadan Sø og gør saa Forsøg 
med Aalpns Vandringer fra samme. 
(Jeg forudsætter en Sø med Aal, 
SOIn. selv er gaaet op). Ligeledes 
var det bedst, om Søens Tilløb var 
uhind;'et, for saa kunde Forsøget 
gøres mere energisk og omfattende. 
Nu skulde Forsøget gøn's s,wledes: 
Hvert Foraar i April og Jlaj Jlaane
der opstiller man Aalemser med 
saa fine Huller, at selv de Aal, som 
det foregaaende Foraa1' gik op som 
Glasaal, ikke kan slippe igennem, 
og man anbringer Rusf'rne saale
des, at det er umuligt, for A alen 
at slippe udenom. Det ,il sige: 
man maa spænde over hele Løbet. 
Da Aalen næsten aldrig vaIJdrer 
om Dagen, kan Vandløbet godt be
færdes og andre Fisk har uhindret i 

Passage om Dagen. Pall. denne . 
Maade kan man absolut konstatere 
den gule Aals Udgang OtTI Foraaret. 
Glasaalell som pall. saUllue Tid vil 
gaa op, lægges jo ingen Hindrin
ger i Vejen, da den vandrer om 
Dagen som om N atten og desuden 
kan gaa igennem !tuserne. Paa 
samme l\hade kan man fastslaa den 
gule Aals Indg'ang fra Havet om 
Efteraaret, men det var maaske 
heldigst at anbringe Ruserne paa 
flere Steder, men først og fremmest 

ved Aaens Udløb i Havet for at 
bevise, at det virkelig er Aal fra 
Havet, der ga~r op, og selvfølgelig 
maa man ogsaa om Foraaret an
bringe Ruser ved Aaens Udløb, saa 
man ser, at Aalen ikke nøjes med 
at foretage smaa Vandringer i selve 
Aaen, men ser, at den vil ud i 
Havet. 

Da Lovf'n forbyder at spærre 
Løbet og at fange Smaaaal, maa 
man naturligvis søge Tilladelse til 
et saadant Forsøg. Aalen udsættes 
selvfølgelig igen. :Man kanja sam
tidig gøre Forsog over den mulige 
U c1vandren af Blankaal, idet Ru-

. serne kan opstilles dels for Ind
gang og dels for Udgang. 

Slige Forsøg skulde helst gøres 
mindst fire Steder i Landet: Et 
Par Steder i Jylland og et Pal' 
Steder pan øerne. ne kan gøres 
lld(~n mange Penge, 6 It 800 Kr. 
ialt, antager jeg. Og saa havde vi 
dermed forøget Kendsgerningernes 
Antal. Slige Forsøg mali. naturlig
vis gøres under skarp Kontrol. 
Man skulde dog mene, at der 
kunde skaffes Midler dertil, naar 
man husker paa, at vi aarIig fanger 
Aal for ca. 3 Jlill. Hr. 

:i/:; 1911. 

P. O. Knudsen, 
Aalhorg. 

Lidt mere om 
Indplantning af Aale

yngel i vore Søer. 
-o-

l Anledning af d'Hrr. Smidt Nis
sens og Lærer P. Knudsens Skepsis 
med Hensyn til Udsættelse af Aale
yngel, skal jeg supplere min tidligere 
Artikel med nogle Oplysninger, den 
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herværende Aalevandring vedrør
ende. 

Forinden maa jeg jjog oplyse, at 
de tre Som Søer, jeg raader over, 
har et Areal af emtrent 900 Td. Ld. 
og staar i Forbindelse med hveran
dre, saaledes at Udløbet fra den 
sidste Sø (Tuel) tillige dam.er Til
og Afgang for begge de andre Søer. 
Heraf vil man forstaa, at min Aale
kiste ved Tuel Søes Udløb er den 
uigenkaldelig sidste Laas for hele Sø
arealet. 

Denne Aalekiste, der fuldstændig 
spærrer Aaen, er altid lukket, enten 
ved fint Gitterværk, eller ved fint
maskede Ruser. 

I de fire Aar jeg har haft Fiske
riet her, har jeg personlig passet den, 
Morgen saavelsom Aften, naal' Ru
serne har været sat, fordi saadan en 
Aalekiste nu en Gang er N øglen til 
Pengekassen og fordi Undersøgelsen 
af, hvad der passerer den, ganske 
naturligt interesserer mig i aller 
højeste Grad. 

Forholdet har da været det, at 
alle Blankaalene har vandret i April 
og Maj. Deres Vægt er da fra 11/2-
5 Pd. 

I hele denne Periode findes iblandt 
disse store Blankaal kum 5-6 Stk. 
blanke Hanaal paa 30-MI cm. og 
enkelte meget store bredpandede 
AaI. Nogen Vandring af almindelige 
gule Aal over 30 cm. har ikke fundet 
Sted i dette Tidsrum, og mit Gitter 
hindrer alle Aal over 30 cm. i at 
vandre den øvrige Del af Aaret. 

Indvandring i Søerne af gule AaI 
over 30 cm, finder heller ikke Sted. 
For at konstatere det, har jeg i to 
Aar, saavel Foraar som Efteraar, 
stillet Ruserne i Aalekisten omvendt, 
saa den ene kan fange udgaaende 
og den anden mulige indgaaende Aal, 

men den Ruse der har været op
stillet med den sidste Fangst for 
øje, har aldrig givet noget Resultat. 

At Forholdene enkelte Steder i Jyl
land kan være en Del anderledes 
er meget sandsynligt, men det af
kræfter ikke i mindste Maade de 
Slutninger, jeg er kommen til, Slut
ninger som jo ogsaa er byggede paa 
egne praktiske Erfaringer. 

Navnlig vil jeg tro, at det for
holdsvis store Aaareal i Jylland byder 
Aalene saa gode Opholds- og Nærings
betingeiser, at de ofte vil foretrække 
at forhlive der en 'rid af deres Liv, 

! fremfor at søge til Søerne. Her paa 
Sjælland stiller Sagen sig jorn 
bekendt saaledes, at vi kun har 
forholdsvis smaa, i Sommertiden 
vandfattige Aaer, saa det bliver gan
ske anderledens naturligt for vore 
Aal, at ty til Søerne, hvor de altid 
vil finde den rigeligste Næring og 
det tryggeste Opholdssted. Ligeledes 
kan jeg tænkte mig at den langt større 
Bestand af smaa Hanaal i Jylland 
kan gøre sit til, at Vandringen af 
mindre Aal i Aaløbene bliver mere 
paafaldende. 

Det vilde selvfølgelig derfor ogsaa 
være af meget stor Interesse, hvis 
vi kunde faa en grundig og aldeles 
paalidelig Undersøgelse sat i Gang 
ovre i Jylland for at klare disse 
Spørgsmaal. Om vi imidlertid kan 
faa det Offentlige til at træde hjæl
pende til i disse pengeknappe l'ider, 
er vist høj st tvilsorut; men det skulde 
oprigtigt glæde mig, hvis det bliver 
'Tilfældet og Ferskvandsfiskeribladet 
er altid rede til at støtte Bestræbelser 
i den Retnin g; ligesom det gærne 
vil optage eventuelle Forslag til De
bat. Før vi imidlertid staar over 
for et virkeligt pos.itivt Forslag der 
ko!t og godt fremlægger en Plan og 
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peger paa et bestemt Sted, hvor den 
formentlig kan udføres med Udsigt 
til at opnaa et Resultat, har Drøftel
sen af Spørgsmaalet i al Ahnilldelig
hed neppe stor reel BetydniJlg, 
Hvad mig angaar, saa fortsæt.ter jeg 
ufortrødent med Lcbætning' af eng
elsk Aalefaring i alle mine Søer. har 
har jeg udsat 50,000 Stk, som jeg 
hal' indført paa egen Risiko, og de 
følgende Aar gør jeg ligesaadan. 

Hvad selve PerskvandsHskerifor
eningen angaar ha,r den næppe Raad 
til at støtte disse eller andre Cnder
søgeiser, saalænge Medlemskontin
gentet er saa ringe. Viser vi der
imod vor Interesse i Gerningen 
ved at smre et ordentlig Kon
tingent, i Lighed med f. Eks. 
Dansk Fiskeriforening, vil Sagen 
stille sig gunstigere, idet vi haade 
fa ar flere Penge i Ka"sen tii at a1'
bejue med og samt.idig kan gøre os 
Haab om, at Staten vil yde os Hjwlp 
i :lOgelllnnde Forhold dertil. 

Det er jo nu en Gang saaledes 
her i Venlen, at vil Folk ikke hjælpe 
lidt til selv, Cl' det uhyre vanskt'ligt 
at faa andrc til at interessere si g' 

for dem igen. 
Konklusionen af mine Erfaringer, 

01' som sagt, at lilaH bør sætte AaJe
faring ud i Søer, hvor der er for faa 
AaI. Forsøget er forholdsvis billigt; 
jeg for min Part har ikke Haad til 
at lade være. 

At der selvfølgelig kan siges 
meget for og imod i en saa lidet 
undersøgt Sag, er jeg ikke i Tvivl 
om, og Bidrag til Bladet, .ler kan 
give Oplysninger herom er altid 
komne. Kun mna jeg, skøndt dette 
Blads Redaktør, bede for mig under 
Kampen, jeg staal' nemlig midt i selve 
Arbejdet fol' at løse min Del af Op
gaven, saa jeg Inder mig dog ikke 

paavirke til at heIde hverken til den 
ene eller den anden Anskuelse, men 
følger min Vej ligeud mod mit Maal. 
der er: en 1'ige7ig Aalebestand i alle 
danske Søer, fremskaffet vr:~l (j els æt
telse, hvor saadant el'jornødent OfJ hvor 
E'orltoldene taler derfor. .J eg drister 
mig J1emlig til at fastholde, at uden 
en rigelig Aalebestand bliver Om
kostningerne ved Driften af Søtiske
riet for store og Indtægtt'l'lle for 
usi1.;rc i Forhold til den Kapital og 
det At'bejde, der udkræves. 

Red. 

Blandede lIeddelelser. 
-o 

(ntel'national I<'iskel'iudsfil
Jing i Paris 1911. 

I November og Decembtr Maane
der i Aai' afholues i Paris ell inter
national Fiskerjm}stilling. 

Udstillingell omfatter følgende 
Grupper: 1) Ferskvandsfiskeri, 2) 
Havfiskeri, 8) kunsti g Fiskeavl (der
under Krebse og Hummeravl, Aqua
rienske, nyttige og skadelige Vand
insekter og Planter), 4) 0sters- og 
Muslingekult1ll', 5) Cdnyttelsen af 
Vandets og Havets forskellige Pro
dukter (Perler, Vandfugle), G) Indu
striens Betydning for Fiskeriet, 7) 
Fiskevandelles ltenholdelse og Hy
giejne, 8) Sport !I) Ozeanografi og 
Kunst. 

Anmeldelsen til Udstillingen skal 
indgaa senest d. 1. Oktbr. Xær
mere Oplysninger faas hos U dstil
lingens Generalsekretær, Hr. Maurie 
Cabs, Advocat, Hl1 Hue Mont
martre, Paris. 

»Allgem. Fisch.-Zeit.« 



114 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 10. 

Fiskernarkedet. 
~o-

Køhenhavlls ofrellUig'c Fi.skeauklion. 

AaI 90-100 Øre pr. Pd. 
Laksørred 125 
Laks, store 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

15-30 
Øre pr.lOOS!k. 

nedin, 6. ilfaj. 

(Officiel Markedshel'etning). 

Levende Fisk: 

Gedde 
Gedde, store 
Sandart, mat, slllua 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, slllua 
AnI, store 
AaI, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karu<lser 

pr. pl'. Pd. 

Ro-IO! 
57 

7B~58-fi5 

116~SR 

SB-HlS 
27-19 

nO-96 
n9~103 

80 
76-1'10 
23-1l9 

Ispnkkede Fisk: 

Ørredfisk, slllaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, Slllaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AaI, store 
Aal, mellemstore 
AnI, usorteret 
Karper 
Brasen 

pr. pl'. Pd. 

110-1l3 

30-39 
45-47-70 

81 

(JO-fig 
41'1-00 

H a 11I h Ol' g, li. Maj. 

Ispakkede Fisk: 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, slllaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pi. pr. Pd. 

236~~241-258 

12G-1!:l1 
53~~133 

101-102-92-100 
34-44 
34-60 

45-25·~35 

14-15-20 
35-40-3E> 

80-84---100 

Husk 
at sende Meddelelser til den nye 
Rubrik: Iagttagelser Em Fiskekul
turel'lle. ' 

Annoncer. 
~o-

Plads søges 
som Medhjælper ved større Damkul
tur -- eYf~ntuelt en mere selvstæn
dig Stilling. Har været 4 Aar ved 
et større Fiskeri og anbefales godt. 
Billet, mrkt. "Plads søges", mod
tager Bladets Kontor. 

Forpagtning 
af et..-.nindl'e I<'iskeri mcd rigeligt 
og ~oa.t Vand,. U(lklækningshus og ny 
Bolig tor en glft :\fnnd samt god Havc
plads kan faas straks paa mcget billige 
Vilkaar. Særlig passcnde for en Mand, 
der kan driye ct Haandværk vcd Siden 
af som Biindtægt. Billet, mrkt. »Strax«(, 
modtager dette Blads Kontor. 

@~®E~~i~~iE~!~~~~~~~~~~@ 

i Ziemsens I 
~ Bundskærer, ~ 
m eneste praktiske og virk- .ni 
Æ somme li{ 
\U W .a'\ 0llrensningsaplta]'at LT\ 
'\1/ \il 
.æ" for .ro.. 
\"tf \:tJ 
ffi Søt]'. Kanaler og ffi 
Æ. Vandløb, lE 
~ Fjerner hurtigt og let 'i 
@ Vantlplante'l', Siv o~ Rør @ 
åi fuldstændig. m 
Æ Alle Oplvsninger meddeles af ~ \ti J - '\ti 
.a\ m 
\!J H. C. Petersen & Co., \il 

~ København B, ffi 
~ Aarhns. Odense. 2t. .m. W . Ll.\. 

~~!~~!®!@1!®!~~~i~~~~I~~@) 
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Fiskeriet Aalykke" I Ærede Ferskvandsfiskerier 
pr. Lun;erSkov' tilbydes 

Telefon 13 Telefon 13 I Fiskefoder 
tilbyder I)rima øjneæg. l'n",el til billiggte Dagsprig. 

og Sættefisk afDæk-o Kilde- Prederik 1lansen &: Sønner, 
og BegnbueOI'I'ed samt Sætte- Kerteminde. 
fisk af Karl)el' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
PortiollS01'red, større Ørred, Kar

per og' Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ckristcnsen. 

øjneæg. Yngel og Sættefisl," 

af ø r r e d; Sættefisk 

af Karper og Suder samt 
Sætte-Krebs sælges. 

Portionsftsk og større Fisk samt 
prima øjneæg købes. 

Kontant Betaling yed Afhent
ningen paa S ælgers nærmeste 

J erllbanestation. 

Fiskeriet i VUludrup. 
Telefon Nr. 26. 

Averter i Foreningens M.edlemsblad 

Telefon 1ot) , 
Tl'!egralll-Adres~e: Frede1"ik Htmsen. 

Haruld Børgesen, 
Specialforretning i Redskaber til 

(,ystfiskel'i. 
Sammcl1f'olddig Fiskespand 4 Kl'. 

Aluminium Frolcostæske 
til at folde sammen Kr. 2,50 å 3,00. 

Forlang illustreret Prisliste Nr. 2. 

.'redel·iksberggade 2S. 
København. 

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

paa nærmeste Jernbanest.ation. 

Kontant Betaling. 

G. Domaschke. 
Fisehhal1dll1ng, Berlin 40, 

Lehrterstrassc 18-19. 
Telegr.-Adr.: I"o.'ellenhalldel. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ol'rctlarter købes. 

Fiskene afhcntcs Speeialvogu pau Sælgerens nærmeste ,Tcl'llbancstafion. 

Kontant Betaling. =='---

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telt'gr.-Adr. : 
Damkullur, 
Lnnderskoy, 

sælges. 

P. 1I(tnsen (.c~ ~P •• foJ'fjensen, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48, 

Lejrskov 16. 

Portions..,Ørred, 
forsendt frisk i 'ls, modtag'es pt'. successivc Lcvcranee 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

COllsignation ønskes. IUIEJI.RN'. Prima Referance. 

Slatskol1~lllellt, JlIagbl!'r (;111'. I,øftinu;', Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Al'tiklCI' og }led(lelclscl' er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hollmeycl', Sorø. Arlilder for hvilke der fordres J1onorar, 
bøl' forsynes med ))!lIod Honorarc(. 

NU: ArliklCl' og Meddelelser lllaH kun skrives paa Papirets ene Side al 
HensYIl til Trykningen. 

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



F erskvandsfiskeribladef. 
Ferskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hojf1'neyer, Sorø. Telefon 24. 

Iu(lmehlel!iler i Fiskeriforeningen sker til KonhH'el eller til et !\1edlel1l al 
Bestyrelsen. Aarskonlingent 4 Kr., hvorfor :\ledlemsbladet ed10ldes gratis tilsendt. 

l. .Jnni. I 1911. 

In(lhoM: 

Ferskvandsftskeriforeningcns General
forsamli ngo 

Ferskva Il dsflskerifOl'en ingen s Regnskab 
for 1910. 

Vort Søflskeri. 
Hvorledes torholder det sig med den 

gule Aals Vanddnger .Jylland og 
paa øerne'! 

Kunstig Geddeavl. 
Gamle Meddelelser OIll Gaardboe Sø. 
Blandede Meddelelser. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Generalforsamlingen 
i Fredericia 

den 27. Maj 1911, 
---o--

Formanden, Brygger, calld. polyt 
Bie, indledede Mødet med at byde 
Forsamlingen Velkommen og fore
slog Næstformanden, Landstings
mand, Nationalbankdirektør Laurid
sen valgt t.il Dirigent. Hr. Lauridsell 
valgtes enstemmigt. 

Pormanden gik derefter over til 
Dagsordenen. 

Under dens første Punkt: 

1. Beretning om Virksomheden, 

g'av Pormanden ~leddelelse om Med
lemstallet, som viste nogen Prem-

gang. Som Tilskud fra Staten har 
Foreningen i det forløbne Aar mod
taget 3000 Kr., hvoraf de 2000 Kr. 
som Tilskud til Forsøgsstationen og 
de 1000 Kr. til Ferskvandsfiskeri
blndct. 

Af disse 3000 Kr. kommer den sidste 
Fjerdedel imidlertid ikke Regnskabet 
for 1910 til Gode, fordi Stats regn
skahet som bekendt ikke slutter før 
L April; det sidste Kvartal vil der
for først komme paa dette Aars 
Regnskab. I Virkeligheden er vor 
Status derfor betydelig bedre pud 
Aarsregnskabet udviser, og Balance 
Cl" nu opnaaet. 

Som Efterbevilling til Hjælp til 
Dækning af den sidste Rest af 
1) II derskud et fra Aarhusudstillingen, 
har Foreningen endvidere modtaget 
et Statstilskud af 500 Kr. 

Blandt Aa l'ets Mærkesager om
talte Formanden derefter Forenin
gens Arbejde for at afværge Følgerne 
af det før i Bladct omtalte, af Stats
banerne udsendte Cirkurlære, hvor
efter alt E'iskefoder for Fremtiden 
skulde gaa paa rødt Fragtbrev. Ved 
velvillig Imødekommenhed fra Auto
riteternes Side blev Cirkulæret 
ændret saaledes, at. al fet'sk, frisk 
Fisk, i ordentlig Emballage, for 
Fremtiden vedblivende kan sendes 
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paa hvidt Fragtbrev. Som Deltagere 
i Forhandlingerne med Statsbanerne 
om denne Sag valgte Foreningen 
d'Hr. Bie, Christiansen, Jedsted 
Mølle, og Landstingsmand Laurid
sen ; navnlig den sidste og d'Hr. 
j1"iskeriinspektør Mortensen og Stats
konsulent Løftings gode Bistan d 
kan vi takke for det heldige Hesultat 
af de førte Forhandlinger. 

Den 3. Maj iaar har Udvalget 
for Lovændringer, d'Rr. Bie, Smidt 
Nissen og Fensmark, deltaget i et 
Møde med Dansk Fiskeriforening. 

Forsøgsstationen i Hornsyld lede
des ifjor af Magister C. V. Otterstrøm, 
og den daglige Drift udførtes af 
Fiskemester Errboe. Beretning 
herom er tidligere offentligjort i 
Bladet. Atter iaar har Foreningen 
installeret sin Forsøgsstation i Horn
syld, og da Forsøgsperioden iaar 
kan udstrækkes over et længere 
Tidsrum end i det forløbne Aar, 
fordi Foreningen har modtaget Til
sagn om Statstilskudet paa et tid
ligere Tidspukt, og da Foreningen 
samtidig har udvidet sit Forsøgs
areal til at omfatte hele Fiskeriet 
i Hornsyld, har vi al Grund til at 
forvente, at Forsøgene laar vil 
vise et endnu bedre og paalideligere 
Resultat end i 1910, hvor B'orsøgs
perioden var indskrænket til tre 
Maaneder, og Foreningen kun dispo
nerede over de halve Damme. For
søgene ledes at de salIlme to Herrer 
som ifjor. Det af Foreningen ned
satte Udvalg angaaende Forsøgs
stationen bestaar af d'Hr. Propr. 
Fensmark og Porp. Stamer. 

Atter iaar har Foreningen ind
ført Aalefarin g fra England, som i 
et Antal af 65000 Stk. er fordelt 
blandt dens Medlemmer. 

Importen ledes af Dr. Hoffmeyer, 

udmærket bistaaet af d'Hr. Fiskeri
agent Sølling, England, og Fiskeri
foged Sørensen, Bramminge. 

Importen lykkedes over Forvent
ning, og Aalefaringeu kunde leveres 
for en Pris af ca. 2 Kr. pr. 1000 
Stk. Formanden takkede Dr. HofI
meyer for hans Arbejde og bad 
ham, med Generalforsamlingens Til
slutning, om at fortsætte med Ledel
sen af Importen i det kommende 
Aar, hvilket Dr. lovede. 

Endelig omtalte Formanden Af
færen med de tyske Cirkulærer, 
som tidligere har været udførlig 
drøftet her i Bladet, og gik derfra 
over til at omtale de Søforsøg, som 
Dr. HofImeyer foretager med Sorø
Søerne, idet han udtalte Foreningens 
Paaskønnelse af de Bestræbelser, 
som Dr. udfolder for at naa til 
Klarhed over de Faktorer, som 
betinger Tilrettelægningen af en 
virkelig paalidelig Plan for en 
rationel Sødrift. 

2. Regnskabet fremlægges til Godkendelse. 
Som tidligere omtalt viser Regn

skabet en glædelIg j1"remgang. Denne 
skyldes i første Række en vidtdreven 
Økonomi, men er tillige fremkommen 
yed, at Bestyrelsesmedlemmerne har 
nøjedes med 'kun at tage Betaling' 
til 3. Kl.s Billet paa Rejser og 
ingen Diæter har beregnet sig i 
det forløbne Aar. 

Regnskabet godkendtes enstemmigt. 
Som tredje Sag paa Dagsordenen 

korn derefter: 

3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
Efter Tur afgik d'Hr. Brygger, 

cand. !Jolyt Bie, National bakdirekør, 
Landstingsm. Lauridsen, Direktør 
Christiansen, Propr. Fensmark og 
Dr. Hoffmeyer. Samtlige Herrer 
genvalgtes. 
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4. Valg af Revisorer. 

Genvalgt blev Propr. 'Eich og 
nyvalgt Ingeniør Petersen i Stedet 
for Magister ,C. V. Ottersfrørn, der 
ønskede at fratræde. 

Femte Sag paa Dagsordenen: 

5. Forslag om forhøjet Medlems-
kontingent for Fiskerierne, 

gav Anledning til en livlig Diskusion, 
hvori hl. a. deltog Godsinspektør 
Cooprnann. l'ropr. Fensmark, Næst
formanden og Direktør Christiansen. 
Alle Udtalelser mundede dog ud i 
Ønsket om at forhøje Fiskeriernes 
aarlige Kontingent til 10 Kr., og 
fra flere af de større Fiskeriers 
Side fremkom endog Forslag om 
en yderligere Forhøjelse, idet man 
havde Forstaaelse af, at en stærk 
og levedygtig Forening var det 
bedste V æm for de enkelte Med
lemmer, naar der kom store alvor
lige Spørgsmaal paa Dagsordenen, 
som f. Eks. det før omtalte Cirku
lære fra Statshanerne om Ilgods
betaling for Fiskefoder. General
forsamlingen vedtog dog sluttelig 
enstemmig at blive ved de LO Kr. 
for større Fiskerier, der har mindst 
2000 Kroners Omsætning, medens 
de smaa Fiskerier og de almindelige 
Medlemmer vedblivende kun skal 
betale 4 Kr. om Aaret. 

l Forbindelse med dette Spørgs
maal fremkom Kasserer Nors med 
en Henstilling til Bladets Abonnenter, 
om at indmelde sig som Medlemmer 
i Foreningen; Dhr. hal' kun Fordel 
deraf, idet de derved erhverver sig 
Medlemmernes Rettigheder, uden at 
det vil koste dem en Øre udovt>r de 
fire Kroner for Bladet, og Regn
skabet vil simplificeres i ganske be
tydelig Grad. Dette til velvillig 
Overvejelse. 

Endelig det sidste Punkt paa 
Dagsordenen: 

6. Eventuelt 

gav Magister Otterstrøm Anled
ning til at fremkomme med nogle 
Oplysninger om F orsøgsstattionens 
Virksomhed. Af disse fremgik det, 
at mall paatænker at genta.ge Fod
ringsforsøgene fra ifjor med hen
holdsvis fersk Fisk, frossen Fisk og 
Lunge og supplere dem med et pa
rallel Forsøg med kogt Lunge, som 
medtages af Hensyn til et derom 
udtalt Ønske fra Fiskerierne. 

Desuden gøres der Fodringsforsøg 
med Yngel i tre Damme. 

Ligesom man vil fortsætte med 
Forsøgfodning med Snegle (Ducci
num undatum) fra Limfjorden og 
endelig vil Farvningsforsøgene blive 
fortsatte. 

Formanden meddelte derefter, at 
Dansk Lystflskeriforening iaar havde 
holdt 25. Aars .Jubilæum, i hvilken 
Anledning Ferskvandsfiskeriforenin
gen havde sendt et Lykønsknings
telegram, hvorpaa var indløbet en 
venlig Takskrivelse. f1~ndvidere op
læste Formanden en Takskriyelse fra 
Formandp.ll for Dansk Fiskerifor
ening, Kommandør Salling, som Fersk
vandsfiskeribladet havde bragt en 
hædrende Omtale i Anledning af 
ha.ns 70 aarige Fødselsdag. 

Derefter gav Formanden Meddel
else om et begyndende Samarbejde 
med Dansk Fiskeriforening, som var 
under Opsejling, idet der el' udsigt 
til, at Fersksvandsfiskeriforeningens 
Medlemmer i den kommende Vinter 
kan komme til at nyde godt af de 
Foredrag som D. F. lader afholde, 
i Egne, hvor Salt- og Ferskvands
fiskernes Interesser mødes. 

Sluttelig holdt Dr. lIotfmeyer et 
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Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for Aaret 1910. 

Indtægt: 

A 1. Kontingent for UHO af 285lVIecllemlller il 4 Kr. , , , , 
do, l do, a 10 Kr. '" , 

Redaktør Hoffmeyer fejlagtig afkrævet Kontingent 2. Gang 
llVilket derefter under l 2 1911 er remitteret ham og 
ført til Udgift under Post F. 12. 

" 4. Kontingent for Aaret 1910 af 7 Postahonnenter it 4 Kr. 
" 2. Ekstrakontingent fur do. fra forskellige :'ledlemmer (se 

Kassebogen), , , , , , , , , , , , , , , ' . , , , " ",."."""", 
Ekstrakontingent for 190U af l Medlem (se Kassebogen) 

" 3. Solgt 5 Aargange af Bladet for lUDO iL 4 Kr. , , , , ' , ' , 
" 4. Indtægt af Annoncer i l~HO , , , , , , , ' , , , , , , , , , , , , , , , , 
" 5. Statstilskud i HH O, , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ' , , ' , , , 

(herat 500 Kr. Efterbevilling til Hjælp til Dækning af 
Underskudet fra AarhusudstillingeIl), 
Tilskud fra Præstø Amtsraad for 1910 "',"" 

" G. Solgt 40 Loveksemplarer a 20 Øre (se Ruhrikken i 
Kassebogen) "',"""""""""" ,,' , , , , , , . 

" 7. Refunderet Porto (se do, i do.) , , , , , , , , , , , , , . , 
" 8. Indtægt fra Forsøgsstationen" ... , , , .. , . , 
" 9. Indvundne Renter i Aarets Løb , , , . , , . 

Underskud. , , . , , , , ...... , , , , , , , . , . , , ' , , . , , . 

Udgift: 

Underskud for 190~)"".,." ... "",." ... """, .. 
B. Bladets Trykning og Udghrelse m. v., , , , , , .. 
C. Porto, Telegrammer, TC'lefon og Papir, . , . , , , , , , 
D. Rejseudgifter og Diæter, ' , , , . , . , , , .. , , , , , , , 
E. Honorar og Kontorhold, ... , , ' .. , ... , .. ' 
.F. Forskellige Udgifter, . , , .. , . , .... , , . ' , . , 
G. Forsøgsstationen",.. '" ".""""",. . " , .. 

Ribe, den ilO. April 1911. 

Kr. 

1400 
10 
4 

28 

1::17 
10 
20 

190 
2750 

50 

8 
51 

580 
16 

251:1 

5255 

Kr. 

1)95 

1598 
129 
229 
lOO 
977 

1525 

5255 

Øre 

" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 80 

" 

" 

" 65 
90 
60 
22 

17 

Øre 

\)7 
18 

,. 
56 

" 45 
Ol 

17 

Foranstaaende Regnskab med tilhørende Bilag er revideret af os 
og have vi intet fundet at erindre. 

V. Eich. 

Rigtig Afskrift. 
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kortfattet "Foredrag om sine Arbej der 
og Gndersøg6lser ved Sorø Søerne; 
Foredraget drejer sig om følgende 
Hovedpunkter. 

Kortlægning af Søerne 
Travlfiskeri l 

Skælundersøgelser 
Undersøgelser af Fiskenes Maveind

hold 
Boniteringen af Bunden og 
Indsætning af Aalefaring. 

Efter Foredraget bragte Prop. Fens
mark Doktoren en varm Tak for 
hans uegennyttige Arbejde for at for
bedrfl Søfiskeriet, og" særlig fordi 
han lod alle sine Erfaringer og Re
sultatet af sine Undersøgelser komme 
Offentligheden til Gode. 

Del'rfh~r sluttedes Generalforsam
lingen, og ved det bagefter konsti
tuende Be:;tyrelsesmøde genvalgtes 
Dhr. Bie Oll; Lauridsen lwnholdsvis 
til Formand og Næst,fonnand. Stats
konsulent Løfting viste Forellillgen 
d~n Interesse at overvære General
forsamlingen. 

Vort Søfiskeri. 
-0-

III. 
Jeg er sikker paa, at disse Ud

gifter kan nedsættes betydeligt, 
dersom vi kan faa Sødriften ledet 
af Fiskemestre, der har erhvervet 
gigen saadan Cddannelse, at de 
ikke alene forstaar at fiske i en 
Sø, men ogsaa forstaar at binde 
Garnl'edskaber og at montere, præ
parere og opbevare disse o. s. v. 

Hertil fordres ganske vist, at vi 
har et eller flere Søfiskerier, ledet 
af kyndige, erfarne og dygtige 
Mænd, hvor de unge Mænd, der 

har Lyst og Evner til at uddanne 
sig til Sø-Fiskernestre, kan lære alt 
dette. D"t er absolut en Mangel, 
at vi ikke allerede nu har saadanne 
Søfiskerier at kunne henvise de 
vordende Sø-Fiskemestre til, saa 
meget mere S(lm vi i Hr. Fiske
mester Errboe har en Mand, der 
sikkert fOl'trinligt vilde egne sig 
til Leder baade af Sødriften og af 
unge Mænds Uddannelse til Sø
Fiskemestre. Hr. Errboe har nemlig 
uddannet sig i praktisk Søfiskeri i 
Tyskland under dygtige Mænds Vej
ledning, og da han efter sin Ud
dannelse atter vendte hjem til 
Danmark, var det hans Agt at gøre 
de Erfaringer, han havde vundet, 
og det Kendskab, hall havde er
hvervet sig paa Søfiskeriets Om
raade frugtbringende herhjemme. 
Men det lykkedes ham ikke at 
komme i Lag med Søfiskeriet. For 
Øjeblikket er han Fiskemester ved 
Homsyld Fiskeri, der, som bekendt, 
atter i Aar er Ferskvandsfiskeri
foreningens Forsøgs-Station. 

Det forekommer mig, at det ikke 
er paa den Slags Pladser, Hr. Err
boes Kendskab og Erfaringer paa 
Søfiskeriets Omraade bliver gjort 
frugtbringende. .Tt·g ved af Er
faring, at han ikke alene er i Stand 
til at lære sine Elever at drive 
Søfiskeri, men at han ogsaa kan 
lære dem at binde Garnredskaber 
og at montere, præparere og op
bevare disse. Vi har vist kun faa 
Mænd her i Landet, der har gjort 
saa Il1Pget for at uddanne sig i 
praktisk Søfiskel'i og faaet noget 
dygtigt ud deraf, som fIr. Errboe, 
og jeg synes, det er helt galt, at 
en saadan Mand ikke bliver taget 

Søfiskeriets Tjeneste.' 
Jeg har tilladt mig atter at hen-
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lede Opmærksomheden paa Hr. 
Errboe. 

Jeg antager nemlig, at den Tid 
ikke kan ligge saa langt borte, da 
det lykkes vor Forening at erhverve 
sig en Sø en Forsøgssø, maa 
jeg vel helst sige. Skal der imidler
tid komme noget ud af Driften af 
en saadan Sø, saa gælder det først 
og fremmest om at faa en dygtig 
og interesseret Mand til at lede 
denne. Hvor vil man faa en saadan 
Mand fra? Noget bør der i 
ethvert Fald snart gøres fra For
eningens Side for at ophjælpe vort 
Søfiskeri. 

Smidt Nissen. 

Hyorledes forholder det sig med 
den gule lals Vandringer i Jylland 

og paa Øerne? 
-o-

Da Dr. Hoffmeyer er af den 
Formening, at Spørgslllaalet om den 
gule Aals Vandringer nok burde 
gøres til Genstand for nærmere 
Overvejelser og eventuelt for J;"or
søg, men at man i vore penge
knappe Tider vanskelig kan gøre 
sig Haab om Midler til slige For
søg, saa maa man se ad anden Vej 
at samle Kendsgerningerne sam
men. .Teg har derfor tænkt mig at 
paabegynde OffentliggørE'lsen af en 
Del Breve, som jeg har modtaget 
fra Fiskere fra de forskellige Dele 
af Landet - det bliver dog kun 
fragmentarisk, og jeg skal fremde
les holde Bladet a jour med de 
Breve, jeg i en nær Fremtid haaber 
at modtage angaaende ~amme 

Spørgsmaa:l. Det syne~ jo, at der 
er Interesse for Sagen, og der er 

stor Sandsynlighed for, at vi ad 
den Vej kan samle saa mange Op
lysninger, at vi faar et Overblik 
over, hvorledes Forholdene virke
lig er i de forskellige Landsdele, 
om de end ikke skulde være ganske 
ens. Der Iran jo være Undtagelser 
fra Reglen, men for Jyllands Ved
kommende er Forholdene dog 
temmelig ens. En meget er/m'cn 
Fiskerijogecl skriver saaledes om 
AaJetrækket i Kongcaa, Vardeaa, 
Ribeaa og 8ttlumaa: "Den magre 
Aal søger i Tiden fra Midten af 
August til først i November op i 
nævnte Aaløh i meget forskellige 
Størrelser, dog kun undtagelsesvis 
over 1 Pd. pr, Stk.; ligeledes en utallig 
Mængde unge Aal til 30 a 40 Stk. 
pr. Pd. - -almindeligvis betragtet 
for at være Hanaal, men bevislig 
har disse i Indvande i Løbet af 
faa Aar opnaaet en Vægt af indtil 
2 Pd. pr. Stk. 

Ved Stemmeværkerne ved Aaens 
øvre Løb fanges endnu en Del 
Blankaal, men det bliver mindre 
og mindre." 

Samme Fiskerifoged stillede jeg 
følgende Spørgsmaal: 

Fanger De Aal om Sommeren, 
og i bekræften de Fald h vad Slags? 
- Svaret lød saaledes: "Ved Aaer
nes nedre Løb fanges efter sollyse 
Dage og med lidt Nedbør en Del 
magre Aal (Klæpaal) samt enkelte 
Blankaal samt største Parten af 
den lille Aal, der da søger tilbage 
til Havet eller Fjordene, hvor den 
i Sommertiden findes -i meget stor 
Tal. Jeg mener, at den gule Aal 
kun gaar ud for den første Tid af 
Sommeren at opholde sig i Nær
heden af Kysterne i Brakvand. 

N. N., Fiskerifoged," 
Fra Ribe skriver en Fisker: 
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"Fanger Aal for Opgang i Sep
tember og Oktober og for Nedgang 
i April og Maj. Fangststedet er 
ved Ribe Aamunding. l 

N. N., Fisker, Ribe." 
}1~n Gaardejer i Tjæreby skriver: 
"Her fanges Aal for Opgang fra 

Havet om Efteraaret fra September 
til 10. November." 

* 
En Fiskeribestyrer fra Ejstrup 

skrev saaledes: 
"Dette for at meddele Dem, at 

vi ved Udfiskning af Damme, hvor 
Risten har været saa aaben, at 
smaa gule Aal har kunnet smutte 
igennem, har, til vor store Forun
dring, fanget smaa .gule Aal i Spande
vis, og det har gærne været i Maj 
og Juni Maaneder. Disse kunde 
ikke komme deri, hvis de ikke gik 
med Strømmen nedad eller udad. 

N. N., Fiskeribestyrer. " 

Fra Vardeegnen skreven Fisker: 
"Vi vender om Efteraaret Fiskeri

redskaberne saaledes, at vi kan 
fange Aalene, naar de kommer fra 
Fjorden og trækker op i Aaen. I 
Tyskland benævnes disse Aal for 
tykhovede Aal, hvilket ses af med
følgende Afregning. En enkelt 
god Plads ved Vardeaa gav i 2 
Nætter ca. 1000 Pd. Aa1. 

N. N., Sognerdsfmd. og Fisker. 

* 
Fra Janderup pr. Varde skriver 

en Fisker, som i over tyve ARI' 
har befattet sig med Fiskeri, og i 
de sidste Aar næsten udelukkende 
med Aal- og Laksefiskeri: 

"Som Svar paa Deres Spørgs
maal, skal jeg gerne meddele Dem 
nogle Oplysninger angaaende Aale-

fiskeriet her i Vardeaa. Det be
tydeligste Fiskeri foregaar i Sep
tember .:\'1aaned. For Treaaret 
1904-05-06 havde vi udmærket 
Fiskeri fra 20.-25. September. Jeg 
havde ca. 400 Pd. den 21. Septem
ber 1904. De spørger, om vi 
sætter vore Ruser for Opgang fra 
Havet om Efteraaret. Ja, ellers 
fik vi ingen Aal; thi Aalen gaar 
herind i Aaen om Efteraaret og 
ud i April og Maj igen. Da fisker 
vi ogsaa en Del, men det er rent 
forsvindende i Forhold til Efter
aarsfiskeriet. Der er gjort mange 
Forsøg paa at fange Aal for Ud
gang om Efteraaret; men de er 
alle mislykket. Jeg har bl. a. sat 
en Ruse for Udgang og endog saa 
dybt Radgarn, at AaIen ikke kunde 
komme over, men jeg fik ingen 
AaI. Disse Forsøg er gjort i Maane
mørke. )\led Hensyn til hvad Slags 
Aal det er, har de alle mulige Ku
lører. Hvad Størrelsen angaar er 
21/2 Pd. Poppunktet. Her i Aaen 
har vi Flod og Ebbe. Med østlige 
Vinde stiger Vandet ikke over to 
Fod, og da giver Fiskeriet størst 
Udbytte, uanset om vi har l\'laane
mørke eller ej. Den største Fangt, 
vi nogen Sinde har haft, var ved 
Fuldmaane. Det kan maaske in
teressere Dem at høre, hvor smaa 
Aalene kan være i denne Tid 
(Marts). N aar man med en Lyster 
trækker en Sivknold op af JVll1dde
ret, da kan der være flere smaa 
Aaleunger i den paa Størrelse llled 
smaa Synaale, og dt~m kan man 
fange hele Vinteren. Hvor er disse 
Aaleunger udklækkede? Sagkyndige 
paastaar jo, at Aalefaringen kom
mer i Maj, men disse smaa Aale
unger kan da ikke være kommen 
ind i Maj 1907 (Brevet er skrevet 

• 
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den 11. Marts L 908*). Her har 
Aalefiskeriet givet ca. 10,000 Kr." 
N. N., Fisker, Janderup pr. Varde. 

P. C. Kn~tdsen, 
Aalborg. 

Kunstig Geddeavl. 
-0-

(Fischerei Zeitung). 
Ifjor blev Gedderne overmaade 

sent kønsmodne. Fra Midten af Fe
bruar havde jeg hver Dag undersøgt 
de fire Rogngedder, som jeg holdt 
i et mindre Bassin; men først den 
19. April havde en af dem modne 
Æg. Jeg opsamlede dem ien Glas
skaal og fiskede en Hangedde op. 
Her blev jeg slemt narret; thi de 
to Hangedder, jeg raadede over, 
havde gensidig bidt hinanden saa 
slemt og var i en saa bedrøvelig 
Tilstand, at de næsten ingen ,Mælke 
indeholdt. 

Det lykkedes mig dog at presse 
et par Draaber ud over de Tusinder 
af Æg, hvorefter jeg som sædvanlig 
rørte det hele rundt med en Fjeder; 
kom derefter Vand til og hældte saa 
Skaalens Indhold ud i et Barnekam
mer med Glasvægge, som var an
bragtsaaledes, at det havde Gen
nemløb fra en Ørreddam. 

Som man vil erindre, herskede 
der paa den Tid et meget koldt, regn
fuldt Vejr, hvorunder de i det Frie 
udklækkede Æg led meget, da ValIdet 
indtil 11. Maj kun var 6-80 C. varmt; 
Overen Tredledel af Æggene blev 
da ogsaa hvide (døde). 

, *)Fiskeren sendte mig nogle afdisse 
smaa Aaleunger og jeg maa ind
rømme, de er ikke større end de 
mindste Glasaal. Det er ikke »Ni-
øjne«. 'P.C. K. 

Den 26. April kunde man skimte 
Silhouetten af den krnmmede lille 
Fisk i Ægget, den 30. var øjnene 
synlige, og den 2. MHjbegyndte 
Yngelen at krybe ud. Man bemær-

I kede da den Ejendommelighed, at 
Yngelen hængte sig ved Munden 
baade paa Vandplanternes Blade og 
Stængler og paa Apparates Glas
og Metalvægge. De forblev saaledes 
hængende ganske uden Bevægelse 
i Dagevis. , 

Denne Stilling indtog Fisken 
rimeligvis for at værne sig mod 
sine Fjender. Det var nemlig :under 
disse Forhold vanskeligt at op
dage den. Selve Fasthængningen 
gjorde paa Iagttageren det Indtryk, 
at den skete ved Hjælp af Under
læben, ogsaa de sammen med Plan
ter præpar'erede Fiske bleve i For· 
malin hængende temmelig fast ved 
Bladene. Forst.yrrede man Y ngden 
bevægede den t:ig overmaade flinkt, 
svømmede dog kun lidt omkriug og 
hæftede sig hurtig igen paa den 
nærmeste faste Genstand. I det 
Øjeblik Yngelen kommer ud af 
Ægget er den 6 mm lallg, Hove
det er rundagtig, Kroppen lang
strakt og omgivet af en bred, gen
nemsigtig Finne. . Denne slutter 
omkring hele Kroppen, kun gen
nembrudt ved Gataabningen. For-. 
uuen denne Finne er Fisken for
synet med en lille Brystfinne. 
Gældespalterne og det livligt pul
sorende Hjærte er meget tydelige. 
Kroppen er ge:memsigtig. Hvirvel
søjlen ses som en brunlig Stribe; 
den afrundede, ikke afstikkende 
Blommesæk e'r omtrent farveløs; 
Hoved, Ryg og Sider er besat med 
mørke Punkter. 

Den 12. Maj gjorde Hjærtet 85 
Slag ved 45 til 50 Aandedrag i 
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Minuttet. Den 15. :\laj var Blomme
sækken omtrent fortæret; i Larve
finnerne tegnede de kommende 
Ii'inner sig brunligt, l~nderkæben 

forlængede sig og rettede sig frem
efter, Aandedrættet blev dyhme, 
Kroppens Længde forblev ufor
andret, Yngelen hang en,]nn rolig. 
Vandtemperaturen var 15 () C. 17. 
::\bj, Luften 17 () C. Geddeyngeleu 
stillede sig nu i Strømmen og be
gyndte at jagf' efter de Crusta
eeer, som kom IT.ed det gellnem
løbende Vand; Bloml11esækkeIl VHr 
fuldstændig' fortæret. 

20. Maj. Hovedet faar nu sit 
karakteI'istiske Udseende, lJnderkæ
ben rager dog endnu ud over Oror-

/ kæben; Larvofinnerne fors vinde. 24. 
Maj. De blivende Finner antager 
fastere Form. Yngelen er nu alle
rede 18 mm lang. 

28. Maj. De største ]'isk maaler 
nu 30 mm; Halefinnen er endnu 
ikke fuldstændig tildannet, Hovedet 
er grønligt brunt fat'Vet og med 
mørke Pletter. 

2. Juni. Enkelte Geddeunger er 
nu 4 cm lange, alle Finner er fnldt 
udviklede. De største Unger be
gynder allerede nu at rydde grundigt 
op imellem sine mindre Søskende 
og fortærer dem med god Appetit. 

Ved Enden af Juni lVIaaned er 
der af de flere Tusinde Stk. Yngel 
kun 9 Stk. omtrent lige store fra 
9 -10 ,cm lange, veludviklede Gedder 
tilbage; de lide~' nll øjensynlig af 
Fodermallgel. 

For at erfare, hvorledes 0ned
yngel klarer sig overfor disse 
slemme Røvere, ;;atte jeg 50 Stk. 
3 cm lange Hegnbueørred ind i 
Barnekamret til dem. 

0jeblikkelig opdagede Gedde
ungerne den tilbudte Lækkerbidsken 

og styrtede lynsnart over dem, greb 
dem vea Hovedet og slugte indtil 
;~ Stykker efter hinanden. 0rred
yngelen fOI'holdt sig under dette 
Høvertogt ganske rolig, og jagede 
selv gemytlig omkring efter Daph
nider uden at tænke pafl, at de, 
hvad Øjeblik det skulde være, kunde 
være Dødens Bytte. 

Efter tre Dage" Forløb havde 
Gedderne ædt al Regllbueyngelen 
og ,'ar selv hleven 2 cm større. 

Frygtelige Røvere! 
(Oversat af Red). Riickl. 

Galule Meddelelser 
Oll} Gaardboe Sø, 

Horns Herred, Hjørring Amt. 
-0-

Gaardboe Sø havde i 1852 1400 
Td. Land og var henved 2 lVIiI i 
Omkreds. Dell er nok en Levning 
af en Fjord. Den ligger paa Grænsen 
af Rosbjerg og Tversted Sogne. 
Søen har i pmmel Tid haft Udløb 
j Vestel'havet ved Tversted. Den 
bar Sandbund og Dyndbund ; af den 
sidste Slags ant.ages at være ca. 
700 'fa. Land. Af Fisk findes i 
Gaardboe Sø følgende Arter: Aal, 
Geuder, Skaller og Sandflyndere. 

]'01' ca. 50 Aar siden var det en 
Sjeldenhed at fange en Sandflynder 
i Aalegaarden ved Gaardboe, hvor 
man senere fangede dem i store 
Mængder. De største er omtrent 
halvt saa store som den almindelige 
Rødspætte fra Aalbækbugten. Af 
Aal findes 2 Slags, nemlig den saa
kaldte Gaardaal med tilspidset 
Hoved og lIled kobberagtig Glans 
paa Siderne. De er meget fede 
og velsmagende, lllen fanges aldrig 
paa Krog, men i Aalegaarden. Den 
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anden Slags er den saakaldte Klæp
aal Illed bredt Hoved. De er magre, 
mindre velsmagende og fanges altid 
paa Kroge i S')mmertiden, hvilket 
Fiskeri i Forbindelse med Skalle
fiskeri med Bundgarn driH's af f;11 

D(>I Fi~kel'e, som derve(l faar største 
Delen nf del'f's Sommerføde. 

Udbyttet af Aalefiskeriet i AaIe
gaarden aftnger I Sommer
tiden ses de spæde Aa]eunger i 
store Mængder i Kerltshorg Aaer 
mod St1'0mm'_·II. De vandrer tra 

Havet op mod Søell. De Voksne 
ga ar til Havet fol' at J ugle. l ~()7 
tiskede man med 6 Baade efter AuI. 

Det er her af Interesse at lægge 
""lærke til den rigtige Opfattelse al 
den blanke og den gttle .dal. Den 
AaI, del' fanges paa Krog, er natur
ligvis den gule Aul, og som 
ikke kan fangespaa Krog, er den 
blanke AuI. Ligeledes har Med
del,~ren af ovenstaaendC' været klar 
over, at Aalen yngler i Havet, og 
ligeledes af GlasaaJens Indvandring 
om Foraarct. 

P. C. Knudsf;lt. 

Blandede ~[eddelelser. 
~o-

Den internationale l<'iskeI'i
kongres i Rom. 

Rom, den 2G. Maj. (R B.). 
Den internationale Fiskerikongres 

er i Dag bleven aabnet her i Nær
værelse af Kongen og Dronningen, 
de højeste Autoriteter, det diplo
matiske Korps og mange Deputa
tioner fra Ind- og Udland. 

Fiskemarkedet. 
~o-

KølwnhnYll (Ul. Strand), 20 :\Taj. 

Aal 40-55-75~90 Øre pr. Pd. 
Laksørred 

150-175 
40-50 
20-25 

Laks, store 
Gedde 
AlJorre 
Krehs 400-500 Ørc pr. 100 Stk. 

llerlin, 20. Mnj. 

(Officiel Markedsberetning). 

Lcvende Fisk: 

(;eddc 
Gedde, store 
Sundart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, lllellemstore 
Brasen, store 
Brascn, smaa 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, SlllaH 

Karper, store 
Karper, usorteret 
Karndsel' 

Pr. pr. Pd. 
80-96 
45-55 

85-95 
90-93 
68-76 

45 
77-81 

Ispakkede Fisk: 

0rredfisk, SIll:1U 

Ha\'ørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellelllstore 
AaI, store 
AaI, mellemstore 
AnI, usorteret 
Karper 
Brasen 

pr. pl". Pd. 
84 

00-41;1 
2-1-29 
74-77 

80 
43-67 
30·--31 

Altona, 10. Maj. 

ISJlakkede Fisk; 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. pl'. Pd. 
205-220 

60-115 
78-101 
30-42 
60-72 

22~28~13-21 

20-25-15-19 

60-95 
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Annoncer. 
-0-

Plads søges 
som Medhjælper ved større Damkul
tur eVfmtuelt en mere selvstæn
dig Stilling. H ar været 4 Aar ved 
et større Fiskeri og anbefales godt. 
Billet, mrkt. "Plads søges" 1 mod
tager Bladets Kontor. -

Ærede Ferskvandsfiskerier 
tilbydes 

Fiskefoder 
til billigste Dagspris, 

PredC1'lk Hansen &: 8wnn(n', 
Kerteminde. 

Telefon 155. 
Telegram-Adres::.e: Fl'edel'ik Hansen, 

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

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 
(.. J) o m a s e It k e. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehl'terstrasse I8-Hl. 

Te1egr.-Adr.: l,'orelleuballdel, 

>$ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I,u.ndersko"\' 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder IH'ima ø.ineæg. Yngel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde .. 
og Regnbueo.'.'ed samt Sætte
fisk af )ial'pel' og Suder 

til absolut billigste Priser, 
POl'tioIH;ørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
murmeste ,Jernbanestation mod Kon-
tant. .T. C. Ch1'istentiwn, 

ø,jneæg. "l-ugel og Sættefisl{ 

~,f' ø l' l' e cl; Sættefisk 

af K a .'I.er og Suder samt 
SæUe .. K.·ebs sæJ~es, 

Portionsfisk og større Fisk samt 
prima 0jneæg købes. 

Kontant Betaling ved Afhent
ningen paa S æ l g e r il nærmeste 

,Ternbanestation . 

Fis]{eriet i ValndnlIJ. 
Telefon ;-':1', 26. 

Averter i Foreningens M.edlemsblad 

>~ 
>'~ c§oltann "on eilzen, 

eds1.mrenJi'iskealtktionærilMi/, ~ 
~ 
»~ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, 
~~ anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 
~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, ~ 
~ Store Basiner fOl' levende J;~isk. ;4 
~ . ~ 
J Jernbaneforsendelser adressert's tIl: .\Jtona. ::j€ 

>-~ Telegr.-Adr.: )<'iselleitzen. Telefon: Amt 1, NI', 8101, Hamburg, ;1 

~ - ~ 
f;;;J·r"'%"r"%'''%'T·~·X"'X .. jt''x''%;g;·r·r·rr·x··A'Å··rT'X·;g;TY·~ 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima' Sættefisk og øjneæg 
i alle Orretlal'te .. Imbes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogll pau Sælgerens nærmeste ,Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. --

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

P. 1la'nsen &: P. JØi'fle1u;en, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48, 

Lejrskov 16. 

Poptions .. Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. sllceessin~ Leverance 

af 

F. Klevenhusen It Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Ørredbranchen, 

Co6~nation ønskes. BREltIEX. Prima Referance. 

Statskonsulent, :\ragistcr Cllr. I~øfthl~, Lykl<esholmsallc 3 A, København. 

-'rtikler o~ lDed(leh~lsel' Cl' stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. HofImeyer, Som. Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honorar«. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) \'ed Hasmussen-Krogh. 
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Fiskeriet i Malmøhus Un i Aaret 1910. 
Kunstig Fiskeavl i Nordamerika. 
Hyorledes torholder det sig med den 

gule Aals Vandringer i .Iylland og 
paa Oerne? 
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Fiskericanseri. 
Rlandede Jfeddelelser. 
Fiskernarkedet. 
Annoncer. 

Iiskeriet iMalmøbus Lån 
i Aaret 1910. 
Af Dr. Ose. Nordgvist. 

--0-

Idet VI paa Forhaand bringer 
Doktoren vor bedste Tak for den 
tilsendte Pjese Olll ovenstaaende 
Emne, skal vi i korte Træk forsøge 
at give et lille Billede af Indsø
fiskeriets Standpunkt og Udbytte i 
nævnte Landsdel: 

Mod Undtagelse af Aaret 1908 
har FerskvaIldsfiskeriet i Lanet aldrig 
givet saa stort et Udbytte som i 
Aaret 1910. N edenstaaende Tabel 
giver overmaade god Oplysning i 
saa Henseende; 

Fi skefan gstens 
Aar Mængde i Kg. Værdi i Kr. 
1904 38,007 25,322 
1905 4H,587 34,004 
1906 60,280 37,224 
1907 81,114 49,130 
1908 100,710 59,505 
1909 96,923 49,282 
] 910 100,467 63,774 

Ser man denne Tabel, kunde m:m 
muligvis deraf drage den Slutning, 
at Søfiskeriet i Uinet blev meget 
intensivt drevet og at alt gik ganske 
fortræffeligt. De tre sidste Aar har 
Indtægten, som man vil se, ,maledes 
omtrent været den samme. At 
denne Slutning imidlertid er ganske 
fejlagtig, vil imidlertid klart fremgaa 
at følgende Tabel: 

Søen!" ~aYn 
Fisker. /ilængde S. Areal kg Fisk 

Aal' 1910. kg hektar pr. h. 

Ringsjøn 62495 4500 13,8 
Vomb sjøn 5851 1250 4,'; 
Børringsjøn 1398 385 3,6 
Yddingen 2251 285 7,8 
Nøtesjøn 36 3,9 9,2 
Hafgaardssjøn 158 61,7 2,6 
Hackebergasjøn 1490 78,8 18,9 
Søtdesjøn 771 354 2,2 
Snogeholms sjøn 1537 309 5,0 
Ellesta sjøn 1117 288 3,9 
Krageholms sjøn 696 219 3,2 

Af ovellstaaende vil man fOl'staa, 
at det kun er i Hackeberga sjøn 
og Ringsjøn, at der driv<ls et nogen-
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lunde intensivt :E'iskeri. I Hacke
berga SjØll har Udbyttet i de nærmest 
'foregaaende Aar været endnu større; 
Grunden til Tilbagegangen maa 
rimeligvis søges i, at der netop nu 
er ansat en ny Fisker, og der gaal' 
derfor en Stund, inden han lærer 
Søen rigtig at kende. Scprlig i 
Ringsjøn kan Fangsten, udtaler Dr. 
Nordqvist, sikkert drives auskilligt 
i Vejret; dertil vil imidlertid ud
kræves et endnu skarpere fiskende 
Redskab, end man i Øjeblikket 
raader over. 

I alle de øvrige Søer maa Ud
byttet efter Doktorens Mening 
mindst kunde bringes op til at yde 
10 kg pr. Hektar*) maaske med 
Undtagelse af Vombsjøn ja, an

tagelig til endnu mere, i Særdeles
hed, h vis man udranger en god 
Del ar de langsomt voksende Brasen, 
som nu forekommer i stor Mængcle 
i alle Søerne, og udsætter andre 
hurtigvoksende og mere lønsomme 
Fiskearter. 

Red. 

Kunstig Fiskeavl 
i Nordanlerika. 

-o--

I det svenske Tidsskrift "l<"'rån 
Skog oeh Sjø" findes nedensbaende 
Rapport afgivet af Direktør P. G. 
Sieurin efter en Rejse paa offentlig 
Bekostning til De foreneue Stater, 
ror der at studere Fiskeriforhold. 

Inden vi giver Ordet til Direktøren 
selv, skal vi af den første Del af 

*) I SOI'Ø Søerne er 1910 fanget 9,3 kg 
Fisk pr. Hektar. 
En Hektar 14,503 Skp. Ld. dansk 
1\1aa1. 

Rapporten kun nævne følgende 
Notater, som muligens ogsaa kan 
have Interesse for danske Fiskeri
folk. 

Ved Cold Spring, en Staternes 
Fiskerihureau tilhørende U dklæk
ningsanstalt paa Lang Island, anlagt 
1887, fodredes samtlige Ørred med 
malet Kreatudndmad: Hjerte, Lever 
og Lunge. hovedsagelig fra de store 
Slagterier i Chicago. 

Jl"orsendelsen sker i Tønder paa 
..,100 Pd. og i frossen Tilstand. (I 
Craig Brook, :\hine, kom dette Foder 
paa 15--17 0re Pd.). Malet, fersk 
Fisk, som er den bedste kunstige 
Føde for 0rredfisk, kan ikke er
holdes i denne Del af Staterne til 
regningssvarende Priser, idet endog 
ret usmagelige Fiskesorter sælges 
til Menneskeføde til høje Priser. 

Som et Eksempel paa de høje 
Fiskepriser, der betales, kan nævnes, 
at man i Boston, hvor Ørreden 
bedst sælge3 med en V ægt af P/2 
Pd., opnaar en Pris ar 1 Kr. 65 Øre 
pr. Pd. 

Samtlige Kar til Forsendelse af 
Fiskeyngel blev indvendig bestrøget 
med Shellaek, hvilket skal være 
særdeles formaalstjenligt, idet Ynge
len i saa Tilfælde langt bedre ud
holdt Transport. 

)1r. Garfield, Statens Fiskerikom
missær, oplyste om, at Staten 
Mass. i 1911 skal bygge en Klække
anstalt til 16,000 Doll. (60,000 Kr.), 
og at der om kort Tid vil blive op
rettet en Fiskeriskole i Staterne. 

"Fra New York rejste jeg til 
\Vorcester, :Mass., hvor jeg i Green
hill Park hesaa en 15 H. ar stor Dam 
besat med Karper i hundrede tusen
deyis. N aar Brød kastedes ud i 
Dammen, kom store Stimer af Fisk 
op helt hen huod Strandbredden, 
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hvor de formelig væltede sig om 
hinanden, til stor Fornøjelse for de 
Skuelystne. Det er ellers ganske 
bemærkelsesværdig, at Karpen kan 
trives saa godt i W orcester, h vor 
Vinteren er ret streng; det lykkedes 
mig ikke, trods Foresporgsel, at faa 
opgivet noget om Fiskens Alder 
o. L; vedkommende Opsynsm~nd 

var nemlig ikke hjemme. 
Fra W orcester rejste j eg over 

Niagara til Detroit i Michigan, hvor 
jeg besaa Northville Klækkeanstalt. 
Bestyreren, Mr. Clark, fOleviste selv 
denne store Anstalt, som hoved
sagelig beskæftiger sig lIled Rogn 
af den saakaldte Laketrout, den i 
de store Indsøer forekommende 
Lakseart. I Almindelighed bliver 
Rognen, som stryges af Fiskene i 
Michigansøen, beroende i Anstalten 
til øjnene viser sig, hvorpaa den 
fordeles til de forskellige mindre 
Anstalter, hvorfra Yngelen efter
haanden udplantes i Michigansøen. 
Forrige Foraar rummede Anstalten 
ca. 70 Mill. Rogn, ellers har 50 Mill. 
været det sædvanlige Belæg. 

Her anvendes Klækkeapparater, 
konstrueret af Mr. Clark og saaledf's 
indrettede, at 10-15 Rammer med 
Rogn staar over hverandre; Yandet 
tvinges gennem Rendel'lle, saaledes 
at det overrisler alle Rammer. Paa 
denne Maade udnyttes Anstaltens 
Rum i høj Grad. Pasningen af 
Rognen (Fjernelsen af de døde Æg) 
kan derfor ikke ske paa vanlig Vis. 
En særskilt Rensningsrende er an
bragt paa hele den ene Langvæg, 
hvor tæt anbragte Vinduer sorger 
for rigelig Lystilførsel. Her fore
gaar saa Sorteringen, der udføres 
af Kvinder, medens 2 Mand har 
fuldt op at bestille med at bære 
Rognrammerne til og fra. 

Mr. Clark oplyste om, at i Følge 
de Erfaringer, man havde gjort i 
Northville, virker denne Transport 
af Rognen i fri Luft ikke skadelig, 
naar Tiden begrænses til 10 Min.; 
medgaar 1/2 Time, dør ca. 50 %, 

og inden en hel Time allesammen. 

Ved mit Besøg i Eftersommeren 
1910 fandtes der endnu en Del 
foraarsklækket Yngel i nogle af 
Renderne og i Dammene nogle 
Kilde- Laks- og Hegnbueørred. 

Desuden fandtes i en Del større, 
grunde, firkantede Damme .,Blad" 
bass", denneAborrefisk, som Amerika
nerne sætter saa stor Pris paa. 

Mr. Clark gav mig nogle Detail
ler angaaende denne Fisk, som 
visselig fortjener større Opmærk
somhed, end der hidtil er blevet 
den til Del. 

"Brac!.; bass", Sortaborren, der 
horer hjemme i Michigan og flere 
af de centrale og østlige Stater i 
U. S., opnaar paa sit egentlige 
Hjemsted en Vægt af 6 Pd" men 
indplantet til sydligere Stater hftr 
den vokset til 16 Pd. Den skattes 
i Amerika som den bedste Sportsfislc, 
Ja overgaar som saadan endog 
Laksefiskene. Dens Kød er meget 
velsmagende; mange finder, at den 
i Velsmag overgaar vor hjemlige 
Aborre. 

Klækningen af "Black bass" fandt 
Mr. Cark meget nem, i hvorvel det 
endnu ikke var lykkedes at befrugte 
Rognen ad kunstig Vej; Hunnerne 
vægrer sig nemlig absolut ved paa 
kunstig Vis at afgive Rognen. 

Derimod gaar Klækningen ud
mærket for sig, om man i rumme
lige, ca. 11/2 m dybe Damme med 
svagtskraanende Bredd er udsætter 
nogle fuldvoksne Eksemplarer af 
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begge Køn og saa lader dem om 
Resten selv. 

Til dette Fonnaal indretter man 
en Del Grussenge, bestaaende af 

grovt Grus og Sten, op til en Knyt
næves Størrelse; de anlægg-es l m 
store paa m Dybde inde ved 
Strandkanten ca. 4-5 m fra hver
andre. Hensigtsmæssigt er det at 
adskille disse Legepladser med 
Risvolde, thi efter at Ægg'ene er 
lagt og befrugtede, vogtes de om
hyggelig af Hannerne, som i denne 
Tid er meget stridbar. Endog efter 
at Rognen er udklækket bevogtes 
Yngelen af Hannerne, der tilmed 
forjager Hunnerne fra deres Afkom. 

Mr. Clark berettede. at han i en 
saadan Dam, hvori hlot eu enkelt 
Hun og et Par Hanner havde været 
udsatte, opnaaede 26,500 Stk. Yngel. 

N aar Yngelen er nogle U gel' 
gammel, tappes Danunene og de 
gamle Fisk fjernes. Yngelen bliver 
nu videre ekspederet til Udplantning 
andetsteds eller bliver gaaende for 
at vokse. Ved 6 Mdr,S Alderen er 
Fisken 12 cm Tm.) lang og 
for hvert Aar øger den ca. L Pd, 
i Vægt, indtil Maximalstørrelsell 
er opnaaet, 

Sortaborren er indført til England, 
Tyskland og Finland, og her ved 
Kloten (Vestri;l. \Vestmannland, Sve
rige) skal der gøres Forsøg med 
Udklækning af Blade bass til at 
begynde med i Damme og senere 
hen muligens i saadanne Vandløb, 
hvor der forud findes Rovfiske som 
Gedder og Aborrer, 

MI', Clark nævnte flere Søer i 
Michigan, hvor der findes saavel 
Black bass som Laksefisk, hvorfor 
deres Rovbegærlighed ingenlunde 
synes at være større end vore Søers 
Krokodille, Gedden. 

Ml'. Clark var ogsaa saa venlig 
at møde mig i Detroit en Dag for 
at vise mig rundt i en stor Ud
klækningsanstalt for \Vhitefish 
Helt. 

Stationen var 12 Aar gammel og 
beliggende i en af Gaderne i Byens 
Cenhum. Der udklækkes aarlig 
50000 Hogn i hver af de 1400 selv
rensende Apparater efter Ml', Clarks 
Model. A pparaterue var opstillede 
paa Stilladser i 4 Hækker Dver 
hverandre; 2 Mand passede det 
Hele. Efter at være sluppet ud af 
Ægget fulgte Yngelen med Vand
strømmen genilem Render og Rør 
ned i et Bassin, hvol' de opholdt 
sig til Blommesækken paa det 
næl'ln~'ste var fortæret, hvorefter 
Yngelen opfiskedes og forsen dtes 
til U d plantning, 

DenDe Anstalt eJes af Staten 
Michigan og yar som sagt ude
lukkende bestemt for Miehigansøens 
Whitefish (Helt). Fra ~'i8kene skaf
fede man sig Hognon og plantede 
derpaa Yngelen ud igen. 

Jill'. Clark, som fra 1872 hat' 
syslet med Fiskeudklækning, har 
konstrueret flere selvrensende Klæk
keapparatel', hl'oraf det nu i Brug 
værende v[}r langt det bedste. Jeg 
fik en Model af det fra Detroit; 
den kostede i Amerika 1 Doll. 
(o-f) Kr.), Et hvilket som helst 
Glasværk vilde let kunne forarbejde 
lignende Apparater til rimelig Pris, 

Senere aflagde jeg sammen med 
Mr, Clark et Besøg hos Mr. Sey
mour Bower, Fiskerikommisær for 
Staten Michigan og tillige Præsident 
for" The American Fisheries Society". 
Begge Herrer bekræftede den Kends
gerning, at den amerikanske Kilde
ørred, som tidligere ikke fandtes 
i vild Tilstand uden i et Par Vand-
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løb i det nordlige Michigan, nu 
ved Fiskerikomiteens energiske 
Arbejde gennem 20-30 Aar er 
blevet stationær i sall. godt som 
alle Statens Vandløb. 

En større Flod i det mellemste 
Michigan, som tidligere ikke husede 
en eneste Kildeørred, er efter effek ' 
tive Udplantninger nu saa opfyldt af 
Kildeørred, at den gælder for 
Verdens bedste Fiskeplads for oven-

I 

nævnte Art. 
Fremgangsmaaden ved Udplant

ningen er den samme, som jeg efter 
min Rejse i TysklaIld i 1908 fæstede 
Opmærksomheden ved, nemlig, at 
Udplantningen bør begynde øverst 
i et Vandløb i de smaa Søer og 
Bække, hvorfra Fiskene saa ef ter
haanden trækker ned over til de 
større Vandløb, som de "befolker", 
efterhaanden som de har faaet fast 
Fod i de mindre. I disse sidste 
er Farer og Fjender mindre, og 
begge Køn kan der lettere og mere 
uforstyrret sørge for Slægtens For
plantning. 

Kloten, i Decbr. 1910. 
P. G. Sieurin. 

(Sluttes). 

Hvorledes forholder det sig med 
den gule Aals Vandringer i Jylland 

og paa Øerne? 
Af Kommunelærer P. Knudsen. 

-o-
lI. 

I forrige Nr. af Bladet gav jeg 
Oplysninger om den gule Aals Van
dringer i de betydeligste af Vest
kystens Aaer. Disse Oplysninger 
fastslaar uden Tvivl, at den gule Aal 
i disse Aaer følger Regelen: Indfra 

Havet om Ejteraarrd og ud til Havet 
om Foraaret. 

Endvidere skriver en Exportør fra 
Esbjerg saaledes: "I Anledning af 
Deres Opraab i D. F. V. for 30~ 
lI-skal jeg medd~le: Jeg modtager 
om Efteraaret i Spt. Okt. og No
vember l\'laaneder en Mængde gule 
Aal fra den slesvigske Vf;stkyst. De 
fanges under Opgang fra Havet i 
Aaer (Kvantummet varierer imellem 
25 og 50000 pd.). Ligeledes mod
tager jeg om Foraaret i April og 
Maj Aal, som fanges samme Sted 
under lJdgang af Aaerne til Havet. 
Det samme Træk finder ogsaa Sted i 
Kongeaa, Sneumaa og Vardeaa. Iden 
sidste drives Aalefiskeriet mere ratio
llelt end i de andre, og kommer 
der ogsaa et ret betydeligt Kvantum 
derfra hertil til videre Export. Fang
sten af Blankaal er i disse Farvande 
ganske forsvindende i Sammenligning 
med Fangsten af gule Aal." 

FisK- & Hummer-Export en gros 
N. N., Esbjerg. 

* 
J.eg skal nu vende mig mod øst~ 

kysten. En Fiskerifoged giver føl
gende Oplysninger fra Mariager .Fjord, 
IGelstrup Sø, Villestrup Aa og Kast~ 
bjerg Aa: "Først i Marts begynder 
Aalene at lette sig fra det dybere 
Vand i den indre Del af Mariager 
Fjord og søger fra Fjorden og ud i 
Havet, hvor den opholder sig i Maj, 
Juni, Juli og August Maaneder; først 
i September begynder Aalen igen at 
vandre ~~d i Fjorden og op fra det 
dybe Vand. Vi har ogsaa en Slags 
Blankaal, som i Oktober trækker ud 
af Fjorden i Havet. Den er af en 
meget lille Kvalitet. Mariagerfjord 
er af en egen Beskaffenhed, da den 
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i ca. 1 Mil i det nedre af :Fjorden 
har en Dybde paa 12-18 Favne Vand 
med megen blød Dyndbund ; paa 
dette Areal fiskes der hele Vinteren 
med Aalehaandvaad. Hovedpartiet 
som trækker ind fra Fjorden om 
Efteraaret, er lyse Havaal og gule 
A al. Paa Nlariagerfjl}rd fiskes der 
AuI )lele Aaret. Om Foraaret i April 
og Maj Maaneder fiskes der med 
Aaleruser i den indre Del af Fjorden, 
da Aalen vandrer fm Fjorden ~td i 
Havet. Denne Aal er af samme Kva
litet som den, der trækker ind om 
Efteraaret. Rusenskeriet er altid 
bedst i de mørke Nætter." 

"I 1904 fiskedes der 177578 Pd., 
som kostede 71031 Kr. 20 øre. 

I 1905 fiskedes der 115000 Pd., 
som kostede 46000 Kr. 00 øre. 

I t906 fiskedes der 133050 Pd., 
som kostede 53220 Kr. 00 øre. 

I 1::)07 fiskedes der 220000 Pd., 
som kostede 88000 Kr. 00 øre." 

Ærbødigst 
N. x., Fiskerifoged. 

* 
Fra Randers Fjord shiver 3 Fi

skere (i samme Brev) saaledes: ,,1 
September og Oktobel'Maaneder 
vender Redskabe'rne for Aalens Op
gang fra Havet ind i Pjat·den. l ::VIaa
nederne fra Maj til August fanges 
Aalen her for udadgaaende til Havet." 

N. N., N. N., N. N., Fiskere. 

* 
Fra Randers skdveren Fisker: 

"Efter Deres Opfordring i Fisked
bladet vil jeg herved meddele Dem, 
at jeg som Drivvaadsfisker i en læng
ere Aarrække her i Fjorden har 
fanget Aal fol' Udgang til Havet z 
April og for Indgang i Oktober" .. 

N. N. Fisker, Missionsvej, 
Randers. 

Om Vandringerne i Gudenaaen og 
Randers· Fjord giver en Fisker fra 
Udbyhøj følgende Oplysninger i sit 
Brev: "Aaleruserne, som bruges her, 
er Ruse, 2 Arme og Rad, som staar 
ved Pæle paa Kanten af Sejlløbet. 
For Indgaaende om Efteraaret sættes 
Raden i Forbindelse med den ene 
Arm, saa der kun er Indgang paa 
y dersiden af Haden. Blankaalene 
begynder som oftest at trække lld 

sidst i August, men bedst iSeptem
bermørket; Ruserne stilles saa for 
Udgang'. I Septembermørket be
gynder den gule Aal fra Havet flt 

vandre ind ug fortsætter vel nok, hvis 
den gaar klar af alle Forhindringer, 
helt op i Aaen og Silkeborgsøerne. 
Der fiskes lidt gulv Aal og Blankaal 
paa samme Tid og i Ruse, hvis den 
har Indgang paa to Sider, d.v; s. 
Haden staar imellem Armene ned til. 
Rusen. Om Jj'aaraaret sidst i 
April begynder den ,gule Aal at trække 
fm Fjonlen og Aaen ud i Havet, saa 
sættes der attel' Ruser for Udgang. 
X aar Maj NI aaned er fur hi, er det 
i Reglen ogsaa forbi med Trækket. 
Der fiskes absolut bedst i mørke 
Nætter, men Vind,m maa bære paa 
LalIdet for Indgang og omvendt. 
Hf'r har enkelte Gange været saa 
mange Aal i en Ruse, at en Del har 
været klemt ihj el. « 

Ærbødigst 
N. No, Fisker, 

Udbyhøj pr. Ravndal. 

Regnbueørreden 
i Roskilde Fjord. 

(Dansk FiSkeritidellde) .. 

--O-

De første Dage i April fik jeg 
Me.ddelelse om, atde fmste Hegnpl\e-
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ørreder var fanget i Fjorden i Aar 
af E'iskere i Jyllinge; i alt er der 
i April her til Lejet fanget en hah
Snes Stk. Jeg lod mig forevise en 
af dem, som jeg maalte og vejede; 
den var 141 12 Tomme lang og vej
ede l Pd. 60 Kv., ligesom jeg straks 
saa, at den tilhørte den udsatte 0r
reddyngel (udsat for 17 Maaneder 
sidelJ). 0rrederne vare alle fangede 
i Nærheden af det Sted, de var ud
satte paa. 

Da der imidlertid ingen Tvivl kan 
være om, at der flere Steder i Fjor
den er fanget af disse Fisk, efter
som der sidste Sommer fangedes 
flere af dem særlig sydpaa i Fjorden, 
hvorom jeg ingen Meddelelser har 
i Aar, bedes alle Fiskere, som i Som
merens Løb fanger nogle a} de udsatte 
Fisk, give mig Jfeddelelse derom, da 
det har en overordentlig Interesse og 
Betydning at faa konstateret disse 
Fisks Trivsel og Færd. 

Fisken er let at kende paa den 
regnbuefarvede Stribe langs Siderne 
og navnlig er Gællerne af en rødlig 
Farve, som ikke træffes paa andre 
Arter af Laks. Særlig. Interesse har 
dette for fremtidige ~'orsøg, og alt 
tyder paa, at det kali blive en me
g·et god Sag at udsætte saadanne 
smaa 1/2 Aar gamle Unger her i 
Fjorden, naar man allerede nu kan 
konstatere en Trivsel saa kolossal, 
som det foreliggende Resultat alle
rede viser, nemlig fra 3-4 Tom
Jller hos Yngel udsat for 17 Maane
der siden, nu vejende mellem 1]/2 
og 2 Pd. og maalende mellem 14 
og 16 Tommer. Et saadant Resul
tat fort j ener alle Fit3keres og Fiskeri
interesseredes Støtte. 

Men netop derfor gælder det om i 
denne Sommer nøje at give Agt paa 
disses Fisks Færd og Trivsel, saaledes 

(d der til Ejteraaret kan foreligge fyl
dige og sikre Oplysninger derom. 

NIan vil saa i Fremtiden kunne 
gaa anderledes sikkert tilværks end 
hidtil. CIll'. Ludvigsen. 
Eftskr. Meddelelser bedes sendt til: 

Fisker Chr. Ludvigsen, 
Jyllinge 

111'. Ølstykke. 

]~iskericauseri. 
())Från Skag ach SjO« v. A. J. H.) 

-0-

"Pris ikke Dagen før Solen gaar 
ned!" Det Ordsprog har nok mange 
faaet erfaret Sandheden af,blandt 
andre et elskende Brasenpar ved 
Slutningen af BraseWI Legetid i 
det Herrens Aar 1909. 

Som entusiastisk Naturven har 
jeg fremfor noget andet viet min 
Kædi ghed til Vandets levende og 
skiftende Verden; sjælden plejer 
jeg at. forsømme nogen Lejlighed 
til at studere Fiskenes Levnets- og 
andre Forhold - det være sig nu 
i deres Lege- eller den fra denne 
Glæde frie Tid. 

At betragte de forskellige Fiskes 
forskellige Opførsel i den først
nævnte Tid er et Studium vel værd 
Opmærksomhed. Hvad nu specielt 
Brasen angaar, har det altid været 
mig en ren Fornøjelse tidlig om 
Morgenen, endnu ~nden Solen er 
staaet op over Horisonten - lJled 
andre Ord saa godt som midt om 
N atten - at snige mig ned til 
Bredden for at iagttage den pla
skende, støjende Leg. 

Det kan da ske, at man fra et 
godt beliggende Skjul kan faa øje 
paa nogle rigtige Kælllper, som el-
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lers plejer at holde sig paa Dybet, 
hvor de lettest undgaar Fiskerens 
onde Anslag.' Sorp mørke Skygger 
skyder de op> i Vandfladen, som 
Regel Par om Par lige efter hver
andre; de gør nogle SI ug inde ved 
Strandbredden, 'gaar sall, atter ud 
paa Dybet; kommer og gaar, kom
mer og gaar, til de finder en pas
sende Plads og et belejligt øje
blik til I;egens Kvint-Essens: den 
plaskende Rognlægning med Rognens 
paafølgende Begydning med MeIke. 
"For den uindviede kan denne Fi
skens Vandren frem og tilbage se 
temmelig ensformig ud; den øvede 
Iagttager derimod ser heri mere 
end eJ} unyttig Jagt pall, hverandre. 

En Dag tidlig i Morgendæmrin
gen var jeg som sædvanlig gaaet 
ned til Søen for at kigge paa mine 
Venner Brasenerne. Lige ved Bred
den fik jeg ogsaa øje paa to store 
Eksemplarer af Arten, som med 
Hovederne stukket hingt ind i den 
tætte Grøde tydeligvis befandt sig 
i en meget øm Situation. Jeg gik 
tæt ind paa dem, men de lod sig 
ikke forstyrre. Da fløj den gamle 
Adam i mig, og paa letten Fod 
ilede jeg hen i Baadhuset efter 
min store Ketser. ilede lige 
saa tyst tilbage og fundt mine to l 
Brasen i nøjagtig den sanHne Stil
ling. Et rask Tag langs med 
Bunden og i næste Øjeblik spræl
lede begge de forlibte Brasen paa 
det tørre Land. 

Ikke før havde jeg dem der, før 
min Sportssamvittighed lydelig lod 
si!! høre, og pall, det kraftigste op
fordrede mig til at sætte de to 
Fyre ud i deres rette Element igen. 

Da vi nu imidlertid lever i Kom
promissernes Tidsalder, fandt jeg 
pall, at døve min Samvittighed ved 

at gaa en Middelvej, som jeg antog 
vilde tilfredsstille beggfl Parter. 

J eg fik i Hast fat i et Øsekar, 
fyldte det med Vand og tømte heri 
Hunnens grødagtige Rogn, derpall, 
med stor Forsigtighed MeIken, til 
Vandet var helt hvidt, rørte om i 
det og lod sall, de to Hovedper
soner i Morgenens Kærligheds
drama vandre ind til den evige 
H vile, de havde jo ligesom Moh
ren gjort sin Pligt - om end pall, 
kunstig Vis. Pall, et bekvemt Sted 
i Vandkanten redte jeg nu en Seng 
af Granris, heldte Rognen udover 
og indgjærdede det Hele, saa godt 
jeg kunde, hvorpaa jeg glad i Hu 
over paa denne Mal1de saa at sige 
at have spillet Forsyn overlod Na
turen selv at udføre Resten. Jeg 
el' ogsaa overbevist om, at der i 
det Vand svømmer omkring nogle 
Tusind Brasen, som med adskillig 
Grund kan kalde Undertegnede for 
Papa. Slægter de sine virkelige 
Forældre paa, bliver de nok engang 
nogle rigtige Karle, som Hagtens kan 
taale en Leg. 

Op under den temmelige bratto 
Strandbred stod Grøden tæt og der 
holdt Gedden til; men da min Baad 
ikke var til at bruge i Øjeblikket 
og et Kast ud over Grøden vilde 
være det samme som at miste baade 
Bytte og rimeligvis Krog med, maatte 
jeg finde paa en anden Udvej til at 
komme Gedden tillivs. Lige ved laa 
der et Badehus, omgivet af et temme
lig højt Plankeværk; fra Toppen af 
dette vilde jeg i den aarle Morgen- " 
stund forsøge min Lykke. 

Nøgle til Badehuset havde jeg nu 
ikke, mit Knivsblad maatte gøre 
Tjeneste som Dirk; et Indbrud sall. 
tidlig pall, Dagen vilde nok ikke blive 
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opdaget; og Sporene efter et Fiske
forsøg fra et saa højt St anopunkt 
vilde ikke let vises. 

Det var en storartet Plads at fiske 
fra! Jeg havde allerede gjort ad
skillige Kast og nænnet mig med 
Maddingen mere og mere det kritiske 
Punkt, hvor jeg før havde iagttaget 
Geddens Slag. 

,Min Opmærksomhed val' IIU delt 
mellem at ba]aneere deroppe i Høj
den paa Kanten af det smalle Planke
værk og fiaa at kaste Snøren saa tæt 
som muligt hen til Kanten af Grøden, 
i begge Tilfælde gjald t det i bog
stavelig Forfi!and ~t holde Tungen 
lige i i\lunden - da hører med 
engang et vældigt Plask i Vaudet 
bag mig, fulgt af et skingrende Hviu 
fra en kvindelig Strube, saa det gav 
Genlyd rundt omkring. 

l min første Forskrækkelse gjorde 
jeg en rask Vendin g, saa jeg kom 
til at ligne det skæve Taarn i Pisa 
og paa et hængende Ihar var styrtet 
ned fra mit ophøjede Stade lige paa 
Hovedet i Vandet. Takket være min 
lange Fiskestang lykkedes det mig 
imidleltid at genvinde BalIancen, og 
iclet jeg kastede et diskret Blik ued 
i Bassinet, fik jeg øje paa en robust 
KvindeskikkeIse, som sad sammen
rullet Ug et Nøgle ved den enc 'l'vær
væg ll1f'd alle Skrækkens Tegn 
malet i sit vaade Ansigt. 

- Gud :NIenneske, hvad be-
stiller De dog deroppe? G aa Deres 
Vej øjeblikkelig, jeg! 

Naa, naa Venus Anadysmene, 
hvad gør De dernede? Gaa selv 
Deres Vej, skal De se, hvor let det 
er! Men alvorlig talt, saa De ikke, 
at del' stod nogen heroppe? 

Saa? Naar jeg krøb baglænds 
ud i Vandet! Gaa Deres Vej, siger 
jeg! 

-- Som De vil, men da maa 
jeg gaa forbi Dem. 

-- Kom bare ikke hid, 
Dem -- Men se til at forsvinde, og 
det lidt hurtigt. 

Saa, saft lad os nu være 
fornuftige. Jeg vender Ansigtet ud 
i mod Søen og lover paa Æresord 
at kigge i Luften, til De er kommet 
ud herfra. Som sagt saa 
gjort. Lig Pil Saltstøtte stod jeg 
der. fortabt i Beskuelsen af den 
vakro Sommerhimmel, for hvis Skøn
hed man nok skulde gleuune alt andpt. 

Et lidet Øjeblik efter tilkendegav 
en i Vandet at 
Nøglet var ved at vinde sig op; Døren 
ud til Bassinet slog i, og en 
liden Stund efter forkyndte hurtige 
Trin paa Landt,t, at Saltstøtt{'1l kunde 
faa Liv igen. 

N aa, nogen Gedde blev det ikke 
af den Dag; hegge Parter fandt det 
bedst at tie med Historien. 

Men undertegnede kunde ikke gøre 
ror, at der kom visse Trækninger j 

l\lulldvigerne, naal' han i Sommerens 
Løb gik fOl'bi en vis Person! 

Kbg. 

Blandede ~{eddelelser. 
-0-

Fiskel'indstillingen j 1912. 
11 o torud stillingen. 

Den' i Anledning af Fiskeriudstil
tingen i 1912 nedsatte Komite ud
sender i disse Dage Programmet for 
den til Udstillingen knyttede Afde
ling' for Motorer. 

Allerede nu kan det siges, at den 
kommende Udstilling vil kunne glæde 
sig ved stor Tilslutning baade fra 
Norge og Sverrig, som begge ventes 
at ville blive offieielt repræsenterede. 
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Medens den egentlige Fiskeriudstil
ling kun er nordisk, bliver Motor
afdelingen international, ogclerventes 
Udstillere, ikke alene fra de motor
producerende europæiske Stater. men 
ogsau fra AnHwika, 

Udstillingen vil blive aabnet i 
Bel!yndelsen af J uli og lukket sidst 
i August. Det er Meningen at holde 
dfm aaiwn 50 Doge. I Forbindelse 
Hll'd Gdstillillgen afholdes et stort 
Fiskermøde, h \ or de forskellige Ma
rinemotorer vil blive demonstrerede 
for Mødets Deltagere. 

Motomdstillingen, der vil faa Plads 
ved Islands Brygge i Tilslutnillg til 
den øvrige Ud8tilling, vil omfatte 
alle Slags Bl'ugsfartøjer med Motor
kraft, Motorer af enhver Art, ~iotor
dele, Smørestoffer, ~lodell('r, Teg
ninger, l!~otografier, grafisk Materiale 
o. s. v. Desuden Motor-Litteratur 
og en "historisk" Afdeling. 

Præmierne bestaar i Diplomer for 
Guld,- Sølv,- Broncemedallie samt 
for hædrende Omtale. Desuden yentes 
udsat forskellige Præmier. 

Anmeldelse sker til Generalsekre
tæren, Hr. Viclebæk, og Anmf1ldel
serne skal være indgivet inden 1 Fbr. 
1912. Efter den 'rid forhøjes Af
giften med 50 pCt. 

(N ationaltidende). 

* 
·1000 Ørredel' stjaalne. 

Fra en Fiskedam i Rørbæk-Hov
gaard Enge ved Hobro er i forrige 
Uge bleven stjaalen ca. 1000 Ørreder. 

Tyvene har gennem gravet Dæm
ningen og paa denne )bade tømt 
Dalllmen. Fiskene antages at være 
ca. 200 Kr. værd. Ejeren har nu 
meldt Sagen til Politiet. 

(Agrardagbladet). 

Ferskvandskultur. 
I<~iskeriforeningen for Ringkøbing 

og Stadil Fjord lod den 13. ds. ud
sætte 100,000 Stk. Havørreder og 
30,000 Bækørreder paa forskellige 
Steder i Skernaadalens Vandløb. 

(Dansk Fiskeritidende). 

* 
Ørredklækkeanstalten 

i Rønue 
har i den torløbne Vinter klækket 
henimod li2 Million 0rredæg. Den 
klækkede Yngel har været særdeles 
kraftig og vel udviklet. 

Fiskemarked et. 
-0-

Københavns offentlige FIskeauktion, 4. Juni. 

Aal 90-100 Øre pr. Pd. 
Laksørred 
Laks, store 
Gedde 
Ah~re 

Krebs 

40-50 

Øre pr.l00Stk 
Berlin, 4. Juni. 

(Officiel Markedsheretning). 
Levende Fisk: 

Mark pr. SO Kilo. 
Gedde 108-12,; 
Gedde, store 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
BI'asen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 98-112 
Aal, mellemstore 112-123 
Aal, smaa 70 
Karper, store 50 
Karper, usorteret 
Karudser 

Ispakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 

Pf. pr. Pd. 

Laks, store 105-125 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 60-88 
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Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

43-56 

A!to n il, 2. ,luni. 

Ispakkede Fisk: 
Pl'. pr. Pd. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Annoncer. 
-0-

60-115 
80-116 
30-55 
71-89 
20-35 
15-2(\ 

Harald Børgesel1, 
Specialforrefning i Redskaber til 

Lystfiskeri, 
SOi1nmen(oldelig Fiskespand 4 Kr. 

Aluminium F1'okostæske 
til at 101de sammen Kr. 2,50 :'t 3,00. 

Forlang illustreret Prisliste Nr. 2. 

F'rederiksberggade 2S, 
København. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. ) .. underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prilJla D,jneæg. Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af (iurl.er og Sudel' 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større 0rred, Kar

per og Suder købes og afhcnte8 paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J, C. Ch/rlstensen. 

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

paa nærm('ste .Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
{~, D o lJl a S c Il k e. 

Fischhandlung, Berlin 40. 
Lehrterstrasse 18-19. 

Tclegr.-Adr.: l'ol'ellenluUHlel. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Speeialvog'u paa Sælgerens nærmesto ,Jernbanestation. 

--:::::::::::::::: Kontant Betaling. ====='---

øjneæg, Yngel og Sættefisk i alle Ørredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

P. 1Ian.<;e1l tl17 P . . Tøl'ymuwn, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
LunderskO\' 48 

Lejrskov 16. 

Poptions .. Øpped, 
forscndt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

COllsignation ønskes. BRRlIRN. Prima Referallce. 

Statskonsulent, J\1agister Chr. I.oftil1g, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler og lIechlelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. IJoftmeyer, Som. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod HOIlOraf(i. 

NB. Artikler og Meddelelser nwa klln skri"es pail Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sor .. Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved nasmussen-Krogh. 
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Indhold: 
Nogle Ord om Geddens saakaldle J>Spisc

tider«. 
Fiskerividenskabelige Betragtninger om 

Krebsen. 
Fiskeristatistik fra Øen FUllr i Lim

fjorden. 
Vejledning i Behandling og Palming af 

fersk Fisk. 
Kunstig Fiskeavl i Nordamerika. 
Blandede Meddelelser. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

N ogle Ord om Geddens 
saakaldte "SpisetiderH 

~o~ 

J?or alle, som sysler med Gedde
fiske i vore Indsøer og da særlig 
med Krogfiske, er det hekendt, at 
Gedden bider meget forskelligt inden
for visse Perioder. Dette beror, 
bortset fra den forskellige Vandstand, 
paa Geddens saakaldte "Spisetider". 

Denne Geddens Spisetid eller som 
Fiskeren siger, at Gedden "er i 
Taget" ~ paastaas i Almindelighed 
at indtræffe omtrent bver 14 Dag og 
beregnes at indfinde sig ved J\hane
skifterne. 

Dette kan mangen Gang være Til
fældet, men nogen absolut Regel er 
det dog ikke. 

Jeg skal her gøre Geddefiskeren 
delagtig i de Erfaringer, jeg har gjort 
igennem mange Aar augaaende disse 
Forhold. 

Geddens "Spisetid", som omfatter 
3 a 5 Dage, synes at indtræffe ganske 
regelmæssigt livertandetKvartal, men 
det er aldeles urigtig, naar man uden 
videre vil henlægge den til Næet og 
Nyet, som man saa ofte har hørt 
forfægtet. 

Jeg har faaet den Opfatning, at 
Geddens Legetid om Sommeren er 
den Operationsbasis, man bør gaa 
ud fra, for at beregne Geddens 
"Spiiletidel''' . 

Saa længe Legetiden staar paa, 
er Gedden ikke optaget af nogen 
Næringssorger, men saa snart Lege
tiden er forbi, trænger den haardt 
til Pøde, og nu begynder dens første 
Spiseperiode. 

Er man derfor saa heldig at kunne 
iagttage ved hvilket Maaneskifte 
den n e første "Spisetid" indtræffer, 
kan man ved at gaa ud herfra og 
regne med hvertandet K vartal, tem
melig nøjagtig udfinde, uaar Geddens 
næste Hungerperiode vil indtræffe: 
eller med andre Ord, man har gen
nem denne Iagttagelse et ganske 
godt Middel til at udregne, naar det 
atter kan betale sig at fiske efter 
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Gedden, mod Udsigt til at naa et 
godt Resultat. 

En Ting maa man imidlertid vel 
eriudre sig, or; det er, at Geddens 
Legetid ikke alene falder forskelligt, 
de forskellige Aar, men at deu og
saa kan variere meget i de forskel
lige Søer, ja selv i saUllne S'l, især
deleshed hvis denne er meget stOl' 
og har flere Til- og Afløb. 

(Fdm Skog och Sjø.) 

Fiskerividenskabelige 
Betragtninger om Krebsen. 

Af Schrødcr-Pløn. 
~~-o~ 

Sagnet om, at Krebsen blev fore
trukket fremfor andre af Ægir*), 
stammer fra urgammel Tid. Af he
denske Folkeslag holdtes deu højt 
i Ære; Himmellegemer blev op
kaldt efter den, og Traditionen om
formedes til Slut til den Anskuelse, 
der endnu hyldes af de fleste Men
nesker: at Krebsen kun maa fanges 
og spises i x[aaneder uden" r". For 
en Del er det forøvrigt rigtigt, at 
K l'ebsen fredes fra September til 
Maj, idet denne Aarstid er dens 
Forplantnillgstid. Men hermed er 
det jo ikke afgjort, at Krebse kødets 
Godhed paavirkes i denne Periode. 
Vore Forfædre ansaa det imidlertid 
for nødvendigt at skaane Dyret i 
dets Bryllupstid, om jeg maa bruge 
dette Udtryk, og gjorde visselig Het 
deri, selvom de ikke havde gyl
dige Grunde for Fredningstidens 
lange Varighed. Saaledes opstod 
sandsynligvis Troen om Fangsten i 
Maanederne uden "r". 

*) Havgllden. 

Forplantningstiden finder som før 
omtalt Sted om Høsten. I Oktober 
kan der mærkes stor Uro hos Han
Krebsene. De forfølger Hunnerne 
og forsøger med stor Energi at 
vælte disse om paa Ryggen for at 
kunne anbringe den befrugtende 
V ædske, et tykt, mælkeagtigt Flu
idum, paa Bugsiden mellem de sid
ste Par Brystfødder. Denne Væd
ske bliver straks haard og danner 
smaa cementagtige Udvækster, som 
er hule og indeholder det egent
lige befrugtende Element. Først 
omtrent 4 Uger senere modnes 
II unnens Æg, og de forlader Ægge
lederen, hvis Aabninger ligger ved 
Basis af det 3die Par Bryst
ben; 1'Eggene omsluttes af en sejg 
Vædske, som hurtig bliver haard 
og danner en elastisk Hud. Ved 
Hjælp af denne Væd ske fæ
ster Hunnen j'Eggene til de fine 
Haar paa Svømmefodderne, hvor de 
nu hver i sin Traad hænger ned 
som en Klase Druer. 

Paa Vejen fra Æggelederens Aah
ning til sin Hængeplads passerer 
Æggene den ovenfor omtalte 
cementagtige Udsondring fra Han
lIen, og ved samtidig Opløsning af 
begge Dele findel' Befrugtningen 
Sted. 

Til at begynde med kan Hunnen 
værn behæftet med optil 250 Æg, 
som imidlertid i Løbet af de 7--8 
Maanedel', som medgaar til Udvik
lingen, svinder ind til højst 80 
Stykker. 

l al denne Tid, altsaa helt til Yn
gelen i Maj Maaned kryber ud af 
iEggene, forsyner Hunnen disse med 
frisk Vand, idet den til Stadighed 
holder sine Svømmefødder i Bevæ

De unge Krebs bliver imid-
sandsynligvis helt til det 
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forste Hudskifte har rundet Sted ~ 
hængende ved Moderen, ikke, som 
mange mener, ved Hjælp af en hud
agtig Traad, men ved Hjælp af de 
bittesmaa Klosakse, hvis Spitlse 

Begyndelsen er bøjet som en 
Krog. 

Videnskabon har fastslaaet, at saa
dan gaar Forplantningen hos Kreb
sene for sig i de heldige Tilfælde; 
men i Praksis sker der jo ofte 
et og andet fra Regelen afvigende. 
Alt høres saa ideelt ud ~ saadan 
lige ud ad Landevejen, meu selv i 
Vandets Dyreverden vandrer man 
ikke ad Kærlighedens kølige Stier. 

K rebsehllnnen føler sig aldeles 
ikke altid opbygget veJ Hannens 
rfilnærmelser, saa kommer det til 
Krig mellem de to. Naar Uroen 
kommer over Hannerne ledsages 
den nemlig ikke ar tilsvarende Drif
ter hos Hunllen, hvis 2Eg endnu 
ikke er modnede. Tværtimod ser 
den i Hannens Tilnærmelser næsten 
altid kun fjendtlige Angreb. Den 
flygter derfor for Hannens Efter
stræbelser, og finder trods alt Par
rIngen alligevel Sted, er det 
først efter forbitrede Kampe, 
ud af hvilke Hannen er gaaet som 
Sejerherre. Under denne Kamp er 
Hankrebsen meget hensynsløs, man 
kunde sige sadistisk hensynsløs. Den 
brækker ofte Fødder og Klosakse 
ar paa den stakkels Hun og gene
rer sig ikke for, som en fransk 
Forfatter udtrykker sig, at glemme 
sine helligste Pligter i den Grad, 
at den til Tider opæder den skam
ferede og udmattede Hun. 

Undersøger man nu en Hun, fin
der man ofte Sæden spredt ud over 
hele Hunnens Bug, ja endog paa 
dens Ryg, et Bevis pa}l, hvor kraf
tig den har sat sig til :Modværge. 

Er imidlertid Vædskell ikke anbragt 
paa den Vej, SOIll ,Ægget skal pas w 

sere, forbliver dette ubefrugtet; 
hvilket let forklarer det ringe Pro
centautal af udklækkede Krebs i 
Forhold til Æggenes Mængde. Her
til kommer desuden andre Farer, 
som truer Æggene under Udviidin
gen, nemlig Parasite1' baade fra 
DY1'e- og Planteriget. Meget ønske
ligt vilde det derfor være, om man ved 
kunstige Midler kunde faa Indfly
delse paa Krebsens Forplantning; 
at dette er et yderst vanskeligt 
Spørgsmaal siger sig selv, idet jo, 
som før nævnt, Tiden for Hannens 
Sædafgang og Modningen af Hun
nellS }Eg er forsktlllig; iEgget er 
for langt tilbage i Udvikling til at 
kunne modtage den befrugtede Sæd. 
Forslag til at afhjælpe Nøden kan 
man nok komme med, men Proble
mer uden faste Holdepunkter ~r 

som Sæbebobler: Grib efter dem, 
og de hliyer til intet! 

I Tredserne gjorde man en Del 
Forsøg i Frankrig - om man og-
3M har anstillet lignende andre 
Steder er ubekendt, men disse For
søg var af Interesse. Straks efter 
Hannernes Sædafgang skilte man 
Hunnen ved de endnu uudviklede 
Aijg; disse blev derefter holdt under 
stadig Tilførsel af Vand. Efter 14 
Dages Porløb var samtlige Æg 
raadne; Resultatet altsaalig Nul, idet 
man nemlig havde regnet med den 
Mulighed, at Æggenes Eksistens 
var uafhællgig af Moderen. Denne 
Mulighed er maaske ikke· absolut 
udelukket; dog vil Overrjyningen 
af den Traad, hvormed lEgget er 
befæstet til Hunnens Svømmefød
der, efterlade et Saar pJ1a Æggets 
yderste Hinde, som m:1a føre til en 
Forraadnelse af det Hele. 
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Saa lykkedes et andet Eksperi
ment bedre. 

I April Maaned, kort før man 
kunde vente de smaa Krebses Til
synekomst af Æggene, skilte man 
Krebsernoderen af med hele Bagde
len, fjernede omhyggelig ajle Mu
skel- og Tarmdele, saaledes at Ægge
klasen kun hang fast ved det tomme 
Skal. Dette blev nu fæstet til Mid
ten af en 30 cm. lang Snor, hvis 
øverste Ende bar et Flaad, og hvis 
nederste Ende blev stærkt belastet; 
hele Snoren blev anbragt i et Kar, 
fyldt med Vand til en Højde af 30 
cm. og ved Hjælp af stadig Vand
tilførsel holdt i en svin gende Be
vægelse, svarende til den Bevægelse 
Krebsehunnen frembringer med sine 
Svømmefødder. 

Smaakrebselle krøb ogsaa ganske 
rigtig ud af Æggene, den overflø
dige Skal blev fjærnet, og do smaa 
Dyr slog sig ned i nogle storhullede 
Svampe, som i dette Øjemed var 
anbragt pall. Karrets Bund. 

Ihvorvel dette EkRperiment kan 
være lærerigt i mere end en Retning, 
er det praktisk unyttigt, ikke mindst 
derved, at de bedste Avlsdyr maa 
lade Livet ved en saadan From
gangsmaade. 

Snarere kan der være en Mulig
hed for, at man kan indvirke paa 
et heldigt li'orløb af selve Parrings
akten. Tager man ved Parringsti
dens Begyndelse en Hankrebs i 
Haanden og holder den henimod on 
ubefrugtet Hun, vil den øjeblikke
lig omklamre denne; ja, den vil 
endog ikke slippe sit Byt.t.e, om 
begge bliver sat url i Vandet. 

Efter blot et Par Minutters For
løb vil man kunne iagttage, at den 
befrugtede Væd ske er dRat. Han
nen bør nu skilles fra Hunnen og 

efter 3 Dages Forløb kan Akten 
gentages med en anden Hun. At 
forny Eksperimentet endnu en 3die 
Gang er næppe ralldeligt; kun ved 
rigelig og hensigtsmæssig Fodring 
af Hannen kunde der muligvis op
Ilaaes et heldigt Resultat. Dog vil 
det i hvert Tilfælde være af min
dre Vigtighed. Hovedøjemedet med 
denne Fremgansmaade er at be
skytte Hunnen mod Hannens Mis
handling. 

(Sluttes). 

(Oversat af A. J. H. 1ra Fischerei-Zeitung). 

Fiskerisiatistik fra Øen 
Fuur i Lhn~iorden. 

-0-

Udbyttet har efter Statistikken 
fra nævnte ø varieret meget i de 
forskellige Aar. Fiskerne selv 
mente, at Aarsagen hertil maatte 
søges i Vesterhavets "Indbrud" i 
Limfjorden; thi i de Aar, Vester
havet brød igennem, var Fiskeriet 
daarligst, og mange Fisk forsvandt 
og blev "ødelagt". N aar Fiskeriet 
slog fejl, fik Beboerne i gamle Dage 
Nedsættelse i Skatterne til Staten. 
I "Danske Atlas" (1768) hedder 
det, at Heltfiskeriet fra Fuur er 
godt, men Aalefiskeriet er det 
bedste, da Indvaanerne heraf kan 
afsætte en l\Iængde, delR salt'lt, dels 
røget, og "Fuur-bo-Aalen er be
rømt". 

Da del maaske kan have sin In
teresse at se, for hvor store Vær
dier, man i hine Tider fiskede paa 
en saadan lille ø, og tillige at se, 
hvilke Fisk man dengang fangede, 
har undertegnede tænkt i et Pal 
Artikler at meddele lidt derom fra 
Tiden før 1825 og fra Aaret 1836 
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a) 13 Pulsvaade har hver i Gennem
snit aarlig fisket 2000 Snese Aal 
il, 2 Mark pr, Snes, er, 

666 Rd. 4 Mk. 
Omkostninger. 200 -

Er igen . 466 Rrl. 4 Mk, 
Der for 13 Puh,-
vaade bliver. f)066 Rd. -1 Mk. 

b) 14 Krogbaade. som fiskede fl'a 
14 Dage efter Majd:lg til Mikkel;;;
dag ei 20 Uger). hver Baad fi
skede ug'entlig, den ent> Uge 
med den anden, 80 Knes!:' Aal, 
bliver 1600 Snese a 2 Mk. pr. 
Snps . 533 Hd. 2 Mk. 
Herfra Baadleje 
og Sejl . 
Fiskeriredska
ber til 4 Mand 
a 16 Hd .. 

Igen er . 
Der for 14Kl og
baade udgør 

20 
" 

64 
" _.~-~~~-----_.-

449 Hd. 2 Mk. 

6290 Hd. 4 Mk. 

c) 3 Sildevaade a 2000 Ol il, l ~lk. 
8 Sko pr Ol er for 1 Vaan. 

. 500 Rd. 
Herfra Haadens Udred- '. 
ning t;,;O Hd., Baadleje 
lO Hd., Støder 10 Rd. 
ialt 170 

Il!;en er . 330 Rd 
Udgør for 3 Sildevaade 990 Hd. 

d) 4 Sild!:'ruser, med hver fanget, 
det {~ne Aar med det andet, 
4000 Ol Sild a 8 Sko pr. Ol. 

333 Rd, 2 Sk, 
Omkostninger 
aarlig til Red
skaberne er. 

Igen er . 
Der for 4 Ruser 
er . 

128 " 
205 Rd. 2 Sko 

821 Rd. 2 Sko 

Ferskvands- og Brakvandstiske-

riet anslaas lavt til 1000 Hd. 
aarlig. 
lIarboørefiskere fangel' aarlig 
Fisk paa Fuur for 800 Hd. 
ARrlig udføres 10.000 Lp. rø
gede Aal for 1666 Rd.4 Hk. 
20 Snese = 5 Lp. 
(Den oprindelige OpstiJIinl!; af 
Hegnskabet el' fulgt). 

Indtægten af Stangaalen er ikke 
ført under Beregning. Ve l Havets 
rndbrud i Linifjorden Natten mellem 
d. 4. og 5. Febt'Uar 1825 indtraf 
det samIllfl Tilfælde som tidligert' i 
det 17. Aarhundrede, at den størst.e 
Del af Limfjordens Fiskearter øde· 
lagde8 og drev i mange H undrede 
Læs paa Strandbredden, og de til
bageværende forstyrredes i deres 
vante Orden. De, Fiskeartel" som 
reni uddøde, var følgende: Abonen 
Hartsen, GjeJden, Karrudsen, Ru
skallen, Hvidskallen, .l)raSenell, Fli
ren og Kegenøjen. 

De tilbageværende Fiskesorter 
var!': Aalen. Aalekvabben, Rød
spætten, Øden. Smelten. Helten og 
Silden. Aalen fandtes forhen i 
btOl'e Mængder i Limfjorden, men 
ogsaa plia denne Fiskeart havde 
Saltvandet Indflydelse: De opdrev 
døde i Strandkanten *) i stor Mængde 
i de første Aar efter Indbruddet og 
fandtes om Vint~ren i t.0ndevis 
indefrossen i Fjordisen ligesom og 
Helte og ørter Aalen har ikke 
Vinterleje over hele Fjorden, men 
findes visse Steder i store Dynger 
og Bunker. Følgende Fisk er nu 
almindelige i Limfjorden: 0rten, 
Helten, Tungen, Pighvar, Slethvar, 
Rødspætten, Skrubben. den alm. 

*) Vel sagtens i Vintertiden, da Aalen 
er bleven forstyrret i sit Vinter
ophold paa Fjordhunden .. 
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Flynder, Aalekvabben, Ulken, Sø
slangermusen, Hornfisken, Støren, 
Brislingen, Seerer. Efter Vester
havets Indbrud i 1825 var Fiske
riet i mange Aar daarligt, men 
blev dog omsider bedre. Fra 1836 
er opbevaret en Del Statistik: 

a) 9 Pulsvaade have hver fisket 
500 Snese Aal aarlig a 1 Mk. 
8 Sko pr. Snes, er. 125 Rd. 
Omkostninger er. 60-

Igen er. . 65 Rd. 
Der for 9 Pulsvaade 
udgør . 585 Rd. 

b) 1 i Krogbaade har hver narlig 
fisket 200 Snese Aal a 1 Mk. pr. 
Snes, er . 33 Rd. 2 Mk. 
Omkostninger er 31 - " -

------.-

Igen er. 2 Hd. 't Mk. 
Der for 11 Krog-
baade er . 25 Rd. 4 Mk. 

NB.! I denne Statistik er brugt 
en Del gamle Vendinger og Ord, 
netop som de findes i den oprin
delige Statistik. Ofte kan det være 
heldigt ikke at modernisere de 
gamle Navne og Vendinger. 

P. C. Iin·udsen. 

Vejledning i Behandling 
og Pakning af' fersk Fisk. 

(Dansk Eiskeritidende.) 
-o--

Følgende er et Udtog ar en Vej
ledning, udarbejdet af den tyske 
edsvorne Auktionarius, H. Køser. 
Vi har ment, at ogsaa danske Fi. 
skere og Fiskeekspf)rtører vil kunne 
have Interesse og Nytte af at kende 
og følge denne Vejlednings Hoved
punkter. For Eksporten til det 
tyske Fiskemarked er det jo 
som ofte fremhævet i D. F. T. 
af den aller største Betydning, at 

vore Varer behandles i Overens
stemmelse med Markedets og Im
purtørernes Krav. 

Red. Bøving-Petersen. 

1) Fisk, som er bestemt til E'orsen
delse i Is, maa aabnes straks dea 
er kommen op af Vandet, og Ind-

voldene udtages. Undtagelser 
gælder Laks og Ørred, der for
sendes med Indvoldene i. Der
efter lægges Fisken i Is, thi det 
er af stor Retydning, at Fisken 
ises, endnu mens den har sin Døds· 
stivhed; den holder sig da læn
gere en d Fisk, der ises, efter at 
den er blevcn blød; blød Fisk 
blivar aldrig prima Handelsvarc. 

Fisken bør aldrig fryses, dette 
vil stedse kun foraarsage Prisaf
slag, ligesom den heller ikke maa 
udsætttes ror Sol, Vind eller 
Regn; den maa derfor i aabne 
Baade holdes tildækket. Endvi
dere bør den saa lidt som muligt 
udsættes for Tryk. Derfor er det 
nødvendigt, at aUe Fiskere. der 
har tilpaR store Baade, medfører 
Is paa Havet, saavel som at de 
inddel~r Fiskerummet i deres 
Baade med Hylder, saa Tyngden 
fordeles. 

Ingen Fisk bør tages i øjnene. 
2) Den naturlige Slim maa ikke va

skes af Fisk, der skal ises; dog 
bør den behandses saa renligt 
som muligt, saa den alligevel 
kan se pæn ud. 

3) Saasnart Fisken er hragt tillands, 
lægges den ! de for den bestemte 
Kasser og ises straks. Man bør 
iagttage, at Kassen fyldes godt 
med Is før Afsendelsen. Den maa 
være stramt pakket. En Hoved· 
betingelse er, at der ogsaa læg
ges et dygtigt Lag Is i Bunden 
af Kassen. 

• J 
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4) Til Knusing af Is bør Illan helst 
bruge en dertil indrettet K væl'Il. 
Det er nemlig af stor Betydning, 
at Isen bliver af jævn og pas
sende Størrelse, baade af Hensyn 
til Pakning og Varighed. 

Laks pakkes i Modsætning til alle 
andre Sorter Fisk med Bn!!en opad, 
altsaa paa Ryggen og med to Lag i 
hver Kasse, Resten Is. Ved Ned
pakningen bør lægges Mærke til, at 
Grollerue er tæt tillukkede. da Laks, 
paa hvilke Gællerne er gl"ia eller 
hvide, aldrig bringer den fulde Pris. 

Laks af 3 Kilos Vægt og mindre 
bør helst pakkes i Kasser for sig 
selv. Det anbefales paa Kassen at 
anmærke saavel V ægt som AntaL 

Passende Størrelser for KRsserne 
er: 

Længden 110 cm. l 
Højden GO" f T udvend. ~1aaL 
Bredden 6U" 

Ørred behandles som Laksen. men 
lidt mindre Kasser er at anbeftl1e. 

Aal pakkes i Kasser med flere 
højst 5 - afdelte Rum. I øverste 
Rum lægges Is. Afdelingshylderne 
bør helst være forsynede med en 
Del smaa Huller, ligesaa Bunden 
af Kassen. Det er ikke absolut 
nødvendigt, at Aalen skal frem
komme hertil i levende Tilstand. 
men det er tilstrækkeligt. naar man 
knn kan se, at Aalen er levende 
ned pakket. 

Aa!, som er død, før den ekspor
tl'res, pakkes alene, helst i samme 
Slags Kasser som den levende; dog 
maa slige Kasser forsynes med et 
særskilt Mærke. 

Kunstig Fiskeavl. 
i Nordamerika. 

-0-

Under Opholdet i Detroit hesøgte 
jeg ogsaa et stort Aquarium paa 
Belle Island, 1/2 Times Sørejse fra 
Byen. Her var en Masse Fersk
vands- saavel som Saltvandsfisk samt 
mange andre Dyr samlede og lige
som ved Aquariet i New York Til
strømningen af Besøgende meget 
stor. Anlægene begge Steder var 
ogsaa efter amerikansk Vis 8torar
tedA og kostbare, med store Maski
Her for Vandtilførselen o. s. v. Ved 
Aquariet i New Yurk var der endcg 
oprettet en Klækkeanstalt en mi
niature. hvor de besøgende kunde 
følge Udviklingen af Rogn og Yn
gel. 

Fra Detroit havde jeg tænkt at 
rejse til Canada, men da jeg ikke 
kunde faa opspurgt nogen Klække
anstalt i en nogenluude Nærhed, 
opgav jeg Tauken og rejste i Ste
det ~il den lille By Betlehem i 
Pennsylvania, b vorfra jeg gjorde 
Afstikkere til flere private Anstal
ter. 

Den 7. Septbr. var jeg saaledes 
i Manch Chunk, hvorfra jeg tog Vogn 
2 eng. Mil op gennem Fjældene, en 
baade bakket og tildels ubanet Vej, 
omgivet af Kratskov, som baade huse
de sorte Bjørne og andre mindre hyg
gelige Dyrearter. ~halet val' Perm 
Fo1'e8t Brook rrout Oo.s Anlæg, der 
trods sin vanskelige Beliggenhed 
lønnede sig meget godt og' i Aarets 
Løb solgte 8000 Pund Portionsnsk. 
Udelukkende Kildeørrecl klækkedes 
her og fodredes med Slagteriaffald 
fra Chicago. Dammene optog et 
Areal af 3 Hektar og var beliggende 
paaen Bakkeskraaning, forStørstede-
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len var det smalle Tilvækstdamme ; 
Vandet var Kildevand og Belæget 
3 a 4 Mili. Rogn, Imidlertid sav
nedes duelig Ledelse, hvorfor der 
var adskilligt at udsætte paa- Be
handIingsmaaden; da Vandtilførse
len og ];'orholdene ellers var ud
mærkede, kunde der have været 
opnaaet et hmgt bedre Anlæg. 

Med Vogn fortsatte j('1l til Char
les W alt e rs Klækkeanstalt 1 dansk 
Mil fra WeisspOl't; denne Anstnlt. 
var den bedst passede af alle dem, 
jeg saa i Amerika. 

Skønt Pladsen i uen trange Dal
sænkning var ret kileben :J6 
Damme paa et Areal af 5 Hektar 

var hver Tomme saa godt ud
nyttet, at Re:mJtatet blev udmærket. 

Kildeørred var ogsni\ her den 
eneste Fisk, som klækkedes. Ynge
len sorteredes :& Gange dl~n første 
Sommer, fodre.les med Slagtel'iaf
fald og beholdtes kun til den var 
3 Aar gammel. 

Undertiden var del' 2 Gange taget 
Rogn fra dem og i AnRtalten be
handledes aarlig 17 Mill. Rogn. 
Sidste Sæson "olgtes 18.000 Pu Il d 
I)ort.ionsfisk; ;) NI ann passede alt 
Arbejde. 

Da,mmene 1)(,8tod oels af de van
lige smalle Tilvækstdmnme, dels af 
større Damme tværs over Dalsænk
ningen. Samtlige Damme havde 
cementerede Sidevæggp, hvis Anlæg 
sikkert havde kostet store Summer. 
:Men da hver Dam lid nyttedes. Mil
lioner af Rogn og Yng-el flarlig 
solgte,; og alene dl,' 11:5,000 Pund 
Portionsfisk repræsenterede ca. 
30,000 Kr. aarlig Afkastning, saa 
kunde Ejeren, trods Udgifter til 
Anlægets Amortisering, til Arbejds
penge og Foder, alligevel aarlig 
tjene en goo Slump Penge. 

Ikke et eneste Sted i dette An
læg saaes en syg eller !lød Fisk. 
Vandet strømmede livligt gellnem 
hele og rene Rendpr. AI Ting var 
skinnenoe rent og velholdt. 

I en af de større Damme, 1000 
Kv. Al. stor og gennemrislet af en 
livlig flydende Strøm, var der ved 
mit Besøg :J5.000 11 f" Aars Kilde
ørred ; et l1\'rl igt Syn! 

J.·ra B .. tlehem gjorde jeg ogsaa 
en lh',ise til 1"11 Klækkeamltalt, 3 
eng. Mil fra A Jlentown, tilhørelloe 
:Ml', Tf'xlar, dpI' havde afkøbt Sta
ten Penm;ylvania dpll. Dellne An
stalt var endnn kostbflrere flnlagt 
med ceme1lterede Damme,. og det 
blot paa et An'al af 1 Hektar. An
stalten rummede 24 DobbeItrender 
af ca. 4 m. Længoe, hvori uoeluk
kende Kildeøned udklækkf'des, 

Ved nogle af Dammene var der 
anordnet automatisk Fodring af 
Yngelen paa rlpt Sæt. at pt lille 
'andhjul, dl'pvet af Dammens Til
løhsvand, gennem Uoveksling 8aHe 
en horisontal gaaende .JernRtang i 
frem- og tilbagegaaenop Bevægelse 
gennem et over Vandet pJac'"l'et 
Kar; dette var fyldt med malet Fi
skefoder, som paa denne l\:f aade i 
smaa Portioner dryssedes ud i Vandet. 

Denne Foranstaltning vild\'. om 
den blev fuldt ud praktisk iværk
sat. vise sig at være meget fol'
maalstjenlig; ved dette Anlæg var 
der den store Fejl, at Foderet ef
ter i nogle Timer at have været 
udsat for den ;:;tærke Varme. blev 
fordærvet, saa det lugtede lang Vej, 

Dp fleste Smaadamme var ovel'
dækkede med Sejldug. for at Van
det ikke skulde blive for stærkt 
opvarmet og dette tiltrods for, at 
Vandtilførselen uoelukk ende bestod 
af Kildevand. 
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Mit næste Besøg gjaldt en KJæk- : 
keanstalt ikh langt fra Lancaster, 
Pa., hvor en Mr. Peoples klæk
kede en hel Del forskellige Pryd
fiske, Guldfiske af forskellige Slags, 
desuden Blaekbass, den sidste paa 
samme :J\.1aadc som ved Northville. 

Mr. Peoples, en Mand paa 70 
Aar, passede næsten ganske alene 
sine" 2 Damme; han var især begej
stret for Blackbass. De store Stam
fisk havde han lært at spise Kiks: 
naar disse en for en blev kastede 
ud i Dammen, opstod der en farlig 
Hurlumhej; i Vandskorpen hugge
des de af de store 4-Punds Fisk, 
og da Vandet var fuldstændigt klart, 
kunde man siden se de lykkelige 
Besiddere svømme omkring, hver 
med sin Kage i Munden. 

Mr. l)eoples maatte imidlertid 
kæmpe med en hel'Del Rovdyr, som 
anrettede adskillig Skade paa hans 
Damme. En Slags Fugle optraadte 
bl. a. i store Mængder, og trods 
del' daglig fangedes en Del i der
til udstillede Sakse, indfandt der 
sig stadig nye Skarer. 

Store Vandskildpadder og store 
Vandsnoge sneg sig ofte ind i Dam
mene, og det hændte stundom, at 
hele Dammens Fiskebesætning var 
opædt, inden Mr. Peoples fik uska
deliggjort Hovdyrene. .Mr. Peoples 
sendte mig senere til New York, 
li.ge før min Afrejse, et Kar med 
adskillige af de Fiskesorter, han 
klækkede; desva::rre døde en bel Del 
af dem undervejs hjemad, mest fordi 
Karret var blevet utæt undervejs, 
inden Ankomston til New York. 
Vandforsyningen var derfor blevet 
altfor lille, inden jeg fik mere hældt 
paa. Imidlertid overlevede 30 Fisk 
Sørejsens Viderværdigheder og be-

finder sig nu ved Engelsbergs 
Klæk kean stalt. 

Fra Pensylvania rejste jeg til 
'Wa~hillgton B. C., hvor Mr. John
son var saa venlig at vise mig Fi
skeribureauets pr:\'gtige Lokaler, 
dets Aquarier etc., og senere sendte 
mig nogle af Bureauets publicerte 
Skrifter. Af disIile tillader jeg mig 
at hidsætte følgende Tal. U. S. Fi
skeribureau kostede i 1909 Staten 
803,H20 Pd. (3 Mill. Kr.); ejede paa 
forskellige Steder i Staterne Anlæg 
paa tilsammen 12,000 Acres, værd
satte til HOO,OOO Kr.; desuden 6 
Jærnbanevogne for Transport af le
vende Fisk; disse Vogne alene ko
stede 170,000 Kr. Hele Værdien 
uf Fiskeribnreauets Ejendomme med 
luven tal' etc. udgjorde i 1909 5 a 
6 Mill. Kroner. 

l 1909 leverede Bureauet hoved
sageli g i Udplantningsøj emed 3107 
Mill. Stkr Yngel. 

Direkte at sammenligne alle disse 
Tal med svenske Forhold lader sig 
jo ikke gøre; men det er et økono
misk Spørgsmaal af stor Betydning, 
at Opmærksomheden henledes pall. 
Forbedringen af Fiskebestanden ~ 

vore Vandløb, inden store, værdi
fulde Fiskea rter er forsvundet, en.
ten ved for stærk Udfiskning eHer 
ved Ødelæggelser, foraarsagede ved 
Fabriksaffald og Tømmerdrift. 

At genoprette en Skade koster 
nemlig det dobbelte. 

Hvad Klækningen af Laksørred, 
Kildeørred og lignende .Fisk angaar, 
saa har vi et betydelig bedre og 
gUI1stigere Rlima herfor end Ame
rika, hvor Sommerens høje Tempe
ratur gør saa mange Vandløb utjen
lige ror disse Fiskearter. 

l det mellemste og nordlige Sver
rig kunde disse Fiskearter trives i 
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hvilket som helst Vand og tusind
vis af Smaavande og Bække venter 
paa at besættes meu de ovennærnte 
Fiskearter. 

Hvad nu den Slags Udplantning 
angaar, saa vil jeg henlede Opmærk
sombeden paa, at ]'iskeri er frit 
for hvem som helst i ue fleste af 
Nordamerikas Stater; visse Fred
ningstider og Dage undtaget. 

Vor Lovgivning, som dog hjem
ler Ejeren af Jorden Het til Vand
løbet indenfor hans Ejendom samt 
Andel i tilstødende Vaudløb, bidrager 
til, at vi, langt lettere eud Ameri
kanerne, burdA kunne ordne i det 
mindste nogle af vore Vandløb ef
ter et fOrlluftigt System n'd at be
sætte dem med YH:ll'diflllde og der
til egnede Fiskearter. 

KJolen, i J)cccmbet' UHO. 

P. G. Sieurin. 
(Oversat af A. J. H. fra »Frilll SIwg 

oeh SjO«). 

Blandede ~'[eddelelser. 
-o 

FiskeriudstiIlingt'n i OrelH'o. 
I Ørebro i Nærheden af Stock

]101m afholdelI i Dagene mellem den 
3--9 Juli en stø rre Fiskeriudstilling 
i Forbindelse med et Landbrugs
møde. Udstillingen yil blan d t and et 
indeholde 40 Akvarier Illed forskel
lige AldersIdasser af Ørred, Karpe, 
Suder m. fl. Fiskearter. 

* 

Norges Deltagelse i Fiskeri
udstillingen 1912. 

Ifølge Telegram har det norske 
Statsraad vedtaget at fremsætte For- I 

slag om Bevilling uf 12,000 Kr. til 
Norges Deltagelse i den skandina
viske Fiskeriudstilling, den inter
nationale Motoruclstilling og det 4. 
nordiske Fiskermøde HI12 i Kø
benhan. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Om Sveriges Deltagelse i Fi
skel'indstillingen i Køl)en .. 

bavn 1912 
skriver "Gøtehorgs Handels- og 
Søfart-stidning" af :!4. d. M.: 

)) Efter at Sverige officielt er ind
budt til at deltage i Udstillingen, 
har Jordhrugsministeren efter Kon
ference med Fiskerimyndighederne 
for Higsdagen fremlagt kgl. Propo
sitiOll om en Bevilling paa 22,000 
Kr. som Bidrag til Sveriges Delta
gelse. 

Det er Traditionen fra 1904, som 
det gælder om at følge. Da hold
tes den første Udstilling efter samme 
Program i M arsb'and OSY." 

* 
En f'I'æl, Oedde! 

Ifølge "Flensborg Avis", hleven 
elleveaarig Dreng, Christian Michel
sen, derstod ved Randen af en Mergel
grav, all grebet af en stor Gedde. 
Fisken bed sig fast i Drengens Fod 
og hlev slæbt helt op jua Land inden 
den slap sit Tag og yæltede sig til
bage i Vandet igen. Drengens Fod 
blødte stærkt og Yiste tydelige SPOl' 
af Geddens skarpe rrælHler. 
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Fiskemarkedet. 
-0-

KøhenhnVllS offentlige Fiskeauktion. 
Priserne fra forrigp ege (Dunsk Fsskeritidendp). 

Aal 60-100 Øre pr. Pd. 
Laksørred 
Laks, store 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

125 

Øre pr.100 Stk 
Berlin, 17. Juni. 

(Offi~iel i\Tarkedsberetning). 

Lcvende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstorc 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aal, mellemstorc 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
KarlHlser 

Pf. pr. !"I. 

82-60-78 
92--76-79 

159-139-170 
118-91-101 
76-100-99 

75-89 
25 

133-116-133 
132-115-179 

79-90-89 
62 

67--91-90 

Ispakkcdc Fisk: 

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

Gedde, mellcmstorc 
Aal, store 
Aal, mellcmstorc 
Aal, usortcret 
Karper 
Brasen 

Pf. pr. !"I. 

75-67-84 
160-163 

'84-D7--56 
34-5G-37 
50-87--70 

100-128-118 
99-115 

8cl--61-9f3 

31-10-19 
II anl h o r g, 17 .. Juni. 

Ispakkcde Fisk: 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellcmstorc 
Ahorre 
Brasen 
Suder 
Karper 
SandarL 

Pr. pr. !"I. 

100-146-138 
127 

120-130 
113-118 

G9-51-G8 
D3-99-87 

51-52 
22-16 

Annoncer. 
-0-

Fiskemester. 
Selvstændig Plads som Fiskeme

ster søges fra 1. November ved 
Damkultur af en ung Mand i S!6-
Aars Alderen, helst i J yUand. 

God Kendskab til Udklækning af 
Ørreder. 

Billet mrkt. "K." modtager Bla
dets Kontor. 

KARPER. 
Ca. 6000 Pund til Salg straks. 

2-G Pund Stykket. 
Carl Brammer, Frederiksværk. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I,undel'skov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder lH'ima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af J{arper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste .Jernbanestation mod Kon-
tant. .T. C. Ckr'lstensen. 

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

pall, nærmeste Jernbanestation, 

Kontant Betaling. 
(.. D o m a s c h k e, 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Tclcgr.-Adr.: .t'OI'ellenhandel. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste ,r ernbanestation 

--===:===: Rontant Betaling. ====--

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

~P •. HaTtSen ,(': P . • Tm4 yensen, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr.: 
Lunderskov 48 

Lejrskov 16. 

Portions .. Ørred, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

Consignation ønskes. BRF..ltI}~N. Prima Hefel'ance. 

Statskonsulent, ~Iagister Chr. Løftin~, LykkesholmsalU: 3 A, København. 
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Den danske 
biologiske Station. 

-o--
Fra Direktøren for ovennævnte 

Station, Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, 
har RediLktionen modtaget XX Be
retning om dens Virksomhed i UHO. 

Idet vi henytter Lejligheden til at 
takke Direktøren for deu Interesse, 
der dened vises Ferskvandsfiskeri
foreningen, skal vi i !'aa korte Tnek, 
80111 det er os muligt, søge at gi ve 
et R,esume af Stationens Arbl'jde, 
navnlig i Limfjorden, som jo staltr 
vore :Fiskevlinde nærmest. Mange af 

Bladets Læsere vil mlutske ryste paa 
Ho\'edet, fordi saadanlle, tilsyne
ladende specielle Saltvandsfiskeri
spørgsmaaL bliver publiceret i et 
Ferskvand"tiskeriblad; men for det 
først€' er Salt- og Ferskvandsfiskeri 
nu en Gang ikke gode at holde ud fra 
hinanden, fordi adskillige at de samme 
Fiskeformer findes begge Steder; og 
for det [Uldet er mallge af Dr .• loh. 
Petersen ranker og Arbejder til Be
lysning at de rent Jn'alctiske Fiskeri
forhold af en saa ligefrem genial Art, 
at. alle danske Fiskere bør kende 
dem, idet hver især vil kunne have 
baade Nytte og Glæde deraf. 

Hel' bliver nemlig Videnskaben om

sat i klingende Mønt! 
H vem har ikke hørt Tale cm de 

vellykkede Omplantningsforsøg med 
Rødspætter i Limfjorden, Forsøg som 
har forøget det aarlige Udbytte af 
HødspæUefiskeriet i disse Vande i 
en gnnske overordentlig Grad. Lige
ledes har vist de fleste Danske er
faret lidt om det saa betydelig for-

. øgede 0stel'sfiskeri i saIJlme Fjord, der 
hal' bevirket, at det nu ikke længere 
er fm'heholdt Rigmænd alene at nyde 
gddit af deune Lækkerbisken; ogsaa 
almindelige Dødelige kan tillade sig 
den Flothed at spise et halvt eller 
helt Dusin en ~jælden Gang, uden 
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at behøve at have Samvittighedsnag 
deraf. 

For alle Syge og Svage er det jo 
ogsaa et stort Gode, at have let og 
billig Adgang til dette sunde og 
letfordøjelige FødemiddeL Alt 
dette kan vi takke Direktøren for 
d. biol. Station for. 

Dr. Joh. Petersen bliver imidlertid 
ikke staaende herved, men giver sig 
uden at blinke i Lag med den endnu 
større, og som man kunde være til
bøjelig til at tro omtrent umulige 
Opgave, at ville bonitere selve Havd. 

Vi Ferskvandsfiskere studser uvil
kaarlig herved, og vi burde maaske 
endd!t rødme, fordi vi endnu selv 
kender saa uendelig lidt til vore 
srnaa, ferske Vandes Y dedygtighedj 

. men vi faar trøste os med, at alt, 
hvad vi udretter, betales af vor egen 
Portemonnæ og sker paa vort eget 
Initiativ, medens Havforskningell har 
en stor, aarlig Statsbevilling til sin 
Raadighed til Skibe, Grejer og Løn
ninger og alt til Faget henhørende. 

Vi kommer dog nok ogsaa med; 
vent bare! 

Den foreliggende XX Beretning 
fra d. biol. Station beskæftiger sig 
særlig med Havbundens DYTeliv, dets 
Næring og Mængde. 

For at opnaa Kendskab hertil, har 
Dr. J oh. Petersen konstrueret et 
Apparat, der ogsaa paa større Dyb
der og uden Stang kan optage et 
1/10 m2 stort Stykke af Havbunden 
i dets natnrlige Stilling, uden at de 
enkelte Lag blandes med hinanden 
og saaledes, at alle de J)yr (Fisk 
nndtagne), der i det givne Øjeblik 
findes derpaa, følger med. Dette 
Apparat hænger i en Line og hcrlges 
aabnet ved en Jernstang, der imid
lertid "sIaas af" ved den ene Ende. 
naar Loddet, der hænger over dens 

Midte, falder ned paa Jernstangen; 
dette sker, naar Linen slappes, fordi 
Apparatet naar Bunden. lInIer man 
derefter op i Linen, lukker Appara
tets to Halvdele sig som on Tang 
om den af dets skarpe ,Torllkanter 
omspændte Bund. Vandet i Appa
ratet presses ud gennem fine Metal~ 
traadsigter paa Apparatet" Overside 
og giver Plads for Bundmaterialet. 
Denne Bundhcidc'l' vejer ca. 40 Kg., 
den kan ved Paasætning af Vægt, 
gøres saa tungt, man ønsker det. 
Paa Grund af dens store Vægt, luk
ker den med megen Kraft; den hal' 
overgribende Læber, saa den lukker 
meget tæt. 

Den griber om ca. u, l m2 Bund
flade og griber paa blødere Bund 
G 10 em. neel i denne. 

Man er dened i Stand til dels at 
underkaste Havbunden en makrosko
pisk og mikroskopisk Undersøgelse, 
dels til at ud tage Prøver til nærmere 
Analysp af Ovedladen eller de under
liggende Lag, eftersom man maatte 
ønske det. Et andet, ligeledes af 
Dr. Petersen, opfundet Apparat, be
staar af et tyhægget Glasrør med 
et Lumen paa ca. 2 cm., en Yæg
tykkelse paa 1~-2 mm. og en Længde 
af [)O--65 cm. Gla.srørets øverste 
Ende fastbilldes til et Lod. Xaar 
dette sænkes lled borer Glasrøret sig 
et Stykke ned i Bunden og tager 
en cylindrisk Prop af Bundmateri
alet med op. Saasnart Glasrøret 
befinder ove;: Vandet, lukkes det 
hurgtigt forneden med en Korkprop. 

En saadan Bundprøve giver navn
lig en smuk Forrestilling om Lag
delingen paa Havbunden. 

Ved Hjælp af disse to Apparater 
vil man de aller Heste Steder, baade 
i Havet og de fenlke Vande, være 
i Stand til at foretage en Bedøm-



Nr. 14. Ferskvandsfiskeribladet 155 

melse af det Dyreliv (den Fiske
næring), der findes paa nævnte Steder, 
iigesom man gennem Analyser tillige 
kan danne sig et Skøn over selve i 

Havbundens kemiske Sammensæt
ning. ::vred andre Ord, man hiLl' her 
med en virkelig Bonitering afBullden 
at gøre. Stærk l'lallteyækst kan selv
følgelig genere Bundhentel'ens Ar
bejde en Del, ligesom haard Bund 
vanskeliggør Brugen af Glasrøret; 
men de allerfleste Steder vil de to 
Apparater dog kunne be!lytte~, og 
i alle Tilfælde i saa stort et Onc
fang, at lllan allerede lIU ved deres 
Hjælp kan danno sig et ganske 
paalideligt Skøn over Bundens Dyre
liv, dets Næring og ~IæJlgde de 
forskellige Steder. At dette lean 
yære af overordelltlig stor Betyd
ning, f. Eks. ved Bedømmelsen af 
en Ferskvandssøs Y deeYlle, er lige
frem indlysende, og det Fingerpeg, 
vi Ferskvundsfiskere derigellnem har 
faaet, skal vi vel vide at benytte 
os af. 

edeu saadauue eller lignende 
Apparater er Boniteringen af vore i 

Ferskvandssøer derfor ogsaa efter . 
min M elling teullIwlig prohlcmutisk; 
thi solI' om vi tænker os, at vi havde 
en Forsøgssø, som maaske endda 
gennem en Tørlægning val' 08 fuld
kommen bekendt, baado hvad Bund
forhold og Dyreliv ang,lar, vilde vi 
trods dette Kendskab dog staa al
deles hjælpeløse ved Beu0mmelsen 
af en ny Sø. Hver ny Sø er nemlig 
noget helt for sig selv, med for
skellige Bundforhold, forskellige 
Vandforhold, afvigende Omgivelser 
OSY., og kræver derfor sit eget 
selvstændige Undersøgelsesarbejde, 
hvoraf BOIliteringen af Bunden vil 
udgøre en væsentlig Del. 

(Sluttes). Red. 

Dansk Fiskeriforenings 
ordentlige 

Generalforsamling 
afholdes 

Torsdag den 27de Juli, Kl. 1 Eftmd., 
og Fredag den 28de Juli d. A. 

i Citys Selskabslokaler, 
Citygade 23, København K. 

Som Punkt 2 paa Dagsordenen staar 
opført; Forslag til Fiskerilovens Revision 

Aalepassene. 
-0-

FiskeribetjeIlt I. Chr. Sørensen, 
Bramminge, berejser i denne Tid 
Hingkøbing Amt for at bese Vand
løbene og efterse, om Ferskvands
fiskerilovens Bestemmelser om "Aale
pas" ved Stemmeværkerne over
holdes, samt søge Oplysning om Fi
skeriets Tilstand. "Aalepassene" 
skal være i Brug fra 15. April til 
1. August. Det viser sig, at meget 
faft Ejere af Møller og andre Anlæg, 
ved hvilke der bruges Vandkraft, 
har Sagerne i den Orden, som Loven 
fordrer. 

(Ringk. Dgb.) 

Aalefaring. 
-0-

Ifølge Deutehe Fischerei-Zeitung 
har de tyske Fiskeriforeninger ind
ført 7 Millioner Stk. Aalefaring fra 
England iaar. Fangsten af Aale
faring ved de tyske Kyster har kun 
været 126,000 Stk. imod 2 Millioner 
Hjor. 

De tyske Fiskeriforeningers Aale
kommission tilraadede derfor, at 
man herefter kun betragter Fangsten 
af Aalefaring ved egne Kyster som 

• 
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en Slags Reser,'e~ meden Hoved
vægten lægges paa den godt orga
niserede (mgelske IndførseL 

Red. 

Hyorledes forholder det sig med 
den gule Aals Vandringer i Jylland 

og paa Øerne? 
-0-

III. 
Fra Udbyhøj skrives den 1~. Jan. 

lD09 saaledes: ,.Her ved Udbyhøj 
blev der i Efteraaret fanget cn. 
12,000 Pd. Aa], men deraf n1r del: 
mange blanke Aal, mafu,ke 3-4000 
Pd. Ruserne staar til at fiske for 
Indgang *), men derfor kOIfnner der 
alligevel blanke Aal deri. 
Ca. den 21. Oktober eller Natten 
før blev der fanget ca. l500 Pd., 
og deraf var vist de fleste gule 
Aal; i flere Kuber sad Aalen saa 
fast, at der ikke var en levende 
Aal deri. Her er 15 Fiskere, SOlll 

har Aaleruser. Med Bil Paaland~ 

Kuling kan der undertiden komme 
Aal ind efter JuL Det er hændt 
i Januar Ma aned, at vi har stan 
Aal igennem ben, h vor1 der var 
hugget Hul yed Hnl, og dd hal' da 
undertiden givet kUli lidt Udbytte; 
naar vi saa fik en østlig Storm i 
3-4 Dage, saa kunde vi igeIlnem 
de samme Huller stange Aal. Det 
maa være saadan, at de Aal, som 
kommer i de to Maaneder Septem
ber og Oktober, gaar videre langt 
op ad A.aen. Det bemærkes, at der 
ved Udbyhøj, hvor Fjorden danner 

*) Det har næppe yæret hlanke AaI, 
naar de er fanget for Indgang. (P. 
C. K.). 

næsten en ret Vinkel. er gode Be
tingelser for Aalens Vinterkvarter; 
dybt Vand og gammel Tang' paa 
Bunden næsten over hele Løbet." 

N. N., Fisker, 

li dbyhøj pr. Havndal. 

* 
Klitmøller pr. Thisted! ,Teg fan

ger AnI fol' U rlgang til Havet bRade 
Fonwr og Efteraar. C. N. 

* 
Fra Aarhus skrives: Da jeg har 

drevet Aalef1skeri her Yf\d Aarhus 
MølJeaa siden 1 ~83, kan jeg her
ved meddele Dem, at jeg har fanget 
AnI i AprillVlaaned for uedgaaende, 
og jeg lillI' fanget Aal om Efteraaret 
f(jr oJlgaaende. det var I September 
MaaJled. C. P. 

* 
Fra Frederiksværk skriver en 

Fiskehandler saaledes: "De gule 
Aal, jeg J,øber, kommer i Heglen 
fra norske og svenske Kyster, hvor 
det ikke er muligt at fange Aalen 
som blank. grnQdet pan de dybe, 
uregelllla::,,~ige Skærgaarde. Her i 
Issefjorden fanges en Del gule Aal 
i Vattd og paa Krog om Sommeren 
og lidt om Foraaret i Huser, men 
Størsteparten fanges som Blankaal 
om Efteraaret. I Fjonlen mellem 
Frederikssund og Hoskillle fanges 
der flere gule Aal olld Blankaal, 
men det er fordi Sommerfiskeriet 
drives saa rationelt. ]\led Hensyn 
til Aalens Opgang er Forholdet 
ved Anløbene paa Vestkysten vist 
et andet end her. ,leg har 118mlig 
en Gang købt AaI derovre om 
Efteraaret og troede, at det var 
Blankaai, men til min store For
bavselse yar det gule Aal, saa det 
kunde se ud til, at Aalen fra Vest-
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kysten *) trækker op i de ferske 
Vande. Hvor den gule Ani fore
tager V~mdrillger op og Iled igen
lIem Aaerne er sikkert paa Steder, 
hvor Aaten ikke kan komme op i 
Søerne *'~) og derfor maa ud igen. 

N. K., 
Eksportør og Importør. 

, * 
Fra den indre Del af ISRefjor

den skrives saaledes: Først paa 
Eftm'aaret fanges Blankaal fra Fjor
den mo(1 Havet; seliNe pfla Ef ter
anret fanges gule Aal, som ser ud 
til at gaa ilid i Fjorden. Olll For
aaret fanges her i Ruser gule Aal, 
det er, naar de letter sig af Bu!]-
den. N. N., 

Dl'agerup pr. Holbæk. 

Fra Sletnæs pr. Nakskov mel
de,,: Om Efteraaret fanges Aal i 
Hejel'usprne pan Fjorden, for det 
meste er det gule AaJ. Ligeledes 
kan der pn.a Fjordf'n fanges lidt 
gule Aal i Huser i Forsommeren. 

X N., Fisker, 

Fra Skelskør skriver en Fiskeri
foged: Her bliver saa godt som 
ikke fanget Blankaal. H pr fangt's 
Aal For- og Efteraar.· I HJ07 fan·· 

*) Som det er paaYist i denne og i 
den roregaaende Artikkel, trækl~cr 
Aalen ogsaa op paa Østkysten 
i)lariagerf]ol'd med Tilløb, Ban
dCl'sl]ord, Gudenaa, Mølleaa ved 
Aarhus osv.). P. C. K. 

**) Imod dennl' Anskuelse taler Stati
slikken fra Ry Mølle, hvor netop 
Aalen fra Silkeborgsøel'lll' i store 
Mængder begynder at guu ud i 
April og Maj. Det er ikke en til
fældig Vandring; Statistikken er 
ført fra 1878 og i ca. 15 Am' der-
etter. P. C. K. 

gedes 13---14,000 Pd. Aal til eu 
Pris af 40 Øre pr. Pd. 

N. N., Fiskerifoged. 

Hermed hal' jeg givet de ærede 
Læsere s,f "Ferskvandsfiskerihladet" 
det meste af det Stof, jeg for 
blikket er i Besiddelse af angaaellde 
den gule Aars Vandringer. Stoffet 
taler for sig, og jeg synes tillige, 
at alle Kommentarer for Øjeblikket 
er oyerllødige .- i al Fald fra min 
Side. I .Jylland synes Kendsger,.. 
ningerne absolut at slaa fast, at de 
g'ule AaI gaar op i Aael'lle om Efteraa
"et og ud igen om Foraaret (de fleste 
af dem). Paa Sjælland synes der 
at være nog'en Afvigelse paa visse 

; men denne Afvigelse Itar 
naturligvis sin Aarsag, om den 
kan findes. 

}\faa jeg endnu en Gang paa det 
kmjti,qsle opfordre Fiskerne og Fiske
handlere til at være saa elskvær
dige at sende mig Oplysninger an
gaaende Aalens Vandringel'. Lige
ledt'B heder jeg J1'iskerifogder, 
Fiskernestre o. a., som har Erfa
rillg paa dette Omraade at støtte 
denne Sag med Oplysninger. Gamle 
Regnskabsbøger, Statistik af enhver 
Art pr velkomne. Som Vederlag 
fOl' DereR Ulejlighed skal jeg gratis 
tilsende Dem det liLIe Skrift, jeg 
har udgivet om den gule Aals Van
drilIger. Send mig Oplysninger 
sn arest ef te r A d resse: 

Lærer P. C. Kmulsen, 
Kjellerupgade 23, Aalborg. 
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TIdsættelse af'0rredyngel 
i for ung Alder. 

-0-

Følgende Iagttagelse ar D. F. F.s 
Bestyrelsesmedlem, Fiskeribetjent 
Vilh. Christiansen i Rønne, meddelt 
i "Bornh. Soc. Dem.", turde være 
af Interesse ogsaa udenror Bornholm. 
Det an rørte Blad skriver: 

Som bekendt findes der hD! i Byen 
en 0rredudklækningsanstalt hvorfra 
der udsættes Ørredyngel i tusindvis. 
Om denne Yngels rl'riv~el har man 
vel næppe megen Viden, og hvorvidt 
Arbejdet gi vel' det tilsigtede Ud bytte, 
kan ligsaa lidt vides endnu. Imid
lertid el' vore Ferskvandsfiskere 
meget begejstrede ror Udklækll,ngs
arbejdet og venter sig store Hpsul
tater af det. 

En ar Hovedbetingelserne, ror at 
dette skal naas, er naturligvis, at 
den udsatte Yngel er saa stor, at 
den nogenlunde kan klare sig, naar 
den slipper ud. Men efter hvad der 
meddeles os ar Fiskeribetjent Vilh. 
Christiansen, der har udsat 20,000 
Stk. rorleden Dag og haft Lejlighed 
til at iagttage Yngelen samme Dag 
og Dagen efter, kan det synes, som 
det meste af den udsatte Yngel i 
Stedet for at trives og vokse, meget. 
hurtig bliver ødelagt af andre Fisk. 

Den her omtalte Yngel blev udsat 
ude ved "Øren" syd for Søndre Ba
dehus imellem Stenene udenfor Pyn
ten. Man kunde straks efter se, 
hvorledes Hundestejlene hvert øje
blik stak frem fra Stenene og ro'r 
over den udsatte Yng'eL Den anden 
Dag var over Halvdelen af 0rred
yngelen fortæret af de graadige 
Hundestejler. 

Efter dette bliver Yngelen jo sat 
meget for hurtigt ud. Da der ofres 

ikke saa lidt af baade Tid og Penge 
paa denne Sag, vil den Erfaring, 
Fiskeribetjenten her bar gjOlt, sik
kert medføre, at Udklækningsanstal
tens Ledere for Fremtiden vil be
holde Ynglen i Anstalten, til den 
har naaet en saadan Størrelse, at 
den bedre er i Stand til at modstaa 
andre Fiskearters Efterstrl):belser. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Fiskerividenskabelige 
Betragtninger om Krebsen. 

Af Schrøder-Pløn. 
-_.- 0---

N aar man saaledes paa en kUll

stig Maade har bragt Hannen og 
Hunnen i Berøring med hinanden, 
som i forrige Nr. af Bladet omtalt, 
har man ikke alene 0plJaaet at he
skytte Hunnen mod Hannens Mis
handlinger, men man har derved 
ogsaa sikrpt sig, at den beirug
tende Sæd er afsat nøjagtig paa 
det Sted, hvor den ene og alene 
kan opfylde sin Bestemmelse, den, 
at berrugte .Ægget, og del' er ingen 
Tvivl \JID, at delll1e l!'remgangs
maade ganske betydelig vil forhøje 
Procentantallet af levedygtige Smaa
krebs. Tænker man sig saa, at et 
større Antal Hankrebs, naar den 
kritiske Tid indtræffer, blev holdt' 
separat. og af en Opdrætter sat 
hen til Hunnerne paa tidligere be
skrevet l\faade, vilde Avlsdyrene 
skaane8 i høj Grad, og Tilvæksten 
blive betydelig større 

Beskrivelsen af denne Fremgangs
maade skal i det hele taget være 
en Tilskyndelse til stadige nye 
Forsøg, saaledes, at den i sall, høj 
Grad paakrævede Krebseavl maa 
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øges og skride fremad. Særlig 
tilraadeligt er det at have sin Op
mærksomhed· henvendt paa de 
smaa Vandløb, hvis Bestand er saa 
sørgelig medtaget, ja svundet ind 
til det rene Intet paa Grund af 
Kr~bspe,.;tells Hærgninger. 

Forsøge paa direkte at udsætte 
Krebs i dl' størr\, Vandløb er der
imod som Regel spildt Ulejlighed. 
H vad har 100, 1000, ja 10,000 
Sættekrebs at sige i store, aabne 
Vandløb? 

Krebsen er vandrelysten. Meget 
vanskelig vænner den sig til nye 
Livsforhold, vidt forskellige fra 
dem, den tidligere har levet under. 
. Desuden er Krebsen en Eneboer, 

som i det store Vandløb kun altf.,r 
let vil være udsat for store Fiskes 
og andre Rovdyrs og Fjenders Efter
stræbelser. NaaT saa Efleraaret 
kommer og med det Parringstiden, 
vil Hannen i et saada'lt yidtløftigt 
Vandomraade have dobbelt saa 
vanskeligt ved at opspore Hunnen i 
en næppe mærkbar Forøgelse af 
Bestanden vil være Resultatet. 

Meget of~e ser man ogsaa, at 
U dsættelsen af Krebs sker paa en 
fejlagtig Maade, dels for pludselig, 
dels i grumset og mudret Vand. 
Paa Grund af sine ejendommelige 
Aandedrætsapparater er Krebsen 
meget ømfindtlig lige overfor ana v
set. grumset Vand. ~aar f. Eks. 
en Flod efter stærke Regnskyl fører 
meget Sand og Slam med sig, vil 
Krebsen meget snart faa Aande
drætsbesværligheder og instinkt
mæssig søge at undfly, hen til ro
ligere, klarere Vandløb. 

Resultatet bliver i saa Tilfælde 
Tab og fejlagtige Forudsætninger 
hos Krebseopdrætteren, der sand
synligvis vil skrive den formind-

llkede Bestand paa Krebsepestens 
Hærgninger. 

i\leget ønskeligt vilde det derfor 
være, om man valgte de mindste 
Vandløb til Opdræt af Krebs. Man 
bør holde Avlsdyrene indenfor et 
begrænset Rum og under stadigt 
Opsyn; ved Vandløb med svagt 
Fald er man ikke saa meget udsat 
for pludselige og stærke Over
svømmelser. 

Viser der sig. nu stærk Tilvækst, 
er det dermed godt.gjort, at det ny
be.,atte Sted egner sig for Besæt
ning. og bliver denne meget rige
lig, kan man give en Del Friheden, 
hvorved man opnaar, at Vandløbet 
befolkes nedelter Løbet. 

Imidlertid duer ikke alle Steder 
lige godt til Krebseopdræt. I 
haardt, koldt Kildevand· f'. Eks. 
vokser Ædelkrebsen meget lang
sord. Baade Plantevæksten og 
Vandet selv maa være kalkførende ; 
uden Tilførsel af Kalk kan Krebsen 
overhovedet ikke trives. Efter Hud
skiftet, ja, endnu inden dette, sør
ger Naturen ved Dannelsen af de 
saakaldte Krebseøjne i Krebsens 
Mave for nyt St.of til at bygge 
Skjoldet op med. Dette bestaar 
næsten udelukkende af Kalk og 
kunde ikke bygges op solidt og 
fremfor alt hurtigt nok, uden til
strækk<:>lig Kalktilførsel. 

Et sikkert Kendetegn paa Van
dets Kalkholdighed <:>r Tilst~de

værelsen af Muslinger og Snegle; 
disses Skaldannelse ligner nemlig 
KrebsenR; for begge Dyrearter 
gælder de samme Livsbetingelser, 
desuden danner ovennævnte Dyr et 
kærkomment Fødeemne for Krebsen. 

Bredderne af et Vandløb har lige
ledes meget at sige for Krebsens 
Trivsel. I Almindelighed tror man, 



160 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 14. 

at en stenrig Bred er den bedste. 
Fremfor alt er dog en blød, humus
holdig Bund at foretrække; i Sær
deleshed er den gunstig for Bun
nens Trivsel. I de 8 Maaneder, 
som medgaar, indtil dens Æg er 
fuldt udviklede, opholder nemlig 
Hunnen sig i Jordhuller, som den 
selv graver, og som er lige store 
nok til, at den kan ndfylde dem. 

Særlig anbefalelsesværdig for 
Krebseavl er V:mdløb med 'rørv
eller "Mosebund, sa:clfremt denne da 
ikke er svovlholdig. 

'rørvea,gtige Bredder danner over
hovedet ikke alene de bedste Bo
liger for Krebsen, men de talrige 
Hødder, som paa Kryds og Tvers 
opfylder Jorden, er en god Næring 
for Krebsen. 

Det er ogsaa vel værd at mærke 
sig Krebsens Egenart med Hensyn 
til dens Vandringer.. Den vil saa
ledes altid foretrække Vandløb med 
Retningen 0st- Vest eller omvendt 
mod for dem med Retning Nord
Syd eller Syd-Nord. Efter min 
Mening er Aarsagen til dette at 
søge i Krebsens Lysskyhed. Den 
sydlige Bred, altsaa i et Vandløb 
Ø8t- Vest eller Vest-øst, yder den 
bedste Skygge. Har man nu et 
Sted, som synes velegnet Ior Krebs, 
saa vil det lønne' sig at ophjælpe 
Bestanden ad knnstig Vej. Frem
ror alt. er det nødvendigt at sørge 
ror en stræng Arspærring, saavel 
opad som nedad Vandløbet. Ved 
denne Forholdsregel hindrer vi for 
det første Rovfisk i at indfinde sig, 
og for det andet tvinger vi vore 
Kolonister til at opsøge de Steder, 
hvor vi gerne vil have dem. 

Som Bevis for Krebsens Vandre
lyst skal her kun anføres de Iagt
tagelser, der er gjort ar Marquis 

de Selve i hans store Krebseopdræt
ningsanstalt ved La Terte- Alais. 
Efter at han ha vde besat et 'l'er
rain med Sættekrehs, konstaterede 
han, at disse var vandret () Km. 
(nær 1 dansk j}il) nedad Vandløbet, 
trods dette var som skabt ror 
Kl'ebseavl. 

I Løbet ar kort Tid lykkedes det 
imidlertid Marquis de Selve ved 
Hjælp ar den fortræffelige Indret
ning at hans Kanaler til Opdræt
ning at bringe alle Sættekrebsene 
tilbage til deres oprindelige Stand
kvarter; ikke desto mindre varede 
det Uger, inden de vænnede sig til 
sine nye Hjem. 

Zinktraad er det bedste til At
spærring. 

(Sluttes.) 

Bundfrost. ]'ersk- og 
Ha.vvands :Frysepul1kt. 
»Fra Havet«, udgivet af Fiskerhøj

skolens Elevforening. 

--o-

Da der flere Gange her paa 
Skolen har været liYlige Diskus
sioner om Fersk- og Havvands 
Frysepunkt samt om Bundfrostræno
mf'net, har vi sendt følgende Spørgs
maa.! til Hr. Docent Knudsen, Hy
drografisk Laboratorium, Køben
havn: 

L. Har Fersk- og Havvand for
skelligt Frysepunkt og da 
hvilket? 

2. Hvorledes opstaar og hvad be
virker "Bundfrost"? 

Vi bringer her Hr. Docent Knud
sens Svar, som han velvilligst har 
givet os Tilladelse til at offentlig
gøre i vort Blad: 
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Som Sval' paa Deres Spørgsmaal 
kan jeg meddele Dem følgende om 
Ferskvands og Havvands Frysepunkt 
og om Bundfrostfænomenet: 

1, Ren Sne eller finskrahet ren 
Is og rent Vand (destilleret Vand), 
der er sammenhlandede til ell Grød, 
har en ganske hestemt Temperatur, 
som vi kalder O () Celsius. N aar et 
Termometer har henstaaf't saa længe 
i en saadan Blanding, at Kviksølvet 
i Røret ikke mere forandrer sin 
Stand, og Termometret er lH~dsat i 
Blandingen saa dybt, at alt K vik
sølv er omgivet af Blandingen, maa 
Termometret ogsaa have Tempe
ratmen 0°. Staal' Kviksølvet da 
ikl\e netop paa Nul, faar man paa 
denne. Maade at vide, bvormeget 
Termouletret viser forkert eller hvor 
stor Korrektionen er. 

Har man noget Salt, f. Eks. 
Køkkensalt, i Blandingen og rører 
godt rundt, ser man, at Tempera
turen synker. Det viser at 
den synker desto mere jo mere Salt 
der blandes i, indtil Temperaturen 
er bleven ~ - .:21 0. Vi har da dOl 
stærkeste Kuldeblanding, som fa as 
med Sne og Køkkensalt. En yder
ligere Iblanding af Køkkensalt faar 
ikke T{lmperaturen til at synke yder
ligere, fordi Saltlagt'n er hlevet saa 
stærk, at der ikke kan opløses lllere 
Salt i den. 

En lignende Virkning har ethvert 
Slags Salt, der kan opløses i Vand, 
altsaa ogsaa Havvandssalt, der 
forøvrigt for Størstedelen bestaar 
af Køkkensalt .. 

Af det foranstaaende vil man 
fOl'staa, at rent destilleret Vand 
bar Frysepunktet nøjagtig O 0. 

Frysepunktet for almindeligt Brønd
vand og Flodvand er ca. 111000 o 
lavere. For Havvand med Salt-

! holdigheden 
punktet T o 
Tabel: 

S ser 
Celsius 

Illan Fryse
af følgende 

Salth. S %0. O 10 20 30 35 
Frysep. TO . O +0,51~ -:-1,07 +1,6:; +1,\l1 

Af Tabellen ser man, at Fryse
punktet ligger desto længere under 
O 0, jo Større Saltholdigheden er. 

2. Afkøler man noget J'('nt Vand 
ganske langsomt og passer paa, 
at det ikke ryste:;, samt at der 
ikke stikkes noget ned i det, dl 
lJIan kUllne afkøle det flere· Grader 
under N ul PUll ktet, før der dannes 
nogen Is i Vandet. Man siger da, 
at Yandet er underafkølet. Bringes 
der nu et lille Stykke Is ned i 
Vandet, ser man, at der øjeblikkelig 
danner sig en Del ny Is, og samtidig 
stiger Tempe mturen til 0°. Dette 
Forsøg mislykkes imidlertid let, 
idet rent Vand ikke er meget til
bøielig til at lade sig underafkøle, 
og findes der f. Eks. Sand, Trævler 
eller spidse Genstande i Vandet, 
lykkes Forsøget endnu vanskeligere. 
Indeholder Yandet opløst Salt sna
ledes som Havvand gør det, er det 
llleg3t lettere at faa til at lykkes. 
Havvand lader lettere under
afkøle ellU Ferskvand. 

Jeg tænker mig nu, at Bundfrost
fænomenet fremkommer paa den 
Maade, at Havvandet underafkøles, 
og hvis Vandets Saltholdighed er 
over 25 %0, vil det kolde Vand 
synke lled under det mindre kolde 
og ikke fryse, før det llaar ned til 
Sand eller Sten paa Bunden eller 
til Tang eller Fiskenet eller andre 
Genstande i Vandet. I Ferskvand 
vil Bundfrostfæoomenet yderst van
skeligt kunne fremkomme, dels fordi 
U nderafkøling vanskeligt lader sig 
realisere, men især ford i Ferskvand 
udvidt'r sig ved at afkøles 4 o og 
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nedefter, saa at det kolde Fersk
vand yil Hyde ovenpaa det mindre 

kolde og saaledes ikke faa saa god 

Lejlighed til at komme ned og danne 

Bnmlfl'ost, selvom dl,t bliver under
~lfkølet. 

Blandede Meddelelser. 
-o-

l den "Deutsche FiBcherei-Zeitung" 
for den 4. ,Juli læ:;es følgende Med

deleIse: 

Fiskerne imofl Ni .~isketoJcl. 

En tysk I<~iskerfor8am1illg havde 

for nylig som et 

sin Dagsorden: 

Fisk". 

af Pnnkterm' pau 

,,Indfø}"seltold }Jaa 

Om dette Spørg:'HllHal udtalte en 
af de Tilstedeværende paa 
følgenc1.e Jl aadr:. Han hen visie 

::særlig til. at ø"tersøfi"kerne gen
nemg-aacllde ikke' havde nogen For

del af at faa lagt Told paa fenlk 

Fisk, FisketoldeIJ "ilde nemliG' klin 
ueYil'ke. at alle alldn) Ll'Vlltldsmidlf'I' 
vilde f(jnlyres fol' d,en fattig'e Be

folkning. 17nder Diskussionell om 

Spørgsmaalet ble, der og~aa fra 
Fiskerne peget paa, at disse 8('1\, 
ofte var tvungne til at købe Fisk 

af fremmede Fiskere, og derfor ingen 

Interesse havde af en Fiskeiold. 

Hele FisketoldspØI"gsmaalet var kun 
en agrarkoD3cl'vativ Manøvrc I en 

Resolution erklærede Forsamlingen 

sig ogsaa mod en Fisketold. 

* 
S'\'ensk Fisk tn Tyskland. 
Hølge GeneralkoJlsulatets Indbe

retning for HllO udførtps der fra 
Sverige i følgende Aur til Tyskland 
levende Ferskvandsfisk i 1908 Tons 

278,8, i HllO Tons 315,5. 

lnskemarkedet. 
-0-

J{øbenll:lVnS OfreJltlige FlsJ\('auk~ioJl. 
Priserne fra forrige l:ge. 

AuI ~15-95 Øre pr, Pd. 
Laksørred 
Laks, slore 
Gedde 
Aborre 
Krebs Øre pI'. 100 Slk. 

Berlill, D, .luli. 

(Officiel Markedsbercllling). 

Levcnde Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellclllstore 
Sandart, Illat, SIlHla 

Suder, store 
Suder, mellemslore 
Brasen, slore 
Braseu, Slllaa 
;\al, store 
AnI, mellemstore 
Aal, smna 
Karper, store 
Karper, usorteret 
KarUl]spr 

~Iarli p". Kilo, 

81-102 

90-106 
HG 

125-140 

Ispakkede Fisk: 

Ørredlisk, smaa 
J lllYørred 
Laks, store 
Laks, snuUl 
"\bot'l'l' 
Gedde, store 

Gedde, l1lellelllstore 
,\a1, store 
Aal, lllellemstore 
AnI, llSOl'lcrct 
Karper 
Brasen 

Pf, I"" Pd. 

,10-67 
40 

3G-50 
50 
93 

103-110 
7G-101 

51 

Alt () n a, 8" ,Juli. 
Jspakkede Fisk: 

Laks 
La ksol'l'ed, s lore 
Lnksøl'red, smaa 
AaI 
Gedde, "lore 
Gedde, lllellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pr. pr. Pd. 
100-120 
60-80 
70-120 

45-105-128 
35 45 
55-65 
20-30 
25-45 
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diverter 
l 3Yledlems6Iadet! 

Prisen 
1 Gang 

Annoneer er: 
15 Øre pr. l-sp. Petitrinje, 
12 

6 
12 
:24 

10 
8 
(5-

Annoncer. 
-0-

Fiskemester. 
Selvstændig Plads som Fiskerne

ster søges fra l. N ovem her ved 
Damkultur af en ung Mand i 20-
Aars Aldere~, helst j .Jylland. 

God Kendslmh til lidklækIling af 
Ørreder. 

Billet mrkt. "K." modtager Bla
dets Kontor. 

Harald Børg'esen, 
Specialforreining i Redskaber til 

I~ystfiskei'i. 

Sammenfoldelig 4 Kr. 
Aluminium F1'ukostæske 

til at folde sammen Kr. 2,50 :1 3,00. 

Forlallg illustreret Prisliste Xl'. 2. 

FrederikslteJ'ggade 2S. 
Uøl,enhuvn. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder' pl'iOlu Ojneæg. Yn2'el 
og Sættefisk uf Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Sude.' 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred. større Ørred. Kar-. . 

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch/l'istenSelh 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
køhes og afhentes med Speeialvogn 

}Jaa nænpeste .Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 
t... n o m a s c. It k e. 

Fisehhalldlung. Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-1 f). 

l\>legl'.-Adr.: J:<'tu·elleJlhantlel. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

C:oliann von eifzen, 
ellSl'm'en }t'iskectuldiou(trius, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, 
anhefaler ~ig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. 
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Portions-Ørred, 
$tørre Ørred, Karper' og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ør.'edarter Imbes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation· 

--==:==: Kontant Betaling. ====--

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

sælges. 

P. Hunscn (.{~ Ij . • Tm-gcnfoJcn, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48 

Lejrskov 16 .. 

Portions .. Ørred, 
forsendt· frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & CO., 
ældste Forretning i Lakse- og Ørredbranchen, 

Comignation ønskes. BRRttIJIN. Prima Heferance. 

Statslwnsulent, Magister Ch.', l.oftiu"" Lykkesholmsalle 3 A, København . 

.\.rtikler 02: Medflelel!~f'I' er stedse velkomne og hedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hofltneyel', Sorø. - Arlilder for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med llll10d HODorar«(. 

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

Trykt j So!"ø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Raslllus~cll-Krogh. 
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Aneboda. 
Sveriges Forsøgsstation for Ferskvands

fiskeri. 
-0-

Tirsdagen den 20. Juni startede 
jeg fra København med "Malmø
damperen 11 30 for at gæste For
søgsstationen i Aneboda (Smaaland). 
Efter en henrivende Tur over Sundet 
naaede jeg Malmø Kl. 1. Da Toget 
først Ki. 3 afgik til Lamhlllt, som 
er nærmeste Station til Aneboda, 
benyttede jeg Lejligheden til at 
hjemsøge alle Københavneres Val
fartssted: "Hotel Kramer" for at 
spise lidt Middag, forinden jeg gav 
mig Skæbnen i Vold oppe i Smaa
lands Skove. Paa "Kramer" spiser 
man billigt og faar alligevel nogen 
velsignet "Mad, langt bedre end i 
København til samme Pris. Godt 
styrket satte jeg mig sall, i Toget 

KJ. 3 og kørte derefter op igennem 
Skaanes frugtbare Sletter. Som det 
dog ligner Danmark med sine straa
tækte Bøndergaarde og veldyrkede 
Marker! 

Efterat have kørt en god Times 
Tid nordpaa, begyndte Landskabet 
imidlertid lidt efter lidt at forandre 
Karakter; J orden blev mere stenet, 
de dyrkede Markers Areal stadig 
mindre og mindre, idet tynde N aale
skove indtog deres Plads. Samtidig 
blinkede oftere og oftere en større 
eller mindre Sø En imøde. Ef ter
haanden blev ogsaa Menneske
boligerne færre og færre, og alt 
som Tiden gik, saa man kun N aale
skov isprængt lidt Birk samt Vand 
og atter Vand i det uendelige. 

Saa mange Fisk, der dog kunde 
drættes op i dette vældige Land! 

For at Læserne kan danne sig 
et Begreb om Sveriges Vandareal, 
skal jeg opgive et Par Tal, som 
Dr. Ose. Nordqvist, Lederen af 
Aneboda Forsøgsstation, nævner i 
sin sidste Beretning. Sveriges Søer 
og Floder optager det uhyre Areal 
af ca. 3,600,000 hektar (i Danmark 
ca. 57,000 hektar). Doktoren op
giver endvidere, at der mindst hen·· 
ligger 5,200,000 hektar sure, værdi
løse .Jorder i Sverige, af hvilke en 
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betydelig Del kunde fonandles til 
gode Fiskedamme. 

Tænk, hvilken Sum af Arbejde 
og Energi, del' vil udkræves' for 
blot at løse en Del af elen uhyre 
Opgave, der her ligger og venter 
paa svenske Mænd. 

Har vort Broderland imidlertid 
haft godt af nogen af denne Verdens 
Tilskikkelser, saa er det. hvor 
underligt det end lyde!', Aaret 1005. 

I 1905 slutt.ede Nationen sig tæt 
sammen, idet den ligesom yaagnede 
op af en Drøm, for derefter at vige 
Verden, at der endnu i det gamle, 
stolte Folk var tilbage UJlgdoms
mod og Virketrang til In:lngt et 
vældigt Basketag. 

J a, med Forbavselse lllaa vi alle 
se paa den Anspændelse af alle 
gode Kræfter og paa den Frt)lll

gang i alle Næringsveje og Virksolll
heder, som de sidste 5·-f) AnI' 
bærer Vidne om. 

Paa samme Maade el' det ogsaa 
gaaet med Fiskeriet; medens Salt
vandsfiskerne paa et Bræt fa al' 

bevilget 2,788,000 K I" til 24 nye 
Havne Landet rundt, SHa har Sre
riges Ferskvanelsfiskerimænd ;;amlet 
sig og i Aaret 190H oprettet l1Sødra 
Sveriges Fiske riforening, 

Som et Led i dCllne Forenings 
Bestræbelser for at fremllle Svet'iges 
Ferskvandsfiskeri Cl' saa endelig 
Forsøgsstationen i Aneboda opstaaet. 

Det var, som Læserne vil se, i 
1906, det skete; al Ting fødes og 
kommer til Verden ganske kort 
efter det skæbnesvangre Anr HH).'), 

Det er som om Sverige pludselig, 
ligesom ved Trolddom, forvandles 
til et andet ,Japan. 

}len tilbage til Jembanetoget, 
der lan gsomt snegledG længere 
og længere mod Ncn'd, stadig gennem 

de samme triste, endeløse Skove. 
Havde Husene endda været lidt 
livligt malede som f. Eks. i Norge 
eller Schweiz, havde det hjulpet 
adskilligt paa Ensformigheden, men 
for en dansk .Mand, der elsker de 
vide, aabue Udsigter, var det ret 
trættende i Længden. 

Turen fik imidlertid en Ende 
ligesom alt i denne Verden; KI. lidt 
i 9 naaede jeg mit foreløbige Be
stemmelsessted, Lamhult Station. 
Her Olll hyttede jeg saa Toget med 
et Hestekøretøj, som var mødt efter 
skriftlig Anmodning, og kørte i Løbet 
af en Time den 9 Kilometer lange 
Vej til Aneboda.. 

Ankommen hertil modtoges jeg 
af selve Lederen af Forsøgssta
tionen, Hr. Dr. Ose. Nordqvist, 
som med ndsøgt Opmærksomhed 
førte mig til sin Sommerbolig, hvor 
hans Familie ventede mig til et 
sent Aftensmaaltid. 

Den følgonde Morgen begyndte 
saa Arhejdet, idet jeg sammen med 
Dr. N ordqvist besigtigede det om
faUeude Anlæg. Forinden vi imid
lertid begiYcl' os paa TUl'en, nød
sages jeg til at trætte Læserne 
med nogle orienterende Oplysninger, 
fol' . at lette Overblikket og klare 
Eegreberne. 

Hovedojemedet for Fiskel'istatio
nen i Aneboda Ol' l) at søge udYiklet 
rationelle Brugsmet:oder for Indsø
og Damkultur og 2) at frembringe 
burtigvoksende Fiskeracer, som er 
tillclIlpede efter Sydsveriges Natur
fcrhold. 

Da begge dissc Opgaver imidler
tid heror paa videnskabelige, særlig 
biologiske Cndersøgelser og viden
skabeligt ndarbejdøde Arbejdsme
toder, har det været nødvendigt 
at knyt,t,fI fin biologisk St.ation 
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som blivende Led til Forsøgsstatio
nen. Desuden har man ogsaa ment 
det formaalstjenJigt at henlægge en 
Fiskeriskole til Stationen. 

Denne Skoles Opgaver bliver det 
at uddanne en Stab af I,ndsøfiskere 
og Dambrugere, som dels kan ud
nytte de indvundne Erfaringer i 
egen Bedrift, dels udbrede Kend
skab til rationelt drevet Fiskeri 
trindt omkring i Landet. 

Den teoretiske Undervisning om
fatter følgende Fag: 

1. Ferskvandsfiskenes og Indsøer
nes Naturlære. 

2. FiskerillUsholdning. 
a. Indsøfiske og }'iskeav[ i Søer. 
b. Anlæg af Fiskedamme og 1"i

skeavlen i samme. 
c. Avl af efteraal'slegende Fiske

slags. 
3. Sveriges Fiskerilove. 
4. Opmaaling, Lodning samt anden 

Undersøgelse og Beskrivelse af 
Søer, desuden Nivellering og 
Anlæg af Damanlæg. 

5. Almindelig Tegning og Kort
tegning. 

6. Skriveøvelser samt nogen Un
dervisning i Regning. 

Den praktiske Undervisning om
fatter: 

1. Fiskeri. 
2. Tilvirkning og Reparation af 

Fiskeredskaber. 
3. Anlæg og Reparation af Fiske

damme. 
4. Lidt Baadebyggeri, Tilvirkning 

af Fiskekurve m. m. Træarbejde. 
5. Udbedring af Vaad. 
6. Indretning af kunstige Lege-

pladser. 
7. Kunstig BefrugtniLtg af Fiskeæg. 
8. Pasning af Damme og Damfisk. 
9. Fisketransport. 

10. Udplantning af Fisk. 

Forsøgsstationen ved Aneboda 
ligger paa ca. 57° 8. nordl. Bredde 
og omtrent 200 Meter over Havet. 
Det samlede Areal udgør 97 hektar 
og 78 ar, for hvilket Foreningen 
har betalt H).540 Kr. 

Den største Del af Anlæget be
staar af. en Dal, der løber i Retning 
fra N ord til Syd og gennemstrømmes 
af en Bæk, som har sit Udspring i 
Søen Fiolen og falder ud i Søen 
Straaken. 

Den samledE; Længde udgør ca. 
2800 Meter ll,ed et Fald paa ca. 
U Meter. Jordbunden er tørve
agtig og den kemiske Analyse viser 
et meget ringe Indhold af Kalk. 

Hermed tror jeg i korte Træk 
at have optegnet Hammerne for 
den store Virksomhed, jeg staar i 
Begreb med at gøre Læserne be
lwndt med. 

(Sluttes). Red. 

Den danske biologiske 
Station. 

(Sluttes) . 
. -o~~ 

Foruden Beskrivelsen af de forskel
lige Appamter til Undersøgelse af 
Bunden i Havet beskæftiger den 
XX Beretning fra den biol. Station 
sig tillige med mangfoldige andre 
meget interessante Ting, som Af
snittet "Om Aarsproduktion i AI
rnimlelighed", "Producenter og Kon
sumenter i Limfjorden 190B-lO" 
og meget andet; men Ferskvands
fiskeribladets Spalter giver imidler
tid ikke Plads til en indgaaende 
Omtale heraf, og vi maa derfor 
nøjes med at fremdrage enkelte Ho
vedpunkter af Sager, som ligger os 
endnu nærmere, 
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Som de fleste af Bladets Læsere 
vil vide, har man allerede længe 
næret den Anskuelse, at Vandets 
Plankton, Prof. Feddersen kaldte det 
meget betegnende for "Svæv", var 
en af Hovedkilderne til Fiskebestan
dens Ernæring. 

Ved Plankton forstaas alt, hvad 
der svæver omkring i Vandet af 
ganske smaa Dyre- og- Planteol'ga
nismel'. Disse Organismer kan I. Eks. 
være: smaa bitte Krebsdyr, Fiske
æg, smaa Alger, Insektlarver o. lign. 
Mange af disse kan bevæge sig, 
men fælles for dem alle er, at de 
lader sig drive llled Vind og Strøm, 
idet ingen af dem har en saa sk:rk 
Egenbevægelse, at den er i Stand 
til at overvinde Strømmens eller 
Vindens Magt. 

At dette Plankton spiller en be
tydelig Rolle i Havets og særlig de 
ferske Vandes Økonomi, vil man af 
dets Indhold let forstaa; men yder
ligere Forskninger, og nu sidst Dr. 
Joh. Petersens, synes at tyde paa, 
at man rimeligvis har overvurderet 
dets Betydning en Del. 

Dr. har saaledt18 fundet, at de 
fleste lavere Dyr i vore Fjorde ialt
fald de, der ikke lever af Hov eller 
levende Planter, i deres Tarmka
nal har en Masse, der el' nær be
slægtet eller identisk med det øver
ste bmne Lag, der dækker alle 
vore salte Vandes Bund, hvor del' 
er dy bt nok til at fine Partikler 
kan bundfældes. 

Dr. maatte heraf drage den Slut
ning, at dette Indhold i Dyrenes 
Fordøjelseskanal udgjorde deres 
væsentligste Næring, og derfor var 
af aller største Vigtighed at kende 
nøjere, baade hvad Beskaffenhed og 
Oprindelse angik. 

Dette Indhold kan betegnes som 

støvfin Detritus, der bestaar, for
uden af uorganisk Materiale, af en 
Mængde døde, henfaldt:mde Smaa
dele af Planter og Dyr, iblandt 
hvilke forholdsvis sjælden spores 
Rester af Plankton organismer. 

Videregaaende Undersøg{'lser har 
yderligere fastslaaet, at del' el' en 
ganske naturlig Forbindelse mellem 
Zosteravegetatiollens*) Rigdom og 
Mæng'den af aflejret organisk Stof, 
derimod ikke mellem dette sidste 
og Planktontæthe(!en. Man mener 
derefter at kunne slutte, at Hoved
kilden til det organiske Stof i Hav
bunden maa skyldes Zosterabæltet og 
ikke Planktonor.ganilimer. 

:vred andre Ord, de henfaldende 
Dele af visse Vandplanter spiller en 
langt større Rolle som Ernæring 
for det lavere Dyreliv i Havet end 
Planktonet. 

østersen er saaledes en Detri
tusæder. 

Om 'Forholdet bliver det samme 
i vore ferske Vande, ved man endnu 
ikke noget sikkert om, men jeg er 
tilbøjelig til at antage, at der dog 
bliver nogen' Forskel. At Vegeta
tionen i de ferske Vande ogsaa har 
sin meget store Betydning for disse 
Vandes Økonomi, ved vi imidlet'tid 
overmaade godt, og Spørgsllla'!\let 
for os bliver herefter: hilke er de 
Plallteformer, som i vore Vande af
giver den største Mængde Detritus, 
eller som det ogsaa kaldes" Gytje"? 
Thi ikke alene har dette Betydning 
for det lavere Dyreliv. S01l1 tidli
gere omtalt, men ogsaa som Hoved· 
næringsmiddel for Planktonet. Jo 
mere Detritus i en Sø, desto mere 
Næring! 

Søgytjens orgalliske Dele stam-

*) Aalegræsset. 
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mer i Følge Dr. Wesenberg-Lund 
enten fra de tilgrænsende Land
strækningers PJante- og Dyreverden, 
fra Søernes Littorlllzone*) eller fra 
Plankton. I de forskellige Søer spil
ler disse Kilder en noget forskellig 
Rolle. 

For Planktonets Vedkommende 
stiller Sagen sig saaledes. I de 
større og dybere Søer opløses Blød
delene, inden Planktonet synker til 
Bunds, saa at det kan bundfældes i 
Form af Sk(>letdele. I de lavere 
Søer derimod indgaar ogsaa Plank
tonets Bløddele i Gytjen. 

Nogen stor Andel i Ferskvunds
gytjens organiske Bestanddele ind
tager Planktonet imidlertid næppe, 
den egentlige Kilde til Gytjen bli
ver henfaldende Planterester. For 
at komme til Klarhed over. hvilken 
Rolle Bundens og Vandets fine De
tritus spiller for d('t lavere Dyre
liv, har Dr. Joh. Petersen forsøgt 
at indrette et lille AquariUlo med 
Vand og Detritusbund fm Store
Bælt, med den samme Vandmasse, 
der aldrig filtreres. men kun gen
nemluftes. 

Det viser sig da, at Snegle, Mus
linger og Gammarider trives ud
mærket deri. og flere af dem er til
taget betydelig i Y ægt. A<luariet 
er 45 cm. langt. 18 cm. bredt og 
31 cm. højt .. 

Doktoren siger, at han allerede 
har gjort mange nye Iagttagelser af 
stor Interesse i dette lille Aquarium, 
og venter at Aquarier, befolkede 
paa rette Maade. vil kunne give en 
Mængde Oplysninger om mange af 
de Spørgsmaal, det ikke er muligt 
at løse i den fri Natur. Men til
føjes der: der skal en hel Del Dri-

*) Plantezone. 

stighed til at fylde det mørke, støv
fine Mudder fra Havbunden i et 
Aqullrium; hele Vandmassen kom
mer til at se ud som udrørt Mud
der; dog snart forandrer Forholdet 
sig: Vandet bliver klart, og Dyrene 
befinder sig vel. Der maa selvføl
gelig være et passende Forhold til
stede mellem Bundmateriale, Dyre
mængde, Plantemængde samt Vand
mængde. men kun yderligere For
søg vil kunne oplyse dette Forhold 
nærmere. En passende Temperatur 
er selvfølgelig ogsaa en N ødven
dighf'd. 

Alle disse Undersøgelser munder 
ud i Ønsket om at faa konstateret, 
hvormeget Havbunden i et Farvand 
kan jiro ducere ; ved Hjælp af Bund
henteren bliver det derefter ikke van
skeligt at sammenligne denne Bund 
med en anden Bund. og man kan 
derigennem danne sig et godt Skøn 
over, om den ene eller den anden 
egner bedst til Produktion af 
disse elier hine Næringsdyr, den el
ler hin Fisk, og om den ene over
hovedet er mere IJl'oduktiv end den 
anden. 

At dette er en virkelig Bonite
ring af Bunden, vil Læserne give 
Doktoren Het i, og Betydningen 
heraf for Fiskeriet baade i de salte 
saavelsom i de ferske Vande er 
ligefrem indlysende. 

Red. 

Lidt om forestaaende 
nødvendige Arbejder for Damkultur 

i August Maaned. 
-0-

Nu er alle Damkulturer selvfølge
lig færdige med Sortering og Rens-
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ning af Dammene for Sommeren 
med llndtagelse af uforudsete Ting, 
som f. Eks. megen Grøde eller Util
pashe~ af Fiskene i en eller anden 
Dam; er dette sidste Tilfældet, maa 
Dammen straks LHlfiskes og rengøres 
og Fiskene sættes i den rene Dam. 
- Det kunde ogsaa være, at Fiske
riet havde en Dam, som var ren
gjort og havde ligget en Tid tør; 
den kan Fiskene ogsaa sættes i, 
men den maa først udvaskes godt, 
fol' det er ikke sikkert, at Dammen 
er sund, fordi den har været tørlagt. 

Nu gaar Arbejdet over til Yngelen, 
som mim nu kan begynde at udfiske; 
først Bækørred, som i de fleste Til
fælde er de største og stærkeste. 
Forøvrigt er det noget, som enhver 
Fiskernester maa kende efter sine 
Forhold. 

Naar man har udfisket og sorteret, 
sætter man Fiskene i rene Damme, 
hvor de da bedre kan fodres paa 
passende Maade under Hensyn til 
Antal og Størrelse. 

Det er et meget interessant Ar
bejde at sortere Yngel første Gang, 
saa faar man Resultatet at vide 
med Hensyn til, hvilken Yngel, 
der er bedst, om der er Forskel 
paa tidlig eller senere udsat Yngel, 
man faar Rede paa de forskellige 
Forhold ved Dammene, om store 
eller mindre Damme er de fordel
agtigste, hvilken Indflydelse Plante
væksten i Dammene og forskellige 
Fodringsmaader har, og hvilken 
Betydning det kan have, at der 
findes Væld i Dammene. 

Alt saadant er interessant og nød
vendigt at lægge Mærke til og rette 
sig efter, da Forholdene ved hvert 
Fiskeri kan være meget forskellige, 
og enhver Fiskemester maa regne 

med de Forhold, der er ved hans 
Fiskeri. 

En af Hovedgrundene til et godt 
Resultat er, at Moderfiskene er 
kraftige og velformede; men ikke 
for fede. Han og Hun ikke for 
nær beslægtet. 

Har man selv Moderfisk, kan man 
jo selv sortere og Sagen er ligetil, 
men skal man købe 0jenæg eller 
Yngel, saa er det ikke saa nemt, 
derfor læg nøje Mærke til U dfisk
ningen og Hesultatet - og hvor 
Yngelen stammer fra. Køb 0jenæg 
forskellige Steder, vælg saa dem, 
som er bedst for Deres Damkultur. 

Har man Udklækningshus, saa 
vælger man at købe 0jenæg i 
Stedet for Yngel, thi det kan være 
stor Fare ved at føre Yngel fra en 
Damkultur over i en anden, hvor 
Forholdet kan være ganske ander
ledes, medens man ved at købe 
0jenæg og udklække' dem i samme 
Slags Vand, som de skal opdrættes 
i, er mere sikret mod Overraskelse, 
idet Yngolen paa denne Maade bedre 
vænnes til de nye Forhold. ~ 

S. Ande'rsen, 
Fiskemester ved Lundgaard Fiskeri. 

Fiskerividenskabelige 
Betragtninger om Krebsen. 

Af Scllrøder-Pløn. 
-0--

(Sluttet). 

I meget smaa Vandløb bør man 
benytte sig af en eventuel naturlig 
Udvidelse af Bækken, eller hvor 
en saadan ikke er forhaanden, søge 
at danne en. Med ringe Besvær 
kan man sagtens danne et Sted paa 
110 cm Dybde, ca. 20 m Læna-de 
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eg 5 m Bredde. Udmærket er det 
i Midten heraf af uregelmæssige 
Sten at opbygge en lille kunstig 0, 
som bør rage lidt op over Vand
fladen. Under denne bør alle Mel
lemrum mellem Stenene være aabne, 
saa Krebsene kan have rigelig med 
Smuthuller. Den Del af Øen, der 
stikker op af Vandet, maa derimod 
helst belægges med Græstørv og 
Mos, saa Hullerne er mest muligt 
tildækket. Har man nu tilmed 
gjort sig det Besvær at danne en 
Skakt paa 40 cm Gennemsnit helt 
ned til Bunden af Øen og oventil 
dækket den med et Stykke Brædt 
belagt med Græstørv, saa har man 
ligefrem sørget for et Eldorado til 
sine Krebs. De mange Smuthuller 
mellem Stenenfl yder dem det øn
skede Skjul, og fra alle Sider strøm
mer der stadig frisk Vand til og 
letter deres Aandedræt. Ciræstørven 
holder Solstraalerne hortt, og den 
mørke Skakt midt i Øen vil snart 
blive Beboernes kæreste Opholds
sted. 

Desuden opfylder en saadau 0 
3 andre Formaal, idet den tJener 
Opdrætteren som Foder, Fangst- og 
Kontrolsted. Ved regelmmssig Af
fodring vil Beboerne hurtig vænne 
sig til dette Opholdssted; dermed 
er der givet Opdrætteren den bedste 
Mulighed for at fango og kontrollere 
sine Krebs. 

løvrigt er .Fodringssp0l'gsmaalet 
meget vigtigt isaadanne smaa Vand
løb. Rigtinok er Krebseue meget 
sejglivet, ja saa sejglivet, at det 
engang lykkedes mig over et Aal' 
at holde en Krebs i Aquarium, uden 
at den erholdt den ringeste Føde; 
et saadant Eksperiment er imidlertid 
alt andet end anbefalelsesværdig 
for en Opdrætter, der tværtimod 

bør lægge særlig Vægt paa at op
drætte en fed, letsælgelig Markeds
vare. 

Skønt Forholdet ved Krebsens 
Tilvækst er det, at den i et helt 
Aar kun har en Vokseperiode pall. 
højst 8 Dage, har det dog efter 
min Mening sin store Betydning, 
at Krebsen er vel næret, naar den 
vanskelige Tid med Skalskiftet 
kommer, et Skifte, som altid er 
forbundet med Livsfare for den, og 
som en velnæret Krebs langt lettertl 
kommer igennem end ,et mere eller 
mindre foi'hungret Eksemplar; der
tilkommer, at førstnævnte ganske 
anderledes vil kunne strække sine 
Lemmer og Organer end den magre 
er i Stand ti1. 

Erfarne Fiskeopdrættere anbefaler 
tørret Blod som det bedste Krebse
foder; . ogsaa Snegle, Muslinger, 
sønderdelte Frøer og fuldkommen 
friske Fisk er udmærket. Af Vege
tabilsk Føde: Mask, Gulerødder, 
kogte Roer og Brænden~lder; sær
lig er de sidste at anbefale pall. 
Grund af deres Kalkholdighed. 

At Plantetrevlen af Tørv gerne 
ædes af Krebsen, har jeg før om
talt, og enhver kan overbevise sig 
herom ved at undersøge Maveind
holdet paa en Krebs, taget fra 
V:lnd med Tørvegl'llnd. 

Hvor gammel og hvor tung hør 
en Sættekrebs være? Ja, det er et 
vigtigt Spørgsmaal r Ikke for tung, 
saa er den for dyr! Ikke for ung, 
saa er den ikke avledygtig. Først 
med det 5. AaI' indtræder jo Moden
heden, og dermed Formeringsevnen ; 
pall. denne Tid vejer den 25 g og 
vil bedst egne sig til Besættelse 
af de smaa Bække. Som Sættekrebs 
for store, fiskerige Vandløb, hvor 
efter min Mening en Udsættelse 
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overhovedet vil bringe smaa Resul
tater, kan saa smaa Krebs natur
ligvis ikke komme i Betragtning. 

Forholdet Kønnene imellem bør 
være som 2 : 3, d. v. s. 2 Hanner og 
3 Hunner. Hannerne bør aldrig 
være i Overtal; Resultatet bliver 
blot, at Parringstiden medfører 
morderiske Slag, der gerne ender 
med Kanibalisme. 

Ved tilstrækkelig Tilgang af Foder 
kan Sættekrebsenes Antal være om
trent uindskrænket, forudsat at Ter
rainet indeholder tilstrækkelige 
Smuttehuller. En kunstig Bolig 
som den ovenfor beskrevne ø kan 
med en Størrelse af 10 cbm huse 
1000 Sættekrehs med en Vægt af 
fra 10-25 g Stk. . 

Ved Indsætningen af Sættekreh
Rene maa man ogsaa tage visse 
Forholdsregler. For det meste an
kommer Dyrene temmelig udmattede 
efter en længere Rejse pr. Bane 
eller Vogll. Kaster man nu en 
saadan Krebs pludselig ud i Vand, 
der er dybere end dens Krops
højde, saa vil den, hvor mod
stridende det end kan klinge, ufejl
barlig drukne, d. v. s. kvæles. 
Krehsens Aandeapparater gør det 
muligt for den at leve længere Tid 
udenfor Vandet, men ved en for 
pludselig Overgang til det vaatle 
Element, vil dens Aandedræt be
sværes, ja umuliggøres af det neden
fra indstrømmende Vand. Den Luft, 
som befinder sig under Krebsens 
Gællelaag vil nemlig blive sammeu
presset ved Spidsen af Bronchierne; 
den fine Luftventilator vil ikke 
hurtig nok kunne aabne sig og 
sørge for Luftens Bortførsel, og 
Krebsen kvæles. 

Det er ogsaa urigtigt at ryste 
de nylig ankomne Dyr ud paa en 

Græsplæne f. Eks. nede ved Bækkens 
Bred, overgyde dem med Vand og 
saa overlade del til dem sel v at. 
opsøge det rindende Vand. 

Overgangen fra Luft- til Vand
aanding er for pludselig. Med sine 
sidste Kræfter vil de søge at undflyve 
Dagelyset, som volder dem Smprte, 
og Resultatet vil blive, at mange 
gaar til Grunde. 

Dermed være nu ikke sagt, at 
man bør vælge N atten til at sætte 
Krebsen ud i. Ogsaa om Dagen 
kan man nemlig sørge for Skygge 
til Sættekrebsene. 

Et simpelt Kurvelaag, bedækket, 
med Grene for at holde Solstraalerne 
bOlte, er det bedste Udsættelses
ti pparat; denne lille Flaade besættes 
med Krebs til den ligger et Par 
cm under Vandfladen og Vandet 
omtrent staar halvt op ad Smaa
dyrenes Sider. Paa denne svøm
mende ø vil Krebsen rolig kunne 
vænne sig til den forandredre Aande
dl'ætsmaade fra Luft til Vand for 
saa sluttelig helt at overgive sig 
til sit egentlige Element. 

- Disse Anvisninger skal blot 
være smaa Fingerpeg til en bedre 
Udnytldse af de smaa og mindste 
Vandløb. Gid det vilde anspore 
til Forsøg og Nyudsættelser, saaledes 
at malI paa alle Hold kan hjælpe 
iaa Naturen, understøtte den i dens 
Bestræbelser fol' at skaffe kraftigt 
og tilstrækkeligt Afkom, samt hjælpe 
til med at holde alle Fjender og 
skadelige Indflydelser borte. 

Doktorens Fritime. 
-0-

(København). 

Nu gaar det vel løs paa Gedderne. 
Doktor? 
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Jeg traf Lægen paa Sognevejen, 
hvor han stod støttet til sin Cykle 
og talte med Vej manden, der nu 
var i Gang' med at slaa "Peste
nakkerne" . 

Gedderne, svarede Dokt,oren 
ligesom lidt mut ... tror De, jeg 
vil løbe en hel Dag for at fange et 
Par Gedder, naar jeg kan tjene 
25 Kl'. i SRnllne Tid! Nej, nej, 

min Herre . . . 'riderne el' ikke 
til Fiskefangst, kan De tro. Di
striktslægen er bortrejst, jeg har 
hans Praksis. og saa er der alle 
Arbejderne at behandle paa Cement
fn briken. 

~- Det var Skade, indskød jeg ... 
for nuharjeg Ferie. ,Jegharslaaet 
mig ned hel' paa Egnen og trællger 
til Selskab og til en dygtig' Læl'e
l:lester i Fiskekunstens Mysterier. 

Doktoren smilte. .r eg vidste fol' 
vel, jeg ikke talte fol' døve Øren ... 
han hm' da ogsaa nervøst 
Hørerør, tog sin Patientbog 
og saa paa sit Uhr. 

- Ja, jeg h ar en Time, 
han saa endelig ... den plejer jeg 
ellers at spise Frokost i: men siden 
De saa gærne vil - ja, lad os da 
saa gaa et Slag lied til .Mosen ~ 

Hvor var den prægtig, deu store 
Mose, der bugtede sig i Dalstrøget 
ned om de fire Landsbyer: 
stod og gyngede rundt om dens 
Fod, og hvor Byggen slap, tog 
Havren fat, indtil Stal'siv og Iris 
soppede ud til Grøden. Ind om 
mellem Rørskove glimtede det dyb
sorte Vandspejl frem, og op i Vej
ret rundt mellem Andemaden knejste 
gule og' hvide Aakander Solstraa
lerne faldt paa Skraa ned mellem 
Vegetationen, lyste Stykker af det 
kaffegrumsede Vandhul op og af-

slørede det Liv, der rørte paa 
Bunden. 

- Se der, hYiskede Doktoren 
pludselig og greb mig i Armen ... 
se Gedden! 

Lige under Vandskorpen, i en Lys
ning mellem de Kæmpeskove af 
Undervandsplantel', der slyngede 
sig fantastisk op mellem Dynd og 
TørvejOl'd, stod denne Ferskvandenes 
Haj og lurede. Solstraalernes Spil 
henover dens glinsende Skæl lod 
deu ganslle falde sammen med Om
givelserne; den lignede de gyngende 
Sivstænglel', de mørke ltørstubbe, 
de grønne Aakandeblade, ja, selv 
Andemadens Pletter sad som Smaa
stænk over dens Skind. 

Den Gedde kan De gaa ned 
og hvad Dag' det skal være, 
tog DoktorelI Ordet . . . Gedden 
el' nemlig' stationær, ligesom de 
fleste af os andre. Den har SODI 

ethvert andet Hovdyr sit bestemte 
hvilket den gennemsøger 

hver Dag, og d6r, hvor den nu 
staar, el' aabenbart et af dens Ynd
lingsluresteder. Tidt har j eg over
rasket en saadan Herre, har sænket 
S k all en - De ved, denne Fisk 
bruger man meget til Geddefangst 

neel et Par Alen foran Næsen 
af den, har ladet Angfisken med 
de sølv erno Skæl spille fristende 
for dens øjne, og saa en halv Time 
efter har" Hajen" siddet paa Krogen. 

Eli halv 'l'ime? Virkelig s a a 
længe! 

- Ja, man fanger ikke Gedder 
saa let SOUl Karusser. Der maa 
mal1ge Kneb til ... nogle for
langer li gefrern, at man skal servere 
dem en Guldfisk, for at det skal 
behage dem at bide paa! Desuden 
- Gedden bider altid paa tværs 
af Skallen; den tager den altsaa 
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først i Munden, man mærker et Hyk værdigt Syn! Derfor hændte det 
i Snøren og maa nu give Fir. ::3aa 
løber Gedden da afsted med sin 
Fangst hen til et "hyggeligt" Sted, 
hvor der er saadan mørkt og ensomt 
og hvor den i Fred for andre kan 
fortære sit Rov, Ved en elegant 
Manøvre vender dcn sin Fangst og 
med et eneste Haps forsvinder 
Skallen i dens Svælg, Da er det, 
man selv skal være lidt fiks paa 
Haanden; thi det, der nu gaar for 
sig, indtil Gedden bliver hevet op 
paa Landjorden ved Hjælp af Nettet, 
det er J agt, eller i hvert Tilfælde 
lige saa interessant som Jagt! 
Vi fulgte ned langs lVIosekanten og 
kom til et gammelt Tørveskær,der 
var ganske tilgroet af Bukkeblad 
og Vandpest. 

J a, her er dødt nu, udbrød 
Doktoren og skyggede for øjnene, 
som søgte han n () ge t paa det 
slørede Vandspejl .. ' her plejer 
jeg ellers, n8ar jeg har Tid, at ha\'e 
llline Geddebøjer flydende. Det er 
en sim pel Fangstmetode : Eli tom 
Bajerflaske lukket med en Prop. 
ned fra denne hæng'cr saa en Krog 
med en Angfisk. Agnfisken er 
levende og bliver ved at svømme 
om, indtil Gedden bider, da kan 
De tro, Flasken tager Dukkerter. 
Saadanne Geddebøjer kan passe sig 
selv hele Dagen; om Aftenen ror 
man saa ud og røgter dem fra 
Baad. 

Stakkels Agnfisk! 
Ja, en saadan sølle lille Skalle, 

der haler rundt med sin Krog, er 
jo ikke at misunde. Men Skallen 
er en standhaftig og modig Fisk, 
den holder sig livlig længe; Ka
russen derimod giver straks ""Evred 
op, borer sig ned i Dyndet og ligger 
der og kukkelurer. Det er et ynk-

mig ofte, dengang Fiskeriet var min 

eneste Passion, at jeg ynkedes mere 
over Angfiskene end over Gedderne, 
jeg skulde fange ja, saa omsider 
maiLtte jeg jo give Snøren op og 
n u har jeg slaaet mig helt paa 
Patienterne! 

Frants Jæger. 

FiskeInarkedet. 
-0-

ll.øbenhnvns olfentlige FJskeauktion. 
Priserne fra forrige [J geo 

Aal 35--70-90 Øre pr. Pd. 

125 
Laksørred 
Laks, store 
Gedde 
Aborre 
Krebs Øre pr. 100 Stk 

Berlin, 22. Juli. 

(Offkiel Markedsberetning), 

Levende 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, støre 
Suder, mcllcmstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Ani, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
KarlHlser 

Fisk: 
Mark pl'. Kilo, 

88-121 
81-92 

126-130 

125-130 

Ispakkede Fisk: 

Ørredftsk, smaa 
Hayørred 
L8ks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
AaI, mellemstore 
Aal, usorteret 
KaI'per 
Brasen 

PI: P", ptl. 

125 
146 

36-50 . 

94-114 
124 

78--91 
52 
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A It o n a, 22 .• Juli. 

Ispakkede Fisk: 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Annoncer. 
-0-

Pf. pr. Pd. 
l40--160 
120-160 

70--90 
105-127 
45 55 
68-81 
19-31 
23-D7 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilhyder prima 0Jneæg. YnKe) 
og Sættefisk af Bæka • Kilde
og Regnbueørred samt. Sætte
fisk af Karper og Sucler 

til absolut billigste Priser. 
Port.ionsørred, større Ørred, Kar

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

d7lvel'fel' 
l aledlems6ladet! 

Prisen for Annoncer er: 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. PetiUinje, 
3 1,8 -

6 10 
12 8 
24 5 

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

paa nærmeste .Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 
C.. D o Dl a s c It k e. 

Fisehhandlullg, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: J1'orellenhandel. 

Indmeldelse i 

"Ferskvandsfiskeriforeningen" 
sker til K ontorot 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., 

Medlomsbladet gratis tilsendt. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i aUe (JI'I'etlal'ter I.:øbes. 

Fiskene afhentes Speeialvogll paa Sælgerens nærmeste Jernhanestation. 

----'===::::::::::: I{ontant Betaling. ::::::::::::::::::::::'---

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Tclegr.-Adr.: 
Damkultur, 

Lunderskoy. 

sælges. 

1'. RrtJu;en & .P, .Tm"yensen, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr.: 
Lunderskov 48 

Lejrskoy 16. 

Poptions .. Øpped, 
fOI'sendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen " CO., 
ældste Forretning i Lakse- og Ørredbranchen, 

Consignation ønskes. BRElUEX. Prima Referanee. 

Statskonsulent, Magistel" Clar. I,øftin", Lykkesholmsalle 3 A, København. 

'\'l'tiklel' o~ Medtlelel!!!e!' er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hofimeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med ))[llod Honorar«. 

NB. Artikler og :Yleddelelser Illaa kun skrives paa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Uogtrykkeri (Aktieselskab) ved Hasnwssen-Krogb. 
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Estampede hos Fiskene. 
Aneboda. 
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Blandede Meddelelser. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Estampede hos Fiskene. 
Fra Fischerei Zeitung af A. J. H. 

-0-

Ved Ordet gstampede forstaar 
man den Skræk eller Panik, der 
pludselig kan gribe en Flok Dyr. 
Saaledes kender man fra Boerkrigen 
en Episode, hvor samtlige Muldyr 
ved et Artilleriregement blev grebet 
af Skræk og stormede afsted. Hos 
græssende Hornkvæg forekommer 
det ogsaa, at Hvepsens Summen og 
Brummen efterhaanden hensætter 
hele Hjorden i et saadant Raseri, 
at alle som en sanseløst sætter af
~ted for at naa den hjemlige Stald. 

gt ganske besynderligt Tilfælde 
indtraf hos Ejeren af en sior Faare
flok. Paa en Regnvejrsdag indfandt 
pemlig- Ejeren sig i sin Faarestald 

1911. 

iført en blank Gummiregnfrakke. Faar
ene blev saa bange for den skinnende 
Frakke, at de i den vildeste Skræk 
trængte paa hverandre med den 
Følge, at ikke mindre end 158 Dyr 
blev trykket ihjel! 

Udtrykket Estampede skriver sig 
fra de Sydamerikanske Pampas, hvor 
det ikke saa sjelden indtræffer, at 
de mægtige Hestehjorder angribes af 
Masseskræk. eden nogen paaviselig 
Aarsag begynder en Hest, hyppigst 
en Hoppe, at sitre over hele Kroppen, 
hvorpaa den sætter afsted. Hele 
Hjorden smittes af denne Skræk og 
løber afsted i blind Skræk; intet kan 
stan dse d en; Mennesker og Dyr lø
bes overende, i det de flygtende 
Dyr kun synes besat af en alt be
herskende Frygt for et eller andet. 

Ogsaa hos Fiskene, ihvert ]'ald 
hos Ii:arperne, forekommer Estam
pede; hos sidstnævnte har jeg selv 
iagttaget denne Panik. 

Pludselig opstaar der f. Eks. Skræk 
blandt en lille Flok Karper maa
ske derved, at en Vogn ruller forbi 
Dammen eller ved anden stærk Støj 
i dennes Nærhed. lIele Flokken iler 
skyndsomst afsted hen til Dammens 
Tilløb; andre Fisk slutter til og 
tilslut trænger bele Karpeflokken 
sig om Tilløbet. Ingen Hindring 
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skyes. Karper paa 4 Pd. iler af
sted, til Vandet blot naar dem l 
Tomme op ad Siderne; den store 
Fisk agter ikke paa, at den tilslut 
river Bugen tilblods paa den grunde. 
stenede Bund. Fremad gnur det; 
enhver Angst for Mennesker og Dyr 
synes henvejret; den ser ikke de nye 
Farer, men synes kun bl'sat af den 
indbildte Skræk; sanReløst raser den 
fremad, til den sluttelig ganske ud
mattet kommer til Besindelse igen 
og findel' selv langt fra sit hjem
lige Vand, muligvis næ"ten paa det 
tørre Land. Den som har været 
paa Søen vil ogsaa have set Fiske
stimer fare afsted med vanvittig 
Hast, uden at de har haft nogen 
Fjende i Hælene paa sig. I en Indsø, 
selv ikke i meget store 3aadnnne, 
har jeg aldrig set Masseskræk hos 
Fisk. Af stor Interesse vilde det 
være, om Iagttagelser. der muligens 
er gjordt i denne Retning, kunde 
blive meddelt i dette Blad. 

Heyking. 

Alleboda. 
Sveriges Forsøgsstation for Fer skvands

fiskeri. 

(Sluttet). 
Dr. Nordqvist's og min første 

Tur gik til den nybyggede bio\. 
Station; denne laa et kort Stykke 
Vej fra den lille tandsby Aneboda, 
inde i Skoven, lige i Randen af det 
store Damkulturaulæg. 

Bygningen, hvori dell var ind
rettet, var af Træ, som alle Huse 
der pau Egnen; meu den saa solid 
og rummelig ud, som den laa der, 
bred og rødmalet i to Stokværk, 
skjult i den høje Birkeskov. I neder
ste Etage var indrettet to ulige store 

Arbejdslokaler for Laboratoriet og 
et Lokale for Fiskeudklækningsan
stalten. 

I det største Laboratorium var 
Plads til fire Studerende, medens det 
mindste gav Husrum til Forstande
ren og hlln8 Assistent. 

Lederen af den daglige Drift er 
for Tiden en Søn af Dr. NordqYist, 
Fil. mag. Harald Nordqvist. 

I Laboratorierne findes udmærk
ede faste Arbejds borde, Skabe, Aqva
rier og alt, hvad Hjærtet kan be
gære. I Fiskendklækningslokalet er 
der foruden Fdklækningsapparater 
tillige opstillet et Termometeraqva
dum med fire Afdelinger til Ud
førelse af TI dklæknings- og an dre 
lPorsøg ved forskellig Temperatur. 

I anden Etage var indrettet en 
udmærket Lejlighed for Fiske
mesteren. 

Selve Huset, hvori ~tationen er 
installeret, har kostet 4000 Kr., 
bvilket for danske øjne synes at 
være billigt. Bygningen var nemlig, 
tiltrods for, at alt Materialet var 

baade hensigtssvarende og 
solid i alle Maader. Indretning og 

af Aqvarier, viden
skabelige Instrumenter, Glas, Kemi
kalier osv. havde kostet andre 
1,000 Kr. 

Fra den bioL Station vandrede 
vi derefter hele det store Dam
kompleks igennem. Ved Anlæget 
heraf har man i videste Maal be
nyttet sig af de naturlige Forhold, 
idet man kun har fældet Skoven 
og udført det aller nødvendigste 
Rydningsarbejde, hvorefter man har 
afdelt Dalen med Dæmninger paa 
tværs l saa mange og saa store 
Damme, som man har fan det det 
hensigtsmæssig. Fald var der til
strækkeligt af, saa TIdnytteIsen af 
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Tenninet var omtrent givet i For-" 
vejen. 

Endnu var det Areal, Foreningen 
raadede over, ikke helt udnyttet, 
men Arbejdet, for at gøre hver 
Strimmel .Tord frugtbringende, gik 
sin støtte, sikre Gang fremad; saa 
i Løbet af et Par Aar vil, efter 
nlt at dømme, dette store, smukke 
Anlæg være naaet til sIn Fuldendelse. 

Hovedopgaven for }forsøgssta
tionen er som tidligere omtalt, dels 
at oplære brugelige Ferskvandsnskere 
og Dambrugere, og dels at skaffe 
Yngel og Sættefisk af Karper og 
Suder til lIdsætteIse i Sveriges Søer 
og Vande. 

Til en Begyndelse kneb det med 
at overvintre den spæde Karpe
yngel, men efterat man skred til 
at kalke Dammene med 2000 kg. 
ulæsket Kalk pr. hektar og undlod 
at flytte Yngelen om Efteraa"et fra 
de store Damme til de mindre og 
dybe Vinterdamme, opnaaede man 
et gunstigere Resultat. Grunden 
til, at Yngelen ikke kunde taale at 
flyttes til de smaa Vinterdamme, 
var den, at Karpeyngelen mod For
ventning og i Modsætning til den 
større Karpe tager Næring til 
om Vinteren. I de slIlaa Vinter
damme var der imidlertid ikke til
strækkelig Føde; Følgen deraf blev, 
at Yngelen enten døde eller naaede 
Foraaret i en saa ynkværdig For
fatning, at den gik til Grunde før 
eller senere. 

Efterat man havde raadet Bod 
herpaa ved at lade dem forblive i 
de store Vækstdamme ogsaa om 
Vinteren, lykkes det nu helt godt 
at faa dem over denne vanskelige 
Periode i deres Liv. 

Karpens Gennemsnitstilvækst 
DaDl mene er følgende: 

1 Sommer gammel Karpe opnaar 
en Vægt af 15-20 gr, 2 Sommer 
do. 0,5 kg, 3 Sommer do. 1 1,2 kg. 

Det bemærkes, at der fodres ikke 
paa Aneboda. 

Su,deren trives godt deroppe; men 
da den SOll1 bekendt er en meget 
langsomtvoksende Fisk, og man for
langer at en Portionssuder, der be
tinger den højeste Pris, skal veje 
tra 150-200 gr., saa varer det fire 
Somre, inden den Baar den ønskede 
Størrelse. 

Hvad Klæknin.qen af Suderne an
gaar, saa har det 1Jist sig fonnaals
tjenligt at lade J:ngelen bli1Je den første 
Vinter i den smnme Dnm, hvor (len er 
klækket. 

Som Reserve-Fisk i mange af Dam
mene V}1l' indsat Regnbueørred. Denne 
trivedes fortræffeligt, tiltrods for at 
Vandtemperaturen til Tider gaar op 
til 25-28 o C. Naar de er 1 Aar 
gamle, har de uden Fodring opnaaet 
eu Længde af 10--16 cm. De over
vintrer godt i de grunde Tilvækst
damme. 

Angaaende Dammenes aarlige 
Fiskeproduktion meddeler Beret
ningen, at den er mellem 47 og 137 
leg. pr. hektar, og naar man betænker, 
at det samme Areal, tidligere kun 
prod ll('erede Stnrgræs eller tarvelig 
Skov, maa man jo kalde det et godt 
Resultat. 

Tiltrods for den fattige Bund var 
de lave, varme Damme ogsaa ganske 
overordentlig rige paa Fiskenæring. 
Karpelegedammene, der netop bleve 
udnskede den Dag, jeg besøgte An
stalten, vnr saaled~s aldeles myld
rende fulde af Vandlopper. 

Fra Damanlæget vandrede vi der
næst ned ror at bese Pl:skeriskolen. 
Denne var lejet ind hos en Gaard
bruger, hvis Ejendom laa umiddel-
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bart nede ved Søen 8trliken. Fiskeri
skolen afgav l)lads for () -8 Lærlinger 
om Aaret; i Øjeblikket opholdt der 
sig 6 unge Mennesker for at lære 
Fiskerihaandværket. De boede '2 i 
hvert Værelse og havde det saa lyst 
og pænt, som De vel kunde ønske 
sig. Desuden var der et Værelse, 
hvor den teoretiske UnderviRning 
foregik og et stort, godt Arbejdsrum, 
hvor Redskaberu.e under Vejledning 
af en almindelig Indsøfisker tilvir
kedes. 

Det Hele gjorde et meget tiltalende 
Indtryk og man havde Følelsen af, 
at alt var udmærket tilrettelagt. 
Hvis de unge Mennesker kun ar
bejder med en god ViIlie, maa 
de absolut kunne blive dygtige og 
flinke paa et saadant Sted. 

Blandt meget andet lærer De og
saa Orden og DicipHn, to Ting, der 
ikke kan vurderes højt nok og som 
sik kert vil komme dem til Gode i 
deres fremtidige Liv. 

N aar en Gang om ikke ret 
længe Forsøgsstationen ved Ane
boda staar fuldt færdig, bliver den 
efter mit Skøn baade en velindret
tet og en i alle Maader praktisk 
anlagt Virksomhed, som ullndgaaelig 
vil blive til stor Gavn for Sverigs 
Ferskvandsfiskeri. 

Sjælen i dette store Foretagen de 
er Dr. Oscar Nordqvist og sikkert og 
vist er det, at han har overmaade 
megen Ære af sit Arbejde. 

Red. 

En dansk Opfindelse, 
der kan gavne Fiskerne. 

(Dansk Fiskeritidende.) 

--0-

Aktieselskabet "Kymeia" har i sin 
kemiske Fabrik paa Kristianshavn 
fremstillet et nyt l'reserveringsflui
dum, der kaldes "Cuprinol", det 
anvendes paa '2 i\hader, dels opløst 
i Solamlie til Imprægnering af Sejl, 
Presenninger, T0vværk o. 1. eller til 
Fiskenet, der helst foreløbig behand
les paa selve Fabrikken i 2 forskel
lige lugtfrie Opløsninger efter hin
anden, det beskyttende Stof udskil
ler sig i selve Traadelles Fibre og 
fæster sig paa disse i en ogsaa i 
Vand uopløselig Forul. Det Mate
riale, der en Gang er imprægneret, 
kan ikke jordslaaes, skørne eller 
raadne. Aktieselskabets Direktør O. 
P. Christensen har forevist os en Del 
originale Anbefalinger for Impræg
neringsvæskens Virkninger, af hvilke 
udtogsvis anføres: 

"Kaptnjn N. Nielsen (Skonnerten 
"Sarah") af Svendborg, bevidner, 
at "Cuprinol" fuldstændig bevarer 
Skibssejl mod at blive jordslaaede 
eller paa anden lHaade angribes, 
samt at de holder sig bløde og 
smidige. 

Forvalter A. L. Sønderup, Fir
lDaet L. C. Glad & Co., bevidner, 
at en med Cnprinol imprægneret 
Markise, der i over .P/2 Aar har 
hængt udenfol' hans Vindue, Som
mer og Vinter, udsat for Vejr
liget og hele Vinteren har staaet 
fuld af Sne og Vand, endnu med 
tilhørende Snoremateriale er lige 
saa frisk som ved Anbringelsen. 
"Flagsnore, imprægnerede med 
Cnprillol, har holdt sig aldeles 
friske i 5 Aar, medens uimpræg-
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nerede Snore maa fornyes mindst 
hvert andet Aar. En impræg
neret Trækrem (Bomuld), som 
benyttes ved Pumpeværket i Fa
brikens Brønd og har været an
vendt siden 22. Januar 1908 er 
endnu - trods den fugtige Luft 
i Brønden - lige Salt frisk som 
ved Anbringelsen osv. " Hvor·· 
vel vi ikke har Grund til at 
betvivle anførte Oplysninger, har 
vi dog for at faa Imprægnerings
væskens fuldt ud godtgjort truf
fet Aftale med Aktieselskabet 
om at lade anstille følgende 
Prøver: 

5 bekendte Fiskere fra for-

skellige Egne af Landet indsender 
til Fabriken Sejl, Tovværk, Liner, 
Gods, Fiskenet m. m. til Impræg
nel'ing. Fiskerne tager derefter 
de imprægnerede Grejer i Brug, 
og Bestyrelsen i deres lokale 
Forening kontroHerer, sammen 
med Fiskerne, Virkningen, hvor
over der 5 Aar i Rad indgives 
Rapport til Dansk Fikeriforening 
til Offentliggørelse iDansk Fiskeri
tidende. 

Vi venter paa denne Maade at 
faa Virkningen saa gocit undersøgt 
og konstateret, som det over
hovedet er muligt.' 

-. 

Illustratio ner 
fra den danske biologiske Stations XX Beretning. 

-0-

Ved Vejvillie fra d'Hr. Fiskeriinspektør :JJfortensen og Dt·. phil. Joh. 
Pefersen's Side ser ri os i Stand til at bringe Læserne to Billeder, et 
af den i Nr. 14 beskrevne Bundhenter og et af en ~undprøve. 

Ta\'le I. Bundhenteren aallen. 



Tavle II. De almindeligste Dyr paa den bløde Bund i 



Bredning. Alle Figurer i naturlig Størrelse. 
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T8~le.ForkI8rinl· 

1. Trochus cinerarius 
2. NassR pygmoJR 
3. " reticulata 
4. Bucclnum undatum 
5. Littorina littorea 
6. Acera buJlata 
7. Philine aperta 
8. Abra alba 
9. Cardium fasciatum 

10. Macoma baltica 
11. Nucula nitida 
12. Solen pellueidus 
13. Corbula gibba 
14. Mytilus edulis 
15. Cyprina islandjea 
16 a. Mya truncata 
16 b. 

" 17. Aphrodite aeuleata 
18. N ephthys eoeea 
] 9. Peetinaria belgiea 
20. Gammaridæ 
2]. Diastylis Rathkii 
22. Idothea 
23. Ophioglypha texturata 
24. Asterias rubens 

- Topsnegl. 
Snegl. 
Snegl. 
Trompetsnegl, Konk. 
Sort StrandsnegL 
Snegl. 
Snegl. 

- Musling. 
Hjerte-Musling. 
Musling. 
Lille Musling. 
Knivmusling. 

- Lllle Musling. 
- Blaamusling. 
- Musling. 

Sandmusling. 

" Gnidmusen. 
- Børsteorm. 

" - Tangloppe. 
- Lille Skjoldkrebs. 
- Tanglus. 

Slangestjerne. 

25. Eehinoeyamus angulosus -
Søstjerne. 
Sømns. 
Søpindsvin. 26. Eehinus miliaris 

Tørring, 
~kodborg Herred, 1766. 

-0-

Mangt og meget tyder paa, at 
Fiskeriet mange Steder i vor Land 
har givet betydelige Indtægter i 
gamle Dage, men som'man af neden
nævnte Vide og Vedtægt vil se, var 
man ogsaa den Gang klar over, at 
Fiskeriet maatte beskyttes ved Vider 
og Vedtægter. Her følger en Vide 
og Vedtægt i den gamle Stil: den 
er fra 1766 og _ Originalen er op
bevaret endnu. 

Tørring Sogns Vide og Vedtægt 
angaaende Sognets fæl/es Fiskerie 
udi Hvolbæk, Nyebæk. Malbæk og 

I 0stersøe etc: "Eftersom Vorherre 
I har iblandt mange andre Ting ogsaa 
, velsignet os samtlige Tørring Sogns 

Beboere med et fordelagtigt Relte
fiskerie, især om Efteraaret, udi 
Hvolbæk, Nyebæk. 0stersøe og Mal
bæk paa Tørring Mal - hvilket 
Fiskerie kan være af stor Betyden
hed i vore Husholdninger, nRar 
det ret og ordentlig dI'ives og paa
passes, men hidindtil ikke sket el', 
menige Mand til stor Skade. efter· 
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som Sognet ingen Vide eller nogen 
ordentlig Vedtægt samme Fiskerie 
angaaende enten har eller har haft 
saa for at bringe bemeldte Fiskerie 
ret paa Fode og ald skadelig Uorden 
herefter at afværge, have vi snmtlige 
Tørring Sognemæn d ind gaaet med 
hinanden denne Vide og Vedtægt 
og med vores Husbonders Raad og 
Samtykke besluttet og fastsat føl
gende" : 

1. Som Sognets Beboere, der 
haver Hartkorn, har fra Fiskeriets 
første Tid været inddelt i fire 
Fjerdinger eller Hovedlodder til 
Fiskeriet at bruge og nyde, een 
Fjerding efter den anden, hver sit 
Døgn udi de ti Søgn e-Dage af 
Uggen, saa forbliver det herefter 
ligeledes i alle l\laader, ligesom 
ogsaa Husfolkene nyder Fiskeriet 
om Søndagen som sædvanligt, da 
Bækhusmanden ogsaa nyder sin 
Lod iblandt de andre Husfolk. Og 
som Husfolken, der' ikke haver Hart
korn og følgelig hverken Skatter 
eller Skylder som Gaardmændene, 
har aleneste Gaardmændenes God
hed at taeke for dette Fiskerie, saa 
skal de i alle 1\:faader ogsaa meget 
mere holde sig denne Vide efter
rettelig. 

2. Af enhver af bemeldte Fjer
dinger udvælgea en saakaldt Fjer
dingsmand, som da udgør fire i 
Tallet, hvilke skal være og anses 
for Fiskeriets Hovedmænd, der skal 
have Magt, Myndighed og Ret til 
at anordne og betale alt det, som 
kand være Fiskeriet til Nytte og 
Fremgang, med Bæekene at udkaste 
og rense, naar de stoppes, Grave 
at grave, Dæmninger at giøre og 
alt Arbejde at forrette, som de 
tjenlig eragter, ihvad Navn det 
endog have kand) naar det kand 

være Fiskeriet til Nytte og For
bedring. Men skulde det ske, at 
Fjerdingsmænde vare af ulige Tanker 
og :'riening med hverandre i Hen
seende til et og andet, som angaar 
Fiskeriet og det Arbejde, som skal 
giøres, saa andrages Sagen for 
Eieren af Wadskiergaard og Sogne
præsten, som den enten begge eller 
een for begge ordinerer det nød
vendige og, om Behov giøres, ser 
til ved Arbejdet i slige Tilfælde, 
at det bliver ret giort til fælles 
Nytte, hor imod de bliver begge 
herefter som sædvanlig fri for 
Arbeid ved Fiskeriet at lade be
styre. -

3. Hvo som ikke retter sig efter 
Fjerdingsmændenes Befaling. skal 
have sin Lod i Fiskeriet forbrudt 
for dette Aar, osv. 

4. Hvo som understaar sig i at 
sætte noget Slags Garn, Vodder 
eller Togger i Fiorden for Strøm
men af Hvolbæk eller Nyebæk paa 
den Tid Fiskeriet drives i bemeldte 
Bække. skal for sin Livstid have 
sin Lod i Fiskeriet forbrudt osv, 

5. Til Fiskeriet at paapasse skal 
alle Tider sendes Mandspersoner, 
og ingenlunde Kvindespersoner, da 
sligt har hidindtil givet Anledning 
til mange forargelige Optøier osv. 

Punkt 6 og 7 indeholder nærmere 
Bestemmelser angaaende den Orden, 
der skal overholdes i Bækhuset og 
un der Fiskeriet. 

8. Bækhusmanden, i hvis Hus 
Fiskefolkene har deres sædvanlige 
Opholdssted, skal ogsaa have Op
sigt med de unge, som til Fiskeriet 
bruges. at de ikke begaar noget 
usømmeligt i Huset med Kortspillen, 
Drikken og andet sligt. - - Ser 
Bækhusmanden igennem :Fingre med 
nogen og dølger deres Udyder, eller 
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om han selv giør sig delagtig deri, 
skal ban have sit Hn8 forbrudt. -

Denne OrigillalYide findes endnu 
i Vadskiærsgaards Arkh-. En Gpn
part er indført i Skodborg-Vanflfuld 
Herreders Tingbog. tinglæst d. 27. 
Februar 1766. 

(Efter danske Vider og Vedtægter). 
P. C. Kmtdscn. 

Blandede ~feddelelser. 
-0-

Ny ~"'iskel'iforsøgsstation. 
Sødra Sveriges Fiilkeriforenillg har 

fra 1. Oktober iaar, paa 15 Aar, 
forpagtet Snogeholms og Ellesta Sø
erne i Malmøhus Len, ror deri at an

stille Forsøg med Indsøfiske. Des
uden har Foreningen ved El'iksc1al 
.Jernbanestation i Nærheden af de 
nævnte Søer, paa 4D AaI' rorpagtet 
et Omraade paa ca. 17 J) Hektar hl 

af Fiskedamme, isærdeleshed 
til Opdrætning af Kl1.rpel'. 

Meningen er ved dellile Fursøgs
station at anstille Opdrætnillgfol'sog 
med forskellige Kal'peracer, Fodring 
o. d. 1. tillige derfra at levere l
og 2 somrige Fisk til pl'ivate .Fiske
avlere, fortrinvis i Skaallc, samt ind
rette Bassiner, til hvilke Fiskeavlere 
kunne sende mindre Poster Fisk til 
Salg, saaledes at Fisken dn'fra kan 
afhentes ar Fiskehundlel'lle i større 
eller IIlindre Partier. 

Malmøhus Lens Hilsholdningssel
skab har bevilget Forsøgsstation til 
Anlæg heraf, et rentefrit Laan paa 
5000 Kr. paa det Yilkaar at Ejere 
af Fiskevande i Lenet kan faa Sætte
fisk fra Opdrætningsanstalten med 
10 % Rabat, og fragtfrit nærmeste 
Station. 

V aremærke for I..laks. 
I Sverige, hvor man moner, at 

Halmstadslaksen er saa meget bedre 
end den norske og danske Laks, ar
bejder man for at Jaa indført et eget 
V ul'emærke for Halmstadslaksen, saa
ledes at llOrsk og dansk Laks ikke kan 
sælges som Halmstadslaks. Om nu, 
sln'lver en Korrespondent til den 
norske "Tidens Tegn", Halmstads
laksen er saa meget bedre end vor 
fiue norske Sølaks, kan være over
maade tvivlsomt. Svenskerne mener 
vel at for bedre herpaa. Men 
fra norsk Side er der vist al An
ledning til at søge at faa et norsk 
Laksemærke, thi der findes jo ad
skillige, som sælger den svenske Ind
sølaks (Karlstadslaksen) her i Landet 
som norsk Laks, uagtet den vitterlig 
er langt ringere Vare. 

lln.~I·ket og atter fanget Laks. 
\'ed Madetkoski Lakseudklæknings 
anstalten ved Uh:åelven, Sverig, mær
keR alle de som anvendes ved 
Befrugtningen og udsættes paany i 
Elven. En af de i Høsten 1909, d. 
:27. Oktober mærkede Aalslaks fang
edes i HaattiLaksegaard d. 23. Au
gust 1 DIO. 

Dette Tilfælde el' særlig bemærk
elsesværdigt. Laksen. som var en 
Hognhlks, vejl:cle ved Udsættelsen i 
Elven 7';:) Kg. og ved Genfangsten 
tB Kg. Den havde saaledes paa 
noget lltilldre end 10 Maaneder efter 
forrettet Lcg, under sit Ophold i 
Havet tiltaget hele 5,5 Kg. d. v. 
s. 73 1/a O/o af sin Vægt. Mærkeligt 
er det desuden, at denne Rognlaks 
allerede Aaret efter sin Leg, atter 
gaar op i Elven mulig'ens 1;. o. m. for 
paany at lege. 

Tidligere har man nemlig haft 
nrllnd til at at Legelaksen 
fra Uleåelv altid opholdt sig flere 
Aar i Havet., forinden den atter .steg 
op i Elven. Det er ogsaa bevisligt, 
at de finske Laks ofte gør lange 
Vandringer i østersøen, helt ned til 
Preussens Kyster. 

1 

,I 
l~ 
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Fiskemarkedet. 
-0-

Københavns ofIentlige Flskenuktioll. 
Priserne fra forrige t: ge. 

Aal 
Lal{sørred 

65-80 Øre ]Jr. Pd. 
100-110 

Laks, store 
Gedde 

100-130 

Aborre 
Krebs Øre pr. 100 Sti, 

Berlin, 5 .. A.ugnst. 

(Officiel Markedsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, slllaa 
AaI, store 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudser 

Ispakkede 

Ørredfisk, slllaa 
HavølTed 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemston~ 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

~Inl'li pl'. Kilo. 
70-,1'11 

Fisk: 

107 
40-41 

117 
110~119 

65-76 

95-98 
88,·97 

~lark p". Kilo. 

68 

3-1 

20-37 
64-

fi7-70 

81-101 

H:llnhol'g, ~). August. 

Jspakkede Fisk: 

Laks 
Laksørred, store 
Laksør'red, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mel! ems tore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Mark pl'. Kilo. 

118-]32 
70-127 
33-3fi 

56-61-69 
'35· 50 
fiG-90 
41-3G 

Hl 
H-5G 

80-83-90 

31verler 
l a1edlems61adet! 

Annoncer, 
-0-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. LIlJulel'skov 

Telefon '13 Telefon 13 

tilhyder pl'ima Ojneæg. Yn"el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueol'l'ed samt Sætte
fisk at lial'l.el' og SUller 

til absolut billigste Priser. 
PortioJlsørred, større Ørred. Kar

per og Suuer købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-

tant. .T. C. Christe,uJen. 

Harald Børg-esen, 
Specialforretning i Redskaber til 

l.Jysttiskeri. 
Sa;,wic Fiskespand 4 Kr. 

Aluminium E'rokostæske 
til ut folde sammen KL 2,50 a 3,00. 

Forlang illustreret Prisliste Nr. 2. 

Frederiksberggade 2S. 
liøbenhavn. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
køhes og afhentes med Speciahogn 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
(;. J) o m a s c h k e. 

Fischhalldlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18~ 19. 

Telegr.-Adr.: J;'ol'ellellhalldel. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orl'edarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--==== Kontant Betaling. ===='---

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges . 

.5}f~9d81l f/)amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jø'rgensen, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48 

Lejrskov 16. 

Portions .. Ørred, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & Co., 
ældste Forretning i Lakse~ og Orredbranchen, 

Consignation ønskes. BREMEN. Prima Referanee. 

Statskonsulent, Mngister Chr. Løftin&{. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler og M.eddelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med ))llIod Honorar«. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives paa Papirets elle Side a! 
Hensyn til Trykningen. 

,Trykt! SOrl) lIol{trykkeri (Aktiesel&kab) ved a.'lsmL\ssen-Kl'ogn. 
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Indhold: 
Sportsliskeriet i Norge. 
0111 Kræft i Skjoldhruskkirtlen hos 

Salmoniderne. 
Lidt om Damkultur i September. 
Gammelt og Nyt om Krebsen. 
Laks og Ørred i Hjerting Fjord og 

Vardeaa. 
Johan v. Essen. 
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Tysklands Handel med Ferskvandsfisk. 
Fiskentarkedet. 
Annoncer. 

Sportsfiskeriet i Norge. 
~o-

Spol'tsfiskel'iet i de vestlandske 
Elve har hidtil været mindre godt 
iaar, skriver en Korrespondent til 
den norske "Tidens Tegn." I mange 
Elve er de engelske Lejere derfor 
misfornøjede. Dette skyldes delvis 
den stærke Tørke og de mange 
Kilenote-r*), som staar lan gs Kysten 
og forhindrer Laksen fra at gaa op 
i Elvene. 

I de senere Aar er del' anhragt 
Kilenoter paa hvert Næs og i hver 
Vig, saa det er ganske mærkeligt, at 
Sila mange Laks alligevel kftn slir-pe 

') Et Slags forankret Bundgarn med 
Radgarn fra Strandbredden. 

Red. 

forbi Kileniiterne og op i Elvene, 
uden at blive hængende i en af de 
mange Fangstredskaber langs Kysten 
og ind igennem Fjordene. 

Vandmangelen i Elvene hindrer 
kun Laksen, saa længe Elven er lille. 
Den søger op, saft snart der kommer 
tilstræk keligt Vand. 

Væne er det derimod med Kile
n(iterne. Skal Laksebestanden ikke 
reduceres i altfor hoj Grad, maa 
Ugefredningerne forlænges og Kile
noternes Antal indskrænkes. 

Det er bedst -- set fra et social· 
økonomisk Standpunkt- at Fisken 
bliver fanget der, hvor den kan op
naa størst Værdi, Det er en Kends
gerning, at den Laks, som fiskes i 
en Sportselv, opnaar en langt højere 
Pris, end den, der fiskes med Næt 
i Havet. 

Der betales nemlig for Sporte-n. 
Fiskeriet i Elvene indbringer vort 
Land 2 Mill. Kroner; Laksefiskeriet 
i Havet indbringer 1 NEll. Kroner. 
Man skulde efter dette tro, at der· 
findes flest Laks i Elvene. Men det 
omvendte er Tilfældet. Af den sam
lede Laksemængde, der fiskes hvert 
Aar, fiskes de tre Fjerdeparter i 
Havet; i Elvene kun en Fjerdepart. 

Disse Tal viser, .hvor meget der 
betales for Sporten. ' 
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Dertil kommer de mange tusinde 
Kroner, som de udenlandske Sports
fiskere lægger i Landet paa Hoteller, 
Butikker, Dampskibe osv. 

Havfiskerne er uvillig stemt mod 
Sportsfiskeriet i Elvene. Dette viser 
imidlertid Mangel paa Forstaaelse 
af, hvor meget Sportsfiskeriet gavner 
Havfiskerne, fordi det virker som 
Fredning. 

Forholdsvis faa Fisk, der kommer 
op i Elvene bliver taget paa Snøre. 
I de Elve, som ikke er bortforpagtet, 
driver Ejerne selv Rovfiskeri med 
Garn, N æt og Laksegal'll. De fanger 
næsten al Fisk i Modsætning til 
Sportsfiskerne, som kun fanger en i 
Ny og Næ. Resten gaartilHavet igen, 
og fanges der rimeligvis i Kileno
terne. Det er som sagt daarligt 
med Laksefiskeriet derimod ser 
det noget bedre ud med Havørreden, 
som nu er ved at komme ind i Fjord
ene og Elvene. I Kilenoterne fiskes 
der godt, saa Sportsfi.skerne kan 
glæde sig til et godt Havørredfiskeri. 
Ørreden plejer ikke at komme op i 
Elvene før i A ug'ust og September, 
i alle Tilfælde ikke i større Antal. 

Laksen derimod kommer alminde
ligvis allerede i Juni og Juli Maane
der. 

Et godt Havørredfiskeri i de to 
kommende l\1aaneder vil hjælpe godt 
paa Humøret hos alle de triste Eng
lændere, som sidder rundt omkring 
ved vore Elve. 

* * * 
Ovenstaaende ArtiKel har vi med

taget, fordi vi formoder, at den vil 

tjene til at aabne øjnene paa en og 

anden af vore Læsere, saa de ser, 

hvilken Betydning det rette Samar

bejde mellem Fjord- og Aafisker kan 

have. Som Forholdene gennemgaa

ende er hos os i Øjeblikket, kan man 

desværre ikke tale om noget Sam

arbejde - snarere det modsatte -

hver søger at kapre saa meget som 

ve) muligt, og Følgen deraf kender 

vi, idet ingen af Parterne faar no

get Udbytte af sit Arbejde. 

Vi Ferskvandstiskere staar med 

en fremstrakt Haand og venter kun 

paa, at Saltvandsfiskerne skal blive 

færdige med deres indhyrdes Stri

digheder og samle deres Tanker og 

Energi om det, som ligger lige for: 

. Fælles Regulativ og Vedtæg
tet' for Aa og Fjord, 

Red. 

Om Kræft i Skjoldbruskkirtlen*) 
hos ~almoniderne**)i 

-0-

Efter 1\1. Gaylord. (Travaux de la 
d euxieme conference internationale 
pom b'etude du eaneer. Paris 1910). 
(Af Dr. l\f. Plehn i All. Fiseherie
Zeitung). 

Denne Sygdom hører til de inter
essanteste i hele Fiskepathologien, 
særlig fordi den paa saa mange 
Maader ligner Kræften i Skjold
bruskkirtlen hos de varmblodige 
Dyr; ogsaa med Menneskets har 
den mange Ligheder, men adskiller 
sig dog paa et vigtigt Punkt. 

I Almindelighed optræder den 
epidemisk, saaledes at de fleste 
Individer i en Dam faar den omtrent 
samtidig. 

*) Skjoldbruskkirtlen sidder ved Ind· 
gangen til Svælget. 

**) Laksefiskene. 
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Det var saaledes Tilfældet ved 
dens første Optræden, som blev 
iagttaget i Torbole (1882); senere 
er lignende Iagttagelser gjort, uden 
at der dog er foretaget grundige 
Undersøgelser. Til den bio1. Fors
søgsstation for Fiskeri i Miinehen 
kommer der stadig enkelte Ekilem
pial'er med Skjoldbruskkirtelkræft ; 
men da det stadig er døde Fisk, 
der indsendes, har man ikke kunnet 
foretage nogen Eksperimenter. 

Fra Amerika hørte vi nu, at 
Kræften optraadte i talrige Anstalter 
og gjorde overmaade megen Skade. 
Rigeligt Undersøgelsesmateriale blev 
derfra sendt til den bekendte PatllO
log Piok i Berlin, der senere hen 
offentliggjorde en udmærket Analyse 
af Sygdommen. 

Materialet, hvorpaa den var bygget, 
var dog ogsaa døde Fiske, saa i 
Virkeligheden var Forskningen langt i 

fra fnldkommen endnn. 
Nu er imidlertid denne Lacune 

i Undersøgelsen udfyldt,idetLcderen 
af Stationen for Studiet af Kræften 
i Buffalo, Gaylord, paa levende Ma
teriale har studeret Sygdommens 
Udviklingshistorie. De Resultater, 
han til Dato er kommen tiL blev 
ved den internationale Konference 
for Studiet af Kræften i Paris, Ok
tober 1910, meddelt Forsamlingen 
og foreligger nu paa Tryk. 

Heraf fremgaar det: 
At Sygdommens tidligste Stadier 

er vanskelige at adskille fra god
artet Krop; snart begynder Svulsten 
dog at vokse gennem sine Omgivelser. 
Hyppigt optrædersamtidig Gevækster 
paa forskellige Steder af Mundhulen 
og ved Grunden af Gællebuernc, 
idet de trænger ind i Huden, Musk
lerne og Knoglerne. Da Skjold
bruskkirtlen hos Fiskene ikke, som 

hos de højere Dyr, er et kompakt 
Organ, men breder sig over et for
holdsvis stort Parti, gaar Inficeringen 
af Omgivelserne meget lettere for 
sig her. 

Sygdommen optræder fra Tid til 
anden i 75 % af alle amerikanske 
Damkulturer. Undertiden optræder 
den ligefrem som Epidemi og øde
lægger storste Delen af Besætn~ngen. 
Epidemien har imidlertid ikke altid 
den samme Karakter, hverken hvad 
Ondartethed ellerSvulstørnes Byg
ning angaar. 

I Aaret ] H08 dræbte den 3500 
Stk. Fisk i en Anstalt; hos Halv
delen af de døde Individer hlev 
dog ogsaa gennem Mikroskopet ægte 
Kræft paavist. 

De paafølgende Aar belø b Antallet 
af Tilfælde sig til henimod 3000. 
I en anden Anstalt var Tabet i 
Aaret I80!) omtrent 1000 Stk.; her 
viste det mikroskopiske Billede, at 
det nærme[ t var den almindelige 
Kropsygdom. 

N aar Sygdommen begynder i en 
Dam, hvorfra Vandet løber til andre 
Damme, breder Sygdommen sig 
hnrtigt. 

For at man kan gøre sig et Be
greh om, hvor hurtig den griber 
om sig, naar det samme Vand løber 
gennem flere Damme, skal vi hid
føre et Eksempel: i 1. D}tm ingen 
Syge, i Nr. 2 3 %, i Nr. 3 8 %, 
i Nr. 4 ] 5 %, i Nr. 5 24 % og i 
Nr. f j 84 Ofo. 

Da Fiskene i Floden ovenfor 
Dammene og i den første Dam ikke 
var inficerede, er det tydeligt, at 
Grunden til Sygdommen ikke maa 
søges i Vandet, ilien i de Betingel
ser, som Dammene selv byder, og 
at Sygdommen stadig bliver farligere, 
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eftersom Betingelserne for den bliver' 
gunstigere. 

Fjærner man Fiskene fra de an
grebne Damme og sætter dem under 
bedre hygiejniske Forhold, saa for
svinder omtrent 50 % af Svulsterne 
igen. Omtrent Havdelen forbliver 
dog uhelbredelig. I selve de an
grebne Damme fOl'ekommer af og 
til Helbredelse; ikke sjældent finder 
man saaledes i den samme Dmn 
baade Nyangrebne og Fisk. som Ol' 

i Færd med at henn·edes. Fisk. 
der en Gang har overstaaet Syg
dommen, faar den ikke oftere. 

Mange Fiske yiser sig og'saa at 
være immune; om denne Immunitet 
er medfødt eller erhvervet, ved man 
endnu intet om. 

I Sommeren uno forsøgte man 
at lade Hunde drikke af det innee
rede Vand, og det viste sig, at de 
alle efter [) Ugers Forløb havde 
faaet tydelig Krop. 

Mudret Vand fra en særlig stærkt 
befængt Dam, som hle\~ sendt til 
Buffalo, hh v givet Rot.ter at drikke; 
de fik alle en tydelig Hævelse af 
Skjoldbruskkirtlen. 

I den Del af de foreuede Stater. 
hvor disse Damkultmel' ligger, bliver 
Kræfttilfælde hos Menneskene lt~'p

pigere og hyppigere. 
(Sluttes). Red. 

Lidt om Damkultur 
i September. 

-0-

August Maaned har været en 
spændende Tid fol' Damkult,uren med 
den vedholdende, usædvanlige Tørke 
og Varme. Man har skullet være 
paa Post alle Steder, først for at 

fordele Vandet, saaledes at Fiskene 
i den ene Dam ikke blev forurettet 
fromfor dem i den anden, hvilket ikke 
er saa nem en Ting, da derjo ikke 
altid el' lige mange Fisk i hver Dam, 
og Fiskene heller ikke er lige store; 
ej heller el' maaske Damforholdene 
ons, og der kan opstaa mange 
flere Vanskeligheder ved at have 
for lidt Vand i den meget varme 
Tid; al t dette maa Fiskemesteren 
nøje iagttage og arbejde med for at 
undgaa større l'ab, som let kan ind
træffe, dersom alt ikke er i Orden, 
saaledes som Fiskene nødvendig kræ
ver det. 

Angaaende Fodringen. da er det 
vist ikke heldigt ikke at fodre, selv 
naar det er varmt, men det maa 
ske forsigtig. Foderet hakkes en 
Skive finere, og Fodringen maa forc
gaa med 8ærlig Opmærksomhed. 

Desuden er der mange andre Ting 
at passe paa i saadan en Tid, da der 
skal tættes i Omlø hene og renses i 
Fødekanalen, men ogsaa der skal man 
være forsigtig, at der ikke mudres 
for meget i Kanalbunden, da der let 
kan indstrømme Giftstoffer i Dam
mene, og Fiskene, som staar haardt 
paa Indløbet og snapper efter alt, 
kan da let forgiftes og do. At lukke 
for Indløbet, medens man renser 
Kanalen, kan ikke gaa an, da Fiskene 
absolut mna have f:;trøm hele 'riden 
i saadan en V;ume. 

Nu tror jeg, at den stærke Varme 
er forbi for i Aar, og jeg ha aber, 
at der ikke er mange Fiskerier, som 
har taget særlig stor Skade; i Lund
gllard Fiskeri har vi ikke haft større 
Tab i Aar end normalt, og saa har 
FiskelJlestrene vundet Erfaring over 
for disse usædvanlige Forhuld, hver 

sit J;'iskel'i. 
En Del Yngel er vel udfisket for-
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selvfølgelig var for smaa til at lade 
de voksne Krebs undslippe. 

Nu sattes Hanner ind til Hunnerne, 
- lIlen ved denne Tid opstod mærk
værdigvis en stærk Dødelighed. 

En ny Indhegning anlagdes og 
Forsøget blev 3 Gange gentaget, men 
stadig med samme Hetmltat; saa op
gaves Ævret. 

- En Mand vpd Navn Piichner 
gjorde ogsaa i 80 erne en Del For
søg med Indhegninger, og KOllstruk
tionen af den saakaldte Pilehuprske 
Indhegning var overmaade sk:up
sindig, men kan her ikke nærmere 
forklares. Hvem derimidlertid inter
esserer sig for Krebseopdræt bør 
anskaffe "Der KJ'ebs und seine 
Zucht" af Ptichner H. Hitschmalln's 
Forlag Wien Pris 1 FL 

(Sluttes). {Oversat af A . • 1. R). 

Eftertryk forbydes. 

Laks og Ørred i Hjerting 
Fjord Og Vardeaa. 

-0-

Nord for I'anø afsætter Ve81er
bavet Hjerting Fjord, hvis nor.dligste 
Del kaldes Ho Bugt. rril ,denne 
Bugt løber Varde Aa, som igen har 
.en Mængde Tilløb, større.og mindre. 
De Laks og Ørreder, som gaar op 
i disse Tilløb fol' at "yngle'" maa 
først pa<;sere Hjerting Fjord og Ho 
Bugt. De maa entcn gaa ind 
igennem Graadybellcr igennem 
Farvandet mellem Fanø og Esbjerg. 
For en Del A:a,r tilhage fangedes 
ikke mange Laks Dg Ørreder i 
Hjerting Fjord; .de.t val' andre 
Fiskearter, man gik pas, Fiskeri 
.efter; men i de senere Aarer det 
ilf Fiskerne godtgjort, at man her 

udmærket kan fange en Del af de 
Laks og Ørreder, som er paa Vej 
op til \ ardeaa med dens Tilløb. 
Under deres Opgang følger de 
helst Kysten, saa Redskaberne stil
les tæt ved Land og for Opgang. 
Spørger man de forskellige Fiskere 
- og af dem er d0r i Hierting 
ikke saa fna - om, hvornaar lllan 
bedst fanger Laks og Ørreder, da 
faar man ik ke forskellige, afvigende 
Svar, men altid det Sa!rlITlC: Laks 
og Ørred fanges næsten kun 11nder 
Højva[]de og helst med Paalallds
vind; naar Strømmen paa Grund af 
Højvande (Flod) vender sig, og 
Vinden samtidig blæser i samme 
netning (ind mod Ho Bugt), da 
kan man fange Laks og Ørreder 
Tor Opgang. Da gaar de med 
Strømmen op, og følgelig stiller 
Fiskeren sine Huser for Opgang. 
Det er gode, fede Laks og Ørreder, 
der fanges her. De er i Færd med 
at komme i Yngledragten. De fleste 
f.anges i Maanederne Marts og April, 
men for Resten fiskes der efter 
dem til langt ud paa Sommeren. 
Dette sø.illstemmer med, hvad man 
faar :at vide af Fiskerne ved V lu'cleaa. 
Ogsaa heJ:' fanger man flest Laks 
og Ørreder i Marts og Aprill\Iaane
der.. men 'lHH' bolder man op at 
sætte lhtscr efter dem ca. 1. Aug . 
For Hesten skal Laksen ikke gaa 
op til d,e samrne Ti.der i de øst
jydske og .de .v,e8tjy,d8k~ Aaer. I 
September eJler Hdt ,iener~ lregg'C's 
Æggenepaa de sandede og gru· 
sede Dele i Bækken, ,og La'ksefilca 
Afmagri,agsperiode er dermed i 
fuld Gang. NaaI' Laksefiskea .er 
ved at anl~gge Yngledr.ag'ter ,den 
meget fed, næstelilQvercrnæret,og 
tager ikke videre Føde til ,sig 
under sin Opgang. neLl ~)r:;aaJe.,. 
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des meget vanskelig at fange paa 
Krog. 

Yngledragteq er for Laksehan
nernes Vedkommende allerede ved 
at fremkomme, fø.!! de kommer op i 
Vardeaa. Der er nep:Jlig baade i 
Hjerting Fjord og Ha Bugt fanget 
mange Hanlaks, sam allerede havde 
en ret udviklet Krog paa Under
kæben. Selv i .Juni Maaoed har 
Fiskerne fanget saadanne Hanlaks, 
hvoraf man maaske kan slutte, at 
denne Krog er lang Tid om at 
vokse frem, eller ogsaa maa den 
være færdig længe før Gydetiden. 
Som bekendt mister Hannen den 
igen, naar Gydetiden er fOFbl. 
. Skønt der i Hjerting er ca. 100 
~fennesker, der ernærer sig af Fi
!!keri, er der dog kun faa Fiskere, 
der driver rationelt Lakse- og Ørred
fiskeri nogle faa Fiskere har 
gjort sig dette Fiskeri til en Spe
cialitet og ved at tale med dem, 
erfarer man, at det er ganske an
tagelige Laksefisk, der gaar op. 
Laks paa 16, 18 og 20 Pd. er me
get almindelige, og der er ogsaa 
fanget en Laks paa 36 Pd. her i 
Hjerting Fjord, men i Vardeaa er 
der engang fanget en Laks paa 41 

Pd. I Fjor blev det som en stor 
Nyhed meddelt, at man havde fan_ 
get en Laks i Randers Fjord. paa 
20 Pd. Ørreder paa 10, 12 og 14 

Pd. er ganske almindelige her, 
skønt de fleste naturligvis er mindre. 
En Fisker her i Hjerting viste mig, 
hvad han havde faaet for de største 
Laks, han havde fanget en Sommer, 
og det maa straks bemærkes, at 
denne Fisker ikke hører til den 
Klasse Fiskere, som her i Hjerting 
har gjort Laksefiskeriet til eij. Spe
cialitet. Desværre kan je.g ikke 
opgive Vægten paa disse Laks, j,nen 

af Priserne kan mall saa nogell
lunde slutte sig tH Vægten j Laksen 
er naturligvis j højere Pris om 
Foraaret end senere hen paa Som
meren. I Marts og April koster 
Laksen ret ofte henholdsvis 3 og ~ 
Kr. pr. Pd. 

Ved kommende Fisk.er fik 
den a. April for en Laks Kr. 34,10 

" 6. - 23,50. 
" 24. - 36,00 

" 
" 
" 
" ., 

l. Maj 
8. 

20. 
~6. 
lO.. Ju.ni 

" 27,00. 
., 1f:i.,OO 

18,00 
25,00 
,a,50 

Heraf fremgaar det, at det er 
ganske antagelige Laks, det gaar 
op i Vardeaa. Regner man, at 
L.aksen først i April M~aoed l;:oster 
Z Kr. pr. Pd., har den fø"ste IJaks 
altsaa vejet ea. 17 Pct, men den 
Laks, som er leveret den 24. April, 
el' næppe betalt med mere end 
1,9{5. Kr. pr. Pd. Følgelig bliver 
Vægten 36 : 6ft -: iJtJ4/5 Pund. I 
Maj Maaoed betales som oftest kun 
1 Kr. pr. Pd. 

En anden Fisker præsenterede 
mig følgend0 Regnskab over de 
Laks og ØrI'eder, han havde fanget 
under Opgang til Vardeaa: 

For Aaret 1909,: 
Kr. pr. Pd. 

lV1a;rts d. 29. 3 Laks til 46 Pd. a 2,20 
- 30. 2 - 55112., a 2,00 
., 31. f ., 151/2" a 2,00 

April., 8. 1. - H'}l/2 - a 1,90 
12.1 - 12 -a1,85 

- 28'. l - 151/2 - il 1,80 
Maj - 8. 1 

10. l 
l:q. l 

- k6 .. 1 
- 22. 1 

- 17112., a 1,75 
13 112., il, 1,50 

- 14 ., a 1,50 
- IR - 1'11,40 
., 17 - a 1,25 
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skellige Steder, men paa Grund af 
det forøgede Arbejde i Aar i Anled
ning af Yanllen ved de Dalume, hvor 
der er større Fisk, er det RU først 
i September der bliver Gang i Yllgel~ 
udfiskuingen, Saa sb,\ DIan til at 
iagttage de forskellige Resultater, 
der vil fremkolDme; for at faa et 
paalideligt Grundlag maa mau da 
ogsaa Se hen til Resultaterne fra 
Aarsfiskene, 

Har nUl.n alt89.a Ud.{iskningsresul
taterne !'laavel for i;ngelens som Aars
fiskenes Vedkommende, kan mall 
med Sil-kerhed bedømme hvilken 
Slags Ørreder, der efter det enkelte 
Fiskeris Vedkommende pr bedst, og 
hvorfra de Fisk s,tam~ner, SOln hedst 
har kunnet taale den stærke Varme, 
vi hal' haft i Aa.r; herefter kan 
man da træffe sit Valg, dels med 
Hensyn til hvilken Slags Fisk, man 
med størst Fordel kan dyrke i sit 
Fiskeri, dels .\11ed. Hensyn til, om det 
er hensigtsmæss.ig, at anshffe sig 
Fisk andet Steds fra. Det er da 
sikrest at købe 0jneæg (se forrige 
Stykke i Nl'. 15). Men husk i 
dette Tilfælde, at det før-st og frem
mest drejer sig om at faa Æg, der 
kan give <lU livfilkraftig Yngel, og at 
det derfDr er rigtigt at undersøge, 
hVDr ma.n kan ba prima 0jenæg, 
Dg at det i denne Forhindeise har 
Betydning, at Moderfi"kene el' sunde 
og kraftig~ og lever i Damme meu 
rigelig Van~tilførsel og Naturfoder. 

S. A~1de'l:'8en. 
Fiskemes,ter red, Lundga~rd l"\skeri. 

Gammelt og Nyt 
om Krebseu. 

-o-

l et Par af de foregaaende Nr. 
af Bladet hragte vi en Artikel Dm 
Krebsen; i Tilslutning hertil gen
giver vi følgende gamle og ny Be
retninger Dm det. samme Dyr og dets 
Skæbne i vort sydlige Naboland, 
taget fra det tyske "Fischerei Zei. 
tuug," hvor forhenv. Fiskeridirektør 
Heyking skriver: 

~ndt i 70 eme i forrige Aarhun
drede hjemsogtesum bekendt Krebse. 
pesten Dmtrent alle Tysklands og 
0sterriges Vandløb, hvilket havde 
til Følge, at man ikke alene søgte 
at standse Pesten i dens Hærginger, 
men ogsaa anstillede Forsøg paa ved 
kunstig Avl at formere det nyttige 
Skaldyr. 

Før dette Tidspunkt melder Histo
rien kun 0..\11 et eneste FDrsøg paa 
at opdrætte Krebs i Tyskland. Land
grev Wilhelm d. IV af Hessen he. 
{alede nemlig i t587, at der skulde 
opdrættes Krehsi de Vandløb, der 
hørte til hans Landomraadf\ Man 
indkøbte derfor i Erfurt nogle IJæs 
Hunkrebs; Transporten tog flere 
Døgn, og hver Aften satte man 
Krebsene ~d mellem no~le B.rædder 
i det fugtige Gr'æs, for at Dyrene, 
om Natten kunde hvile sig og spise! 
- Kun nogle g~nske faa Skokke*) 
Krebs. lykkedes det paa denne :Maade 
atbringe levende til Bestemmelsesste· 
det, ogdaderi:ntct meldes om, hvordan 
Experimentet videre løb af, er der 
størst Sandsynlighed fOl', at Hesul
tatet har været negativt. 

Senere gav man sig som sagt ikke 
af med flere Forsøg; sandsynligvis, 

~) En Skok = 3 Snese 



HH Ferskvandsfiskeribladet Nr. 17. 

har det heller ikke været nødvendigt 
at hjælpe paa Bestanden, der var 
rig nok, helt til Krebspesten be
gyndte. 

Som Følge af den stærke For
mindskelse af det velsmagende Dyr, 
steg Priserne stærkt, og man be
gyndte at tænke paa den kunstige 
.B'ormering af Racen. 

I Aaret 1876 gjorde 0konomierat 
Brussow i Schwerm (Mecklenburg) 
følgende Forsøg: Den 15. Maj lod 
han indfange 1400 Moderkrebs, be
hæftede med Æg og satte dem i 2 
store Trækar. Fur hver eneste Krebs 
var der indrettet en Bolig paa Bunden 
af Karret i et Drænrørs SkikkeIBe! 
desuden var der strøet tæt med Kalk
sten, mellem hvis Smuthuller Kreb-
3en kunde finde Skjul. I Karrets 
Hjørner var der ophobet en Del fed 
mergelholdig Ler, som var beplan
tet med Siv, Brøndkarse og Vand
pest. 

Som Foder anvendtes ringere Fi
skeslags, Skaller, Frøer og Gule
rødder. Vandet holdes naturligvis 
i stadig Cirkulation nede i Bassinet. 
Da Brussow midt i Oktober tømte 
sine Kar, havde han den rrilfreds
sLillelse at forefinde 20,000 unge 
Krebse, som han solgte til stedlige 
Fiskere for en Pris af 20 Mrk. pr. 
1000. Forsøget var altsaa ikke ilde. 

Nu forsøgte saa Brussow at sætte 
600 meget store Hankrebs ud til de 
1400 Moderkrebs ; men Parringen 
mislykkedes fuldstændig, ja de fleste 
KI"ebse døde endog. Brussow kom 
derfor til den Overbevisning, at Hun
krebsen kun lader sig anvencle til 
A vi en Gang, naar·den holdes fangen, 
og at den slet ikke kan parre sig 
under den Slags Forhold. Som i 
forrige Artikel omtalt, antog man 
tidligere, at de u:Jge l\reb8 efter at 

de er sluppet ud af Æggene ved
bliver at hænge ved Moderen ved 
en Traad; dette er imidlertid ikke 
Tilfældet; den lille Krebs er straks 
et fuldt udviklet Individ, som ikke 
hænger sammen med Moderen; den 
holder blot med sine Klosakse fast 
ved Moderens Svømmefødder en Tid. 

Efter at Ungerne var skil t fm Mo
deren, satte saa Bruss(Jw Mødrene 
ud i .Søen igen; Sagen el' nemlig 
den, at Mødrenene ofte plejer at 
fortære en Mængde af sine enger, 
straks efter deres første II ud~kifte! 

'fil Aaret 1880 fortsatte Bl'usso\V 
sine Forsøg'; men Resultatet blev 
stadig ringere og ringere, saa at han 
sluttelig opgav dem; men hallS iVIe
tode fandt en Mængde J:;~fterlignere. 

Saaledes anstillede Ty~k Fi8keri
Forening under Ll'delse af d'Rr. von 
Behr-Schmoldow og v. d. Horne 
mange Forsøg paa kunstig Krebse
avl. 2 af disse Forsøg, som denne 
Artikels Forfatter selv ledede, skal 
her beskrives. 

Man konstruerede et Urværk, der 
skulde sætte en med Krebsæg be
luetlet Krebsehale i en Beyægelse, 
svarende til den, Krebsellloderen 
frembringer. Alle disse Forsøg for
blev frugtesløse; kun faa Timer, eftpr 
at Æggene var fjernede fra :\loderens 
Krop, døde de nemlig. At ud
klække Æ~ i Glas, som man f. Eks. 
paa Helguland udklækker Hummer, 
vidste sig ogsaa umuligt. Saa 
fOl"Søgtes der med at indhegne et 
Stykke af en Indsø ved Iljælp af 
Traadvæv; Indhegningen blev fOl"
synet med en Del Ellestokke, Dræn
rør og Kalksten. Krebsene blev 
rigelig fodrede med Fi8k og bragte 
ogsaa en l\længde enger til ,'erden ; 
Ungerne kunde let smulte ud mellem 
Traadvævets Masker, deJ: imidlertid 



Nr. 17. Ferskvandsfiskeribladet 191 

Juni - 1. 1 
1.1 -- - 13112 - il, 1,25 

- 21. 10l'red- 1)7/1O - a O,80 
Jllli - 2.1 9 -aO.80 

- 14. i Pd. Ørred ialt 4,67 
- 17.1 Laks til 6 Pd. a 1.00 
-' 1 i. Pd. Ørred il, 1,00 
- 20. 25 1/:<-Laks,smaa,a 0,85 
- 21. 10 -Ørred ialt 7,30 

22.3 3110 - ,,2.42 

- 2~. 2.iJr, 2,10 

- 26. tl 
" 

::l,15 
- 28,6 

" 
4,38 

29.8 ~, 5,8R 
. 30.8 

" 
6,00 

August- 19. 51/2 -
" 

4,60 

Man sel' heraf, at de store Laks 
kommer i Marts. April og Maj 
Maaneder; Ørreden og de smaa 
Laks komme!' senere paa Aaret. 

P. U. Knudsen. 

J. 
l 

Johan v. Essen. 
~o~ 

(Fr11l1 Skog ot'h Sjø). 

Den :n. Juli iaaI' dode den svenske 
Friherre, Johan Gustaf v. Essen, af 
et Hjerteslag. 

Frihert'en ejede Kdllefall i Vaster
gøtland. Da Kallefall var rig paa 
Kilder, og de stedlige Forhold 
egnede fol' Produktion af Ørred, 
fik FrihetTen for Iaa Aar siden 
dannet et Aktieselskab paa :n,ooo 
Kr., med det Formaa] at ndnytte 
de gode naturlige Betingelser. I 
1909 udklækkedes 224,000 Stk. 
Hegn bueørredæg. 

Anstalten udvidedes stadig, og 
ved Stifterens Død talte den 40 
Damme, Klækkehus m. lll. 

Den afdøde Friherre. der '1)al' 

]J! edl em af F'crskvandsjiskeriforeningen, 
var en i vide Kredse kendt og 
Personlighed. som med stor Venlig
hed og Imødekommenhed tog imod 
danske Fiskenucnd. II all I' de gæstedp 
Kallerall. 

Blandede 'leddeleIser .. 
-0-

Blodfol·nyelse. 
Indførsel af ..,?f!,'g af RcgnbuemTcd 

/1 a Kolorado til Tg.skland. 

:Mandag dell i4 . . Juli ankom llled 
Damperen "Amerika" l OOJ)OO Æg· 
af Hegllbueørred fra Amerika til 
Cuxhaven. 

jEggellc hayde normal 8tø1'1'else 
og en smuk rød Farve. 

Tabet under den lange Transport 
beløb sig kun til 8 Stk. af hvort 
Hundrede. 

Æggene fordeltes til en Mængde 
tyske Udklækningsanstaltor. 

I det kommende Aa!' tænker man 
pilrt at gentage Forsøget. 

(A.-A.-Z.). 

Vildænder i I~akserusen. 

En Fisker \'ed Yardeaa havde op
stillet sin Lakseruse for at fa-!lge 
Laks og Ørred for Opgang. Da 
vedkommende Fisker vilde efterse 
sin Ruse. opdagede han til sin store 
Fo1'bauselse, at del' sad 11 Vild
ænder i Husen; han fik dem alle 
levende hjem, og de ble y solgt som 
"Tillægsdyr" og lever llU i bedste 
Velgaaende i ~en iIldhegnot og ovo1'
hegnet Andedam hos ell Andeelskcl'. 

P. C. K. 
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Fiskeriet uno. Officielt Nyt. 
Det meddeles os fra bedste Kilde, 

at Danmarks Fiskeriomsætning i 
1910 har været paa ca. 14 Millioner 
Kr., hvilket betyder en Stigning fra 
det forudgaaende Aar paa ca. en 
Million Kl'. 

Under 15. August er Formand 
for Bestyrelsen for norsk J æger
og Fiskeriforening, Højesterets
advokat A. C. N aneen af Kristiania 
udnævnt til Ridder af Dannebrog. 

(København). 
(Dansk F'iskeritidende). 

Tysklands Handel med Ferskvandsfisk 
i den første Halvdel af 1911. 

-0-

Til Sammenligning anføres ogsaa Handelen i samme Tidsrum de 
tre foregaaeude Aar: 

I~e\'ende Ferskvandsfisk: 
Jan.-Juni Jan.-Juni Jan.-Juni Jan-Juni 

1908 1909 1910 1911 
dz. dz. dz. dz. 

Indførsel: Fra Danniark 2089 3303 3610 4428 
Nededandene 2619 1980 2642 1200 
Østrig-Ungarn 1368 1340 1391 199!5 

- Sverig 18U 1279 1240 1057 

iaIt 9546 9631 9752 10484 

Udførsel: Til nUl·Op. Rusland 248 220 261 320 

iaIt 899 931 686 743 

Ikke levende Ferskvandsfisk: 
dz. dz. dz. dz. 

Indfm'sel: Fra Danmark 1092 1352 1182 1877 
- Nederlandene 5750 6450 6266 8936 
- Norge 898 1323 1030 1106 
- 0strig-Ungarn 1017 1089 1182 1630 

europ. Rusland 11338 7245 9339 15504 
- aSla. 1972 2363 203 656 
- De f. St. i Nordam. 2725 3204- 4788 2855 

-~-~------------«< 

iaIt 26816 245:15 26056 34220 

Udførsel: Til europ. Rusland 9215 10118 9405 )0719 
Schweiz 2128 880 894 995 

ialt 12883 12992 11866 13646 

(D. F. Z} 
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Fiskemarkedet. 
-0-

Københavns offentlige FIskeauktion. 
Priserne fra forrige Uge. 

'Aal 80-85 Øre pr. Pd. 
Laksørred 
Laks, store 
Gedde 
Aborre 
Krebs Øre pr. 100 Stk. 

Berlin, 19, August, 

(Officiel Markedsberetuing). 
Levende Fisk: 

Pf. pl'. Pd. 

Gedde, store 94-90 
Gedde, mellemstore 78-69-80 
Sandart, mat, smaa 105-106 
Suder, store 100-120 
Suder, mellemstore 100-105 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
Aal, store 128-135 
Aal, mellemstore 119-136-115 
Aal, smaa 64-70 
Karper, store 70-90 
Karper, usorteret 40-60-85-90 
Karudser 70-90-83 

Ispakkede Fisk: 
Pf. pl'. Pd. 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
.Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

58-76 

98-101 
65 

57-60 

Humb org, 19. August. 

lspakkede Fisk: 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pf. pr. Pd. 
188-180-140 

144 
100--144-100--159 

71-73-83-89 
80-98-63 

90-100-70 
54-26-30 
86-38-37 

43-45-54-42 

Hansted Vandmølle, 
som nylig er nyopbygget, og en god 
gammel Forretning med indbringen
de );'iskeri og Savskæreri og et 
Jordtilliggende af 6 Tdr. Land er 
til Salg straks mod en Udbetaling 
af 4000 Kr. 

Johan Nielsen, 
Hansted Mølle pr. Horsens. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 18 Telefon 18 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
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. ChristenliJen. 

Harald Børgesen, 
Specialforretning i Redskaber til 

Lystfiskeri. 
Sammenfoldelig Fiskespand 4 Kr. 

Aluminium Frokostæske 
til at folde sammen Kr. 2,50 å 3,00. 

Forlang illustreret Prisliste NI'. 2. 

Frederiksberggade 2S. 
~øbenhavn. 

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

paa nærmeste .Jernbanest:1tion. 

Kontant Betaling. 
G. Domaschke. 

Fischhandltmg, Berlin 40. 
Lehrterstrasse 18 -19. 

Telegr.-Adr.: J<'orellenhandel. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Drredarter købes. 

Fiskeno afhentos i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation 

Kontant Betaling. ========'---

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}j~}jd81l fj)amlluilur. 
Telegr.-Adr.; 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P.Hansen ~(; P. Jm'gensen, 
Lunderskov. 

Tilbud 
paa 

Telefon-Adr.: 
Lunderskov 48 

Lejrskoy Hl. 

Portions .. Ørred, 
f()j'sendt ft-isk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen & CO., 
ældste Forretning i Lakse- og Ørred branchen, 

Consignation ønskes. BREJIFJ~. Pr'ima Heferanee. 

StatskonSlllcnt, Magister Cllr. Iioftin::, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Artikler o:: IJleddelelse.' er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adl'esse: Dr. C. Hoftmeyer, Sorø. - Artilder for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes llIed »mod IIonorar«. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krojlh 
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Den varUle Sommer 
og Damkulturerne. 

-0-

Det kan være trist at høre til en 
lille Nation; dobbelt trist bliver 
det, naar man faar det Indtryk, at 
d e, der staar fol' Statsroret, i over
dreven Ængstelse for at tækkes 
mægtige Naboer, viser en saa vidt
gaaende Imødekommenhed, at der 
kan være Fare for, at det, i Stedet 
for det tilsigtede gode eller bedre 
Forhold for Landet, skal bringe det 
modsatte. Kun Taaber kan tro, 
at Naboen af Taknemmelighed vil 
yde os Fordele; den Frygtsomme, 
saavel blandt Nationerne som mellem 

Indi videme, vil alle Tider blive hund
set. 

Der sigtes hermed til den be
rygtede Artikel i "Preussische Jahr
blicher." og Regeringens Forhold 
til denne; naal' maD samtidig erindrer, 
hvorledes vi ved vor nye Toldlov 
spillede os selv alle rl'rumferne fra 
Haanden, saaledes, at vi, ved For
handlingerne med Tyskland om en 
ny Handelstraktat Dogen Tid senere, 
havde givet dem alle de Fordele, 
de kunde ønske og mere til, og 
følgelig intet kunde opnaa, ja, saa 
kan man ikke undgaa at komme i 
Misstemning. 

Ovenstaaende Tankers Fremkomst 
i nærværende Blad Cl' lDanet frem 
ved Spøgelset: Told eller Karantæne 
paa Portionsørred, et Spøgelse, som 
jævnlig fremmanes for d 'Hrr. 
Producenter og skaffer dem Hoved
brud. - I og for sig er den danske 
Produktion af Ørred saa lille, at 
man skulde tro det aldeles udelukket, 
at den tyske Regering kunde finde 
paa at tage saadanne Forholdsregler, 
meD de tyske Agrarer forstaar at 
værge sig, om det saa er i Bagateller, 
og Daar de dertil kan være saa tem
melig sikre paa, at der ikke fra 
dansk Side bliver grebet til Repres
salier, - thi det kaD næppe tænkes, 
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at sligt skulde ske for ea. 100,000 
Pd. Forellers Skyld, ja, saa gør 
Spøgelset sin Virkning. 

Men det var den varme Sommer! 
Den kan vist i al Almindelighed 

betegnes som gunstig for Ørredens 
og udmærket for Karpt'ns Vedkom
men de, idet den sidste vistnok har 
ynglet overalt, bvor Forholdene blot 
var nogenlunde, ligesom Størrelsen 
af Yngelen og Tilvæksten af de 
større Karper har været tilfreds
stillende. :For Karpens Vedkom
mende er det jo kun naturligt, 
medens det modsatte er Tilfældet 
for Ørredens, og naar det i den 
svundne Sommer er gaaet normalt, 
er der for Opdrætterne Grund til 
den største Tilfredshed, thi det 
viser, at Betingelserne herhjemme 
for 0rredavl, selv under ugunstigste 
Forhold, er de bedst mulige. 

Naturligvis er der Kulturer, hvor 
der har været Uheld og nogen Døde
lighed, men det er der hvert Aar; 
det, det komme!' an paa er, om der 
har været sæ:rlig stor eller særlig 
mange Tilfælde af Dødelighed, eller 
om Fiskerierne, paa Grund af Varmen, 
har maattet indstille Fodringen i 
saa stort Omfang og i saa lang 
Tid, at dette har givet ekstraordinært 
Tab; men efter de Oplysninger, jeg 
sidder inde med, og som g~lder for 
det meste af Jylland, har dette ikke 
været Tilfældet. Fisken har tvært
imod trivedes særlig godt, og der 
er vistnok brugt mindre }'oder til 
at producere 1 Pd. Fisk mott. 

N aar Resultatet er saa godt, 
skyldes det muligvis for en stor 
Del, at vore Vandløb ikke er saa 
lange og jævnlig løber gennem lave 
Engstrækninger, hvor de faar Til
løb af Vældvand, der holder en lav 
Temperatur, og sorn i mange Til-

fælde har langt større Iltholdighed, 
end man hidtil har været tilbøj elig 
til at antage, men tillige, at Op
drætterne og deres Fiskernestre er 
baade aarvaagne og paapasselige. 

Men! ingen Opdrætter maa nogen 
Sinde slaa sig til Ho og sige: saa, 
nu er alt snare godt; han maa 
stadig være paa Post; nIle Tider 
søge nt forbedre; vi er vist til
bøjelige til at ofre for lidt pan, 
Forbedring af vore Stamdyr, 
Forsøgsstationen bliver vistnok be
nyttet for lidt. Man kan med Hen
syn til den sidste høre Udtalelser 
som: "Aah, hvad kan det nytte"! 
det tyder paa en mærkværdig Kort
synethed, den Dag kan let komme, 
hvor vi trænger alvorlig t,il en 
Forsøgsstation, der sidder inde med 
en saadan Erfaring, at den kan yde 
en virksom Hjælp; men hvordan 
skal Erfaringen. komme, undtagen 
gennem Aaringers Flid og Arbejde 
med saa righoldigt et Materiale 
som muligt. Held de Fiskerier, 
som intet har at sende til ]'or
søgsstationen, men de, som har 
noget selvom det kan synes ube
tydeligt og unødvendigt, bør ind
sende det, om ikke for andet, sna 
for kommende Tiders Skyld; kommer 
OheIdet, ved ingen, hvem detrammer. 

En Beretning fra forskellige Op
drættere kan naturligvis give et 
nogenlunde nyttigt Billede af Situa
tionen, Illen nøjngtigt bliver det 
ikke. X aar derimod Forsøgssta
tionen udsender en saadan, kunde 
og burde den give et klart Blik 
over, hvorledes f. Eks. den ualminde
lig tørre og varme Sommer er gnaet, 
og meget andet, der kunde være 
Opdrætteren en Rettesnor; men det 
kan den som sagt kun, naar den 
faar alt af Interesse tilsendt. ' 
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Den Sommer, der er forbi nu, 
kan sikkt'r~ være en Maalestok, 
hvorefter man kan bedørTIlne, om 
Dammene har været for stærkt 
besat, eller om de burde have haft 
større Besætning for RentabiJitetens 
Skyld, det sidste el' vist i hvert Fald 
numge Steder Tilfældet. 

G. F. 

_Fiskeavl i vore Indsøer. 
Fra det svenske Tidskr. »Frfm Skog 

och SjØ« Y. ~4. J. Il. 
-0-

Ved det sidste Aarsmøde i svensk 
"Fiskareforbulldet" opkastede Dl'. Th. 
Ekman Spørgsmaalet om, hvordan 
vi skulde vinde Indsigt i den rigtige 
og Illest udbytte-givende Behandling 
af vore lnusøer. Under den herved 
opstaaede Diskussion meddeltes der, 
at paa to Steder i Landet, ved Ane
boda og Kloten, var der vedtaget 
Regler for planmæssig og effektive 
Forsøg i denne Retning. 

Ved Dispositionsret til et Flertal 
af Indsøer. større saavelsom mindre 

og af ulige Beskaffenhed, ved 
nøjagtig forte Optegnelser over Fi
skeriet i de forskellige Indsøer, bør 
jo de Resultater, som opnaas, kunne 
kontrolleres. 

Hidindtil har en stor Del af de 
Fiskeavlsforsøg, som er udførte paa 
de forskellige Steder i Landet, ikke 
kunnet kontrolleres. Men i mange 
Tilfælder har man kunnet opvise 
gode Resultater paa Steder, hyor 
effektiv Udplantning af Fisk eller 
Fiskeyngel har fundet Sted i ikke 
alMor store Vande. At man saa godt
som udelukkende bør søge at fomye 
og ophjælpe de Fiskearter, som alle
rede findes i et Vand kan ved første 

Øjekast synes naturlIgst; men paa 
den anden Side bør jo i overn::aade 
mange Tilfælde ogsaa andre Fiske
arter, som ikke findes paa betræff
ende Sted, og fol' hvis Trivsel 1"oL'
holdene synes at være velegnede, 
kunne trives og forøge sig normalt 
i Vandløb, hvor der findes tilstræk
kelig Næring. 

For vort Lands Vedkommende har 
man ikke, naar nogle faa Steder 
undtages, Erfaring om hvad effektivt 
og rationelt lHlførle FiskeindpJant
ninger i Søer kan føre tiL Men ser 
man f. Eks. paa Forholdene i Fin
lano, saa har man der allerede længe 
med Held drevet vellykkede Ind
plantninger af f. Eks. HæIt og Bra
sen, Forsøg der præmieres af Staten 
med hundredevis af Mark, efter at 
der ved fOl'øget AfkllÆtnin,q af de re
spektive Søer er paavi.~t heldige Res~tl
tater*) 

Paa andre Steder i Udlandet er 
Forholdet det samme, det vil 
sige med meget heldige Resultuter har 
man i stor Skala indført nyttige værdi
fulde Fiskearter '/ Vandløb, hvor disse 
SOI'tet' 'ikke fandtes før. 

Findes der f. Eks. i en Sø en aJ 
vore værdifuldeste Fisk, er det jo 
den aller naturligste Sag paa alle 
mulige l\Iaader at frede om den. 
Findes der i en anden Sø en god 
Stamme af Laksørred, bør alle :1"01'
anstaltninger træffes for at øge Be
standen paa samme Tid, som man 
ogsaa bør forsøge med Avl af andre 
Lakseflske. 

Har jeg derimod Vandløb, hvis 
hovedsalige Bestand udgøres af 
Gp,dde og Aborre sal!.'t disses Foder
fiske Løjer, Skaller osv. (det store 

*) Se Fiskeritidskrilt for Finland 1910 . 
Hæfte III og IV Side 126, 127, 128 
og 129. 
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Flertal af Søer i Sverig kan netop 
opvise disse Arter) er det dog der
med ingenlunde sagt, at det eneste 
rigtige er at avle Gedde og Aborre. 
Det er ikke nemt paa Forhaand, uden 
omfattende Forsøg, at kunne sige, i 
den eller den Sø bør den eller den 
bestemte Fiskesort avles, medens 
man i en anden Sø bør lægge Vind 
paa Aborrer og Gedde. Dog bør alle 
Forsøg, som gøres for en god Sags , 
Skyld, af Almenheden modtages 
med Sympati; i Særdeleshed hvor 
det gælder saa stor Sag for vort 
Land, som at udnytte iVlilioner af 
Hektar Vand, der nu i Almindelig
hed giver ringe Afkastning. 

Maaden at udplante ~'isk paa bliver 
saa en anden Sag; saa er jo Til
fældet med al Udplantning; sker den 
planløst, bliver Resultatet daarligt. 

Hvad jeg særskilt vil fremholde 
er: at inden man har erholdt Re
sultater af rationelt udførte Fiske
avlsforsøg fra hele Vandløbet, er 
det for tidligt teoretisk at opkon
struere den ene eller den anden Paa
stand; samt at inden denne Erfaring 
er indvundet, kan alle Forsøg, som 
udføres med Omhu, blive af større 
Betydning, end man paa Forhaand 
kan afgøre. 

Forøvrigt vil jeg anbefale alle 
interesserede at studere Resultater 
fra andre Lande, specielt de senere 
Aars Oplag af Finlands Fiskeritids
skrift samt det amerikanske Fiskeri
bureaus Pu blikationer. 

Kloten, Sverige, April 1911. 

P. G. Sieurin. 

Svensk Deltagelse i 
Fiskeriudstillingen 1912 

-0-

(Dansk Fiskeritidende.) 

Ifølge svenske Blade ansøger 
F'erskvandsfiskeriforeningen "Sødra 
Sveriges Fiskeriforening" om et 
Statstilskud af 2000 Kr. til Del
tagelse i Fiskeriudstillingen i Køben
havn 1912. 

International Udstilling for 
lT andkultur. kunstig Fiske

avl. I<'iskel'i og industriel 
l~dnyttelse af Vandkraften. 

Paris 1911. 
-o-

l Maanederne November og De
cember iaar afholdes i Paris en 
international Udstilling for Vand
kultur, kunstig Fiskeavl, Fiskeri og 
industriel Udnyttelse af Vandkraften. 

Nærmere Oplysninger fa as ved 
Henvendelse til Generalkommissa
riet, 1 G l rue Montmartre, Paris. 

Fra Lyneborg Hede. 
-0-

Ejerne af Damkulturerne paa Ly
neborg Hede er Fortvivlelse nær 
paa Grund af den vedvarende Tørke. 
Omtrent Halvdelen af deres Vand
arealer ligger tørre, og Fiskene maa 
flyttes fra den ene Dam til den anden 
for at bjærge Livet. 

Forholdene er dobbelt beklagelige, 
fordi Yngelen i Foraaret tegnede 
saa udmærket, idet den var baade 
veludviklet og velvoksen; nu har 
Tørken imidlertid bevirket, at alle 
Forventninger om et godt Resultat 
bliver skuffede. CF.-Z.). 
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Fortegnelse 
over 

Medlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 
den 15. September 1911. 

Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
Carl K, Sognepræst, Glirnstrup pr. Faamp. 
H. P., Værkfører, Lunghøj, Gjeldsted. 
P., Frisenvold Laksegaard, Randers. 
S., Fiskernester, Lundsgaard Fiskeri, Vejen. 

Agensen, Proprietær, Vaaen pl'. Sindal. 
Albers, R, Fisker, Vinot Mølle, Rønbjerg. 
Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
Beck, Skovfoged, Pøl Mølle, Hammel. 
Bek, Lomhold, Gjestelev pr. Ringe. 
Behm, Carl, Fiskemester, Kloten, Sverige. 
Bertelsen, P., Dyrlæge, Ravning Fiskeri, Vejle. 
Bertil, Fisker, Strids Mølle pr. Fuglebjerg. 
Bie, J. A" cand. polyt., Brygger, Hobro. 
Biologisk Station ved Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, Brevpostkontoret, Kbhvn. 
Bistrup, Carl, Skovrider, Sophienholm pr. Tølløse. 
Bodahl, E. A" Rakkestad i Smaalenene. Norge. 
Bodenhoff, Løjtnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
Bolvig, A' l Partikulier, Ribe. 
Borch, Alfred K, Fiskeeksportør, Kolding. 
Blichkilde, J. A. J., Landbrugskandidat, Storehedinge. 
Brandt, Carl, Artillerikaptajn, Kontorchef, Slagelsegade 3, København ø. 
Brammer, Carl, Fiskeeksportør, Frederiksværk. 
Brasch, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
Briihl, Ludvig, Dr., Steglitz, Peschkestrasse 2, Berlin. 
Bruun, Joh .• T., Fabl'ikejer, Bruunshaab pr. Viborg. 
Buhl, P .. Gaardejer, Engholm, Vejen. 
Bunde-Busch, Fiskemester, Silkeborg. 
Btilov, Th., Gaardejer, Donneruplund pr. Give. 
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Gammelt og' Nyt 
Olll Krebsen. 
i On,rsat af A. J. H.). 

o···· .. 

Il. 

Senere har man forsøgt at befolke 
baade Floder og Bække med Krebs. 
Følgende Forsøg skal omtales. 

En gennemhullet Kasse besættes 
med ægbærende JHoderkrebs og 
anbringes i en Bæk paa et bedst 
muligt beskyttet Sted; Moderkrebs-. 
ene fodres. N aar Ungerne slipper 
Moderen, falder de gennem Hullene 
ned i Bækken, hyor de saa finder 
Tilflugtssteder. 

Forsøg med at lade jloderkrebsene 
parres paany har vist sig ugennem
førlige. Dog har denne Fremgangs
maade noget for selv om man 
sælger de Hunkrehs, del' har opfyldt 
sin Bestemmelse kun den ene Gang; 
paa denne Maade opnaaede llrussow 
(j 7 Unger af en enkelt. Krebs. 

Bækkens 'l'emperatur maa ikke 
være for lav. Drøscher mener ikke 
under 120 C; dog har jeg selv ob
sprveret en Temperatur ar 101/2 i 
en meget krebserig Bæk i Ober
sehlesien. 

Med de hidtil omtalte Avlemeto
der har man ikke opnaaet store Re
sultater Illed Ædelkrebsen (astacu8 
finviatilis) ; saa har lIlan været langt 
heldigere med den galiciske smal
klo ede SUlllpkrebs (a. leptodacty
lus). Overhovedet maa man i Tysk
land og 0sterrige kun regne med 
disse to Arter. 

CA. pallipes) og Stenkrebsen (A. 
tarrentium) kommer meget lidt i Be
tragtning, ligesom man beller ikke 
kan regne med den tykkloede Krebs 
(A. pachipes) fra det kaspiske Hav 

eller Illed den amerikanske Krebs 
(Cam barus*). 

Den ovennævnte galiziske Sump~ 
krebs. som nærv. Artikels Forfat~ 
ter for 1 i5 Aar siden satte ud i 
tyske Farvande, har ikke alene for
meret sig rigeligt, men ogsaa for
andret sin oprindelige Form. De 
smalle Klosakse er blevne bredere. 
Skallen har tabt 8in haarde stik~ 
kende Karakter, og dens hele Ydre 
nærmer sig mere og mere til ""Edel
krebsens; ja, i Berlin kan den 
endog godt 8ælges som Ædelkrebs. 

M.ed den galiciske Krebs er der 
ogsaa gjort Forsøg med kunstig' 
Formering; desværre blev disse 
Ji'orsøg ikke fuldførte, men føl
gende Fremgangsmaade kan mulig
vis være af Interesse. 

En kunstig Aastrækning (den 
lignede Barnekamrene i en 0rred
udklækningsanstalt) blev besat med 
200 ægbærende Krebshunner. 
Krebsene kom ogsaa lykkelj" til . '" 
Verden, men der optraadte hurtig 
en sand Epidemi af Kanibalisme , 
,maledes at man maatte skille de 
unge fra de gamle. Nu begyndte 
de gamles Hudskiftning, hvilket 
havde til Følge, at Kanibalismen 
tog fornyet Fart! Saasnart en Krebs 
havde kastet sit Skjold blev 
den regelmæssig fortæret af sine 
Kolleger, og ikke alene Krebsen 
selv, men ogsaa dens S·kaI. Dræn
rør, Stene, Stokke, intet duede som 
Skjulested; selv ind i de inderste 
Huller blev det stakkels Offer for
fulgt, dræbt og fortæret. 

*) Sidst i 80erne indførte von dem 
Borne Camhurus fra Amerika til 
Tyskland. I Floden J:lietzel skal 
et ikke ringe Antal af denne Krehs
art have holdt sig helt til nu. 
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Nu var gode Haad dyre; Kreb
senes Antal formindskedes stadig. 

Nu er det imidlertid saa, at man 
godt kan mærke sig, naal' Krebsen 
skal til at skifte Skal; denne bliver 
lysere og revner ligesom fortil. 
Griber man om en Krebs lige bag 
dens Klosakse, kan man let trykke 
Skallen sammen, hvilket tyder paa, 
at Hudskiftet er nær forestaaende. 
Der var nu intet andet at gøre, end 
at fjærne alle saadanne Krebs fra 
de andre og ligefrem sætte dem i 
Enrum, hvilket bekommer den ga
lisiske Krebs særdeles godt; den 
aad med Begærlighed Ji'oder som 
frisk Kød, Ostemasse, ja, endog 
raadden Kod, tilmed Kloakaffald ! 
I en Bæk saa jeg engang nogle 
Æ~delkrebs, som med den største 
Begærlighed fortærede Indholdet af 
en Del Bleer, der blev skyllede. 

Ogsaa et vist Kvantum vegetabilsk 
Føde, som Vandplanter, Roer og 
Rødder etc. hører med til en Krebs 
Føde; særlig efter Budskiftet cH' 

dens Appetit i stærk Stigning. 
I ;Umindelighed paaotaa!'l der, at 

Hankrebsen skifter Skal 2 Gange, 
Hunkrebsen kun en Gang aarlig, 
medens Ungerne oftere maa gennem
gaa denne Proces. 

Hermed forholder det sig nu ikke 
ganske saaledes. Krebsens Hud
skifte tilblger i Forhold til dens 
V ækst og retter sig fornemlig efter 
dens Ernæring samt efter Vandets 
Temperatur. I det kunstige Række
løb, der var indrettet i et opvarmet 
Rum, skiftede enkelte Krebs midt 
om Vinteren. 

Angaaende Krebsens Vækst og 
Størrelse har _Forskere som Car
bonnier, Micha, Bencke etc. gjordt 
adskillige Undersøgelser, der alle 
stemmer overens i, at Krebs først 

i en høj Alder naar sin Maximal
størrelse. Men medens Carbonnier 
mener, at Krebsen i en Alder af 
gO Aar har en Længde af fra 20-
25 cm, Micha, at den bruger 
30 Aar for at blive 17-20 cm lang. 
Reneke lader Krebsen blive 15 cm 
lang, naar den blot er 5 Aar gam
mel, l.l1edens den ved 20 Aar kun 
er naaet til fra 20--25 cm. ~faalet 

regnes fra Spidsen af Snuden til 
Halens Ende, og medene ::!5 cm er 
en ganske usædvanlig Længde for 
en Jijdelkrebs, opnaar en Galicier 
hos os baade 30 cm og mere. 

I Almindelighed vil ogsaa sidst
nævnte Krebsesort let kunde opnaa 
denne Størrelse, Illen Ernæringen 
spiller i saa Fald en stor Rolle. 

I Vandløb har Krebsen 
for daarlig Adgang til Næring og 
vokser som Følge heraf langsomt. 

Fra P.-søen førte en Kanal forbi 
en Del Arbejdsboligel'j paa nogle 
Vaskebrenke i Nærheden plejede 
Arhejdskonerne ikke alene at skylle 
deres Smaabørns Bleer etc., me-n 
ogsaa at vaske op osv. Medens nu 
Krebsene i Søen havde en sortebrun 
Farve, var Krebsene i Kanalen rød
brune samt meget større og mere 
velsmagende. Hudskiftet fandt i 
Søen Sted regelmæssig hvert For
aar og hvert Efteraal" hvad der 
ikke var Tilfældet i Kanalen. 

Dette kunde let fastslaas, idet 
man med Svovlsyre (Skedevand) 
skrev Fangstdatoen op paa Dyrets 
Skjold og atter satte Dyrene ud 
igen; Vandet i Kanalen var saa 
klart, at man med Lethed kunde 
iagtage Krebsene, der krøb om paa 
Bunden. Da de store Krebse havde 
sine bestemte Smuthuller i de tørve
agtige Bredder af Bækken, kunde 
man omtrent daglig iagttage dem 
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og om end noget utydeligt læse 
Indskriften paa Skjoldet. 

Ogsaa Krebsens Parringstid retter 
efter Ernæringen; undertiden 

begynder den allerede sidst i Au
gust og varer til ind i ,Jannar. 
Æggenes Antal er noget forskelligt, 
alt efter Hunnens Størrelse; Be
frugtningen er ikke altid fnldstælldig. 
Krebsen har intet Larvestadinm. 
som f. Eks. Hummeren. 

Om Aarsagerne til Krebsepesten 
er de Lærde fremdeles uenige. Et 
staar dog fast: der gives Krebse· 
racer, som besidder en vis Immu
nitet lige overfor Krebsepesten. 
Saaledes laa den ovenomtalte P.-sø 
midt imellem en Del smittede Sø(>r; 
man foretog sig intet for at be· 
skytte den mod Sygdommen, hvis 
Angreb man daglig ventede og 
venter pall, endnu. Den Bacille, 
som blev skæbnesvanger for Kreb
sene i Nabosøerne. skadede ikke 
Krebsene i P.-søen. Giver den 
Kendsgerning en ikke Lov til at 
grunde en Smule over, om det nu 
ogsaa drejer om en bestemt 
Bacille? Bekendt er det jo, at alt 
Levende er udsat for Angreb af 
Baciller. I en Vildtindhegning op
træder f. Eks. ganske uventet cn 
stor Dødelighed blandt Vildtet; 
maaske fordi for stærk Indavl har 
fundet Sted. Det samme kan tænkes 
at være Tilfældet med Krebsen, 
der jo er et meget hjemmekært 
Dyr, og som i det begrænsede 
Rum i en Sø ikke har tilstrækkelig 
"Avlsvalg". Som Følge heraf skulde 
der saa opstaa ringere Modstands
evne og større Dødelighed. Imod 
denne Antagelse taler igen den, 
Kendsgerning, at der Dværg
krebseracer, saaledes f. Eks. 1 

Brandenburg; disse Dværgkrebs 

ferefindes 
de naar 
Størrelse. 

uhyre Mængder -- og 
aldrig den lovbefalede 
Ved on slutdan Race 

kunde man først rigtig vente 
Følgerne af Indavl. 

Den gaJiciske SumpkrelJs, der 
uden Tvivl maa anses som Stinn 
krebsen, er hidindtil blevet ganske 
skaanet for KrebsefJt~st, et Tegn 
paa dens Modstandsdygtighed. og 
desuden en Grund til ikke at ude
stamge den fra vore Vandløb. 

Anekdote. 
o--

En rigtig Sportsfisker. 
"Janne, kom ind og spis!" rHabte 

}Ioderen 1ra Køkkendøren til sin 
haabefulde Søn, som var i Færd 
med at fiske med en bøjet l{llappe
naal paa et Sejlgarn, ikke langt 
derfra. 

.Janne, Middag! 

.Janne fortsatte med 3m Be
skæftigelse. 

- Janne! 
Intet Svar. 

Kommer du ikke straks, faar 
du ingen Middagsmad. 

.Janne stirrede kun interesseret i 
Dybet, hvorfor hans Mor, som tabte 
Taahnodigheden, listede bag 
paa ham, greb ham i Nakken og 
gav ham en ordentlig Omgang. 

"Din Rakkerunge", skreg hun, 
"hørte du ikke, at raabte paa 
dig?" 

- "Nej", svarede .Janne, "ikke 
de tre Gange, og' sidste Gang havde 
jeg Bid!" 

(Från Skog och Sjø). 
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Fiskmnarkedet. 
-0-

Køhenhm'ns offentlige FlSk"allldion. 
Priserne fra fort'ige l'ge. 

AaI 70-90 Øre pr. Pd. 
Laksørred 
Laks, store 
Gedde 
Aborre 
Kreb~ 

100-125 

Øre pr. 100 Stk 

Berlin, \1. Seplhr. 

(OfflcieI Markedsberetning). 

Leyende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, SIlHUl 

Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, slllaa 
AaI, store 
Aal, mellemstore 
AaI, smaa 
Karper, store 
Kal'per, usorteret 
KanHJsel' 

:>!ark pr. Kilo 

63-()() 
6ij-n 

101 

86-1Hl 
:W-58 
19-33 

115--12+ 

68--71 

Ispakkede Fisk: 

0rredtisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Lal,s, smaa 
Ahorre 
Gedde, store 
Gedde, meIkmslore 
AaI, store 
AaI, flH'llemslore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, Slllaa 
AaI 
Gedde, store 
Gedde, mell ems lore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

193 
408-73 
20-41 

40-63 
110 

65 
54-56 

6 

A Ilo n li, 8. SeJlt);r. 

1'1'. pr. Pr!. 

200-230 
120--165 
80-125 
68-·82 
75-100 

25-'l3 
26-45 

110 

Annoncer. 

:Fiskeskippereksanlen 
ved ~liskerhøjskolen. 
Det er mig en Glæde at kunne 

meddele Fiskerhøjskolens tidligere 
Elever og' dem, der tænker paa at 
besøge Skolen, at del' efter Af
tale med Navigationsdirektøren -
fremtidig vil blive indrettet et Fort
sæUelsE'skUl'SllS, der kan afsluttes 
med Fiskeskipper- eller Sætteskip
pereksamen. 

Det første K ut'sus med en sua
dan Eksamen fol' øje vil blive af
holdt næste Sommer og vil vare 
i ti) ~laaneder, 

Kun de Elever,' der hal' gaaet 
paa Fiskerhøjskolen en Vinter, har 
Adgang til at deltage i dette Kursus. 

Samtidig med, at jeg bringer 
denne 1\leddelelse, skal j~)g oplyse, 
at der endnu kan bas Understøttelse 
til et Ophold paa Fiskerhøjskolen 
i den kommende Vinter. 

Andt'eas Otterstrøm. 

Albæk Fiskeri 
I.r. Skjern. 

Et godt Fiskeri, 20 Damme, hvoraf 
de 4 er ca. ll/-i Td, Land, med Be
sætning og Model'fisk, Udklæknings
hus, lshus samt Stald og stort Hønse
hus og en ny Villa til Beboelse øn
skes sol gt straks eller til Forpagt-
ning. A. Poller 

pr. Rkjern. 

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

paa nærmeste ,Jernbanestation. 

Kontant Betaling, 
(;t. D o IR a s c h k e. 

Fisehhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrusse 18-19. 

Telegr.-Adr.: J<'orellenhamlel. 
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5 a 6000 Karper, 
2---2112 Pd. Stk., ønskes solgt i 
Iløbet af Efteraaret leveret paa 
y røgum St. Tilbud bedes sendt til 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

Fiskeriet "Aalykke" 
Plantør Madsen, 

Vrøgum St. 

Hansted Val1dmolle, 
som nylig er nyopbygget, og en god 
gammel Forretning med indbringen
de )<'iskeri og Savskæreri og et 
.Tordtilliggellde af G Tdr. Land er 
til Salg straks mod en Udbetaling 
afiOOO Kr. 

Johan Nielsen, 
Hansted Mølle pr. Horsens. 

pr. I.underskov 
Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder I,rima ø,jneæg.Ynzcel 
og Sættefisk afDæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørrecl, større 0rred, Kar

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

C§oRann von eitzen, 
edsvo'ren J:i'iskewuktionari:us, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, 
an befaler sig til Kommisl'lions-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. 
-===:===:===: Store Dasinel' for levende Fisk. 

Jer'nbaneforsendelser adresseres til: Altona. 
Telegr.-Adr.: J<'ischeitzcn. Telefon: Amt 1. Xr.8101. Hambnrg. 

Ti·lbud 
paa 

Poptions~Øpped, 
forsendt frisk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen It Co., 
ældste Forretning i Lakse- og Ørred branchen, 

Consignation ønskes. BREJIIIN. Prima Referance. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og&uder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

·Fiskene afhentes i Specialvogn pau Sælgerens nærmeste ,Jel'l1banestation. 

--==. Kontant Betaling. ====--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr,-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

sælges. 

P. Hansen & ~P. .f Ø'J·yen:·;en, 
Lunderskov, 

Kupon. 

Telefon-AdI'. : 
Lunderskov 48, 

Lejrskov 16. 

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 BIadets Kontor: Dr. Boffmeyer, Sorø. Pengeforsen
delser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Ribe. 

Artikler og Meddelelser el' stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hofimeyer, Sorø, - Artikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »mod Honorar«, 

KB. Artikler og Meddelelser maa kun skrives, paa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen, 

Trykt i Sor. Bogtrykkeri (Aktieselsltnb) ved Rasmussen-Krojl:h 
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Indhold: 
.Ender og Karper i Smfenlamme. 
Fra Dammcne. 
En dansk Opfindelse, der kan gavne 

Fislwrne. 
Om Kræft i Skjoldbruskkirtlcn hos Sa1-

moniderne. 
Den skandinlwiskc Fiskeriudslilling i 

Købcnhavn 1912. 
Laksefallgst. 
Fiskcl11arkcdcL 
Annoncer. 

LEnder i Karpe- og 
Suderdamme. 

~o~ 

I I\nledning af, at jeg i den sidste. 
Tid har faaet adskillige Forespørgs
ler, om der er noget til Hinder for 
at lade Ænder benytte Damme, hvori 
der holdes Karper og Suder, skal 
jeg udtale, at jeg ikke kan tilraade 
et saadant Dobbeltbrllg. 

Ændm'ne gør ganske vist nogen 
Nytte ved at gøde Dammene med 
deres Excrementer og ved at 
ødelægge større, skadelige Rov
insekter; men denne Nytte staar 
ikke i Forhold til den Skade, de 
kan afstedkomme, idet de baade 
æder Fiskenes Æg og spæde Yngel, 

naar de kan komme afsted dermed. 
l Lege- og Yngeldamme er deres 
Tilstedeværelse derfor ganske ude
lukket. 

Desuden fortærer dp en Mængde 
af den naturlige Føde, der fimles 
i Dammene, og bliver derved lige
frem Fiskenes Næringskonkurenter. 
En anden Fare ved at have et 
Anderi i Forbindelse med Ii'iskeavI 
maa jeg ogsaa pege paH, og det 
er -:\Illligheden af Indslæbning af 
Sygdomme blandt Fiskene ved Æn
derne. 

Visse Arter af Bændelorm le\Ter 
nemlig en Del af sit Liv som Tinte 
hos Fiskene, medens de som fuld
modent Individ snylter hos Svømme
fuglene. 

Jeg har saaledes trnffet LignIa 
simplicissima (Rem orm en) i Eutin
ersce i Oldenburg og Triaenopho
rus nodulosus hos Ørreden (Salmo 
salvelinus ) i Kønigssee i Bayern. 
Begge Steder skyldtes Bændel
ormens Forekomst de talrige Vild
ænder, der tindes i nævnte Søer. 

Bændelormen fordrer nemlig begge 
Dyrs Tilstedeværelse for at kunne 
udvikle sig; forsvinder en af dens 
Værter af en eller anden Grund, 
er den med dGt samme dødsdømt, 
og Epidemien - som saadan kali 
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den nemlig optræde ophører af 
sig selv. 

Sygdommen gør sig bemærket ved 
at Fiskene afmagres og standses i 
deres Vækst. 

Ved en mere indgaaende Under
søgelse af saadanne Fisk viser det 
sig, at de ligefrem benn der sig i 
en fuldstændig anæmisk Tilstand. 
40 undersøgte Eksemplarer af Kø
nigsseeørreden, som var befængt 
med Sygdommen, ha\'de saaledes 
kun mellem 480,000 og 1,000,000 
røde Blodlegemer pr. cmm. Blod, 
medens Normalen ellers er ca. 
1,400,000 pr. cmm. '12 Stk. Brasen 
fra Eutinersee, som ligeledes havde 
Bændelorm, viste kun ca. 1,500.000 
røde Blodlegemer pr. emm. Blod, 
medens Normalen for denne Fiske
art ellers er ca. 2,200,000 pr. cmm. 

Meningen med disse Linier er 
derfor at raabe "et Vagt i Gevær" 
imod en kombineret Ande- og 
Karpebedrift. Eksperimentet kan 
naturligvis gaa godt, det nægter 

ikke; men Faren for Sygdommen 
vil altid være tilstede og Nærings
konkurrenter vil de to Dyr altid 
blive. Red. 

Fra Dammene. 
-0-

»Vintcr mild, og Sonunet' tor og \'arnl) 
det gør Bonden m'nl~«( 

Ogsaa for Fiskelivet er en saadan 
Vinter og Sommer baade godt og 
ondt. Især for det spæde Fiskeli" 
er en Sommer som denne efter den 
milde Vinter mindre heldig og da 
særlig for Avl af Ørrednsk. 

Heldigvis for Bonden og Fiske
avleren var Forsommeren ikke tør 
og varm, 

Vandene har været rige paa N atur
næring, men ogsaa pa-a Utøj og Skab, 
ligesom Planterne paa vore Marker 
og i vore Haver. 

I de 20 jeg har drevet Fiske· 
avl paa Hvilestedgaard, har Udbyttet 
ingensinde før væretsaa ringe i 
K vantitet og i Kvalitet. }<'or første 
Gang har vi set blinde Fisk blandt 
Regnbueyngelen. Jeg har ingen 
Kiltleøi'l'ed i mine Damme. Andre 
Steder fra hører jeg om Blindhed 
blandt RIJgnbue- og Kildeørred
yngelen. 

Denne Sygdom skal jo hidrøre 
fra en Ikte fra JIaagernes Exkre
menter. Fra disse gaar den over 
i Fiskene. De syge og blinde Fisk 
snappes af lVIaagerne. Et ideligt 
Kredsløb. 

Om denne Teori holder fuldstæn
dig Stik er en Sag for sig. Blinde 
Regn buesættensk, gule af Farve, er 
fundet i Damme, hvor man ikke 
har mærket Maager eller Terner. 
Har det sin Rigtighed, synes Teorien. 
ikke at holde Stik. 

Sygdommen, Ikten, lllaa da enten 
stamme fra Foderet (Havnskefoderet) 
eller fra selve Dammene. Jeg vil an
mode alle Fiskemestre og Fiskeribe
styrere om at have deres Opmærksom
hedhenvendtpaa denne om sig griben
de Sygdom blandtRegnbue- og Kilde
ørred. Stammer den fra Foderet, 
maa vi til at koge Havnskefoderet, 
forinden vi i Sommertiden fodrer 
med det. Er Sygdommen i Dammene, 
maa vi ikke forsømme grundig Kalk
ning, især under milde Vintre, naar 
Frosten bunder lidt. 

Det var ønskeligt, om Konsulenten 
her i Bladet vilde give en Beretning 
om, hvad man antager eller ved 
om dette Skadedyrs Liv og Udvik
ling gennem Fugle og Fisk. Navn-
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lig, hvorledes den angriber Fiskene; 
direkte eller fra Fiskenes Fordøjel
sesorganer føres ind i Fiskekroppen. 

Vi, der gaar ved Dammene, kan 
da stille vore Iagttagelser llled disse 
Oplysninger inmente. 

Jeg har ingen Steder fra hørt, 
hvor nævnte 0rredsorter udeluk
kende lever af naturlig Foder, at 
denne Sygdom har vist sig. Er det 
saadan, da maa vi foreløbig se til 
at faa vore Sættefisk fra de Pladser, 
hvor }'iskene opfostres af Natur
foder. 

I Risbjerg pr. Brande hos Gaard
ejer P. Kristensen er der anlagt en 
Del Damme, hvori Bunden er rigt 
kvælstofholdig. Her tænkes kuu 
paa at producere paa ca. 15 Td. Lo 
Damme, Sættefisk, ved Naturfoder. 
I August foretoges en lidfiskning 
af Regnbueyngel. Det var prægtige 
Sættefisk fra (51/2--10 em. Den 
Slags Fisk el' værd at bygge videre 
paa. 

Jeg har forhen fodret med saltet 
Havfisk (Sild). Ogsaa i Sommer 
har Forholdene drevet mig til at 
fodre med udvandet, saltet Sild. 
Det forekom mig den Gang og fore
kommer mig ogsaa nu, at udvandet, 
saltet Sildefisk er et noget slapt 
Foder. Hvem ved, hvormangc Pd. 
Foder af den Slags, der skal til at 
frem bringe et Pd. 0rredkød? Det 
var nok værd at vide. 

Smidt Nissen. 

En dansk Opfindelse, 
der kan gavne :Fiskerne. 

-0-

Dansk Fiskeriforenings Sekretær, 
Hr. Videbæk, har sendt os ncden-

staaende Artikel til Optagelse iFersk
vandsfiskeribladet; idet vi bringer 
Sekretæren vor bedste Tak for 
den udviste Opmærksomhed, lader 
vi hermed Artiklen komme til vore 
Læsf'res Kundskab. 

Aktieselskabet "Kymeia" har i sin 
kemiske Fabrik paa Kristianshavn 
fremstillet et nyt Preserveringsflu
idum, der kaldes "Guprinol"; det an
vendes paa :2 ~Iaader, dels opløst i 
Solarolie til Imprægnering af Sejl, 
Presenninger, Tovværk o. 1. eller til 
Fiskenet, der helst foreløbig be~ 

handles paa selve Fabriken i 2 for
skellige lugtfrie Opløsninger efter 
hinanden; det beskyttende Stof ud
skiller sig i selYe Traadenes Fibre 
og fæster sig paa disse i en ogsaa 
i Yand uopløselig Form. Det Ma
teriale, der en Gang er imprægneret, 
kan ikkejordslaaes, skørne eller 
raadne. Aktieselskabe-ts Direktør O. 
P. Christensen har forevist os en 
Del originale Anbefalinger for Im
prægneringsvæskens Virkninger, af 
hvilke udtogsvis anføres: 

"Kaptajn N. Nielsen (Skonner
ten "Sarah") af Svendborg be
vidner at, ... Guprinol" fuldstændig 
bevarer Skibs sejl mod at blive 
jordslaaede eller paa anden Maade 
angribes, samt at de holder sig 
bløde og smidige. 

Forvalter A. L. Sønderup, Fir
maet L. C. Glad & Co., bevidner, 
at en med Cuprinol imprægneret 
Markise, der i over 41/2 Aar har 
hængt udenfor hans Vindue, Som
mer og Yinter, udsat for Vejrliget 
og hele Vinteren har staaet fuld 
af Sne og Vand, endnu med til
hørende Snoremateriale er lige 
saa frisk som ved Anbringelsen. 
Flagsnore, imprægnerede med Cl1-
prinol, har holdt sig aldeles friske 
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l ;) Aar. medens uimprægnerede 
Snore man fornyes mindst hvert 
andet Aar. En imprægneret Træk
rem (Bomuld), som benyttes yed 
Pumpeværket i Fabrikens Brønd 
og har været anvendt siden 22. 
J annal' ElOS er endnu, trods den 
fugtige Luft i Bronden, lige saa 
frisk som yed Anbringelsen osv." 
Ilvorvel vi ikke har Grund til at 
betvivle anførte Oplysninger, har 
vi dog for at faa Imprægnerings
væskens Betydning fuldt ud godt
gjort truffet Aftale med Aktiesel
skabet om at lade anstille føl
gende Prøver: 

;) bekendte Fiskere fra forskel
lige Egne af Landet indsClJder til 
Fabrikken Sejl, Tovværk, Line
gods, Fiskenet m. m. til Impræg
nering. Fiskerne tager d e.re f ter 
de imprægnerede Grejer i Brug, 
og Bestyrelsen i deres lokale Fol'
ClJillg kontrolerer, saIlunen med 
l?iskerne, Virkningen. hvorover der 
[) Aar i Rad indgives Rapport til 
Dansk Fiskeriforening til Offent
liggørelse i Dansk Fiskeritidende. 

Vi venter paa denne Maade. at 
faa Virkningen saa godt undersøgt 
og konstateret, som det overhove
det er muligt. 

Detnye Konser,reringsmiddel 
•• Cuprinol" 

konserverer Fiskenet, Heb og Tov
værk, Sejl, Drivremme, Tagspaan 
osv. mod at skørne eller raadne. 
Da det som tidligere .nævllt er uop
løseligt i Vand, fnar alt Gods, der 
er imprægneret med "Cuprinol", 
sin Varighed flere Gange fordoblet, 
idet Varigheden kun bliver afhængig 
af det mekaniske Slid. 

Cuprinol 
fremstilles under 2 Former, nemlig 
opblandet med Vand eller med Solar
olie. 

Vandbadet 
bestaar af :6 forskellige Opløsninger, 
"Cuprinot A." og "Cuprinol B." Im
prægneringen er lugtfri, og det bør 
særlig anvendes til Fiskenet. tynde 
Liner, Teltdug os\'. 

Solaroliebadet 
er "Cuprinol" opløst i Solarolie 
("Cuprinol O"); det auvendes særlig 
til Imprægnering af Sejl, Presen
ninger. Tovværk, Reb samt de svære 
Lig paa Fiskegarn, Tagspaan og lig
nende. 

Almindelige Regler for Behandlingen. 
Alt Gods, der skal behandles, maa 

være fuldstændigt tørt og l'ent. 
Ved alle Processer lIlaa det OlIl

hyggeligt iagttages. at Godset ikke 
kommer i Berøring med Jern eller 
andet Metal. Kummerne, hvori God
set· imprægneres, maa derfor være 
af Sten, Murværk, Cement eller Træ, 
der ikke indvendig ('r beslaaet med 
J ern eller andet ;\Ietal. Belastningen 
af Godset fol' at holde det nede un
der Imprægneringsvædskernes Over
flade maa være af Sten eller Træ. 
Da samtlige Vædsker varigt beholder 
deres ImprægneringsevIle, bør intet 
spildes, idet man atter og atter kan 
benytte disse. 

Det tilraades derfor først at im
prægnere de større Hedskaher, og 
dernæst de mindre, saa kan Væd
skerne udnyttes til sidste Draabe. 
Det tilraades at behandle Uedska
berne med )1 Cuprinol" en Gang aar
lig, forinden de henlægges til næste 
AaI'. Følges Brugsanvisningen, er 
.Mi dIet aldeles ufejlbart. 
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I. Behandlingen med Cuprinol A. og B. 
opløst i Vand, 

deT anvendes til ]j iskenet, tynde Line~', 
Teltdug, osv., 

er den mest ideelle, idet Godset ved 
denne Behandling er lugtfrit, faar 
den smukkeste Farve og ikke bliyer 
gulligt eller' fedtet. Den med A. be
tegnede Vædske opblandes med 3 
Gg. sin egen Vægt i Tent, fersk Vand 
i en ren og tæt Kumme eller et Kar 
af Sten eller Træ. (Til f. Eks. 100 
Kilo Vædske bt'Uges altsaa 300 Kilo 
Vand). Blandingen maa omrores, 
til den er aldeles jævn, fri for Klum
per, og ser ud som Mælk. Denne 
Vædske kaldes Bad A. I denne Op
løsning nedlægges Godset en Time, 
og det maa yære fuldstændig dækket 
af Vædsken. 

Derefter optages Godset og op
hænges over Beholderen til Afsiv
ning. for at. intet af den ()\'m'flødige 
Yædske skal spildes. 

Efter AfsiYllingen ophæuges God
set til Tørring, til det bliver lwlvtød. 
Medens dette fOH'ganr, opblandes 
den med B. betegnede Vædske i en 
anden lignende Kumme eller Kar 
med 4. Gallge sin egen Vægt rent, 
fersk Vand. (Altsaa f. Eks. 100 Kilo 
Vædske B. lIled 400 Kilo Vand). 
Heri nedlægges det halytørrede Gods 
i 4 Timer og maa ligeledes være 
helt overdækket af Opløsningen. 

Det ophænges derefter ligeledes 
til Afsivning over Beholderen, hvor
efter det halvtørres. 

Behandlingsmaaden gentages der
efter paa samme :VIaade l Time i 
Bad A. og 4 Timer i Bad B., hvor
eftu Godset halvtorres, derefter 
lægges det atter i Bad A. 112 Time, 
hvorefter det afsives og fuldstændig 
tørres. 

Naar Nettene er t~ddstændig tørre, 

paastryges deres tykke Ligt med 
"CuprinolO", (som forklaret neden 
for), og er derefter færdige til Brug .. 

Ved senere Behandlinger 
foretages Processen kun med Bad 
A. 1 Time og Bad B. 6 Timer og 
Bad A. Time. 

II. Behandlingen med CuprinoiO. 
opløst i Solarolie. 

Anvendes særligtil Tovværk, svære 
Sejl og Presenninger. 

Presenninger, Sejl .og Tovyærk 
paastryges den ublandede Vædske 
med et saa tyndt Lag, at det lige 
kan gennemtrænge Stoffet, hvorefter 
dpUe er færdig til Brug. El' det 
meget svært og stærkt tvundet Toy
værk, kan dette nedlægges i V æd
sken, til det er helt gennemtrængt 
af denne, hvorefter' det afstryges 
(for ikke at spilde noget af Vædsken) 
og er fæl-dig til Brug. 

Tagspaan, der gennemtrænges med 
CUlll'inol, er ligeledes fuldstændig 
preserreret mod at skørne eller 
raadne. 

Hvalt koster Imprægnering 
nled •• Cuprinol·· ~ 

Flere Fiskere har tilskrevet os og 
bedt os oplyse, hvad det vil koste 
at imprægnere Sejl, Tovværk, Fiske
net osv. med "Cuprinol" .. 

Vi har ladet Spørgsmaalet gau vi
dere til Fabrikken "Kymeia", der 
meddeler: 

N aar man Ikke medregner Arbejdet 
ved Imprægneringen og gaar ud fra, 
at man først impt'ægnerer de store 
Redskaber og siden de mindre, saa 
der hliver Anvendelse fol' al Impræg
noringsvædsken og intet spildes, vil 
Imprægnering med "CuprinoIO" 
koste fra 8 til 24 Øre pr. Kilo Gods 
(olIer ·1 a 12 Øre pr. Pd.),_ Impræg-
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nering med Cuprinol A og B ca. 
IO Øre pr. Kilo Gods (eller ;) Øre 
pr. Pd.), "OuprinolO" koster nem
lig ea. 32 Øre pr. Kilo (fra 30 til 
35 Øre i Forhold til det Kvantum, 
der aftages), Cllprinol A 40 Øre og 
Cuprinol B 50 Øre; men da O. A og 
C. B opblandes med henholdsvis 3 
og 4 Dele Vand, bliver Prisen for 
Bad A og Bad Bea. 10 Øre pr. Kilo. 

Da Godset af "CuprinolO" op
tager fra til Gange sin pgen 
Vægt eftersom det er haardt spun
det Hampreb eller løst vævet Hom
uldsdug, der imprægneres ~ og 
af Bad A og B ca. l Gang sin 
egen V ægt, bliver Pri sen for IlYert 
Pd. Sejl, Liner eIler Fiskegarn, der 
imprægneres. som anført. 

Om Kræft i Skjoldbruskkirtlen 
hos ~almoniderne, 

Af Dr. 1\1. Plehn. 
-0-

(Sluttes) 

At Kropsygen hos do varmblodige 
Dyr og Salmonidernes Thyreoidea
cardnom staar hinanden meget nær, 
ses deraf, at Hunde og Hotte r, '.Olli 

man giver Brøndnmd at drikke, 
der stl'unmer fra en llJed Krop be
fængt Ege ogsaa fnar Sygdommen; 
herpaa har man talrige Exempler 
fra Sehweiz. 

Som Forebyggelsesmiddel mod 
Sygdommen i de11s tidligste Stadier 
har man med Held brugt Jodforbin
delsol'. Allerede ved en Tilsætning 
af l: 5000,000 Jodkali til det Vand, 
hvori de syge Fisk opholdt sig, 
mærkede man on tydelig Paavirk
ning i gunstig Retning. Kirtelen op
hørte at hæve . Overhuden blev 

glat, og Saarene fyldtes med nyt 
Cellevæy. Nogen fuldstændig Hel
bredelse ved Hjælp af Jod er der 
dog næppe Tale om. 

Ved Tilsætning af 1: 5000,000 
Snblimat faar man en lignende Virk
ning som med Jod; dog virker Su
blimat hurtigere og mere intensivt 
paa K I'OP i Begyndelsesstadiet. 

Heldigvis er Sygdommen imidler
tid omtrent ligesaa sjælden i Tysk
land, som den er hyppig i Amerika. 
Man man derfor stadig være paa 
Vagt mod den, og særlig passe paa, 
at den ikke bliver indslæ bt, f. Eks. 
,'ed Import af befrugtede fra 
Amerika. 

Selvom det ogsaa ved fortsatte 
l7ndcrsøgelser skulde vise sig, at 
K ropsygdommen hos ::\1ennesket og 
Fisken har det samme Udspl'ing, Cl' 

der dog ikke megen Fare for, 
at f0r8tmm~nte skal smittes deraf. 
Bakterien som Sygdommen forment-

skyldes, taber nemlig sin Virulens 
(Levedygtighed) ved at opvarmes 
til KOo C., saa sørger IJlan kun for 
at koge Fisken godt igennem, inden 
man spiser den, behøver IJlun .ikke at 
frygte for Smitte. Studiet af Sygdom
men er on dnu langtfra tilendebragt.og 
som en uløst Gaade staar den Ejen
(lommelighed, at der af enkelte god
artede Tilfælde af Krop, baade hos 
Mennesket og Fisken, kan udvikle 
sig en ondartet Kræftsygdom, medens 
den i andre, tilsyneladende ganske 
analoge Tilfælde, vedbliver at være 
godartet. 

Red. 
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Den skandinaviske Fiskeri
udstilling, 

international Motorudstilling 
og det 4de nordiske 

Fiskermøde i København 1912. 
-0-

Udstillingen har udsendt et smukt 
Hefte i rødt Omslag med Indbydelse, 
Organisation, Bestemmelser, Progmm, 
Inddeliny. 

Af de almindelige Hegler gældende 
for Udstillingen og samtlige udstil
lere .skal vi paa nærværende Tids
punkt kun fremhæve: 

§ l. 
U dstillingen afholdes i Juli og 

August Maaned 1912 i 50 Dage. 
Den vil daglig være aaben for 
Publikum fra Kl. 10 Fmd. til Sol
nedgang. 

§ 2. 
Beliggenheden er paa lsI ands 

Brygge, umiddelbart ved Søndre 
Havn og faa ]I,[inutters Gang fra 
den københavnske Sporvognslinie 
Nr. 5. 

§ 3. 
Udstillingens Adresse er: 

DeuskandinHviske Fiskeriudstilling 
1912, København. 

T elegramadresl:ie: 
Udstilfiskeriet, København. 

Komiteens og Generalsekretaria
tets Sæde er indtilL.Juni 1912: 

Citygade 21, København K. 
Den 1. Juni 1912 hcnflyttes Ud

stillingens Bureau til U dstillings
pladsen. 

S 4. 
Anmeldelser adresseres til: 

Den skandinaviske Fiskeriudstilling 
1912, Kbhvn. osv, 

denne Tid forhøjcs Pladslejen og 
Afgiften med 50 pet. 

Eftertryk forbydes! 

Laksefangst. 
-0-

II. 
En Laksefisker, som i Ruser fan

ger Laks og Ørred under Opgang 
fra Hjerting Bugt til Vardeaa, har 
været saa elskværdig at give mig 
Lov til at afskrive en Del af det 
nøjagtige Regnskab, som han i 
mange Aar har ført over sit Fi
skeri. Han fanger ikke alene Laks 
og Ørrcd, men ogsaa en Del Aal 
og andre Fisk; men her vil vi ude
lukkende holde os til Laksefiskene, 
for at danne os et Skøn over, hvor 
store Laks der gaar op, og hvor 
mange, llvilke Priser der i Tidens 
Løb er betalt for samme, og til 
hvilke Tider paa Aaret de størstc 
Laks kommer osv. - Det var meget 
at ønske, at Fiskeren mere vilde 
slaa. jnd paa at føre Regnskab over, 
hvad de fanger, og hvilke Priser, 
de opnaar for deres Fisk. Det 
har nemlig stor Interesse at vide 
Besked med disse Kendsgerninger, 
og det kan desuden faa stor Be
tydning for FiskeIlle selv. 

Derigennem faar vi nøje Under
retning' om, til hvilke Tider de for
skellige Slags Fisk vandrer op fra 
det salte til det ferske Vand, og 
dette kan atter influere paa de 
Regulativer, som er, og som vil 
komme overalt, hvor der drives 
rationelt Fiskeri. 

§ 6. 
Anmeldelsesfristens Udløb er Regnskab for 1899 

ordentligvis 1. Februar 1912; efter over de Laks og Ørreder, som er 
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fanget under Opgang fra Hjerting 
Bugt til Vardeaa: 

Kr. pr. Pd. 

Marts. 

D. ]2. 1 Laks til 131/2 Pd. a 1,65 
- 13. l 
- 1M. l 
- 18. 1 
- 1~. l 
- 20. 1 

111/~ - a 1,65 
- 21 { kostede ialt 

18 64 Kr. 
- 12 Pd. a 1,50 
- as til iaIt 62,70 

April. 

D. 27. 1 Laks til 26 Pd. lL 2,00 

MHj. 

D. 2. l Laks til 131/~ Pd. a 1,75 
12. L l 10 - 11 1,75 
l') 1 Ørred - G - a 0,75 

J ulli. 

D. 12. 1 Laks til 74/5 Pd. a 1.25 
]'), 1 - 13 7

/ 10 - a 1.25 
- 24. 9 Pd. Ørred 

a 0,70 

.Juli. 

D. 2. Laks til 12 Pd. a 1.00 
2. Ørred - 31i ~ a 0,75 
3. l Laks - il, O.HO 
iL l Ørred - ;)3/ ~ a 0.70 
8. l 3 
9. 8 I)d. Ørred 

D. 14. l Ørred - 41/~ 

- 19. 3 Pd. Ørred 
- 20. 5 
- 24. l Ørred til 113/4 -

27. l 5 
- 31. 1 Laks 73/ 5 

1900. 
Marts. 

D. 28. 1 Laks til 131/ i Pd. 

April. 
D. 4. 1 Laks til 131

/ 1 Pd. 
G. 1 182/. ,j 

S. - 15 
10. l - 16 

- Il. l - 14 

- 17. 1 Ørred - 4 

- 2S. l Laks - 23 

Maj. 
D. 14. Laks til 154

/ 5 Pd. 
- 20. 1 i 2 !. 

'D 

- 22. 141/ 4 

- 27. ørrerl. - 8·j / 14 

Juni. 
D. Il. l Laks til 14 7

/ 10 Pd. 
- Il. l - ]41/2 
- 23. Ørred - 9

1
/" 

- 27. l 1"""'[,' 
I I ~ 

Juli. 

a 0,75 
il, 0,70 
lL O.SO 
a 0,75 
iL 0.75 
~L 0,90 

a 1,75 

a 1.75 
a 1.75 
a 1,7,) 
il 1.75 
il, 1,75 
li 0.75 
a 1.75 

a 1,35 
a 1.35 
a 1.35 
a 0,75 

a 1,20 
il 1.20 
a 0.75 
a 0,75 

Il. 1 Ørred til 41!~ 

26. 1 Laks - 13 1/ 5 

il 0.70 
il 0.70 I 
a 0,70 D. l. Laks til 11 Pd. a 0,90 

28. 61/ 2 Pd. Ørred 
29. 1 Laks til 151/~ 

30. SI/~ Pd. Laks 
- 31. 1 Laks til 91/ 2 

a L,OO 9. l 
a 0,70 , - 10. l 
a 1,00 I - 17. 1 
a 0,75 - 18. l 

1:)2/" -- il, 0.90 
- 11 9j IO - It 0.90 

(; a 0,70 
33

/ 5 ~1 0,70 

Angust. 
- 31. l Ørred -

iL 0,15 
Kr. :2,00 D. Il. l Laks til 4 Pd. il, 0,80 

August. 

D. 2. 1 Laks til 11 Pd. il, 1,00 
8. l 4ti~ a 0,80 
9. 1 Ørred - 41/;1 - ~t 0,75 

- 11. 2 Laks (5 og 3 -) a 0,75 
- Il. l - til 81/2 - a 0,90 

- 12. 1 
- 12. 1 

33
/ 5 iL 0,75 

- 101
/ 5 - il, 1,00 

1901. 
Marts. 

D. 16. 1 Laks til 163/ 4 Pd. a 1,50 
- 27. 1 - 121/~ - il, 1,60 . 
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Maj. D. 5. 81/2 a 0,90 

D. Il. 2 Laks ialt 24 Pd. ialt 34,27 5. 1"/4 iL 0,60 

2l. til 13 Pd. a 1,35 11. Laks 1') l i 
.... fil a 1,00 

21. 7 Ørred ialt ~)l/1 - ~ 0,80 Il. 1 31 / 
I'J il, 0,70 

23. Laks til 8,~5 Pd. a 1,35 13. l 12 It 1,00 

- ;)1. 1 JI ! ! (l 1,25 
September. 

Juni. D. 17. 1 Laks til 20 Pd. a 1,20 

D. 4. 1 Laks til 14 Pd. t1 1.25 
(). l Ørred - t) l I 

Il a 0,70 1902. 

t). 1 77 j 10 -- a 0,70 Marts. 

13. 1 5,32 0,70 D. 6. Laks til 17 Pd. 
, 

1,60 - a a 
- 15. Laks - 12 a 1,30 7. 30 a 1,60 
- 15. Ørred - 4 a 0,70 8. 223/4 a 1,60 
- 17. Laks - 81 /2 n 1,25 - 11. 123

(, iL 1,70 
- 20. l Ørred - t) 1 !:! :L 0,70 - 15. ~) a 1,40 
- 21. Laks - 18 1/:1 il, 1,15 23. 8 h 1,70 
- 22. Ørred - 51

/:: a 0,75 - 28. - 13 1 !:? a 1,70 
- :n Laks - 17 ~L 1,L-) 

- 22. 1 1 Jl! 2 a 1.l5 lVI aj. 

- 22. 1 0r('(:d - 21
/:1 a 0,75 D. (i. l Laks til 15 Pd. h 1,70 

23. 111/" Pd. Ørred ti 0,75 31. 1 - 191 ! 
.j 1·1 {t 1,25 

- 25. 1 ,p i:l - (l 0,75 
25. 1 Laks til l13iJo Pd. :1 1,15 Juni. -

- 26. 2 - It) u O,DO D. 7. Ørred til 1)3/4 Pd. a 0,75 

28. Ørred - .) 7, 
- 110 :1 0,70 10. 43 1 

15 ti 0,65 

2D. (i:l! 4 Pd. Ørred u' 0,10 Il. 5 a 0,65 
- 14. 31 /2 a 0,10 

.l uli. 23. 84 / 
I r) h 0,90 

n. 2. Ørred til 3 Pd. tL 0,70 - 2D. Ørred - 5 iL 0,65 
2. 1 Laks - 14 a 1,00 
q 
,). 1 Ørred - 3 a 0.G5 Juli. 

5. Laks - 13 7 / 10 --- h 0,15 D. 2. 1 Ørred til 21/:1 Pd. a 0,65 
8. 13 Pd. Laks (i. 3 1/:1 Pd. Ørred a 0,50 

- 10. 103
/ 4 Pd. Laks a O.DO D. D Pd. Laks iL 0,60 

- lD. l Laks til 4 2
/ Pd. a 0,G5 - 12. 101/2 Pd. Ørred iL 0,60 5 

- 1 ~J. 11 Pd. Laks a 0,G5 - 14. 40 Pd. Laks a 0,70 
- 22. l Laks til 83

/ 10 - a 0,70 - 15. 12 - a 0,75 
- 23. 2· - Il'! 10 -- IL 0,65 - 15. 3 Pd. Ørred il. 0,60 
- 27. 47

/ 10 - a 0,G5 - 16. D Pd. Laks iL 0,70 
- 2~1. 5 Pd. Ørn,J a 0,50 - 17. 1 Ørred til 2 Pd. a 0,60 

31. .:> il 0,50 18. l 43/4 a 0,65 
- Hl. :2 - 27 iL 0,75 

August. - 20. 3t/:? a 0,60 
D. 1. Laks til GI Pd. a O,G':> - 2G. Laks 7t/2 il 0,G5 

3. 17 1 
:l it 0,~)5 - 28. 1 8 il. 0,70 
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D. 28. 1 Ørred -
29. 1 Laks 
29. 4 Pd. Ørred 
30. l Ørred til 

4 
~} 

41
/:1 

August. 

D. 5. 1 Laks til n 
- 21. 1 9 1

/ 2 

September. 

a 0,!)5 
a 0,65 
, 

O,(iO a 
Pd. a 0,f;5 

Pd. a 0,85 
:\ 0,85 

D. 17. l Ørred til 63 / 10 Pd. a. 0,70 
P. C. J{. 

Fiskemarkedet. 
-0-

KøhcnlwYllS offentlige FIskennktion. 
Pl'iSel"nC n'a forrige rgc~ 

Aal 70-90 Øre pr. Pd. 
Laksørred 
Laks, store 
Gedde 45-60 
Ahorre 
Krehs Øre pr.IOO Stk 

Il e l' li n, Zl. Septhr. 

(Officiel Marlwdsberetning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, smaa 
AHI, store 
Aal, mellemstore 
AHI, sman 
Karper, store 
Karper, usorteret 
Karmlser 

Ispakkede Fisk: 

Ørredfisk, smaa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, smaa 
Aborre 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 

Pf. pr. p,1. 

60 
70-75 

70 
126 

96-125 
2fJ-53 

5 

104-117 
65--80 

65-G8 

Pf. pr. Pd. 

160 

16-28 
29-37 

Aal, store 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

56-90 
28-35 
16-20 

A l t o 1I:l, 22. Scptbr. 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, Smaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Annoncer. 
-0-

Pr. [ll'. Pd. 

310 
130--190 
93-140 
75-126 

55--82 
20-45 

18-34-40 

110 

~Iotorkursus 
paa Biskerhøjskolen. 
Der vil atter til Vinter i .Tanuar 

Maaned blive afholdt et Kursus i Motor
lære. Fabrikant N. Hein jun har lovet 
ligesom ved forrige Kursus at lede 
Undervisningen. Fra flere af de større 
Motorfabriker er der allerede givet 
Skolen Tilsagn OIll Udlaan af Motorer 
til Brug yed Undervisningen. 

Der vil ligeledes blive opstillet en 
Motor, SOIll Skolens Yintereleyer kan 
lære at kende og øye iig i at betjene, 
saa at ingen al dem et' ukendt llled 
!Vfotorer, nnar Kursuset hegynder. 
Vintereleverne deltager nemlig fuldt ud 
i det korte Kursus. 

AndI'. Otterst·røm. 

Albæk Fiskeri 
pr. Skjel'n. 

Et godt Fiskeri, 20 Damme, hvoraf 
de 4 er ca. ti/J Td. Land, med Be
sætning og Moderfisk, Udklreknings
hus, Ishus samt Stald og stort Hønse
hus og en ny Villa til Beboelse øn
skes solgt straks eller til Forpagt-
ning. A. PoUel' 

pr. Skjern. 



Nr, 1!), Ferskvandsfiskeribladet 227 

Hansted . Vandlllølle, 
som nylig er nyopbygget, ,og en god 
gammel Forretning med indbringen
de Fiskeri og Savskæreri og et 
Jordtilliggellde af 6 Tdr. Land er 
til Salg straks mod en Udbetaling 
af 4000 Kr. 

Johan ft lelsen, 
Hansted Mølle pr. Horsens. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvog'n 

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
t;t. J) o Dl a s c h k e. 

Fischhandlung, Hel·lin 40, 
Lehrtel'strasse 18-19. 

Telegr.-Ad 1'.: l<'oI'ellenlIandeJ~ 

Harald Børgesell, 
Specialforretning i Redskaber til 

Lystfiskeri. 
Sarnmenfol(lelig F'iskespand 4 Kl'. 

Alnrnin'iurn Frokostæske 
til at folde sammen Kr. 2,50 <1 3,00. 

Forlang illustreret Prisliste Nr. 2. 

Frederiksberggacle 2S. 
København. 

(j~i!{~~~~~~~i~~~ 
\il W .ro. ffi 
\1J Sun«le og levedygtige W 

@ i I BJ-enæg ~ 
~ ~7 
ffi ffi W samt W 
Ll:\ ~ 

~ Yngel og Sættefis~ I 
Ll:\ 5K 
~ M Æ 
~ Bæk- og Regnbueørred 2t 
~ \V Æ leveres til billigste Priser af ~ 

i LUNDGAARD FISKERI I 
~ pr. Vejen st. )f i Telefon 46. Æ: 
®~~@~~~~~~t3@~~@ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk afBæk-. KiMe
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 • 

. 
~.X~~'V~dX"'v~,~"~J".n~.~,,~ .. ,:Y;.,~Z.v~,.~~v-X-,,.~~~,,~~ .. X,_.Z .. _~".n"!;.~ 
~ • "o< 

~~ c1oRannvon eilzen, f~ 
>~ edsv()'ren Piskeæl..tktionarrius, ~~ 

~ St. Pauli FiskehalIe, Hamburg, t 
>~.' ~~ , anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: ;' 
~~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~. 

~~ Store Basiner for levende I'isk. ~ 
~ . ~ 
'~ Jernbaneforsendelser adressCI'es bl: Altona. ~ 

>~ Telegr.-Adr.: J<'isclIeitzen. Telefon: Amt 1, Nr.8101, Hamburat. t~ 
~ ~ 
t;;)~r~""X''.!t'·''X··rT·rT'~·''X·T''X'''.!t':I:'''r'rT·'jt-:rr·;~:''T'TT~ 
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-~~~ Tilbud 
paa 

Portions..,Ørred, 
forsendt fI"isk i Is, modtages pr. successive Leverance 

af 

F. Klevenhusen· & CO., 
ældste Forretning i Lakse- og Orredbranchen, 

COllsignation ønskes. BRtIDEN. Prima Hefel'ance. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Øl'redarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærrileste .Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. --

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c59~iJdsK fj)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damk nIt ur, 

Lunderskov. 

P. Hctnsen "f; P . . Iø'ryensen~ 
Lunderskov. Telefon-AtlI'. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov Hl. 

Statskonsulent, Magister Chl'. Løftill~. Lykkesholmsall(· 3 A, København. 

,\.rtikler o~ Metldelelsel' er stedse velkomne og hedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. Al'tilder for hvilke der fordres HOnOrHl', 
bør forsynes med »mod Honorar«. 

NB. Artikler og Meddelelser IIlaa klIn skrives paa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Hasmnssen-Kl'ojrh 
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15. Oktober. I I9ll. 

Inclbold: 
Dal1lkulturerne i Oktoher. 
I<'iskel'iet 'lUla .'hUtlisl""t'n. 
Om Antallet ai pelagiske Fiskereg. der 

ga:lI' til Grunde illaveL 
l\Iue Brugsanvisning til IllIprægne-

ring med Cuprinol. 
Import al engelsk Aaleyngel Lil Sverig. 
Forspildte Chancer ~ Slulllpetræl. 
Anekdote. 
Fiskemarke(lct. 
Annoncer-. 

Danlkulturerne 
i Oktoher. 

~o-~ 

September har været god fOl' Dam
kulturerne, hvO!' der hal' været Vand 
nok og hvor m:m har kunnet faa 
tilstrækkeligt Foder. Dette har det 
knebet med sine Steder, men for
haahentlig blivel' Tilførselen af Fo
der nu rigeIigere, saa at den gode 
Fodertid kan udnyttes fuldtud. 

Oktober :\luaned er en rigtig Ud
fiskningstiJ. - En Del Fiskerier 
er vcl ikke endnu helt færdige llled 
at udtiske Sættefiskene, men selv
følgelig skynder de sig, hvad de 
ogsaa bør, for at faa fat paa Efter
aars-Sorteringen. 

Denno omfatter alle Fiskene i 
et Fiskeri fra de mindste til do 
største, og man faar gennem Resul
tatet at vide, hvad en varm og tør 
Sommer botyder for Damkulturerne, 
veJ at sammenholde den indvundne 
Tilvækst i Pd. med l:abet af Antal 
Fisk. 

For at faa et saa nøjagtigt Resul
tat som muligt, skal' der sorteres 
godt, og dette sker bedst ved An
vendelse af det Sorteringsapparat, 
som Ol' konstmeret af Direktør 
Christiansen, og som nu i en Aar
række til min Tilfredshed har været 
anvendt i Lundgaard Fiskeri og 
stadig anvendes og kan ses i Virk
somhed. Naar Apparatet bliver 
anvendt paa rotte Maade, er det 
fortrinligt. Man kan sortere langt 
bedre dermed og mange Gange 
hurtigere ond 1111,d Haanden. For 
at Apparatet kan virke, som det 
:,;kal, maa der være stærk Strøm 
igennem det, og det skal være saa 
dybt nedo i Vandet, at der staar 
mindst 4 Tommer Vand over det 

ø yersie Sold. Der skal endvider e 
være llJørkt i Kassen; i Tilfælde af, 
at Stt'ømmen gaar fra Syd mod 
Nord, maa man derfor anbringe 
Brædder foran Apparatet, saaledes 
at Sollyset ikke falder ind roo 
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Fiskene, thi i san Fald gaar Fiskene 

ikke med den fornødne Kraft mod 
Sorteringssoldet, og del' sket· ingen 

Sortering. 
Som foran nævnt kan Apparatet 

ses i Virksomhed i Oktober l\'laaned 
i Lundgaard Fiskeri. 

Endvidere bør lilan erindre undel' 

Sorteringen altid at han~ Vl'lrellsede 

Damme at sætte Fiskene i og lige

ledes rense de lldfi8kede Da;nme. 

Faar vi mildt Vejr med Hegn i 
Oktober, bør lllan ogsaa huske at 

efterse sine Bækmoderfisk sidst i 

Maaneden, for saa kan der godt 

være modue imellem. 

S. Andersen, 
Fiskclllcstcr ved Lundgnnrd J7iskeri. 

Fiskeriet 
påa .Finansloven. 

(Dansk Fislwl'ilirkndeJ. 

-0-

Finans-Kommissionen ønskede Be

villingerne til Fremme af Saltvands-
ag Ferskvandsfiskeri, hell

holdsvis 8000 og 4000 Kr., helt 

strøgne, men Ministeriet nøjes med 

at nedsætte dem til 4000 og 1500 

Kr. 
Bevillingen til Dansk Fiskeri{oJ'e

ning "til Fremme af Foreni n gens 
Virksomhed", nedsættes fra 15,400 

Kr. til 10,000 Kr.; Bevillingen til 

Foredrag og Samariterkursus, 3000 

Kr., stryges, medens Bevillingen til 

Foreningens ~lodelsamlil1g, 1000 Kr. 

mod F.-K's Forslag opretholdes. 

Tilskudet til Dansk Ferskvand8-
(iskeri{oTening, BOOO Kr., inddl'agcs. 
Tilskudene til Forsikringen af danske 
8ejlfartøjer til Fisl;cr tbrl1g og til 
Rejseundersføttelse fol' ned-

s::ettes med henholdsYis 10.000 og 

1000 Kr, 

(Se Redaktionsbemærkningerne til 
nedenstaaende Artikel). 

Om Antallet af pelagiske 
Fiskeæg, der gaar til Grunde i Havet. 

Af DL phi!. A. C. Johansen. 

(Dansk Fiskeritidende.) 

-o~-

Den hukendte ty,llw Biolog Profes

SOl' A)!stein fra Berlin (tidligel'e Kiel) 
har i ('11 nylig udkommO'll Afhalld

ling "Om Cdbredelsell af pelagiske"') 

Fisk('a:g og Fiskelarrer i Beltf:\l'
nm]pi og tilgrænsende Ollll'aadcl' 
af Havet i l H08--()!) ''',<O,'), givet ell 

Hække intel'essante Oplysninger om 

den relative Hyppighed af de fOl'
skell lJd\'iklingstl'in af Fiskeæg 
af forskellige Arter i de nænde 

Fal'\'allde. Professor Apsteill skelner 

mellem følgende Trin i Æggenes 
TTd,-ikling: 1. uudvildede JEg, 2. iEg 
med I\imskive, 3. llled ungt 

Fostc!', 4. Fosteret i .f}~gget. pigmeu

Lemt : llled FUl've), :l. øjnene 
i Fosteret pigmenteret. - Det sidste 

TI'in fremkoJllmel' dog ikke forinden 
CdklH'klliugen hos ,,'Eg af alle Fiske-

Yed nt iagttage Antallet af Fi
l de forRkellige UdYiklings-

Laner i en sfm' H,[ekke af Fangster, 

el' Apstein kommen til det Resultat., 
at der Jilldps forholdsvis mange 

af de yngste 1) d vikli llgstrin, og 

') 0111 dl'iVCIltk. 

O') ni(~ \"el'hl'pHuIl{-f dCI' pclagb.ch{>)l Fisehcicl" 
ulId L~u'\"t'll in dej' B('ll'iee Hlld th~11 HIl
gn'Hzendcll :\I(,(,_I"csleil('n HIOK- un. \Vis
~PllSt"I1. ~ft'('resullters. Aht r\iel H(l. l:t 
HIl l. 
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fO!'hohlsvis meget frUl af de 
ældste l~dyiklillgstl'in Ot(' i Oyerens
stemmelse hel'lned kUIl forholdsvis 
faa Larver, Apstein antnger her
efter. nt del' gaar Illllnadplig :\lasser 
af Fiskeæg' til (; !'UlH]P i HayeL 
uden at der ndkla·kk!~:,; Lancr af 
dem, Støttende til Oll R::pkke 

Ta-Ilinger og Bereguingct· kommer 
IUlll til det HesultaL at fol' Iner 
Hødtlpættelal'ye. df'r mhikl('H, gaar 
der 170 Æg til Grunde, for hver 
Skrubbelarve 4():l og for hYl'l" 

TOl'skelanc 71 
HVOl'H'd ødplægg'es nu 

uhyre J\Iæng(le af Fisk('::ug i 
Hoycdmassen af de 

denne 
Havet: 

,keæg j BcHfarv:ludd bli\'cr i 
len hefrugtet. 

l Fulge Ajlsh-in:l C 
andrag('J' Pl'o('elltantallet nf 
der ikke hliHl lH'fl'1lgtede, og' som 
Følge deraf fol' e1It'!' sellere maa 

gan til C r'll!Hh'. kun folgende: 

Af 11øclsplf'tteil'g ra. :.?HA pet. 
Skl'l1bbeæg :.!(L!l 
Isingwg :.?OA 
Ton;kel('g p~ -,' 
Brit'] i ngæg :3Ul 

Det enOJ'llll' TalJ Hf Fitikea'g l111\ft 

aItsnn i det ywsentlig<' sk,vldcs an
dl'P Aarsager eml <1('11 mnllglel1de 

Befrugtning rtf l1:ggC!l(', Apsl.ein an
tager, at Trtbct navnlig hidrører fra, 
at ... Eggi:nc b1il'cr af fol'-
8kcllige ])gri:forwi:1' i 
af Gopler (Yandmælld) og han hell

peger paa, atllaarTa betafSkruh heæg 
01' langt større end Tabet af TOI'~ke
og Ilødfipætteæg, saa dette 
rimeligvis den Omsi::pudighed, at 
pan den Aal'stid, da 
el' hyppigst (April 
mange flere Gopkr i 
part den Aarstid, da Hodsplette- og 

er ltyppig'st (.Jnllunr-

Af Apsteins Sllnll11entnr,ngte Frem
~.rnes det at fl'emgnrt, at 

han ved Bnstmnmelsen af, hyor stor 
en }Iamgde af Fiskercggelle, der gaar 
tabt. hal' draget ~il1e Slutninger 

den samlede 1\Iasse af indfangne 
alt"aa haade fra de jEg. der 

H'd lodrette Træk, og 
(kr el' fanget ved hori

T1'wk. 
Het vilde hel' utdylsomt have 

ncrpt det rigtig8te kun at tage Hen
syn til de der er fangede i 
de lodrette Træk. De forskellige 
r dvildingstrin af 1Eggene fordele 

ikke med ligelig Hyppighed i 
nile VHmllap:, De ældre Stadier er 
de tllIlgeste og svæve forholdsvis 
dybt nede i VaJIdet. Ved hOl'i~on
tale 'h'æk hvad enten disse fore
gaar i de øHe eller de nedre Vand
lag eller paa begge Steder - har 
mHlI da ikke saa gode Chftlleer for 
nt faa et rigtigt Billede af Hyppig
heden af de forskellige U dviklings
trill af Æggene som ved lodrette 
Tnck. 

Selvom lllan nøjes med at be
tragte de Æg. der er fangede i de 
lodrette Træk kommer der dog 
Fejlkilder. der maaske ofte kan 
være af nesentlig Betydning : Nettet 
tisker ikke de jEg. der hyile pau 
selye Bunelen eller ~\'æve umiddel
hart over denne. Jo mindre salt
holdigt det Vand Ol', lllan foretager 
Forsøgene i, d(ls mere Betydning 
maa del' tillregges denne Fejlkilde. 

Apstein; Undersøgelser fortjener 
trods mulige Indvendinger mod 

hans ~Ictode -- don største Op
mærksomhed. Hans Resultater vil 
llhjvlsomt ofte blive benyttede som 
Argumenter, der tale til Fordel for 
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kunstig rdklækuiong af .Fiskeyngel. 
En Sag af saa stor Hækkeviude 
som den foreliggende vil dog utviyl
somt kræve nye Vndersøgelser. og 
det maa haabes, at Apsteill selv 
maa kunne faa Lejl ighed til at føre 
disse Und( 1'søgelsel' videre fremad. 

Naar vi har medtaget ovenstaa
ende Artikel fraDanskFiskel·itidellde. 
skønt den alene heskæftiger sig med 
Fiskelivet i Havet, saa er det, dels 
fordi den efter vor :Mening er over
maade interessnnt, og dels fordi 
vi synes, den Jllan være vel egnet 
til nt vække den slumrende Energi 
ogsaa hos Ferskvandsiiskerne. 

Det, der nemlig ligger bagved 
Dr. Apsteills Fndersøgelser, er jo 
hverken mere eller mindre. end 
Lysten til at forhedre Hm'ets Fiske
best.and ad direkte Vej ved Cd
klækning og Gdsalttelse af Yngel. 

Om det kan lade gøre, hliver 
naturligvis et andet. Sporgsmaal! 
Et lærer Artiklen os i alle Tilfælde, 
og det er Respekt ror de 1\'liPlld, 
der ikke lader sig skrw!llme af de 
tilsyneladende uoverstigelige Hin
dringer, som de møder paa deres 
Vej, men søger at kOlllllle tilbullds 
i Havets Biologi, og saa snart de 
skimter det mindste Baab for Op
naaelsen af bedre Tilstm!(le ikke 
hjemler, før ogsaa det bli,'et' pm
veto 

Af de foreløhigeCndel'søgelser 
synes det at fremgaa, at der øde
lægges en utrolig 'Mængde }'iskeæg 
i Havet, endnu langt Here, eJld 
man tidligere har antagot.. 

:Med andre Ord, det Pro(;entantal, 
af Fiskeæg, der naaI' frem til Larve
stadiet. er guuske overOl'delltl ig 
ringe. 

Som bekendt har nl1l11 allerede 
lrenge, hlandt andet i Norge, haft 
øjet aabent herfor; nylig afdøde 
l\nptajn DanI1Pyig har saaledes ved 
Flødevigen i ChristialliafjordC']) i 
en lang Aurrwkke udklækkl't Torskp
nnger i Millionvis, som saa er ble
ven udsat i de nWl'lIwste Fjorde. 

i\Iange Fiskealltoriteter, sær! ig 
blandt Kaptajnens LandsllHond, har 
stillet sig skeptisk til Experimentet, 
idet de har ment. at en Fisk med 
en saa udpræget Vaudreuatur som 
Torsken, ikke bli'~er paa de Steder', 
hvor don er udsat, til deu nuar 
madnyttig Størrelse, mell nllldrel' 
hort til det fj~l'm{). aahue Hav, hvor 
man ikke el' i Stand til at "øge 
den, eller hvor i IlYert Tilfldde 
disse .Millioner ndkJa'kkedn Fisk 
ingen Rolle spiller i FodlOld til 
de uhyre Omgivelser. 

Den norske Stat har imidlertid 
stadig støttet disse Forsøg med aar
lige Bidrag, idet man tiltrods for 
de ilde Spaadomme har ment at 
spore en tydelig Forøgelse af Torske
bestanden i de Fjorde, hyor U dsæt
ningen er sket. Hvis det virkelig 
forholder sig snaledes, lllaa det 
sandsynligvis V((Te en Følge af. at 
en Del af de udsat.te Fisk finder 
Belwg i de stedlige Forhold og 
hliye til Stalldtisk. 

Er d t'tt e Tilfældet, er der jo 
heller ikke 0lmaaet saa lidt endda! 

Paa Vestkysten af Nordamerika 
har man ogsaa, som tidligere llWvllt 
her i Bladet, gennem mange Aar 
udsat Yngel af forskellig'c og tilmed 
helt fremmede Fiskearter. og disse 
Forsøg er kronede med et ganske 
overordentlig Held; rent umulig er 
det derfor ikke. at hefolke Dele af 
Ilaret med dertil egnede I;'iskenrtel'; 
saa meget ved man allerede. 
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De, ,Ioh. Petel'HenS Forsøg med 
Indplantning af Slllaa Hødspætter i 
Limfjorden mua ogHaa lWJVneS i 
denne Forbindelse; vi skal imidler
tifl ikke komllw nml'l1ll'l'f' ind 11 e 1'

paa, da de san ofte har nerd omtalt 
hel' i Fcrskvandsfiskeribladet, 

N aar vi igen tillader os at frem
føre disse Exempler fol' vore Læsere, 
er det fordi vi mener det er vor 
Pligt atter og atter, at fremholde 
fol' de danske Ferskvandsfiskere, 
h,,01' Havets Forskere arbej
der og gransker for at ophjælpe 
og forbedre Havfiskeriet, medens 
vi tilsyneladende bevæger os l en 
l\1arsch paa Stedet med Hensyn til 
vor egen Bedrift; og det, vi ved, 
llenytter y j tilmed ikke! Vi hal' 
dog lært, at vi vod Hj~t'lp af jfoiol'
drift og Skov lvaad kan lldfiske en 
Sø, saa vi relativt er Herre oyer 
de deriY('rende Fisk's Størrelse 6g 
AntaL 

Vi kan ved Alders bestemmelsen 
erkyndige os om Tilvæksten hos 
de forskellige Fiskearter, vi arbej
der med, og kan ad samme Vej 
erholde Vished for, om der er Næ-

nok til den Fiskebestand vi 
har, 

Endelig giver Aldersbestemmel
serne. os et Fingerpeg i Retning af, 
hvilke Arter af Fisk Søen egner 

bedst for. 
Vi ved ogsfia, hyor vi skal for

skaffe os mere værdifulde Fiskear
ter fra, og vi har alle Følelsen af, 
at del' el' en Trang tilstede for Ud
sættelse, og dog kOlllmer vi ikke 
videt'e! 

Kan de anførte Exempler fra 
HaYforskningen dog ikke hjælpe os 
til, at vi sætter os i Bevægelse, 
slutter os sanllllen og tager fat paa 
Løsningen af Opgaverne, For os 

er det jo saa uhyre meget lettere, 
fordi vi ved Enighed og Sammen
slutning kan blive fuldstændig Ene
herrer over de Yandarealer, vi vil 
forbedre, og fordi disse ,/ andarea
ler e l' SR a begrændsede og for
holdsvis let haandterlige, om jeg 
maa bruge en saadan Betegnelse, 
i Sammenligning med de Vandom
raadrr, Hrnfiskrrids Mænd maa 
tumle med, 

Af den netop udkomne Finans
lovbetænkning HOS det, at SI.sre
kommi!iOsionen og Ministeriet 
agter at fOl'eslaa, at hele det Be
løb paa 3000 Kr., som i de sidste 
Par Aar er bevilliget til Fersk
vandsfiskel'iforeningen, skal stryges 
paa næste Aars Finanslov, Om vi 
end ikke kan tænke os, at Bevil
lingsmyndighederne, selv under de 
givne vanskelige, nnancielle For
hold, rent kan og vil slaa Haanden 
af os og nægte vor I,'orening nal 
Hjælp til Sehbjælp.... saa 
"merkt man die Ahsicht und wird 
verstimmt" som Tyskerne siger; og 
man fristes til at spørge, om vi til 
Dato ikke har lagt tilstrækkelig 
Energi og Foretagsomhed i vor 
Gerning, naar det kan komme san 
yidt. 

Havde vi slaaet mere til Lyd for 
vor Sag og \~jst det Samfund, hvori 
vi lever, at yi virkelig evner og 
magter at skabe bedre og merE' 
lønnende Tilstande i vore ferske 
V lmde, val' det vel næppe heller 
skeL 

Vore Lovgivere vil maaske til 
vore Argumenter sige, at det ikke 
er gaaet os værre end alle de an
dre Næringsgrene i Danmark, hvor 
Tilskudene er reducerede, men 

dertil kan vi med fuld Ret svare, 
at om alle de andre, eller om saa 
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godt' som dem alle, gælder det, at 
de gennem mange Aur er blevne 
støttede og hjulpne, saa de er 
komne over Børnesygdommene; me
dens man til os kun har rakt en 
lille Finger, for dE'rpaa ~tl'ax at 
slippe hele Taget. 

Dog, vi taber ikke Modet derfor; 
"Enden er ikke endda"; ganske 
umuligt og uden Sidestykke vilde 
det vel og:saa være, hvis Staten, 
fordi den er i en øjeblikkelig For
legenhed, derfor skulde være nød
saget til at standse og knægte en 
for dansk Foretagsomhed ganske 
naturlig og berettiget Erhvervsgren, 
som vort Ferskvandsfiskeri jo dog 
er. Personlig har jeg i den senere 
Tid sporet en vaagnende Interesse 
for Ordningen og Forbedringen af 
Fiskeriet i vore ferske Vande, og 
har for Øjeblikket nok at gøre med 
at give Raad og Vejledning baade 
med Sø- og Damkulturer, saa Ud
viklingen skal nok komme af sig 
selv; dertil hjælper ikke mindst de 
stigende Priser paa alle Fødemid
ler, som ogsaa kommer Fiskehande
len til Jode. Men, Vejen bliver 
for lang og for trang, og Resul
taterne vil lade vente for længe 
paa sig, hvis vi skal staa ganske 
alene uden Støtte og Int.eresse fra 
de Steder, hvor man med Billighed 
kan forvente Forstaaelse, og hvor 
ogsaa et Storsyn en Gang imellem 
vilde være paa sin Plads. 

Vi haaber derfor. at der ikke er 
sagt de sidste Ord i denne for os 
saa alvorlige Sag; men vi maa være 
paa Vagt for at værne ,ore Inter
esser; vi faar slutte os fastere sam
men, saa vi i samlet Trop kan møde 
op og bortrydde de Hindringer, 
der optaarner sig paa vor Vej. Og 
sidst og ikke mindst, maa vi selv 

arbejde for at' forbedre vore Kaar 
og ophjælpe den Næringsgren, som 
vi sætter en Ære i at kalde vor. 

Red. 

lIere Brugsanvisning 
til Imprægnering med 

Cuprinol. 
-0-

Cuprinol anvendes paa to Maader: 
1. Opløst i Vand. 2. Opløst i Solarolie, 

Behandling med Cuprinol A og 
Cuprinol B opløst i Vand, der sær
lig anvendes til Fiskenæt, M,ar
kiser o. L, giver Godset en smuk 
lysegrøn Farve og er lugte fri. Værl
skerne Cuprinol A. og B. opblan
des saaledes: A. med 3 G. sin 
egen V ægt i rent fersk Vand, der 
har en Tempf'ratur af mindst 15 
Gr. Heamnr. Blandingen omrøres 
til den er jævn, fri bl' Klumper 
og ligner Mælk. Denne Blanding 
kaldes Bad A. B. blandes med 4 
G. sin egen Vægt i rent fersk Vand, 
hvori den omrøres, denne Blanding 
kaldes Bad B. 

Beholderne, hvori Blandingerne 
laves og Godset behandles, maa 
enten være Stenkummer eller Træ
kar, der indvendig ikke er beslaaet 
med Jern eller andet Metal. Im
prægnationen f01'egaar saaledes: 

Godset nedlægges i Bad A i 6 
Timer og maa være aldeles dækket 
af Vædsken (Jmn og ~retal maa 
Ikke am'em!es til at holde Godset 
nede under Vædskells Overflade, 
men kun Sten og Træ. Er Godset 
forbunden med Jern eller Metal, 
maa dette borttages under Impræg
neringen). 

Derefter opiages Godset og op-
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hænges over Beholderen til Afsiv
ning, for ikke at spilde noget af 
Vædsken. Efter Afsivningen op
hænges det til Tørring til det bliver 
holvtød, hvol'efter det lledl~'ggl's i 
Bad B i U Timer, hvor det lige
ledes maa være helt dækket af 
Vædsken og kun holdes nede med 
Sten og Træ. Det ophænges der
efter til Afsivning over Beholderen, 
hvorefter det halv tørres og igen 
nedlægges i Bad A i G Timer. 

Efter at være afsivet over Be
holderen ophænges det til Tørring, 
til det er fuldstændigt tørt og 
er derefter færdig til Brug. 

Er Fiskenættene forsynede med 
tykke Lig eller Reb, paastryges 
dettp Cuprinol O som angin:·t neden
for. 

Ved senere aarlige Behandlinger, 
forinden Godset efter at være ren
S()t og tørret hengemmes, foretages 
Imprægneringen som anført. 

Prisen. 
Cuprinol A koster 40 Øre pr. Kilo. 

Cuprinol B 50 Øre, men da A op
blandes med 3 Dele og B med 4 
Dele Vand, bliver Prisen for de to 
Blandinger Bad A og Bad B 10 
Øre pr. Kilo eller 5 Øre pr. Pd. 

Forbruget bliver omtrent halvt 
saa meget af Cuprinol B som af 
Cuprinol A, saa der ved Indkøbet 
maa regnes med 2 Kilo A for hver 
Kilo il. 

Behandlingen med Cuprinol 
opløst i Solarolie. 

Cup'rinol O anvendes særlig til Tov
værk, Flagline1', Logliner, 8killssejl, 

Presenninger o. L: 
Cup1'inol O gennemtrænger selv 

det mest haardtslaaede og tykkeste 
Tovværk, og anvendes saaledes: 
Med en Pensel paastryges Sejl, Pre-

senninger o, l. et 'saa tyndt Lag, 
saa det lige trænger igennem. Skød
barme og andre Fordoblinger stry
ges paa begge Sider. 

Nyt TOHærk paastryges saa længe, 
som det o:ptager Vædske, men be
handles endnu sikrere ved at ned
lægges i Kummer i en halv Time 
hvor det ikke kommer i Berøring 
med J cm eller andet Metal. 

Efter at Tovværk og Linegods 
har ligget i Vædsken 1/2 Time, af
stryges det over Beholderen for at 
intet skal s:pildes, og er færdig til 
Brug. 

Tagspaan, der har været nedlagt 
i Cuprino10, har efter 6 Aars For
løb vist sig aldeles friske. 

Cuprinol ° koster fra 30 til 35 
Øre pr. Kilo i Forhold til det 
Kvantum, der aftages. 

Import af engelsk 
Aaleyngel til Sverig. 

-0-

Sødra Sverigs Fiskeriforening 
søger ifølge "Från Skog og Sjø" 
et Statstilskud til Indførsel af Aale
faring fra England. Aalefaringen 
tænkes udsat i Søen Fiolen, der 
ligger ved Aneboda Fiskeriforsøgs
station. Man beregner, at Omkost
ningerne vil andrage 1400 Kr. 

Danmarks Fiskerikonsulent i Eng
laud, Kaptejn A. Sølling, har givet 
Foreningen Løfte om, at skaffe Aale
yngel til en Pris af l Kr. pr. Tu
sind, naar der bestilles mindst en 
halv Million. 

* 
Som man ser er Aalespørgsmaa

lets praktiske Lø8ning stadig Gen-



:!;·H; Ferskvandsfiskeribladet Nr. 20. 

stand for Forsogog Undersøgelser 
j t~ diandet , og vi bn tilføje, at 
Statsmyndighederne overalt stiller 
sig velvilligt og forstaaende dertil. 

'{ar d!3t mon ikke derfor pflll Tide. 
at vi ogsaa herhjemme beg}lldtl' at 

s,ette os i BeViA'g('Lie fOl' at naa 
frem til Rt"sldtater? Thi vel ved 
vi, at yi i 0jeblikk(\t befinder os i 
en nødtvungen Spareperiode, som 
sætter Bom fol' mange berettigede 
Krav, men mnn maa heller ikke 
glemme, at del' ogsaa er IlOget, der 
hedder: "At spare paa Skillingen 
og lade DalerC'1l gaa"; at det sidste 
passer i dette Tilfælde, derom er 
der ingen ,Tvivl. 

Ingen er vel heller nærmere til 
at benytte sig af Kapt. Søllings 
Erfaring og Hjælp ved Importen 
af engelsk Aalefaring end netop vii; 
jeg begriber derfor ikke, hvad vi 
tøver efter! 

Red. 

Forspildte Chancer 
Shllupetræf. 

Efter »The Field« fra Fdm Skog oeh Sjø 
af A. J. H. 

-o~ 

Dagen var begyndt rigtig daarligt, 
idet jeg straks om Ylorgen('n havde 
faaet en dejlig 15 Pd,s Fisk paa 
Krogen - men mistet den igen. 
Fortsættelsen blev ikke stort bedre; 
jeg fik nemlig slet ingen Ting. Men 
saa sent hen paa Aftenen fik jeg 
pludselig to Laks i to Kast - begge 
paa nøjagti!j" samme Sted, hor et 
tæt Buskads skjulte Fiskeren. Der 
var flere Fisk paa samme Sted, saa 
et tredje Kast vilde sikkert givet 
U dbytte igen; hvorfra jeg ved det, 
kan jeg ikke sige, pwn jeg ved det 

ganske bestemt; ens Instinkt er 
sikkert nok isaadanne Sflger. 

Imidlertid - jeg gjorde ikke det 
tredje Kast, men begav mig i det 
8t('() hen til en ny Plads, kn~tede 
min Flue ud mere paa maa og faa, 
og fik naturligvis ingenting. Saa 
faldt Mørket lJelt paa, og del' stod 
jeg med mine to Laks, - Naa, to 
Laks er to Laks; saa langt fra at 
beklage mig. var jeg tværtimod 
særdeles stolt ove t' min Fangst 
der ogsaa var tung nok at trans
portel't~ hjem. 

Men da jeg ved Hjemkomsten 
med tilfreds Mine fremviste mit 
stolte Bytte, lød fremdeles en Stemme 
i mit Indre; den blev ved at spørge 
mig. hvorfor dog ikke gjorde 
det tredje Kast paa dt't gunstige 
Sted og dermed sikrede mig et 
tredje Eksemplar. Og denne Røst 
forfølger mig, jo længere Tiden 
ganr; den bliver ved med at spørge 
mig, hvorfor jPg ikke gjorde endnu 
mange, mange flere Kast paa samme 
Sted og derpaa sendte Bud efter 
en Vogn for at bringe Fangsten 
hjem. Røsten ligefrem raaber til 
mig. at her tabtes en glimrende 
Chance. 

Maaske 
Tilfældet. 

var det ogsaa virkelig 
I hvert Fald føler jeg 

mig som sagt forvii'set om den 
tredje Fisk og maaske den fjerde 
med. De var' der; og de var sikkert 
bidelystne. Hvorfor j Himlens Navn 
forsømte jeg da Lejligheden til at 
tage flore? .Ja, nogen særskilt Grund 
lWrfOl' TIndE's som sagt ikke; som 
AHl'Sag kan jeg kun t.ænke mig de 
fine Processer, der finder Sted i 
vort mere eller mindre bevidstE' 
Sjæleliv, 

Har man f. Eks., som jeg i dette 
Tilfælde, med matematisk Præcision 
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fanget to Fisk, saa synes man manske 
pludselig, nt det hele i Grunden 
reduceres til en Harlle'leg, en Leg, 
hvis l'dgang altid Cl' sikker; dn 
man IlU engang er ('11 Mester i 
Fiskekunsten, bør man følgelig stille 
sig sel \' en noget vallskeligere Op
gave som f. Eks. at kaste Fluen ud 
fra den fOl'kcrb· Side eller ud paa 
et ganske ullIuligt Sted. 

Saa kan man ogsaa ia'nko sig, at 
et Element af (hertro spiller ind 
her; Ft'ygten for det alt for sture 
Held, som snarligen og llfejlbarligell 
vil nedkalde Himlens Hævn over 
(len forblindede Fisker; ja, jeg tror, 
at dellue Følelse behersker Menne
skenes Sind nu fol' Tiden mere end 
de fleste af os vil indrømllle; jeg 
for min Part vedga ar det aa bent, 
i al Fald hvor det gælder Fisk! 
Del' lindes i det hele taget nok af 
Eksempler paa, at en Fisker bør 
vogte sig for overvældellde Held. 

AlIligevel faar man ikke nogen 
rigtig Forklaring paa selve Sagen; 
tre eller lire Laks paa en Dag er 
sandelig ikke fol' meget; om saa 
var, hal' i det mindste adskillige 
af llline gode Venner forfærdelige 
Dage i Vente, Dage med brækkede Fi
skestænger, vældige Fisk, som rendte 
med Krog og det HeJ e, sol blanke 
Dage, kort sagt: en eneste trøstes
løs Elendighed. Et er vist: Tilfældet, 
Chancen er der kun for at tabes; 
tabel' man den ikke paa den ene 
Maade, sker det sikkert paa den 
anden. At jeg i omtalte Tilfælde 
ikke gjorde flere Kast pau det 
liskerige Sted, var sikkert kun, for 
at jeg skulde fan Anledning til at 
tabe en Chance; det har mindre at 
sige, om jeg er blevet klar over 
dette ved Overtro elle l' paa anuen 
Maade. 

Engang imellem tror jeg, man 
forspilder sin ChaIlce ved Mangel 
paa Selvbeherskelse; lilan er ikke 
Situationen voksen og hliver ivrig . 
.Teg har herom en trist Erindring 
fra en J uH aften ved S-aaen en 
Aftml, som maaske vilde givet mig 
en Fangst værdig at e!'indres hele 
Livet igennem. Det var koldt og 
trist Vejr; Fluerne kom sent og alt 
tydede paa et elendigt IlesultaL 

Da, eu, to, tre faar jeg en Ørred 
at se, som synes at have :\ladlyst; 
i et Nu hal' jeg ham - en drøj 
3 Pl!.S. 'Cheldigvis fremkaldte dette 
Hcsultat ærgerrige Planer; jeg fik 
Lyst til at maale mig med den 
Fisker, som jeg havde hørt tage 
ikke færre end 3 slige Fisk paa 
sanlIne Aften for kort Tid siden. 
J eg kastede mig sanseløst ud i 
Striden; men som bekendt er det 
alt andet end anbefalelsesværdig 
at miste Besindelsen, naar man 
meder med Tørflue! 

Fire særdeleH store Ørreder var 
al Fald yderst forbausede over 

min Opførsel; de tog heldigvis for 
dem heller ingen Skade deraf. 
Ærgerrighed er en unyttig Ting! 
Om jeg blot havde kastet sagte ud 
og med Omtanke! om - hvis ~ 
dersom -, ja, det var alt for sent 
UU. 

N aturligvis hænder det enhver 
Fisker før eller s\)nere, at han lader 
et Tilfælde slippe sig af Hænderne; 
i Grunden kender jeg bare en eneste 
Fisker, som ikke synes at gøre det. 

Hver eneste Gang, vi træffer 
hinanden, snakker han fornøjet om 
"den Gang, da du ikke kom", en 
pinlig Historie, som jeg ikke vil 
røre nærmere ved her. Det er jo. 
ikke nødvendigt at erkende alt 
muligt, og det er bedst at tie stille 
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om den Gang, da lllllll fulgte sin 

egen, NB., Ul'igtig(~ IlHlsl,ydchH' og 

gik Glip af et sja.'ldent Tilfa,lde. 
l\Iaaske har min drillcyol'llo \en 

en lignende m0rk Ilemlllelighed 

skjult dyht i sit Bryst. .h'g haaber 

det for IHlllB egen Skyld; ellers 
ved jeg virlcelig ikke, IlYud der kan 
kOllllne til at llændc ham yed L(;j 

hed. Ingen faar Loy til at danse 

paa Hoser alle sine Lev0dage. Ulyk
ken kOlllmer engang før eller 8el)('1'C. 

En Slags Stædighed b,pres som 

oftest Skylden for de LiMe Chnllcer. 

Nogle maa nemlig nø(h('nrligyi~ 

tiske i !lell 0"C1'8te Del af et Vall(l
løb. naa!" de el' anbefalet den lledre 
B:nde; er de foreslaaet den (l\'Cl'ste 

DeL gaar de derimod ufrangelig 
til den nedre Ende. Vi hal' jo i 
Almindelighed alle en m~rrkelig For

bpl'lighed for Rt gmt vore egll(' Veje, 
(Slulks). 

Anekdote. 
0--

Aalens Forplantning. 
(SWllsk Flskcri-Ti(lskl'ill). 

Den bekendte VidenskabsllIaJld, 
Professor Yil'(:how, sYHJede i Si1l 

Tid meget Illed Spol'gsmaa!d om 

Aalens Forplantning, Fol' at faa 
alle mulige Oplysninger ungnn.cnde 
dette interessallte Emne indsamlet, 
udlovede Professoren PengepJ'~('micr 
for indsendte drægtige Aal 111. m. 
Blalldt andre lll. e. lIL ullllllige Svar 
kom en et Ekspresbrev, sonl 

meldte, at nu var Sagen klar, thi 
sidste ~at var en "Frau Åh I, aus 
Berlin" nedkommet l1H'd TrjlJinger. 

Fiskenlarkedet. 
-0-

I\ohelllt:lYIlS offentlige FIskeauktion. 
Pri<.;erlw fr~1 forrige l~g'(~. 

,\nl 4cO-G5-75-R5 Øre pl'. Pd. 
LaksOl'red 
Laks, storp 
(;cddc 
,\horrp 
KI'pbs 

125 

fke pr. 100 Slk, 

Berlin, 7. OId[,J'. 

(Ol'flciC'I :\Tarkedsherelning). 

LeYC'llde Fisk: 
PJ'. pr, Pd. 

(;rddp, store GG-74 
Gedde, lllellelllsLore 
Sandart, Illat, SnHta $):3 

Slider, slore 
S Ilder, IlwllelllslOI'e 
Brasell, sLore 20-30 
Brasen, smaa 
AaI, store 
AaI, mellemslore UO-01 
AaI, Sm<Hl 

Karpe!', store 7G-83 
Karper, llsol'Lel'el 
Karllds('l' 70 

Ispnkkede Fisk: 
pr. pl". Pd .. 

Øl'redHsk, SIll<W 

I1ay.mred 
Lnl;s, store 
Laks, slllnn 
Aborre 
Gellde, store 
Gedde, llldIemsLOI'e 
AnI. slore 
Aa1, llwlIellJslorc 
AnI, u,,()rlerd 
Knrpel' 
Brasell 

Laks 
Laksorred, store 
Laksørred, SIll:Ia 

Aal 
Geddr, store 
Gedde, mellemslore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

221 
28-"17 
58 .... .fiS 

G;) 

5G-58 
G9 

3()-:n 

Allon~l, il. 01,~hr. 

pr. I"', Pd. 

320-340 
130--l80 
lOO-IG5 
G8-80 

64-73 
16-33 

33-38-18-22 

80-115 
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Annoncer. 
-o 

Skovivaad, 
nf SRlIllllC Slags som jeg j den selllTe 
Tid har levere L til danske Fersknlllds
søer, leveres komplet af 

Sønderborgs l\:'el(alJ'rik, j1-1. L. Utzon, 
Sønderborg, Als. 

Fiskemester. 
Som saadan kan en ugift ~Ia;lll 

fna Plads fra 1. ~oyembor hos Gelr. 
Søren Tl1011l8en, Spjarup, Egtved pr. 
Kolding. Del' pr ca. :20 Danlluo og 
e flklækning. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Spcc1ahogn 

pan nærml'ste .Jernbanestatioll. 

Kontant Betaling. 

O. D o lU a !il C)I li e. 
Fil'il'hhalldlullg, Bel'lin 40. 

Lehrterstrass<: ] 8 . Hl. 

Telegl'.-Adr.: J<'ol'ellenhIUul4"l. 

Forpagtning 
af et mindre Fislieri mod rige
ligt og godt Vand og Udklæknings
hus kan fa as straks paa meget hillige 
Vilkaar. Særlig passende for en 
'land, der kan drh'e et HaamlYærk 
ved Siden af som Biindtægt. Billet, 
mrkt. "Stl'aks", modtager dette Blads 
Kontor. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. LUllderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbydel' I)rima O,jlleæg. Yllflel 
og Sættefisk af Bæk-. Hilde
og Regnblleol'red samt Sætte
fisk af liarltelO og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portiollsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
llærnw~te .Tcl'lIballestation mod Kon-
tant. J. C. Ch:ristensen. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

CUPRINOL 
el' det bedste Præparat til Imprægnering af Fiskenet, Linegods. 
Se,;l o. l. og girer Stofferne ell grønlig ltanc, hvad der Cl' af !IPll 

s.t:.orste Betydning fol' Fiskeriudbyttet. Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

~ærmerc Oplysninger pun Forlangende ved Ilenvendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 

• 
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C§oliann von eilzen, 

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

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. 

-====== Store Basiner for levende Fisk . 
.Ternbaneforsendelser adresseres Ul: :\Itona. 

Telegr.-Adr.: J<'iseheitzen. Telefon: Amt l, Nr. 810J, lIambllrg. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 91'redarter købes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn pau Sælgerens nærmeste .J ern bunestatioll. 

--==== Kontant Betaling. ====--

8jneæu, Y nuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

~8~8d8K fi)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen &- I' . . 1o'J'yensen, 
Lunderskov .. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov Hi. 

Statskonsulent, i\Iagistcr elli'. Løfting, Lykkesholmsilllc 3 A, København. 

Artikler og ~IeddeleJsel' er stedse velkomne og bedes sendt ullder 
Adresse: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. Al'tikler for hvilke der fordres llol1ornr, 
bør forsynes med »l11od Honorar«. 

NB. Artikler og Meddelelsel' man kun ~krives paa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i SOl'. Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Hasnlussen-Kl'ojl.'h 
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Indltold: 
Karper i Hobro Vcstcr(jord. 
t'iskerjberetnin~ fOl' HUO. 
Aalen. 
En ny Sygdom i Gællerne hos Karper. 
Fiskeri i gamle Dage. 
Forspildte Chancer Slumpetræf. 
Fisl<cmarkcdet. 
AnnOIlcer. 

Karper i 
Hobro Vesterfjord. 

0-

Karpen lever her i Landet i Dam
kulturer; det eneste Sted. jeg ved, 
hvor den fm gammel Tid har levet 
i fri Tilstand, er Hobro Yesterfjord. 
Her var i tidHgere Tid mange og 
store Karper. )Eldre Folk har for
talt, at der blev fanget Karper i 
Læssevis. 

Jeg husker fra mine Drengeaar, 
hvor det var en yndet Sport at 
stange Karper fra Isen. Naar denne 
kunåe bære, og var lagt i smukt 
Vejr, saa den var gennemsigtig, 
kunde man se Kal1)erne paa Bunden. 
Skøjteløbere forfulgte saa Karpen 
til den stod stille, lagde Hatten paa 
Isen over Karpen, som formodentlig 
herved mente at have et Skjulested, 

thi nu forholdt den sig rolig, saa 
man kunde slaa Hul paa Isen og 
stange den med et dertil indrettet 
Jern. 

Efterhaanden er Karpen hleven 
udryddet, men det laa jo nær at 
forsøge, om der ikke fremdeles 
kunde trives Karper i Hobro Vester
fjord. Hobro Fiskeriforening ind
gav derfor i .Januar 1911 et An
dragende til Landbrugsministeriet 
o;n at faa bevilget 200 Kr. til Ud
smtning af Karper. Andragendet 
besvaredes imødekommende, og i 
April 1911 hlev der udsat ca. 300 
Pd. 2-aars Karper, ialt ca. 900 Stk. 

Hobro Yesterfjo1'd er paa ca. 30 
Td. Land, ligger i Halvmaaneform 
Vest for Byen, forbunden mejl den 
egentlige Fjord ved et 15~20 Alen 
bredt Løb. Af Tilløh til Fjorden 
Cl' del' Nørre Onsild Aa og Hodals 
)rIøllehæk. Vandstanden er lav, paa 
det dybeste ca. 11 h Alen, Bunden 
dyndet og Bredderne stærkt be
voksede med Hør og nogle Siv. 

Karperne er i dette Yand oksede 
godt i Sommer; der er i dette Ef ter
aar fanget mange Karper, alle paa 
P/2 .til 2 Pd. pr. Stk., ja enkelte 
endog paa 21/2 Pd. 

Efter det foreliggende Resultat 
egner Fjorden sig fremdeles ud-
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mærket til Karpeavl, og der vil 
l'likkert kunne oparbejdes et godt 
Karpefiskilri, naar der bliver ved
taget passende Frednings bestem
melser for Karperne. 

)Ion der ikke skulde være andre 
Steder i Fjorde, Vige eller Indsøer, 
hvor der kan trives Karper? 

Hobro, 23/10 1911. 
J. A. Bie. 

Fiskeriberetniug 
for 1910. 

-0--

Paa Landbrugsministeriets For
anstaltning har Fiskeriinspektør 
Mortensen med sædvanlig Omh11 

. ndgivet Aarsberetningen for det 
samlede Fiskeri. I det følgende 
skal vi fremdrage nogle af de 
interessanteste Enkeltheder. 

For Saltvandsfiskeriet har uno 
været et gunstigt Aar. idet Ud
byttet er steget til 13,844,200 Kr. 
mod 12,48(;,400 Kr. det foregaaende 
Aar. Samtidig er Antallet af ·Fiskere 
gaaet noget ned, og angives nu til 
17,600, sall, Aarets Indtægt for den 
enkelte Fisker i Gennemsnit bliver 
780 Kr. 

Fiskerfartøjernes samlede Værdi 
var 9,7 I 5,200 Kr. i 1$nO, hvilket 
er ca. 11/5 Mill. Kr. mindre end 
Aaret forud. Værdien af Fiskeri
redskaber repræsenterer en Sum af 
ca. 7 Mill. Kr. 

I Finansaaret llJlO er der ydet 
G7,800 Kr. i direkte Laan til Anskaf
felse af Fiskefatøjer, og til Laane
foreninger 62,000 Kr. Begge disse 
Ilaan, og da navnlig det første -
Laan til Anskaffelse af Fiskefartøjer 

er 'betydelig mindre end Aaret 

forud. Grunden hertilmaa rimeligv.is 
søges i, at Staten ikke længere er 
saa villig til at yde Hjælp ti] ddte 
Formaal, 130111 det tidligere har Yreret 
Tilf,eldet, fordi Tabene, der har 
været forbundne hermed. har nm'et 
altfor uforholdsmæssig store. 

I Beretningen findes en hel DelInd
beretninger om de Fiskeriforsøg, 
som Saltyandsfiskerne har foretaget 
med Statsunderstøttelse. Alle disse 
Forsøg sYlles at være mere eller 
mindre mislykkede, Xaar malllæser 
herom, faar man uvilkallrlig Følelsen 
af, athermaa værenogetgaltpaafærde 
Thi ligesaa sikkert som der af og til 
tiltrænges den Slags Forsøg, for at 
holde vort Fiskeri paa Højde med 
Udviklingen, ligesaa sikkert kan 
den Art Undersøgelser give gode 
Resultater. naat · de ledes paa rette 
Martde. 

For at nævne et Eksempel, som 
jeg personlig kender lidt til, skal 
jeg erindl'e Bladets Læsere om den 
norske Stats Damper til Under
søgelse og Ophjælpning af Fiskeriet 
i Norge ,,:Mikael Sars" . Hvad der 
i Aarenes Løb er udrettet med dette 
Fartøj af dets dygtige Ledere til 
Gavn for Fiskeriet langs Norges 

. Kyst, er ganske fænomenalt. 
Os I<~erskl'andsfiskere er det 

heller ikke ganske ligegyldigt, hyor
dan saadanne Forsøg arter sig for 
Havfi"kerne; thi dels har deres 
Gerning vor udelte Sympati, dels 
gavner det os direkte, naal' saadanne 
Forsøg lykkes for dem, fordi vi 
derigennem i langt højere Grad end 
det nu er Tilfældet kan gøre os 
Haab om IJovghningsmagtens 
Interesse og Medhjælp til fie 
aldeles nødvendige IJnder
søgelsel'og Forsøg~ som Fiske
riet i de ferske Vande kl'æver. 
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Vi lwaber derfor, at disse Forsøg 
atter i ell mel' Fremtid maa tages 
op. men rigtignok kun under ~Forlld
sætning af. at den rette Vejledning 
el' tilstede, sall man kan gøre sig 
Haab om bedre Lykke næste Gang! 

Angaaende Ind- og Udplantning 
af Fisk og Fiskeyngel lIleddelf~s, at 
der af Statens Midler er anvendt 
et Beløb af l!J,735 Kr. tilIndplant
Iling af Hødspætter i de forskellige 
Limfjordsbredninger. Do· stedlige 
Fiskeriforeninger har til samme 
Formaal anH~lldt 700 Kr .. tilsammen 
20.435 Kr. 

For disse Midler blev der iaIt 
indplantet ('a. 2:3,000 Ol 1,840.000 
Stk. Hødspætter. Merudbyttet af 
Hødsp1:Pttetiskeriet, som sk~'ldes 

dOlme Indplantning, angives til ea. 
J oO.ono Kr. Fra flere andre Fjorde 
og N Ol' in dehol der Beretningen 
:Vleddelelse om edplantning af Fiske
yng'el ved Stntshjælp. 

København (Frederiksherg og Gen
tofte mei!.rognet) har i ~~) l O brugt 
HJ,5:i1,!)On Pd. ferRk Fisk til en 
Værdi af 4,310,400 Kr., endvidere 
1:!,!){;t),200 Pd. salt Sild, 7,G03,9Hl 
Klipfisk. t.ørret. saltet og røget Fisk, 
samt 1,:325,4DO Pd. KOllserYes og 
(iSO, 100 Pd. Skaldyr. Som man ser 
en ganske antagelig Mundfuld! 

At Hjemmemarkedet. ogsaa i vort 
lille Land spiller en stor Rolle, 
fremgaar med al mulig Tydelighed 
af de angiVlle Tal. 

Fra den danske biologiske Station 
findes en meget interessant Beret
ning, afgiven af Stationens Leder, 
Dr. Joh. Petersen. Beretningen om
handler særlig Forholdene i Lim
fjorden, men beskæftiger ogsaa 
Dled Undersøgelse af Havbunden 
mangfoldige andre Steder. Da vi 
imidlertid for ikke san længe siden 

har givet vore Læsere et fyldigt 
Billede af disse Undersøgelser, vil 
vi denne Gang ikke beskæftige os 
med dem. 

Om Ferskvandsfisk~riet ud
taler Hr. Statskonsulent Løfting i 
sin Beretning, at Lakse- og Ørred
fiskeriet i 1910 har neret usædvanlig 
godt. 

Fra Fiskeriet i Gndenaaen med
deles .saaledes: 

Alene i Laksegaarden ved Frijsen
vold fangedes der i de Maa
neder, Sommf>r og Efteraar hvori 
den holdtes lukket, 310, Stk. Laks 
til en samlet Vægt af ca. 1,900 Pd. 
og 750 Stk. Ørred til en samlet V ægt 
af ca. :3,700 Pd. 

Af Helt fangedes der kun ea. 60 
Stk., og en Del af Rognen af dis:le 
blev ligesom Lakse- og Ørredrognen 
sendt til Klækning i "Frøjk". I For
aaret HlIO blev der herfra udsat 
20,000 Stk. Lakseyngel og 145,000 
Stk. Ørredyngel og senere paa Som
meren 21,000 Stk. damopdrættede 
Laks og ca. 40,000 Stk. Ih Aars 
Ørreder. 

Fiskel'ikontrollen. 
Til Afholdelse af Udgifter ved 

Lønning, Dagpenge og Befordring 
for ~ledhjælpere ved Tilsynet med 
Fe l'skvan dsfis k erilovensOver ho l delse 
var der ligesom i de foregaaende 
Ani stillet 1800 Kr. til Disposition. 

Opgaverne for Tilsynet har været 
de sædvanlige, dels at føre Kontrol 
med og Anvisning paa Anbringelse 
af AaIepas ved Møller eg andre 
Opstemninger i Van dløbenc og dels 
Kontrol med Overholdelsen af Fred
llings hestemmelserne for Laks, Ørred 
og Helt. 

Udsætning af Yngel i fri Vande. 
Af Laks og de forskellige Ørred

arter er der udsat i fri Vande 
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1,200,000 Stk. Yngel, endvidere 
ca. 1,004,500 Stk. Geddeyngel, ca. 
172,500 Stk. Aalefaring, ca. 148,378 
Karper og 34,700 Stk. Suder. 

Aaret lHlO betegnes fra de fleste 
Steder som et daarligt Knrpenar. 

Om Udklækning og OpdTætn'ing 
Fra 75 Damkulturer bringer Be

retningen Oplysninger, af disse frem
gaar det, at der i de omtalte An
stalter er hehnndlet og klækket 
følgende Kvantum jEg. 

---I' Antal-Hog;;~ A;~;~ f)jnea.:~= An;al n~gn b~-IAntnl YI;geIIK~~!'-
hehandlet . eksporteret holdt til Klækn. klækket. pet. 

Laks ...... /1 

Havørred .. . 
80,000 ° 80,600 I 71,000 I 88 % 

2,564,000. 165,000 2,398,000 l 1,415,000 - 59,1/0 
Bækørred ... I 

Hegnbucørred i 
Kildeørred .. ! 

3,628,000. 840,000 2,788,000 I 2,305,000 83 % 

6,565,000 2,889,000 3,()7G,000 I 2,30t,COO GB % 

I 
862,000 160,000 702,000 I 341,000 148 % 

Af den udklækkede Yngel blev 
5,246,000 Stkr. sat til i Damme. 

Hele Importen af befrugtede 2Eg 
indskrænkede ,sig i HnO til 10,000 
Stkr. KildE'ørredrogn og 10,000 Stkr. 

Rogn af Høj (Salmo sah'eJinus). 
A ngaaende de Fødeem nel', -som 

de fOl'skpllige Anstalter llllvendCl' 
ved dplI spæde Yllgels Opdl'ætning 
meddeles, at: 

Fisk alene 
Naturføde alelH' 
Milt alene 

Cl' blevet anvendt 18 Anst. 

,Fisk og Milt 
Hønseæggeblomme 

" 
" 

" 
" 

" og HjnJ'lle " 
Hønseæggehvide, fast 
Naturfoder og Milt 
Lunge alene 

" 

" 
" Stenbiderrogn samt Hønseæg" 

Fedtgrever 

Fisken er for Størstedelen frisk
fanget Smaasild, Fladfisk og AaJe
kvabber, delvis ogsaa Affaldsfisk, 
særlig Smaasild, som opbevares i 
frossen 'filstan d paa særlige Fryse
rier. Nogle Anstalter opgiver, at 
Foderet (Fisk og Milt) koges før 
Anven dels en. 

Fiske1·iregulativer. 
Folgende Vandomraader er nu 

un derlagt Fiskeriregulation: Vester 
Vandet Sø, Nors Sø, Skive·--Karup 

" 

" " " 
11 

" 
" " " 

8 
" 

" " " 
4 

" 
" " " 

a 
" 

" " " 
l 

" 
" " " 

1 
" 

" " " " 
" " " " 
" " " " 
" " " " 

Aa, Stornaen, Lilleaa, VarJe-Toft
næs- Holme Aa, SncllIll Aa, Kol
ding·Nebel-Aakjær Aa, Hansted 
Aa, Klejstrup Bo, Faxe Aa og 
Lilleaa, Køge An, Blydkobbeaa, 
Bagaa-Mulebyaa, Mlllebyaa (det 
øVI'e Løb fra :vJøl1egaal'd til Aaby
gaard), L:::csaa. 

Endvidere meddeler Beretningen 
Oplysning om Fiskeudbyttnt fra de 

fleste af vore stort' Søarealer og 
slntter med Magister C. V. Otter-
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strøms Beretning fra Fershands
fiskeriforeningens Forsøgsstation ved 
Hornsyld. 

Sidstnævnte Beretniog er dog alt 
tidligere publiceret her i Bladet, 
saa vi mener derfor ikk~ det er for
nødent at gentagp den paa dette 
Sted. 

Red. 

Aalen. 
Af en A .. likel i »Fisch. ZeH((. ,.Om HrundS:l'l
ningerne for l:dsæt!else af Fisk i uablle Vandløb« 

af Dr. IL Friedrichs, Berlin, ,"ed A. J. Il. 

-0-

At Udsættelse af unge Aal befor
drer Aalefiskeriet, behøver vel neppe 
nogen Bevisførelse mere. Aalen tri
H3S jo som bpkendt i omtrent alle
slags Vandløb kun ikke i kolde 
I{ildebække; i sit rette Elememt el' 
den imidlertid i aabne Søe;' og i 
Floder. Dpt er et endnu uløstSpørgs
maaI, hvorfor den ikke mere i saa
danne Mængder som tidligere gaar 
op i de øvre og øverste Dele af 
et Flodsystem ; muligvis, ja temmelig 
sikkert, spiller her Dæmninger samt 
Fol"ttrensning af Vandet en skæbne
svanger Rolle. N aar man nu søger 
at hjælpe paa Naturen ved en rige
lig L dsætning af Sætteaal samt Aale
yngel i V andlø b, hvor den kun spar
somt naar op af sig selv, saa er der 
ikke Tvivl om, at disse unge Aal 
vil trives vel; baade Teori og Praksis 
stemmer fuldtud overens herom. Fra 
mange Kanter, saaledes i Provinsen 
Brandenburg f. Eks. henvises der 
stadig til, at Fremme af Aalefiskeriet 
overhovedet er det vigtigste af alle 
Fiskerispørgsmaal. Nogle Eksem
pler paa Resultater af Aaleudsæt
telse skal her anføres: 

1) I Gr. Trebbel8ee, Hammer 

See, Tsehinkensee og Lange See, 
allesammen aabne Søer i Provinsen 
Brandenburg og alle forbundet med • hinanden, gennemflydt som de er 

j af die Sehlaube, har pens. Forst
mester Renter, Forpagter af samt
lige Søer, udsat AaI helt fra 1880 
af, da de blev indførte fra Italien, 
de saakaldte Montee, senere ind
førtes Sætteaal fra Nedre Elben 
af de sidste ea. 2 Centner. Efter 
dette indfangedes der aarlig gen
nemsnitlig 5 Centner Aal, vejende 
indtil 6 Pund Stk. Ligeledes blev 
der fanget Aal i samtlige ovenfor 
og nedenfor nævnte Søer beliggende 
Vandløb, hvortil de indsatte Aal 
del vis var ud vandrede. Tidligere 
havde der ikke været Aal i de 
omtalte Søarealer, fordi 9 Molle
værk hindrede Aalen i at naa op. 

2) Lignende Forhold træffer vi 
i de nærlig"gende, ligeledes aabne 
Søer. tilhørende Fiskeriejer Wiirke 
i Dammendorf. For at naa op fra 
Spree maatte Aalene passere 2 
Møller, hvilke imidlertid ganske 
hindrede Opgangen til sidstnævntes 
Søer og de med dem i Forbindelse 
staaende Vandløb. Hr. Wiirkes Aale~ 
indplantning har nu forsynet samt
lige Nabosøer med Aal, med det 
Resultat, at de Fiskere, som man 
tidligere ikke kunde beskæftige om 
Sommeren, nu har Arbejde nok hele 
Aaret rnndt. 

3) Gæstgiver A. Riehter, IJChde, 
en førsterangs Kender af Fiskerifor
hold(,lHl i Spreewald beretter, at 
medens man tidligere kun sjelden 
fangede en Aal i Spreewald, er 
Aalefiskeriet i Løbet af de sidste 
15 Aar blevet af Betydning, ja, det 
forekommer, at man paa en enkelt 
Dag fra hele Distriktet har fanget 
8 Centner. Selv havde han paa en 
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Dag købt 3 Centner AaI. Denne 
Til væxt 8 kyldtes utvilsomt Udsættelse 
af AaI. Efter at man i 4 eller 5 
paa hinanden følgende Aar havde 
udplantet Aal, undlod man det et 
Aar; 5 Aar efter blev der kun 
fanget faa AaI. 

Af de anførte Eksempler kan 
man sikkert slutte sig til lignende 
Besultater paa andre Steder, hvor 
Aal har været udsat; kun at Virk
niugerne her maaske har været 
mindre iøjnefaldende, grundet paa 
Vandløbets større Udstrækning. 

Aaleudsættelsesspørgsmaalet bli
ver en Del vanskeliggjort derved, at 
ikke al Aaleyngel ('r lige vær
difuld. Saaledes -skal derfra viden
skabelig 8ide være paastaaet, at 
Sætteaalene fra Nedre Elben for 
Størstedelen ·bestaar af Hanaal og 
som en Følge deraf kun opnaar 
ringe 8tø1'rels(>. 

Denne Anskuelse støttes rigtig
nok kun af et Faatal Praktikere, 
medens man derimod har en Mængde 
Udtalelser for, at der med denne 
Aaleyngel er opnaaede udmærkede 
Resultater. 

Beror nu dette paa, at Hovedre
sultatet trods Hannens ringe Til
vækst, har været gunstig eller vil 
først de næste Tiaar bringe os den 
rigtige Besvarelse, saa er det ialfald 
tilstrækkelig, at vise hen paa den 
Velstand, de Mænd er kommet til, 
som fortrinsvis har drevetAalefiskeri 
og indsat store Mængder af ElbaaL 

Hvad Sætteaal fra østersøen 
angaar, hersker der derimod fuld
kommen Overensstemmelse om, at de 
er et aldeles fortræffeligt, men dyrt 
U dsættelsesmateriale, der desuden 
er vanskelig at forskaffe i tilstrække
lig Mængde. 

I Sydtyskland har man fortrins-

vis udsat de saakaldte italienske 
Montee, Glasaal fra Arno'ens Udløb; 
saavel For<-;ninger som Private har 
deltaget i denne udsættelse, og at 
hele Donaugebetet nu opvise r en 
betydelig større Aalebestand end 
tidligere, n{aa sikkerlig tilskrives 
dette Arbejde. 

r de SeIleste Ti der udsætter man 
hovedsagelig engelske ogøstfriesiske 
Glasaal, om hvis Værdi det dog 
endnu er for tidlig at fælde nogen 
Dom; men alt tyder paa, at i det 
mindste de engelske Glasaal er af 
tulrnærket Ii valitet. Om deres Vækst 
i Ferskvand det første og andet 
Aar har jeg erfaret følgende; I en 
frugtb:u Skovsø hlev der udsat en
gelske Aalefaring, som jeg samme 
Aar i Novbr. Maaned havde Anled
ning til at maale og veje. De Eks
emp1llrer vi fik fat i, maalte 15 cm. 
i Længden og vejede 5 Gr. Stykket. 

I en bred og dyb, lige.ledes meget 
frugtbar Enggrav opholdt de 2 
sommerrige engelske AaI sig. .T eg 
anskaffede en Ham burger Aalekurv 
(smaa, meget trange Aaleruser af 
Pil) og brugte Regnorm til Madding. 
r Løbet af 5 Uger, fra 10de Aug. 
til Hjde September 1910 stod Fang
sten paa. Den mindste var 27 1/2 

cm. og vejede 22 Gr., den største 
331/2 cm. og vejede 59 Gr. 

Fangstdatmn Længde Vægt 

10. Aug. 30,5 cm. 33,0 Gr. 
20. 

" 
27,5 

" 
25,0 

" 2. 8eptbr. 29,0 
" 

44,0 
" 5. 

" 
28,.i 

" 
30,0 

" 5. 
" 

31,0 
" 

35,5 
" 5. 

" 
22,0 

" 
27,6 

" 5. 
" 

i7,7 
" 

2\),0 
" 16. 

" 
33,5 

" 
55,5 

" 16. 
" 

32,0 
" 

42,5 
" 16. 

" 
33,0 

" 
59,0 

" 

l 
}' 
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(}ennemsnitslængden var altsaa 
30 c!ll., Gennemsnitsvægten 37.5 Gr. 
ved en gennemsnitlig Væksttid af 
]57 Dage i den anden Sommer, 
beregnet fra l. April af. Den 
4de SepUlr. som Gennemsnits
datum viser at en hel Sommers 
Tilvæksttal vilde være ikke uvæ
sentlig højere. Om Høsten derimod 
forsøgtes Fangsten forgæves. Ihvert
fald er disse Tilvæks'ttal for en saa 
kort Tid overordentlig gunstige. og 
højere end man kunde vente sig. 
I Indsøer vilde de næppe stille sig 
fuldt saa gunstige. 

Et ligeledes bemærkelsesværdigt 
Tilvækstresultat konstaterede jeg i 
en lille Mecklenburgsk Indsø. Der 
"ar indsat Elbaal i Septbr. 1909; 
Søen er overordentlig frugtbar, InPll 

husede tidligere ingen Aa1. I 20 
Maaneder, deraf 12 Vintermaaneder, 
havde de været i Søen. I mit Nær
vær fangedes en Aal paa 215 Gr., 
altsaa over Ih Pund; og Fiskeren 
havde et Par Dage fanget en, der 
var endnu større, medens de øvrige, 
samtlige var .af lignen de Størrelse. 

Betænker man nu, at der altid er 
meget stor Efterspørgsel efter Aal, 
og at dp stedse opnaarhøjere 
Priser, .saa kan man trygt sige, at 
Aalefiskeriets Forbedring ved en 
rigelig og fornuftig Udsættelse af 
Aalefaring er et af de aller vigtigste 
FiskerispørgsmaaL og at hvet' Krone, 
som anvendes hertil, betyder det 100-
dobbelte i Renter fOl' Nationens 
Formtte. 

Hvis f. Eks. kun 50 pCt. af de 
udsatte Aa] naar en Vægt af 11/2 

Pund og vi kun regner med disse 
50. pCt. (Hannerne forbliver nemlig 
smaa, og forøvrigt behøver man' 
ikke at regne med synderligt 
Tab ved Udsættelse af Sætteaal) 

saa vil 1 Million Sætteaal (omtrent 
500 Centner), hvis Udsættelse højst 
vil koste 17,500 Mrk. i Løbet af 
lIogle Aar være vokset til 750,000 
Pund Aalekød. til en Værdi af 
637,500 Mrk., n aar man kun regner 
med en Engrospris af 85 Pfg. pr. 
Pund. 

Endnu mere glimrende, om end 
langsommere. forrenter Udsættelsen 
af Aaldaring sig, naar vi lægger 
de sftmme Tllvækstl'esultater som 
ved Sætteaalene til Grund for Be
regningen. Et Tusind engelske 
Aalefaring koster 3 Mrk.. Tahet be
regnes til 50 pCt .. ja, lad os sætte 
at kun 40 pCt. af den udsatte Yn
gel vokser til og i Løbet af 5.-6 
Aar opnaar en Vægt af ]1/2 Pd. Stk. 
:2 :\IilI. Yngel vil koste 6000 Mrk., 
maaske fi~OO, alle Omkostninger 
iberegnet. Fangstens Værdi vil be
løbe sig til en rund Milliou (1,200000) 
Pund Kød. 

- Det staar igen at bevare 
Spørgsmaalet: Hvor skal A~tlen 

helst udsættes? Først og fremmest: 
ikke i Flodernes Strømløb, men i 
rolige Bugter og Tilløb, i Indsøer, 
som staar i Forbindelse med Floder. 
Hvor man hal' en god Bestand af 
Sandart, vi] denne kunde skades af 
for rigelig Aalebestand, ligeledes 
kan det skade en rigelig Bestand 
af Suder. Dog er dette mest Til
fældet i lukkede Vandløb. 

]Jn ny Sygdom 
i Gællerne hos Karper. 

-0-

Flere Steder :. Tyskland har der 
ifølge Allg. F-Z. i afvigte Sommer 
optraadt en Sygdom blandt Karperne, 
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som i kort Tid har bortrevet en stor 
Mængde Individer. Dødsfaldene ind
traf meget pludselig. 

Uden forudgaaende Sygdomstegn 
laa allerede den første Dag, Døds
faldene bemærkedes, Karpeyngel i 
Tusindtal ved Bredderne af Dam
mene, men ikke en eneste større 
Fisk fandtes iblandt dem. 

Den anden Dag begyndte Sygdom
men imidlertid ogsaa at angribe de 
toaarige gamle Karper og Suder og 
den tredie Dag maatte de store Kar
per bide i Græsset. 

I tætte Skarer stod Karperne ved 
Tilløbet, til de udmattede skylledes 
tilbage i Dammene. At sætte de 
syge Fisk om i frisk Vand nyttede 
intet; hvad der en Gang val' inficeret, 
val' redningsløst fortabt. Men lige
saa hurtig Sygdommen indfandt sig, 
ligesaa hurtig forsvandt den atter. 

At Vandmallgel skulde være Aar
sagen var udelukket. 

Forurening af Vandet kunde heller 
ikke være Grunden; thi 3:edden, der 
opholdt sig i de samme Vande, fej
lede intet. Man hav:le altsaa her 
med en ren Cyprinide Sygdom at gøre. 

Undersøgelsen blev foretagen af 
Dr. M. Plehn ved den biologiske 
Station for Fiskeri i Miinchen. 

Af Dr. Beretning herom skal vi 
meddele følgende; Gællerne var i 
U dseende ganske afvigen de fra sun de, 
raske Gæller, der skal se klare og 
blodrøde ud; her var de derimod 
opsvulmede, plettede og blaa
ligrøde. 

Udseendet adsYilte sig fra de 
plettede Gæller, der fremkommer 
ved Svovlsyreforgiftning, hvor Af
lejringen af store Slimmængder er 
det karakteristiske, ved at her ingen 
abnorm Slimafsondring fandtes. 

Her var alle de hvidlige Steder 

ganske farveløse, som om de inttJt 
Blod indeholdt. Blodkarrene var 
fuldstændig tilstoppede af mikrosko
pisk Svampevæv, som var trængt ind 
overalt og ganske og aldeles havde 
ødelagt Gællernes respiratoriske 
Evne. 

Dette Svampevæv er bunden til, 
og kan kun trives i Blodet, hvor det 
ofte danner' hele Bundter, der fuld
stmndig spærrer al Passage. 

Af Sygdommens Natur vil man 
derfor forstaa, at den ganske ude
lukker Helbredelse, og derfor nød
vendigvis maa medføre Døden for 
de angrebne Individer. 

Hvorledes Infektionen gaar for 
sig, ved man ikke endnu med Be
stemthed, dertil har det disponible 
Undersøgelsesmateriale ikke været 
tilstrækkeligt, fordi Sygdommen 
standsede omtrent lige saa pludse
lig, som den opstod. Dog kan man 
med temmelig Sikkerhed gaa ud fra, 
at den maa komme fra Omgiveisene 
og udefra trænge ind i Fiskens Or~ 
ganisme. Sygdommen b(>gyndel' nem
lig i de yderste fine Gælleblade og 
trænger derfra ind i de store Gælle
blodaarer. 

De til Dato foretagne Undersøgel
ser har konstateret, at Sygdommen 
kun træffes i Gælleregionerne; me
dens man aldrig har fund en den i 
Hjerte, Hjerne eller andre af de 
indre Organer. 

Deraf tør man vel ogsaa slutte 
at den hører til de Svampearter, der 
trænger til Ilt for at trives. 

U muligt er det heller ikke at den 
udvikler sig særlig frodigt i stærk 
Yarme; hm'paa tyder, at den for 
første Gang er bleven bemærket i 

. den fvrløbne, usædvanlige varme 
Sommer. 

Men indgaaende Undersøgelser 
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vil blive foretagne i den biol. Sta
tion for Fiskeri i Miinchell, saasnart 
nyt Undersøgelsesmatel'iale an
tagelig næste Sommer - atter kan 
erholdes, og vore Læset'e skal da 
blive holdte h jour med, hvilke Re
sultater disse Undersøgelser giver. 

Red 

Fiskeri i g'amle Dag'e. 
-0-

Store Fisk. 
Fra en gammel Beskrivelse ovet' 

N autrup Pastorat i Salling hidsæt
tes følgende, som er et Udtog fra 
Afsnittet om Næringsvejene: Ind
byggerne ernærer sig af Agerbrug 
og Fiskeri, del' ikke Cl' ubetydeligt 
og afgiver Aal, Flynder og Sild. 
Der drages overalt med de nu i 
Limfjorden brugte Pulsvaade, Bøtte
vaade og Snurrevaade ogLanddrags
vaade til Sild, som fiskes ved Kybe
og Sallingsund. f'ør Havets Ind
brud i Limfjorden imellem den 4. 
og u. Februar 1825 var Fiskeriet 
langt betydeligere. Ved Harrenoer 
var om Eftet'aaret et ikke ubetyde
ligt Heltefiskeri, og ved Lysen-Bred
Iling og Følvig fiskedes om Somme
ren betydelige Masser af store Bra
sen) ofte til en V ægt af 8 til 10 
Pund pr. Stk. Disse 'Fisk gik i 
Legetiden op i store Stimer; IlU er 
dette Fiskeri forbi, da disse Fisk 
nu ikke mere findes saa højt oppe 
i Fjorden, lige saa lidt som Gedden, 
Aborren og Skallen. Sildefiskeriet 
har siden Havets Indbrud heller 
ikke været saa betydeligt som før. 
Ofte er der yed Kybe med :2 Silde
vaade og i en saakaldt Dræt fanget 

lGOO Ol Sild, foruden andre Slags 
Fisk. Ofte fangedes ogsaa Gedder 
til 40 Pund pr. Stk. og Ørreder til 
32 og 48 Pund pl'. Stk., ligesom og 
store Helt og Smælt. " Disse Be
retninger har Interesse derved, at 
de giver os Oplysning om, hvilke 
Fiskearter, der har været alminde
lige føl' Havets Indbrud i Limfjor
den og nu har maaUet fol'trække 
paa Grund af det salte Vand og 
andre Grunde. 

Knude man faa tilstrækkeligt Ma
teriale fra de gamle Indberetnin
ger, knnde lllan rekonstruere den 
gamle Fiskebestand i vore Søer, 
Auer og Fjorde. Mærkeligt nok, 
at Silden trak bort, da Havet brød 
ind; men det gjorde den. og der 
var flere Byer. hvis Handlende gik 
fallit af den Grund. Det er saa
ledes beYisligt, at ca. Halvdelen af 
de Handlende i Nibe By gik fallit. 
da Silden trak bort. Der yar en 
enorm Sildehandel fra ('a. 1810 til 
1818. I Aalborg yar der i Mær
heden af den nuværende Spritfabrik 
et stort Sildesalteri, som ligeiedes 
sygnede hen. 

Overkøbmand J aeob Kellerup, 
Aalborg, exporterede store Mæng
der af Sild til.Kønigsberg, Danzig, 
Stettin, Libau. Memel og Riga. 

I et eneste Aar tabte han yed 
Sild ea. 15000 Kr. _. 

Det er ganske forstaaeligt, at 
Gedden forsvandt, da Havet brød 
ind og gjorde Vandet mere salt
holdigt; thi deu el' eu udpræget 
Ferskvandsfisk. 

P. C. IC 
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Forspildte Chaneer 
Slurnpetræf. 

Ener »Tht' Ficld« fra Friln Skag oeh Sjø 
af A. J. II. 

(Sluttet) 

-o--

Har f. Eks. min VCIl Conrad for
talt mig om. hvordan der længst oppe 
i Vandløbet Himler lIl(~d Steder. 
fulde nf l Punds Ørreder (og det 
'beretipl' han mig l!vel·t Foraar). saa 
sigel' jeg ufravigelig til mig selv, 
at dell nedre Del absolut lUaa være 
endnu langt bedre. eftersom den 
bande er større og bredere; min 
Ven ('1' sel \"følgelig blot fuld af 
Fo]'(lom. J a vel kender han En. 
som tog ::\Iasser af PUlld deroppe, 
meu det er jo nu mange Aar siden. 
Og han tog tilmed alt haade Stort og 
Smaat. Desuden er det saa meget 
længere at gaa derop. - Naa. 
Conrad saa af Sted til sit for
jættede I,alld Vand mener jeg -
og fremy; ser 0111 Aftenen over et 
Dusin Fisk. ileraf:.o! paa oyer 3 Pund. 
Jpg derimod naa ja. det havde 
været eD daarlig Dag for 
dpn nedre Del af Vandløbet; hvad 
kunde man i det hele yen te sig 
llled elI Vind som tlemw? 

Der tindes jo ogsaa andre Aar
sager til tabte Cham·er. som f. Eks. 
uenfordømte Influenza - eller 
hyad det. nu er for pn Sygdom, som 
Inert AHr om Høsten berøH~r mig 
Hogle Dages Stallingtiske. 

Saaledes kender jeg en stakkels 
uheldig Fyr, som med nogle gode 
Venner sig til en Flod, fuld 
af de herligste Fisk, der bare 
utaalmodigen vCJltede han~ Komme. 

Straks den første Dags Morgell 
blev han nødt til at holde SengelI, 
og der for·blev han tt'oligen flere 

Dage, lige til det var Tid at rejse 
hjem igen! Hall fortalte mig der
imod. at hans Venner val' oY(~rlllaadp 
tilfredse llled deres Udbytte. 

Ogsaa god Mad har ofte vist sig 
skæbnesvanger i den Slags Tilfæl
der. :Mere end en uforlignelig Fisk 
har faaet Lo\' til at gaa i Fred. 
upaaagtet af sin retmæssige Ejer. 
der sad og sVlf'lgede i Bordets 
Glæder. medens maaske en anden 
fik Fornøjelsen af at trække hans 
Bytte ilalld. 

N aar alt kommer til alt. saa er 
alle disse Tilfælde blot Dele af et 
Hele, nemlig af den Skæbn(), som 
kun lader saadallne sjældne Chancer 
komm(~ i ell Fiskers Vej, for at han 
skal faa Anledning til at slippe sig 
dem af Hænderue. Og dog er 
Skæbnen ikke saa aldeles umulig 
bestandig: det hænder jo at Gud
inderne er optHgne audre Steder, 
saa dpt lykkes os at faa en GeYlnst 
hjem, og det forklarer og: aa. at en 
Sportsfisker, trods Modgang og Vider
yærdigheder ikke opgi\'er sit kjære 
Fiskeri. 

Fiskemarkedet. 
l,ohcllh'1\'ns oJTentlige Fiskeauktion. 

Prisel'nc fra forrige Uge. 
Ani G5-85 øre' pI'. Pd. 
Laksørred 90-110 
Lnks, store 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

nO-1 25 
40-50 

Øre pr.lOO Stk. 

Il e I' li Il, 21. Oktbr. 

(Officiel Madwdsheretning). 
Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, 11Ult, smaa 

pr. pr. Pd, 

70-85 

• 
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Slider, store 
Suder, mellemstore 
Brasen, store 
Brasen, Slllaa 
AnI, store 
AnI, mellemstore 
Aal, SllJan 

Karper, store 
KHrpel', usorteret 
Karl1dser 

72-84 

Jspnkl(t~de Fisk: 

0rredHsk, SIlHUl 

HU\'ølTed 
Laks, store 
Laks, smaa 
Ahorre 
Gedde, store 
Gedde, mellelllstore 
AnI, store 
Aul, mellemstore 
Aal, usorteret 
Km'per 
lWasen 

Laks 
Laksørred, store 
Laksørred, SIlJall 

AnI 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Aborre 
Brasen 
SlIdel' 
Karper 
Sandart 

Pr. pr. Pd. 
73 

82-10t 
113-127 

40 
M-63 

78 

52-55 

Allolla, :lI. Oktl>l'. 

Pr. pr. Pd. 

80--l35 
60-85 

55-60-B6 

35-51 
22-34 

16-22-32-40 

Annoncer. 
-0-

Skovivaad, 
al samme Slags som jeg i den senere 
Tid har leveret til danske Ferskvands
søer, leveres komplet af 

Sønderborgs lYet(abrik, M. L. Utzon, 
Sønderborg, Als. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

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

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
(~. J) o Ul a s e h k e. 

Fischhnndlung. Bel'lin 40. 
Lohrterstrasse 18~ 19. 

Tclegr.-Adr.: .<'tn-ellenJuuldcl. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima OJneæg. \'ul!el 
og Sættetlsk af Hæk-. liilde
og Regnbueørred s}lmt Sætte
fisk af I{arper og Sudel' 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, størro 0!TCO. Kar

per og Suoer købes og afhentes paa 
nærmesto Jernbanestation mod T{Oll-

tant. J. C. Ch'rlstensen. 
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Albæk Fiskeri 
pr. Skjern. 

Et godt Fiskeri, 20 Damme, hvoraf 
de ,t er ca. 3/4 Td. Land, med Be
sætning og Moderfisk, Udklæknings
hus, Ishus samt Stald og stort Hønse
hus og en ny Villa til Beboelse øn
sIres sdgt straks eller til Forpagt-
ning. A. Polle·1' 

pr. Rkjern. 

Forpagtning 
:\f et mindre Fiskeri med rige
ligt og godt Vand og Udklæknings
hus lmn faas str'aks paa meget billige 
Vilkaar. Særlig passende fOL' on 
Mand, der kan drive et Haandværk 
ved Siden af som Biindtægt. Billet, 
mrkt. "Straks", modtager dette Blads 
Kontor. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ort'edarter købes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste ,Jernbanestation. 

--:=:= 'Kontant Betaling. --

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Tclegr,-Adr.: 
Damkultur, 

Lunderskov, 

sælges. 

P. 1la'llsen &: P. Jø'J'gønsen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejr'skov 16. 

A verter i Foreningens Mediernsblad. 

Statskonsulent, Magister Chl'. Løftin~. Lykkesholmsalle 3 A, KøbenhaYll. 

A.,tikler o~ lDeddelel!iolt"l' er stedse yelkomne og bedes sendt nnder 
Adresse: Dr. C. Hollmeyer, Sorø. - Artiklee ror hvilke der foedres Honornr, 
bør forsynes med ))l11od HonoraJ'(t. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykliel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krollh 
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Lidt om 
Damkultur i N oVemb~l\ 

o-

l denne Maanod begynder Afstryg
ningen og Befrugtning af Kilde- og 
Bækørredæg, og det bliver derfor i 
II dldækningshuset, at Fiskernesteron 
nu maa have sin Interes8e, fol' at 
der kan blive et godt Resultat. 

Udklækningen og Befrugtningen 
af .ZEggeno foregaar paa forskellig 
Maade; enhver Fiskemester holder 
paa sin l\Ietode som don rigtige, 
saa det er ikke nemt at opgive 
nogen som den bedste; det er ogsaa 
af den Slags Ting, som enhver Fiske
mester maa experimentere sig frem 
med under sine Forhold. Dog kan 
man som en almindelig Betingelse 
sige, at Moderf1skene skal have et 
passende Huld, ikke for magre og 

ikke for fede og dertil kraftige og 
sunde Fisk, som skal være passende 
modne, naar de bestryges.*) 

Naar lUan har Resltltatet af Pres
nillgen af Kilde- og Bækørred-Moder
fiskene, kan man danIle sig en Mening 
om, hvorvidt man har behandlet dem 
rigtig eller ikke. 

De Erfaringer, som man har ind
høstet, kan nu komme tilgode over
for R~gnbueørreden, som er van
skeligere at have med at gøre end 
Bækørredon som Moderfisk, man maa 
helst efterse llegnbueørredmoder
fiskene i denne Maaned, se om Dam
mene, hvori de gaar, er tilstrækkelig 
rene og se om Fiskene er i passende 
Foderstand, saa man kan tage sine 
l"ol'holdsrogler. 

Forhaabentlig faar vi godt Vejr 
nu en Tid, thi mange Steder trænger 
alle Fiskene i Dammene til mere 
Foder, grundet paa Vanskeligheder 
ved at faa Foder frem regelmæssigt 
paa Grund af det stærke Stormvejr; 
lad os derfor benytte Tiden, for man 
ved ikke, !laar Vinteren indfinder sig. 

S. Andersen. 
Fiskemester ved Lundgaard Fiskeri. 

*) Moderlisk mellem 4-7 Aar giver 
som Regel det krafligste og mest 
levedygtige Afkom. Red. 
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Hvor Statskas'sen 
kan spare! 

,I:gcblmlct Dansk Follwstyl'c.) 

o-~ 

Grundigt har Finanslovkommissi
onen hugget løs pau de Bevillinger, 
der hidtil har været ydet Fiskel'iet, 
og paa de fleste Punkter har Mini
steren fulgt Indstillingen. ::Ylen det 
kan ikke nægtes, at 
Erhvervets Bevillinger 
af llsagkyndige, og at Følgen er, 
Smaabevillinger, som Erhvervet selv 
sætter Pris paa, er blevne 
mens større Bevillillgel', som Er
hvervet vistnok gerne gav helt eller 
delvis Afkald paa, hal' faaet Lov til 
at leve uforstyrret videre. Penge 
skal der spares, og det lIlaa være 
enhver god Borges Opgave at hjælpe 
med hertil; men lad os spare, hvor 
Pengene bedst kan undværes uden 
at sætte Erhvervene i Stampe. 

Ferskvandsfiskeriet tI' blevet sær
lig slemt medtaget paa Finanslov
forslaget. Et saa lille Erhverv, hvis 
Udøvere bol' spredt over hele Landet, 
kan ikke vente særlige Fortalere pau 
Tinge, og Publikum kender det over
hovedet næppe som Erhverv, men 
kun som et behageligt Sommerferie
tidsfordriv. Og dog opgør Statistisk 
Bureau Værdien af den udførte Fersk· 
vandsfisk til omved 900,000 Kr. aar
lig; medregnes Landets Forbrug, 
bliver det ca. ] YIillion Kl'. aarlig. 
Her bliver det for vidtløftigt at 
komme ind paa, hvor og kæm
pende Erhveryet endnu er, og hvor
for det behøver Statens Støtte fol' 

fiskeriets Udvikling, om Jllau ind
drager de faa Tusinde Kroner, som 
nu all vendes til F'agblad, Forsøgs
station o. 1. Meu der Cl' derimod 
andre Punkter, hvor FerskvanJsfisko
riet kostel' Staten Pengmmmmer, som 
'sikkert fortræffeligt kan beklippes. 

I. F'isl.;eriwlstillingen i 1912. 

Først el' der FiskerilHbtillingon i 
1912. Der er bevilget 100,000 Kr. 
til den, og det el' ikke nogen Klat
skiiling. naar mali betænker, at der 
næppe er mange, dol' ønsker dens 
Atholdelse nu. De allerfleste vilde 
ikke sørge, om den Udstilling fik 
Lov at vente til bedt'C Tider. H vnd 
om Udstillillgskomiteeu blev opfor
dret til at gøre Ilede for, om dd 
ikke ntr muligt at standse Forhe
redelsel'lle og afvikle de allerede 
indgaaende Forpligtelser mod en 
mindre Sum. Ferskvandsfiskeriets 
:\l1del i lJdst,ilJingstilskudct kan vel 
sættes til (Indtægt af Saltvands~ 
fiskeriet ca. 14 Millioner, af Fersk
vandsfiskeriet ca. l Million), hvilket 
giver ca. 7,000 Kr'. Der er næppe 
nogen Tvivl om, at Fel'ekvalldsfiske
riet finder, at disse Penge - som 
det ikke har bedt om - kunde kOJll

me det tilgode paa en bedI'{, l\bade. 
Dot staar for mange som en for

argelig Ødselhed i saa trange Tider 
nt afholde en stor og kostbar U d
sti Ding, elOl' slet ikke er paakl'ng
ende nødyendig - thi det, at Peng
ene er bevilgede, el' dog ikke nok 
til at motivere Udstillingens Afhold
else, hvis det passer, at denne ikke 
er almindelig ønsket indenfor Fisko-

indenfor en overskuelig Fremtid at rierhvervene. 
kunne naa til at udnytte de store 
Mnligheder, vort'Lundsnaturlige For- II. Fiskeriet i Gudenaa. 
hold byder det; nok pr det, at det I ældre Tid vHr Laksefiskeriet 
vil virk o lammende paa FerskYunds- Gudenaa meget betydeligt (Runders 
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Laks), men cftel'haanden ødelagdes 
det ved Rovdrift. Staten købte da 
1898 FrijsellVold Fiskegaard lidt 
ovenfor Randers og betalte for Ejen
dommen og dens Privilegium paa Af
spæning af Aaen 150,000 Kl'. l 
Fiskegaarden lader Staten Hil knn 
fange dp lÆks og Ørred, som er nød
vendige for at skaffe RoglI til kun
stig Udklækning (Yngelen sættes 
senere i Aaens Ti.lløb), men endog 
de afstrøgne Fisk udsættes i Aaen 
igen. Staten har altsaa givet Af
kald pan enhrer lutægt af Fiske
gaarden. :\iell ikke nok hermed øg 
med, at den bekoster Bogllen ud· 
klækket og YngelelI opdrættet. -
ydermere maa Staten nu, da de kost
bare Lak" og Ørred igen er almillde
lige i Aaen, holde (~t fire j\'falld strerkt 
'Tilsyn for at regulere Fiskeriet efter 
dem, fon;) at den samlede aarlige Ud
gift til GudeIlaaens Fiskeri Cl' paa 
mindst '·~~;U(iO Kr. 

H nul opnuas der Ja for disse 
Pellge ~ Ild, ('t vllJlflkeligt at sige, 
thi end ikke OJlIY'llling-er om Fang
sten ('1' Gudf'nnasfiskerne pligt,ige 
at af~ive SOli! Tak for Pengene. 
Men Slln llH'get Sl'S af Fiskeriheret
ningen fol' }\llO, at ca. halvandet
hundn'(]e ;\1 1I1l cl driver Fiskeri efter 
tHl\s og ('1l"n'(\ ovpnfol' Fiskegaarden 
(;,: mellem dmme øg Silkeborg), 
medens dette Fiskeri i Aar lHOO 
knap beskæftigede det halve Antal. 
Den virkelig rationelle Drift af Gu
dcnaaell mar.1tte i Modsætning hertil 
bestaa i, at Fisken saa vidt muligt 
fangedes i Fiskegaardell, hvorefter 
U dbyttet fordeltes paa de nskeri
berettigede efter Udstrækningen af 
deres Ret. Og indførtes denne 
Driftsmaade, sparedes l) de 150 
Mands Arbejde, 2) deres Hedskaber, 
3) en Fiskeribetjent ved Aaen (Løn 

1200 Kr.), medens der ikke opstod 
nye tidgifter, idet Fan gsten kunde 
besørges af det samme Mandskab, 
som nu maa holdes paaFiskegaarden. 
Hvis Stat.en saa forlods fradrog en 
passende ~;um som Rente af den 
Kapital, del' afStatskassell er anvendt 
paa Fiskeriets Forbedring, samt en 
Sum svarende til den am'lige Udgift 
til Yngeludsætning og Fiskeritilsyn, 
vilde Hesten med Hette tilkomme 
Aaejel'lle. A f disse er Staten selv 
den betydligste, idet den ejer Fi
skel'iretten udfor den gamle Trække
sti ("Kaagstien"). Denne Fiskeriret 
har Staten ikke hævdet, men heller 
ikke givet Afkald paa, og nu da 
ingen Bortødslen bør finde Sted, 
kan der vel ikke være Tvivl om, 
at Hensynet til Statskassens Het 
maa gaa forud for det Ønske om, 
at Sagen vedblivende maa gaa upaa
agtet hen, som mulig kunde næres 
af Befolkningen ved Gudenaaen og 
af' dens Hepræsentanter paa Tinge. 

Gudenaaens Fiskerilov skal revi
deres inden Udgangen af 1912. 
Gid da en fors\'arlig Ordning maa 
blive indført, saa at de Beløb, der 
til Gavn for Fiskeriet er udlagt af 
Statskassen, inaa blive forrentede, 
og saa at de aarlige Udgifter til 
Driften helt lller delvis maa blive 
nfholdt af det ved Fiskeriet ind
kommende. Og lad samtidig Staten 
kræve sin Fiskeriret anerkendt i 
Stedet for stiltiende at forære den 
bort. - -

Bespnrelser som de ovenfor fore
slanede (Fiskeriudstillin gen, (tuden
aaen )vilrle næppe virke skadeligt paa 
:B'erskvaJldsfiskerierhvervet, 'hvilket 
derimod maa forudses at 'være Til
fældet med Finanslovf~rslagets. 
]'01' nt bidrage til, at dette maa 
bl iye indset, før det er for sent, er 



2M; Ferskvandsfiskeribladet Nr. 22. 

denne Artikel fremkommen i "Damik 
Folkestyre". 

C. V.Otterslyørn. 

I mangt og meget kan vi være 
enige med Forfatteren i hans Ud
taleIser; vi tror ogsaa at Tidspunktet 
for Fiskeriudstillingen er mindre 
heldig valgt; men Arbejdet for at 
tilvejebringe U dstillirigen er nu naaet 
saa langt frem, at de deltagende 
Lande allerede har bevilliget Penge 
dertil og nedsat dCles Komiteer, 
saa vi anser det for ganske umuligt, 
at vi under de joycliggen[le Forhold 
skulde kunne trække os tilbage. 

Den største Nytte, vi det'for i 
Øjeblikket kan gøre Ferskvandsfiske
riet, er efter vor Mening, at sætte 
al mulig Kraft illd paa at vise, at 
vi virkelig duer til noget og ejer 
Evne og Kræfter til at bære Udvik
lingen fremad. 

Lad os derfor tage Udstillingen, 
naar vi nu en Gang skal have den, 
og gøre det bedst mulige ud af den. 
Bliver vor Part af den greben prak
tisk og fornuftig an, man vi dog vel 
ogsaa kunne komme nogenlunde 
helskiIldede derfra, saa vi kan høste 
bande Ære og Gavn af den. 

Red. 

Sandarten. 
-0-

Forls(plteIsc af "II Artikel i ),Fiseh,-Z"it.« 
»)OnJ Grundsætnillgerne for" Cdsmttelse af Fisl\: 

i "a1me Valldløb« al' D,'. Friedrichs, Berlin, 
ved .\ •• 1. H. 

FOl' at kunne trives er SalHlarten 
bundet til mere begrænsede Livs
betingelser end baade Aalen og, 
Suderen; hvis den paa et bestemt 
Sted aftager i Mængde eller begiver 
sig paa Vandring, saa vil dette 

sikkert kOlIlllle af, at dens Foder
dyr er forsvundet eller for stærkt 
deeimeretj deL vilde dog føre lor 
vidt her at gaa ind paa dette Emne 
i dets nærmere Enkeltheder. Men 
i sand anne Tilfælde af naturlig Til
bagegang er enhver Indgriben unyt.
tig, snalænge Naturforholdene ikke 
af sig selv vil bedres. - Dog 
der nok af Tilfælde, hvor det gæl
der om enten at indpinnte Sand
arten i Vandløb helt fra nyt af, 
eller paa Steder, hvor den før har 
været for Haanden - ellf'!' endelig 
at hjælpe pan dens naturlige For
m Cl'else. 

Bel' skal nnføres nogle ~:ksem

pIer: 
1) Den bekendte Fiskemester W. 

Kegel i Calbe a. S. skriver Bdie 
Febr. 1910. 

I umindelige TIder har man f/lU
get Sandart i Saale, indtil den for 
ca, 20 AaI' siden begyndLe at tage 
betænkelig af i Ma'llgde for omtrent 
helt at forsvinde l de sidste 
10--12 Aut', Aarsagen hertil man 
sikkerlig tilskrives den Dæmning, 
der i Særdeleshed pan Strækningen 
fra Calbe til Mundingen bliver an
set for et Mesterstykke i Dæn:nings
bygning. Dog har ogsaa Sports
fiskeriet. stærkt bidraget til Sand
artbestaJldcns Tilbagegallg; hvor 
denne velsmagende ]!"isk blot var 
at opdage, blev den saa haardt 
efterstræbt IDed de fortl'æffeligste 
Redskaber og med alle mulige Fi
nesser, at den tilslut maatte give 
Labt og vandre over i Fiskerens 
ltygsæk. - I de sidste 8 Aar er 
der imidlertid ved };'oranstaltning 
af Fiskeriforeningen i Sachsen-An
halt blevet indsat Slmdartæg og 
Sættefisk i nedre Saale, hvilket be
tydelig har forbedret Sandartfiske-

I 
l 
i 
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riet. Hesultatet med Sættefisk var 
især udmærket. Allerede efter 2 
Aars Forløb opviste Fiskene en 
Vægt af fra 1314 til 2 Pund og et 
Aar senere fra 21h til 31/2 Pund 
Stykket. Sandart, udklækkede af 
.LEg, som blev behandlet mcd den 
største Omhu efter Wiirkes For
skifter, viste den 2den Høst en 
Størrelse af fra 1/2 til Pund. 

Vort Fiskeripersonale melder nu 
i Efteraaret, at dette Aars Yngel 
trives udmærket, man har gentagende 
Gange bemærket Sandart af Finger
længde. Af stor Betydning for 
Sandartens Fangst er den Kends
gærning, at denne Fisk ikke synes 
at fjerne sig langt fra det Sted, 
hvor den er udsat; jeg antager 
derfor, at den er mindre vandrely
sten end de andre Fersk vandsfisk ; 
thi de bedste Fangstpladser er som 
Regel ikke langt fra Udsættelses
pladserne ; Sandarten regnes derfor 
at være mere Standfisk end Vandre-
fisk.*) " 

Jeg vil ogsaa gøre opmærksom 
paa, at man ikke her ved indtruf
fen stærk Døddighed hos andre 
Fiskearter har fundet døde Sand
art; den regnes derfor at være mere 
sejglivet i fornrenset Vand end f. 
Eks. Aalen. Endelig vil jeg til
føje, at da llIan ved forrige Aars 
store ls- og Oversvømningskatastrofe 
fandt Fisk af alle Slags og i store 
Mængder kvalt og forklemt udover 
Agre og Enge, var der ikke en Sand
art derimellem. 

Heraf tør man jo slutte, at Sand
arten ikke forlader Flodsengen 
under Oversvømmelser, men snarere 

') Hel"m kn ytter Dl'. Friedl'iehs den Bemærk· 
ning, at dette i Almindelighed ikke el' Tilfældet, 
idet Sandarten lIndertiden ·ud- og indyftndrer i 
store Skarer. 

SØgN og finder Tilflugt paa dybere 
Vand, naar aer er Fare forhaanden. 
Om Høsten og Vinteren bliver den 
ogsaa fanget paa dybt Vand i store 
Mængder. Alle disse Kendsgernin
ger taler derfor for en rigelig Be
sættelse af vore Vaudløb med Sand
art. 

2) ForstInester Reuter, dengang i 
Siedichum, skrev i 1904. 

l Schlaubesøerne i Kredsen Frank
furt a O. indsatte man for 25 Aar 
siden en Del ældre Sandart, fordi 
Racen var ved at dø ud, var de
genereret og ikke mere formede sig. 

Udsættelsen blev gentaget, Sand
art fra forskellige Vandløb skaffet 
til Veje, hvorefter der paafulgte 
Blodfornyelse og naturlig Formering. 
Endnu bedre blev Resultatet, da 
man udsatte en Sommer gamle Sand
art, som baade var billigere og 
lettere kunde skaffes til Vej e end 
ældre Sandart. 

3) Hvis jeg ikke tager Fejl var 
det Htibner som i sin Bog: "Fiskeri
brug" beretter følgende: 

Pall. Rhinstrækningen fra 'Vorms 
til Mainz har Fiskerne udsat Sand
art siden 1886; i 1891 blev der 
fauget 850 Stykker. Senere for
merede Sandarten sig ad naturlig 
Vej og i 1903 var Sandartfiskeriet 
saa gunstig paa denne Strækning, 
at der fangerles mange Centner hvert 
Aar, som indbragte mere end alle 
andre Fiskearter tilsammen; Eks
emplarer paa fra 6-10 Pund var 
ingen Sjeldenhed, 

Paa andre Steder ved Rhinen har 
Fangsten ikke været underkastet 
Kontrol; hvordan Sandartfisket ar
ter sig ved Worms nutildags har 
vi ingen Underretning om; men i 
ethvert Fald er foranstaaende Be
retning Bevis nok for Hensigts-
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mæssigheden af at udsætte Sandart 
ogsaa i andre Vandløb. 

Selvom imidlertid Sandarten har 
indlevet sig i en Sø eller Flod, kan 
det dog alligevel være nødvendigt 
at udsætte Yngel eller Æg, idet 
denne Fisk let lader sig forstyrre 
i sin Leg og derved forsømmer sin 
Forplantning. Til Udsættelse egner 
sig ethvert Alderstrin, lige fra 
Ægget til den modne Fisk; det 
sikreste er dog en Sommer gamle 
Sættefisk. Dog er det ret vanske
lig at erholde saadanne i større 
Mængde undtagen netop om Ef ter
aaret, hvorfor man godt kan tage 
sin Tilflugt til Æg, Yngel og større 
Sættefisk. 

Fra Steinhuderhavet level:ede man 
i 1909 flere Centner store Sættefisk, 
som ankom i den bedste Tilstand 
til Witten berg, Lenzen og flere 
Steder, hvorpaa de udsattes i Elben. 
Nogle Uger senere fiskedes der med 
Vaad flere Kilometer længere nede 
10-15 Sandart paa grundt Vand 
lige ved Bredden; de var imidlertid 
næppe levedygtige; at de hidrørte 
fra de udsatte Sættefisk, kunde man 
tydelig se af deres kortere, tykkere 
Form i Modsætning til Elbsandartens 
mere slanke' Krop. 

Man kan vel derfor næppe til
skrive disse Sættefisk, der jo iøvrigt 
ved Ankomsten afgav det prægtigste 
Materiale, at man i uno bemærkede 
usædvanlig mange unge, etaarige 
Sandart netop paa denne Strækning 
af Elben. Man mener ogsaa, at 
den største Tilførsel af unge Sandart 
tilflyder Elben fra Priegnitzersøen. 

Sammenfatter vi alle disse Kends
gerninger, saa fremgaar heraf, at 
man maa udsætte Sandart med 
endnu større Omhu end Aal; men 
at, hvis Betingelserne er gunstige, 

den ogsaa kan trives udmærket og 
udsættes med Haab om fortræffeligt 
Resultat. 

Fiskeriudstillingen 
i København 1912. 

-0-

(Norsk Fiskeritidende.) 

Centralkomiteen for Norges Del
tagelse i den skaDlHnaviske Fiskeri
udstilling i København 1912 afholdt 
Møde paa Fiskeridirektørens Kontor 
den 14de Oktober. 

Mødet lededes af Centralkomiteens 
Formaud, Fiskel'idirektør Hjort. Af 
Medlemmerne mødtp O. R. Sagfører 
Schjølberg. Bodø, Konsul Klingen berg, 
Trondhjem, Købmand Ejnar Giertsen, 
Bergen, Apoteker Fr. Hegge, L.ange
sund, ltollsul Jacob Schram, Kristi
ania, og Fiskeriinspektør A. Land
mark, Kristiania. Den beskikkede 
Udstillingskommissæl' Fiskeriagent 
'Vesi ergaard, H amburg, deltog og
saa i Mødet. 

Desuden deltog med Komiteens 
Samtykke Konsul Waage, Stavanger, 
som Formand i den i Stavanger 
dannede Lokalkomite, og Dankert 
Broks fra rrrolllsø Amt. 

Som Centralkomiteens Sekretær 
antoges Sekretær ved Fiskeridirek
torens Konto\' G. Johnson. 

Den til Norges Deltagelse i Ud
stillingen givne Bevilling Kr. 12000 
besluttedes fordelt saaledes: 
1. Til Disposition for den af 0st

landske Fiskeriselskab og Kristi
ania nedsatte Lokalkomite stilles 
Kr. 2000. 

2. Til Disposition for Trondhjems 
Lokalkomite stilles Kr. 2000. 

3. Til Disposition for den af Nord-
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lands Fiskt>riselskab nedsatte Lo
kalkomite stilles Kr. 2000. 

4. Til Disposition for Selskabet for 
de norske J;'iskeriers Fremme stil
les Kr. 2000. 

5. Til Disposition for lstandbringelse 
af en Udstilling vedkommende 
Ferskvandsfiskerierne stilles Kr. 
1000. *) 

6. Til Administrationsudgifter stil
les Kr. 3000 til Disposition for 
Centralkomiteen. 

Til at deltage i et Fællesmøde af 
samtlige Landes Centralkomiteer i 
København den 23de og 24de Okto
ber valgtes Konsul Klingenberg, 
Apoteker Hegge, Konsul Schram og 
Fiskeriagent Westergaard. 

Desuden behandles foreløbig 
Spørgsmaalet om Ordning med Hen
syn til Valg af Dommere. 

Korte Kursus 
ved Fiskerihøjskolen 

i Januar 1912. 
Da der sidste Vinter viste sig stor 

Tilslutning til Fiskerhøjskolens korte 
K uraus med Motorlære som H C)vedfag, 
vil der atter i Vinter blive afholdt 
et saadant Kursus. Det viste sig 
imidlertid under forrige Kursus, at 
nogle af Deltagerne kunde ønske en 
endnu mere indgaaende Undervisning 
i Motorlære, end der blev givet, og 
navnlig flere praktiske Øvelser i dette 
Fag, medens andre vilde sætte mere 
Pris paa at lære Skolens almindelige 
Virksomhed at kende. Vi har søgt 
at tage Hensyn til jI'iskernea Ønsker 
ved at planlægge to Kursus i Januar 
1912, hvert paa 10 Dage, det ene 

*) udhævet af os. Red. 

med Hovedfagene: Regnskabsfø
ring, Samfundslære og Fiskeri
undersøgelsernes Resultater, det 
andet med Motorlære som Hoved
fag og med praktiske Øvelser i 
.Motorlære. 

Det første af disse Kursus holdes 
i Dagene den 11.-20. Januar det , 
andet den 22.-31. Januar. Prisen 
for hvert Kursus er 35 Kr. HviA 
nogen ønsker at deltage i begge 
Kursus, vil Prisen blive 60 Kr. 

Ansøgning om Understøttelse 
stiles til Formanden for Fiskerihøj
skolef'oreningen: Fisker J. P. Han
sen, Hals. 

Der findes paa Skolen Seng med 
Madras og Skraapude. Dot øvrige 
Sengetøj og Haandklæder maa med
bringes. Det vil ligeledes være 
heldigt at have Træsko, Skiftesko 
og et Sæt Overtræk støj eller lig
nende med. Sengetøj sendes bedst 
i en Sæk og vil blive udtaget, naar 
det ankommer, for at afdampes, 
hvorfor Sengetøjet saavelsoUl d.et 
øvrige Tøj bør være mærket med 
Navnebogstaver. Tøjet adresseres 
til Fiskerihøjskolen, Kerteminde, og 
kan sendes som Fragtgods, naar det 
afsendes senest 10 Dage før Kur
susets Begyndelse. 

Nærmere Oplysninger faas ved 
Henvendelse til 

Andreas Otterstrøm, 
Fiskerhøjskolen, Kerteminde. 

Om Geddens Spisetider. 
-o--

Dette Blad har tidli gere haft en 
Artikel om dette Emne, der atter 
sees at være paa Tapetet i det svenske 
Tidskrift "Från Skog og Sjø" samt 
i det finske »Tidskrift føl> Jagare 
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oeh Fiskare, " hvorfra nedellstaaellde 
Op~at8 er taget. Idet Indsenderen 
hegynder llled at opfordre andre til 
at meddele de Iagttagelser, som de 
maatte have gjort med Hensyn til 
GeddelJs større og mindre Bidelyst, 
(len hall gør afhængig af Maanens 
Indflydelse, giver han først Ordet til 
Oll amerikansk Dr. Smith. 

Denne skriver som følger i det 
amerik. Sporttidsskl'ift "l!'ol'est and 
Stream," Om Høsten 1888 sad jeg 
en Aften og smaapassiarede nled en 
Ven; Samtalen drejede sig om ~lindel' 
fra vor Fisketid, der i Sandhed bød 
paa mangen fornøjelig Episode. Jeg 
stillede da plud;;elig følgende Spørgs
manI til min Ven: "Hvordan vil du 
egentlig forklare dig en J.'iskers 
vekslende Held; tror du blot det be
ror paa hans Fremgangsmaade i 
hvert enkelt Tilfælde?" Min Ven saa, 
noget forbaVfolet paa mig og svarede 
derpaa, at han i Grunden troede, at 
alt beroede paa Hel(1, Tilfældighed 
eller det rene Lykketræf. 

;reg mente ogsaa, at Held nok 
kunde indvirke paa Hcsultatet, men 
at jeg ahsolut troede, der var en 
mere tilforladelig A:usagtil Stede, og 
denne Aal'sagvar Maanens Indflydelse, 
,leg val' i det Hele taget overbevist 
om, at l\Ia!tllcn paa en eller anden 
uforklarlig :\laade indvirkede paa 
Tilgangen af Fisk, men at jeg rigtig
nok ikke, hvor nøje jeg end havde 
tænkt mig ind i Sagen, var i Stand 
til at bevise min Tro med Kendsger
mnger. 

Denne Samtale kom imidlertid til 
at give Stødet til en Ulldersøgelse 
af Forholdet, forsaavidt det angaal' 
~1aanens ludflydeise paa Saltvands
fisk. Jeg tilbragte nemlig en be
tydeli g Tid af sidste Sæson med at 
fisk<- efter Saltvandst1sk,idet jeg 

begyndte gauske tidlig 'om Foram"et 
for at slutte sent i November. Som 
det altid er Tilfælde med al Slags 
Fiskeri var Heldet meget vekslende; 
og angaaende Vind, Regn, Storm, 
Ebbe og Flod, etc. har jeg intet ddere 
at bemærke, deres respektive Indfly
delse paa de forskellige Fiskearter 
varierer saa meget og er saavel kendt 
af enhver praktisk Fisker, at det er 
unødigt for mig at optage dette 
Emne. 

Et ulige vigtigere Spørgsmaal for 
mig er dette: I hvilket Kvartal staar 
Maanen? thi af dette Spørgsmaals Be
svat"else kommer Fiskerens Fangst 
til at bero j begiver han sig nemlig 
paa Fisketur, naar Fru Luna er ham 
uvenlig stemt, saa bliver ogsaa hans 
Bytte derefter! 

Jeg har inddelt det Held Fiskeren 
kan vente si g i: Bedst, middelmaa
digt, daarligt og slet, og jeg mener 
at have iagttaget, at hvert enkelt af 
dem svarer til en bestemt Fase i Maa
nens Udseende, saaledes at det Hele 
danner et regelbundet Kredsløb. 
Dette begynder med eller kort efter 
førsto Kvart.al med det bedste Fiske, 
gaar derefter over til det middel
maadige, blir saa daarligt og slut
ter med slet, hvorpaa atter middel
~aadighed indtræder osv. Dette 
Kredsløb tager 4 l'gf~r; i Løbet af 
hvilke vi i 2 TJger har godt, hen
holdsvis det bedsteFiske, fol' Hesten 
daarligt i mere og mindre Grad. 

Undtagelser fra ovenstaaeude 
!lege! forekommer, men i saa Til
fælde har jeg fundet at andre Ting 
kan have indvirket paa Resultatet. -
Som Eksempel vil jeg anføre, at man 
ved Fiskeriet af HavaboTre vil rlndi:l 
en betydelig Øgning af Fiskemæng
den i de første par Dage efter Nord
øststorm, som har raset 2--3 Døgn. 
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H ænder det saalecles, at denne Storm 
indtræffer paa Dage, hvor et middel
m~tadigt Udbytte var at vente, bliver 
Fangsten saalerles betydelig forøget 
og saa fremdeles. Almindelig be
kendt Cl' det jo ogsaa, at Fisken i 
de hede SommeI'Dluaneder bider langt 
bedre om N attrn eller i de tidligste 
Morgentimer end om Dagen, Af 
.venstaacnde kan mall da drage 
følgende Slutninger: 

J) At der fra Uge til Uge og tra 
Dag til Dag eksisterer et direkte 
eller inddirekteForhold mellem Maa
Il en og FangsteJ1S Størrelse, 

2) At ligeledes Vej l'ets Beskaffen
hed har en vis Indflydelse. 

B) At Fiskeren temmelig nøjagtig 
kan udregne, naar den bedste Fangst 
kan ventes - fraset ydre indvirk
ende Aal'sager 

4) at hvis en Fisker har til Hensigt, 
nt afse en li to Uger til at fiske i, han 
da sikkedig vil find e det fordelagtigst 
at indtræffe paa Sportsstedet 2 .'t:1 
Dage før Maanens første Kvartal 
gaar ind. med andre Ord nogle Dage 
før den Tid, Fisket er bedst. 

Tilslut vil Jeg blot fremholde, at 
mine Iagttagelser udelukhnde an
gaar Saltvandsfiske, men at mine 
Erfaringer hvad Ferslcsvandsfiskeri 
angaar ogsaa her er saa stor, at jeg 
uden Betækning vil fastholde, at 
Roglerne her passer ligesaagodt, 
uden at jeg netop kan anføre Beviser, 
Videre Iagttagelser paa dette Om
raade vilde være interessante og vel 
fortjene mere indgaaende Undersøg
elser. " 

Forskelligt. 
-0-

Portionsfiskenes SeJI·s~ang. 

Det svenske Fiskerihlacl "Fiske
rierna" meddeler, at der fra IGille-

falls Udklækningsanstalt er solgt 
en hel Del Ørred i Oktober Maaned, 
Fisken er solgt som Portionsfisk, 
hvoraf der gaar t;-8 Stk. pr. Kilo
gram. 0nederne, Regnbue- og 
Bækørred, har faaet megen Ros, 
fordi de skal være særlig lækre i 
Smagen, 

Paa Grund Hotel i Stockholm 
hal' Direktøren indrettet en Dam for 
Fiskene, som han herefter kun mod
tager levende og anvender, naar 
del' er Brug for dem. 

Af de første Fisk, som udsattes 
i KlækkeanstaJten i .Maj Maaned 
1909, er der nu Portionsfisk paa 23 
cm Længde, til en samlet Vægt af 
over 1000 kg, og til Sommer næste 
AnI' mener man at kunne have 7 a 
8000 kg færdige til Salg, 

Skælrejsning (SchuI)pen
straubung) 110S Hvidfisk og 

Kl'ebsl)est i Fl'ankrig. 
I Slutningen af Juli Maaned i Fjor 

optl'sadte en dødelig Sygdom hlandt 
Slmllefiskene i Nantuasøen. saa de 
i Tusindvis skylledes op ved Bred
deme og maatte nedgraves. De 
sygP. Fisk kom op til Overfladen, 
bevægede sig svagt, tabte Lige
vægten, lagde sig paa Siden og for
blev ubevægelige til de døde, 

Skællene var pau enkelte Dele 
eller hele Kroppen rejste, saa at 
Fiskene viste alle Tegn paa den 
saakaldte Sygdom "Skælrejsning", . 
som første Gang konstateredes 'af 
Dr. ]Jf. Ple7m 1901 i den blol. Station 
for Fiskeri i Miinchen. Næ['mere 
Beskrivelse med Illustration findes 
i Prof. Dr. Hojers Bog om Fiske
sygdomme, 

De to franske Forskere ]Jfercier 
og de Bo·ttville, som har studeret 
denne Sygdom, hal' fundet, at den 
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samme Bacille, som optræder ved 
Krebspesten, findes hos de Fisk, 
der lider af Skælrejsning. Ren
kulturen, som indsprøjtedes i Krebfl, 
dræbte disse meget snart ullder de 
selvsamme krampagtige Rykninger, 
"om er karakteristisk for Krebs
pesten. 

Paa den anden Side fremkaldte 
ogsaa Renkulturen af Bakterier fra 
Krebsene den karakteriske Skælrejs
ning hos Skallefiskene og medførte 
Døden i Løbet af 2~3 Dllge. 

Hvert Aar findes i nævnte Sø en 
:Vlællgde Fisk døde af Skælrejsning, 
saa de to franske Videnskabsmænd 
Jnener derfor med al mulig GrU11d, 
at Krebspesthaciller er blevne epi
demisk i NantuiHwen og dens Af· 0f 
Tilløb; og dette er sikkert Aarsagen 
til at Krebsene ganske er forsvundne 

disse Egne. 
(AlIgel1leine Fich-Zeit. NI'. 7, 1H11.) 

Fiskemarl{edet. 
~-o-

l\:olH'nllavns olff'lltIigc FJsJi:('nll],;:lioll. 

Ani 
Lal\sOlTed 
Laks, sLore 
Gedde 
Aborre 
Krebs 

40-60-\)0 Øn~ pr. Pd. 
65--80 
tIO-lOD 
25-40 

-' 0repr.l00S1k. 

(Ofllciel i\farkedshel'elning). 

Levende Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, smaa 
Suder, store 
Suder, mellemstore 
BI'asen, sLore 
Brasen, smaa 
AaI, store 

pr. pl". Pd. 
56-38 
(JO-()I') 

Aal, mellemstore 
AnI, SlJlaa 
Km'per, store 
Karper, usorteret 
KarlH!ser 

~ 

09-90 
GI 

70--72 

Ispakkede Fisk: 

Øl'redflsk, slllaa 
HaYØlTed 
Lilks, store 
Lllks, smaa 
Ahorre 
Gedde, store 
Gedde, melle!lls[ore 
A~il, store 
Aal, mellemstore 
Aal, llsorten'l 
Karper 
Brasen 

Laks 
Laksørred, sLore 
La ksørrerI, SI1111H 

AaI 
Gedde, store 
rIeclde, lIlellelllstore 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandm·t 

PI". pr. Pd. 

91-100 
7G-81 

18 
72 

45}-59 

A I t () Il n, ;t ~oyhr. 

Pl'. pl'. Pd. 

70-110 
5O-~103 

72~-8G-GO 

50-G5 
15~98~35~3S 

lR-21-39-t5 

A llUOJ}cer. 
-o~ 

Pladsen 
som Fiskemester 

ved "NOl'dJysk DaluknUnl''', Ers
ley pl'. ~ykøhillg Mors, er ledig frn L 
Februar 1m2 og kan søges af k yalifi
cerede Folk llle<1 Interesse for Fa<fet. 
Til Fiskel'iet, som udelukkende dri~'er 
.Ørredayl, hører 24 Damme, Areal ca. 
G Tdr. Land, rigeligt Kildevæld, e rI
Idækningshus, Ishns, FryserlllU og en 
komfortabel Behoelseslejlighetl lUt'!! en 
lille Have. 

AnhefaIingerog Lønfordringer bedes 
sendt til undertegnede Forl1/<111d senest 
den 25<1e November. 

X. N(n'~aal'd. 
Erslev Andelsmejeri lW. Nykøbing M. 
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CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering af Fiskenet. lJinegods. 
SeJIo. I. og givPl' Stofferne en grønlig Far've, hvad (ler er af den 
største Betyunillg for Fiskeriudbyttet. - Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Na)rmere Oplysninger paR Forlangende ved Henvendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 

Sættefisk 
af' Ræk- og Rflgnbueol'l'ed. 
naturfodret, 80,000 Stk., sælges fra 
Fiskej'iet i Riisbjerg pr. Bran-
de. T1', TJ'oelsen. 

Albæk Fiskeri 
pr. Skjern. 

Et godt l!'iskeri, 20 Damme, hvoraf 
de 4 er eu. Td. Land, med Be
sætning og Modernsk, Udklæknings
hus, Isbus samt Stald og stort Hønse
hus og en ny Villa til Beboelse øn
skes solgt straks eller til Forpagt-
ning. A. PoUel' 

pr. Skjern. 

Forpagtning 
af et mindre .,"iskel·j med rige
ligt og godt Van d og U dklæknings
hus kan faas straks paa meget billige 
Vilkaar. Særlig passende fol' en 
l\land, der kan drive et Haanc1værk 
ved Siden af som Biindtægt. Billet, 
mrkt. "Straks", modtager dette mads 
Kontor. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Kar
per, Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Spec:ialvogn 

paa nærmeste Jel'nllanestation. 

Kontant Betaling. 

.~. D o m a s c h k e. 
Fisehhandlnng, . lim"li 11 40, 

Lehrterstrasse 18--Hl. 

Telcgr.-Adr.: J:<'ol'ellenhandel. 

! Fiskeriet "laly kk eU 

pr. Luntlerskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima Ojneæg. Yn"el 
og Sættefisk uf Bækm • Kilde
og Regllbneøl'red samt Sætte
fisk af liarper og SUlter 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større 0ITCd. K n1'

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmest.e Jernbanestation mod Kon-

tant. J. C. Ch:ristensen. 
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r·"~·x.~;;~7t=::~~:::x·e:~::~~J.··Y,·~~ 
~ ~ ~~ edS1Joren IiTiskeanktiona'rius~ ~ 

~~ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, i~ 
~ ~ ~ anhefaler ~ig til Kommissions-Salg af allc Slags Fisk: . f 
>~ Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. ~, 
~ ~ 'i Store Basiner for levende Fisk. ~ 
>~,.. ~ 

.J ernbancrorsendelser adl'esscres til: Altona. (~ 
)-/$ ~ ., Tclegr.-Adr.: J<'ischeitzen. Telefon: AIDt l, Ih'. SlOl, HaIDbnrg. (' 

~ - ~ 
'!A)·~~r·x~~x·~x·x~Y·~~"·~'Y·''jt·'X··A·~:X:-''<X·''T·x··~·'%"·''X~x'r":r'Å'~0 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle ØI'I*edartel' købes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. --

8jneæo, Yngel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 

Telegr.-Adr. : 
Dalllkultl1r, 

Lnnderskov. 

sælges. 

1'. IIanljen CC; P. .i øJ'(Jenljen~ 
Lunderskov, Telefon-Atli', : 

Lunderskov 48. 
Lcjrskoy Hi. 

Statskonsnlent, Magister Ultr. Lnfting, Lykkeshohnsallc 3 A, København. 

Al'tilder og Jtlelldelelse.l' er stedse ycIkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hoffmcyer, Sorø. - Arlikler for hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med »l11od Honorar«. 

NB~ Artikler dg Meddelelser man kun skrives paa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trylmingen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kro"h. 
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In(lholtl: 
Finansloven og Ferskvandsfiskcrict. 
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Finansloven og 
Ferskvandsftskeriforeningen. 

~o--

Som allerede tidligere meddelt i 
Bladet, har Sparekommissionen fore
slallet, at hele det Beløb paa 3000 
Kr., der de sidste par Aar har været 
tilstaaet Foreningen til Fremme af 
Ferskvandsfiskeriet i Danmark, bli
ver strøget paa det kommende Aars 
Finanslov. Da Beløbet imidlertid i 
Forhold til de Opgaver, Foreningen 
arbejder for, er overmaade ringe, 
og Ferskvandsfiskeriet, foruden vore 
Damkulturer, omfatter et Areal af 
ca. 10 Kvadraimil, har man ikke 
ment det forsvarligt, selv under vore 
vanskelige financielle Forhold, at 
lade fem være lige og slaa sig til 
Taals med denne Afgørelse, der kan I 

olive til ubodelig Skade for Fersk
vandsfiskeriets fremtidige Udvikling 
her i Landet. 

Fers kva n dsfisk erifore ningens F 01'

retningsudvalg har derfor taget Sa
gen i sin Haand og i de sidste 
Dage været til Audienser, baade 
hos Landbrugsministeren og Folke
tingets ~·inansudvalg. 

Begge Steder blev man modtaget 
med megen Vel vilje, og man lovede 
at tage Sagen under nøje Over
vejelse. Skønt vi saaledes har det 
bedste Haab om at finde Forstaaelse 
paa de rette Steder, ser vort Forret
ningsudvalg dog saa nøgtern paa 
Situationen, at det ikke vil lade 
sig overraske i nogen Henseende. 

Foreningens nuværende Status 
er takket være Statstilskudet i For
ening med fornuftig Økonomi god, 
og det ser ud til, at vi kan gaa 
ud af Aaret med et lille Overskud. 
For derfor at blive paa den sikfe 
Side, har man i Foreningens Inter
esse truffet den Bestemmelse, at 
Ferskvandsfiskeribladet fra 1. Januar 
1012 skal udgaa i lidt mindre For
mat end det nuværende, ligesom 
indsendte Artikler fra samme Dato 
af ikke vil blive honorerede, saa 
længe man ikke kender Lovgivnings
magtens Afgørelse angaaende det 
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sædvanlige Tilskud paa 1000 Kr. 
til Bladet. 

Ved at gennemføre disse ]'01'

anstaltninger mener Forretnings
udvalget at kunne spare san mcget, 
at man vil kunne opnaa Balance 
paa Budgettet, samtidig llled at 
Foreningen ikke helt hemme~ i SIll 

Virksomhed. 
H vis Medlemmcrne ikke har Tor 

meget derimod, har Forretningsud
valget ligeh'des ToreslaaeL at. vi 
ladtIr Fiskepl'iserne udgaa. saa 
længe Bladet udkommer i mindre 
Format; derved vil der vindes noget 
mere Plads til Stof, og det, der 
tabes, er forholdsvis lidt, idet 
Fiskepriserne i Virkeligheden har 
ringe Værdi, naar de kun fremkJtn
mel' hver 14de Dag. 

At denne Ordning imidlBrtid 
er langt fra at værB tilfredsstillende, 
derom er vi, der intBresserer os 
for Ferskvandsfiskerisagens FremlIle 
i Danmark, meget E'nige, og vi lUlabel' 
derfor ogsaa, at Forretningsud
valgets indtrængende Forestillinger 
til Regering og Lovgivningsmagt 
maa resultere i, at vi hiheholder 
det aarlige Tilskud, uden hvilket 
vi vil fcinges til Stilstand; og Stil
stand er som bekendt det salllme 
som Tilbagegang. 

lled. 

Karperlles Overvintring. 
(Meddelelse,' fra Dell kgl., hayel'ske, biol. 

FOI'søgsstalion for Fiskt'J'i j 'fvIlinchen] y('d 
A .. 1. Il. 

0-

Udfiskningen af Karpedammene 
er allerede i fuld mango 
Steder endog tiltndehragt; Tanken 
paa, hvordan Fiskene bedst bør over
vintres beskæftiger ivrigt aUe Dalll-

ejere og erf1eustand fOl' deres største 
Interesse. 

Man skulde jo vod saa vigtige For
holdsregler, som det her drejer 
sig om, tro, at Datnejerne for længst 
var enig med sig selv om den rigtige 
Metode fol' Fiskenes Overvintring. 
Det modsatte synes imidlertid at 
være Tilfældet; i Fagskrifterne kan 
man da ogsaa se, at de mest mod
stridende Meninger søger at gøre 
sig gældende og skafte sig Ørenlyd. 

l fir odsætning til den tidligere 
Læresætning om Karpernes Vintel'
søvn med deraf følgendB Ikkebehov 
for X æring, bliver der nu saaledes 
fra flere Sider tilraadet Vinterfod-
ring. 

Som Følge heraf lader mange 
deres Vintenlamme pløje op og gØdB, 
dels med Staldgødning dels med 
kunstig Gødlling som Kalk og Super
phosphat. Herved skal nu Karper
lles naturlige Xæritlg fremmes i høj 
Grad, og af den sanllne Grund hører 
lilan om tørlagte Vinterdamme, der 
allerede i August bliver spændte. 
Varmt Kildevand foretrækkes i dette 
Tilfælde fremfor det køligere Bække
vand, fordi Karperne jo el'ftuings
;;læssig æder bedre i varmt end i 
koldt Vand. 

.Xaar man læser om denne Slags 
Raad og Tilskyndelser, der endog op
træder med Fordring paa at være 
almengyldige, saa kan man ikke 
lade være at ryste paa Hovedet. 
Lad os derfor her gennemgaa, hvad 
der er galt, og hvad der -Cl' rigtigt 
ved en saadan Fremgangsmaade. 

l første Linje - og det er Ho
vedsagen - maa man stedse holde 
sig for øje, at SOUl Regel og under 
llormale Forhold vil Karpen om Vin
terBIl, llaar Dammene dækkes af Is 
og Sne sove sin Vintersøvn, og under 
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denne behøver den ikke Næring, men 
derimod saa fuldkommen Ha, som 
muligt. Hvad den derimod i aller 
højeste Grad har Behov for paa 
Grund af dens stærkt nedsatte Aande
dræts Virksomhed er rigelig Tilgang 
paa Ilt. 

Hvilken Mening er der dlt i, inden 
Dammene spændes at gøde dem og 
overrisle dem med varmt Kildevand? 
Resultatet bliver dog blot, at 1\ ar
perne tilskyndet af den forhaanden
værende Næring begynder at tage 
til sig af denne og derved hindres i 
at paabegynde Vinterhvilen, som de 
allerede i Uger har forbeJ'edt sig til. 

Ved Optagelsen af Næring tvinges 
de imidlertid 'til Bevægelse og for
bruger under dette mindst ligø saa 
meget Næringsmateriale, som det, 
de har været i Stand til at optage 
og fordøje i de kolde Vint.eruger; 
ja i de fleste Tilfælde kan man rolig 
paastaa, 'at deres Næringsforbrug 
endog har været storre end det 
optagne KvantulIJ :'uDring. Fiskene 
vil derfor snarere aftage i Vægt, 
det som man netop vilde hindre ved 
at forsyne dem med Vinterfodel' ! 

Nej, vilde man allVpnde en rigtig 
Fremgang·smaade. saa skulde man 
tvertimod gøre alt lllUligt for at til
skynde Karperne til atgaa i Vinferhi; 
i Jør8te Linje bør man da netop ved 
Mangelpaa Foder lade dem vænne sig 
Lil Vintersøvnens lange Fastetid. Paa 
den l\1aade vil man sørge bedst for 
en rationel Overvintring under nor
male }-'orhold, og ikke behøve at 
frygte for, at V ægtta bet skal over
skride 2 iL 3 0J0. 

Nu forekommer der imidlertid slet 
ikke saa sjelden abormt varme eller 
rettere milde Vintre, hvor Frostens 
Indtræden og med den Dammenes 
Isdække kan lade vente paa sig i 

ugevis. I saa Tilfælde bliver Kar
perne mere urolige; de svømmer 
omkring i Dammene og bliver natur
ligvis paa Grund af den stadige Be
vægelse let sultnø. Man kan i 
Særdeleshed bemærke talrige Skarer 
henne \'ed Dammens Tilløb; det er 
som vidste Fiskene, at de hel' lettest 
kan gøre Regningpaa ~æring. Undet'
tiden hænder det ogsaa, at disse 
Varmeperioder indtræderflere Gange 
i Løbet af de milde Vintre, saa at 
Fiskene endog vaagner af den 
allerede indtraadte Vintersøvn. Da 
kan man befrygte Vægttab af fra 
10--20 %, som ogsaa bevislig ofte 
er indtraadt, 

Isaadanne Tilfælde, men absolut 
ogsaa kun i dette Tilfælde har det 
sin Berettigelse at fodre Karperne 
om Vinteren; ja det er endog en 
absolut hensigtsmæssig Forholdsre
gel. 

Endnu for faa Aar siden, da den 
Læresætning blev forfægtet i viden
skabelige Kredse, at Karpernes N æ
ringsoptagelse allerede ophørte ved 
8 o C., maatie man forkaste enh ver 
Vinterfodring som naturstridig og 
unyttig. 

Praktiske Forsøg har imidlertid 
godtgjort, at Karperne om Vinteren 
selv ved 4 o C. optager og fordøjer 
Næring, netop nuar de paa Grund 
af Bevægelse bliver sultne. Derfor 
har man ogsaa med godt Resultat 
fodret Karper, der var forstyrret i 
cleres Vintersøvn. 

Disse Kendsgerninger blev imid
lertid ofte misforstaaet og deres 
Rækkevidde overvurderet, saasnart 
som man vilde gøre dem almen
g'yldige og endog tilraade en regu
lær Fodring af Karperne, lige inden 
den egentlige Vintersøvns Indtræden. 
Navnlig havde man let ved at overse, 
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atselv om Karpens Næringsoptagelse 
og Fordøjelsesvirksomhed ikke op
hører i saa koldt Vand som fra 4 
8 o C. vil begge Funktioner i hvert 
Tilfælde være meget indskrænket, 
hvorfor det ogeaa siger sig selv, at 
man ved Vinterfodrillg maa gaa over
maade forsigtig tilværks og kun 
lade tilflyde meget knappe Mængder 
Foder. Ellers opstaar let den Fare, 
at store Dele af Næringen bliver 
liggende i Dammene, ,efterhaanden 
gaar i Forraadnelse og derved for
urenser Vandet paa dei\ skadeligste 
Maade. Tillige kan det forekomme, 
at Fiskene fristes til større Nærings
optagelse, end de kan fordøje og 
derpaa gaaI' til Grunde af Tarmbe
tændelser. Dette være nu sagt om 
en fornuftig Fodring i Vinterdam
mene. 

Hvorledes hænger det nu imidler
tid sammen med Raadet om at g-øde 
Damme,ne og aller(:de i August at 
spænde dem? Svaret giver vel sig 
selv af det forudgaaende. I Stedet 
for at anvende saa. uhensigtsmæssige 
Forholdsregler som tidligere omtalt 
\lIed Gødning af Vinter-Dammene 
ete - bør man tvertimod anlægge 
Vinterdammene paa mager og humus
fattig Grund og først spænde dem, 
kort forinden de tages i Brug, naar 
da ikke, som det jo kan indtræfl'e, 
Vandforholdene nødvendiggør en 
tidlig Spænding. 

At anlægge Dammene paa humus
fattig Grund mod fol' en Bund, rig 
paa organiske og letforraadnelige 
Stoffer har ogsaa en anden FordeL 
Sidstnævnte vil nemlig udvikle' en 
altfor rig Bakteriebestand, der i alt 
for bøj Grad vil forbruge det is
belagte Vands Iltmængde. Dette 
Onde kan igen kun afhjælpes ved 
en rigeligere Tilgang pall. Vand, 

noget der imidlertid ikke altid lader 
sig iværksætte. Dette fører os atter 
ind paa Spørgsmaalet om Villter
dammenes regelmæssige Vandtilfør
sel. 

Den, som har Valget mellem det 
varmere Kildevand fremfor det kol
dere Bækkevand, vil under all o Om
stændigheder give det sidste For
trinnet, forudsat, at det da er rent 
og ikke. udsat for at forurenes. 
For Bækkevandet taler ikke alene 
dets som Uegel rigere Iltmængde, 
men ogsaa den Omstændighed, at 
det varmere Kildevand kan forsinke 
Karpernes Vinterhvile, hvilket altid 
er uheldig. 

Som bekendt fører Mangelen 
paa Ilt let til, at Karperne vaag
nel', noget ellhver Damejer \lied 
Hette frygter; det sikreste Middel 
herimod er en tilstrækkelig og regel
mæssig Tilførsel af friskt, ilthol
digt Vand. Imidlertid bør man 
vogte sig for at lede for meget 
Vand ind i Vinterdammene. Dette 
vil nemlig føre til, at Karperne paa 
Grund af deres overmaade ømfindt
lige Sanseorgan, den saakaldte Side
linje, vil hmnærke det forøgede Tl'yk 
uf det altfor stærkt tilflydende Vand, 
-:- derved forstyrres de i sirI Vinter
søvn og faar vanskeligt ved atter 
at falde i Dvale; noget man i højeste 
Grad bør vogte sig for at udsætte 
dem for. 

Kineserne skal jo have en særlig 
grusom Form for Dødsstraf; denne 
bestaar i, at de dømte ved stadig 
Kildren og Hudirritation hindres i at 
sove. Noget lignende sker med Kar
perne, naa]' de paa Grund af den 
stærke V andtilføl'sel føler en stadig 
Irritation af Sidelinjen, og (terfor 
hverken kan finde H vile eller Søvn. 

En almengyldig Regel for, hvol'-
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meget Vand man kan lade tilflyde 
Vinterdammene, kan "elvfølgelig ikke 
give", fordi det naturligvis afhæn
ger af Størrelse, Dybde og Bundens 
Beskaffenhed i enhver Dam. Lig
ger Fiskens Vi nterIeje lall gt fra 
Tilførselsstedet, taales en stærkere 
Gennemstrømning og omvendt. 

Man har imidlertid et lige saa 
simpelt som tilforladeligt Middel, 
h vorved man kan re guIere Vinter
dammens Tilløb eftt'r Behovet, og 
det er at undersøge Iltmdholdet i 
Dammens Afløb ved Hjælp af en 
meget simpel Farvebestemmelses
metode opfundet af Biol. Station i 
.!\Hlnchen; enhver Damejer kan i 
Løbet af et Par Minutter og blot 
med faa Bekostning selv ud
føre denne Prøve. 

Et ufanet fOl'synpt med Glas-
prop fyldes med Afløbsvand, til det 
render over, hvorpaa det tilsættes 
ea. 1 ebm. 10 pCt. l\lan ganchloriir 
og derpaa l ohm. :30 pCt. Kalilud 
IHorefter Flasken lukkes lufttæt. 
Naar denne nu rystes, bundfælder 
Indholdet og jo bnmere dette Bun(l
fald er, jo iltrigere er Vandet. Er 
Bundfaldet derimod lysegraat, er 
Vandet san iltfnttigt, at der kan 
opstaa Fare for Fiskenes Opvaag
nen, noget man aldrig bør lade det 
komme til; i rette Tid maa der da 
sørges for forstærket Vandtilføl'se1. 

Biol. Station leverer Fiskeopdræt
tere cn Farveskala, hvorefter Van
dets Iltmængde nøjagtig kan aflæ
ses. Enhver, som til alle Tider vil 
holde underrettet om Vinter
dammenes Iltindhold bør ikke for
sømme at betjene sig af denne 
neDlIne fremgangsmaade. 

I de Tilfælde, hvor Vinterlejet 
befinder lige ved Tilløbet, kan 
det anbefales at lade Vandet prelle 

an mod et Brædt, inden det faar 
Lov at løbe ud i selve Dammen; 
herved forringes jo Styrken af 
Vandets Falcl. 

Ofte opkastes ogsaa i Fiskeri
interesserede Kredse Spørgsmaalet 
om, hvor stærkt man bør besætte 
sin Vinterdam. Heller ikke paa 
dette Spørgslllaal kan gi ves almen
gyldigt Svar; 11ængden af Tilløbs
vand sila vel som Dammen" Dyhde, 
Størrelse og Beskaffenhed forøvrigt 
maa her i Betragtning. Ved 
tilstrækkeligt Tilløb (prøvet ved 
foran omtalte Iltbestenllnelsesllle
tode) kan man som Regol overvintre 
50 i\ 100 Centner Fisk pr. Hektar; 
dog maa det langt foretrækkes at 
besætte Dal1lmen for tyndt end 
resikel'e at overbefolke den. 

I Sæ!'deleshed hør man dog lægge 
Vægt paa, at der i en Dam saavidt 
muligt kun indsættes Fisk af samme 
Aal'gang. At dette saa stærkt maa 
tilraades er, fonli det ofte sker, 
hvor uuge Fisk udsættes sammen 
med ældre, oyerføres Sygdomme, 
som de ældre Aargange er mere 
udsat for, og·;na paa do unge. 

Specielt h vor Karpe r af flere 
Aargange overvintrer i summe Dam, 
el' det vanskeligt at 
tHn udryddet pnrasitæl'o Hudsyg
dOtl1I!~e; ofte plejer disse at 
udbrede saa stærkt fra AaI' 
til Aal'. at der tilsidst indtræffer 
skæbllesvnngt·o Katastrofer. Des
værre ser man jo, nt selv store 
Dambrug bn lide :\lallgel paa det 
nødvendige Antal VinterdaIll!1le. 

l\Iull bør imidlertid ikke nnder
vurdere Faren ved at benytte fælles 
Vinterdamme, men sætte sig til 
11uHl at skaffe de nødvendige Vinter-
damme. H.. 
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Det tyske Fiskemarked. 
-0-

Mærkværdig nok synes Fiskepri
serne i Tyskland ifølge alle Beret
ninger at være lavere i Aar, end det 
har været Tilfældet i de nærmest 
foregaaende Aar. Ganske vist har 
Priserne bedret sig lidt i de sidste 
Dage; men det skyldes kun det 
stormfulde Vejr og den deraf føl
gende mindre Tilførsel afSaltvands
fisk og hidrører ikke fra nogen 
forøget Efterspørgsel. 

.Med de højere og stadig stigende 
Kødpriser skulde man nærmest an
tage, at Fiskepriserne fulgte med, 
men det er, som før omblt, ikke 
Tilfældet. Hvad er da Grunden til 
lVlisereu? Den tyske Fischerei-Zei
tung fremsætter en Formodning, 
som synes at have megen Sandsyn
lighed for sig, den nemlig, at Pro
ducenterne, navnlig af Karper og 
Suder, efter Udfiskllingen om Bf te 1'

aaret som Regel sender hele deres 
Aarsproduktion afsted til Forhand
lerne med det samme. For Fil'lke
avlerne er denne Fremgangsmaade 
naturligvis den letteste og i alle 
Retninger bekvemmeste, men den 
bevirker rigtignok, nt Markedet og 
Ja navnlig Berlinermarkedet, hvor
til de største Partier sendes, bliver 
overfyldt og FOI'handlerne i Byen 
tvinges til at opbevare Fisken i 
levende Tilstand i længere Tid, inden 
den kan blive afsat til en rimelig. 
Pris. 

En saadan kunstig Opbevaring i 
en By koster selvfølgelig en urime
lig Masse Penge. Der findes til 
Eksempel Firmaer, der alene har 
en maanedlig Val~dregnin g paa over 
3000 Mark, og det er derfor ikke 
saa underligt, at Forhandlerne maa 

beregne sig en forholdsvis stor 
Avance, hvis de selv skal slippe 
helskindet fra Affæren. 

1<'01' at spare alle disse ganske 
unødvendige Udgifter, der til syvende 
og sidst falder tilbage paa Fi
skeproduc@nterne, var det eneste 
rigtige og naturlig~, at disse selv 
opbevarede Fisken, til Forhandlerne 
havde Brug for Varen. Ved en 
saadan Ordning, der maatte kunne 
gennemføres ved Hjælp af mindre 
Holdedamme, tror vi, at Priserne 
ganske anderledes vil vende sig til 
Gunst for Fiskeavlerne, end det i 
Øjeblikket er Tilfældet. 

Selvfølgelig har denne Methode 
ogsaa sine Ulemper og Ubehagelig
heder; men vi er tilbøjelige til at 
tro, at Fordelene langt vil opveje 
disse. 

Den tyske Fagpresse gør ogsaa 
opmærksom pall. en anden Urimelig
hed ved Fiskehandelen og det er, 
Fiskeavlernes Tilb0jelighed til at di
rigere hele- deres Produktion til 
Berlin. Man stnar derfor overfor 
den Mærkværdighed, nt Fiske, som 
f. Eks. avles i Pommeren først har 
været en Tur i Berlin inden de 
spises i deres Hjemland. 

1 hele det øvrige Tysk7and er saa
ledes Karpen dyrere end i Berlin. 

Den 11. November iaar kostede 
f. Eks. Karpen i Kiel 1,10 Mk. pr. 
Pund, medens Berlin samme Dag, 
med overfyldt Marked, gav 0,75 Mk. 
pr. Pund. At saadanne FOlhold kun 
tjener til Gavn for en Stab af ganske 
unødvendige Mellemhandlere er selv
følgeligt, og det bliver derfor Fiske
producenterne baade i Tyskland og 
herhjemme, som selv i første Række 
maa læ::,ge sig i Selen for at faa 
foru uftige Tilstand indført. 

Red. 
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Aalefiskeriet 
i Efteraaret 1911. 

-0-

De smaa Priser for gule Aal. 

Opbevaring i Hyttefade. 
Skønt vi kun har ca. l :.\1aaned til 

Jul, har Vinteren endnu ikke meldt 
sig med Frost og Sne. Vejret er 
foraarsagtigt og behageligt gUIl
stigt for Fiskerne, naar da ikke 
Stormen bryder løs og overrasker 
dem med Højvande, der skader 
Fiskeriet o~ ødelægger Huser og 
Garn. 

l de stormfulde Dage, vi havde 
fornylig, blev paa Vestkysten en 
Mængde Fiskeriredskaber ødelagt, 
og i Esbjerg drev en ~længde Hytte
fade med Fisk i bort. En Fiske
handler mistede paa deune Maade 
ca. 25,000 Pund Aal et Tab paa 
ca. 8000 Kr. Men for Resten har 
Efteraaret været gunstigt for Fiske
ren, især dog for de Fiskere, som 
ikke kommer paa Havet, men som 
fisker i ferske og brakke Vande. 
Aalefiskel'iet har været godt, mange 
Steder har det endog givet et "C"d
bytte, der er over det normale. De 
gule Aal er som sædvanlig gaaet 
ind i Fjordene, op i Aaerne og 
i Bækkene; de er gnaet op under 
Højvande og under Paalandsvind 
(som oftest) og som bekendt i 
Maanemørke, og de er gaaet op i 
saa store Stimer, at Fiskerne i en 
N at i ganske faa Ruser har kunnet 
fange fra 500 til 1000 Pund - et 
pænt Resultat. Fra Lemvig med
deles det, at der i Løbet af en Uge 
blev bragt 20000 Pund Aal til Byen; 
de blev fanget langs Bredningens 
Sydkyst. 

Ligeledes berettes fra Lemvig, 

at de Fiskere, som har haft deres 
Ruser staaende i Nærheden af Ka
nalen, har lidt betydelige Tab paa 
Grund af den stærke Storm først i 
Oktober Maaned, idRt de fik deres 
Ruser ødelagt i den Grad, at de 
maatte optages. Nord for Gre
uaa Havn har Aalegaards og Næb
bundgarnsejerne fanget mange Tu
sinde Pund Aal i Oktober Maaned. 
Et betydeligt Aalefiskeri har ogsaa 
i Aar fundet Sted i Nissum Fjord, 
saa det er hændt, at en Fisker har 
haft sine 500 Pund Aal i en Ruse. 
l Hingkøbing er fanget henved 
250,000PundAal, hvoraf50,000 Pund 
er gaaet til London. En Del er 
ogsaa sendt til Tyskland, men man 
antager at Eksportørerne endnu lig
ger inde med 150,000 Pund. I Lim
fjorden c-r der i dette Efteraar 
fanget mange Aal, og Opgangen i 
vore forskellige Aaer har sine Ste
der været stor. 

Sel v om Udbyttet altsaa har været 
godt mange Steder, har Priserne 
paa de gule Aal dog v;pret smaa. 
Het ofte har de ikke kostet mere 
end :10 Øre pl'. Pund og kun sjæl
dent over 35 Øre pr. Pund. Skal 
man opnalt højere Priser for dem, 
skal de mindste tages fra og endda 
bliver Prisen næppe over 40-45 
0re pr Pund. 

Det er derfor et Spør{Jsmactl af 
megEn Interesse for Fiskerne, hvad 
der kan gøres for at faa højere 
Priser for Aalen. 

Nu er det en bekendt Sag, at 
Aalen er dyrere om Foraaret end 
om Efteraaret; th i der fan ges kun 
faa Aal paa hin Aarstid i Sammen
ligning med Efteraaret. 

Kunde man altsaa op bevare Aalen 
levende Vinteren over, ja saa er
holdt man en højere Pris for den. 
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Det kan imidlertid efter SagkYlldiges 
Gdtalelser godt lade sig gøre at 
gemme AalenVinteren over i Hytte
fade. Aalen holder sig udmærket, 
naar den opbevares pau et goot Sted, 
og den taber ikke mange pOt. ved 
denne Behandling. Helst skal Hytte
fadene staa paa Sandbund, som har 
3 a 4 eller maaske 5 Tommer Mud
der -- alt efter Omstændighederne; 
det retter sig noget efter, hvor 
mange Aal, der Cl' i Hyttefadet. 

Det skal i al Fald paases, at der 
stadig kan strømme frisk Vand ind 
til dem, og man sørger for, at der 
er tilstrækkelig Ballast i Form af 
Jærnlællker eller lignende om Hytte
fadet, saa det kan ligge stille. Thi 
forstyrres Aalen l'et ofte,. taber den 
meget i Vægt. Den bliver nemlig 
meget let urolig, og den spræller 
omkriug ved den allermindste Be
vægelse af Hyttefadet. En erfaren 
Aalefisker, som ofte har gomt sine 
Aal Vinteren over, naal' han om 
Efteraaret har hllJt god Fangst, 
mener, at det er god Økonomi, idet 
AaIen som oftes kun taber 4 a. 5 
p. C. t. i Vægt, hvorimod Prisen 
stiger saa meget, at Fiskeren alti d . 
vil have Fordel af denne Fremgangs
maade. - Det er forøvrigt flere 
Gange prøvet at opbevare Hytte
fadene i Aaerne og rlled Held, 
II vis altsaa lnskel'en er i det hel
dige Tilfælde at have stor Fangst 
og at kunne undvære Pengene til 
Foraaret, er det vist ikke uklogt 
at gøre Forsøg i den antydende 
netning. Hvis Fiskere, som 
giver sig af med Aalefiskeri, og som 
har gjort Erfllringer i Henseende 
til Aalens Opbevaring i Hyttefade, 
vilde fremkomme med de indvundne 
Resultater~ har det sin Interesse. 

P. O. K, 

De skandinaviske Komiteers 
Fællesmøde 

om den skandinaviske Fiskeriudstiling, 
internationale Motorudstilling og det 4. 
nordiske Fiskemøde i København 1912. 

(Dansk Fis kel'itid('nc!('). 

O-

l Dagene d. 23 og 24. Oktober 
har Medlemmer af Komiteerne for 
Norge og Sverige været samlet i 
København til Fællesmøde med Ud
stillingens administrerende Komite. 

Af den svenske Komite var mødt 
dens Formand, Bureauchef Dr. T1'Y
bom, Stockholm, Fabrikant Sven
son, Augustendal, Stockholm, og 
Honiskehandler Sødc1'berg, Malmø. 
Af den norske Komite var mødt 
Konsul Klingcnberg, Tronhjem, Apo
teker lIegge, Langesund, Konsul 
,Iakob Sckram, Kl'istiania, og des
uden Sekretæren i det Trondhjem
ske Fiskeriselskab, Ingeniør Schmidt
nielsen; endvidere var mødt den not'
ske Regerings K(Jnlmissær Fiskcl'i
agent Westergaanl. 

;Vloderne afllOldtes i Citys Selskabs
lokalel' under Forsæd(, og Ledelse 
af Formanden for den administre
rende Komite, Overlods, Komman
dør Sølling. Som Protokolførere 
for Forhandlingerne fungerede Sag
fører Arnold Andersen og Redaktør 
MagiHkr Bøving Petersen. 

Dagsm'denens Hovedpunkter var: 
1. Pladsfordelinl~en til Landene 

Udstillingens Hovedhal. 
2. Valg af Dommere og Regler for 

Dommel'arhej det. 
B. Det nordiske Fiskemøde, 
Paa Mødets første Dag underka

stedes Sagerne en indgaaende 1 ste 
Behandling; paa Mødets anden Dag 
vedtoges endelige Beslutninger. 

Angaaende Pladsjordelingen ved
toges det, at Sverige skal have Plads 
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i Udstillingsbygllingens højre Fiøj, 
Danmark i Midten og Norge i ven
stre Fløj. Der bliver direkte Ind
gang til hvel' af disse Afdelinger, 
som inbyrdes er forbundne. - Paa 
den :mlme Plads, hvor der udstilles 
Garnredskaber m, 111 •• vil der finde 
en lignende Inddeling Sted. 

Anga,aende Valg '4 Dotnrnere ved
toges det, at hvert Land vælger 
min(lst 8 Dommere for Fiskeriud
stillingen og 3 Dommere for Motor
udstillingen. Desuden udnævnes der 
en dansk .Juryformand for hver af 
de to Dommergrupper. 

For Fis~eriudstill ingens Vedkom
mende fordeler Dommerne Arbejdet 
mellem sig under .Juryformandens 
Ledelse. I hvert DtJmmerhold for 
de forskellige Grupper skal del' være 
Hg'e mange Dommere fra hvert af de 
tre Lande. 

For Bedømmelsen af Motorer ud
arbejder inden Udstillingens Aabning 
tre' Dommere, en fra hvert Land, 
llærmere detaillerede Regler' under 
.Juryformandens Ledelse. 

Dornmerarhejdet skalvære tilende
bragt inden Fiskemødet, der afhol
des i Dagene ::!4. til 27 . .Juli. 

Angaaende Fiskennødet udarbejdes 
Bestemmelserne for dette dels af et 
tre Mands Udvalg, en fra hvert Land, 
dels af den administrerende Komite. 

Pau Mødets 2den Dag besaaes Ud
stillingspladsen paa Islands Brygge. 
Dagen sluttede med en Fællesrniddag. 

-- - Forhandlingerne, del' helt 
optog de to Dage, godtgjorde den 
store Interesse og Tilslutning til Ud
stillingen, der kan ventes fra N abo
landene. Forhanlingerne var fra 
først til sidst præget af den største 
Imødekommenhed fra alle tre Lan
des Hepræsentanter og afgiver det 
bedste Løfte om, at Udstillingen viI 

blive en vellykket, samlende Enhed 
for Fiskeriinteresserne i Skandinavien 
og fremme Samarbejdet mellem og 
Forstaaelsen af de store Fællesinter
esser for de tr-e Lande, ikke alene 
paa Fiskeriornraader, men ogsaa i 
an dre Henseender. 

Fælleslllødet kan derfor med Sand
hed siges at være forløben til alle 
Parters udelte Tilfredshed og at love 
en stor og vellykket Udstilling næste 
Aar. 

Forskelligt. 
-0-

I ... oDlDlel)O~ for Lantlmænfl. 

Under denne Titel har Hr. Anders 
Nielsen atter i Aar udgivet sin for
træffelige Haandbog for danske 
Landmænd. Da Bogen imidlertid 
indeholder en Higdom paa Oplys
ninger, som ogsaa har Bud til Lan
dets øvrige Befolkning, kan vi med 
Tryghed anbefale den til vore Læ-
sere. Red. 

* 
Statstilskucl til Søtlra Sve

t'igesFiskeriforening, 
For .\aret 1912 faar Sødra Sve

rigs Fiskeriforening et samlet Stats
tilskud af 15,500 Kr., deraf skal 
et Beløb af 8,500 Kr. anvendes til 
Foreningens Fiskerihøjskole og 7000 
Kr. til Foreningens Forsøgsstation 
og Damkulturer. 

(Från Sko g oeh Sjø). 

* 
}1n biologisk Forsøgsstation 

f Jena, 
Fiskeriforeningen i Thiiringcn har 

paa sin sidste Generalforsamling be
sluttet, at den sammen med Dr. 
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Hase vil søge oprettet en biologisk 
Forsøgsstation i Lighed med den 
biol. FOI'søgsstation for Fiskeri 
Miinehen. 

(AUg. Fiseh.-Zeit.). 

* 
Et stort I{arpefiskeri. 

Nede i Arnakkebugten har Andels
selskabet af samme Navl! iflg. "Ka
lundborg FIkbl." et større Fiskeri 
af Karper og Suder. 

Det er ] 3 Aar siden, man begyndte 
med dette Damfiskeri, og det er 
gemmen Aal'ene vokset til at blive 
en 8tør.1'e Forretning. Der er nu 11 
Dautnle, hvor Fiskene gaar og selv 
bjerger Føden. 

Efterhaanden som Fiskene vokser 
til og opfiskes, sættes ny Yngel, som 
man selv udldækker ud i Dammene. 

1 denne Tid er man i Færd med 
at tømme Dammene for Vand. Her
til benyttes en Petroleumsmotor, 
og om nogle Dage hegynder Fiske
riet. Man mener i Aar at komme 
op' pall, en Fangst af 25,000 Pd. 
Karper foruden Suder. En Del 
sendes til København, Hesten til 
Tyskland. 

Prisen er tiO-SO Øre for Pundet 
a.f Karper og' 80-100 Øre 101' Pun
det af Suder - saa det giver Peng(~. 

Fiskemarkedet. 
~o-

GI. Sll'llnd i Ugen m,-25. NOYPl111wr. 

Aal 30-60-75 Øre pr. Pd. 
Ørred, blanke 100-135 
Laks, 100-200 
Gedde :30-55 
Ahorre 
Krebs 

15-35 
Øre pr. 100 Stk. 

ner1in, 2:), NovbJ-, 

(Of/kiel .\1arkedsheretning). 

Lcycnde Fisk: 

Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
Sandart, mat, sman 
Suder, store 
Suder, mellemstorC' 
Brasen, slol'(, 
Brasen, smaa 
Aal, store 
Aal, melleJllstore 
Aa!, sJlIaa 

Karper, store 
Karper, usorteret 
Karudse!' 

pr. pr. Pil. 

55-61 
75-77 

70-72 

Ispakkede Fisk: 

ØrJ'edfisk, snwa 
Havørred 
Laks, store 
Laks, SIlHHl 

AhOlTe 
Gedde, store 
Gedde, mellemstore 
AnI, store . 
Aal, mellemstore 
Aal, usorteret 
Karper 
Brasen 

Laks 
LaliSØl'l'ed, store 
LaksølT('d, slIlaa 
Aal 
Gedde, store 
Gedde, lllellemstOl'e 
Aborre 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandart 

Pr. pl'. Pd. 

111 
]30 

50-6f3 
80-90 
72-74 

Allollfl, 2:;. ~OY"I·. 

Pl'. jJl'. Pd. 

70-·[70 
ilO-145 

45-60-82-98 

52-·68 
22-38-45 

15--30-38-40-44 

90-95 

Forretningen var gennemgaaende 
ret livlig i denne Uge, specielt var 
dm' en stærk Stigning for Ørred. og 
denne Fiskeart vil herefter opnaa bøJe 
Prise l', 
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Annoncer. 
-0-

Korte Kursus ved Fiskerhøjskolen i 
i Januar 1912. 

Kursus i Dotorlæl'e afholdes den 
ll.-den 20. Januar. 

Kursus i Regnsl,-absføl'iur;,Sam
fundslære og I'iskeriundet'sør;el
sernes Resultater afholdes den 22.
den 31. Januar. 

Prisen for hvert Kursus el' 35 Kr., 
lor begge Kursus 60 Kr. Ansøgning 
om Undel'støttelse stiles til Fisker
højskoleforeningens Formand, Fisker 
.l. P. Hansen, Hals. 

Nærmere Oplysninger fnas ved Hen
vendelse til 

An.dreas OUe!'strøm, 
Fiskerhøjskolen, Kerteminde. 

Sættefisk 
at' Bæk- og Regnbueørl·etl. 
naturfodret, 30,000 Stk., sælges fra 
Fiskeriet i Riisbjerg pr. Bran-
de. Tr. T'J·oelsen. 

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

paa nærmeste .Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 

G. J) o m a s c Il k c. 
Fisehhandlung, Berlin 40, 

Lehrtershasse 18-19. 

Tclegr.-Adt'.: )<'oreUeulmutlel. 

@~i®i~~i~~~~!~~!~~i@!~~~@~@ 
\1i W 

)K Sunde og levetlygtige i 
~ BJ-enmg ~ a\ ~~ 
\1/ \11 
a\ ~ w. '\tf 
@ samt ~ 
ns 1+\ I y uge l og Sættefisk ~ 
~ af Æ 
2K W 
\ti Bæk- og Regnbueørred )K 
@ W 
Li.\ leveres til billigste Priser nf m 
\t .. !. jW\. n\. 
.)f( LUNDGAARD FISKERI ~ 
Æ pl'. VeJ 'en st. m w w l!'- Telefon 46. @ 
.tl """. 1'+.\ '-~\ 

~.;.''0 ~ .. A"·ldc-:.i~"·I~~r~"'d""id~,db;db:d~id~ 
~yp!~~·r::':.v·""~·,v!,,,,~~'~~~r::':.Pl~·C:::<eJ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr, l .. underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder IlriDla øjneæg~ Yn~el 
og Sættefisk afBæk-. Rilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jembanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering af I"iskenet. Linegods. 
Sejlo. l. og giver Stofferne Oll grønlig Farve, hvad der er af dell 
største Betydning for Fiskeriudhyttet. Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække for Barkning. 

Nærmere Oplysninger paa Forlangende ved Henyendelse til 

Als "KYMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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c10liann "on eitzen, 
edS'l'Qren p'i.'Jkeau,ktimla'l'i'lf,S, 

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

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. '. 
Store Basiner f'ol' levendel<~isk. =-=====-

Jernbaneforsendelser adresseres li!: "'"Itona. 
Telegr.-Adr.: Jl'i!ilcheitzen, Telefon: AJnt 1, Nr. 8101, lIaJnbnl'~' 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ø ... ·edarter købes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa SælgereIJs nærmeste .Jernbanestation. 

--==== Kontant Betaling. ====--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~}f~9d8K fj)amKulfur . 
Telegr.-AdL: 
Damkultur, 

Lunderskov. 

.P • .Ilansen ~C: P. Jm'[Jcnt;cn, 
Lunderskov. Telcfqn-Adr. : 

Lu nflersko\' 48. 
Lejeskov 16. 

Statskonsnlenl, Magister elli', Løftin~, Lykkesholmsall,\ 3 A, Køhenhavn. 

Artikler oK' ltle.hlelelser er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. Hollmeyer, Sorø. - Artikler for hvilke der foedees Honoear, 
bør forsynes med »Illod Honorar«. 

~B. Artikler og Meddelelser lIlaa kun skrives paa Papirets ene Side al 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved HasIllussen-Krollh 
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~lærknil1gsf()rsøg !\led Aal. 
England og FiskcriudsUllingen 1))12. 
Fiskeriet i Mariager FjLl'tl. 
Fiskenes Farvesans. 
Den skilndinayislu' Fisll)riudstilling 

J(o»enhayn 1912. 
Spt ... t!!lfh"kel'i: Paa StalJingfangsl. -

Laksefiskeri yed Em. 
Forskelligt. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Mærkningsforsøg 
med Aal. 

. H Dl'. Filip Tl'yi>olll og ))1'. (iuido Sild del'. 

-0"-

Allerede i Aaret l !J0;3 begyndte 
Dr. Trybom, Dr. Oscar Nordqvist 
at; Dr. Guido Selmeidcr samt flere 
andre Forskere at udsætte mærkede 
Blankaal i østersøen for at faa 
Klarhed over Aalens Vandringer i 
denne intereSSttll te Periode af dons 
Liv. 

]\J ærkcme bestod som oftest i 
smaa Sølvplader med Løbenumel' 
og Signatur. 

Disse Sølvplader var j den ene 
Ende udtrukken i en Naal, som be
nytted('s til at hæfte dem fast i 
Aalells Rygskind. Undertiden var 

der ogsaa en henet kulørt Silketraad 
til Sølvpladerne for at Fiskerne 
lettere kunde faa øje paa dem. 

Naal' Illan lagde Aalene paa ulimet 
Papir, medens :\Iærkningen og Maa
lingen foregik, forholdt de sig nogen
lunde rolige. 

Hovedmængden af de udsatte Aal 
var Blanlmal, men enkelte mærkede, 
gule Aal udsattes dog ogsaa. 

Resultatet af de mange hundrede 
Udsættelser af mærkede AnI blev 
da, at lllaH fik konstateret, at alle 
Aal i Vandrings- eller Forplant
ning's(lragt, de saakaldte Blankaal, 
bevægede sig mod sydvest mod U d
gangen af østersøen . 

Hvad de udsatte [Jule Aal angik, 
saa var deres Vandringer ikke fore
gaaet i nogen bestemt Retning; de 
gellfangedes baade i Syd og Nord, 
en naturlig Følgo af, at deres 
V fllldl'cdrift endnu ikke var vaagnet. 

Samtidig blev dot fastslaaet som 
en Kendsgerning, at alt Eftm'aars
tiskeri Illed Aaleruser begyndte se
nere og senere, efterhaanden som 
l<'angstpladserne ligger længere mod 
Syd, langs den svenske Østkyst og 
at de samme Aal foretog den lange 
Vandring fra den hotniske Bugt til 
den sydlige østel'sø og videre til 
Øresund og Kattegat. Ved disse 
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l\lærkningsforsøg blev den tidligere 
Vandrehypothese, der netop med 
stor Bestemthed hævdede denne 
Vandrings Retning for Blankaalene, 
lyst i Kuld og Køn. 

Hoved parten ar Aalene fulgte paa 
deres Vandring ud af østersøen 
Fastlandets øst- og Sydkyst, men 
tog dog ikke i Betænkning, uaar 
det passede dem, at krydse tværs 
over østersøen eller Øresund. Saa
danne Steder, som rimeligvis regel
mæssig bliver gennemvandret af 
store Aaleskarer, findes f. Eks. i 
den nordlige Del af østersøen mel
lem Finlands Sydspids og hen imod 
Stockholm, ligeledes mellem Sve
riges Sydspids og Køgebugt og 
maaske tillige mellem Hygen og 
Sveriges Sydspids. Ogsaa over den 
nordlige Del af Sundet mellem Øland 
og KalmarUin vandrer regelmæssig 
en stor Del af de mod Syden træk
kende AaI. I den sydlige Del af 
samme Sund ved Kalmar eller Berg
kvara begiver Aalene sig aabC\nbart 
atter tilbage til Fastlandets Kyster. 

Mærkningen har endydermere fast
slaaet, hvad Praksis forlængst har 
været klar over, at Aalen er meget 
lyssky og nærmer sig Strandbred
den mere i de mørke Nætter end 
ved l\haneskin eller om Dagen. 

Om Aalen regelmæssig fortsæt
ter sine Vandringer om Dagen ell er 
hviler, er endnu ikke sikkert bevist. 
Hvis den vandrer om Dagen, saa 
gør den det i hvert Tilfælde kun 
paa dybt Vand, da Aalefangst med 
Ruser langs Stranden intet Resultat 
giver om Dagen. 

Den Hurtighed hvormed Aalene 
vandrer er meget forskellig og kan 
næppe ansættes til mere end højst 
50 km. i Døgnet. 

Den gennemsnitlige Hastighed, 

med hvilken mærkede Aal har gen 
nemvandrt·t Strækninger over 200 
km., andrager H:ke mere end 34 
km. i Døgnet. 

Pau Grundlag af de hidtil ind
vundlle Edaringer er man dog endnu 
ikke i Stand til med nogenlunde 
Sikkerhed at afgøre, hvor lang 'rid 
en Aal bruger til hele sin Vandring 
fra østersøen til Legepladserne i 
det atlantiske Ocean. 

En i Finland mærket Aal, der har 
g'ennemvandret den længste Stræk
ning, inden den blev genfanget, 
nemlig U80 til 1200 km" udviste 
et Gennemsnitstal af 12,7 eller 12,!J 
km. i Døgnet. Middelhastigheden, 
som 6 i Finland mærkede og ud
satte Aal, del' ikke havde overvin· 
trd, forinden de fangedes, og som 
alle havde vandret over 2:30 km., 
androg 16,21 km. i Døgnet. 

Dr. Joh. &hrnidt kan sanledes have 
Het, IlaaI' han antager, at Blankaalene 
tilbagelægger ra, 15 km. i Døgnet 
og derfor bruger mellem 200 og 220 
Dage for at naa fra Aalandsøene til 
deres Legepladser. 

Pra Sydspidsen af Skaane, ved 
Smygehuk, vil de derefter bruge 140 

145 Dage om at naa til dcres Lege
pladRer i Alanterhavet, hvis de vælger 
Vejen norden om Skotland, og 165 
170 Dage, hvis de passere Kanalen 
mellem gngland og Frankrig*). 

Om Vandreaalen overvintrer i 
Slammet paa Havbullden ved mali, 

som tidligere berørt, intet bestemt. 
l\lærkningsforsøgene har ikke givet 
noget endeligt Svar herpaa. 

') Ener den norske j'iskcridi,.e1dOl·, D", Hjort 
og Enghelldel'en John. MlU"rayC;s CIHlersøgelser 
sidste Sommer med »:lIiehuel Lurs« i ,let sycl
liRe Allanterhav, syncs det dog sonl Oin Aalens 
Legepladse!' Illaa søges endnu fj<"'I1ere end 
hidlil fOl'llIodel, !JvorfOl' ",-enslanende lll'l'eg
niugcr neppe gausl{e holder Skil\:. Hed. 
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V 91Hlreaalenes Størrelse er meget 
forskellig; det synes dedO!" som om 
Størrelsen ikke spiller nogen afgor
ende Holle ved den begyndende Køns
modeuhedslnc1trædelse. Dett~ gælder 
dog kun Hunaalen; Hanaalene det'
imod opnaar kun en Længde af 45 
cm. 

Alle de ovenfor angivne Edaringer 
drejer sig kun om Hlmaalens Van
dringor; Ihnaalen forekommer vel i 
østersøen lige op til Øen Wiildø 
(57 ° C. n. B.), hvilket hidtil er det 
nordligste Sted, hvor dens Tilstede
værelse er konstateret, men om dens 
Vandringer er der hidtil intet be
kendt. Dr. Guido Sclmeider har dog 
mærket en Del Hanaal og udsat sam
men med mærkede Hunaal ved Bel'g
kvant 1 !JOG, Illen kun i l"iuge Antal, 
og blandt de genfangede Exempla
l'er fandtes ingen Hanaal. 

Da Aalene under deres Vandring 
knn lidt ellet· slet ingen Næring 
tllger til sig, kan der ikke være Tale 
Oll] nogen Vægtforøgelse ; tvertimod: 
SIlaledl's synes Vandreaalens Vægt
ta b allerede at være ganske betyde
ligt i østel'søen. 

Særdeles lærerig er de finske Eks
perimenter. En mærket Aal, del' var 
udsat ved Finlands Kyst og igen 
biev fanget ved Bergkv~1Ta, havde 
saaledes tabt af sin Vægt paa 
denne Rejse. Det samme var Til
fældet med Aal, der ligeledes var 
udsat ved Finland og fangedes igen 
ved den svenske Kyst; disse udvidste 
ogsaa relativ betydelige Vægttab, 
hvad der vil fremgaa af efterfølgende 
Tabel: 

Yn:gt "ed Yn~gt ved Y<t~gttal Antat 
~,.. Cdsætning Genfangst i Yandre-

i Gl'fllll i GrUl1 l Gram dage 

1 H-:-_ I D 800 75 :36 
3 700 ? ? 22 

Vægt ved Yregt n~d Yægttal Antal 
1\,.. L'<isætning Genfangst Vandre-

i Granl iGrnm Grant dage 

4 850 715 135 20 
5 1,1,50 1300 150 56 
6 700 600 100 24 
7 1100 1000 100 93 

Kønso1'gllnemes Vækst hos Vandre
aalene er allerede studeret af Dr. 
F. TTybom siden Høsten 1893. Han 
fandt, at Ovarierne hos 49-75 cm. 
lange Vandreaal, der var fangede 
ved Galtaback i Halland, altsaa i 
Kattegat, havde Æg, der i Gennem
snit var fra 0,04 til 0,1, mm. Hoved
mængden af Æggene viste dog et 
Gennemsnit af fra 0,01>7 til O,14ti mm, 
Disse AaI val' fangede fra 4-19 
Septem bel' 1893, I Ovarier hos 
Vandreaal af 46-- 72 em. Længde, 
del' fangedes fra 13-17 Oktober 
samme Aal' ved Korshamm og Glom
menshamm, altsaa ligeledes i Katte
gat, havde Æggene et Gennemsnit 
af Ira 0,02 til 0,2 mm.; Hovedmæng
den dog fra 0,096 til 0,149 mm. Hos 
gule Aal, som fangedes den 26-27 
.J an nar ] 891 ved Warberg, ogsaa i 
Kattegat, var Gennemsnittet hos de 
største Æg kun 0,08 mm. Hos 11 
unge, fra 31O-49:!5 mm. lange, i 
Dalelven ved Elfkarleby opstigende 
Aal, som undersøgtes den 22 --24 
September 1879, havde Æggene et 
Gennemsnit af fra 0,03-0,0.6 mm. 
Det samme Sted blcv i August 1880 
en 28 mm. lang Aaleunge undersøgt; 
dens Æg var i Gennemsnit 0,01-
O ,0175 mm. 

Til Slutning skal kun tilføjes, at 
Mærkningen endvidere gav det Re
sultat, at Vindretningen flere Steder 
ved Kysterne indvirkede paa Aale
vandringerne. Dr, F. Tl'yborn medde
ler saaledes, at: "Den nordøstlige 
Vind driver Strømmen og Aalene i 
det nordlige Kalmursund over mod 
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Øland, medens den nordvestlige Vind 
driver I\alene fra 'Viildø mod Past
iandet." Ogsaa i li'inlanfl har man 
gjort lignende Iagttagelser. Dr. 
NOt'llqvist meddeler, at Aalefangsten 
med Huser giver størst Udbytte, naar 
en stærk Vind fra Havet staar ind 
mod Kysten. 

Alt i alt betyder disse ::\Iæl'knings
forsøg et Led i Aaleforskllingells 
Historie, og de tjener de ::\hend til 
Ære, som har udtænkt dem og bragt 
dem til Udforeise. 

England og 
Fiskeriudstillingen 1 H 12 

(D:lII'k Fisl<p,·iti,t('n!l,,). 

-0--

ITtlstillingeu anbefales f','a 
engelsk Side. 

Det danske Gesandtskab i Lon
don llar til Udenrig,;rnillist.eriet ind

berettet, at Sil' Albmt K. Rollil, fhv. 
Præsident for De forenede Halldels
kamre i Storbritannien og for Han
delskamrene i London og H nll, ved 
Aabningsfesten for dell i London fOl' 
Tiden stedfindende 1\1otOt'- Udstilli ng 
holdt en Tale, It vori han 111. H. he
mærkede, at han, da Talen ,-al' om 
internationale Udstillinger, vilde be
nytte Lejli ghoden til at henlede 
Opmærksomheden paft en b~tydnings
fuld Cd stilling, der til næste Aar 
skulde afholdes i Københavll, hvilken 
Udstilling vel t flere Ret,ninger 

kun angik Skandinavien, men for 
et enkelt Omraades Vedkommende 
var international, nemlig med Hen
syn till\1otorindustri og 1\Iotorbaade 
til AndvencleIse sanvel i lUlben Sø 
som i V undløb. 

Hall anbefalede varmt denne Ud
stilling til alle dem, der i Storbri
tannien beskæftigede sig nietl.:\Iotor· 
handel og Motorfabrikatiol1. Det var 
hleven ham meddelt, at en Komite 
nnder Marine-Motor-Departementet 
havde Spørgsmaalet om Storbritan
niens Deltagelse i l;dstillingen under 
fhonejelse, og han haabede, at disse 
Orenejelsel' maatteføre tHet positivt 
Hesultat. 

Køhenhavn var efter hallS eget 

personli glO Kendskab en m"get til
talende By, et stort Søfartscentrum. 
Danmark vHr tillige en af de ledende 

Stator med Hensyn til Industriens 
Organisation, og i den Henseende og 

særlig fod,Hndbrugets Vedkommende 
kUlldeDanmark givellndre Lande man
ge praktiske Lærdomme. (Bifald). 

Danmark frembød derfor en over· 
ordeniig gunstig Arhejdsmark for 
den paatænkte GdstiHing, og England 
stod tillige i en Slags Gæld til Lall
det som Bod for en Brøde, der til
llØrer Historien, nemlig Tilintetgø
relsen af den danske Flaade ved Kø
pellltavn. Den lHl\"ærencle nøje For
bindelse mellem do to L::mdes Konge
familier var en Omstændighed, der 
i høj Grad støttedo den danske Ge
sandt. Kammerherre Bruns Ønsker 
om Storbritanniells TilsllltnilJ g til 
Gavn for begge Landes bedste ITan
deIsi nte resset" (Bifald). 

l sin Indberetning meddeler Ge
sandt:,;]mbet ondYidere, at Hertugen 
af Teek, der er Pnesident 101' The 
Hoyal Automobile Association, over
for Sir Albert Hollit har vist stor 
Interesse for Sagen. 
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at vi en anden Gang skulde føre 
mere tidsvarende Redskaber med af 
Hensyn til Stallingen. -

Fridagen oprandt, jeg og en 
god Kammerat snørede vor Ran
sel, fik den fornødne Proviant 
baade tilos selv og til de even
tuelle Stallinger, fik Røjserne paa 
og begav os til den lille Hedestation 
Kibæk, hvor vi løste Billet til Skern. 
Ankommen til Skernaa gjorde vi 
Redskaberne klar. VOle Fiskestæn
ger var meget lange og smidige, og 
vor Iseuluæmmer, som selv var en 
passioneret Lystfisker, havde forsy
net os med nogle "aldeles fortrinlige 
Fluer" -- saaledes anbefalede han 
dem til os. "Nu ga'lder det om at 
faa dem til at hoppe", sagde }lI"n. 
Nu sk nlde det altsaa vise sig, om vi 
kunde faa dem til det. 

Naturligvis begynder vi vor Stal
lingjagt paa det Sted, hvor vi tid
ligere havde mød t. den fornemme 
Fisk. Vi begynder paa samme Sted 
og gik til samme Side i samme 
Hetning, og der var vel kun ca. 30 
Alen imellem os. Vi forsøgte natur
ligsvis at føre Fluen paa rette Maade, 
for der hører ikke saa lidt til at 
haandtere en lal.g, smækker Fiske
stang med Flue paa. 

Det første K varter val' for bi -
ingen Fangst. Vi begyndte allerede 
at tale om, at de vist ikke var hjemme 
i Dag, eller at Vejrd var uheldigt, 
eller at de ikke var sultne, maaske 
havde de bestemte Spisetider osv. 
JiJndelig kom der en Opmuntring: 
Min Kammerat fik Bid og rimeligvis 
af en Stalling, men han fik den des
værre ikke, han trak vist for tidlig 
til. Dog var det et Lyspunkt at faa 
Bid; thi det giver Haah. Ikke et 
Minut efter havde han en Stalling 
paa ca. 3/1 Pd. - en prægtig Fyr 

med en vældig Hygfinue, som skin
nede i alle Hegnbuens Farver. 

Endnu havde jeg ikke haft Bid, 
og Utaalmodighedell begyndte at 
meldR sig hos mig. Min Kammerat 
gav mig gode Haad: Hold dig borte 
fra Aakanten gaa saa langt fra 
Aaen, som du kan, .Men i samme 
Nu, som jeg skulde til at fjerne mig 
lidt fra KantelI, luwde jeg Bid, og 
i min Nervøsitet trak jeg kraftig til 
-- maaske lidt for tidlig, men jeg 
fik Stallingen, som bogstavelig talt 
sprang op i Luften efter Fluen. Nu 
havde vi faaet Blod paa Tanden. Vi 
blev begge ganske tavse, passede 
vor Dont og saa kun til hinanden, 
hver Gang en 8talling sprang i Engen. 

Jeg lagde min Kammerats gode 
Haad paa Sinde. Jeg holdt mig borte 
fra Aakanten saa langt inde i 
Engen, som Hedskaberne tillod; thi 
Stallingen er en meget opmæl'ksom 
Fisk. Den mindste Trampen fo1'
styrer den. Man skal derfor have 
en lang og smidig Stang, saa man 
ikke behøver at komme for nær til 
Vandet. Da vi havde fisket 31/ 2 

Time, holdt vi Pavse, illdt0g ell lille 
Forfriskning og betragtede derpaa 
Udbyttet: 9 pæne Stallinger, hvoraf 
min Kammerat havde fanget de 6, 
men mine de B var langt de største. 
Med frisk Mod tog vi fat paa den 
sidste Kvart af Dagell. :Nu gjaldt 
det om at bruge sig. Og Udbyttet 
stod ogsaa i et nogenlunde rimeligt 
Forhold til Forrentningerne; thi vi 
endte Dagen med en Fangst paa 17 
Stallinger, hvoraf min Kammerat 
havde fanget de 10. Da vi kom til 
Skern, skulde vi naturligvis have dem 
vejet, o;>,: det vidste sig da, at de 
tilsammen vejede 221/ 2 Pd. Min 
Kammerat triumferede, fOldi han 
havde flest, men mine 7 vejede dog 
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IlV!:! Pd" sun de var dog de største. 
Yi nH Ømme iBencnc, hanle faaet 
liM Perio~titis af dpn megell Traven 
1'1'1'111 og tilbage, men frisk Luft bavde 
Yi fanet i lange Baller. Turen havde 
i alle Maadpr været vellykket, og yi 
ha Hle ;\10(1 paa at gore deu cm igen, 
uaar Lejligheden bød sig. Stal-

ct' en fortilllig LakseA.sk, og 
den er en sl'Crdeles smuk Fi sk, Det 

1l1encler kun "ja:ldent, nt man fanger 
en Stal paa ell. 4 Pd. Dc fleste, 
man el' pnn '\1 Pd, op t.il 3 
Pd., de "idste er olldda ikke ganske 
alminde lige. 

Fol' don, 80111 vil forsøge 
Stallingfan12'Rtcn, Ol' Skel'll,w et godt 
Sted at anbefale; tlli hol' el' mange 
Stallinger. Stallingen elsker Strøm, 
stærkt rindemle Vand, Strl1mh\'inier·. 
llvorlncles Vejret skal yære, nI' d8t 
vanskeligT, at 
Her lllUH enhver gøre sine 'Erfaringer. 
Stallingen ga,n højt op i de Sll1aa 

Aner, som løber til Skel'llaa. l den 
lille VOlgod Aa er dGr tIere Steder 
stor Higdom pDa Stallingnr. Anen 
løber saaledes et Sted i Xærhedcn 
af Vorgod Kirke, og hel' har llJan for 

fan AnI' tilbage kUllnet fange Stal
Engel' i stOl' Mængde. Selv fra Her-

søgte Lystfiskeren til V Ol'god 
An, og Afstanden er dog ca, :2' "2 Mil 

-- ingen Balle den Gan g. 
B el' i Landpt skil Stallin gen efter 

eLe Kilder, del' , jo kun 

findes i de sydlige og vestlige Aaer 
i Jylland. Det kunde haYG stor In
terpsse at fua Oplysninger Olll, hvor 
Stallingen forekolllmer j ll1aaske det 
da vi"te sig, at deus Udbredelse er 
større, end Illan hal' antaget. Skulde 
nogen sidde inde med Oplysninger 
om 8tallingene Forekomst, vilde det 
sikkert. l!'erskvaIld siiskcl'i
bladets Redaktion at modtage disse 

Oplysninger ligesom det i høj Grad 
interesserer Deres 

Xiyøjncr. 

Lal\:scfiskeri ved Elll. 
Fra »)Fr[in och SjØ« 

Y. A. ,J. 11. 

-0-

Det var i Slutningen af April 
Maaned forrige Aar, at jeg havde 
den Glæde at gøre en Fisketur til 
det statelige, gamle Ilerresæde 
lwliggencln yed Emelve1l8 Udløb. 

Flankeret af Fløje og omgivet af 
ældgnmle TrÆer ligger den store, 
hYlde Hovedbygnillg neppe et, Sten
kailt frn (lEn vældige Strøm, som med 
sine clybe Ol'geltoner synger sin tu·, 

sindaal'ige Sang, iuden den iuhullden 
Frihed udløser sille Kæmpekræftel' 
i det hundrecle Meter neden
for liggendo Hav. 

Stedet ligger som Hegel ubeboet 
hen, men en Dag hrydes Stilheden. 
IT LIS bonden kommer selv derop for 
lIled sine indbudne Venner at prøve 
Laksenskel'iet i Elven, 

Atter tændes Ilden paa Arnen, og 
Glædpn holder sit lIldtog i de før 
SlUt stille Sale og Værelsel', somuu 

genlyde!' af friske StOll1liler. 
Fiskegrejerne klargøres, og naar 

Aprildag(m hælder et alt ordnet og 
opst.illet k !art til Brug, under Vesti
bulens Yaubenskjold. Om Aft.nnen 

gurU' Passiaren livlig; den drejer sig 
hovedsagelig OIll, hvad ;\lol'gendagen 
vil -- Morgendagen, som er 
Aarcts første tilladte Fangstdag pall, 
Strømmens Stonildt, Laksen. 

Natten kommer med en kort Hvile; 
hvom vil ikke være den første. som 
kaster over de mørke Hvirvler? Alle
rede el' det 'rid at komme ud af 
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Fiskeriet i Mariager Fjord. 
(l)ansk FislzerilidClltle). 

--0-

JYIa)'iafjClfjoJ'(ls E'iskf!rijo),(,ilill,!j og 
Plskcri('o},cJ/.ill,qcn for Ilobro Of} Omc,ljll 

lu\l' i (ruar at'sluttot l'c!tømllingen af 
l<'orellingens Orredpark ved Hohro 
i Stincsmindo, hvor del' i alt var 
15,000 Stik. AnI' g;ln;mpl Fisk, 

der henholdsvis atter er udsat i Aaen 

HHl Hobl'O og i Kielstl'llp Det 
er MeningeJl, at Fisken herfm ntter 
skal forplante sig' ud i Fjorden. Fi
skeribetjelJtrn for l\Ifll'iagel' Fjord, 
A. Larsen, hal' været Tilsynsføn,nde 

under O cltomningell og den videre 
Udsættelse. 

Endvidere er der i Sommerens Løb 
indkøbt og udsat 130,OOOStkr. Ørred
yegeL og ljgelede~ er der udsat 1100 

Snese 22000 Stkr. ShuplJel'. Til 
Opdræcltnillg af ØrredYlIgel og Cd
plantning ar Fisk i MariagprlJord 
bal' Fiskerifol'oningen modtaget, et 

Statstilskud, stort 7;)0 Kl'. aarlig, 

som med Hette maa siges at nUl'e 
godt anvendt, idet Fiskeribetjenten 
beretter, at 0rredfiskeriet her i Ma
riagerfjo rcl i Aur er det bedste, del' 
kan huskes i Mands Minde, og llVis 
Værdi skønnes at være langt større 
eJld i noget, andet Aar, skønt Pri
sell i Aar hal' været betydelig min
dre. I Aaret IDIO var Udbyttet af 
0l'1'ed 9,WO Pd. til en Værdi ar 84(jO 

Kr. Udbyttet af Skruppefiskeriet var 
opgjonlt til 13,8c15 Pd. til Værdi 

4,HJO Kr. Ogsaa dette Fiskeri me-
11PS i Aal' at gi ve et l angt større 

Cdbytte, ligesom Aalefiskeriet, der 
i Aar, saavel i Fjorden som pau 
Kysten har givet et eHer Forholdene 

godt Udbytte, med Cndtagelse af 

T,lb af en Del Fiskeril'edskaber, 

der tildelR blev ødelagt under Stor-

men den 0. ds., hvor alt endnu ikke 
vat' bragt velbeholden i Land. 

H. If. 

Fiskenes Farvesans. 
o~ 

Den hekendte \VUrzbnrgel' Ophtal-
1l10log Professor C. Hefs foretog for 

et Pal' AnI' siden en Hlpkke yderst 

silldrige o~ intereClsauto Eksperi
menter nu:d Fisk, hvorYed han kom 
til den El'keuilelse. at Fisk ligeover 
for Farven forholder sig llojagtig 
son: det lotnJt farveblillc1e Menneske. 

Efter Hef,,'N ~Iellillg kan de nemlig 
ikl{f~ skelue Orundfarvnlle l'Oil, gul, 
grøn. blna alIclerledes elld som Par
vel' ar f()r~kellig Lysstyrke; d. v, 8. 

ligesom det farveblinde Mtnlleske 
ser de disse Faner kurt SOlU Xu
am'er af lysegl'nat, mørkf'graat indtil 
sort. 

Imod denIle Paastand om Farve
blindhed hos mange Fisk er imid- • 

lt'l't.id nylig Dr. K. \'. Fl'iseh traadt 
i Marken, idet han ved Aarsmødet 
for Det tyske zoo1. Selskab i Basel 

beretter om følgende Eksp81'imenter: 
Han anbragte Elritser dels pan graa, 
dels paa gul eller rød Undergrund, 
efter først at have afstemt de :3 
Farver 8na nøjagtig til samme Lys
værdi, nt dB eftBI' Hefs's Mening 
kun burde virke som graa pau Fi
sk ene. 

Alligevel viste det ~j~ efter nogen 
Tids Fodøh, at de Elritser, som 
stod pau gul Hund, havde ndvildet 

de gul Farvestofc:eller, ligesom 
de pau rørlllltvdo antaget rød Fane. 
Nu udsattes lllindede Elritser pau 
sammo:\I:uule, men denne Gang med 

det Resultat, at Heaktiollen hos 
de gul(' og røde Chromutophorer 
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udeblev. v. Frisch slutter heraf, 
at Elritsen ikke kan være ganske 
farveblind, men maa have opfattet 
baade den gule og den røde Farve 
med øjnene. Da det nu ikke er 
muligt at bringe de ligesua over
bevisende Resultater af C. Hefs's 
Undersøgelser i Overensstemmelse 
med v. Friseh's Eksperimenter, saa 
vil man være spændt pau, hvad 
Hefs vil ytre om disse nyeste Iagt
tagelser. 

Fra AlIgem. Fisch.-Zeit. ved A. J. H-

Den skandinaviske Fiskeri
udstilling, 

international Motorudstilling 
og det 4de nordiske 

Fiskermøde i København 1912. 
'-0 

(Dansk Fiskeritidende.) 

Efter den Omtale, Udstillingerne 
• og :Fiskermødet har faaet i den uden

landske Presse, maa det anses for 
givet, at saa vel Udstillingerne som 
Fiskermødet bliver de største, der 
hidtil er afholdt i Shndinavien. 

Da Udstillingerne og Fiskermødet 
er rent faglige, tor det forventes, 
at de vil faa særdeles Betydning 
for vort Fiskeris Udvikling og Frem
gang. 

Der er enkelte Ting, som man 
finder Anledning til at henlede Fi
skernes Opmærksomhed paa, først og 
fremmest U dstillingen af Fiskerired
skaber. 

Som bekendt har Fiskerne i Dansk 
Fiskeriforenings Bestyrelse slaaet 
til Lyd for, at danske Fiskere i !1'i 
Mark soger uastillet saavel ældre 
som nyere Redskaber, der kan give 
et fuldtro Billede af Redskabernes 

Udvikling og nuværende Tilstand. 
Det er en Selvfølge, at der ikke be
tales nogen Pladsleje af denne Ud
stilling, og at Itedskaberne retur
neres Udstillerne uden Afgift. 

Man henstiller, at samtlige Fiskeri
foreninger tager Spørgsmaalet op og 
korresponderer med Udstillingen om 
denne Sag, som sikkert vil blive 
Udstillingens mest lærerige og sevær
dige Afdeling. 

Man henleder endvidere Opmærk
somheden pau, at Andmeldelsesfris
tel1 udløber 1. Februar, samt det 
formaalstj enlige i, at der snarest 
muligt meddeles Komiteen, hvor
mange Fiskere der kan ventes at 
ville deltage i Fiskermødet, og hvor 
mange af disse, der ønsker sig au
vist Logi og Ophold under Mødet. 

Paa Stallingfangst. 
-0-

"Lysten driver Værket", siger det 
gamle Ord, og dt>t passer ikke mindst 
paa den Sport, man kalder Sports
fiskeri. Enhver, der driver denne 
Sport, kender af Erfaring, hvor 
hurtig Tiden gaar, naar man er ude 
med den kunstige Flue. Min Viv og 
jeg havde et Par Gange gjort en 
Tur til Skernaa for pau en behagelig 
l\hade at faa Søndagen til at gaa 
og for at gøre Erfaringer i Lyst
fiskeri. Iblandt flere forskellige 
Ferskvandsfiske fangede vi ganske til
fældig hver et Par Stallinger, skønt 
vore Fiskeredskaber aldeles ikke var 
anl!1 gt paa Stallingfiskeri. Vi op
dagede nu, hvor Stallingen gik, stu
derede Vejrforholdene, Aaens Bund
forhold, Strømmen m. m. og tænkte, 
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Fjedrene; det begynder netop at 
dages, og vi maa op, før alle de 
andre. Men hvad er det? Det skra
ber og pusler jo ogsaa i alle de 
andre Værelser; sandelig man du 
skynde dig, 0111 du yil være den første 
paa Broen, den gamle. prægtig'e 
L'lksebro. 

Et kort Kast for at prøve, hyol'
dan !lullen løber! Saa et regulært 
el, som straks besvares llled et Mod-
hug Den første Laks! 

KJ. G serveres der l\affe; men hvem 
har 'rid til at tænke pan Kaffe en 
saadan Dag! Frokosten er j o Kl. S; 
vi venter alle med at gaa op til den; 
Tiden iler. Vi maa hjem for at faa 
lidt i Livet og for at hente et Par 
nye Fluer. Saa atter nogle herlige 
Timer; Solen synk0r bag Skoven, 
og det er Tid at slutte. :\{ an møder 
til Middagen. ,leg har 22, jeg har 
15, j eg 8, jeg 1 H saaleJes lyder 
Beretningerne. 

Den følgende Dag svindel' for os 
paa lignende Maade. 

Men Aprilsvejret er lunefuldt. Fra 
Havet kan komme en kold, tæt 
Taage cHer ogsaaKulde og Snehyger 
fra Norden; i saadamlC rrilfælde 
bider Lakseu daarligere. 

Tredie Dags Morgen forlader tre 
af Deltagerne os; uæste Dag r~jser 
den sidste Kammerat; lDen jeg S01l1 

intet hu1', der binder mig, skal blive 
endnu en Dag. 

Der bliyer saa stille i Gaardcn 
og saa tomt efter. alle de glade, 
tlllmtre Venner. Jeg scr dem saa 
tydelig for mig, kender hver enkelts 
Kast, og hvorledes de kæmper med 
LakseIl, saa det flue Fisketøj næstcu 
danner en HalvcirkeL Følg en Gang 
med ned til Strømmen, ærede Læser, 
og se selv del'paa. 

Jeg har udsøgt mig en Plads, hvor 

eler ingen har været de foregaaende 
Dage. Det er en ombrust, delvis 
oversvømmet Klippeø lige nedel1fOl' 
Broen. Den gamle Fisker skal 1'0 

mig derhen; han har ell lille, flad
blUldet Baad, og han ved nøjagtig, 
bvor nær han kan komme Strøm
hYirvlet"lle uden at risikere noget. 

Allerede det første Kast g'iyer en 
10 kg. Laks. Aa, hyor den vælter 

i II virvlerne; saa braser den ud 
i Strammen under mine kraftige 
J\Iodl'yk, yellder atter og gaar op
efter saa hurtig, at jeg neppe Haar 
at lade Bullen følge ::laa hurtig med. 
Saa begynder den igen med den 
tydelige Plan at forsøge paa at komme 
ned i den stærkeste Strølll. Med 
den yderste AnstrængeIse fnar jeg 
den attor til at vende; nu tager den 
Sagerne noget roligere. holder 
sig ved Bnnden og spekulerer øjen
I:lYlllig paa Kneb. Dells første Paahit 
el' at gaa rnndt om en Undervands
klippe, mod bvis Kant Liuen skra
ber. 

Pludselig springer den til med al 
Kraft, Hullell løber saa hurtigt, at 
mine Fingre næsten lammes og 
saa kører den Snuden ned i Bunden. 
rimeli vis for at støde den ube
hagelige Krog ud, som den hft!' slugt. 

Efter at have taget nogle \'old
somme Tag baade opad og nedad 
Strømmen, forsøgte den ved atskaffe 

SlClP Linie at faa Krogen løsnet. 
N u springer den en halv Meter oyer 
Vandskorpen, yender i Luften, pla
skeratterned forpaauy at begynde sill 
Marseh rundt om Klippen, som Linien 
skraber imod. Saa søger den at 
komme bort fra det hele ved at gem
me sig; d en staar]\[ llsestille paa 
Bunden. ,leg tager nu et Tag saa 
stærkt, som Linien kan taale det, 
men fnar intet Svar; alt er absolut 
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roligt. Da dette gentage~ 

Gange, ser det jo Ild til, at LakSPIl 

Cl' gaaet fri, og at Krogen har fa'
stet sig i Bunden. Men vendt hlot 
lidt! Om lIogle :UIinutter har vi attel' I 

Spillet ganen de ; som skudt ud af 
Oll K:moll farer Laksen ud fr[l SIt 

Skjulested, lIvor den synes at ha\'e 

8amlet friske Kræfter; den søger 
ellergisk at Ilaa den sirideste Del 
af FosRen, Da dette imidlertid ikke 
lykkes, begynder den igen !l1f'cl de 
gamle Historier; well lidt efter lilH 

fan1' jeg dell dog trukket ind pHa 

gl'lllldel'e Vand, :Nu varer det beller 
ikke længe, før Kræfterlle begynder 
at svigte elell, 

der findes lJudre Laksefisket'i i dcn 
sydlige Del af YOl't Lalld! 

fIl p. Hlll. 
Y. K. Kj-n. 

Fiskemarkedet. 
~o-

I\olwnh~lynS ofrcntlig'e FlSk('nuldi()n~ 
Priserne fra fOl'rige eg'(~. 

Aal 
Laksorl'ed 
Laks, store 
(;('II<le 
Aborre 
Krebs 

30-55-G5 Øre [H'. Pd. 
100 

40-4f) 

Øre pr.l00Stk 

De,'lin, Il. Dee),l' . 

(O fil eie! ~rnrkedsherelllil1g). 

Lt'\'(~nde Fis!;: 

. Teg kan i alt Fald lede den, Olll 

elld under Rkarpe Protest e]'; tii:,:irlst 
faal' jeg den bul{serd i~H{ i den 

grundc Vig; :lOgle Sbg mod Bun
den, nogle planløse Sving'ninger hid 
og did, saa lader deu vijj,:I .. ,.; 
hæve. on mod Vandskorpell, l!yu\, 

Hugkrogon anbragt i Hyggen pan 
den med et Hyk fæstner den, 

! (;('lide, store 
1'1'. pl'. Pd, 

GG 
70-78 

94 
78-83 

(,etIde, mellemstore 
Sanclnr!. mal, SIlHla 

Suder, s[orc 
Suder, mellemstore 
Ikasen, store 
BraseIl, Slllaa 

Ani, ,;101'(' 

Ani, 1ll('.llelllSlol'e 
Aal, SUWH 

Km'per, store 
KaqH'r, W,OI lel't'l 
K:ll'lIdsl'l' 

30-3fi 

95·· \33 
75- RO 
GG,1)7 

Tro nu ikke, }lt den spjætter ug 
spnf'ller som f. Eks, en Gedde viJde 
gøle det: nei, dell OpgiH'l' Kampen 
og ligger ganske stil iu(ltil et 

KølIeslHg mod Bagltoverld briugcr 

den St.ilhed i Døden. I s Il 11 k k " cl l' F i s k : 

Saaledes faae jeg 14 Sl,ykhn', den 
elle efter den anden, knapt et Kast 
uden Bid! 'rid tagor del at faa de 
smukko Karle vel paa Lund, og pan 

. KrreHerne tager det ogsan, noget 

lllan dog først mærker bagefter. 

Omtrent saaledes var den konge
lige Sport, som faldt i vor Lo d ved . 
Em; vi fik iaH lGG Stk. Laks med i 

Ørn'dIisk, SilJa:! 

IIm'Ø1Tcd 
Laks, store 
Laks, smila 
AhOIT(' 

Gedde, store 
Gedde, mellclllstore 
AnI, store 
Ani, mellelllstore 
Aal, usorteret 
Karper 

G . t f ' - IT I, f-lrn'1Cll enennemsmtsvæg, 11 b,a \~'. 

Endnu rigere Fangst er gjort ;il' 

de lluværende Ejere, BrødrC'ne F -(', Laks 

Det "kuBe tle I'fo l' undre mig, Olll LaksorrNI, store 

pr. pI', Pd. 

lilO 

'27-48- Hl 

45-53 

80-85 
85 

12 

1\lloll:J,~. Declw. 

Pl'. p". Pd. 

I' 

,i 
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Laksørred, Slllaa 
AnI 
Gedde, store 
Gedde, lllellelllstore 
AbolTe 
Brasen 
Suder 
Karper 
Sandal'l 

Annoncer. 
--0-

200-::150 

f\2~···~1(i 

ln~-5i) 

28~3i)-38 

27-H7-8~1 

110·- 7fJ 
SO-Bi) 

Karper 
og Suder. 

20~OOO Stk. lu'ima IUUl's i 

lillI'l.el' fl'a 6 til 12 C(·ntimet.er. 
IO~OOO Stk. lU'imR 2uars Su
del' fra 8 til 15 Centimeter til
bydes billigt til Levering straks fm ! 

li'iskeI'iet w".nlykke"" 
pr. L.underskov. 

Portionsørred, 
Fiskeriet "Aalykke" 

]lI', I"undel'sko,-

Telefon 13 Telefon 13 

større Ørred, Gedder, Kar- tilbyder prima øjneæ~·. \.·n~el 

Per, Suder, Skaller, Aborrer I og Sættefisk uf Bæk-, liilde

købes og afhentes meu Spel'iah'ogn 
paa nærmeste ,Jernhanc~t,ltioll, 

Kontant Betaling. 

G. J) o Dl a s c It k e. 
FisehhalldlulIg, l\el'lin 40 . 

Lehl'terstI'a8~e 1.')--1 D. 

Telcgr.-Adl'.: J<'orellenbande.l. 

og R(~gnbueøl're" samt Sætte-
I fisk af lin.'I.el' og Sude.' 
I 

i til absolut billigste Priser. 
Portionsol'l'OU, større 0n'(' (1, KB ['

: pel'og Snder køhes og afh('nfes paH 

. nærmeste ,Jel'llbanestntioll mou KOll-

tant. J. C. Christensen. 

CUPRINOL 
el' det bedste Præparat til Imprægnering af I<'iskenet. l.iilleg .. ds~ 
Sejlo. I. og gin'!' Stoffel'llc Oll grønlig FaI'H:. hvad del' ('r nf (]r.n 
st.ørste Betydning for Fi~kel'iudbytteL - Absolut uopløseligt i Vand. 
Langt at foretrække fol' Barkning. 

Nærmere Oplystlinger pafl. Forlangende ved Henvendelse til 

;'-Is "KVMEIA", 
Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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c10liann von eitzen, 
edsvOt'en ~PiskealtktionaJ'i'us, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, 
anbefaler ~ig til KOlllllli8Sioll~-Salg af alle Slags Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. 

-:::=:::::::::=:::::::= Store Basiner fOl' lel'en4le I'isk . 
.Jernbancforscndclscr adresseres til: .~ItOIlU,. 

Telegt'.-Adr.: I<'ischeiizen, Telefon: Amt l, NI'.SlOI, Hambul'g-. 

Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørretlartel' købes. 

Fiskcnc Hfhentes i Specilllvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling, 

Ojneæg, Yngel DU Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

d8~lId81t fl)amltultur. 
Tdegr.-i\dr. : 
f):eJ m!w Ilu r, 

L underskov. 

P. I-lnnsen tf; P. JOJ'fjen:.;en, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 4B. 
Lej rskov 11>. 

Statslwllsnlent, i\Iagister eIn', JiØftill~. Lykkcshollllsnll(' 3 A, København. 

Al'tikler o~ lIe(hlel(~lsel' er stedse velkomne og bedes sendt under 
Adresse: Dr. C. HolImeyet', Sorø. Artikler, ror hvilke der fordres Honorar, 
bør forsynes med ))llI(}(! Honor ar«. 

NB. Artikler og Meddelelser lllan kun skrives !Jaa Papirets ene Side at 
Hensyn til Trykningen. 

Trykt i 1:iOl'ø Dogtrykkeri (Aktieselskab) ved RaSlllttSSCll-Kl'o;:h. 
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