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Ve'd Aarskiftet. 
-0-

Aaret 1912 bliver præget af Bal
kankrigen ; vel berørte den ikke i 
nogen l\Iaade os her oppe i Norden, 
men det, at der var tændt en Brand, 
i et Hjørne af det gamle Europa, 
satte Sindene i Bevægelse og skabte 
Utryghed i mangfoldige Forhold. 
Bankerne rundt om i Landene blev 
urolige, Diskontoen steg, og Penge
markedet, der er den fineste Føler, 
naar der er Uro i Luften, gav flere 
Gange Udslag paa ret ubehagelig 
Maade. Diplomatiet h~r haft et 
travlt Aar, og ofte har vistnok den 
store Krig hængt i et IIaar og er 
kun afværget, fordi Folkene gyser 
derfor, og fordi et Opgør, hvis det 
skal komme, maa blive saa frygte
ligt, at man ikke kan danne sig 
noget Begreb derom. Uvejret drev 
som sagt over, og vi fik Lov til at 
arbejde i li'red 

Spørger vi saa os selv, hvad der 
er udrettet i det forløbne Aar paa 
vort mere snævre Omraade, bliver 
Svaret forholdsvis godt. Fiskepri
serne har nemlig gennemgaaende 
været gode og dermed Betingelsen 
for vor Msætning tilfredsstillende. 

Særlig klarer de vel indarbejdede 
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Damkulturer sig godt for Tiden, idet 
Prisen paa Portionsørred stiller sig 
gunstig i Forhold til den Møje og 
den Bekostning, der er forbunden 
med Produktionen. 

For Ørredfiskene var den kolde, 
regnfulde Sommer udmærket, Til
væksten var god, og der var kun faa 
Sygdomstilfælde i Damkulturerne. 

For Karpefiskene, og rimeligvis 
ogsaa for Aalenes Vedkommende 
var Aaret 1912 derimod et ret tar
veligt Aar. Disse Fiske kræver jo, 
som saa ofte antydet, en forholdsvis 
høj Vandtemperatur, for at deres 
Fordøjelsesproces kan funktionere 
tilfredsstillende; naar derfor Van
det er koldt, vokser de meget lang
sommere. For yderligere at for
værre Situationen, hæmmede det 
kølige, ustadige Vejr Udviklin
gen af det lavere Dyreliv, saa 
Næringstilbudet var forholdsvis rin
ge. Ved Udfiskningen i Efteraa
ret viste Karpernes Tilvækst sig 
da ogsaa· at være meget lille, lige
som Antallet af udsatte Fisk var 
svunden uforholdsmæssig stærkt ind 
mange Steder, navnlig er det gaaet 
slemt ud over de en Somre gamle 
Karper. Dette vil rimeligvis igen 
influere paa næste Aars Resultater, 
idet der bliver for lidt Matriale til 
Udsætning til Foraaret. 

I de frie, ferske Vande er man 
nu mange Steder begyndt at indføre 
Motorbaad og Skovlvaad ved Vinter
fiskeriet, og har derved opnaaet at 
kunne regulere sin Fiskebestand 
paa ganske anden Maade, end i 
tidligere Tid. 

Udsættetse af Aalefaring finder 
ogsaa Sted i større og større Ud
strækning i de frie Vande. Længe 
vil det sikkert heller ikke vare, før 
det gaar op for Fiskerbefolkningen 

ved alle vore ferske Vande, at det 
er den eneste Vej, man skal gaa, 
hvis man vil opnaa virkelige paa
lidelige Resultater, selvom det 
kræver Tid og Penge, at faa et saa
dant Fiskeri i Gang. 

Den største Begivenhed, der præ
gede Aaret, var den skandinaviske 
Fiskeriudstilling, som jo blev en 
Succes; da vi imidlertid i Aarets 
Løb har beskæftiget os saa ofte 
dermed i Særartikler, skal vi her 
glide let hen over den. 

I Aarets næstsidstel\tIaaned fejrede 
Ferskvandsfiskeriforeningen sit 10 
Aars Jubilæum med en festlig 
Sammenkomst i ]'redericia.· Det er 
ganske vist kun et forholdsvis kort 
Spand af Tid, vi Ferskvandsfiskere 
har staaet Ryg mod Ryg, men vi 
har dog i de Aar faaet Lejlighed 
til at mærke, hvor uomgængelig 
nødvendigt vort Sammenhold er for 
den Sag, vi tjener; og vi har i Ger
ningen vist, at løfter vi blot alte i 
Flok, rækker vi ikke saa kort endda! 

Ved at ændre vore Love har vi 
endvidere opnaaet, at adskillige af 
de lokale Fiskeriforeninger ved Søer 
og Aaer har faaet Lejlighed til at 
indmelde sig i vor Forening. Vi 
haaber, De maa befinde sig vel der
ved, idet vi sikkert tror, at det 
vil blive til Gavn for begge Parter. 

Inden vi træder over Tærskelen 
til det nye Aar, vil vi gærne sige 
Tak til vore Læsere, fordi De taal
modig har fulgt 08 saa langt. l et 
Fagblad er det ingenlunde altid let 
stadig at bringe interessant og ak
tuelt Stof, tilmed naar Redaktøren 
er saa godt som ene om Arbejdet. 
Vi haaber og beder derfor ogsaa 
om, at de af Medlemmerne, som i 
det kommende Aar har noget paa 
Hjærte, resolut vil gribe Pen og 
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Blæk for at deltagtiggøre alle Bla
dets Læsere i deres Iagttagelser; 
thi selvom man til daglig arbejder 
i en praktisk Fiskeribedrift og sam
tidig følger med i aJ den Literatur, 
der fremkommer, aaa savnes der 
dog ofte nye Synspunkter og nye 
Tanker, for at et Fagblad af Fersk
vandsfiskeribladets Natur helt og 
fuldt kan komme til at gøre den 
Nytte, det tilstræber. 

Skumlerier hører dog ikke hjemme 
paa Aarets første Dag ligger 
forøvrigt heller ikke for vor Pen -
vi begynder derfor vor Gerning med 
frisk Mod og lyse Forhaabninger til 
1913, selv om Aarstallet ser pinende 
uheldigt ud. 

/jlæde/ig! fJVp!aal'! 
Red. 

Annoncer. 
-0-

Et lste KIls 
Ferskvandsfiskeri, 

Ørred vand, 14 Damme, med Byggeplads, 
Havejord og Skov, efter Befmg fra 1 
til 5 Td. Ld., er billig til Salg. N ær
mere ved Henvendelse til C. lIartz, 
Berlelslund pr. Skanderborg. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre, 
tilbyder ærede Fiskerier 

••••••••••.. 'Fiskefoder .•..•••..•.•• 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt Ior Aars I<'orbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Albæk Fiskeri 
med Areal 6 Tdr. Land, 20 Damme, 
nyt Beboelseshus, Udklækningshus samt 
IshllS, Hal og Hønsehus, rigeligt og 
godt Vand m. m. er billigt til Sdg eller 
Leje. For Tiden uden Fisk. 

Nærmere ved Henvendelse til Ejeren 
Te=:lværksejer .t\.. PoUel', 

Alkjærsig pr. Skjern. 

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

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o ru a s c It k e. 

Fisehhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telcgr.-Adr.: l!'oreUenltandel. 

~~~~~~~~~~~~~!~~~ 

~ Sunde og levedygtige ~ 
.m,. .a\ 
\il \j'J 

Æ 8]-enæg ~ 
~ ~ ]K samt ]K 
~ Yngel og Sættefisk ~ 
@ af @ 
m. Bæk- og Regnbueørred li\. W. W. 
~ Il\ 

Ile~~~~~~~~'t~;~i;t I 
\il pr. Vejen St. Telefon 46. @) 
~ Tilkendt Gu1dmedaille @ 
@ paa FiskeriudstiIlingen i Kø- @ 
lfi benhavn 1912. a\. w w. m. ffi 

@)~~~~~,~~~!@~(i) 

c51verler 
i 8Vtedlems6lade!! 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

t5!1~8~8Æ f/)amÆullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og' Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

.... købes mod kontant Betaling .... 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nacbf. 

Telgr.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karplenhandel, Berlin. Berlin~ Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN, Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. - Statstelef. 13. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Professor 
Arthur Feddersen. 
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Vort Ferskvandsfiskeris 
ihærflige Forkæmper. 

Der er nylig blevet holdt Jubi
læum i Anledning af Ferskvands
fiskeriforeningens lOaarige Bestaaen. 
Er der nogen, vi ved den Lejlighed 
bør mindes, saa er det Professor 
Arthur Feddersen. Han har nemlig 
ikke alene sin store Andel i vor 
Ferskvandsfiskeriforenings Dannelse, 
menderernæppenogen, derharvirket 
saa ihærdigt og opofrende for vort 
Ferskvandsfiskeris Opkomst og Ud
vikling som han. De, der nu 
driver en indbringende Damkultur, 
staar ikke mindst i Taknemmelig
hedsgæld til ham; og jeg maa sige, 
at jeg i den Henseende skylder 
denne Mand meget. J eg betragtel' 

det som en stor Lykke, at jeg i sin 
Tid kom i Forbindelse med Pro
fessoren. Det var ham, der gav mig 
Tro paa, at jeg paa min Ejendom 
kunde oprette en Damkultur, der 
med Tiden kunde give mig langt 
større Udbytte, end hele min øvrige 
Ejendom. Tiden har vist, at han 
havde Ret. 

Prof. Feddersen havde god Kend
skab til den tyske Damkultur og 
ikke mindst til Produktion af Por
tionsørred. Men han var ogsaa godt 
kendt med vort Lands Forhold og 
kunde se, at var der nogetsteds gode 
Betingelser for kunstig A vI og Pro
duktion af 0rl'edfisk, saa var det i 
vort Fædreland. Han saa, at her 
var de bedste Betingelser for denne 
nye Erhversgren, og han var utræt
telig i at opmuntre Folk, der havde 
Ejendomme, der passede dertil. In
gen behøvede at hale eller trække 
i Prof. F. for at faa ham frem; han 
meldte sig selvbuden og gav Stødet 
til at faa en Sag sat i Gang. 

Afdøde Prof. I;'eddersen var en 
fremsynet Mand. Han spaaede saa
ledes Damkulturerne, særlig de til 
Opdræt af 0rredfisk, en rig og blom
strende Fremtid. "Den Tid vil kom
me", sagde han, "da Lakse- og Ør
redbestanden i vore Have, Fjorde, 
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Floder og Aaer næsten vil ud
dø l" Denne Udtalelse faldt ikke 
godt i mine Øren, da jeg den Gang 
var stærkt interesseret i Formerin
gen af Lakse- og Ørredbestanden i 
vore Vandløb. Da jeg spurgte ham, 
hvorfor han troede det, svarede han: 
"Jo, fordi Vandet i Floder og Aaer 
overalt efterhaanden vil blive taget 
i Industriens Tjeneste, hvad der i 
mange Tilfælde medfører Vandets 
Forurening, ØdelæggAlse af Fiske
yngel og hindrer Laks og Ørred i 
at komme op i Vandløbene for at 
"lege". Folks Forsyning med Ørred
fisk og Fjordenes med Yngel vil der
for efter som Tiden gaar fore
gaa fra Damkulturerne og Rlække
anstalterne". Derimod mente Prof. 
F" at der var noget at gøre med 
vore Søer, hvis vi lærte at kende 
deres Ydeevne og de Fiskear
ter, som egnede sig for de for
skellige Søer, og som ved rationel 
Røgt og Pleje, med de forhaanden 
værende Priser, magelig kunne kom
me til at hamle op med almindelig 
god Agerjord. Mon Prof. F. ikke 
har Ret? Har han det, saa ligger 
der i Virkeligheden en stor Frem
tid for vore Damkulturer og Søer. 
Saa gælder det blot om, at vi slaar 
ind paa de rigtige Veje, og her bør 
vi nøje overveje, om det nu ikke 
var paa Tide, at vi gik bort fra den 
ensidige Produktion af Portionsfisk 
og gik over til delvis Produktion 
af større Fisk, som der er peget 
paa i forrige Nr. af Bladet, og som 
vil blive begrundet i dette Nr. Der 
er en anden Side af Sagen, som! 
ikke maa forglemmes, og det er 
Udsættelse fra vore Damkulturer af 
Sættefisk og Portionsfi8k i dertil eg
nede Søer og større inddæmmede 
Vandarealer til Produktion af I RI. 

(2 Pd.) store og større Fisk. -
FOl' at opnaa noget i den Ret
ning vil Hr.Otterstrøms paatænkte 
U ndersøgelser af vore ferske Vande 
kunne blive af stor Betydning. Det 
var at ønske, at han maatte opnaa 
den ansøgte, meget beskedne Sum 
til dette Øjemed. 

Der var ikke en Gren af vort 
Ferskvandsfiskeris Udvikling, som 
Hr. Feddersen ikke havde Øje for. 
Han døde desværre, før han rigtig 
havde set Frugten af sit Arbejde for 
Fiskeriets Opkomst. Han opnaaede 
dog for Damkulturens Vedkommende 
at se, at det kunde gaa og vilde 
gaa fremad og atter fremad, Og hvor 
var han glad, naar en Mand takkede 
ham, saaledes som jeg en Gang 
gjorde. Ved den Lejlighed ytrede 
han: "Jeg behøver ingen Tak; det 
er mig en stor Glæde at se og er
fare, at Sagen lykkes for Dem. Jeg 
har længe talt for døve Øren; men 
nu har vi faaet begyndt, ira nu af 
vil det gaa fremad og atter fremad". 

Det var Prof. F. højeste Ønske, 
at han kunde være noget for andre 
Mennesker og for sit Folk i det 
hele taget. Han har ikke arbejdet 
forgæves. Det ser vi DU, og det ser 
vi ikke mindst paa Damkulturens 
Omraade. Derfor vil vi med Tak
nemmelighed mindes ham, nu da 
Ferskvandsfiskeriforeningen holder 
sit Tiaars-Jubilæum. 

Smidt Nissen. 

Rettelse. 
I Bladet for 15. Decbr. stod fejl

agtig under Medlemsfortegnelsen : 
Bornholms Fiskeriforening. Den rig
tige Adr. er: Bomholms Ferskvands
fiskeriforening. 
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Om Arbejdet paa Forbedringen af 
vore Ørredfisks Kvalitet 

og 

disses Afsætning i Udlandet. 
-0--
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Vi vil nu undersøge, om vi ved 
delvis at sIa a ind pll.a Produktion 
af større 0rredfisk pall. 2-4 Pd, 
hvor Forholdene tillader det, ikke 
kan raade Bod pall. den Ulempe, 
det er for Producenterne, at de til 
visse Tider af Aaretikke kan komme 
af med deres færdige Portionsfisk, 
men maa f. Eks. om Efteraaret op
bevare en Del af dem indtil næste 
Foraar, og om der ikke ogsaa ad 
den Vej kun de skaffes an dre For
dele for Producenterne. Vi maa 
selvfølgeligt bygge vor Undersøgelse 
paa de Erfaringer, der hidtil er 
gjorte paa Damkulturens Omraade. 
Vi gaar derfor ud fra, at vi hidtil 
har brugt 3 Somre eller 21/2 Aar 
til at opdrætte 0rredyngel til Por
tionsfisk's Størrelse, og at disse, 
hvis vi beholder dem og fortsætter 
med Fodringen af dem, efter yder
ligere·2 Aars );'orløb vil have naaet 
en Vægt paa 2-3 Pd. undej' nor
male Fm'hold, og at der under nor
male Forhold bruges ca. 61/2 Pd. 
Fiskefoder til at producere 1 Pd. 
0rredkød, uafhængigt af Fiskens 
Størrelse. 

Lad os nu tage et bestemt Til
fælde! Lad os holde os til Regn
bueørred! I en Damkultur havde man 
i Efteraaret 1910 ca. 1500 Stk. 
Regnbueørred, som Eksportøren lod 
staa der, fordi han ikke kunde af
hænde dem til en passende Pris, 
og han bad naturligvis Producenten 
om at indstille Fodringen eller i 

hvert Fald at indskrænke den saa 
meget som muligt. Dette gjorde 
Producenten imidlertid ikke. Han 
fodrede selvfølgelig væk for at slippe 
for det Tab. som en saadan ind
skramket Fodring vilde forvolde ham. 

De færdige 1500 Stk. Regnbuer 
var altsaa hver fra lj4 til 1/3 Punds 
V ægt. Sætter vi Gennemsnitsvægten 
pr. Stk. til 30 Ky., saa faar vi en 
samlet Vægt for alle Fiskene pall. 
450 Pd. 

I :\farts Maaned 1911 blev Dam
men udfisket, og det viste sig nu, 
at den samlede Vægt udgjorde ca. 
600 Pd. De største af Fiskene 
havde nu naaet en Vægt paa 1/2 Pd. 
- 1500 Stk. Fisk til en samlet Vægt 
paa 600 Pd. giver en Gennemsnits
vægt af 40 Kv. pr. Stk. Der maa 
altsaa have været en Del Fisk mel
lem 30 og 40 Ih" og en anden 
Del mellem 40 og 50 Kv. pr. Stk. 
De mellem 30 og 40 Kv. havde alt
saa en Vægt paa omtr. 1/3 Pd. pr. 
Stk. og maatte derfor nok kunne 
have været afhændede som Portions
fisk uden Tab for Eksportøren. De 
øvrige - de mellem 40 og 50 Kv. 

kunde Producenten selv have 
beholdt :for at opdrætte dem til 
større Fisk paa 2-3 Pd. 

Lad os antage, der var 600 Stk., 
der pr. Stk. vejede mellem 40 og 50 
Kv. Eksportøren faar altsaa de 
900 Stk., og Producenten beholder 
de 600 Stk., som han atter sætter 
i Dammen. Jeg mener, Producen
ten absolut burde beholde disse 
Fisk, da de paa Gnmd af deres 
ImTtige1'e Vækst er en prima Vare for 
ham. De vil nemlig paa Grund af 
deres hurtigere Vækst have Udsigt 
til i Løbet af 2 Aar ved fortsat 
Fodring at kunne opnaa en Vægt 
til op imod lIS Pd. pr. Stk. 
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Der blev altsaa 600 Stk. Regn
bueørred tilbage i Dammene af en 
Gennemsnitsvægt pr. Stk. paa 45 
Kv. eller en samlet Vægt ;paa 270 
Pd. Efter al Sansynlighed vil 
disse saa under normale Forhold 
fra Marts til førstkommende De
cember Maaned have naaet en Vægt 
- som hurtigere voksende Fisk
af 1-11/2 Pd. pr. Stk. eller en sam
let Vægt af 750 Pd. De størsta 
af disse sættes i Dammen for For
ældrefisk ; og et tilsvarende Tal af 
de derværende større Forældrefisk 
af Regnbuer udfiskes og eksporteres. 
Bliver der nogle tilbage af de gamle 
Forældrefisk af Regnbuer, bør disse 
"mærkes," for at man kan frem
hringe en ublandet Yngel af prima 
Forældrefisk. De mindre hurtigt
voksende Fisk, der er sorteret fra 
af de GOO, opfodres til Eksportfisk. 

Naar nu en saadan Sortering 
atter foretages af den ublandede 
Yngel af disse fornævnte udsøgte 
hurtigt voksende Forældrefisk, saa 
vil man tilsidst komme i Besiddelse 
af en meget hurtigtvoksen de Fisk, 
der efter al Sansynlighed i Løbet 
af 31/2 Aar kan opdrættes til Stor
fisk paa 3 Pd. eller maaske mere. 
~lan vil altsaa i Løbet af 31/2 Aar 
uaa større Resultater, end man før 
bragte det til i 41h Aar. 

Hvad gode Avlsdyr betyder, det 
kan vi lære af Landmanden. Det 
er jo de gode A vlsdyl', der præmieres 
pall Dyrskuerne. Den Vej, jeg her 
har peget paa til Avl af gode, hur
tigt voksende Forældrefisk, er der
for ikke noget ud i det Blaa, og 
det særligt af den Grund, at det 
ved denne Fremgangsmaade allerede 
skal være lykkedes en enkelt Pro
ducent at frembringe en saa hurtigt
voksende 0rredyngel, at han kan 

gøre den "færdig" i 2 Somre eller 
i 11/2 Aar. Ja, han skal allerede 
kunne "presse" disse Fisk efter et 
Par Aars Forløb, hvad jo ellers ikke 
lader sig gøre. 

Lykkes det ad denne Vej i 11/2 

Aar at producere Portionsfisk, saa 
synes jeg, det ligger lige for, at 
Producenten har naaet Maalet, nem
lig at kunne opdrætte 0rredyngel, 
dels til Forældrefisk og dels til 
Eksport, i Løbet af 31/2 Aar. Det 
er naturligvis de mest hurtigtvok
sende, der sorteres fra til dette 
0jemed. Sinkerne, den mindre 
hurtigtvoksende Yngel derimod, eks
porteres som Portionsfisk eller sæl
ges paa et tidligere Stadium som 
Sættefisk. 

Der er den Fordel ved sa!lledes 
delvis at gaa over til at produeere 
Storfisk, at vi ikke alene kan frem
bringe en hurtigtvoksende Fisk, men 
vi kan ogsaa lettere blive af med 
vore Produkter. Storfisken behøver 
nemlig ikke at eksporteres paa en 
bestemt Tid. Det vil sige, der 
kommer ikke en Tid, da man be
høver at indstille Fodringen, for at 
den ikke skal blive for stor. Her 
spiller det ikke nogen Rolle, om 
Fisken vejer 1/2 Pd. mel' eller mindre; 
men vi kan lade den gaa i Dammen, 
til vi finder Tidspunkter fordelagtigt 
at sælge den i og saadanne Fisk 
behøver man i Almindelighed heller 
ikke at forsende i levende Til.~tand. 
Her aabner sig altsaa en Mulighed 
for Producenten til selv at forsende 
sine Storfisk. Det vil maaske ogsaa 
blive ham muligt at opnaa højere 
Priser, idet han kan afsætte dem 
paa de Tider, da Priserne paa større 
0rredfisk er stor. For Eksportørerne 
af Portionsfisk er Forholdet ander
ledes. De siger nemlig, at Priserne 
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paa den Slags Fisk er den samme 
hele Aaret igennem. 

Det havde saaledes været helt 
rart at kunne eksportere Ørredfisk 
af Mellemstørrelse i Midten af Deebr. 
Maaned; thi da kostede de i Altona 
- i Følge en Markedsberetning -
fra 210 til 288 Pf. pr. Pd., hvilket 
er en Middelpris af 2 Kr. Hi Øre 
pr. Pd. ispakket Fisk. ,Jeg antager, 
at Ørreder af Mellemstørrelse, er 
Fisk paa 3-4-5 Pd. Og det 
kommer endda an paa, om det vilde 
have været klogt allerede da at 
sælge sine større Fisk. Markeds
beretningerne fra Hamborg f. Eks. 
viser fol' de forløbne 6-7 Aa!', at 
der til visse Tider bliver betalt 
langt højere Priser for ispakkede 
Ørreder. 

I 1906 varierede Priserne i Fe
bruar, NI arts og April mellem 1 HO 
og 290 Pf. pr. Pd. for store og 
mellemst. Fisk. Gennemsnitsprisen 
er altsaa 240 Pf. eller 2 Kr. ] 5 Øre 
pr. Pd. Fra Maj af og indtil 
henimod A arets Slutning daler Pri
serne. 

I 1907 har vi allerede høje Pri
ser, lige fra Begyndelsen af Januar 
Maaned, og de varede til Maj Maa
ned. Priserne var store og mellemst. 
Fisk varierede i dette Tidsrum 
mellem 190 og 350 Pf. pr. Pd. eller 
310 Pf. 2 Kr. 40 Øre i Gennem
snit. 

Jeg kender ikke Prisen paa Blank
ørred i de to nævnte Aar. Delimod 
ser jeg af en Markedsberetning og 
fra 1909, at Prisen paa den Fisk d. 
19. Januar var mellem 450 og 470 
Pf. pr. Pd. eller 4 Kr. 28 Øre i 
Gennemsnit. 2. Marts var Prisen 
fra 350 til 380 Pf. pr. Pd.; 25 Marts: 
306-345 Pf. 

Hidtil har Tyskland været det ene-

ste Land, hvor vi har kunnet af
sætte vore Pl'rtiollsfisk; og det bli
ver det vel ved at være. Støne Fisk, 
afsendt i død Tilstand. kan vi na
turligvis ogsaa komme af med i 
Tyskland. Men dem maa vi sikkert 
ogsaa kunne- komme af med i andre 
Lande til gode Priser; naar vi ved 
den foreslaaede Fremgangsmaade er 
naaede til at frembringe en smuk, 
fin og lækkert udseende Vare, del' 
fremkommer i en passende Indpak
ning. Vi har f. Eks. Sehweiz! 
Der maa sikkert i et saadant Land, 
der aarlig besøges af Hundredtusin
der af rige Turister, som gærne vil 
spise og drikke godt, kunne afsæt
tes en Del af vore lækre Ørreder 
til dem. Men vi kan ikke vente, at 
Hotelværterne i Rehweiz skal komme 
tilos; vi maa komme til dem med 
vort Tilbud. 

Og hvorfor skulde vi ikke kunne 
komme af med vore Storfisk i Eng
land, Frankrig og Østrig til gode 
Priser? 

"Dansk Lana" har sat sig som 
Opgave at arbejde paa Forbedring 
af Landbrugsprodukt.ers Afsætning i 
Udlandet. Mon det ikke skulde være 
en Opgave for Ferskvandsfiskeri
foreningen at arbejde for Forbed
ringen af voreproduceredeØrredfisks 
Afsætning i Udlandet? 

Den delvise Overgang til Pro
duktion af større Ørrednsk, hvor 
Forholdene tillader det, vilde da og
saa have den Fordel, at vi med Ro 
kunde se Aaret 1~17 i Møde. Skulde 
Tyskland efter den Tid lægge Told 
paa yor Eksport af Portionsfisk til 
dette Land eller Himlringer af 
anden Art -, saa vilde det ikke 
kunne ramme vor Ørredproduktiol1 
saa følelig, som ellers vilde være 
Tilfældet, idet Produktion af 8tor-
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fisk saa allerede var i god Gang, 
og Afsætning til andre Lande af 
disse ogsaa paabegyndt. For øje
blikket er vor Eksport fuldstændigt 
afhængig af Tyskland; det vilde den 
ophøre med at være i det Øjeblik, 
vi kan producere Storfisk. 

Vore Damkulturer vilde paa den 
Maade i Fremtiden komme til at 
arbejde mere støt og blive mere 
uafhængige. 

Der tales allerede nu om Over
prodution af Portionsørred, og man 
kan ikke sjældent høre Folk sige: 
"Hvor længe mon det vil blive ved 
at gaa saa godt, som det har gaaet 
de sidste Aar? Naar vi 1lU faar 
lagt Told paa vor Udførsel til Tysk
land, og der desuden er Overpro
produktion, ja, saa ligger Damkul
turen der". 

Der er ligesom en Følelse af 
Utryghed ovedor vor Damkultur. 
Derfor er ogsaa Prisen paa en god 
og meget indbringende Damkultur 
forholdsvis altfor lille paa Grund af 
denne Utrykhedsfølelse. Hvis vi yed 
forandret DriftslJ1aade i den antydede 
Retning og ved Forbedring af Af
sætningsforholdene af vore produ
cerede Fisk kunde fjærne Følelsen 
af denne Utryghed og Usikkerhed, 
da vilde vore Damkulturer utvivl-
somt stige i Værdi. P . .IV. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Hamburger Priser paa St. 
Pauli Fiskemarked, efter F iskedirek
tionens officielle Noteringer for Ti
den fra 23. til 28. December. 

Mellemstore Ørreder: Mandag 175 
241, Tirsdag 200-240, Fredag 

180-319 Pf. 'pr. Pd. 
I Følge Meddelelse den 3 .• Tanuar 

1913 fra H. KØSC1', Altona, var Pri-

sen paa Ølycd da - efter Størrel
sen -- fra 120-280 Pf. pr. Pd., 
prima danfJlc BlankørTed fra 440-
445 Pi. pr. Pd. 

I "Pischel'ei-Zeitung" under 
"Maanedsbetragtninger for Begyn-
dere" hedder det bl. a.: 

I Januar begynder Efterspørgslen 
efter Spiseforeller (Portionsfisk) at 
blive livlig, og i mange Egne er det 
nu den gunstigste Tid for Salg. 

Et tste Kl.s 
Ferskvandsfiskeri, 

Ørred vand, 14 Damme, med Byggeplads, 
Havejord og Skov, efter Behag fra 1 
til 5 Td. Ld., er billig til Salg. Nær
mere ved Henvendelse til C, "Hartz. 
Bertelslund pr. Skanderborg. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 
tilbyder ærede Fiskerier 

~.-....... Fiskef •• der . • -.... ! ••••• -. 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a (; Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NR. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Fiskeriet "Aalykke', 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. Yn"el 
og Sættefisk af Bæk-o Kilde
og Begnbueørrell samt Sætte
fisIi: af Karpe)' og Sude)' 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Okristensen. 
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A l bæk Fis k e ri ~~~~r®~'~~i~~~~~~1 
m Snnde og levedygtige \ti 

med Areal 6 Tdr. Land, 20 Damme, m - if\ 
nyt Beboelseshus, Udklækningshns samt Æ ø. )f 
Ishus, Hal og Hønsehus, rigeligt og W J enæ g 'li 
godt Vand m. m. er billigt til Salg eller ffi r .. \ 
Leje. For Tiden uden Fisk. Æ )f 

Nærmere ved Henvendelse til Ejeren Æ W 
Te~lværkse.ier A. Pollel', \17 samt <f!> 

Alkjærsig pr. Skjern. ~ y l Cl tt il k \D 

1
_: nge og Dæe IS \D 

Portionsørred, .. af q> 
~ . Bæk- og Regnbueørred q; 

større Ørred, Gedder, Kar- ~ leveres til billigste Priser af }I( 
per, Suder, Skaller, Aborrer 1ll LUNDGAARD FISKERI <D 
købes og afhentes med Specialvogn li( j!' 

paa nærmeste Jernhanestation, -il pr. Vejen St. - Telefon 46. \i7 
Kontant Betaling. 1m 

Tilkendt GnIdmedailIe ~ 
. paa Fiskcriudstillingen i Kø- ~ 

G. D O ru a s c h k e. bCllhavn 1912. J:f\ 
\11' Fischhandlung, Berlin 40, il\. 

Lehrterstrasse 18-19, ®~~~~~~~~~~~~~i~@ 
Telegr.-Adr.: I<'orellenhandel. 

CUPRINOL .~->:::~\.~I:~ .. ,~;::+", 
~~+ ~ ...... ; ~ ~ 

er det bedste Præparat til lmpræ~nerin~ ~ ~I 

af 1<' i s k e n e t, L i n e lo!: o d s, S e.il o. l. og ,. sI 
giver Stofferne en grønlig Farve. Absolnt nop- 't:,,~;~-!:~~?/ 
løseligt i Vand. Lan~t at foretrække fol' Tilkendt-;;,;Idmcdaillc ved Dell ,kall
Bal'knin~, Tjære o. l. Nærmere Oplysninger dinaviske Fiskeriudslillinf(. illterna-

• . tionale T\IotorlldstilHng og det 4. nOl"-
pan Forlangende ved Henvendelse tIl diske Fiskel'møde i Køhenhavn lin:!. 

Als "KYMEIA", Lan~ebrolo!:ade 6, København. Tlf. 75Uj. 

------------------------------------------------------- -- -
æ c10Hann tJon eilzen, æ 

: edsvoren J!'iskeauktionarius, : - -: St. Pauli Fiskehalle" Hamburg, : 
: an befaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
: •••............• Store Basiner tor levende Fisk . .-·.~·_·_ .. ·~;;i!i!' : - -- JernbaneforsendelSel' adresseres til: Altona. -- -- Telegr.-Adr.: I<'ischeitzen. 'felefon: Amt l, NI'. 1,547, Hamlnll'g. -

- -- -~ ----_. __ . __ ._------------_.-------_ .. -----_._._-------~' 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredarter 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 . 

.a9~8~81l fl)amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

,.' 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

II1II/; købes mod kontant Betaling .... 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN. Thisted. 
Telegl'.-Adr.: Ottesen, Thisted. Telef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholrnsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Ferskvandsfiskeribladet. 
Flrskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: D1'. phil. HojJ':rneyer, 80yø. Telefon 24, 
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Nr. 3. 1. :t'ebrnar. 1913. 

Nye Medlemmer: 
Fiskeriforeningen Skive-Karup Aa. 

Ferskvandsfiskeriforening-en tæller herefter 
760 Medlemmer. 

Indboid: 
Et Besøg ved Udklækningsanstalten 

)FlødevigeJ1((. 
Levende, frossen Fisk. 
Om Sødra Sveriges Fiskeriforenings 

Virksomhed i 1912. 
Vinterdamme for Karper o. l. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Et Besøg ved Udklækningsanstalten 
"Flødevigen." 

-0-

Omtrent 5 Kilometer fra den nor
ske By Arendal, og umiddelbart ved 
en Vig af Fjorden, ligger en stor 
U dklækningsanstalt for Torskerogn. 
Da jeg formoder, det kan interes
sere Bladets Læsere at høre lidt 
om, hyorledes en saadan Udklækning 
gaar for sig, skal jeg i det Efter
følgende give en Beskrivelse deraf . 
Forinden jeg gaaI' til selve Beret-

Engelsk Aale
faring bestilles 
nu hos Redak
tøren. 

ningen, maa jeg imidlertid fortælle 
lidt om Sagens Forhistorie, for at 
Læserne kan danne sig et Begreb 
om hele Institutionen og dens MaaI. 
Allerede for 29 Aar siden lagde 
afdøde liaptaj'n Dannevig Grunden 
til den nuværende Anstalt. Kap
tajnen havde som mangeaarig Skibs
fører set gig meget om i Verden, 
og da han "lagde op," fik han Lyst 
til at søge at forbedre og forøge 
Fiskebestanden i de norske Fjorde. 

Lidt efter lidt antog denne Tanke 
fastere og fast'ere Form, og alt som 
Aarene gik, og Tanken blev til 
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Virkelighed slugte den efterhaanden 
al hans Tid og Kraft. 

Efter amerikansk Mønster begyndte 
han at udklække Torskerogn; men 
mangfoldige Forsøg maatte gøres, 
forinden det gik nogenlunde. Kap
tajnen var imidlertid en meget ener
gisk og tillige en praktisk Mand, og 
han opgav ikke Sagen) før han 
havde fundet en sikker og paalidelig 
l\fethode for Udklækningen. Men 
dermed var endda kun Halvdelen 
af Vejen mod Maalet naaet. Det 
galdt nemlig ogsaa om at klargøre 
for Autoriteterne, at der var Fordel 
ved at udsætte disse Millioner af 
spæde Torskeunger i de omliggende 
Fjorde. Thi for sin egen Fornøjelse 
var det jo ikke Meningen at foretage 
dette kostbare Experiment. 
mændene paa Fiskeriets Omraade 
stillede sig imidlertid ret skeptisk 
til hele Foretagendet, fordi alle 
Erfaringer, særlig hentede fra Gyde
pladserne ved Lofoten, viser, at den 
spæde Torskeyngel overalt lader sig 
føre af Strømmene og derfor spredes 
ud over saa store Strækninger, at 
selve Flødevigens c. 300 fiIill. Torske
unger bliver som en Draabe i Havet 
i Forhold til de Tal, der maa regnes 
med, hvis man vil tænke paa at 
befolke Dele af selve Verdenshavet 
med kunstig udklækkede Fiskeunger. 
Kapt. Dann~~vig paa sin Side holdt 
imidlertid paa, at saadanne Sam
menligninger aldeles ikke kunde 
drages, fordi her kun var Tale om 
at udsætte Yngelen i de dybe, 
smalle Fjorde, hvor der ikke var 
nævneværdig Strøm, og hvor Torskene 
derfor efterhaanden udviklede sig 
til at blive Standfisk, som kun und
tagelsesvis forlader de hjemlige 
Enemærker. ~ 

Kampen om, hvem der havde Ret, 

har varet i snart en Menneskealder. 
Som det jo altid gaar, er der rime
ligvis nogen Ret paa begge Sider; 
for eJ) Udlænding el' det imidlertid 
umuligt at tage noget bestemt 
Standpunkt i en saa indviklet Sag, 
der bl. a. kræver en overmaade 
indgaaende Lokalkundskab ; vi skal 
derfor nøjes med at berette, at de 
lokale Fiskeriforeningerved Fjordene 
i det sydlige Norge i stedse stigende 
Grad køber Torskeyngel fra Fløde
vigen til Udsætning, og vel at mærke 
for Penge, de selv udreder. Den 
norske Stat giver en aarlig Under
støttelse af 9000 Kr. til Anstalten 
og fører Kontrol med Pengenes 
Anvendelse. 

Sidste Bevilling blev givet af Stor
tinget uden Debat. Udklæknings
anstalten maa herefter henregnes 
til de faste, norske Statsinstitutioner 
og har som saadan overstaaet sine 
Børnesygdomme. 

Arendal ligger paa alfar Vej for 
alle Damperne, der passerer Norges 
Sydkyst - og det er ikke saa faa 
endda, idet der kun findes Jern
baner ganske enkelte Sted~r paa 
den lange, sønderrevne Kyst. Ter
rainforholdene er saa vanskelige, 
og Bekostningerne for kollosale til, 
at den Slags Anlæg kan gennem
føres overalt. Den bekvemmeste 
Maade at komme til Byen er at tage 
med Banen fra Christiania til Bre
vik, hvilket omtrent varer 7 Timer; 
i Brevik gaar man om Bord i en 
Damper, der paa 6 Timer fører en 
til Arendal. For undertegnede var 
Rejsen nærmest "fæl"; det var i de 
første Dage efter Nytaar, jeg fore
tog den, og Storm og Taage var 
det, sa~ i Stedet for at faa et ufor
glemmeligt Indtryk af den prægtige, 
storslaaede Natur, ønskede jeg bare, 



Nr. 3. Ferskvandsfiskeribladet 15 

jeg sad i en lun Jernbanevogn, der 
roligt og sikkert transporterede mig 
til mit Bestemmelsessted. Da jeg 
efter en overmaade vellykket Gynge
tur naaede Arendal, stod den unge 
Hr. Dannevig ved Bryggen for at 
tage imod mig; saa snart jeg var 
kommen i Land, steg vi til Vogns 
og kørte ud til Flødevigen, der, som 
før omtalt, er ca. 5 Kilometer fjæl'
net fra Byen. Selve Anstalten lig
ger i en ganske lun Krog af Fjor
den. Den bestaar af en Pumpesta
tion lige nede ved Vandet og et 
meget stort Hus lidt højere oppe 
paa Fjældet. Sidstnævnte Hus var 
indrettet som Klækkeanstalt i sin 
nederste Etage, paa 1. Sal findes 
Kontorlokaler, Værksteder, Oplags
rum o. s. v. Tæt udenfor denne 
store Bygning ligger e~l mægtig Be
holder, der delvis er sprængt ind i 
Klippen, og som tjener til "Lege
stue" for den kønsmodne Torsk. 

(Sluttes). Red. 

Levende, frossen Fisk. 
--o-

l det svenske "Från Skog och 
Sjo" skrives: 

"Man har alleredelængehaftKund
skab om Fiskenes forhavsende Mod
standskraft mod Kulde. Allerede 
for Aartier tilbage har Naturforskere 
gjort den Iagttagelse, at Fisk, som 
var fuldstændig frosne, atter kunde 
bringes til Live. Fysikeren Pietet 
har nylig fortsat disse Forsøg, idet 
han har ladet 28 levende Fersk
vandsfisk langsomt indefryse i en 
Isblok, som derefter afkøledes til-:-
20 o C. Han lod derefter Fiskene 
være i deres Krystalfængsel i 2 Maa
neder, og da Ishlokken dereftel' blev 

optøet, viste Fiskene sig saa friske, 
levende og livlige, som om deres 
sædvanlige Livsforhold ikke havde 
væl'et afhrudt. Nu laa Tanken lige 
for Haanden om at udnytte det 
gjorte Forsøg for Fiskehandelen til 
Forsendelse af levende Fisk lange 
Veje i frossen Tilstand. I deL tyske 
Fagskrift "Allgem. Fischereizeitung" 
gøres der Rede fol' de Forsøgs
arbejder, der udføres for at udfinde, 
hvorledes Forsøget kan anvendes i 
det praktiske Liv. 

Det har ved disse Forsøg vist sig, 
at det frem for alt kommer an paa, 
at afkøle Fiskene saa langsomt som 
muligt. Dette sker i en dertil kon
strueret Keddel, som fyldes med Is, 
og hvori der indledes Ilt, Processen 
tager 15 a 18 Timer, i hvilken Tid 
Fiskene opholder sig i et meget lille 
Humfang Vand, hvis Temperatur ved 
den indblandende Is kun er lidt over 
Frysepunktet, men paa Grund af 
den indledede Ilt forhliver Fiskene 
dog levende. Senere sænkes Kedlen 
eller Karret ned i en Køleblanding, 
og Vandet fryser, saa det hele bliver 
til Is, og der fremkommer Isblokke 
med indefrosne Fisk, der under Iagt
tagelse af visse Forsigtighedsregler 
kan transporteres langt. For at faa 
Fiskene uskadte ud af Isen, maa 
denne optoe8 meget langsomt. 

Den biologiske Fiskeristation i 
)tliinchen eksperimenterer nu med 
Forsøg, der kan anvendes i det prak
tiske Liv, da de hidtil gjorte Forsøg 
er for omstændelige og kostbare, 
hvorfor man forsøger at simplificm'@ 
og forbedre Processen, der altsaa 
kan udføres. Om den vil naa at 
faa praktisk Betydning, er endnu 
ikke afgjort." 
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Om Sedra Sveriges 
Fiskeriforenings 

Virksomhed i 1912 
skriver Fiskerierna: Som allerede 
nævnt i forrige Aarsberetning, har 
Sødra Sveriges Fiskeriforening i 
1911 begyndt Anlæget af en større 
Forsøgsstation, hovedsagelig for 
Karpekultur, ved EriksdalsJernbane
station. Med dette Formaal for øje 
har Foreningen paa 49 Aar lejet 
et Areal af 35 Td. Ld. Paa d~tte 
Areal er der i Aarets Løb anlagt 
to Strækkedamme paa tilsammen ea. 
12 Td. Ld. og en Vinterdam paa 
ca. l Td. Ld. Den ene Strækkedam 
blev besat med Karpeyngel, der var 
indført fra Tyskland. 

Undersøgelsen af Arealet, som 
iværksattes af den svenske Mosekul
turforenings Botaniker, Dr. E. Hag
lund, har imidlertid vist, at de 
dybere Jordlag indeholdt en usæd
vanlig stOl' Mængde Svovlsyre, hvor
for det blev nødvendigt, dels at 
udlufte og dels at kalke Dammene 
meget stærkt, inden de benyttedes. 
Til en Begyndelse kom derfor først 
den ene Strækkedam til Anvendelse, 
medens Vinterdammen rimeligvis 
maa staa tom endnu et Aars Tid. 

For at faa Lejlighed til at gøre 
:Forsøg med Indsøfiskeri har For
eningen desuden forpagtet Snoge
holmssøen og Ellestadsøen paa 15 
Aar (tilsammen omtrent 597 Hektar). 

Til Pasning af disse Søer og Dam
me har Foreningen antaget Fiske
rnester G. Harr, som har gennem
gaaet Fiskeriskolen i Aneboda. Ved 
hver Sø er desuden ansat en Fisker; 
endvidere vil, naar en større Arbejds
styrke er nødvendig, f. Eks. ved 
Vaaddragning, Fiskerieleverne fra 
Aneboda hjælpe til. 

Foruden med staaende Redskaber, 
som Ruser, N'æt og Kroge, drives 
Fiskeriet hovedsagelig med Vaad, 
der er 400 Meter lange og 9 Meter 
dybe. 

For hver Sø er der lagt en sær
lig Plan for Fiskeriet. I Hovedsa
gen gaar denne ud paa at indskrænke 
Brasenmængden og udfange de større 
Gedder i begge Søerne. I Ellestad
søen er det Meningen saa vidt mu
lig at udrydde Gedderne og erstatte 
dem med Sandart. I Snogeholms
søen skal Gedderne derimod bibe
holdes, men saa vidt mulig indfan
ges, inden de bliver for store. For 
at faa en talrig Geddestamme i 
sidstnævnte Sø, udklækkes Gedde
rognen ad kun stig Vej, og Yngelen 
udsættes i Søen. Desuden flyttes 
alle Smaagedder, som fanges i Elle
stadsøen, og som ikke kan sælges, 
til Snogeholmsøen. I begge Søer 
er desuden i 1911 udsat ialt 20.000 
Stk. Sætteaal fra Trollhattan. 

Desuden har Sødra Sveriges Fi
skeriforening begyndt med Forsøg 
paa at ud~ætte og opføde Karper i 
Mergelgrave. Foreningen har i For
aaret 1910 gratis udpelt l Sommer 
gamle Karper til Ejere af Merg~l
og Tørvegrave for at faa undersøgt, 
hvorledes disse Vande egner sig for 
Karper, og hvor meget de er i Stand 
til at producere. Foraaret 1911 
udlaantes gratis l Sommer gamle 
Karper til Besættelse af et stort An
tal Mergelgrave, hvis Ejere havde 
forpligtet sig til paa egen Bekost
ning og efter Anmodning at opfodre 
Fiskene. Naar Resultaterne af Ud
fiskningen foreligger, vil man knnne 
danne sig et Skøn over Forsøgenes 
Værdi. 
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Vinterdamme for 
Karper o. 1. 

-0-

Det er meget svært for ikke at 
sige umuligt at give bestemte Anvis
ninger, der kan bruges under alle 
Forhold, hvor det drejer sig om 
Overvintring af Karper. Dt:n-til 
forlanges først og fremmest Kend
skab til de lokale Forhold. Vand
standens Højde maa altid sættes i 
Forhold, dels til Vandtilførslens 
Rigelighed, dels til Vandets Beskaf
fenhed. 

Drejer det sig om et Van d uden 
Tilløb, en lukket Dam, Mergelgrav 
e. L, maa det i Almindelighed fra
raades at overvintre Karper deri. 
Thi her findes iugen Mulighed for 
Indgriben; og om ogsaa Overvint
ringen lykkes i milde Vintre, kan 
den dog fuldstændig mislykkes en 
kold Vinter med langvarigt Islæg. 
Som mindste Vanddybde, maa man 
have 21i2--3 Meter. I et saadant 
Vand er det imidlertid mere økono
misk at benytte toaarig Drift, samt 
Opdræt af Suder. Suderne over
vintrer hel' uden nogen Vanskelig
hed, selvom Vandstanden kun er 
l Meter; Grunden hertil er, at Su
dernes Livsfunktioner ved Vintertid 
eremegetnedsatte og deresIltforbrug 
ubetydeligt. 

Med Karpen er dette ander
ledens. Den maa have frisk Ilttil
førsel ogsaa om Vinteren, hvis den 
ikke skal gaa til Grunde og taaler 
derfor ingenlunde fuldstændig Til
frysning uden Vandtilløb. 

Man maa derfor indrette sig paa 
særlig Maade, hvis man vil over
vintre Karper. Hertil anvender man 
særlige s. k. Overvintringsdamme 
med rigelig Vandtilløb. Disse Damme 

behøver ikke at være store. I Al
mindelighed bruges l Ar*) til 
500-1000 Stk. en Sommer gamle 
Karper. .To stærkere Vandtilførsel 
desto større Antal Fisk pr. Ar. Det 
regnes som rigeligt Vandtilløb, naar 
en Dam paa Hektar**) har fuldt 
Tilløb gennem et 20 cm vidt Rør. 
Vinterdammens Dybde maa rette 
sig efter Tilløbets nigelighed. Dyb
den kan være 1112-2 Meter ved 
godt Tilløb, 21/2-3 ved svagt. 
Dammen anlægges bedst saaledes, 
at den har en langagtig Form, med 
Tilløbskanalen i den ene Ende og 
Afløb i den anden. 

Dens Kanter bør hejst være nogen
lunde bratte. Ved en Middeldyb<le 
af P/2 Meter bør det indrettes saa
ledes, at der enkelte Steder er Ih 
Meter større Dybde, for at Karperne 
der kan tinde sin egentlige Villter
pladtl. Her samler Karperne sig 
ved FrostenR Indtræden og forblive, 
saalænge den varer. Bedst er dEt, 
naar Dammen faar sit Vand fra en 
Bæk eller Aa; men ogsaa Kildevand 
kan bruges i Mangel af bedre. Da 
dette har en høj Temperatur om 
om Vinteren og ikke fryser til, kan 
man nøjes med en mindre Dybde 
i Dammen. 

.Man kan ogsaa bygge særlige 
Vintei'beholdere med rektangulær 
Form og bratte V ægge af Planker 
eller Cement. I saadanne Behol
dere kan overvintres ca. 50 kg 
Karpe pr. Kvadratmeter. 

I alle Vinterdamme for Karper 
maa det jevnlig tilses, at Isdækket 
ikke ligger kompakt over hele Over
fladen. Pall. det Sted, hvor Vandet 
løber ind i Dammen, holder Vftndet 

') 1 Ar 100 Kvartratmeter. 
**) l Hektar 100 Ar, 
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sig altid aabent, men ved Udløbet 
bør der daglig ophugges en Vaage 
paa mindst en Kvadratmeter. Ved 
meget stærk Isdannelse maa der 
her nedsættes nogle Kærvel' af 
Siv eller Rør. 

I Vande uden Tilløb saves nogle 
Huller hvori nedsættes Halmknipper. 
Vinterdammene maa vogtes for unød
vendigt Bulder og Støj som f. Eks. 
Isning, Skøjteløbning o. d., hvilket 
Jet kan bevirke, at Karperne forlade 
Vinteropholdstedet. I deres halvt 
letargiske Tilstand fare de da uro
ligt omkring og kunde da let fryse 
fast i Isen eller udmattes paa for
skellig Maade. Det er ogsaa klogt, 
saa længe Isen er gennemsigtlig, 
daglig at bortfeje Sneen over Isen, 
saa Lyset kan komme til at trænge 
ned til en Del Alger, som i højeste 
Grad befordrer Iltudviklingen 
Vandet. 

(S. G.) (lJ. G. T.) 
Från Sko g ocll Sjø. 

:Mindre ~{eddelelser. 
-0-

11560 Kr. til Sødra Sverigs 
Fiskeriforening. 

For Aaret 1913 er der bevilget 
Sødra Sverigs Fiskeriforening et 
Statstilskud paa 17,560 Kr.; deraf 
skal de 8.500 Kr. anvendes til For
eningens Fiskeriskole og 9000 Kr. 
til Foreningens Forsøgs- og Fiske
opdrætningsvirksomhed. 

(Frl'\n Skog och Sjø). 

Hamburger Priser 
paa St. Pauli Fiskernarked, efter 
Fiskeridirektionens officielle Note
ringer var for Tiden mellem 30. 
Deebr. og 4. Januar saaledes: 

,Mellemstore Ørreder: Mandag 315, 
Tirsdag 315, Onsdag 360, Torsdag 
185, Fredag 201-285 Pf. pr. Pd. 

For Tiden fra 6. Jan. til 11. Jan.: 
Mandag 202, Tirsdag 260-300, 

Onsdag 192, Torsdag 200- S tO, 
Fredag 295-327, Lørdag 175--250 
Pf. pr. Pd. 

Ogsaa i Rusland tindes der 
anet'ede f'orurenede Vande. 

Dr. Bor'rissfYlv har af Landbrugs
departementet i Riga Distrikt faaet 
det Hverv at undersøge de der
værende Fiskevande. I Følge Bor
rissO\vs Beretning beskæftiger i 
nævnte Distrikt flere Tusinde Per
soner sig med Fiskefangst, og den 
aarlige Omsætning beløber sig til 7 
Millioner Rubler. Fiskene aftager 
med hvert Aar. Borrisow beretter, 
at i nogle smaa Floder og Søer var 
Fiskene uddøde. I Stintsø og VY eis
zensø, der tidligere var meget fiske
rige, er der næsten slet ingen Fisk 
mere, hvad der i Henhold til B. lader 
sig forklare ved Vandets Fontrening. 

Annoncer. 
-0-

Fisker søges. 
En ugift Fisker, helst' vant til at fiske 

med Ruser og Kroge, kan faa Plads 
ved 'l'issø I<~iskel'i 4; (ileddeklæk. 
keri fra 18te }larts eller tidligere ved 
Henvendelse til 

Fiskeriforpagter Jens Pedersen. 
Tissø pr. Ruds-Vedby. 

Fiskemester. 
Som saadan kan en ugift, velanbe

falet Mand faa Plads til 1. Marts ellel' 
1. April ved en Damkultur, hvor der 
produceres ca. 5000 Pd. Portionsfisk 
aarlig. 

Anvises af J. C. Chrisensen, Fiske
riet i)Aalykke« pr. Lunderskov. 
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En ung Mand 
med et godt Helbred og med Omløb i 
Hovedet kan fra 1. ):1arts faa Plads 
som Fiskerielev. 

.J. J<)rrboe, 
Lysbro pr. Silkeborg. 

UiO~OOO Stk. 

0jenæg 
af Bæk, Kilde oa- Rea-nbuer er 
til Salg eller i Mangel deraf 150,000 
Stk. Yna-el ved Ravning; J<'iskeri 
pr. Vejle, hvortil Prisen bedes opgivet. 

Ærb. 
Bertelsen, 

Bredsten pr. Vejle. 

Et lste Kl.s 
Ferskvandsfiskeri, 

Ørredvand, 14 Damme, med Byggeplads, 
Havejord og Skov, efter Behag fra 1 
til l} Td. Ld., er billig til Salg. ~ær
mere ved Henvendelse til C. Hartz, 
Bertelslund pr. Skanderborg. 

Albæk Fiskeri 
med Areal 6 Tdr. Land, 20 Damme, 
nyt Beboelseshus, Udklækningshus samt 
IshllS, Hal og Hønsehus, riueligt og 
godt Vand m. m. er billigt til §alg eller 
Leje. For Tiden uden Fisk. 

N ærmere ved Henvendelse til Ejeren 

Tea-Iværksejer A. Pøller, 
Alkjærsig pr. Skjern. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 
tilbyder ærede Fiskerier 

=== I'iskefoder. !: ••••••••••• 

Friskfanget haves saa godt som 
altid il, 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
il, 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

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

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 
G. D o nl a s c h I ... e. 

Fischhandlung, Berlin 40. 
Lehrterstrasse IS-IH, 

Telegr.-Adr.: I<'ørellenhandel. 

~~i~~~~i~~i~~~~~~~~I~,~e W \tf 

~ sunøde og lev.edygtiKe I 
I ]-enmg )J( 
\:1:7 )iT 
~ samt trJ I Yngel og Sættefisk I 
~ af ~I 
~ Bæk- og Regnbueørred ~.m. 
~ leveres til billigste Priser af :.' 
m. 
\:1:7 \'11 

iR, ~ LUNDGAARD FISKERI )R, \( 

~ pr. Vejen St. Telefon 46. J!( 
@ Tilkendt GuldmedailIe )il i paa Fiskeriudstillingen i Kø- ~ 
fA-.). benhavn 1912. lcH 

W 'W m. . il\ 
~M\::"dt:..d~d~at:..a::::.ld~~i~.~.dt:.id!&) 
~VI~v!~v!~~C:;P!~P~~~V";V~y>~~ 

Fiskeriet "Aalykke', 
pr. Lnnderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder pI-ima øjneæg~ Yngel 
og Sættefisk afBæk-~ .Kiltle
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialv,ogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngol og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~9~8d86 fj)am6ullur. 
Telegr.-Adr. : 
Darrikultur, 
Lunderskov. 

P. IIansen &; P •• Tørgen/'Jen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

... købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.-Adr: 
Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmuhlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN. Thisted. 
Telegr.-Adl'.: Ottesen, Thisted. Telef. 4. ~ Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chl'. I,øftln,;, Lykkesholll1salle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Indhold: 
Hal' vi to Slags Ani? (Svar fra Dr. phil. 

,Johs. Schmidt). 
Et Besøg ved G dklækningsanstalten 

»Fløctevigen« (llled Ilh~stration.) 
Mindre Meddelelser. 
Annonce!'. 

Har vi to Slags Aal? 
-0-

Hr. Redaktør! 

Tør jeg være saa fri at bede Dem 
om her i Bladet at oplyse, om vi 
har to Slags Aal i vore Søer, Vand
løb og Fjorde, og i bekræftende 
Fald, om det da er de Aal, der 
gaar lmder Xavrret "Spidshoveder" 
og "Bredpallder" ? 

Sagen er, at jeg har læst noget 
om, at vor Landsmand, Hr. Dr. phiL 
Joh. Schmidt ved sine Havunder
søgelser i Atlanterhavet har fundet 
to Arter Aalelarver. nemlig "Anguilla 
vulgaris" og "Anguilla rostrata ", og 
at Dr. Schmidt af sine Iagttagelser 
har draget den Slutning, at begge 
disse Arter Aalelarver stammer fra 
AaI, der har levet paa det europæiske 
Kontinent. Men fordi der lever 
to Aalearter paa det europæiske 
Kontinent, er det jo ikke sikkert, 

Engelsk Aale
faring bestilles 
nu hos Redak
tøren. 

at begge disse Arter ogsaa findes i 
vore Vande. Det er det, jeg gerne 
vilde vide, og det var det, jeg gerne 
vilde have, De skulde oplyse os om 
her i Bladet. 

Jens P. Nissen JøkeT. 

* * :I< 

Hr. Redaktør, Dr. C. Hoffmeyer 
har bedt mig knytte nogle Bemærk
ninger til ovenstaaende Indlæg: Har 
vi to Slags Aal? Jeg efterkommer 
gerne denne Anmodning i Haab om 
derved at bidrage til Forstaaelsen 
af Spørgsmaalet. 

Til Aalefiskene hører flere Hun
drede Arter, spredte :over de tro
piske og tempererede Dele af hele 
Jorden. I danske Farvande findes 
to Arter af Aalefiskenes Gruppe, 
nemlig den yderst almindelige og 
vigtige Ferskvandsaal (Anguilla) 
og den sjældne og derfor betydnings-
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løse Ha vaal (Conger). Medens den 
første som bekendt lever baade i 
Ferskvand og Saltvand, gaar Hav
aalen :aldrig op i Ferskvand. Den 
fanges af og til pall. Krog eller i 
Ruser, er meget forskellig fra Fersk
vandsaalen*) og opnaar saaledes en 
langt betydeligere Størrelse og Vægt 
end denne, f. Eks. af 20-30-50 
Pund. Sidste Efteraar har jeg fa aet 
ljnderretning om Fangst af enkelte 
store Havaal (paa 20--35 Pund) rundt 
om i vore Farvande og samtidig 
Forespørgsel, om det var "rigtige" 
Aal. Kun derfor og fordi der ud
trykkelig spørges, om vi har to Slags 
Aal, nævner jeg Havaalen her, skønt 
jeg ikke tvivler om, at Indsenderen 
kun har tænkt paa vore Ferskvands
aal, da han stillede sit Spørgsmaal. 

Hermed er Spørgsmaalet be
grænset til kun at omfatte F e r s k
vandsaalen eller kort og godt 
Aalen (Anguilla). Der lever i Lan
dene omkring Atlanterhavet (herun
der N ord- og østersølandene osv.) 
2 Arter af Ferskvandsaal. Af disee 
tilhører den ene, den europæiske 
A al (Anguilla vulgaris) deu østlige 
Del af Atlanterhavsomraadet, nemlig 
Europa og Nordafrika (med Middel
havslandene), medens den anden, den 
amerikanske Aal (Anguilla ro
strata) hører til ved Atlanterhavets 
vestlige Kyster, nemlig i Xordame
rika og Vestindien. Heraf følger, 
at vore danske Aal tilhører den alm. 
europæiske Aal (Anguilla mtlgarisJ, 
der bl. a. kendes fra den ameri-

*) Saaledes rager Underkæven frem for
an Overkæven hos Ferskvandsaalen, 
medens det omvendte er Tilfældet 
hos Havaalen. Den sidste mangler 
ganske Skæl, medens Fer,skvands
aalen har langagtige, ikke taglagte, 
men i Huden indlejrede Skæl osv. 

kanske Art ved at have et større An
tal Hvirvler("Led i Rygraden",) nem
lig fra 111 til 119, mod fra lOB til 
110 hos don amerikanske. 

Indsenderen hentyder til vore 
Undersøgels{'r i Atlanterhavet. Ved 
disse har vi fundet Larverne af baade 
den europæiske og den amerikanske 
Art, hvilke allerede paa dette tidlige 
Trin lader sig adskille ved det for
skellige Antal II virvier. Det beror 
dog paa en Misforstaaelse, naar Ind
senderen synes at mene, at jeg af 
LarvefUIldene i Atlanterhavet hHr 
draget den Slutning, at baade don 
europæiske og den amerikanske Aals 
Larver stammer fra Aal, der har 
levet paa det europæiske Fastland. 
En saadan Slutning kunde, efter hvad 
der oven for er meddelt om de to 
Arters lidbredelse, naturligvis ikke 
drages. Tilmed er allerede Larverne 
af de to Arter forskellige i deres Fore
komst, selvom de begge findes i Atlan
terhavet. Saaledes er den amerikan
ske Aals Larver ikke fundne længere 
mod øst end til 65° vestlig Længde 
og den europæiske Aals ikke længere 
mod Vest end til 52° vestlig Længde. 
Indenfor den europæiske Aal adskilte 
man i tidligere Tid mange forskellige 
Former, mest efter Farven og Ho
vedets Form, og Videnskabsmæn
dene, der tildels opfattede dem som 
tilhørende forskellige Arter, gav dem 
forskellige Navne. Af danske Navne 
kan her mindes om "Gulaal", "Klæp
aal", "Vandreaal", "Blankaal", 
"Grønaal", '"Spidshoveder", "Bred
aal" osv. osv. Det skyldes navnlig 
danske Undersøgere (afdøde Etats
raad Leth og navnlig Dr. C. G. Joh. 
Petersen,) at det blev paavist, at 
disse, større eller mindre, Forskelle 
ikke er virkelige Artsforskelle, d. v. 
8. saadanne, der som f. Eks. HvirveI-
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antallet holder sig gennem hele Aa
lens Liv, men at de kun er Alders
eller Kønsforskelle, og at alle de 
forskelligt benævnede Former derfor 
i Virkeligheden tilhører en og samme 
Art.*) Dette er senere blevet be
kræftet ved de talrige Hvirveltæl
linger, jeg har ladet foretage, og 
som har givet det Resultat, at d e r 
kun eksisterer een Art af Fers k
vandsaal i Europa, nemlig den 
alm. europæiske Aal (Anguilla 
vulgaris). 

Hermed haaber jeg at have be
svaret de fremsatte Spørgsmaal pall, 
en saa fuldstændig ~faade, som vor 
Videns nuværende Standpunkt gør 
det muligt. 

Carlsberg Laboratorium, Køhenhavn, 
8. Februar 1913. 

Johs. Schmidt. 

Et Besøg ved Udklækningsanstalten 
IIFlødevigen" ved Arendal 

-0-

(Sluttes.) 
Den store Beholder. der benyttes 

som "Legestue" for den kønsmodne 
Torsk, rummer 350 Kubikmeter Vand; 
den er dækket af et Bølgebliktag 
for at udelukke Sollyset. Det direkte 
Sollys blinder nemlig Fiskene. Selve 

*) For Fuldstændigheds Skyld bør jeg 
nævne, at en lysk ~aturtorsker, Dr. 
W a l t e r i de allersidste Aar atter 
har rejst Spørgsmaalet om de spids
hovede og bredhovede Aals Forskel
lighed og mener, at de virkelig er 
artsforskellige. Efter min Mening 
giver han langtfra tilstrækkeligt Be
vis for sin Paastand, som synes mig 
at betegne el beklageligt Tilbageskridt 
i Aaleforskningen, der har haft Van
skeligheder nok at kæmpe imod. 

Bunden i Beholderen er hugget ud 
i det faste Fjeld og saaledes formet, 
at man kan tømme Beholderen 
fuldkommen, naar som helst, man 
ønsker det, ligesom man til alle 
Tider ved at aabne for en Rende, 
del' findes paa dens dybeste Sted, 
altid har det i sin Magt at skylle 
Smuds og Slam ud. En Fod over 
Bunden findes et Bræddegulv med 
Mellemrum, der tjener til at lade 
alle Urenligheder fra Fiskene slippe 
igennem, uden at de selv kan følge 
efter. Xaar Virksomheden er i Gang, 
fra midt i Februar til hen i Maj 
Maaned, pumpes der ved Hjælp af 
en Motorpumpe mellem 30,000 og 
50,000 Liter Havvand pr. Time, fra 
Dybet af Fjorden, op i Beholderen. 

1 en Saieon bruges 6-700 Stk. 
Gydetorsk, og Forholdet mellem 
Han- og Hunfisk er som 1-5. 

Fiskene svømmer frit omkring i 
Beholderen og bliver fodret 3-4 
Gange om Ugen; Sild sætter de 
særlig Pris paa. Efter længere Tids 
Fangenskab blive Legefiskene saa 
tamme, at de æder af Haanden. 

Legen foregaar frit i Vandet og 
finde altid Sted ved Midnatstide. 
Saa godt som alle Æg blive 
befrugtede. Torskeæggene ere let
tere end Havvandet, hvorfor de flyder 
op og danner et helt Lag paa Over
fladen af Vandet. Dette Oyerflade
vand med Æggene ledes fra Behol
deren ned i en meget rummelig 
Kasse, hvis Sider og Bund for en 
stor Del er forsynet med fine N æt 
af Silkegaze. Medens Vandet strøm
mer igennem disse N æt, opfanges 
Torskeæggene og samles derefter 
i mindre Beholdere, hvor de skylles 
rene og befries for Skaller og andre 
Urenligheder, inden de anbringes i 
Klækkekasserne. 
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Klækkekasserne ere af. Træ og 
sortmalede ; Bunden er Silkegaze af 
samme Slags, som benyttedes til at 
opfange Æggene i den før omtalte 
Kasse. Al Silke gazen er impræg
neret med Catechu og kan derved 
holde i 3-4 Aar, idet Garvesyren 
i Cateehuen indgaar en kemisk For
bindelse med Silkegazen. Klække
kasserne ere l21!~ eng. Tommer 
lange, lP!~ Tommer brede og 101/~ 
Tommer dybe. Som hosstaaende 

Figur viser, er der anbragt 10 Stk. 
Klækkekasser ordnede i to Rækker, 
i hvert større Trug. Af saadanne 
Trug findes 42 fordelte i Klække
huset: Ihver Klækkekasse anbringes 
11/ 2 Liter Torskerogn og da eJI Liter 
indeholder c. 476,000 Stk. Æg, vil 
man torstaa, at det er uhyre Kvan
titeter, det d rejer sig om, naar hele 
Anstalten er i Virksomhed. 

Som man vil se af Tegningen, 
bliver Vandet tilført fra oven, me-

Klækkekasserne. 

dens Afløbet er gennem Silkegazen 
i Bunden. Den store Mængde Æg 
og den relativt ringe Bevægelse i 
Yan det bevirkede imidlertid i Be
gyndelsen, at Æggene klumpede sig 
sammen, og mange gik derved til 
Grunde. For at raade Bod herpaa 
fandt Kaptajn Dannevig paa en 
meget sindrig Indretning, som fuld
stændig forhindrede Æggenes Sam
menklumpning. Under den Kasse, 
der tjener til at opfange Æggene, 

naar de svømmer ud fra den store 
Beholder, anbragte Kaptajnen et 
Overfaldshjul, der sættes i roterende 
Bevægelse af d en Van dstrøm der 
har passeret ovennævnte Kasse. Paa 
samme Akse, som dette Overfalds
hjul sidder paa er an bragt en excen· 
trisk Skive, som ved Snoretræk er 
sat i Forbindelse med hver enkelt 
af de smaa Klækkekasser. Naar 
denne Skive, del' altsaa følger rundt 
med Overfaldshjulet, bevæger sig, 
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er det saa snedigt indrettet, at alle 
de mange smaa Klækkekasser lang
somt bevæger sig op og ned i det 
strøm mende Vand, for saa plndsclig
ligeledes alle naar Skiven kommer 
til et vist Punkt, at falde ned med 
et Plump, som bevirker, at alle 
2Eggene hvirles rundt og indtager 
helt nye Stillinger i Kasserne. Den 
ekscentriske Skive bevæger sig med 
en Hurtighed af to Omdrejninger i 
Minuttet og fortsætter ustandselig, 
saa længe Udklækningen varer. 

Ved en Vandtemperatur af 3°·_4° 
C udklækkes Æggene paa 20-21 
Dage. Efter Udklækningen bliver 
de spæde Torskeunger 6 7 Dage i 
Apparaterne, inden de udsættes. 

Udsætningen sker ved Hjælp af 
Motorbaade, bvori er nedsat særlig 
indrettede Kasser. Vandtempera
tur€'n maa ik ke stige over 10 o C 
under Transporten, da Yngelen ellers 
gaar til Grunde. 

Sidste AaI' udklækkedes ialt 262 
Mill. Torskeæg ved Flødevigen. Klæk
keprocenten' er mellem 60 og G5. 

For at sikre sig mod Vandmangel 
f. Eks. afstedkommet ved Brud paa 
Motorpumpen, har Kapt. Dannevig, 
ovenfor den store Beholder, hvor 
Legen foregaar, og hvor det friske, 
strømmende Vand stadig skal bruges, 
indrettes en stor Dam, der altid er 
fyldt til Randen med rent, friskt 
Havvand, der naar som helst kan 
benyttes som Reservoir. 

Hele Anlæget saa overmaade 
pynteligt og tiltalende ud og gjorde 
Indtryk af at være ledet baade 
praktisk og efter Sagkundskabens 
Regler. Den nuværende Leder, en 
Søn af afdøde Kapt. Dannevig, gjorde 
ogsaa Indtryk af at være en baade 
energisk og dygtig Mand. 

Da jeg havde set alt, hvad der 

var at se i "Flødevigen, " kørte jeg 
tilbage til Arendal for at komme 
nH'd Damperen til Christianllsand. 
Vejret var i midler·tid blevet værre 
og værre, og Damperen "Dronningen," 
som jeg sKulde rejse videre med 
KL 3, var ikke kommen. Ved at se 
Telegrammerne efter fandt jeg ud, 
at den var forsinket og først meldtf' 
sin Ankomst til KL 81!~ om Aftenen. 
:\len KJ. blevbllade 9 og 10, og 
der kom ingen "Dronning." Da 
KI. var omtrent] 1, kom der saa 
en anden Damper, der skulde til 
Bergen og anløbe Christianssand 
paa Vejen. Med den sejlede jeg 
KJ. 12 om Natten, men naaede først 
Christianssand Kl. 7 om Morgcnen, 
tre Timer forsinket paa Grund af 
forrygcnde Storm, og to Timer 
efter at Damperen til Frederikshavn 
var afgaaaet fra Christians sand. 
Jeg maaite saa vente et helt Døgn 

sidstnævnte By, til den næste 
Dllmper gik til Danmark, og det var 
ikke ubetinget fornøjeligt, men Raa
dant hænder paa den norske Kyst 
ved Vintertid. Om "Dronningen" 
som skulde have hentet mig i Aren
daL fik jeg senere at vide, at den 
paa Grund af Mørke og Taage ikke 
kunde finde ind til Arendal, men 
den hele Nat maatte krydse udenfor 
Kystell. Red. 

:Mindre :Meddelelser. 
~o

Fiskeriudstillingen. 
Efter hvad der meddeles os, kan 

Regnskaberne for den store Fiskeri
udstilling i København i Fjol' ven
tes offentliggjort i den nærmeste 
Fremtid. 



26 Ferskvandsfiskeribiadet Nr. 4. 

Der var, som bekendt, i sin Tid 
Rygter fremme om et Underskud, 
men det kan allerede nu siges, at 
der ikke bliver Tale om noget saa
dant. Regnskaberne balancerer med 
ca. 180,000Kr., og heri er medregnet 
Statens Tilskud paa 70,000 Kr. 
Derimod bliver der ikke Brug for 
de 30,000 Kr., for hvilke Staten 
havde tegnet sig som Garant, og 
disse Penge kan altsaa spares - en 
Meddelelse, der kun kan modtages 
med Glæde. 

.Hamburger Priser 
paa St. Pauli Fiskemarked, efter 
. Fiskeridirektionens offieielleN oterin
ger var for Tiden 20. og 25, Januar 
saaledes: 

Mellemstore Ørreder: Mandag 260 
-305; Onsdag 240; Fredag 200 
Pi. pr. Pd. 

For Tiden fra 27. Januar til 1. 
Februar: 

Mandag 240, Torsdag 2lH-271, 
Fredag 275-301, Søndag 213 Pi. 
pr. Pd. 

Aaletyveri. 
To Fiskere, Mikkelsen og Jensen, 

som havde Iltjaalet en Sæk Aul i 
Odense Fjord, blev ved Underretten 
dømt til henholdsvis 60 og 20 Dages 
Fængsel paa sædvanlig Fangekost. 
Denne Dom stadfæstedes af Over
retten og Højesteret. 

(Sorø Amts Avis.) 

Annoncer. 
-0-

.En ung Karl 
(20 Aa.t) af godt Helbred søger Plads 
fra 1ste Marts eller senere som Fiske
mesier ved et mindre Fiskeri, eller som 
Medhjælper ved et større. 

I<'iskerielev Karl Tbolstrnp, 
Vraa Mølles Fiskeri pr. Arden St. 

Fiskemester. 
Som saadan kan en ugift, velanbe

falet Mand faa Plads til 1. Marts eller 
1. April ved en Damkultur, Iwor iler 
produceres ca. 5000 Pd. Portionsfisk 
aarlig. 

Anvises af ... C. Cllrisensen, Fiske
riet )Aalykke« pr. Lunderskov. 

I 50.000 Stk. 

0jenæg 
af Bæk, Kilde og Regnbner er 
til Salg eller i Mangel deraf 150,000 
Stk. Yngel ved Ravning I<'iskeri 
pr. Vejle, hvortil Prisen bedes opgivet. 

Ærb. 
Bertelsen, 

Bredsten pr. Vejle . 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 
tilbyder ærede Fiskerier 

•••••••••••• Fisket·oder ............... 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I ... underskov 

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

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 
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Albæk Fiskeri 
med"Areal.;~6..:!Tdl .. ::'Land, 20J Damme, 
nyt Beboelseshus, U dklækningshus samt 
Ishus, Hal ·og Hønsehus, rigeligt}.;og 
godt Vand m. m. er billigt til Salg eller 
Leje. For"Tiden uden Fisk. 

Nærmere ved Henvendelse til Ejeren 

Te~r;lværksejer A. Pollel', 
Alkjærsig pr. Skjern. 

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

paa nærmeste ,J eru hanestation. 

Kontant Betaling. 

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

Lehrterstrasse 18-19. 
Telegr.-Adr.: I<'orelleuhaudel. 

®~~~~~~~~~~~~. 
i Sumle og levedygtige' I m. 

I Bjenæg i I samt I 
y ngel og Sættefisk ~ 

f if\. 

Bæk- og R:gnbueørred ~ 

Ile~~~~~~~~'~I~i~;t I 
I .Æ' pr. Vejen St. - Telefon 4f>, ~ 

W. Tilkendt GuldmedaUle ID
1
' 

paa Fiskeriudstiliingen i Kø- ' 
benh'avn 1912. 

~t~@€BiE~,~~~i 

eU,PRINOL 
I 

er det bedste Præparat til Impræ~nerin~ 
af' 1<' i s k e n e t, L i n e ~ o d s, S e j I o. I. og 

giver Stofferne en grønlig Farve. - Absolut uop
løseligt i Vaud. I,an~t at foretrække for TilkendtGuldmedaille ved Den ,kan
Barkning, Tjære o. I. Nærmere Oplysninger dinaviske Fis!;:el'iudstilling, intel'na-

• tionale Motorndstilling og det 4. llOI'-
paa Forlangende ved Henvendelse hl diske Fiskerrnøde i København 1912. 

Als "KYMEIA", LanJ:ebrogsde 6, København. Tlf. 7516. 

------------------------------------------------------- -- -i c!JoHann von ei/zen, i 
: edsvoren Fiskeauktionarius, : - -: St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 

- -_ =~~~ Store Basiner for levende Fisk. ..~ •• ;;;;;....... -

- -- .Ternbanef'orselldelser adresseres til: Altona. -- -- Telegr.-Adr.: I<'ischeitzen. '!'elef'oIl: Amt l, :N l', 1,547, Hambur~. -

- -- -------------------------------------------------------• 
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Portions-Ørred, . 
større ørred, Karper og Suder 

samt 'prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredarter 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. 

f8UrJJUdsR flJamRullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

__ købes mod kontant Betaling .... 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste .Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgc.-Adr: 
Aktieselskab. 

. Karpfenhandel, Berlin. Berlin! LohmUhlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvognc. 

Repræsentant for Danmark: 

A. O T T E S.E N, Thisted. 
TeIegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - 'feIef. 4. - Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin~, Lykl{Csholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Indhold: 
t Dr. Filip Trybom. 
Opdræt af Ørred og Karpe i Bayern 

fra »\Vild und Hund«. 
Racespørgsmaalet i Fiskeavlen m. m. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

t 
Dr. :Filip Trybom. 

-o-

Den 24. Decbr. 1910 fyldte Dr. 
lfilip Trybom 60 Aar. I den An
ledning bragte vi i Ferskvandsfiskeri
bladet Billedet af den svenske Fi
skeribedrifts Førstemand, ledsaget 
af en Nekrolog. Den Gang var der 
efter menneskelige øjne al Udsigt 
til, at Dr. Trybom endnu havde 
mange Virksomhedsaar foran sig. 
Og saa pludselig, som Lyn fra klar 
Himmel, kommer Budskabet om hans 
Død. 

Lørdagen d. 15. Febr. døde Dok
toren, ramt af et Hjærteslag. Saa 
kort og knapt lyder Budskabet! 

Under den store skandinaviske 
Fiskeriudstilling sidste Sommer i 
København, var Dr. Trybom Formand 
for den svenske U dstiJlingskomite. 

Alle vi. der da havde Lejlighed 
til at arbejde sammen med ham, for
staar ikke, at det saa hurtigt skulde 
være forbi, rask og livskraftig som 
han endnu saa ud den Gang. Vi 
synes ogsaa, at Doktoren netop var 
af den Slags Mænd, der tiltrænges, 
naar et frugtbart Samarbejde skal 
udføres; hjælpsom, imødekommende, 
dygtig og i Besiddelse af stor og 
rig Erfaring som faa. Og saa skulde 
han saa hurtigt rives bort midt 
i sin store, for Sverrige saa held
bringenue Virksomhed. 

Ære være hans Minde! 
Red. 

Opdræt af Ørred og Karpe 
i Bayern 

fra "Wild und Hund." 
-o-

l de senere Aar har Karpeopdræt
tet gjort store Fremskridt over hele 

'Bayern. Opdræt af Ørred har ikke 
kunnet holdt Skridt dermed. Aar
sagen hertil ligger i Vanskeligheden 
ved at skaffe passende og ikke for 
dyrt Foder til Ørreden. 

Karperne er som bekendt alt
ædende, og de er derfor lettere at 
fodre end Laksefiskene, som hoved-
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sagelig er kødædende. Foruden Kød, 
Fisk og Blodrnel æder Karperne alle 
Slags Sædarter som Majs, Rug, Hvede 
og Bælgfrugterne: Lupiner, Bønner 
og Vikker, ligesom det deraf tilbe
redte Mel; som man ser en meget 
omfangsrig Spiseseddel. Kartofler 
og Vindrueskaller ædes ogsaa gerne 
af Karperne, men deres Nærings
værdi er dog meget ringe. Derimod 
bruges der for at faa 100 Stkr. Et
pundskarper til at vokse til Trepunds, 
altsaa en Tilvækst af 200 Pd. kun 
følgende Fodermængde af: Lupiner 
100X3 600Pd.;Majs200X4-5 = 
800-1000 Pd.; Kødmel 200XP!2-
2 300-400 Pd. 

Frygten for, at vi Tyskere ved Ind
førelse af mere intensiv Karpeop
dræt shl faa Overproduktion, er 
næppe begrundet. Ifølge den offici
elle Statistik indføres der aarlig ca. 
30,000 Centner Karpe fra Østrig, 
Frankrig, Rumænien osv. endskønt 
Salget af Havfisk er tiltaget meget 
betydeligt i de sidste Aar, og i'tore 
Dele af Befolkningen tager meget 
ringe Del i Konsumen af Karpekød. 
Det Tidspunkt, da man behøver at 
frygte for en Overproduktion af 
Karpekød i selve Tyskland er derfor 
sikkert meget fjærnt. Det vil ogsaa 
vare længe, inden Karperne kommer 
til at spille en Rolle som Nærings
middel for Arbejderne og de Mindre
bemidlede. Om det ogsaa ser ud, 
som der i enkelte Egne er stor Over
flod paa Karper, saa hænger det kun 
sammen med, at man paa saadanne 
Steder savner tilstrækkelige Vinter
damme og derfor overfylder Marke
derne efter det store Efteraarsfiskeri. 

Derimod er der over hele Bayern 
den øvrige Del af Aaret, særlig i 
Fastetiden, ligefrem Mangel paa Kar
per af passende Størrelse, fra 2 Pd. 

og opefter. Karpeopdrætterne har 
ogsaa indrettet sig herpaa og har 
derigennem faaet et fortrinligt U d
bytte af sine Damme. Intet er hel
ler mere naturligt, end at Dambru
gerne anlægger deres Bedrifter ef
ter et fuldstændig forretningsmæssigt 
Princip. Købmanden bygger Lager
lokaler, hvor han gemmer sine Varer 
til det belejligste Salgsøje blik kom
mer. Paa samme Maade skulde Dam
brugerne, som raader over en større 
Karpebestand, indrette sig; han bør 
ogsaa have Opbevaringsrum, særlig 
ViJlterdamme. gI' disse rigtig ind
rettede, og sættes Fisken ikke for 
tæt deri, samt sørges der for til
strækkeligt Vand, saa burde Tabene 
ikke blive store. For at hindre at 
Prillen daler, burde Tilførselen til 
Markedet reguleres ved Sammenslut
ning af Dambrugerne .. Herigennem 
kunde ogsaa samlet Indkøb af Foder
og Gødningsemner og Fiskeriredska
ber ordnes. 

De aabne Vande, hvori :Fiskeavl 
kan driyes mea Udsigt til Held, bli
ver som en Følge af Vandets For
urening ved industrielle Anlæg, Klo
aker o. L stadig færre og færre j 
Mulighederne for gode Legepladser 
bliver ogsaa ringere og ringere, hvor
for selve Opdrættet af Fisk henvises 
mere og mere til Dammene. Op
drættet i Damme bliver derfor ogsaa 
af de anførte Grunde en stadig nød
vendigere Faktor for "Fiskeriet i de 
aabne "Vande. Der findes aldeles 
ingen Grund til at frygte for en 
Overproduktion af SaJgs- eller Sætte
fisk, derfor bør ogsaa alle, der ejer 
Damme, rationelt og intensivt ud
nytte dem. Den, som har passende 
Terrain og gode Vandforhold, gav
ner derfor kun sin Portemonnaie, hvis 
han anlægger nye Damme og sætter 
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dem i Stand, som har været nedlagt 
en Tid. 

Der findes i Bayern flere hundro.de 
Hektar Ødemark, som vilde passe 
udmærket til Opdrætning af Fisk, 
da rigelige Udviklingsmuligheder for· 
Fiskeavl er til Stede. Den Grund, 
som i sin Tid gav Anledning til Ned
læggelse af et stort Antal Damme -
den lave Afsætningspris -- eksiste
rer ikke mere. 

Fra disse mere almindelige Be
tragtninger vil vi derefter gaa over 
til Foderspørgsmaalet, som jo var 
den egentlige Anledning til disse 
Linier. Ej heller ved Opdrætningen 
af Ørred kan vi undvære Kunstfo
deret, og er i Virkeligheden paa 
Grund af den manglende naturlige 
Føde i Hovedsagen henvist dertil. 

Af kunstige Foderemner har vi en 
lang Række. Til Eks. Milt, Lever, 
Hjerne. fersk Kød, frisk Fisk, Blod 
og Fiskemel, Mælkeprodukter (Ka
seIn), Slagteriaffald, Blodmel, Fugle
indvolde osv. Skønt man allerede 
længe har vidst, at dpt friske Kød 
af Hav- og Ferskvandsfisk, paa Grund 
af sin Letfordøjelighed og sin høje 
Næringsværdi, er det bedste og hen
sigtsmæssigste Foder for alle Ørred
arter, saa har dog dette Foder ind
til de seneste Tider, kun været lidt 
anvendt i de bayerske Fiskeopdræt
ningsanstalter, fordi det har været 
for dyrt og for vanskeligt at faa 
fat i. 

Den bayerske Fiskeriforening har 
derfor for kort Tid siden foretaget 
Forsøg, for at finde et passende Er
statningsmiddel for den friske Hav
fisk. Dette er ogsaa lykkedes, idet 
man fra Lofoten har indført tørret 
Havfisk af 30-40 cm Længde. Disse 
Fiskes Næringsværdi lider ikke det 
mindste ved Tørringen. Før den be-

nyttes, maa den udblødes i Vand, 
helst Kalkvand for at forebygge For
raadnelse. Den tørrede Fisks Vand
indhold er kun 12--150;0. Prisen er 
i Ham borg for saadan Fisk 17 Mk. 
pr. Centner, derefter vil den ud
blødte Fisk inklusive Fragt komme 
paa 3 Pfenning Pundet. Til Produk
tion af et Pd. Ørredkød kræves 7 
Pd. af den udblødte Fisk. Ved de 
hidtil anstillede Forsøg har Ørreden 
gerne taget Foderet. Den tørrede 
Fisk gemmes i gode Sække; disse 
Sække ophænges saaledes, at Rotter 
og andet Utøj ikke kan komme til 
dom. Omhyggelig opbevaret holdor 
Fisken et Aar. Desværre kunde 
den bayerske Fiskeriforening i 1911 
kun skaffe 600 Centner af denne 
tørrede Havfisk og derfor ikke til~ 

fredsstille alle Bestillinger. For 1913 
har Fiskeriforeningen i Udsigt at faa 
større Kvantiteter. Foderet tilbe
redes paa følgende Maade: Man 
kommer i et vel rengjort Trækar en 
enprocents Kalkopløsning, d. v. s. til 
en Liter Vand sættes en Theske 
Kalk. Derefter lægger man Fisken 
i Blød i Kalklagen og lader den 
ligge deri 4-5 Dage. Kalklagen 
hældes derpaa fra og Fisken skylles 
godt i friskt, rent Vand; man fort
sætter hermed til Fiskekødet er helt 
hvidt. Kødet, som nu let lader sig 
løse fra Benene, sønderdele s i smaa 
Stykker, saa Ørreden let kan tage 
dem. Ved at tilsætte en femte
del af V ægten af Rugmel til Fiske
kødet, og lade Blandingen passere 
en Kødkværn, opnaar man, at Fo
deret hænger bedre sammen ogbedre 
lader sig fordele i passende store 
Stykker. Det er ingen Skade til, at 
der udsættes nogle Suder i Ørred
dammene, disse vil nemlig æde alt 
det Foder, Ørreden kasserer, hvorfor 
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en Forurening af Dambunden og der
med Fiskesygdomme forebygges. 

Schu. 

Racespørgsmaal et 
i Fiskeavlen m. m. 

-o-

l "DelltschA Landwirtschaftliche 
Presse" findes der i dens Nr. 92 af 
16. November en overordentlig in
teressant Artikel om Racespørgsmaa
let i Fiskeavl. Da dette Spørgsmaal 
navnlig for Ørredfisk's Vedkommende 
ogsaa har været behandlet i nær
værende Blad, kan det vist interes
tiere Bladets Læsere at se, hvad en 
Indsender, der kalder sig Spectator, 
skriver i Fisch.-Zeit om den nævnte 
Artikel, og jeg skal derfor her med
dele et Uddrag deraf. 

Dennævnte Artikel i "Deut. Landw. 
Presse" er undertegnet med R. For
fatteren omtaler først de enkelte 
Karperacer, af hvilke han beskriyer 
fem: Die Aischgriinder, die Galizier, 
die Frankische, die Bomische und 
die Lausitzer. Han belyser hver 
enkelt Races Fordele, og han frem
stiller de Karpe}', der paa den mu
ligst korteste Længdeakse opbygger 
det meste Kød, som den fordelag
tigste - selvom den ved Serverin gen 
lader sig dele mindre fordelagtigt. 

Hr. R. er af den Mening, at Aisch
griinderen og Galizieren egner sig 
mere for varme, næringsrige, Fran
kerne, Bøhmerne og Lausitzerne der
imod for koldere, næringsfattigere 
Damme. Spectator deler ikke denne 
Mening. Efter hans Erfaringer kan 
her ikke gøres nogen Forskel "Der 
gaves en Tid," skriver han, "da en 
Fiskekultur - jeg tror, det var 

Zohna i Sachsen an befalede de 
saakaldte Koldvandskarper. Saa
danne gives der simpelt hen ikke." 

Endvidere omtaler Hr. R. det 
hurtigtvoksende, racerene Besæt
ningsmateriale. Netop i Handelen 
med Sættefisk, skriver han, bliver 
der mangen Gang fra samvittigheds
løse Handlendes Side drevet Svindel. 
Der bliver ofte bragtKarperi Hande
len, der er alt andet end hurtigtvok
sende, saaledes tresommers tilbage
holdte Karper, eller endog Karper, 
der har fire il fem Aar paa Pukkelen. 
Med saadant Materiale lader sig ikke 
noget stille op, det har for længst 
mistet enhver Udviklingsmulighed, og 

. saadanne Fisk vil ikke blive hurtigt
voksende, selvom de kommer un
der de mest næringsrige Forhold. 

Hr. R. kommer ogsaa ind paa 
Racen vedØrredopdræt. Han mener, 
at naar Bækørreder, der er to Aar, 
vejer 1/4 til 1/3 Pund, da er de 
hurtigvoksende. Hertil bemærker 
Spectator i Fisch-Zeit. Hvad siger 
Hr. R. til, at Ørredyngel i en 
Karpedam i een Sommer blev over 
1/4 Pd. vægtig? Er det nu hurtigt
voksende Ørredfisk ? Ørredyngel af 
samme Moderfisk opnaaede i en 
K unstørreddam faktisk kun denne 
V ægt i to Aar. Bliver det Fisk, der 
er forsatte i Væksten, eller er de 
det allerede? Hos ingen andre Dyr 
hænger hurtig Vækst saa nøje sam
men med Ernæringen som hos Fisk. 
Den ene Gedde bliver i een Sommer 
to Pd. vægtig, den anden næppe 100 
Gram, og dog stammer begge fra 
samme Moder og Fader. Kun rigtig 
og rigelig Ernæring vedligeholder 
Race og Hurtigvækst - i modsat 
Fald faar vi Krøblinger og Dværge. 

Spectator fortsætter; 



Nr. 5. Ferskvandsfiskeribladet 33 

"Forfatteren anbefaler til Avlsfisk, 
eller l"orældrefisk, kun at vælge det 
bedste af det bedste. Selektions
metoden, Kvalitetsvalget, har ved
ligeholdt sig i Karpeavlen. N avn
lig maa man have sin Opmærsomhed 
rettet paa hurtigtvoksende Moderfisk 
og stedse gøre den mere raceren 
ved fortsat Udvalg gennem flere 
Generationer. - Denne Anskuelse 
af Hr. R. maa vel enhver Producent 
billige ja, jeg kunde ønske at gaa 
endnu videre og at indføre Stam
tavler ved vore Kulturer. Ligesom 
man mærker Laks og Aal, saaledes 
kan man ogsaa mærke sine A.Iskar
per. Jeg har allerede for Aar til
bage udført det i Finnerne med Lok
tangen; det samme lader sig natur
ligvis ogsaa udføre med Mærker." 

Derefter viser Hr. R. ogsaa hen 
til Krydsning af Ørreder, for ved 
denne at vinde sig en hurtlgvoksende 
Fisk. Den erfarne Fiskeavler ved, 
hvad han kan opnaa ved Krydsning 
af Ørreder. I en udannet Producents 
Haand kan den blive skæbnesvanger 
for Dambruget. Opdrætteren af 
varmblodige Dyr ved det ogsaa fra 
sin Erfaring. Jeg har tillagt Imig 
de bedst begavede Jagthunde ved 
den nævnte "Indavl" (d. e. Afkom 
af meget nærbeslægtede). 

Som Læserne vil se nedenunder, 
meddeler dog 8pectator efter en Hr. 
Gaseh, der har skrevet om "Incest," 
blandt Fiskene, og som han sammen
ligner med "Indavl" hos varmblodige 
Dyr, at denne har ringere Virkning 
hos Fiskene. De~ maa dog altsaa 
have Virkninger. "Incest" betyder 
pall, Dansk ligefremt "Blodskam." 

Hr. R. gør ogsaa Dambrugerne 
opmærksom paa ".J..Vutanter" Mu
tation er oversat paa Dansk: For-

andring. Mutafionshypotesen er en 
naturvidenskabelig Teori, opstillet 
af Hugo de Vries, en hollandsk Bo
taniker, ifølge hvilken Arterne ikke 
udvikle sig af hinanden ved langsom 
continuerlig Variering, men ved Mu
tation, i pludselige Spring. Hr. 
R. holder Spejl- og Læderkarpen for 
ikke andet end for Mutanter. Saa
ledes er der i Midten af Halvfem
serne i forrige Aarhundrede pludse
lig uden enhver Overgang i en af 
det bayerske Algous' Damme op
staaet Guldkarudser af de alminde
lig graagrønne Karudser. I nyere 
Tid er der i enkelte Dambrug i Po
len optraadt Spejlkarudser. Arve
lighedsevnen er stor hos Mutanterne. 

Ved Omtalen af Budet', gør Hr. R. 
opmærksom paa, at Professor Dr. 
Roter har særligt anbefalet at lægge 
Mærke til Mutanter. 

Angaaende Suderen fortæller han 
ogsaa, at det grevelige holstenske 
Dambrug i Schwarzfeld, søger gen
nem opvarmede Legedamme at for
anledige Fiskene til at. lege tidli
gere end sædvanligt, hvad de ogsaa 
gør; dog denne ved Kunstvarme 

I tidligt fødte Fisk arver ikke denne 
Evne. Disse Fisk sikrer altsaa ikke 
Varigheden af Efterkommere, der 
allerede anden Sommer opnaar en 
V ægt af til 1/'1 Pd. - - Hos 
Suderne betinger ligesom hos enhver 
anden Fisk rigelig Ernærin g 
ogsaa ved Naturnæring Hur
tigvæksten. Artiklen slutter med 
Ordene: "Vi staar i den samtlige 
Dyre- og Planteavl ved Begyndelsen 
af en ny Epoke," 

Incest. I "Deutscher Fischerei
korrespondenz" skriver Adolph Gasch 
Bielitz om Incesten og deus ringm'e 
Tli1'kning hos Fiskene. Gasch sam
menligner den meget dygtigt med 
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"Indavl" hos de varm blodige Patte
dyr. - Han skriver: Det bedste 
parret med det bedste, giver det 
bedste. En gammel Opdrætter
Grundsætning : den skulde kun hedde: 
Det bedste parret med det bedste 
af en Race, giver det bedste af 
denne Race. Adolph Gasch vil alh~
rede som Elite fraskiHe den Yngel, 
der er fremmeligst i Vækst, fra de 
andre Fisk, opdrætte denne Yngel 
videre og stedse bverSommer anvende 
de mest hurtigvoksende til Opdræt. 
Dette vil enhver Opdrætter utvivl
somt holde for rigtigt. Det turde 
ogsaa være den eneste Vej at gaa 
for OYf\rhovedet at opnaa et Resultat. 
Derimod nytter det bedste Avlsvalg 
ikke, nuar der ved Opdrætningen 
begaacs Fejl. Hvo, der ernærer 
sine Karper de maa have de 
fortrinligste og ædleste Legemer 
urationelt (dermed mener jeg først 
og fremmest, ikke tager Hensyn til 
Naturnæringen)vil af dem frembringe 
Krøblinge trods Forældrefiskenes 
fejlfri€' Kroppe. Ingen Dyr stiller 
saa store Krav til Ernæringen som 
vore Fisk; men de takker os ogsaa 
for det. Spectator slutter med at 
sige, at enhver praktisk Fagmand 
med Fornøjelse vil læse Adolph 
Gasch's ArtikeL P. Nissen. 

:Mindre ~{eddelelser. 
-0-

Dansk Fiskeriforeninlt;. 
Efter et sikkert Forlydende agter 

Kommandør Sølling og Ingeniør 
Weden, til Foraaret, at trække sig 
tilbage fra deres Stillinger, henholds
vis som Præsident og Kasserer i 
D. F. F. 

En Fiske-Opfindelse. 
Fiskeeksportør Ottesen i Thisted 

har gjort en Opfindelse i Retning 
af at bevare Fisk i en kølig Vædske, 
saa den beholder sin Næringsværdi 
og Velsmag. Lederen af biologisk 
Station, Dl'. phil Johs. Petersen, 
udtaler sig meget rosende om Op-
findelsen. Sorø Folketidende. 

I "M aanedsbetragtninger for B egyn
dere" (af Oscar Coestel') i "Fiseh. 
Zeit" hedder det bl. a. for Februa1': 

Forelprodw:enterne bar at fort
sætte og slutte de i det ny Aar 
begyndte Arbejder. Da Forbruget 
i Februar ofte bliver I'et betydeligt"'), 
er Efterspørgslen etter Portionsør
TerJeT ogsaa ret stor'; og efter Salget 
af samme bliver der Plads for ny 
Besætning i de udfiskede Damme. 

Under en Ugeberetning i "Fiseh. 
Zeit" om Fiskemarkedet skrives den 
24. Jan.; "Levende Gedder" bragte 
denne Gang Forsenderne til Berlin 
gode Penge. Vare af Mellemslags 
bragte 1,15 til 1,20, mellemstore 
1,00 til 1,03 Mk. pr. Pd. Efter 
Rognen at dømme, der endnn sidder 
ret fast i Gedden, maa vi i Aar faa 
et sent Fontar (som den rigtige Dag 
til Profeti, gælder egentlig Kyndel
misse, 2. Februar; man skulde der
for ikke foregribe den.) 

8tegegedder manglede. 
Taffel Laks. Hvad skal man sige 

til det: Et Varelager tilbyder "l'af
tel" Laks for 32 Pf. pr. Pd. 
Falder det da slet ikke Politiet ind, 
at det er en Umulighed at sælge et 
Pund Taffellaks fOl 32 Pf.; Taffel
laks siger jeg --- Fiskeguano, d. v. s. 
Gødning af fordærvede Fisk, koster 
jo næsten lige saa meget. Publikum 

, burde oplyses om, at dette ikke er 
Taffellaks, men at det er Fisk, der 
vækker Væmmelse, og som kun 
boldes sammen af Frost og uden 
denne forlængst vilde være madden. 

*) Udhævet af Oversætteren. 
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Annoncer. 
-0-

Fiskemester. 
Som saadan kan en ugift, velanbe

falet Mand faa Plads til 1. Marts eller 
1. Ap['il ved en Damkultur, hvor der 
produceres ca. 5000 Pd. Portiousfisk 
aarlig. 

Anvises af .J. {J. Chl'isellSen, Fiske
riet »)Aalvkke« IH'. Lunderskov. 

" I 

Albæk Fiskeri 
med Areal 6 Tdr. Land, 20 Damme, 
nyt Beboelseshus, Udklækningshus samt 
Ishus, Hal og Hønsehus, rigeligt og 
godt Vand m. m, er billigt til Salg eller 
Leje. For Tiden uden Fisk. 

Nærmere ved Henvendelse til Ejeren 

Te~lvæl'ksejer A. Poller, 
Alkjærsig pr. Skjern. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngm'e. 
tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr, 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

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

paa nærmeste ,Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 

(J!. D o ID a s e h It.: e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-Hi. 

Telegr.-Adr.: J<'oI·ellenhandel. 

130,000 Stk. 

0jenæg 
af Bæk, Kilde og Be~nbuel' er 
til Salg eller i Mangel deraf 150,000 
Stk. Yngel ved Bavning J<'iskeri 
pr. Vejle, hvortil Prisen bedes opgivet. 

Ærb. 
Bertelsen, 

Bredsten pr. Vejle. 

. 
Fiskeriet "Aalykke" 

pr. Lunderskov 
Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk af Bæk-. KiMe
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til ab;;olut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Oh'f'istensen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste JernbanestIltion. 

---;::~= Kontant Betaling. ~=---

8jneæo, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarler 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

&9~j!ld8/l flJam/lulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. J o'rgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

--".,.' .. _----------------_._--

Portionsørred, 
Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 

A.borrer og Aal 
... købes nlod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

• Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

Telgr.,Adr: Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin. Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehapdel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN. Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. - Telef. 4. Statstelef. 13. 

Statskonsulent, Magister Chr. I~øftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BOI.'1:rykkeri (Aktieselskab). 
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Den engelske Aalefaring. 
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Paa ~landag d. 17. dennes rejser 

dette Blads Redaktør til England for 

at lede Fangsten og Transporten af 

de ca. 1 Milt. Stkr. engelsk Aale

fm'ing, der iaar er bestilt af Fersk

vandsfiskeriforeningens Medlemmer. 

Omkring d. 24. dennes venrler Re

daktøren tilbage igen. 

Den nye Frysemaade 
for Fisk. 

-0-

LofoUorsk fra "Michael Sars"*) til 
Stortinget. 

,,1 den norske "Tidens Tegn" f. 28. 
f. M. findes følgende: Som vi for-

*) Norsk Skib til Fiskeriundersøgelser 

leden fortalte, kom der fra Fiskeri
direktør Hjorttil Stortingets Nærings
komite Nr. len Kasse fersk Fisk 
og Sild, som var frosset efter den 
nye epokegørende Maade, som i sin 
Ide skyldes en dansk Fiskehandler 
(Ottesen, Thisted) og hvis praktiske 
Brugbarhed er gennemført ved Fi
skeridirektoratets Forsøgsstation i 
Bergen. Kassen blev straks aabnet 
og undersøgt af flere sagkyndige 
Stortingsmændsom Andersen Grimsø 
og Otterlei, der selv er erfarne Fi
skere. Fisken, som ikke laa i Is, 
viste sig aldeles udmærket med 
Hensyn til Frysning. Den var stiv
frossen. 

Fire Dage senere blev Fisken 
kogt, Stortingsmand, Direktør Rustad 
var Vært for Næringskomiteens 
øvrige Medlemmer. Fisken viste 
sig at være udmærket. Den smagte 
i enhver Henseende som fersk Fisk, 
skønt elen var frossen i Saltlage. 
En lignende Erfaring har man gjordt 
med 7 Dage gammel Fisk, som blev 
sendt fra Bergen til Generalkonsu
latet i Wien. 

Næringskomiteen vil nu forsøge, 
hvordan Fisken smager efter endnu 
længere Tids Forløb. Antagelig i 
Morgen skal en ny Spiseprøve fore
tages. Fisken vil da være 12 Dage 
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gammel. Falder ogsaa denne Prøve 
heldigt ud, maa den nye Metode 
siges at være vellykket. Og da vil 
hele vor Fiskenæring blive fuldsta;)n
dig lagt om. I Gaar fik N ærings
komiteen en ny Fiskesending fra 
Direktør Hjort. Denne Gang var 
det veritabel Lotottorsk, frossen 
efter den ny Metode om bord paa 
"Michael Sars." Denne Sending har 
langt større Betydning end den 
første. Viser det sig for Eks., at 
Lofottorsken efter 10-12 Dages 
Forløb kan serveres frisk og vel
smagende, saa aabner der sig Mu
ligheder, som man vanskelig kan 
overse i Øjeblikket. Da er den Tid 
maaske ikke fjern, da vi eksporterer 
alene Ferskfisk, ikke mere Tørfisk, 
Klipfisk og Spegesild. 

Og det vil betyde en Netto Mer
indtægt for Landet af Millioner om 
Aaret, af mange Millioner." 

Fiskenes Legeplad ser og 
Midler til deres Forbedring. 

-0-

Herom skriver Dr. Ose. Kordqvist 
i den nyudkomne svenske Brochure 
om "Fiske og Fiskevård." 

Alle vore 'Ferskvan dsfisk formpre 
sig ved Gydning af Rogn (lEg). 
Æggenes Ydre er hos en Del Fi~ke
arter mere eller mindre klæbrigt; 
hvis det er Tilfældet, klæber de sig 
enten sammen eller ved fremmede 
Genstande. Saadanne Æg kaldes 
"klæbende" (Skalle, Brasen, Sand
art, Smælt). Andre Fiskearter have 
"ikke klæbende" Rogn. Hertil hører 
f. Eks. Laksen, Ørreden og Fjæld
ørreden. Endelig har Aborren Rogn, 
som er sammenhængende i en lang 

Traad. Som "halv klæbende" kunde 
man betegne de forskellige Hæltfor
mel' og Geddens Rogn. De er nem
lig i Begyndelsen noget klæbrige, 
hvorfor de ved kunstig Befrugtning 
let danne Klumper, men ligge i Al
mindelighed senere frit paa Bunden. 

Vi vil først undersøge, hvorledes 
de forskellige Fiskearters Rogn for
holder sig i stillestaaende Vand. 

r Almindelighed kan man sige, at 
de fleste Fiskearter opsøger grundt 
Vand, naar de skal lege, enten selve 
Strandbredden eller Grunde ude i 
Søen. Her er Bunden dækket af 
Vegetation eller ogsaa renskyllet for 
Slam og bestaar af Sten, Grus eller 
Sand; under saadanne Vilkaar vil som 
Regel megen Rogn kunne udvikle sig. 
De om Foraaret og Sommeren le
gende Fiskearter, til hvilke hører saa 
godt som alle vore Ferskvandsfisk, 
undtagen Laks- og Hæltslægterne, fin
de desuden der en højere Tempe
ratur end paa Dybet, hvilket er meget 
fordelagtigt for Æggenes Udvikling. 

De fleste Fiskearter med klæbende 
Rogn hæfter denne paa Vandplanter. 
Saadanne er Brasen, Ruskalle, Flire, 
Suder, Karuds, Skalle, Rimt, Kvabbe 
og Aborre. De gunstigste Legefor
hold finder de fem første af de 
nævnte Fiskearter i lune, grunde 
Vige med rig UndervandsvegetatiQn 
og paa oversvømmede Enge. Paa 
lignende Steder leger ogsaa Gedden. 
En Del af de opregnede Fiskearter 
afsætte ogsaa deres Rogn paa Stene. 

Dette er Tilfældet med Skalle, 
Rimt, Regnløje, Kvabbe, Hork og 
Aborre. 

Paa Grusbunden leger følgende 
FiskeartermedklæbendeRogn: Sand
art, Hork, Regnløje, Skalle og Smælt. 
Sand er i Almindelighed paa Grund 
af sin Bevægelighed ikke nogen god 
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Legebund ; men undertiden kan dog 
Smælt eller Regnløje findes legende 
der. 

Af Fiskearter med ikke klæbende 
Rogn leger paa grov Stenbund kun 
Ørredarterne, paa Grusbund Stalling 
og Hælt. I Reglen undgaa alle Fiske
slags at afsætte deres Rogn paa dybt 
Vand, da denne for det meste vil 
dø der. 

Flere Fiskearter opsøger til Legen 
rindende Vand. Hertil hører først 
og fremmest Laksen, Ørreden, en 
Del Hæltformer og Stallingen. 

En Del Ørred (Bækørred) og Stal
ling opholder sig hele Livet i rindende 
Vand. Men ogsaa andre Fiskearter 
opsøge, naar Forholdene tillade det, 
rindende Vand, fortrinsvis Aamun
dinger, for at lege. Saadanne er f. 
Eks. Smælt, Rimt og Skaller. De i 
rindende Vand legende Fiskearter 
lege i Almindelighed paa Smaasten 
og Gl'usbund. 

Af det anførte kan man udfinde, 
hvorledes Legeforholdene er for de 
forskellige Fiskearter. Bliver Vand
standen i en Sø sænket, bliver Lege
pladserne sædvanlig tørlagte og Fi
skenes Forplantningsmulighedel' for
styrrede for en uoverskuelig Fremtid. 

Som før bemærket, vælge de Fiske
arter, som afsætte deres Rogn ude
lukkende paa Vandplanter, gærne til 
Legeplads lune, for Vinden og Bølge
slaget skærmede grunde Vige med 
rig Vegetation. Hvis saadanne Vige 
og oversvømmede Enge savnes, kan 
man for den Slags Fisk indrette 
kunstige Legepladser. Hertil vælger 
man helst Vige og Bugter, som ligge 
aabne for Morgen- og Middagssolen, 
og er skærmede mod kolde og hef
tige Vindstød. Savner man saadant 
Læ, bør man paa Nordsiden af Stran
den plante Skov. Læ for Bølgeslaget 

fra Søsiden laver man sig ved fra 
Strandbredden til ud paa 1-2 .Meters 
Dyb at opføre Stenrøs eller Risgær
der, hvorimellem lægges langs Bun
den Ris af Enebær e. L, som fast
holdes af nedrammede Pæle. Det 
hele maa naturligvis være saa solidt, 
at det kan modstaa Bølgeslaget. Paa 
denne Maade faar man inde paa 
roligt Vand bagved Gærderne en 
kunstig Legeplads for den Slags 
Fiske, der gerne vil lege paa Ris, 
som f. Eks. Skalle, Brasen og Aborre. 
Hvis Bølgeslaget ikke er for vold
somt, kan man i den ene Ende af 
denne Gaard indrette en Fangstkasse 
eller opstille en Ruse, saaledes at 
Legegaarden ogsaa kan benyttes til 
Fiskefangst. For at Fisken skal lege 
paa disse Risgærder, maa Risene for
nyeshvert Aar. En mere solid Bølge
dæmper faas, naar der nedlægges 
Sten i Form af en lang Grund. Paa 
saadallne Stendynger leger Skalle, 
Regnløje og Aborre. De kunne des
uden ogsaa gøre god ~ytte om Vin
teren, naar Vandet, som da ofte sker, 
er sunken noget, idet de da bryder 
Isen paa saadanne Steder og derved 
bidrager til at skaffe Luften Adgang 
til Vandet og give skadelige Luft
arter Anlodning til at undslippe. 

En Del Søer er fiskefattige, fordi 
Vandstanden er underkastet store 
Svingninger, saa at den om Foraaret, 
naar de fleste Fiske leger, er høj, 
men derpaa hastigt synker. Har Fi
skene saa gydt, medens Vandet stod 
højt over de omliggende Enge, og 
Vandet derpaa pludselig synker, 
kommer Rognen paa tørt Land eller 
i smaa Pytter, hvor den udklækkede 
Yngel maa omkomme. I mange Til
fælde kan man redde en stor Del 
Yngel fra Undergang ,ed at grave 
Render fra de største og mest vidt-
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strakte Fordybninger ud til Søen. 
Hvis det er muligt, maa der opføres 
nogle Fordæmninger, der forhindrer 
at Vandet i Fordybningerne for tid
ligt forsvinder. :Mange Steder er 
man nu af Hensyn til industrielle 
Bedrifter begyndt at foranstalte s. 
k. Søreguleringer. Disse Regule
ringers Hensigt er gennem Opdæm
ning at spare paa Vaarflomvandet, 
saa man senere hen paa Sommeren 
kan have rigeligt deraf til Drivkraft. 
Den Slags Reguleringer behøve dog 
ikke at skade Fiskeavlen, naar Van
det blot holdes nogenlunde lige højt 
indtil d. 15. Juli; til den Tid har 
nemlig alle vaarlegende Fiskearter, 
undtagen Suderne og Karudsen ud
leget, og deres Yngel har naaet en 
saadan Grad af Udvikling, at de frit 
STømmer omkring. Endnu bedre var 
det, hvis man holdt Vandet opdæm
met til Høsten i grunde Dele af Søen, 
hvor Fiskeyngelen ret kunde gøre 
sig tilgode, for derpaa, naar Vinteren 
melder sig, at slippe den ud paa 
dybere Vand. 

Paa samme Maade kan man na
turligvis ogsaa indgærde Strandenge, 
og lade Yngelen gaa der til hen paa 
Sommeren. I den Hensigt opfører 
man paa den oversvømmede Eng en 
lav Jordvold paa ca. 0,5-0,7 Meters 
Højde, saa Vandet bliver staaende 
bagved. Materialet til Jordvolden 
tages fra Grøften, som graves paa 
den indvendige Side*). 

Digerne i en saadan Legedam bør 
løbe sammen i et Hovedafløbsdige, 
som fortsættes ned til Søen; men ved 
Enden er afstængt af et Lnkke eller 
en Plankesluse, som kan aabnes. 
Saa længe Vandet stiger, holdes Slu-

') Arbejdet udføres naturligvis om Ef-
tersommeren, naar Engen ligger tør. 

Red. 

sen aaben men naar Vandet begyn
der at falde, lukkes den. Isaadanne 
Legedamme kan man ogsaa slippe 
legernoden Fisk ud, for at de der 
kan forrette deres Leg. 

(Sluttes). Bed. 

Fragtnedsættelse i 
Tyskland. (?) 

-o-
l Tyskland er der f. T. Krav oppe 

om "Fragtnedsættelse fOl' Forsendelse 
af levende Fisk." Der fordres straks 
en Nedsættelse paa 50 pet. Dette 
er Fiskeriforeningerne dog ikke med 
paa. "H" spørger nemlig paa disse 
Foreningers Vegne i" Fisch-Zeit:" 
"Hvem vil Fragtnedsættelsen komme 
til go de ? Producenterne? Ikke Spor! 
Han vil ikke ha en Øre mel' for 
sine Fisk. Konsumenterne? Ikke 
Tanke om det! Fiskene vil ikke 
blive en Øre billigere. Efter H's 
Mening vil det blive de Handlende, 
Grossisterne, der faar Fordelen af 
Fragtnedsættelsen. 

Angaaende Ørred{iskene skriver 
han: "Pudsigt nok ønsker man og· 
saa en Fragtnedsættelse for Ørred
fisk - hvorfor ikke ogsaa for 
Hummer? - Paa Grund af den Masse 
Vand, Ørredfisk behøver til Forsen
delsen, fordyres Transporten; men 
Følgen af Fragtnedsættelsen vilde 
blive, at det kunde lønne sig at 
bringe Ørredfisk til Dresden og 
gennem Tyskland til Wien "Fragt
nedsættelsen, " skriver "H," vilde 
føre Danskerne*) til Kønigsberg 
og Miinchen, Køln og Straszburg. 
Ved Siden af Grossisterne vilde kun 
Danske.rne have Fordel deraf, den 

*) Udhævet af Oversætteren. 
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tyske Producent vilde paa ingen 
Maade have det." 

Mon "H" mener, at Groilsisterne, 
og Eksportørerne af levende 0rred
fisk her fra Danmark i saa Tilfælde 
vil komme og sige til de danske 
Producenter: "N aa, nu kan vi give 
jer noget mere for eders Portions
fisk, for nu er der blevet Fragtned
sættelse i Tyskland paa Forsendelse 
af levende Fisk? I saa Fald maa 
han have større Tiltro til de Gros
sister, der eksporterer den Slags 
Fisk fra Danmark, end til de Gros
sister, der opkøber saadanne Fisk i 
Tyskland. J\iaaske han mener, at 
de danske Producenter ikke er saa 
lette at tage ved Næsen som de 
tyske. 

I de hele mener "H," at det er 
Udlandet, der vil høste Fordelen af 
en Nedsættelse. 

Efter at have paavist Farerne ved 
en Fragtnedsættelse, sammendrager 
han det hele og skriver da saaledes: 

"En Fragtnedsættelse paa Spise
fisk for Udlandet betyder det tyske 
Dambrugs og Indsøfiskeris Ruin. 
En Fragtnedsættelse blotter endnu 
mere det flade Land og de smaa 
Købstæder for Fisk. En Fragtned
sæUelse flyder kun i de Handlendes 
Lommer. En Fragtnedsættelse over
svømmer endnu mere end nogensinde 
Berlin med udenlandske Varer og 
røver derved vort største og bedste 
Marked fra os, fordi vi ikke kan 
producere saa slet og saa ~illigt 

som U dIan det. Ved udenlandske 
Varer fortjener den udenlandske 
Eksportør, den tyske Importør, 
En-gros-handelen; Smaahandelen 
mindst; thi paa den vælter man 
Risikoen. Ved udenlandske Varer 
taber det tyske Fiskeri og Dam-

brug; thi det er tvungent til at 
sælge under Indkøbspris. Fragtned
sættelse kan blive til en national 
Fat"e, naar Handelen tvinger os ned 
til Boykotting. " 

Man ser heraf, at "Fisch-Zeit," 
som er Ordfører for tyske Fiskeri
foreninger, tager afgjordt Afstand fra 
Fragtnedsættelse paa Forsendelse 
af l even de Spisefisk. 

Anderledes stiller Bladet sig over
for Forsendelse af Fisk tit Opdt'æt
ning, altsaa til Forsendelse af Sætte
fisk og Fiskeæg. Herom skriver 
Bladet: "Hvad vi fordrer, og hvad 
der er nødvendigt, det er en Fragt
nedsættelse for Opdrætsfisk indenfor 
tyske Grænser." 

Jeg har fremdraget foranstaaende, 
fordi dette SpørgsUlaal jo i høj Grad 
vedrører danske Fiskeproducenter. 
Da Tyskland unægtelig f. T. ervort 
bedste Marked for Afsættelsen af 
vor Pl'oduktion af :Fisk, saa mener 
jeg, vi bør stadig have øje med, 
hvad der foregaar der vedrørende 
Afsætningsforholdene for vore Fisk. 

Det er saaledes ikke usansynligt, 
at der i den antydede Retning vil 
blive Fragtnedsættelse i Tyskland. 
Vi faar nu at se, hvad det bliver 
til? 

Men trænger vi ikke ogsaa til 
Fragtnedsættelse hedljemme, i hvert 
Fald for Sættefisk og Fiskeæg? 

En Interesseret. 

~Iindre ~Ieddelelser. 
-0-

Fiskemarkedet. 
Fra Altona meddeles d. 6. Marts: 
Mellemstore Gedder 80-85, smaa 

60- 70 Pf. pr. Pd. 
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Ørred· c er nu atter i Pris, og der 
er livlig Efterspørgsel, ogsaa for Mel
lem-Størrelsen, altsaa 3-5 Punds
fisk. For disse opnaaedes efter 
K vaJiteten fra 200-300 Pf. pr. Pd. 

I Berlin var Prisen mellem 24. 
Febr. og 1. Marts for 

levende Gedder melI. 96 og 115, for 
smaa 117 -12Ei Pf. pr. Pd. 

For levende Aborre melI, 81 og 108, 
smaa 41- 58 Pf. pr. Pd. 

* 
Ferskvandskultur. 

Fra Skive meddeles os: Fiskerifor
eningen har sidRte Aar i Skive-Ka
rup Aa ladet udsætte 214,000 Stk. 
0rredyngel. I Aarets Løb er der 
solgt 63 Fiskekort, som har givet en 
Indtægt af 316 Kr. I samme Tid 
er der afhændet 2546 afpressede 
Moderfisk i FredningsHden il, 1 Kr. 
15 0re pr. 1/2 kg. 

Det er Hensigten, at Foreningen 
i indeværende :Aar vil lade udsætte 
et endnu større Antal 0rredyngel i 
Aaen og da udstrække Kultiveringen 
til de øvre Aaløb og større Bække. 

Man forventer et Statstilskud paa 
500 Kr. J. 

* 

J;'angst af Sætteaal ved 
'Troldhåttan. . 

I en Række af Aar er der ved I 
det store Troldhattan-Vandfald i. 
Sverrig blevet funget Sætteaal, som 
man har anvendt til at besætte an
dre svenske Vande med. Aalene 
stiger forholdsvis sent op i Gøta
Elven, saa at Fangsten af Sætteaal 
først begyuder om Sommeren. Sid
ste Aar begyndte den omkring ved 
den 17. Juli og endte i Midten af 
September. Der blev i det hele 
fanget 6529 kg, af hvilke 1331 kg 

i Poster til de nærmest beliggende 
Vande og 1245 kg til fjernere Vande. 
Resten, 3950 kg, blev igen udsat i 
Gøta-Elven ovenfor TrolhaHanvand
faldet. 

(Efter »Friln skog och sjø). 

Annoncer. 
-0-

100,000 Yngel 
af Bæk og lidt Kilde er til Salg 
for 3 Kr. pr. 1000 Stk., leveret paa 
Ravning St. 

Ravning Fiskeri pr. Vejle. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre~ 

tilbyder ærede Fiskerier 
....•.•.....• Fiskefoder. . ......•. !.~~ 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a f j Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
il, 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Fiskeriet "Aaly kke" 
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

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 
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Albæk Fiskert 
med jAreal 6 Tdr. Land, 20 Damme, 
nyt Beboelseshus, U dklækningshus samt 
Ishus, Hal og Hønsehus, rigeligt og 
godt Vand m. m. er billigt til Salg eller 
Leje. For Tiden uden Fisk. 

Nærmere ved Henvendelse til Ejeren 

Te~lværksejer A. Pollm', 
Alkjærsig pr. Skjern. 

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

paa nærmeste Jernbanestation. 

Kontant Betaling. 

(;. D o ID a s c h k e. 
Fischhandlung, Berlin 40, 

Lehrterstrasse IS-HJ. 
Telegr.-Adr.: J;'orellenhandel. 

CUPRINOL 

~~~~~I~~~,~~~~~I~~I~® 
Æ lZ i Sunde og levedygtige ~ 

@ O· @ I ]enæg ~ 
samt i i Yngel og Sættefisk ~ 

~ af ~ 
~ Bæk- og Regnbueørred ~ 
@ leveres til billigste Priser af @ 
tfi li~ 

!{ LUNDGAARD FISKERI )j( 
~ pr. Vejen St. Telefon 46. ~ 
~ Tilkendt GuIdmedailIe ID 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø- ~ 
Æ benhavn 1912. ro" 
W \i( 
tfi tn 
@~~~~~~I~~,~~~~I@~@ 

er det bedste Præparat til Inlpræ~nering 
af J;' i s k e n e t, L i n e ~ o d s, S e j I o. I. og 

giver Stofferne en grønlig Farve. - Absolut uop
løseligt i Vaud. Langt at foretrække for Tilkendt Guldmedaille ved Den skau
Barknin~, 'I'jære o. I. Nærmere Oplvsninger dinaviske Fiskeriudstil1ing, interna-

• '. tionale MotOl'lldstilUng og det 4. no!'-
paa Forlangende ved Henvendelse hl diske Fiskel'llløde i København 1912' 

Als "KYMEIA",Lau~ebro~ade 6, Købeuhavn. Tlf. '7516 • 

..... ~ ............................................... . 
• • - -
æ c!JoRann von eitzen, æ 

: edsvOt'en Fiskeauktionarius, : 

- -! St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, ! 
: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- sa~vel som Damfiske. : 

- -_ ..••••••••••...• Store Baldner for levende Fisli: .• u ....... ;!!... _ 

- -- J ernbaneforsendelser adresseres til: .<l.ltona. -

- -- Telegr.-Adr.: Fischeitzen. 'felefon: Amt l, Ih'. 1,54'7, Hamburg. -- -- ----_._ .... _ ... _._--_ .... _-_._._.-... __ ... _-----_ .. _---
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter 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. 

dUrJJUds6 0am6ultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &- P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

__ købes mod kontant Betaling .... 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

TeIgr.-Adr: Aktieselskab. 

Karpfenhandel, Berlin. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 
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Mindre Meddelelser. 
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Sveriges nye 
Fiskeriinspektør. 

-0-

Det blev Fiskeriintendent for Syd
sverige Dr. O. F. Nordqvist, der kom I 
til at følge efter afdøde Dr. Filip I 
Trybom som Fiskeriinspektør for 
Sverige. 

Dr. N ordqvist har tidligere været 
Fiskeriinspektør i Finland og har i 
de seneste ARI' gjodt sig bekendt ved 
sin store Interesse for at ophjælpe 
det svenske Ferskvandsfiskeri. 

Denne Interesse har særlig givet 
sig Udslag i de storslaaede Anlæg ved 
Aneboda, der baade omfatter prak
tisk og videnskabeligt Ferskvands
fiskeri. Sidst og ikke mindst mindes 
vi Dr. Nordqvist fra hans fortjenst
fulde Virksomhed under den skandi
naviske J;'iskeriudstilling forrige Som
mer, hvor han ikke skyede noget 

Arbejde eller nogen Møje for at 
hævde sit Lands Henome. 

Med udelt Glæde ser vi Dr. Nord
qvist træde i Spidsen for det offi
cielle svenske Fiskeri og sender ham 
vor varmeste Lykønskning. 

Red. 

Tanker til Overvejelse. 
-0-

For en Del Aar siden blev der 
stiftet en »Fiskemesterforening til 
Fremme af Damkultur, ~ den lod ikke 
til at kunne leve, dens Program var 
vel ogsaa nok noget for vidtløftig 
og efter min Mening ogsaa overflø
dig, da vi har" Ferskvandsfiskerifor
eningen ", som jo ogsaa virker til 
Fremme af Damkulturen. 

Jeg har derimod tænkt mig, om 
Tiden ikke er inde for Oprettelse af 
en Hjælpekasse for Fiskernestre og 
Medhjælpere. 

Det sker jo, at en Fiskernester 
bliver afskediget og kan gaa i læn
gere Tid, uden at det lykkes at faa 
Plads andet Steds som Fiskemester 
og ikke ønsker anden Beskæftigelse, 
da hans Interesse er fangen for 
Fiskeavl. 

Ved Fiskerier, hvor der kun er en 
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Mand, kan det i Sygdomstilfælde ske, 
at Fiskemesteren maa betale en an
den Mand for midlertidig Pasning, 
og som oftest er Lønnen ikke meget 
stor i Forhold til den dyre Tid, vi 
nu har. Da vilde det være af stor 
Betydning, om vi havde en Forening, 
hvor vi hjalp hinanden med Under
støttelse. Vi er jo nu snart en hel 
Stab af Fiskemestre og Medhjælpere 
Landet over, og kunde vi nu blive 
enig om at slutte os sammen om en 
saadan Hjælpekasse eller hvad vi nu 
vil kalde den, da kunde vi sikkert 
yde hinanden stor Hjælp. 

Som Forholdene nu er, maa en 
Fiskemester nødvendigvis søge sig 
'en anden Beskæftigelse, naar han 
bliver afskediget, skønt hans kære
ste Arbejde var Fiskeavl, men en 
Familieforsørger maa og skal tjene 
Penge altid; og har man først faaet 
fast Plads ved andet Arbejde, kan 
det have lange Udsigter med at 
komme til sin kæreste Syssel 
Fiskeavl - igen. Og saadanne For
hold er og kan J;'iskeriejere ikke 
være tjent med, da en Fiskemester 
som f. Eks. er Fabriksarbejder det 
ene Aar og Fiskemester det andet 
ikke alti,d er heldig, da al den Erfa
ring vi kan høste er nødvendig for 
at kunne drive rentabel Fiskeavl. 

Dette i Haab om, at andre vil ud
tale sig i Tilslutning hertiL 

J. Sø-rensen, 
Fiskemester, 

Ny Mølles Fiskeri, pr. Ringkøbing. 

Fiskenes Legeplarl ser og 
Midler til deres Forbedring. 

-0-

(Sluttet.) 
For Fiskearter, der afsætte deres 

Rogn paa Sten- og Grusbund, hæn-

der det ofte, at Legen forhindres, 
eller at Rognen ødelægges, fordi 
Bunden er dækket af et Slimlag, 
som bestaar af henfaldende Plante
dele og mikroskopiske Alger og 
Svampe. Fiskenes Instinkt siger 
dem dog ofte, at det er skadeligt 
at afsætte sin Rogn under den Slags 
Forhold, man ser derfor, at Fisken 
i mange Tilfælde ligefrem skyer saa
danne slamovertrukne Steder som 
Legeplads eller ogsaa, at de ved 
hurtige Bevægelser med Halen eller 
Bugen først gør Bunden ren, inden 
de leger. Paa saadanne Steder kan 
man fremme Legen og Rognens Ud
vi.kling ved kort før Legetidens Ind
trædelse at renskure Stenene paa 
Bunden med en stiv Kost. Et andet . 
Middel er at bringe rent grovt Grus 
ud paa de Steder, hvor Fisken plejer 
at lege, eller hvor man vil samle 
den. 

Et udmærket Eksempel herpaa har 
Forfatteren set i den lille Sø Hin
tersee i Nærheden af Salzburg i 
Østrig. I Søen findes kun Fjeld
ørred, almindelig Ørred, Aborre, 
Elritze og lidt Hælt. Den i Søen 
forekommendeØrred legeri selve Sø
en. Før legede saa vel Fjeldørreden 
som den almindelige Ørred spredt ved 
Søens Bredder. Direktør J. Koll
mann, som har Ledelsen af Fiskeriet 
i Søen, har ved at sprede Smaasten 
ud OTer Bunden paa ganske enkelte 
Steder faaet. baade Fjeldørreden og 
den alm. Ørred til at lege paa disse 
Steder, der kun omfatter et ganske 
lille Areal. Ørreden holder sig om
trent udelukkende paa en af disse 
Legepladser, medens Fjeldørreden 
har valgt sig en anden. Paa den 
første er Dybden c. 60 OentimetAr, 
paa den anden kun 15-20 cm. Paa 

l StrandeniNærheden af den nuværen-
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de Legeplads for Fjeldørreden findes 
en Kilde, som K. rensede op og for
synede med et Afløb til Legepladsen, 
saaledes at der stadig strømmede 
friskt, koldt Vand henover denne. 
For at vænne Fisken til at søge disse 
IJegepladser havde K. i de første 
Aar, efter at de var,anlagt, opstillet 
Kasser med Metalfletning i Bunden, 
hvorpaa blev lagt skudte Krager og 
andre Dyr, paa hvilke Fluerne lægger 
sine Æg. De deraf udviklede Lar
ver faldt ned i Vandet gennem Metal
fletningen og Fisken samlede sig 
her for at snappe dem. 

Da saavel Ørred som Fjeldørred 
vil have ren Grusbund at lege paa, 
lader K. hvert Efteraar før Lege
tiden alle Legepladserne gøre rene 
for .Mos og Slam. Paa disse kun
stig lavede Legepladser samler Fi
sken sig som sagt, og man kan der 
uden stor Ulejlighed fange al den 
Fisk, man ønsker saa vel til Avlsbrug 
som til Spisefisk. 

En saadan Samling af Fisken paa 
en eller flere smaa Legepladser er 
udmærketnyttig, især hvor man kunst
befrugter Rognen i særlige Klække
apparater. 

En lYIaade, man meget almindeligt 
benytter hos' os i Sverige, naar man 
vil forøge Bestanden af vaarlegende 
Fiske med klæbende Rogn, er at 
indrette saakaldte Risvaser. Disse 
kunne indrettes paa mange Maader. 
Den sædvanligste er at nedramme 
Pæle i en Kreds paa et Par Meters 
Dybde og paa disse Pæle fastgøre 
Enebærbuske eHer smaa grenede 
Kviste. Hovedsagen ved Risvasernes 
Konstruktion er at sørge for, at de 
frembyde saa stor en Overflade til 
Paahæftning for Rognen, som mulig. 
De maa derfor ikke gøres altfor 
kompakte; Risene maa ikke pakkes 

for tæt, men saaledes at Fiskene med 
Lethed kan komme ind i Vasen og 
afsætte sin Rogn. Buskene lægges 
derfor med Rodenden ind imod 
Pælekredsens Midte og Topenden 
udad, saaledes at nogle af de større 
Grene ligge indenfor Pælekredsen. 
Man fortsætter hermed, til Risene 
naar op til Vandets Overflade, hvor
paa man binder Pælene sammen 
med Vidier. Til Bygningen af saa
danne Vaser skal man ikke anvende 
Gran, da Grenene synker for meget 
sammen og ikke giver Fisken til
strækkelig Plads til at komme ind 
i Vasen. Disse Vaser have den 
Ulempe, at de ere svære at faa 
fjærnet, hvis de af en eller anden 
Grund kommer i Vejen. Man maa 
derfor aldrig bygge den Slags Vaser 
paa Steder, hvor man skal drage 
Vaad. 

En anden Vase, som er lettere at 
flytte, laves paa følgende Maade: 
Man udvælger tre eller flere Graner 
eller Enebærbuske dobbelt saa høje 
som Vanddybden er paa det Sted, 
hvor de skal anbringes, derpaa fast
gør man ved Rodenden af hver af 
disse Træer en tilstrækkelig tung 
Sten og sænker derpaa Træerne med 
Stenene ned i Vandet i en Afstand 
af 1,5-2 Meter fra hverandre, samt 
binder Toppene sammen. I den Slags 
Vaser kunne Stenene ofte anbringes 
saaledes, at Træet kløves i Rodenden, 
og Stenen kiles fast i Sprækken, som 
derpaa ombindes nedenfor Stenen. 
Men ogsaa denne Slags Vaser ere 
temmelig besværlige at flytte eller 
rense. 

Indtræffer Legen senere, end man 
har beregnet f. Eks. som en Følge 
af koldt og blæsende Vejr, bliver 
Risene i Vaserne, i Særdeleshed i 
Søer med grumset Vand, belagt med 
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et tykt Slamlag, som gør, at Fisken 
ikke vil lege paa det. Disse Ube
hageligheder undgaar man ved at 
indrette flytbare Risvaser. DisIle 
laves paa den ~1aade, at man binder 
Enebærris sammen saaledes, at de 
danner et udbredt, fladt Lag. Under 
Midten af denne Flage binder man 
en stor Sten, saa hele Apparatet 
synker til Bunds, naar det lægges 
ud i Vandet. Desuden fæster man 
ved disse Enebærflager en stærk 
Line, i hvis anden Ende E'r anbragt 
et Flaad. Ved Hjælp af denne Line 
kan saaledes indrettede, flytbare 
Vaser enten tages helt op for at 
efterses, om Fisken har leget paa 
dem, skylles eller flyttes til et andet 
mere passende Sted. Denne Slags 
flytbare Legevaser anvendes af en 
Del tyske Fiskere til ,Sandartleg, 
men kan naturligvis ogsaa anvendes 
for Aborre, Skalle og Brasen. 

Red. 

Aborren. 
~o~ 

Aborren bliver efterllaanden en 
mel' og mel' efterspurgt Fisk paa det 
tyske Fiskemarked, og den betales 
f. T. med høje Priser navnlig i Berlin. 

Under den ugentlige Mm'kedsbe
retning i Fisch-Zeit skriver en Med
arbejder i et af de sidste Numre 
følgende om Aborren: 

"Levende Aborre indbragte 96 Pf. 
pr. Pd. Aborren vil snart staa i 
Spidsen for vore Taffelfisk. En ikke 
for lille Aborre fra en klar Sø med 
sundet Bund overgaar endog 1,'orel
len betydeligt i pikant Smag. Jeg 
ved ikke nogen Fisk i Tyskland, der 
tilnærmelsesvis kommer den nær i 
Velsmag, af udenlandske Fisk maaske 

den lille Volga-Stør. Fremtidsudsig
ten for Aborren paa Berliner-Mar
kedet, og ogsaa paa det sydtyske 
Marked, er efter mit Skøn overor
dentlig god. Vore Børn vil sikkert 
drive Aborreavl og fortjene Penge 
derved. I en af Lausitz' Dambrug 
havde jeg engang Lejlighed til at 
se Karpeudfiskningen. Ved denne 
Lejlighed beklagede Ejeren sig for 
mig over Aborreplagen. Han førte 
mig til et Sted, hvor jeg ved Tillø
bet til en Dam kunde overbevise mig 
om, at Millioner af Aborrer snappede 
efter frisk Vand. En Vandflade paa 
mindst to Morgen*) var bedækket 
med smaa Aborremunde. Smaafi
skene var meget smaa, knap l cm 
lange, lUen slet ikke magre. Man 
fiskede dem op med en tætmasket 
Ketser og smE'd dem derefter paa 
Kompostmøddingen og gravede dem 
ned der. Ja, selv om disse Millio
ner Stykke for Stykke kun vejede 
et halvt Pund, det vilde dog, omsat 
i Penge, udgøre en stor Formue. 
Saaledes er det gaaet mange Aur i 
Dambruget, og saaledes gaar det 
ogsaa endnu. Aborrerne bliver født 
i Masser, ernærede en Sommer, og 
derefter vandrer de paa Møgdyngen. 

Dumme, der er spændte i to Aar, 
leverer en Aborre, der godt og vel 
er saa lang som en Finger og der
over. Det vilde sikkert betale sig 
at sortere de bedste Aborrer fra og 
beholde dem; de vilde da i en god 
Dam næste Aar naa Portionsfisk's 
Størrelse fra 1/3 til 1/2 Pd. Saavidt 
jeg selv praktisk har haft at gøre 
med Aborreplagen, kan jeg egent
lig ikke sige, at selv en hel Mængde 
Aborrer har haft Indflydelse paa 
Karpernes Vækst. Den tyske Fi-

*) En Morgen er omtr. 1/2 Td. Land. 
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skeri-Forening skulde gøre Forsøg 
med Produktion af Aborrer. :\elan 
skal kun have vor Aborre, Perea 
fluviatilis, for øje; alle andre, her
med mener jeg Sortaborre, Forel
aborre osv., er der ikke Tale om. 
Man skal pleje den hjemlige Fisk. 
Vor Aborre er meget frugtbarere, 
meget mere hurtigtvoksende og me
get mere velsmagende end U dlæn
dingerne. Væk derfor med dem. 

ender Markedsberetningen af l:\. 

Februar skriver hall: "LeyendeAborre 
- man høre og forbavses - kostede 
fra 82 til 101 Pf. pr. Pd." -

Markedsprisen for levende Aborre 
var i Berlin fra 17-22. Fbr. mel
lem 76 og 104 Pf. pr. Pd. Por
tionsaborre bragte mellem 41 og 55 
Pf. i god Kurvval'e. 

Den 22. Febr. skriver nævnte 
Medarbejder atter saaledes om Abor
ren: 

"Aborren har i BeJ'lin et ~1indste
maal paa 15 cm; saadanne bryder 
mange sig ikke om. Professor 
Schiemenz har sagt i Kiel, at man 
hos Aborren kan gaa under Mindste
maaleL Hvorfor? Fordi netop 15 
cm Aborrer bliver som saakaldte 
Portionsaborre betalte med høje 
Priser i Berlin. Saaledes kostede 
Aborrerne sidste Marked fra 85 til 
8 Pf., blandede Fisk derimod, som 
overvejende bestod af smaa Aborrer, 
kostede kun 17 PI. Aborren er en 
Fremtidsfisk ; dens Velyndere bliver 
altid talrigere, og den bliver stedse 
dyrere. Sejg som den er, kan den 
tilpasse t:dg efter alle Forhold. Naar 
Gedden er bleven en Rarietet vil man 
indse, at man har gjort Aborren 
eret. Selvom der var en Tid, da 
man prædi kede totalU dryd delse (den 
ligger ikke saa langt bag os), saa 

skulde den nuværende Videnskab 
dog have lært saa meget, at 
Aborren ikke er det, som man for 
et Dusin Aar siden vilde gøre den ti1." 

IHenhold til Kundgørelsen iFersk
vandsfiskeribladet køber jo Wilhelm 
Kaumann Nachf, levende Aborrer 
mod kontant Betaling og afhenter 
dem med Specialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. Hel' kan da Sø
fiskere i Jylland komme af baade 
med større Aborrer og med Portions
aborrer. Dersom nogle af vore Sø
fiskere allerede har gjort Forsøget, 
yilde de i hvert Fald gøre mig 
og sikkert da ogsaa flere - en 
Tjeneste, dersom de her i Bladet 
vilde meddele, hvorvidt de var til
fredse med Udfaldet. 

En Sø ejer. 

Mindre~Ieddelelser. 
-0-

Fiskemarkedet. 
Berliner Priser for levende Fisk 

fra 3-8 Marts: 
Gedde: Mandag 102--109; 'firs. 96-
109; Onsd. 101-108; Tor"d. 103-
109; Fred. 102-122; Sønd. 106-
120 Pf. pr. Pd. 
Aborre: Tirsd. 82-\)4; Onsd 83-96; 
'['orsd. !)8; Fred. 82-90; Sønd. 76 
-86 PI. for Pd. 

Hamburger Priser for døde Fisk 
fra 3--8 Marts. 
Laksforreller: Mellemst.: Torsd. 365; 
Fred. 220-375; Sønd. 233-234 Pf. 
pr. Pd. 

Berliner Priser for levende Fisk. 
fra 10-15 Marts: 
Gedde: Tirs. 11 0-122; Onsd. 107-
120; 'forsd. 110-120; Fred. 100-
113; Sønd. H8-111 Pf. pr. Pd. 



50 lferskvandsfiskeribladet Nr. 1. 

Aborre: Onds, 97; Fred. 99-104' , 
Sønd. 90 Pf. pr. Pd. 

Hamburger Priser for døde Fisk 
fra 10-1~ Marts: 
Laksforreller mellst: Tirsd. 1>35-207 . . , 
Tord. 226-270; Fred. 231-247 
PI. pr. Pd. 

I "Fisch Zeit," for 23. Marts 
skrives der: 

Markedet lider under Mangel paa 
Varer. (Berlin,) Det ligger i de 
bedrøvelige Isforhold, idet Isen kun 
ufuldkomment dækker de østlige, de 
svenske, danske, norske og finske 
Vande. Man maa overhovedet undre 
sig over, at der kommer saa megen 
Vare paa Markedet. - De høje Pri
ser paa Gedder er sikkert en Følge 
af de abnorme Isforhold. I tidligere 
Aar kostede Gedder i Berlin næppe 
halvt saa meget som i Dag. 

Aldersbestemmelse for 
Fel·skvandsfisk. 

I Allgem' Fisch. Zeit. 1912, Nr. 
3 findes en Artikel af Dt" Johann 
Arnold, St. Petersborg om dette Emne. 
Dr. har undersøgt et tltort Antal 
Fisk, og om Materialet endnu ikke 
er stort nok, til at man deraf kan 
beregne Middeltilvæksten nøjagtig, 
saa frembyder disse Undersøgelser 
dog betydeligt af Interesse. 

Vi skal her fremkomme med et 
Par af Tabellerne: 
Gedde 21 1/2 pfund 

61/2 

6 

I,ængde 10 Aar 
74 cm 8 
72 8 
72 7 

51/2 71 7 
21/2 4.9 4 
27/s 57 4 

Hos Gedden er Aarringene tyde
ligst paa Ryghvirv lerne eller Gællern e, 
det sidste dog ikke paa alt for store 
Eksemplarer. 

Aborre 541 Gram, 37 cm 11 Aar 
1060 40 14 
522 33,0 - 9 
626 36,5 12 
522 86 12 
417 31 5 
313 26,7 5 
313 27,5 5 
313 25:7 4 
313 25,5 4 
813 25 4 
208 23,5 4 
313 23,2 4 
208 28 4 
208 22~ 4 

Aborrens Aarringe læses lettest 
paa Gællelaaget (Operculum) og paa 
Ovel'kæbebenet (:\faxillare). Forfat
teren finder, at Aborren vokser gan
ske godt, til den er 5-6 Aar. Alle 
Aborrene vare fra gode, næringsrige, 
russiske Søer. 

Befrugtning af' Fiskeæg metl 
konserverede Sædfim. 

En mærkværdig Meddelelse kom
mer fra Rusland. Opmuntret ved de 
Demonstrationer, som Prof. Iwanoff 
har foretaget med Sædfim af Hvirvel
dyr, som holdt sig levende i 2 % 

Alkohol, forsøgte Lebedinzew og 
Nedoschiwni i Fiskedanstalten Ni
kolsk's Laboratorium, at opbevare 
0rredmælke i 2 % Alkohol for at 
prøve, om Sædfimene endnu efter 24 
Timers Forløb var befrugtningsdyg
tige. De Æg, man befrugtede her
med, døde imidlertid efter nogle faa 
Dages Forløb. Derefter blev 217 
0rredæg befugtet med Sædfim, som 
havde været opbevaret 7 Dage i 10/0 
Alkohol. Disse Æg udviklede sig 
godt fra den 22. Oktober, Midt i 
December hlev 0jenpunkterne syn
lige; indtil 6. Mads var der et Tab 
af 34 % (= 73 Stk.) Om dell videre 
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Udvikling foreligger ingen Meddelser. 
Det er i alle Tilfælde af stor Inte
resse, at de aaa kort levende og 
sensible Sædfim hos Ørreden kan 
holde sig befrugtningsdygtige saa 
længe i svag Alkohol. Hvilke Føl
ger for den praktiske Fiskeavl dette 
kan have, maa det imidlertid være 
Fremtiden forbeholdt at Svarpaa. 

(Deutsche Fischerei Zeitung.) 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre, 
tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
il 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 

Artiklero~ .Meddelelser er stedse T I f 4 T I Ad F . t 
velkomne og bedes sendt under Adres- I e e on. e egram· r.: ryserie . 
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. ~!@i€.~~!@i~~~~~~'~~ 

lK l( 

Annoncer. 
-0-

Sættesuder 
i forskellig Størrelse og Pris særlig at 
anbefale som Bibesætning i Foderdam
me, da disse viI æde alt bundfalden 
Foder. Faas i større og mindre Par
tier billig hos 

J!'r. Jensen, 
Ellested, Fyn. 

Geddeyngel 
udsælges i Løbet af Foraaret fra 

BI'ahetronebor~ Fiskeri 
pr. Korinth St. Fyn 

\tf Sunde og levedygtige 1!( 

i Hjenmg I 
\tf \tf 
.ro. samt ~ 
\tf .a\ i Yngel oga~ættefisk I 
~ Bæk- og Regnbueørred "st/ 

~ leveres til billigste Priser af <:!'> .m ]t\ 

~ LUNDGAARD FISKERI ~ 
~ pr. Vejen st. - Telefon 41i. lt)1 
\1;7 Tilkendt Gnldmellaille '\1 . 
.m n\ 2K paa Fiskeri udstillingen i Kø- ;:\f, 
\tf ben havn 1912. ~ 

Fiskeriet "Aalykke" ®~~~~~~~i~~i@i~® 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima ø.jlleæg. Yngel 
og Sættensk af Bæk-. Kilde
og Regnbueøl'red samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod J{on-
tant. J. C. Ch'r'lstensen. 

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

paa nærmeste Jernhanestation. 

Kontant Betaling. 
f.. D o In a s c h k e. 

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehl'terstrasse 18-1H. 

Telegr.-Adr.: J!'orellenhandel. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jerubanestation. 

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

ØjneæD, YnDeloD Sættefisk i alle Ørredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

d8rJJildsll Øamllultur. 
Tclcgr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jm·gensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Bækørred, Karper og Suder, Gedder, Skaller, 
Aborrer og Aal 

..... købes mod kontant Betaling __ 

og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Jernbanestation. 

Bank-Konto: 
Deutsche Bank. Wilhelm Kaumann Nachf. 

TeJgl'.-Adr: Aktieselskab. 

KarpfenhandeI, Berlill. Berlin, Lohmiihlenstrasse. 

= Tysklands største Fiskehandel med levende Fisk. = 
12 egne Specialvogne. 

Repræsentant for Danmark: 

A. OTTESEN, Thisted. 
Telegr.-Adr.: Ottesen, Thisted. ~ 'reIef. 4. Statstelef. 13. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Den engelske Aaleyngel 
endnu en Gang. 

-0-

Naar man i vore Dage vil være 
med i den rastløse Kamp for Til· 
værelsen, med andre Ord, naar man 
hurtigst mulig vil opnaa de bedste 
Resultater i den Gerning, man har 
valgt sig, maa man efter min Mening 
først og fremmest væbne sig med 
den størst mulige praktiske og teo
retiske Viden indenfor sit Fag; men 
ikke en Gang det slaar altid til; 
mangfoldige Virksomheder kræver
hvis man Ilkal være paa Højde med 
sin Tid at man ogsaa kender mest 
mulig til det Standpunkt, paa hvil
ket lignende Virksomheder staar i 
Ind- og Udland. Hvor det derfor 
har været Undertegnede muligt, har 
jeg altid beflittet mig paa at se og 
lære baade hjemme og ude -
sall. meget som jeg har kunnet over-

komme; og hver en Lejlighed til at 
sætte mig ind i nye Sider af min Virk
somhed, har jeg grebet med Begær
hed. Som man ved, har jeg nu i 
flere Aar ledet Importen af engelsk 
Aalefaring for Ferskvandsfiskerifor
eningen, og det er derfor ikke mere 
end rimeligt, at jeg allerede længe 
har ønsket, med egne øjne, at sætte 
mig ind i Fangstmaaden og Trans
porten af disse tilsyneladende saa 
skrøbelige, smaa Fiskeunger; tilmed 
da denne Import til vort Fædreland, 
efter alle Solemærker at dømme er 
under en rivende Udvikling. 

Det var mig derfor en stor Glæde, 
da Landbrugsministeriet iaar bevil
gede mig det nødvendige Beløb til 
en Rejse til England, for at jeg pall. 
selve Fangsstedet kunde sætte mig 
ind i Forholdene. 

Som Læserne muligvis vil erindre 
fra en tidligere Artikel om dette 
Emne her i Bladet, sker Opgangen 
af den engelske Aalefaring i For
aarsmaanederne, og da navnlig i 
Dagene omkring Fuld- og Nymaane. 

Den 17. Marts rejste jeg derfor 
fra Danmark for at være paa mit 
Bestemmelsessted ved sidste Fuld
maane i Marts. 

Turen gik med "la Cour" over 
Esbjerg til Parkeston nær London. 
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Havde jeg imidlertid haft Storm 
unrIer Norges Kyst i Vinter, da jeg 
besøgte Udklækningsanstalten "Flø
devigen" i Arendal, saa var det 
ingenting imod det, der ventede mig 
ude paa Nordsøen. Det var ligemidt 
i Paaskestormens Centrum, jeg kom; 
og en uhyggelig Tur var det; jeg 
havde ondt i Ryggen i flere Dage 
efter, af at ligge og klamre mig fast i 
Køjen; og et sørgeligt Syn var det 
at se alt sit gode Tøj, med samt 
Flipper og Støvler i Timevis komme 
glidende hen over Gulvet mod Ser
vanten, for saa med et Slag at 
slynges ind under Sofaen igen, -
frem og tilbage ustanseligt; selv 
Hatten paa Knag-en maatte ned, der 
var intet blivende Sted! .Jeg var et 
Par Gange oppe og forsøgte at bringe 

. lidt Orden i Tingene; men jeg kunde 
intet udrette; jeg havde alle mine 
Kræfter behov, hvis jeg vilde und
gaa at blive slaaet fordærvet. N aa, 
Alting faar en Ende! Det gjorde da 
min Rejse over Nordsøen ogsaa; men 
da vi indkom til Parlæston Quai, 
var vi 7 Timer forsinket, og Toget 
til London var for længst dampet 
af. Der var saa ikke· andet for; 
jeg maatte overnatte paa Skibet, 
og først næste Formiddag naaede jeg 
London. Paa Banegaarden blev jeg 
modtaget af den danske Fiskeriagent 
i England, Kaptajn Sølling, der med 
stor Omhu havde lagt alt til Rette 
for mig under mit Ophold derovre. 
Vor første Tur galt Londons store 
Fiskernarked, som fandtes i Nærheden 
af Liverpoolstreet Station, hvortil 
jeg var kommen fra Parkeston. 

Fiskemarkedet virker, som næsten 
alt i London, imponerende. Der var 
et Liv, en Færdsel og Hn Raaben, 
som man ikke gør sig noget Begreb 
om; og forbløffende var det at se 

Arbejderne bære en 2-3 fyldte Fi
skekasser paa Hovedet. Al Trans
port derinde skete paa Hovedet: 
dels gaar det vel lettest, naar den 
tilstrækkelige Øvelse er opnaaet, og 
dels tager det mindre Plads - og det 
er jo navnlig Plad", det kniber med 
i Londons Hjærte. For at kunne 
bære de store Byrder paa Hovedet, 
havde Arbejderne svære Hatte paa, 
lavede til samme Brug, med brede 
Skygger og tredobbelt Pul, men 
fæle kom de til at se ud, for Fiske
kasser er jo alt andet end tætte. 
Mit Totalindtryk af Markedet var 
ellers ikke videre gunstigt. Trawl
fisken, som en stor Del af den fald
budte Vare var, ser ikke appetitlig 
ud, og der herskede over det hele 
et saa utroligt Griseri, at man næppe 
kunde fatte, at det var Menneske
føde, man handlede med. 

Da jeg imidlertid senere paa Da
gen gennemgik en hel Mængde Bu
tikker, som forhandlede Fisken ude 
i Byen, forbavsedes jeg over den 
Forandring, der var toregaaet med 
Varen. Nu fremtraadte den i en 
saa delikat og indbydende Skikkelse. 
at ens Tænder godt kunne løbe i 
Vand ved Synet deraf, især h vi s man 
ik ke tidli gere ha vde været saa uheldig 
at se Reversen af MedaiHen. Fersk
vandsfisk saa jeg overmaade lidt af, 
saavel paa Markedet som i Butik
kerne; kun i en enkelt Butik var 
fremlagt et Bundt Smaaørred. 

Selve London ligner en uhyre Bi
kube; man følte sig selv som kun 
et Sandskorn i Malstrømmen; og naar 
f. Eks. om Morgenen hele Strømmen 
gaar mod den indre By "City," er 
det omtrent komplet umulig at stride 
mod den fremvæltende Menneske
mængde. 

laar er det netop 25 Aar siden, 
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jeg var derovre paa et længere Be
søg; den Gang fandtes kun Heste
køretøjer paa Gaderne, nu er det 
et Utal af :\10tord.rosker og Dito 
Omnibusser, der fylder dem; navn
lig af de Ridste er der en utrolig 
Mængde; hvert Øjeblik ser man en 
4-5 Stykker efter hyerandre. Fa
ren for at blive overkørt synes mig 
dog - tiltrods for den uhyre Færd
sel - langt mindre end i Køben
havn, hvor Færdselen foregaar om
trent ganske uden Regulering, og 
hvor de Tusinde Cykler fylder Ga
derne og gør dem uskikkede til 
Person trafik. Men tilbage til vore 
Aa!. Den følgende Morgen rejste 
Kapt. S. og jeg fra Paddington St. 
vestpaa med Glonchester som Maal, 
for derfra at naa frem til Epney, 
hvor Fangsten af AaJeyngelen gaar 
for sig. Derom i en følgende Ar-
tikel. Red. 

Portionsørred og større 
Ørred. 
-0-

Som Læserne muligvis vil erindre, 
skrev nærværende Blads Redaktør 
en Artikel herom i Ferskvandsbladet 
for 1. Dp,c, 1912. Denne Artikel 
blev efterfulgt af en anden om samme 
Emne d. 15. Dec. af forhv. Lærer 
P. Nissen. 

Disse to Artikler har nu været 
oversatte til Fischerei-Zeitung af 
Dr. Briihl (Berlin), der samtidig har 
benyttet Lejligheden til at knytte 
nogle Kommentarer til dem. Dr.s 
Udtalelser er, som alt fra den Side 
prægede af megen Velvilje for danske 
Forhold, men gemmer alligevel ikke 
saa lidt Skepsis med Hensyn til 

Afsætningen af store, døde Ørreder, 
det være sig til Tyskland, Schweiz 
eller andre Lande. Vi skal i det 
følgende gengive de vigtigste af Dr.s 
Bemærkninger: 

Med Hensyn til Schweiz mener 
Dr., at døde Ørred næppe kan sælges 
der. Gæsterne i et Sehweizer Hotel 
vil se Fiskene levende, inden de 
spiser dem, derfor bliver ogsaa de 
forskellige Metoder til at forsende 
levende Fisk paa stadig forbedrede i 
nævnte Land. 

Samtidig er det interessant at 
bemærke, at Indførslen af døde Hav
fi~k stadig tager tiL Men med 
Ørreden vil man have det paa anden 
j:Jaade; Forestillinger hjælper ikke 
her! 

Dertil kommer ogsaa, at Damfi,.. 
ske ikke ere særlig eftertragtede i 
Sehweiz, derfor er Karpen ogsaa 
svær at finde Afsætning for. Af 
samme Grund har man ligeledes Ani
mositet mod Damørreden. Mange 
Steder klager de lokale Fiskere i 
Schweiz over, at det er meget van~ 
sk€'ligt for dem at finde Afsætning 
for den større Ørred. Der er derfor 
ikke stor Rimelighed for, at der 
skulde kunde findes Afsætning for 
den danske Kæmpeørred. I de 
billigere schweiziske Pensionater og 
Gæstgiverier faar Gæsterne Havfisk; 
der er ingen Tale om Ørred. At 
Danskerne skulde kunde levere 
deres Ørred saa billigt, at De kan 
konkurrere med HavfiskE'n, er for
mentlig udelukket. 

For Tiden importerer Schweiz 
hovedsagelig frisk eller frossen 
Laks (fra Frankrig og Amerika), 
Is-Sandart (fra Rusland) Suder (og 
lidt Karper) samt Snegle og Krebs 
osv. (fra Frankrig og Tyskland), 
Helt og Aborre (fra det tyske Boden-
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søgebet), Fiskeæg (fra tyske Klække
anstalter), Aal (fra Tyskland og 
Italien ). 

Ørred faas saaledes aldeles ikke 
fra Udlandet, med Undtagelse af 
enkelte smaa Sendinger, som kommer 
over Basel og Genf. Idet Hele faar 
Schweiz c. 9000 Cent. Ferskvandsfiske 
om Aaret fra Udlandet (inclusive 
Fiskeyngel, Snegle, Frøer, Krebs 
og lign) til en Værdi af c. 2 Mill. 
Francs. Fra Tyskland blev der i 
Aaret 1911 indført til Schweiz 1976 
Cent. Fisk til en Værdi af 375,440 
Fr. Rimeligvis drejer det sig for 
Tysklands Vedkommende mest om 
billigere Sorter, thi Frankt'ig ind
førte i samme Aar 2109 Cent. til 
en Værdi af 569,430 Fr. Danmark 
eksporterede i det samme Aar 27 
Cent. Fisk til eny ærdi af 8775 Fr. 
til Schweiz. 

Hvorfor - spørger bl. a. Hr. 
Nissen - (det er stadig Dr. Briihl, 
der taler) - skulde det ikke være 
muligt, a~ afsætte stor, dansk Ørred 
i England, Frankrig og Østrig? Om 
Tyskland virkelig skulde lægge en 
Told paa danske Portionsfisk i Aaret 
1917, saa vilde de danske Producen
ter ikke blive saa haardt ramte, 
hvis de til den Tid havde fundet 
Afsætning for en Del af deres Pro
duktion til andre Lande, medens 
den danske Udførsel nu er fuld
stændig afhængig af Tyskland. Den 
Følelse af Usikkerhed, som af den 
Grund hviler over de danske Dam
kulturer, vilde dermed ogsaa for
svinde. 

Videre skriver Dr. Briihl: de af 
Hr. Nissen fremdragne Anskuelser 
kan angribes paa forskellig Maade. 
For det frnste mener Doktoren, at 
det vist er mere end tvivlsomt, om 
det vil lykkes at skaffe Portions-

fiskene færdig paa to Somre. Det 
er heller ikke meget sandsynligt, at 
en Damfisk vedvarende kan taale 
en saadan Drivning, uden at blive 
udsat for Epedemier el. lign. 

Aabningen af de franske eller 
østerigske Markeder for store Ør
reder, naar de sendes i død Tilstand, 
tror Doktoren heller ikke vil lykkes. 
Sluttelig henviser Doktoren til den 
Erfaring, man har gjordt i Tysk
land, og som gaar ud paa, at alle 
Ørreder, der benyttes til Stamfisk, 
ved den fortsatte kunstige Fodring 
lidt efter lidt blive degenerede, og 
derfor, efter kortere eller længere 
Tids Forløb foraarsager Tab ved 
Klækningen. Red. 

Tolden paa Fiskenet og 
dens Virkninger. 

-0-

(Dansk Fiskeritidende). 

Tolden paa Fiskenet beregnes efter 
Toldlovens Løbenummer 138: for 
Traade over 4 mm.s Tykkelse: 1 kg 
19 Øre, og efter Løbenummer 142: 
for andre Fiskenet og færdige Fi
skegarn: 1 kg 10 Øre + 6 pCt. af 
Værdien. 

Denne ret betydelige. Told med
fører, at indførte' Fiskenet efter 
deres Art fordyres m~d nævnte Be
løb + den Handelsavance, der 
beregnes af den erlagte Toldafgift 
som en Del af Indkøbssummen. 
Tolden virker tillige som Beskyttelse 
for indenlandskel<'abrikker, da uden
landske Fabrikker er afskaaret fra 
Konkurrence, naat' de ikke kan le
vere Net saa meget billigere end 
danske Fabrikker, som Tolden + 
'Fragten her til Landet andrager. 
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l Finansaaret 1911-]2 er der fra 
U diandet in dført: 

Under Løbe-Nr. 138: 1100 kg. 
Vægttold heraf er Kr. 209,00. 

Under Løbe-Nr. 142: 48,699 kg. 
Vægttold heraf er Kr. 4869,90. 

Samt Værditold Kr. 9052,00. 
Statens Toldindtægt alsaa Kroner 

14,130.00. 
Efter det anførte bliver V ærditol

den for Løbe-Nr. 142 pr. Kilo ca. 
18,6 0re og Værdien pr. I{ilo altsaa 
ca. 3 Kr. 10 0re, og den samlede 
Told pr. Kilo ca. 28,6 0re. 

Da Forbruget af Garn under 4 mm 
Tykkelse er langt større end 4 mm 
og derover, skønnes det, at Tolden 
pr. Kilo gennemsnitlig kan sættes til 
250re. 

Ifølge den officielle Fiskeriberet
ning af 1911 er Værdien af Fiskeri
redskaber opgjort til 71/4 Mil!. Kr. 
Regnes der med, at disse Redskaber 
gennemsnitlig fornyes hver 3die Aar, 
maa det skønnes, at der aarlig an
skaffes Fiskenet for ea. 2 Mill. Kro
ner. Da vi beregnede Frabrikations
værdien af Fiskenet til Kr. 3, l ° pr. 
Kilo, vil Handelsværdien med 20 pCLs 
Tillæg blive ca. Kr. 3,72 pl'. Kilo, 
og den aarlige Anskaffelse ca. 543, 
Oll Kilo. Tolden heraf, beregnet 
efter 25 0re pr. Kilo, er 135,752 Kr. 
75 0re, - altsaa det Beløb, hvormed 
nævnte Toldsatser aarlig fordyrer 
Fiskernes Indkøb af Fiskenet. 

Af dette Beløb er i Finansaaret 
1911-12 indgaaeti Statskassen Kr. 
14,130 eller ca. 10,4 pCt., og Rest
beløbet ~ ca. 121,622 Kr. er alt
saa den Beskyttelsesskat, der har dæk
ket indenlandske Fabrikkers Drift. 

Spørgsmaalet, om Fabrikkerne er 
saa konkurrencedygtige, at de kan 
undvære denne Beskyttelses- eller 
Fiskeriskat, skal vi ikke kunne af-

gøre, men det vides i hvert Fald, 
at der udføres en Del Fiskenet her 
fra Landet. 

Hensigten med Artiklen er at hen
lede Fiskernes Opmærksomhed paa 
Forholdet, som det er, og tillige at 
henstille til Overvejelse, om Handels
avaneen de 20 pCt. ikke kunde 
indvindes ved kontante Fællesind
køb. 

De indførte Fiskenet er væsentlig 
indførte fra Tyskl and; en Del er 
indførte fra Sverige, Storbritannien 
og ,Japan. 

Litteratur. 
-~o-

III'. Fiskeristipendiat H. Huitfeldt
Kaas i (Norge) har i Særtryk ud
givet et Par af sine Foredrag i "Norsk 
,J ~eger- og Fiskeriforening". Den 
ene handler om "Sportsfiskevand, " 
den anden om "Ophjælp af Fersk
vandsfiskerierne. " 

Den norske Avis "Tidens Tegn" 
skriver herom: 

De, som interesserer sig for vore 
Ferskvands/iske1'iel' og det burde 
ialfald alle vore Bønder gøre - bør 
læse disse Afhandlinger. De er prak: 
tiske og meget oplysende. 

De indeholder mange interessante 
Enkeltheder, og det vilde være til 
stor Nytte hvis de Erfaringer, som 
Hr. Huitfeldt-Kaasigennem sine 
videnskabelige Undersøgelser har 
indhentet, var kendt og blev taget 
Hensyn til af dem, som delvis skal 
søge deres Indtægt fra vort Fersk
van d sfis k e ri. 

Blandt [tndet gør Hr. Huitfeldt
Kaas opmærksom paa, hvor farlig 
det er at sætte nye Fiskeslags ind i 
vore }<'iskevande. Som Eksempel for-
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tæller han efter Fiskeriindspektør 
Landmark, Kristiania, at der i 1840 
blev udsat Ged de i et lille Fiske
vand "Svarttjernet" der ligger lidt 
ovenfor Randsfjordens nordre Ende. 
Allerede i 1864 var den kommen ned 
i Randsfjordfm gennem Kemperud
elven. 6 Aar senere var den kom
men til Tyrifjorden. H.-K. mener, 
at den Skade Gedden har gjort i 
dette Fiskeomraade kan anslaas til 
flere Hundrede Tusind Kroner. 

Han paaviser ogsaa, at de Midler 
man nu anvender for at hindre Fi
skeriets 0ddelæggeJse i Fjeldvand, 
AlmeJ1ningsvand og andre Steder hvor 
der drives fælles Fiskeri, ved at op
rette Fiskeriregler og Opsyn ikke 
nytter, selvom Reglerne overholdes 
meget strængt. Der bliver alligevel 
drevet Rovfiskeri; 30 Baade fisker, 
hvor der kun skulde være 5; 100 
Garn sættes der, hvor der kun skulde 
være 10 osv. D{,t eneste l\1iddel 
herimod, mener han er, at hele Fi
skeriet bortforpagtes til Enkeltrnand 
gennem mangeaarige Forpagtninger. 
Han tænker sig Muligheden af, at 
dette System kan sættes i Værk uden 
videre, - at Stat eller Bygd kan 
udleje deres Fiskevande paa længere 
A-aremaal. Men, som han selv ved, 
staar det utrykkelig forbudt i endnu 
gældende Lov. 

Hvad der skal til er altsaa først 
og fremmest en Lovforandring. 

Som man ser, begynder Forstaa
elsen for Enkeltmandsdriftens Betyd
ning ogsaa at vinde Fodfæste i 
Norge. Her nede har vi for længe 
siden, ikke mindst i nærværende 
Blad sIa aet til Lyd for de samme 
Anskuelser. 

Det kan derfor ikke siges ofte 
nok, at den eneste Vej mod ~laalet: 

"Ferskvandsfiskeriets Opkomst" er: 
En Plan og en Vilje . . Uden dette 
kan intet lukrativt Søfiskeri drives. 

Red. 

3tverfer 
i cflr{edlems6Iadet! 

Prisen for Annoncer er: 

1 Gang 15 Øre 1n'. l-SJ!. PetiUin;je, 
') 

0 12 
6 10 -

12 8 --
24 5 

Annoncer. 
-0-

Geddeyngel. 
Ved et Uheld er en Annonce om 

Geddeyngel bortkommen, tilmed inden 
den var noteret. Samtidig med, at vi 
derfor beder Indsenderen om U ndskvld
ning og henstiller, at han opgiver-sin 
Adresse til Bladet, beder vi eventuelle 
Liebhavere til Geddeyngel henvende 
sig til Redaktionen, der da vil sælte 
Dem i Forbindelse med Producenten. 

Geddeyngel 
til U dsætning i Damme, Moser, Mer
gelgrave og Søer kan i indeværende 
Maaned faas fra 
Stærn1UÆset Engestoltes Fiskeri 

pr. Maribo. 
Hansen. 

Geddeyngel 
udsælges i Løbet af FOl'Haret fra 

BrahetroUeborK Fiskel'j 
pr. Korinth St. Fyn. 
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Sættesuder 
i forskellig StølTelse og Pris særlig at 
anbefale som Bibesætning i Foderdam
me, da disse vil æde alt bundfalden 
Foder. Faas i større og mindre Par
tier billig hos 

)<'.'. Jensen, 
Ellested, Fyn. 

Aal 
købes til bøje Priser. 

Als Alfred E. Borch, 
Koldinu;. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre~ 
tilhyder ærede Fiskerier 

!.!.!~!.!.!.!..!. I~isketoder ..... !!.!.~ ••• ! 
Friskfanget haves saa godt som 

altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrf()rhold haves frossent 
il. 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4, Telegram-Adr.: Fryseriet. 

~~~~~~~~I~~I~~~E~~~I~~ 
W .W 
~ Sunde og levedygtige ~ 

I· ~ 
li( BJenæg li( 
~ samt ~ 
I y ugelog Sættefisk I 
~ af" ffi 
~ Bæk- og Regnbueørred w. 
~ leveres til billigste Priser af ~ 

~ LUNDGAARD FISKERI q) i pr. Vejen st. - Telefon 46. W 
\t7 Tilkendt GnidmedailIe ~ 
~I-.~ paa FiskeriudstiIlingen i Kø- ~ 

" benhavn 1912. m 
. \;tf 

Ll\ 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Forst· og Jagtbuset, 
(Indeh.: Forstkandidat F. V. Rigels), 

GI. Kongevej 123, 2. Sal, København V, 
Telefon 8632, 

har oprettet en Afdeling for Fiskeri
artikler og tilbyder alt til billigste 
Priser, bl. a. fremhæves: Gedde-. 
Aborre-~ Karpe- og Skalle
snøre... 3- og 4delte Stænger~ 
Rulle ... af Træ og MetaL Kroge. 
Liner, Svirvler, Blink. Fluer. 
Agllnaale i mange forskellige Sor
ter, Fiskespande. KætscheI·e. 
Krebsebrikker. Geddelystel'. 
Oddersakse. imprægnerede Jak·· 
ker og Benklæder af olivengrønt, 
stærkt Lærred, Overtræksben
klæder. Sydveste. End~idere 
Jagtartikler af enhver Art. 

Skriv til ovenstaaende Adresse. 
Alt sælges direkte fra Lager. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. l.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn"el 
og Sættefisk af Bæk-. KiMe .. 
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Kart.er og Suder 

til absolut billigste Priser, 
Portionsørred, større Ørred, Kal'

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Chl'istp;ltSen. 

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

paa nærmeste Jernhanestation. 

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

Fischhandlung, Berlin 40, 
Lehrterstrasse 18-Hl. 

Telegr.-Adr.: )<'oI'ellenhandel. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

:Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæo, Yngel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

d9~lld81l 0amllullur. 
Telegr.-Adl'. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Ha,nsen &: P. Jøryensen, 
Lunderskov. 

CUPRINOL 
e"l' det bedste Præparat til Imprægnering 
af J:t' i s k e n e t, L i n e g o d s, !'il e j I o. I. og 
giver Stofferne en gmnlig Farve. - Absolnt nop- "~o • ,_' 

Telefon-Adr. ; 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

løseligt i Vand. Iiangt at fOl'etrække. for TilkendtGuldllledaille ved Den skan
Barkning, Tjære o. I. .:.lærmere OplysninO"er dinaviske Fiskeriudstitling. intel'na-

. '" tionale MotOl'udstilling og det 4, nOr-
paa Forlangende '{ed Henvendelse til diske Fiskm'møde i København 1912' 

Als "KYMEIA", IJangebrogade 6, København. Tlf. 7516 • . _ ............................................•....... 
• • • • 
æ c10Hann von eilzen, i 
: edsvoren Fiskeauktionevriu,s, : 
• • i St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
• • • .................. Store Basiner for le,,-ende ~"'isk. !~~'~~=.'.! • 

• • • JernbaneforsendelseI' adresseres til: Altona. -• • • Telegr.-Adr.: Fischeitzen. 'felefon; Amt 1, Nr. 1,547, Hambnr:. • • • • • .................... _ ......... ~ ...... _-...... __ ... -.. . 
Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Portionsørred og større 
Ørred. 
-0-

Iforrige Nr. afnærvælende Blad ser 
jeg, at Dr. Briihl i Berlin i "Fisch.
Zeit." har ladet indrykke en Over
sættelse af min Artikel her i Bladet 
om "Arbejdet paa Forbedringen af 

vore 0rredfisks Kvalitet og deres 
Afsætning i Udlandet," samt at Dr. 
Briihl samtidig har benyttet Lejlig~ 
heden til at knytte nogle Kommen
tarer til denne og tillige til Dr. 
Hoffmeyers forudgaaende Artikel, 
der fremkaldte mit Indlæg. I nævnte 
Nr. af nærværende Blad gengives 
tillige de vigtigste af Dr. Briihls 
Bemærkninger, som jeg selvfølgelig 
har læst med stor Interesse. Maa 
det være mig tilladt at fremkomme 
med et Par Udtalelser til Dokto
rens Bemærkninger! 

N aar Dr. Briihl henviser til de 
Erfaringer, man har gjort i Tyskland, 
og som gaar ud paa, at alle 0rreder, 
der benyttes som Stamfisk, ved den 
fortsatte kunstige Fodring bliver 
degenerede, og derfor efter kortere 
eller længere Tids Forløb foraar
sager Tab ved Klækningen, saa er 
jeg fuldstændig enig med Dr. Briihl 
heri; thi vi har ogsaa gjordt den 
samme Erfaring her i Landet. Men 
min Artikel gik jo netop ud paa, 
at der skal arbejdes paa Forbedring 
af vore 0rredsfisks Kvalitet, og da 
først og fremmest af Stamfitskenes 
Kvalitet; thi jeg hævdede, at fra 
Producentens Standpunkt maa der 
absolut fordres, at Fisken skal være 
hurtigtvoksende, for at han skal 
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anse den for at være af første Kva
litet. Jo hurtigere han kan faa den 
opdrættet til Portionsfisk eller til 
større Fisk, desto bedre, desto større 
Fortjeneste. 

Men kan man nu vente at faa 
hurtigtvoksende og modstandsdyg
tige :Fisk af saadanne degenercde 
Stamfisk, som Dr. Bruhi omtaler? 
Umuligt! - Skal man til enhver 
Tid have gode, førsteklasses Stam
fisk, 8aa man aldrig ved en Kultur 
har degenerede Stamfisk, saa ser 
jeg ingen anden Udvej, end at der 
delvis mas. gaaes overtil Produktion 
af større 0rredfisk, altsaa af mellem
store Fisk paa 3 til 5 Pd. - Naar 
disse Stamfisk er fremkomne paa 
den Maade, at de lIlest hurtigtvok
sende Fisk under Opvæksten stadig 
sorteres fra, saa maa der være stor 
Sandsynlighed for, ja saa kan det i 
Grunden ikke være andet, end at 
Yngelen af den saaledes fremkomne 
Stamfisk maa blive mere hurtigt
voksende, end naar den er frem
kommen af mel' eller mindre dege
nerede Stamfisk. 

At producere Portionsfisk i to 
Somre, skal som sagt være lykkedes 
en enkelt Producent her i Landet; 
og efter hvad ,,:Fiseh.-Zeit." medde
ler, saa har det ogsaa ladet sig gøre 
i Tyskland. I nærværende Blads 
Nr. 5 d. A. under en Artikel, der 
har til Overskrift: Hacespørgsmaalet 
i Fiskeavl m. m., staar der bl. a. 
følgende, som er et lille Brudstykke 
af den Artikel i Fisch.-Zeit., ", hvori 
dette meddeles: 

"Hr. R. kommer ogsaa ind paa 
Racespørgsmaalet ved 0rredopdræt. 
Han mener, at naar Bækørreder, 
der er to Aar, vejer 1/4 til Pd, 
saa er de hurtigtvoksende. Hertil 
bemærker Spectator i Fiseh.-Zeit.": 

Hvad siger H. R. til, at 0rredyngel 
i en Karpedam i "een(( Sommer blev 
over 1/ .. Pd. vægtige?" 

Har vi saa ikke Bevis nok for, 
at det kan lade sig gøre, naar blot 
de nødvendige Betingelserertilstede. 
Men dertil hører først og fremmest, 
at vi for Fremtiden ikke i aarevis 
lader vore Stamflsk gaa saa længe 
i Damme, til de bliver helt de gene
rede og faar en Hud saa tyk som 
en Skosaal, og som er alt andet 
end appetitlige, naar de endelig 
bliver udfiskede og )lolgte til smaa 
Priser, hvad jo ogsaa er et Tab for 
Pro d uewnterne. 

Mon Afkommet efter saadanne 
degenerede Stamfisk ikke er mindre 
modstandsdygtigt og langt mere ud
sat for Epedemier elL lign., end 
Afkommet efter saadanne Stamfisk, 
der er fremkomne ved stadigt Ud
valg af de bedste Fisk under Op
væksten? Mon Dødeligheden netop 
ved denne Fremgangsmaade ikke 
vilde blive mindJe? 

Dr. Bruhl lader til at være bange 
for det modsatte. 

Hvad Afsætningsforholdene angaar, 
baade for Portionsflsk og større 01'
redflsk, da vil jeg blot tillade at 
minde om, at min Artikel bl. a. ogsaa 
handlede om .Forbedring af vore 
Afsætningsforhold i Udlandet, og 
jeg mente, at her burde del' snarest 
gøres noget fra Ferskvandsfiskeri
foreningens Side i Lighed med, hvad 
del' bliver gjort fra Landbrugets 
Side for dets Produkter gennem den 
nylig stiftede Forening "DanskLand. " 

Dr. Briihl er godt hjemme i Af
sætningsforholdene i Schweiz ved
rørende de forskellige Slag!' Fisk 
m. m. Mon del' da slet ingen el' her 
i Danmark, der kender til den Slags 
Ting, navnlig for Ferskvandsfiskenes 
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Vedkommende. Mon der slet ingen 
er her hjemme, der kan oplyse os 
om, ikke alene Afsætningsforholdene 
i Schweiz, men ogsaa i andre Lande? 
Er der ikke det, saa synes jeg, det 
var paa Tide, at vi paa en eller 
anden ~hade skaffede os paHlideIige 
Oplysninger derom; thi dem maa vi 
først have, inden vi kan begynde 
at drøfte, hvad vi skal gøre for 
F orbedringen af Afsætningen af 
vor 0rredfisk og vore Ferskvandsfisk 

det hele taget. 

Efter Dr. Brtillls Omtale Hf Afsæt
ningsforholdene i Schweiz, faHI' man 
det Indtryk, at det ikke kan nytte, 
vi kommer til Schweiz med yore 
0rredfisk, enten det saa er den ene 
eller den anden Slags, ihvert Fald 
ikke større, døde 0rredfisk. Som 
Læserne vil hHve set i forrige ~r., 
hHr nærværende Blads Itedaktør for 
nylig gæst.et London. Han fortæller 
bl. a. ogsaH om sit Besøg paa Lon
dons store Fiskernarked, og om hvad 
han lagde Mærke til, da han senere 
paa Dagen gennemgik Butikerne. 
Han skriver herom: Ferskvandsfisk 
saa jeg overma::tde lidt af, saayel 
paa Markedet som i Butikerne ; kun 
i en enkelt Butik var der fremlagt 
et Bundt Smaaørred." Overmaade 
lidt Ferskvandsfisk! -- et Bun dt 
Smaaørred! og det i selveste London! 

Schweiz ingen Afsætning! London 
ingen Afsætning! Vi kan lige saa 
godt straks begynde med at tør
lægge vore Søer og nedlægge vore 
Damkulturer! Det eneste Folk, der 
vil have VOl'e Ferskvandsfisk, det er 
Tyskerne; og en skønne Dag kom
mer de og siger tilos: Behold I 
eders Fisk, vi kan nok selv prod ucere 
og fange de Ferskvandsfisk, vi bruger. 
Men vi maa have lukket for edeq thi 

ellers ødelægger I vor Produktion 
med eders billigere Priser! 

(Sluttes). 

Den engelske Aaleyngel 
endnu en Gang. 

-0-

Forrige Artikel sluttede med, at 
Kapt. Sølling og undertegnede var 
paa Vej med Toget til Glollchestet 
for deda at tage til Epney, hvor 
Fangsten af Aaleyngelen gaar for sig. 

:Forinden vi naar saa langt, man 
jog dog fortælle, at det ikke er no
get ganske nyt og uprøvet, dette med 
at fange den opstigende Aaleyngel 
og atter udsætte den paa passende 
Steder. Ifølge Dr. B1'iihl har nu 
afdøde 0konomiraad Haack i Hiin
ning'en (Tyskland) stor Fortjeneste 
af, at være den første som lod ind
fange fransk og senere italiensk 
Aaleyngel (saakaldt Mo:r.tee). Denne 
Aaleyngel holdtes en Tid lang i Be
holdere i Udklækningsanstalten .i 
Hiinningon, til den var saa stor og 
kraftig, at den taalte længere Trans
port. Den blev derefter forsendt 
over hele Tyskland og udplantet i 
tie ferske Vande med udmærket godt 
Resultat. 

Ved 0konomiraad Haacks Død 
standsede imidlertid denne Import 
og først i Aaret 1906, da den danske 
Aaleforsker Dr. Johs. Schmidt havde 
gjort opmærksom paa, at der hvert 
Foraar steg uhyre Mængder Aale
yngel op i flere engelske Fl,oder, -
langt flere end der var Føde til 
tog den tyske Fiskeridirektør Liibbert, 
Tanken op igen om Import til Tysk
land af Aalefaring i større Stil; i 
Aaret 1 non blev der saaledes tilført 
Tyskland ca. 25 Mil!. Stk. engelsk 
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Aalefaring fra disse Steder, et Antal, 
der tilmed er forøget fra Aar til Aar. 

Faren for, at dette Materiale skal 
slippe op, er, stadig ifølge Dr. Brtihl, 
næppe videre stor; det vilde jo og
saa være overmaade uheldigt, hvis 
denne Import, som ikke alene Tysk
land, men efterhaanden flere andre 
Lande, deriblandt ikke mindst Dan
mark, vil kunne bygge et rentabelt 
og paalideJigt Aalefiskeri paa, plud
selig skulde svigte. Selvom det 
imidlertid skulde vise sig, at den 
uhyre Mængde Aaleyngel, der stiger 
op i visse engelske Floder ikke slaar 
til, til at dække de stadig stigende 
Krav, saa er dermed ikke alle Sunde 
lukkede. l de sydfranske Floder 
val1drer der saaledes ogsaa hvert Aar 
kolosale Masser af Aaleyngel op, og 
det er kun en forsvindende Mængde 
af dem, der nu findel' Anvendelse. 
:Man har beregnet, at der aarlig bli
ver sendt ca. 73,000 Kilo Aaleyngel 
med Banerne fra Sydfrankrig, de 
fleste gaar til Spanien og alle bliver 
de - spiste! 

Naar man med Fiskeridirektør 
Ltibbert regner, at der i Gennemsnit 
gaar ca. 1200 Stk. Aaleyngel pr. Pd., 
bliver det ca. 175 Mil!. Stk. Aale
faring, der hvert Aar bliver fortæret, 
inden de kommer til videre 1J dvik
Jing. 

Man har her et næsten uudtøm
meligt Kar at øse af og behøver 
næppe at frygte for nogen Mangel 
paa Aaleyngel til Udsætning, at Im
porten imidlertid kan blive af en saa 
storslaaet Natur - ogsaa herhjemme 
- at det vil kræve Statens Støtte 
paa forskellig Maade, er dog ikke 
udelukket. Thi Transporten hertil 
og Fordelingen ud over Landet skal 
ske med en Hurtighed, en Akkura
tesse og et Kendskab til den sen-

sible Vare, som kræver ikke saa lidt 
Autoritet og Sagkundskab, hvis man 
ikke vil risikere, at Kasserne bliver 
hængende et eller andet Sted, og 
Yngelen derved gaar til Grunde. Og 
netop nu, i de første Aar indeu Sagen 
rigtig er indarbejdet i Befolkningens 
Bevisthed, gælder det om, at der 
ikke sker for mange Uheld. 

Efter disse orienterende Bemærk
ninger beder jeg Læseren følge mig 
videre paa Turen tværs gennem Eng
land til Glouchester. Efter en tre
fire Timers Jernbanekorsel gennem 
ægte engelsk Landskab med lutter 
grønne, indhegnede Marker og Krea
turerne paa Græs ovsralt, naaede vi 
vort foreløbige Bestemmelsessted. 
Her tog vi os en handsom-cab en 
lukket Gig med Kusken siddende 
højt bagpaa, saa han kan køre Hesten 
over Vognens Tag. Med denne Be
fordring tilbagelagde vi de sidste 
Par Mil til JVlaalet "Anchor Hotel" 
i Epney, som ligger umiddelbart ved 
"Severn Floden," hvor Fangst af 
A aleyngel er foregaaet gennem 
umindelige Tider. 

Paa Vejen derud passerede vi ad
skillige Fiskere, som med en Spand 
i den ene Haand og den ejendom
melige Ketser over Nakken spadse
rede ad Epney til, fOl' at være der
ude, naar Fangsten ved 9-10 Tiden 
om Aftenen skulde begynde. 

Denne :Fangst er oprindelig fore
gaaet her af akkurat samme Grund 
somiFrankrig, nemligforatskaffeden 
omboende Befolkning el lækkert og 
billigt Fødemiddel. Nu har For
holdet imidlertid ganske forandret 
sig, idet Opkøbere fra Udlandet giver 
en meget højere Pris for Aaleyngelen, 
naar de kan faa den fuldt levedygtig, 
end den stedlige Befolkning kan give, 
og Opfiskningen sker derfor ogsaa 
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nu efter en ganske anden Maalestok 
og under noget andre Former end 
i tidligere Dage, hvor det ikke gjorde 
saa meget om Yngelen døde kort 
efter Fangsten, naar den blot kunde 
holde sig frisk, til den kom paa 
Stegepanden sammen med Æg og 
andet Godt. 

Som de praktiske og foretagsomme 
MenIlesker Tyskerne er, har De er
hvervet sig en Ejendom paa det bedst 
beliggende Sted ved Floden, dor 
hvor Fangsten paa Grund af de sær
lige stedlige Forhold ubetinget giver 
det største Udbytte. Dette Sted er 
selve "Allehor Hotel," nærmest en 
Landsbykro, hvor man kan bo og 
have det ganske godt, hvis man ikke 
stiller altIor store Fordringer til 
Livets Behemmeligheder. Ude i 
Hotellets Gaard har Tyskerne ind
rettet G store Vandbassiner, hvortil 
Vandet pumpes op fra selve Floden 
ved Hjælp af en Benzinmotor. I 
disse Bassiner sættes Aaleyngelen 
straks efter Fangsten, og her holder 
den sig udmærket, til Forsendelsen 
finder Sted. 

Den stedlige Leder af Fangsten 
er den engelske Hotelvært Mr. Ste
phen's en meget flink og interesseret 
ung Mand; foruden ham er der hele 
Saisonen, der varer fra midt i Marts 
til 8 Dage ind i Maj, endvidere en 
tysk Fiskemester paa Stedet, og des
uden ofte en eller to Mand yderli
gere til Hjælp. 

Severn Floden, paa hvis Hyg Aale
yngelen bæres op til Epney, eren stor, 
bred Strøm, der har sit rdspring 
i Wales Bjerge og falder ud i selve 
Atlanterhavet i Nærheden af Kana
len mellem England og Frankrig. 
Som en Følge af dens Udløb i At
lanterhavet, paavirkes dens Vand
stand i ganske overordentlig Grad 

af Ebbe og Flod, og ved Fuldmaane 
er Flodens Stigning ved Epney, saa
ledes hele 30 Fod. Denne Stigning, 
som finder Sted to Gange om Dagen, 
Morgen og Aften og fuldbyrdes paa 
en Time - da jeg var derovre be
gyndte den RI. 71/2, .- er af ganske 
imponerende Virkning; aldrig glem
mer jeg det Syn, der viste for 
mig den første Morgen, jeg opholdt 
mig i Anehor Hotel. 

Vejret var den Dag blikstille, da 
jeg pludselig ved 71/2 Tiden skræm
medes op af en fjærn Brusen, der 
med stor Hastighed nærmede sig. 
Ved hurtig at springe ud af Huset 
kom jeg netop tids nok til at se en 
tre-fire Alen høj B@lge komme væl
tende frem om den Bøjning, som 
Floden gjorde en Fjerdingyej fra mit 
Opholdssted. Bølgen løb med en 
Fart, som en Hest i jævn Trav og 
styrtede sig brusende frem over den 
spejlglatte Vandflade; det var vid
underligt! I L@bet af ganske kort 
Tid svulmede Floden saa 01>, gik alle 
Vegne over sine Bredder og dækkede 
f. Eks. Landevejen, der løb nær Ho
tellet paa en lang Strækning. Be
boerne har maattet skærme deres 
Huse og Haver med høje Jordvolde, 
for at hindre Vandet i at trænge ind. 

Med denne mægtige Flodbølge, 
kommer i Foraarsmaaneden og sær
lig om Aftenen, Aaleyngelen ind fra 
Atlanterhavet. 

I den Times Tid, hvori Floden 
stiger, er det umuligt at tiske; men 
sall. snart den begynder at falde, 
søger Aaleyngelen ind til Bredderne, 
samtidig med at den arbejder sig op 
mod det faldende Vand, og saa er 
Øjeblikket kommen, hvor Fiskerne 
fa ar travlt med af sætte deres Ket
sere ud, særlig om Aftenen fra 9-11 
er der et vrimlende Liv ved Flo-
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den. Fra Epney Hotel kan man da 
se 6 0=-70 Fiskere i Virksotrihed, og 
da h vel' har sin Lygte, og Børnene 
og K( l.i'1erne, der bringer Aaleyngelen 
fra Fa III ~ststedet ind paa Kroen, hvor 
den VI :jt \8 og betales, ogsaa har hver 
sin, se'r det ud, som om hele Egnen 
pludse lig var opfyldt af store lysende 
St. Hansorl 'lIe. 

Var der Travlhed ndendørs, saa 
var der saL 'delig ogsaa Travlhed 
indendørs; i t len forreste Stue i Ho
tellet havde dt 'n engelske Vært pla
ceret sig ved si. u Vægt; paa en Stol 
sad den tyske Fi~kemester, og foran 
sig havde han en stor Si, der stod 
over et Kar; endel. ig var der endnu 
en Medhjælper til SI lede, hvis Hverv 
det var at løbe ud til Bassinerne 
med den ekspederede Aaleyngel. 

Hvert Øjeblik lød Raa bet "elvers," 
som Aaleyngelen kaldes paa Stedet, 
derudefra Mørket; stral\s derefter 
bankede det paa Døren., og ind 
traadte en Kone eller et Barn med 
en Spand Vand med AaleyngeI. Aale
yngelen blev saa hældt op i den 
tyske Fiskemesters Si, af ham hurtig 
renset for Urenligheder, Smaafisk o, 
1., derefter hældt over i en Spand, 
overgivet til den eng. Vært, der vej
ede dem og gav Overbringeren en 
Seddel paa V ægten og endelig over
lod de smaa Elvers til Medhjælperen, 
der hurtig som et Lyn sprang ud med 
dem i Gaarden og hældte dem over i 
Beholderne. N aar Aaleyngelen skal 
.transporteres bort, anbringes den 
p::;\a Hylder, hvis Bund beataar af 
Sro.ørlærred, gærne ti over hverandre 
i en Kasse; den øverste Hylde bliver 
dog i Modsætning til de andre ni 
benyttet ti) deri at anbringe et Lag 
Vat, hvorpa{l. der ligger ituslaaet Is. 
Vandet herfra siveuaa stadig ned over 
Aalene og holder dem friske. Paa 

længere Rejser er det dog nødven
dig med visse Mellemrum at over
bruse Yngelen· med frisk Vand, for 
at afslime dell. 

Hvad man særlig maa vogte Yn
gelen for, er stærke Temperatur
svingninger, og da Foraarsmaane
derne netop udmærker sig herved, 
maa alle Forsigtighedsregler tages. 
Men selvom man passer aldrig saa 
meget paa, kan der ske T:heldj havde 
saaledes den stærke Frostmed Storm, 
vi nylig havde, truffet den store 
Sending, jeg fik herover i de første 
Dage af April, var det næppe gaaet 
saa godt, som det nu var Tilfældet; 
mod den Slags N atul'begivenheder 
bliver det svært at værge sig, nallr 
man ikke kan træffe særlige Sikker
hedsforanstaltninger. 

Et af de vanskeligste Steder under 
Transporten, er Esbjerg, fordi Dam
peren ofte kommer sent frem om 
Aftenen, og Aalene skal med N at
toget 12,18. Havde jeg ikke selv 
været del' og taget Affæren, da 
den store Sending paa 17 Kasser 
kom, var de absolut ikke kommen 
med; jeg havde al min Overtalelse 
behov, ligeoverfor det højere Per
sonale, og maatte give rigeligt med 
Drikkepenge til Arbejderne for at 
forcere dem frem, og endda var det 
lige i sidste Øjeblik, vi naaede det. 

lait har jeg iaar skaffet c. 1 MilI. 
Stk. eng. Aalefaring til Danmark og 
Fordelingen til de forskellige Lands
dele har været følgende: 

Jylland 6 Steder, Fyn 2 Steder, 
Sjælland 4 Steder og Laaland l Sted. 

Forinden jeg slutter, vil jeg gærne 
overfor Kaptajn A. Sølli:ng, London 
have Lov til at udtale en Tak fra 
danske Ferskvandsfiskere, først fordi 
Kaptajnen oprindelig tog Initiativet 
til at tilføre Danmark eng', Aalefadng, 
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og dernæstfordi Kaptajnen stadig om· 
fatter denne Sag med saa stor en 
Interesse. Red. 

Annoncer. 
-0-

En gift Fiskemester 
søger Plads som Bestyrer ved en helst 
mindre Damkultur. Vedkommende er 
36 Aal' og har været .ved Fiskeriet 8 
Aar. Gode Anbefalinger kan forevises. 
Mulige Reflekterende bedes indlægge 
»Billet mrkt. Fiskemesler{( til Bladets 
Kontor. 

Fiskemester søges! 
En ugift Fiskemester kan faa en :i'elv

stændig Plads til L November d. A. 
eller om ønskes før ved et mindre Dam
brug i .Tylland. Bladets Kontor anviser. 

Geddeyngel 
udsælges i Løbet af Foraaret fra 

.BI'ahetrolleborg I<'iskeri 
pr. Korinth St. Fyn. 

Forst- og Jagthuset, 
(Inde h.: Forstkandidat F. V. Rigels), 

GI. Kongevej 123, 2. Sal, København V, 
Telefon 8632, 

har oprettet en Afdeling for Fiskeri
artikler og tilbyder alt til billigste 
Priser, bl. a. fremhæves: Gedde-, 
Aborre-. Kal'pe- og Skalle
snører. 3- og 4deIte Stænger", 
Ruller af Træ og NIetal, I{ro~e~ 
l.iner. Svirvler, Blink. Fluer~ 
Agnnaale i mange forskellige Sor
ter,lt~iskespa ude. Kætschere. 
KI'ebsebrikker. Geddelyster. 
Oddersakse. imprægnerede Jak
ker og Benklæder af olivengrønt, 
stærkt Lærred, Ovet·træksben
klæder, Sydveste. Endvidere 
Jagtartikler af enhver Art. 

Skriv til ovenstaaende Adresse. 
Alt sælges direkte fra I,ager. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. l~underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima ø.ineæg. Yngel 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Sudel' 

til absolut billigste Priser. 
PortioDsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste .Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Cht'istmtsen. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 
tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. I\:ontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanest~tion. 

--==== Kontant Betaling. ~=--

Ojneæu, Yngel DU Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges . 

.a9~9~8K ØamKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. IIansen & P. Jtn-gensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~," ' ,':::l;d':::l.::i~idD,t1"'.t1D.dDldW\:)id.~id.D'~\:)iG.W~i~~id.~, 'd.t:,'/'~d.;;"idt;;:;;t:1"'id.':::l.t1D'd~'dD;d~" ~P'~v'<:::\P'~~~lJ~;;:>·<:::\~p'~p·~;;:>I",v'''~?·",v·<:::\t'~Y1~nV~~t'·~y~pl~vl~'I 2K 'I: 

! Porlionsørred, i 
~ ~ Æ større Ørred, Gedder, Karper, Æ 
Æ Suder, Skaller, Aborrer lE i købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste I 
Æ Jernstation. :æ: 
Æ' Æ i Kontant Betaling. It 
Æ G. Domaschke, li( 
Æ Fisehhandlnng;. Berlin 40. )K 
2K Lehrterstl'asse 18-19. :æ: 
2K Telegr.-Adr.: Forellenhallen. Æ' 
~ I Æ , . 

~,~,~~!~~~~!~,~~~~~!~~!~~~~,I~~~~I~~!~~~!~~!t{,~~i~~!~~~~~!~"<-

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

Trykt i Sorø BOI.'lrykkeri (Aktieselskab). 
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Danmarks Dambrug. 
-0-

(Dansk Fiskeritidende). 
I Forbindelse med den Opgorelse 

vedrørende Arealets Benyttelse, som 

foretoges i afvigte Sommer, blev 
der indsamlet en Række Oplysnin
ger angaaende Ferskvandsfiskeriet 
i Danmark, og "Statistiske Efterret
ninger" offentliggør nu nogle Oplys
ninger om Dambrug (Fiskedamme), 
herunder Klækkeanstalter for Fiske
æg. 

Dambrugenes samlede Antal er 
opgjort til ] 96, hvoraf langt den 
overvejende Del, nemlig 157, findes 
i Jylland. De Egne, hvor Dambru
gene har deres største Udbredelse, 
findes i det sydlige Jylland. Ribe 
Amt med 38 og Vejle Amt med 32 
Dambrug. Derefter følger Ring
købing og Aarhus Amter med hen
holdsvis 22 og 18 Dambrug. 

Af de 196 Dambrug drives de 14 
af Aktieselskaber eller Foreninger. 
Det er fortrinsvis til det store og 
middelstore Landbrug, at Driften af 
Fiskedamme er knyttet. Saaledes 
drives 30 Dambrug af Godsejere og 
Forpagtere, 77 af Gaardejere og 12 
af Møllere, medens kun 13 drives 
af Husmænd. 

Det til Dambrug anvendte Areal 
udgør ca. 500 ha. (ca. 900 Tdr. 
Land), hvoraf ca. 440 ha. (800 Tdr. 
Land) er Vandareal. 

Paa de 196 Dambrug findes der 
omtrent 2000 Fiskedamme, hvoraf 
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ca. 770 angives at faa deres Vand
tilløb fra Aaer, 450 fra Bække og 
330 fra Kilder og V æld. 20 Damme 
faar Vand ved artesisk Boring, og 
19 har paa anden ~1aade kunstigt 
Tilløb (ved Pumpeværk o. 1.) Ende
lig er 38 Fiskedamme uden Vand
tillø b (N edbørsdamme). - Af de 2000 
Fiskedamme kan 1900 tørlægges. 

Den Fiskeart, som i størst Ud
strækning holdes i Dambrugene, er 
Ørred (138 Brug). Derefter følger 
Karpe (69 Brug), Suder (24 Brug), 
Gedde (16 Brug), Aal og Karusser 
(hver Il Brug). I et mindre Antal 
Brug holdes Laks, Aborrer og Skal
ler. Enkeltvis forekommer Dambrug 
med Brasen og Guldfisk. 

Æg af Ørred udklækkes i 52 Dam
brug, af Laks i 12,· af Gedde i 5, 
af Helt i 5 og af Karusse i 3. 

Af Dambrugenes Ejere er der 24 
som helt er beskæftigede ved Arbejde 
i Bruget, medens 114 delvis beskæf· 
tiges ved dette Arbejde. 68 Brugere 
holder fremmed Hjælp, iaIt 108 
Personer. 

Portionsørred og større 
Ørred. 
-0-

(Sluttet.) 

At der fandtes saa faa Ferskvands
fisk paa Londons Fiskemarked, som 
foran nævnt, har dog sine gode 
Grunde. Vi maa huske paa, at vi 
nu er i Fredningstiden for Fersk
vandsfisk. Desuden er der da heller 
ingen Grund til lige for Tiden at 
kaste store Mængder af Ferskvands
fisk ind paa Fiskemarkederne, nu 
da disse ligefrem er oversvømmede 
med alle Slags Havfisk. 

Endnu dette om Afsætning af døde 
Ørredfisk i Schweiz: 

Dr. Briihl skriver, at Gæsterne i 
et Schweizer Hotel vil se Fisken 
levende, inden de spiser dem. De 
kan nok spise døde Havfisk; men 
med Ørreden vil man have det paa 
en anden Maade. Senere meddeler 
han dog, at Schweiz for Tiden im
porterer frisk eller frossen Laks fra 
Frankrig og Amerika. Døde Laks 
kan Schweizerne nok bruge, men 
ikke døde Ørred; derfor er der og
saa mange Steder i Schweiz, hvor 
de lokale Fiskere klager over, at 
det 9r meget vanskeligt for dem at 
finde Afsætning for den store Ørred. 
- Det havde her været rart at vide, 
hvad der menes med større Ørred, 
og om ogsaa Ørreder paa 2 til 4 Pd. 
henregnes dertil. -

Men mon der alligevel ikke skulde 
være en Tid paa Aaret, da vi meget 
godt kan komme af med vore Ørred'
fisk, baade i Schweiz og England og 
andre Lande til gode Priser, naar 
vi kan møde frem med Prima-Varer. 
Der er jo dog f. Eks. i Schweiz 
Tider paa Aaret, hvor man hverken 
kan faa Ferskvandsfisk fra Søerne 
eller Ørred fra Hav og Vandløb, og 
hvor man ikke fra Udlandet kan faa 
Fiskeyngel, Snegle, Frøer, Krebs elI. 
lign. i frisk Tilstand. Men 0rreJfisk, 
dem kan de i Schweiz faa her fra 
Landet paa en hvilken som helst 
Tid af Aaret. Det er netop den 

,store Fordel, Dambruget har frem 
for andet Fiskeri. Dambruget kan 
møde med sine Produkter, netop 
paa Tider, hvor der er meget knapt 
Tilbud af :Fisk fra Hav, Sø og Vand
løb. Dette maa man heller ikke 
lade ude af Betragtning, naar der 
er Tale om mellemstore Ørredfisk 
her fra Landet. Vil man i Schweiz 
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absolut foruden 'levende Portions
tisk ogsaa have levende større Ør
reder, saa er der naturligvis ingen 
Ting i Vejen for det. Eksportørerne 
af levende Fisk kan jo købe' saa
danne større Ørredfisk ved de Kul
turer, hvor saadanne produceres, 
saafremt Producenterne har større 
Fordel derved, end ved selv at sende 
dem til et eller andet stort eller 
større Fiskemarked i Udlandet. Det 
gælder jo om at faa vore Udførsels
og Afsætningsforhold ordnede paa 
en betryggende Maade baade for 
Producenter og Eksportører. 

Ved at gaa over til delvis Opdræt 
af større Ørredfisk i de Kulturer, 
hvor det' et' Betingelser herfor, vil vi 
aitsaa ikke alene opnaa i kortere Tid 
at kunne producere prima Portions
ørreder, men Eksportørerne af disse 
vil ogsaa faa lettere ved at aftage 
disse efterhaanden, som de bliver 
færdige, hvad det jo f. T, kniber 
stærkt med i Henhold til Dr, Hoff
meyers Artikel desangaaende i nær
værende Blad; thi der vil selvfølge
ligt saa ikke bH ve produceret saa 
mange Portionsfisk, som nu for 
Tiden, Og ad denne Vej opnaar vi 
ogsaa at skabe de bedste Betin
gelser for, at vi vedvarende kan 
afsætte vore Produkter til gode 
Priser, idet vi ved denne Fremgangs
maade kan frembringe en Handels
vare, non plus ultra; Erfaringen 
har jo vist, at Forholdene j vort 
Land i enhver Henseende egner' 
sig for Produktion af Ørredfisk frem
for de :fleste andre Lande. 

P. Nissen. 

Om Frysning af Fisk ved 
Nedlægning i en Kuldeblanding 

af Is og Salt. 
-0-

Herom skriver den norske Fiskeri
forsøgsstations Bestyrer Hr. BuH i 
Norsk Fiskeritidendes Marbhæfte i 
Aar følgende: 

Den danske Fiskeeksportør A. Ot
tesen er vel den, som mest indgaa
ende har studeret Frysning af Fisk 
og Sild ved Hjælp af Is og Salt, re
spektive ved Hjælp af kold Saltlage, 
idet han specielt har viet det Punkt 
sin Opmærksomhed, hvorledes man 
ved saadan Frysning kan undgaa at 
Fisken eller Silden optager Salt. 
Hans Erfaring gaar ud paa, at ,dette 
kan ske naar Saltlagen er afkølet 
til eller næsten til sit Frysepunkt, 
før Fisken eller Silden kommer deri. 
Er Fisken vaad, saa vil denne Fug
tighed straks stivne til en Ishud og 
dermed forhindre al Indtrængen af 
Saltet, ja, det sa,mme opnaas selv 
om Fisken ikke er vaad, idet selve 
Huden vil fryse paa Grund af den 
i samme indeholdte Fugtighed, Poin
tet er aItsaa, at Lagen maa være 
afkølet til omkring Frysepunktet, 
men dette Frysepunkt afhænger i 
høj Grad af Saltlagens Styrke. En 
passende Frysetemperatur er fra 
-+- 12 til +- 14° O.; Lagen skulde 
da henholdsvis indeholde ca, 17 og 
20 gr Salt pr. Deciliter. Hr. Ot
tesen har eksperimenteret i en Række 
af Aar med Frysning af Fisk ved en 
Blanding af Is og Salt, eventuelt 
un der Tilsætning af Van d; men da 
en saadan Frysning ansaas SOm 
bekendt, kunde han ikke faa Patent 
paa Anvendelsen af Is og Salt til 
Frysning, men har faaet Patent paa 
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Frysning ved Hjælp af en Saltopløs
ning, som er afkølet til omkring 
Frysepunktet, ligesom han har faaet 
norsk:Patent paa et til denne Me
thode passende Apparat. 

Dette er det Apparat, som nu 
findes paa den biologiske Station i 
Bergen og hvis_Konstruktion i Ho
vedtrækkene blev fastslaaet ved Sam
raad i Sommer mellem Direktøren 
af Als Thomas Th. Sabroe & Co. i 
Aarhus, Gottlieb, H. A. Ottesen og 
mig. I dette Apparat afkøles Salt
lage ved Ekspansionsrørene fra en 
Kuldemaskine, indtil der skiller sig 
Is ud, hvorefter Frysningen af Fisken 
kan begynde, idet man bringer den 
ned i den kolde Lage. Apparatet 
bestaar i Hovedsagen af et rundt 
Jernkar, som Beholder for Saltlagen 
og nedsænket i samme en Del spiral
formig bøjede Jernrør, som er for
bundne med en allerede paa For
haand installeret Ammoniak Kulde
maskine. I Karrets Midte er en paa 
en lodret Staalakse anbragt Propel, 
som ved sin Rotation bringer Salt
lagen i kraftig Bevægelse. 

Horizontalt paa Aksen findes et 
drejebart Rammeværk, som tjener 
til at bære seks Kurve af Jerntraad
net; i disse med Laag forsynede 
Kurve anbringes den Fisk, som skal 
fryses. Det hele Kar er overalt 
forsynet med Varmeisolation: en 
Kasse af Træ, og Mellemrummet 
pakket med Fæhaar. Saltlagen kan 
passende have en Styrke af 200 gI' 
Salt pr. Liter og den vil da kunne 
afkøles til godt --+- 14° C., før den 
udskiller Is. Med dette Apparat har 
jeg sammen med Vagtmesteren for 
den biologiske Station, Hr. Glimme, 
gjort en hel Del Forsøg med Frys
ning af Fisk og alle med gunstigt 
Resultat. Fisken blev sendt til Kii-

stiania, til St. Petersborg og til 
Wien og overalt fik den Ros. 

Det viser sig, at denne frosne 
Fisk taaler bedre Opbevaring end 
den langsomt frosne. H vor lang Tid, 
den taaler Opbevaring uden at lide 
Skade, ved man endnu ikke, men 
antagelig flere Maaned€'r ved -+- 6° C. 

Farvesans hos Fisk og 
andre Dyr. 

Af Dr. Knut Dahl. 
-0-

(Norsk Fiskeritidende.) 
Baade blaudt Erhvervs- og Sports

fiskere har det været en gængs An
tagelse, at god eller slet Fangst ofte 
afhang af de Farver, som man gav 
siue Redskaber eller sit kunstige 
Agn. Ved Valget og Bedømmelsen 
af disse Farver har man som Regel 
gaaet ud fra, at Fiskens øje op
fatter Farverne væsentlig paa samme 
Maade som det menneskelige øje. 

Spørgsmaaletom Fiskenes ogmange 
andre Dyrs Farvesans har ofte været 
Genstand for videnskabelige Under
søgelser, og nylig har Profel!sor 
Carl Hess ved en lang Række Eks
perimenter undersøgt Lys- og Farve
sansen hos en stor Mængde Dyr, 
omfattende de fleste af Dyrerigets 
Grupper. 

Eksperimenterne har været udført 
med Aber, forskellige Pugle, Kryb
dyr, Padder, Fiske, samt en hel 
Række af lavere Dyr. De anvendte 
Methoder har varieret alt efter For
søgsdyrenes Art, men har for en stor 
Del beroet paa, at Forsøgsdyrene 
i et Mørkekammer har været stillet 
overfor Fødemidler, som har været 
belyst enten af et helt Farve-Spek
trum eller af enkelte af Spektrets 
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Farver, og hvor de ved Valget af 
Føden har vist, hvilke Dele af Spek
tret eller hvilxe Farve de opfattede. 

Resultaterne af disse Eksperimen
ter er meget interessante. 

Hverken Detaljerne i Forsøgenes 
Anordning eller deres Resultater kan 
her diskuteres nærmere, men Hoved
resultaterne, som de er fremstiliet 
af C. lIess i "Medicinische Klinik" 
15de September 1912 viser væsentlig 
følgende: 

De undersøgte Pattedyr opfatter 
I,ys og :Farver paa samme Maade 
som Mennesket, idet de forholder 
sig aldeles paa samme Maade som 
Mennesket overfor alle Spektrets 
Dele. 

lIos Fuglene derimod er Forholdet 
ganske anderledes, idet de bare op
fatter den Side af Spektret, som 
ligger nærmest det røde Lys. lIøns 
opfatter rødt, orange, gult, grønt og 
blaagrønt. Den blaa og violette 
Del af Spektret kan de ikke op
fatte. Andre Fugle; særlig Nat
fugle kan dog opfatte lidt af denne. 

Hess søger Forklaringen til dette 
Fænomen i det Faktum, at den mi
kroskopiske Undersøgelse af li'ugle
øjets Nethinde viser, at Cellerne i 
Nethindens Taplag har gule eller 
røde Oljekugler, som Lyset maa 
passere. Natfuglene har mindre af 
disse TapeeIler og mindre rødfar
vede Oljedraaber i dem, og opfatter 
derfor bedre den blaa-violette Del 
af Spektret. Fuglene, særlig Dag
Fuglene, ser saaledes Verden som 
vi vilde gøre, hvis vi saa paa den 
g.ennem et gulrødt Glas. 

Skildpadder, hos hvem lignende 
Forhold findes i øjets Bygning, 
reagerede væsentlig paa samme 
Jfaade overfor Farver som Hønsene. 

Amphibierne igen opfatter Spektret 
paa samme Maade som Mennesket. 

Fisken derimod har efter Iless' 
Resultater absolut ingen Evne til at 
sanse Farver. De opfatter Farverne 
aldeles som et totalt farveblindt 
Menneske. De forskellige Farver 
virker paa deres Synsorganer sand
synligvis kun ved sin forskellige 
Lysværdi. De reagerer saaledes 
overfor forskellige Lysværdier om
trent pall, samme Maade som farve
blinde Mennesker. 

Hos alle de undersøgte lavere Dyr 
var Farvesansen i det væsentlige som 
hos Fiskene. 

Disse Resultater, hvis Diskussion 
og videre Udformning maa imøde
ses med stor Interesse, staar i aaben
bar Strid med de Heste gænse Fore
stillinger saavel blandt Videnskabs
mænd som Fiskere. 

Fra Fiskene og ned til de laveste 
Dyr, som er udrustet med Synsor
ganer, skulde saaledes en Farve
sans i menneskelig Forstand ikke 
eksistere. 

Betydningen af de yderste varie
rende Farver, som forekommer hos 
disse Dyr og i deres Omgivelser 
skulde bero paa andre af Farvernes 
Egenskaber 'fornemmelig deres Lys
værdi. 

Det vil utviv ISOlnt synes paradoxalt, 
at Blomsternes pragtfulde Farver 
ikke skulde kunde opfattes som saa
danne af Bier og andre Indsekter. 
Man har jo altid troet, at dette 
netop var Hensigten med Blomsternes 
Farvepragt. De pragtfulde Farver 
karakteriske for mange Fisks Bryl
lupsdragt skulde ikke kunde ses som 
Farver af den Mage, for hvis Til
trækning de øjensynlig er beregnet. 

Alle Laks- og 0rredfiskernes over
daadige Fluer, hele Pragten i Flue-
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handlerens Butik og alle Regnbuens 
Farver i Fiskernes Fluebog og Slug
æske, al denne Farvepragt skulde 
ikke kunne ses som Farver af Laks 
og Ørred, ~ bare som stærkere og 
svagere Glimt af Lys, som mørkere 
og lysere Schatteringer i de Insekter, 
som de efterligner. 

Alt dette vil utvilsomt lyde som 
skurrende Paradoxer i mangen Na
turforskers og mangen Fiskers øre. 
Men det vil være af stor Interesse 
at optage de nye Tanker, som Hess' 
Resultater vækker, og underkaste 
dem en Prøvelse og Diskussion paa 
de forskellige Omraader, som de 
berører. For alle Fiskere og særlig 
for alle Sportsfiskere maa de kunne 
føre til en frugtbar Undersøgelse og 
Diskussion af Farvernes sande Stil
ling og Berettigelse i Redskaber 
og Agn. 

Litteratur. 
-0-

En Haandbog i Ørred bækkes 
Drift. 

Dr. Emil Walter: "Die Bewirtschaftung 
des Forrellenbaches Eine Anleitung 
zur Pflege der Bach{orelle in freien 
Gewiisset'n fur Berufs- und Sport
fiseher, Forst und Landwirte. " Mit 
zahlreichen Abbildungen. Neudamm 
1912. (J. Neumanns Forlag). 

store Haandbog "Die Fischerei als 
N ebenbet-rieb des Landwirtes und 
Forstmannes" (80 l Sider) og den 
interessante, her i Bladet anmeldte 
Skildring af Aalens Liv og fiskeri
mæssige Betydning ("Der Flussaal", 
346 Sider) .- ved, hvilken udmær
ket Vejleder og Raadgiver Dr. Wal- . 
ter er. 

De samme Egenskaber lægger han 
for Dagen i sin sidst udgivne Bog, 
som paa ca. halvtredie Hundrede 
Sider giver en udtømmende og klar 
Fremstilling af alt, hvad der vedrø
rer Bækørreden, lige fra dens egen 
N aturhistorie til Transporten af de 
fangede Fisk. Alle de mellemliggende 
Trin; selve Ørredbækkens Betingel
ser, Bestandens Regulering, Klæk
ningen og Yngeludsættelsen. Fod
ringen, de forskellige Fangstmetoder 

og meget mere bliver udførligt 
behandlet. 

Talrige oplysende Illustrationer 
støtter Teksten, der forøvrig som 
alt, hvad Dr. Walter skriver - er 
let læselig for enhver, der magter 
det tyske Sprog. Særlige Kundska
ber eller Forudsætninger kræves ikke 
for Forstaaelsen. Bogen er jo netop 
skrevet med det store, brede Publi
kum for øje. Den henvender sig 
ikke blot til Fiskerne, men øgsaa 
til Land- og For~tmænd. Dens For
maal er at ophjælpe et betydnings
fuldt og indbringende Fiskeri, der 
ogsaa hos os vilde kunde faa endnu 
større Værdi, end det har. 

Vi anbefaler derfor Dr. Walters 
Bog paa det bedste. 

Pris6Mk. heftet, 7 Mk. indbunden. ' ============== 
Herom skriver Magister Bøving

. Petersen i Dansk Fiskeritidende føl
gende: 

Her i Danmark, hvor Ørredfiske
riet er den Side af vore ferske 
Vandes Udnyttelse, der er i stær
kest Fremgang og synes at have de 
fleste Muligheder, kan denne nylig 
udkomne Bog gøre Krav paa megen 
Opmærksomhed. 

De, der kender Dr. Emil Walters 
tidligere Arbejder na,vnlig hans 

Annoncer. 
-0-

En gift Fiskemester 
søger Plads som Bestyrer ved en helst 
mindre Damkultur. Vedkommende er 
36 Aar o~ har været ved Fiskeriet 8 
Aar. Goae Anbefalinger kan forevises. 
Mulige Reflekterende bedes indlægge 
»Billet mrkt. Fiskemester« til Bladets 
I\ontor. 
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Fiskeriet "Aalykke" j Forst· 00 Jaothuset, 
pr. Lunderskov ' 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

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

~~~~~~~~~~,~~. 
W ffi' 
~ SlJnde og levedygtige "il ! 
.m. @ 

, B]-enæg æ li{ ni 

:: W e samt ~. i . Yngel og}ættefisk i 

(Indeh.: Forstkandidat F. V. Rige/s), 

GI. Kongevej 123, 2. Sal, København V, 
Telefon 8632, 

har oprettet en Afdeling for Fiskeri
artikler og tilbyder alt til billigste 
Priser, bl. a. fremhæves: Gedde-. 
Aborre-, Karpe- og Skalle
snører. 3- og 4delte Stænger, 
Buller af Træ og Metal, Kroge, 
Liner, Svh·vler. Blink. Fluer. 
Agnnaale i mange forskellige Sor
ter, Fiskespande. Kætsehel·e. 
Krebsebl'ikker. Geddelyster. 
Oddersakse, imprægnerede Jak
ker og Benklæder af olivengrønt, 
stærkt Lærred, Overtræksben
klæder, Sydveste. Endvidere 
Jagtartikler af enhver Art. 

Skriv til ovenstaaende Adresse. 
Alt sælges direkte fra Lager. 

Fryseriet 
"Limfjorden", 

Glyngøre, 
tilbyder ærede Fiskerier 

~.!.!.!.!.!.! Fiskefoder. ! ••••••••••• I 
Bæk- og Regnbueørred ~ 

. leveres til billigste Priser af ~ 
W LUNDGAARD FISKERI $ 

. in Friskfanget haves saa godt som Æ pr. Vejen St. - Telefon 46':Æ: altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Undor 
\Xl Tilkendt GuldmedaiHe W ugunstige Vejrf()rhold haves frossent 

i 
paa Fiskeriudstillingen i Kø- ~ a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

benhavn 1912. Wt I NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
: l!\ til fast Pris sluttes gerne. 
~~@~~i~~~~~~~~~~ Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

------------------------------------------------------- -- . ! c1eRann "en ei/zen, ! 
: edsvm'en lNskeauktionari'us~ : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: an befaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
• • · = .. = Store Basiner for levende Fisk. !..! •••.•. =!..~!"!" • 

• • • Jernbaneforsendelser adresseres til: ~\]tona. -• • • Telegr.-Adr.: Fil!lcheitzen. 'fe]efon: Amt l, Nr. 1,541, Hamburg. • • • · -............. _ ........ _-_ ........... -- .......... --... . 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter 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. 

d9~8d8K fl)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. JO'r'gensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~I~~~~~~!®!~~!~~~~I~~~~i~~~~!~~i~~ 
m ffi I· Portionsø~ei I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, I 
I Suder, Skaller, Aborrer i 
J:T),. .ro.. 1K købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste Æ 
'W' .Jernstation. Æ i -- Kontant Betaling. -- I 
I Fisehhandlt~7 Domaschke, Berlin 40, i 
i Lehrtentrasse 18-19. 'W' 

il Telegr.-Adr.: Forellenhallen. 1K 

®~®~t;t~~~~I~~~~~r€",~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~ 

Slatskonsulent, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Salg og Forbrug af 
Ferskvandsfisk i England, 

-0-

Forbruget af Ferskvandsfisk som 
Fødemiddel er forholdsvis meget lille 
her i England. De benyttes nær
mest som Sportsfiskeri, og man læser 
jævnligt i Aviserne, at den eller den 
Fiskerklub har haft en Fiskertur 
og har slaaet Rekorden med at fiske 
saa og saa mange Pd. Fisk af de 
forskellige Arter og fanget saa og saa 
mange specielt store Fisk etc. Dette 
Fiskeri er dog Loven svært under
kastet, og fra 15. Marts til 15. Juni 
begge Dage inel er det absolut for
budt at forhandle al Slags Fersk
vandsfisk med Undtagelse af Hælt, ! 

Ørred, Fjældørred og AaI. Yderli
gere er det forbudt at forhandle 
Ørred og Fjældørred fra 2. Oktober 
til l. Februar begge Dage inel og 
endelig Laks mellem 3. September 
till. Februar begge Dage inel. For
bruget og Forhandling af Ferskvands
fisk i London er næsten udelukkende 
overladt Jøderne, og der bruges 
temmelig store Kvanta, og de opnaar 
ret gode Priser. Almindelige Smaa
fisk som Karudser, L~borrer, Skaller 
og Suder opnaar fra 3 til 6 d pr. 
Pd., men Karper og Gedder bety
delig mere. Der kan afsættes langt 
flere Ferskvandsfisk her i London, 
end det nu er Tilfældet, men det 
synes, som om man ikke har rigtig 
øje for denne Handelsvare i Dan
mark. 

Fra Holland kommer der store 
Masser herti1. Store Ørreder 2-4 
Pd., men ikke større helst lidt mindre 
end' 4 Pd., vil kunne faa god Afsæt
ning herovre særlig nu da Saisonen 
er inde for store Middage etc. til 1. 
Juli. Prisen er omkring 1 sh for 
Pd. naar ]i'isken kommer i god Til
stand, og Fisken bør pakkes hver 
for sig i Søllings Papir og lægges 
paa Ryggen i Kasser med do. 50 lb. 
i hver Kasse. Hvorvidt Ørreder fra 
Damkulturer vil blive tilladt at ind-
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føres her i England i den forbudte 
Tid skal jeg finde ud ved Lejlighed. 

London d. 23/5 13. 

A. Sølling. 

Paa Redaktionens Foranledning 
har Danmarks Fiskeriagent i Lon
don Hr. Kaptajn Sølling vist os den 
Interesse at sende ovenstaaende 
Redegørelse angaaende Salg og For
brug af Ferskvandsfisk i England. 

Forsøget med at sende stor Ør
red i Søllings Papir, som fa as i for
skellige Kvaliteter, hos Papirhandler 
J. Chr. Petersen "Hvælvingen" St. 
Kirkestræde 1, København K. bør 
gøres snarest, da Saisonen slutter 1. 
Juli. 

Vi kan anbefale at sende Ørreder 
til Mr. E. L. Salomonsen & Co. 6-7 
Cross L:o\,ne, Billingsgate E. C, 
London. Red. 

Generalforsamlingen 
i Fredericia 

den 24de Maj 1913 
-0-

Formanden, Brygger, cand. polyt. 
Bie, indledede Mødet med at byde 
Forsamlingen Velkommen, hvorefter 
han gik over til Dagsordenen. 

Under dens første Punkt: 

1. Beretning om Virksomheden 

meddelte Formanden, at der ved sid
ste Generalforsamling var vedtaget 
et Forslag om at forandre Forenin
gens Love, saaledes at lokale Fiskeri
foreninger kunde optages i Fersk
vandsfiskeriforeningen. Denne For
anstaltning havde bevirket, at ad
skillige af disse Foreninger allerede 
havde indmeldt sig, og man haabede, 

at det snart skulde lykkes at faa 
Dem alle med. 

Desuden omtalte FormandenFersk
vandsfiskeriforeningens 10 Aars Ju
bilæum, der blev fejret d. 23. Nov. 
ifjor med en Festlighed i Frederi
cia, og hvortil Dhr. Fiskeriinspektør 
Mortensen, Statskonl<ulent Løfting 
'og Magister Otterslrøm gav Møde 
efter Indbydelse. Angaaende Æn
dringerne til F erskvandsflskeriloven 
meddelte Formanden, at disse var 
indsendte til Landbrugsministeriet, 
ogen Deputationhavde været hos Mini
steren for at søge Sagen fremmet; 
Ministeren kunde 'dog ikke give Løfte 
om at lade den komme til Behandling 
straks, men lovede at tage Sagen 
nnder Overvejelse til næste Samling. 

Vedrørende Loven om Fiskeriet i 
! Gudenaaen, der ønskedes revideret, 

meddelte Formanden, at Landbrugs
ministeriet paaForanledning af Fersk
yandsfiskeriforeningen havde indvil
get i, at sidstnævnte Forening kom 
til at udtale sig om Sagen. 

Ifølge den nugældende Lov fanges 
al Fisken i Laksegaarden, hvorefter 
Rognen tages af Laksen, befrugtes, 
udklækkes, Dg Yngelen saavelsom 
den pressede Fisk udsættes i Aaen. 
Tilsyneladende skulde man tro, at 
dette var en ganske fortræffelig Ord
ning for de fiskeriinteresserede Lods
ejere; disse ønsker imidlertid, at 
Loven skal forandres saaledes, at 
1,aksegaarden nedlægges, og Fiske
riet bliver frit. Dette vil imidlertid 
føre til ren og skær Rovdrift, og 
Gudenaaflskeriet vil under saadanne 
Forhold gaa sin Undergang imøde. 

Ferskvandsfiskeriforeningen vil 
derfor foreslaa, at Loven ændres saa
ledes, at hele Laksefiskeriet ligesom 
hidtil koncentreres ved Laksegaar
den; men efter Presningen sælges 
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al Laksen, og Beløbet, der indkom
mer herfor, fordeles efter en eller 
anden Skala blandt Lodsejerne. Det 
hele bliver derved en Slags Andels
foretagende. 

Paa et Andragende fra Ferskvands
fiskeriforeningen til Landbrugsmini
steriet angaaende Afsætningen af de, 
før Fredningstidens fangede Lege
fisk, svarede Land1Hugsministeren 
imødekommende og gav foreløbig 
Tilladelse til Salg af saadan Fisk, 
idet Sagen iøvrigt henvistes til en
delig Afgørelse ved Ferskvandllfiske
rilovens Revision. 

2. Sag paa D.agsordenen: 

2. Regnskabet fremlægges til 
Godkendelse. 

Hegnskabet, der oplæstes af Kas
sereren Sagfører Nors, frembød ingen 
særlige Overraskelser; kun viste An
noncerne en glædelig Fremgang. 

Selve Regnskabetfindes andetsteds 
i Bladet, hvorfor vi ikke her skal 
komme nærmere ind herpaa. 

Regnskabet godkendtes enstemmigt. 
Som 3. Sag paa Dagsordenen kom 

derefter: 

3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
Efter Tur afgik Dhr. Forpagter 

Wt~lff-StameT, Overbanemester Lys
holrn, Ingeniør Petersen, Ob6lrstløjt
nant Rarnbusch, og Fiskerifoged Sø
rensen, Bramminge. 

Endelig supplerede Bestyrelsen sig 
ved at vælge Gaardejer L Okr. Jen
sen, Kjølvaa pr. Karup istedetfor 
"Murermester Morten Nielsen, Kol
ding der er afgaaet ved Døden. 

4. Valg af Revisorer. 
Genvalgt blev Propr. Eich og In

geniør Petersen. 

5. Eventuelt. 
Dr. Hoflrneyer gav først en Be

retning om det engelske Aalefarings
spørgsmaal, hvorefter Dhr. Oberst
løjtnant Rambusch og Magister G. 
V. Otterstl'øm anbefalede at prøve 
Ottesens Methode med frossen Fisk, 
særlig stor Ørred og død Portions
ørred. 

StatskonsuJent Løfting viste Fersk
vandsfiskeriforeningen den Interesse 
at overvære Generalforsamlingen. 

En russisk Fremgangsmaade 
for Opbevaring af Fisk. 

Beretning fra Fiskeriagent Johnsen, 
dat. Hull 1. Maj 1913. 

(Udtog af en Artikel i ».Fiskcts Gang« 
for 14. Maj d. A.). 

-0-

For nogle Dage gjorde den rus
siske Fysiolog, Professor Danilevsky, 
nogle vigtige Paavisninger i Nærvær
else af :\ledlemmer af Fiskeindustrien 
i Hull, med Hensyn til en ny ~Iaade 
at opbevare Fisk paa i fersk Tilstand, 
som han havde opdaget. Naar den 
tekniske Side af Sagen tilsidesættes, 
kan Behandlingslllaaden beskrives 
som "at nedsalte Fisken", for at 
bruge et Hverdagsudtryk, men det 
paastaas, at lDan hverken i Udseende 
eller Smag kan opdage, at Fisken 
har været behandlet med nogen ke
misk Opløsning. 

En Demonstration fandt Sted i In
stitutet paa Fiskemarkedet i Over
værelse af mange Trawlejere og 
andre interesserede. Fisken blev 
forseglet, og om tre Uger skal den 
undersøges afnogle Videnskabsmænd 
og Inspektører af Fødevarer. Der
som Eksperimentet er vellykket, skal 
Forretningssiden af Sagen forklares, 
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Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for 1912. 

Bilog 
Indtægt: 

Overført Kassebeholdning fra 1911.... ..".. "."" 
A 1. Kontingent for 1912 af 245 Medlemmer a 4 Kr. , , , , . 

Do. 1 Medlem iL 10 -
Do. 2 Medlemmer il, 1 - ., ... 
Do. Restance for 1911 1 Medlem il, 4 - "." 

A 2. Ekstrakontingent af 7 Medlemmer (Se Fortegnelse og 
Kassebog). . . . .. ..", ... ,., ...... ", ............. . 

A 3. Kontingent af 9 Postabonnenter tt 4 Kr. """""'" 
A 4. Indtægt af Annoncer 1912 . , , ... , . , . , . , .. , , . , , . , . , , , 

Solgt en Aargang af Bladet for 1911 ... ,.,., ... , ... . 
A 5. Statstilskud for Jannar Kvartal 1912., ... , , .. , . , .... , 
A 6. Tilskud fra Præstø Amtsraad for 1912 ... , , .. 
A 7. Solgt 23 Loveksemplarer il, 20 Øre (Se Kassebogen) . , . 
A 8. Refunderet Porto (Se Kassebogen) ... ,.".,.,.",.,. 
A ll. Indvundne Renter, . , .. , ........ , , , ... , . , , ......... . 

Pr. Kassebeholdning at overføre ......... , ........ , . 

Udgift: 

B. Bladets Trykning og Udgivelse m. v .... , . , , ... , , , , , 
C. Porto, Telegrammer, Papir og Tryksager m. v ..... , , .. . 
E. Rejseudgifter og Diæter . , ...... , .. , .... , .. , ... , ... , , 
F. Forskellige Udgifter ... , . , . , ........................ , 

Kassebeholdning til næste Aar ............. , ........ . 

Kl'. 

251 
980 

lO 
2 
4 

7l 
36 

183 
4 

750 
50 
4 

43 
44 

2435 
684 

Kr, 

1168 
205 
329 

46 
684 

Øre 

55 

" 
" 
" 
" 

" 
" 90 

26 

" 
" 60 

36 
73 
40 
49 

Øre 

93 
39 
65 
94 
49 

--------
2435 40 

Ri b e, d. 30. April 1913. Jul. Nors. 

Regnskabet gennemset og befunden rigtigt. 

pt. Bramminge, d. 19. Maj. 1913. 

H. Petersen. V. Eich. 
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da Trawlejerne og andre Fiskeinter
esserede i Hull har faaet det første 
Tilbud med Hensyn til at sikre sig 
Retten til at benytte sig af Behand
lingsmaaden. 

Fremgangsmaadens Forklaring. 
Professoren forklarede ved Hjælp 

af en Tolk, at hans Fremgangsmaade 
kunde Deles i tre Dele. Den før
ste l\bade at tilberede Fisk paa (ana
log med Nedsaltning) bestod i at 
nedlægge Fisken' fra ] 5 til 20 Mi
nutter i en Vædske, som ikke er 
skadelig i sig selv, og ikke frem
bringer nogen organisk Forandring 
i Fisken. Derefter bliver den ned
lagt i en anden Vædske, i hvilken 
Fisken kan blive kortere eller læn
gere Tid (ti Dage, eller ogsaa mange 
Maaneder, alt eftersom man ønsker 
det) i en Temperatur af fra 10 til 
25° Celcius. Naar det el' gjort, kan 
Fisken nedlægges i en tredje Vædske, 
som har d'en Virkning, at Saltsma
gen ophører. - Denne Behandling 
er færdig efter 16 til 30 Dages For
løb, og Fisken kan saa tages ud. 

Den første Vædske, der bruges, 
skal befri Fisken for alt Slim og 
dekomponerende Bakterier, og der
som Fisken dyppes straks deri, ef
ter at den er fanget, kan den op
bevares i meget længere Tid, end 
ellers er Tilfældet. 

Fremgangsmaaden Nr. 2 har til 
Hensigt at forsyne Publikum med 
Fisk, som er saa at sige uden Salt, 
med andre Ord, næsten fersk Fisk. 
Fisken bliver behandlet paa lignende 
Maade som ved Fremgangsmaade Nr. 
1, idet den nedlægges i tyve Minut
ter i en sur Vædske, og saa i and~e 
tyve Minutter i en anden Vædske, 
der indeholder ikke mere end 8 pCt. 
Salt og en ubetydelig Procent AI-

kohol. Fisken kan blive i denne 
V ædske i mange Maaneder uden at 
fordærves, idet det halve Salt og Al
kohol bliver optaget i Fisken, og 
Hesten fjernet enten føl' eller under 
Kogningen. 

Den tredie Maade frembringer en 
aldeles fersk Fisk. Professoren for
klarede, at han havde fundet et Stof, 
som man kan have i Vandet, og 
som hal' den Egenskab, at Fisken 
kan leve deri i flere Timer, naar 
man nedlægger den i Vandet, saa 
snart den er fanget. Dette nye Stof 
bliver efterhaaneen optaget i Fisken 
gennem Gællerne og Munden, og 
gaar paa denne Maade ind i Ind
voldene, hvorefter det undergaar en 
organisk. Forandring og forsvinder 
fuldstændig. Paa denne Maade bli
ver levende Fisk saa at sige tvungne 
til at desinficere sig baade uvendig 
og indvendig. Efter to eller tre Ti
mers Forløb er Fisken aldeles fri 
for Bakteriel'. 

Fisk, der er blevet behandlet paa 
ovenanførte l\Iaade, kan holde sig 
i den Tilstand sall, længe, det øn· 
skes, ved at nedlægge dem i Væd
sken, beskrevet i Behandlingsmaaden 
N r. 2, eller i Sække, som tidligfIre 
har været gennemtrængt af den pre
serverende Vædske, ellernedpakkede 
j Kasser etc., som maa opbevares i 
kølig 'Temperatur (ikke frossen), 
og den hal' Udseende som en fersk 
Fisk, dej' lige er fanget. 

Bakteriologiske Organismer. 

Det vigtigste Punkt, som Profes
soren ønsker at betone var, at Fisk, 
der behandledes paa førnævnte Maa
de, ikke indeholder andre Substan
ser end, hvad Mennesket altid bru
ger i sin sædvanlige Føde. Hoved
ideen ved Behandlingsmaaden er, at 
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Fiskens Preservation afhænger af 
Virksomheden af de bakteriologiske 
Organismer, som altid el' tilstede, 
baade udvendig paa Fisken og i dens 
Gæller og Indvolde, og at disse maa 
fjernes, før Fisken tilberedes. Fisk, 
der har været behandlet paa oven" 
nævnte tre Maader, efter at være be
friet for Kim, kan opbevares i meget 
længere Tidspunkt end fersk Fisk, 
der ikke er preserveret -- vel at 
mærke: der80m den ikke udsættes 
for Faren for at blive geninfieeret. 
Men alt afhænger af dette. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Tjæresmag hos Aal. 
-o~ 

Det bekendte danske Fiskehan dler
firma E. L. Salomonsen & Co i Bil
lingsgate, I,on don skriver herom: 
Hvert Aar i Foraarssaisonen er Ex
portørerne udsat for at faa Aal, der 
er fangede i frisktjærede Ruser eller 
har gaaet i frisktjærede Hyttefade. 
Saadanne Aal bør, forinden de for
handles, holdes i gammeltjærede 
Hyttefade i flere Dage, for at I~ugten 
kan gaa af dem igen. Aalen optager 
nemlig meget hurtig Tjærelugten 
og Smagen, og er da ganske usæl
gelig. Londoner Publikummet er 
meget ømfindtlig i saa Henseende og 
ofte tvinges de Handlende til at 
betale Køberne deres Penge tilbage, 
selvom AaIene ere baade kogte og 
stegte. Tror Kunden, at han er 
bleven syg efter Nydelsen af Fiskene, 
saa forlanger han en betydelig Skades
erstatning. I,æge og Dommer hol
der næsten altid med Klageren; Hi
storien kommer i Bladene og Han
delen er ødelagt for lang Tid. 

Man vil heraf se, at det her dre
jer sig om en meget alvorlig Sag, 
som man har al mulig Grund at 
vogte sig for. 

Dødsfald. 
-o~ 

Netop som Generalforsamlingen i 
Fredericia var sluttet, korn der ~Ied
deleise om, at Bestyrebesmedlem, 
Murermester J{orlen Nielsen i Kol
ding var afgaaet ved Døden Dagen 
for.ud d. 23. :Maj. 

Den Afdøde var en af Kolding 
BJes kendte Skikkelser og havde 
i AarenesLøb mange forskellige 
Tillidshverv. Han sad i 20 Aar i 
Bygnings- og Ligningskommissionen 
og 'i en lang Aarrække i Bestyrelsen 
for Centralforeningen af jydske 
Murer- og Tømrermestre; han var 
i 30 Aar Rodemester og Formand 
for Sydjysk Haveselskab, ligesom han 
var en landskendt Frugtkender. 

Men foruden alt det, var Murermes
ter Morten Nielsen meget interesseret 
for Ferskvandsfiskeri, hvilket gav sig 
Udslag i, at han ikke alene altid 
gav Møde, naar Foreningen kaldte, 
men desuden saa vidt det stod til 
ham, støttede Sagen med Raad og 
Daad. 

Danske Ferskvandsfiskere vil der
for ogsaa bevare hans Minde 
venlig Erindring. Red. 

Literatur. 
--0-

Fra dflt kgl. d. Landhushodlnings
seiskab har vi modtaget Aarsberet
ningen om Selskabets Virksomhed i 
1912-13. 
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Af den fremgaar det, at det gamle, 
ansete Selskab stadig er i fuld 
Viguer. Dets Medlemstal, som nu 
er 774, er stadig stigende. Skønt 
det i Følge sin Natur er en Virk
somhed af koncentrisk Art, forstaar 
det dog samtidig at udstrække sine 
Føletraade til Kongerigets yderste 
Grænser, saa det altid er i Kontakt 
med det praktiske Landbrug og altid 
rede til at give i Lag med nye, 
uprøvede Opgaver hvis der er mindste 
Udsigt til, at det kan gavne vort 
Hovederhverv, Lan dbruget. 

Annoncer. 

Fiskemesterpladsen 
paa Clausholm 

ved Randers er ledig stI'aks for en 
yngre, ugift, dygtig og arbejdsom Mand. 
Personlig Henvendelse til 

Gartner Hansen. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 
tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a (j Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karl)el' og SUtlel' 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afbentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. .T. C. Christensen. 

@~!E~i~,~~!E,!~~!E~~~~~i~~i~~~@ 
\Xl \.tJ i Snnde og levedygtige I 
W B]-enæg ~J W <i> 
ffi ffi 
\17 \.tJ 
@ samt ro. 
ffi ]J( 
~ y ugelog Sættefisk ~ 
~ af ~ 
W Bæk" og Regnbueørred ID i leveres til billigste Priser af }R 
\Xl \il W LUNDGAARD FISKERI q; 
W pl'. Vejen S1. Telefon M;. <I> 
~ Tilkendt GnIdmedailIe @ 
@ paa Fiskeriudstillingen i Kø- lf\ ._. W 
@ benhavn 1912. @ 
.ro. ffi 
~~~!~~~~~~!~~i~~~~iES!E~!~~ 

! Averter i Foreningens Medlemsblad 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering 
aCI<'iskenet, Linee;ods, Sejlo. I. og 
giver Stofferne en Farve. - Absolnt nop
løseligt i Vand. Langt at foretJ.'ække for Till<endtGuldllledaille ved Dt'll sImIl
Barkning, Tjære o_ I. Nærmere Oplysninger dinaviske Fisl<el'indstilliIlg, interna-

,,_ . tinnale !tlotol"HdstiJ ling og det ,,1. IlOl"-
paa I<orlangende ved Henvendelse hl diske Fiskel'llløde i Købcnhavll 1912. 

Als "KYMEIA", Langebrogn.de 6, København. Tlf. 1516. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter 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. 

d8~8d8K fi)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefou-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~®~~~~~!~~~~~~~i~~~~~~i®~~i~~~~~~~~!~t'-~~~ 
Æ ~ 

I P orti ons.ørr e d, I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, i 
~ Suder, Skaller, Aborrer i 
i købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste It 
\1J Jernstation. 'Æ: i Kontant Betaling. i 
~ G. Domaschke, Æ 
.m l!'ischhandluul:. Berlin 40, ~ 
~ Lehrterstrasse 18-19. Æ 
~ Telegr.-Ad~.: Forellenhallen. i 
Æ. .ro. 
~~,~~~~~,~,@~~~~~~~~~i~~~~~!~~~~~~I~~ 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). • 
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Store Ørred til England. 
-0-

Fra Danmarks Fiskeriagent i Eng
land, Kapt. A. Sølling, har vi d. ] 2. 
dennes erholdt Anmodning om en
delig at faa afsendt et Par Prøve
kasser paa 30-40 Pd. indeholdende 
store Ørred (2 iL 6 Pd. Stk.) til Mr. 
E. L. Salomonsen &- Co. 6-7 Cross 
Lane, Billingsgate E. C. London og 
pakkede i Søllings Papir, som faas 
hos Papirhandler 1. Chr. Petersf!n 
"Hvælvingen" St. Kirkestræde 1, Kø
benhavn K. 

For prima stor Ørred skal Priserne 
være særlig gode i den kommende 
Uge. 

Vi opfordrer derfor Damkulturej
erne paa det mest indtrængende til 
at gøre et Forsøg. 

Red. 

Hvorlænge skal vi 
vente' endnu? 

-0-

Nu, er det snart tre Aar siden, 
jeg var med til at opmaale Aastræk
ningen yed HoltumAa. Vi begyndte 
Opmaalingen ved Ejstrup Sø og endte 
ved Arnborg. Det varede en tre
fire Dage at faaArbejdet udført og 
faa Lodsejernes N avne at vide, men 
den Ulejlighed regnede vi ikke for 
noget, naar det blot havde resulte
ret i, at vi havde fa aet nogle store 
Fisk, herop. 

Nu har vi imidlertid ventet i to 
Aar,uden at Forholdene har bedret· 
aig, saa Ventetiden begynder at falde 
lidt"lang, vi spørger derfor: "Hvor 
har ,vi Manden, der skal gøre det 
sidste Arbejde for Aaregulativet ved 
Holtum Aa?" En Lodsejer. 

Vor '~lskeeksport til Tyskland. 
-0-' 

Herom skriver Dansk Fiskeritidende. 
r Den, tyske Fiskehandlerforening 
har' for nylig holdt sin aarlige Gene
ra]foTsam!ipg, hvori fra dansk Side 
deltog Eiskeriinspektøren samt Gros
~erer K. M. Vendsyssel. 
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Et enkelt af de paa Mødet for
handlede Punkter er af særlig stor 
InterelOse for den danske Fiskeeks
port til Tyskland og bør derfor 
bringes til vore Læseres Kundskab. 
Vi tillader os efter sidste Nr. af 
"Fiskeribladet" (for 1. Juni) at gen
give Generalforsamlingens Vedtagel
se angaaende dette Punkt, Bestem
melser for Handelen med levende og 
ferske Fi.sk: 

"Generalforsamlingen in dskærpe
de og vedtog bl. a. følgende: 

Ved telegrafiske Bestillinger bæ
rer Køberen alle Tab, fremkomne 
ved Fejltelegrafering af Ordrer, og 
opstaar der Fejl i Ekspeditionen 
som F"lge af Fejltelegrafering fra 
Afsenderen, er denne ansvarlig der, 
for. Alt under Forudsætning af, at 
Fejltelegraferingen ikke har været 
aabenbar. Enhver Forsendelse sker 
for Køberens Regning og Risiko, 
derunder i Særdeleshed Tab, frem
komne ved Transportforsinkelser. 
For levende Ankomst af Hummer, 
Krebs osv. overtager Sælgeren ingen 
Garanti. Reklamationer maa uop
holdelig og i alle Tilfælde ikke se-

. nere en d 6 Tjenestetimer efter Va
rernes Modtagelse ske pr. Telegraf 
eller Telefon. I modsat Fald anses 
Varerne for antaget og godkendt. 
Priserne forstaas netto cassa Afsen
delsesstedet, betalbar uden nogen 
som helst Afkortning, i de første 
Dage af den ny Maaned for de i 
den forløbne Maaned købte Varer. 
Er Beløbet ikke betalt inden den 
10. i den ny Maaned, indkasseres 
det ved Postopkrævuing med Tillæg 
af Porto, saafremt Summen ikke 
overstiger 500 :Vlark. 

Emballagen til Indpakning af fer
ske Fisk beregnes billigst og tages 
ikke tilbage. 

Størrelsesforholdet ved Salg af de 
forskellige Sorter ferske Fisk be
stemtes saaledes: 
Laks, ekstra store, over 25 Pd. pr. Stk. 

do. store, 14-25""" 
do. store,mellem 10 14 II II " 

do. amaa, mellem 4-10" " " 
Laks, smaa, under 4 Pd. pr. Stk. 
Laksørred, store, over 7 Pd. pr. Stk. 

do. mellem, 2-7 '! " " 

do. smaa, under 2 " " " 
Aal, store, 11/2 Pd. og derover pr. Stk. 
do. mellem, 3J.i,--Il/2 Pd. pr. Stk. 

do. smaa, 1/4 """ 

Gedde, store, over 8 Pd. pr. Stk. 
do. store, melI. 5-8" " " 
do. mellem, 2-5""" 
do. smaa, 

" " 

Ferskvandsfiskerierne i Norge 
i Aarene 1909-1910. 

-0-

Ifølge Fiskeriinspektør A. Land
marks Beretning, som findes i Norsk 
Fiskeritidende for Maj 1913, har 
det samlede Udbytte af Laks- og 
Havørredfiskerierne i 
1909 været 975,000 kgr., Værdi 

Kr. 1,298,000,00 
191O været lH4,000 kgr., Værdi 

Kr. 1,400,000,00. 
Hertil maa endnu lægges de Be

løb, som erholdes ved Bortleje af 
Elve til Sportsfiskeri. For Aaret 
1910 udgjorde disse ifølge Fiskeri
bestyrern es Beretning: Kr. 325,000,00. 
Af Udklækningsapparater for Laks 
var der i 1909 23 Apparater i Virk
somhed med en samlet Produktion 
af ca. 1,815,000 Lakseyngel og i 
1910 20 Apparater med en Produk
tion af 1,440,000 Stk. Yngel. 

I 1908-1909 er endvidere ud
klækket 2,016,900 Stk. 0rredyngel 
og i 
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1909-1910 1,333,700 Stk. Ørred
yn gel til Udsættelse. 

Det synes ifølge Beretningen, som 
om de Forsøg, der i disse Aar er 
gjort med Opdrætning af Ørred i 
Damme, ere faldne mere eller min
dre uheldigt ud. 

Andetsteds i samme Hefte af Norsk 
Fiskeritidende omtales nogle Fore
drag af Hartvig Huitf'eldt-Kaas, 
hvori bL a. Næringsforholdene i de 
norske Vande 'og Vandenes Afkast
ning af Fiskekød berøres. Da den 
Slags Opgivelser altid har Interesse, 
skal jeg anføre, at man re'gner, at 
de fiskerigeste, norske Højfjeldsvande 
kan give indtil 8 Kg. Fisk pr. Hektar, 
men for det store Flertal af Ørred
vande maa man være fornøjet, hvis 
man faar 3 Kg. pr. Hektar. Ifølge 
samme Kilde regner Fiskeriinspek
tør Dr. Nordqvist, at i Finland er 
Gennemsnittet 1,5 Kg. og i Sverige 3 
Kg. Fisk pr. Hektar. 

I Tyskland regner man med meget 
højere Tal, fra 10-30, ja indtil 
45 Kg.s aarlig Afkastning pr. Hektar. 

For Danmarks Vedkommende skal 
jeg for Fuldstændigbedens Skyld 
tilføje, at her i Sorø Søerne har 
Gennemsnit for de første 3-4 Aar, 
jeg har drevet Fiskeriet, været 10 
Kg. Fisk pr. Hektar. Red. 

En Historie om den 
store Laksørred. 

(Fra Tidsskrift for J ægere o~ Fiskeri, 
Pinland.) 

-0-

Endnu havde jeg ikke f~aet fat i 
den store Laksørred, som jeg var 
kommen for at fange; men at jeg 
skulde faa den, derom nærede jeg 

ingen Tvivl; det hele var kun et 
TidsspørgsmaaL 

Jeg plejer gerne, naar jeg kom
mer til en Fos, straks at prøve alle 
mine medbragte Fiskegrejer. Jeg 
begynder med Fluerne, og først 
naar jeg ved, hvilke af dem, der 
passer bedst, gaar jeg over til Me
talfiskene og fra dem igen til Silke
fiskene. Hvis alle disse kunstige 
Remedier viser sig ubrugelige, tager 
jeg til Slut min Tilflugt til naturlig 
Madding, hvilket næsten altid giver 
noget, men som jeg ikke rigtig regner 
med til Sportsfiskeri af den "højere 
Skole". Den naturlige ;\ladding med 
sine store Kroge og tnnge Sænk 
passer egentlig kun til Gedder. 

Fluefiskeriet gav ikke særlig me
get denne Gang. Fluen fordrer 
grundere Vand og svag Strøm, og 
nu var Vandet altfor højt og Strøm
men for stærk. Men da jeg havde 
foresat mig at fange en Kæmpefisk, 
besluttede jeg mig til straks at gaa 
over til at fiske med Løje. "Spring 
hjem efter Madding", sagde jeg til 
min lille 'Yledhjælper og satte mig 
ned ved Bredden for at hvile. 

Det var ved Huopana Fos i Viitas
aari. Hver Gang, jeg hører N avnet 
nævnet, mærker jeg, hvorledes Blo
det strømmer mig til Kinderne, og jeg 
gribes af en besynderlig Følelse, 
af paa en Gang Lykke og Benovelse. 

I hele Verden findes der ikke en 
Plads, som for mig gemmer saa 
mang-e Minder, og som har fyldt 
mit Sind med saa herlige Stemnin
ger, som netop Huopana. Jeg kom
mer sikkert en Gang til det!l Ære 
at digte en Hymne, sammensat af 
det fineste, det vakreste, som mit 
finske Sprog kan byde mig. Nu 
siger jeg kun saa meget, at det be
llageligste og minderigeste Sted i 
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denne Fos for en Fisker er det a. 
k. "Valisuvanto", Stillevand midt i 
:Fossen, hvor Strømmen sagtner sin 
Fart, og der hvor de store Fiske 
paa deres Vej op og nAdad standse 
bagved Stenene for at hvile ud og 
vente paa Fiskeren. Hvilke spæn
dende Kampe har jeg ikke udkæm
pet ved disse Bredder! Hvilke 
mærkværdige Situationer har jeg ikke 
været i her. Utallige ere de Ørreder, 
som her ere fangede og igen have 
slidt sig løs, idet de enten kommer 
ind under Klippestykker eller Daar 
uu i den stride Strøm, hvor man 
ikke længere kan følge dem. Men 
netop i denne stadige U vished og 
Spænding ligger Ørredfiskeriets stør
ste Tiltrækning. Uden den var Ør
redfiskeriet ikke fornøjeligere end 
Fangsten af Gedde og Aborre. 

Jeg sad altsaa paa en Sten ved 
Bredden og lod tidlige Oplevelser 
passere Revue og væbnede mig til 
nye Bedrifter. 

Det var en Juniaften ved Otteti
den. Hist og her skød en tyk, sort 
Ryg op over Vandfladen ellel der 
blinkede en Hale, bred som et Aare
blad. Undartiden hoppede }<'isken 
op over Vandet i hele sin Længde 
og plumpede ned igen, dum og 
sanseløs, som en Stok. Der var 
nok af dem! Men skulde jeg faa 
nogen? Ganske sikkert! Det følte 
jeg paa mig selv. 

Der kommer Matti med Maddingen, 
som netop er tilpas, stor og let 
kroget af Formalinovløsningen. 
Sikker paa Fangsten brænder jeg 
af en saadan Iver, at jeg næppe 
kan knytte Linen fast, og da jeg 
gaar til Bredden for at gøre mit 
første Kast, faar Matti Lov til to 
Gange at tage Krogen løs af Ryg
gen paa mig. 

Lb.ngs Bredden gaar i Tømmer
flødningstiden en Bom, og det er 
fra denne man skal gøre sin Kast. 
Jeg gled langs Bommen frem til den 
Plads, hvorfra lllan lettest kaster 
hen til et Sted, hvor Fisken næsten 
altid bider. Og dette Sted maatte 
man saa at sige nærme sig paa 
en Milimeter: der, netop der, 
præcis saa og saa langt, lidt oven
for det og det Mærke paa den anden 
Bred. Thi Strømmen skal have fat 
i Maddingen og føre den derhen, 
hvor Fisken staar paa Lur, lige hen 
for Næsen af den. Maddingen skal 
bevæge sig akkurat paa sammeMaade, 
som en levende, lille Fisk, der søger 
at overvinde Strømmen, som drager 
af med den. Laksørreden lader en 
Madding, som staar eller spinner 
paa en unaturligt, mekanisk ~faade, 
urørt gaa forbi, eller følger den 
højst et Stykke Vej og trækker sig 
derpaa igen tilbage til sit Baghold. 

Hurra! Kastet lykkedes, næppe 
havde Maddingen naaet Overfladen 
og var gledet lidt nedad, før det 
nappede rigtig for Alvor. 

Næ, har man kendt Mage! Det 
var minsandten en stor en, Guderne 
ved, hvor stor. Linen staar, som 
om Krogen sad fast i Bl,l.nden. 

Naar en rigtig stor Fisk kommer 
paa Krogen, saa trykker den sig 
efter nogle Ryk mod Bunden, for 
saa atter at fare ud. Da først be
gynder den egentlige Kamp, en Kamp, 
som kan vare ved maaske i to Ti
mer. Jeg gJorde øjeblikkelig den 
samme Manøvre, som man altid gør, 
saasnart man mærker, at det bider, 
jeg løftede Stangen og tog Tag i 
Rullen, idet jeg ventede vaa Anfal
det. Men jeg mærkede intet. Den 
har rimeligvis været saa sikker' paa 
sin Sejer, at den ikke brød sig om 
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at kæmpe paa anden l\faade, end 
ved at trykke sig mod Bunden, sand
synligvis dækket af den samme, store 
Sten, hvorfra den gjorde sit Udfald. 

Den lader Forpostfægtningen være 
og gaar straks ti! Hovedslaget, som 
en stor Fisk altid leverer gennem 
et hurtigt Tilbagetog ti! sit Gemme
sted, som til en Fæstning. Den ved, 
at Udfald og Sliden i Linen kun 
trætter, men at det sparer paa Kræf
terne at ligge i Voldgraven. 

Fiskeren trækker gerne en lille 
Fisk uden vid'ere frem fra dens Til
flugtssted, men med en stor, er der 
ikke andet at gøre, end at vente, 
til den bliver ked af Situationen og 
selv farer frem. Med mit spinkle 
Hedskab og den enkle Line kan jeg 
ikke tænke paa at anvende l\Ltgt 
Her hjælper ikke andet end at sidde 
og vente. Jeg tænder mig derfor 
en Cigaret og sid der stille og ryger. 
Fisken der og jeg her; imellem os 
den spænte Line, paa hvilken Strøm
men spiller en sagte Melodi, højere 
jo mere spændt Linen er. 

Ogsaa Flaadet toner paa samme 
Maade og Haanden og hele Krop
lJell; det mærkes, som om ogsaa 
Naturen pludselig var fuld af Spæn
ding, ligesom før et Tordenvejr. 
Hvert Øjeblik kan der komme en 
Overrumpling. - Krogen kan sidde 
saa lidt fast, at den løsner ved før
ste Ryk. Fisken kan pludselig hoppe 
højt i Luften eller den kan slaa 
med Halen til Linen, saa den ril'es 
over ja, Situationen er sandelig 
spændende .. 

"Det er en sær Krabat, som slet 
ikke vil røre sig," siger Matti. -
'l Tænk, om Krogen sidder fast i 
Bunden." 

Drenge tror altid, at Linen er 

løbet fast, naar en stor Fisk holder 
sig stille paa et Sted. 

Jeg har røget en Cigaret og tændt 
en ny. Ventetiden bliver lang. Maa
ske skulde jeg forsøge at trække 
til, saa at den til Slut bliver træt. 
- Jeg strammer Linen uden andet 
Hesultat end at mit fine Hedskab 
staar i en skarp Bue; jeg giver ef
ter og Buen retter sig ud igen, 

Fisken flytter sig ikke og det ser 
ikke ud til, at den en Gang tænker 
derpaa. Den mærker sikkert, at min 
Haand dirrer, at Ryggen værker, og 
at Halsen bliver tør. Ej en Gang 
Tobakken smager mere. Den anden 
Cigaret har jeg røget ud og· kastet 
den i Fossen. Den tredie er halv
røget gaaet samme Vej. Nu er der 
gaaet en Time, siden Fisken bed 
paa. Efter alt at dømme skal der 
gaa en til Fossen bruser og Van
det iler afsted med rasende Fart. 
Hist og her slaar en Fisk. 

Lidt efter lidt begynder jeg at 
tvivle, om jeg nogensinde bar Byt
tet i Ketseren. Fisken vil ikke gaa 
op mod Strømmen, siden den saa 
længe har holdt sig paa en Plads. 
Og naal' den endelig begynder at 
bevæge sig, gaar den vel nedad med 
det samme, og mine svage Grejer 
formaar saa ikke at holde den. Skal 
jeg' forsøge at tage den med iVlagt 
og slutte Legen med Gevinst eller 
Tab? 

Den, som af egen Erfaring har 
k~)lldt en Ørredfiskers Fornemmelser, 
ved jo, at det mest kritiske Øjeblik, 
paa hvilket alt tilsidst kommer til 
at bero, nu kommer: skal man miste 
Taalmodigheden og med Magt frem
skynde Begivenhedernes Gang, eller 
skal man rolig vente, til Fisken bli
ver træt af at staa paa samme Sted 
og søge sig en bekvemmere Plads? 
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Da saavel Teorien om den eng
elske Videnskab siger, at Ørredfi
skeri er en Videnskab akkurat som 
Schakspil og Strategi, da og::!aa min 
egen Erfaring siger det samme, be
sluttede jeg mig til at vente, og jeg 
blev siddende akkurat i samme Stil
ling, i hvilken jeg nu havde siddet 
i to Timer. - Klokken var præcis 10. 

Da Slutbataljen i denne Kæmpe
strid først udkæmpedes KI. 12 om 
N atten, er det vist nu paa Tide, at 
vi gaar over til selve Katastrofen. 
"Matti!" sagde jeg, efterat jeg havde 
siddet i 3 Timer efter "Kastet." 
Jeg "fryser og er sulten." - "Jeg 
ogsaa." "Vi burde have taget Mad 
med os." "Jeg skal gaa efter no
get," siger Matti. "Hør Du, din Mor 
har det vel varmt hjemme?" "Ja, 
og Badstuen har hun sikkert ogsaa 
varmet op." 

"Det er jo sandt, det er Lørdag i 
Dag. Badstuen kan man i hvert 
Tilfælde ikke faa herhen, men gaa 
i Stedet efter hvad andet, Du kan 
faa Fingre i og som Du kan bære." 

En halv Time gaar, førend Dregen 
kommer tilbage, og en halv Time 
til, før Maden er spist og Theen fra 
Sodavandsflasken er hældt i Halsen. 

- All right! Og nu skal den 
tages. "Dreng, saml din Hat fuld 
af Sten." 

Det er nemlig et ganske udmæ'r
ket Middel til at faa Fisken til at 
bevæge sig, naar man kaster Sten 
lige ovenfor det Sted, hvor den staar. 
Der, plump den første Sten, der den 
anden, den tredje, tilsidst en hel 
Nævefuld, mange Næver fulde ... 
og Fisken - er fuldkommen ube
vægelig. 

"Den ene Sten gjorde ikke den 
anden bange," siger Matti ironisk 
smaaleende. Nu blev jeg vred .•• 

Den Sten skal vi nok snart have 
paa det Tørre! 

Jeg begynder at rulle Linien ind. 
Fisk er det, eftersom det spænder 
imotl. Linen er spændt som en 
Violinstræng. "Jeg trækker til end
nu en Gang. Det var da som sel
veste F-n ... at Du ikke l" .... 
Linen slaar mig i Ansigtet, og no
get flyv.er over mit Hoved. 

Hvis Birketræerne ved Bredden 
kunde fortælle, vilde de berette om 
en graaskægget Helts frygtelige For
bandelser, da Matti, tudende som en 
Hund, der er efter en Kat, for af
sted med Ketseren højt løftet og fra 
et Træ fanger min Hat og de i Hat
ten fastsiddende - tomme Kroge. 

Dog ikke helt tomme var de. 
l min Fiskerdagbog har jeg paa 

den Dags Datum skrevet: 
" Ved Viilisuvanto Onsdagen d. 30. 

Juni 1909 KI. 8 om Aftenen tog jeg 
paa Løje en stor Laksørred, - da 
den efter fire Timers Kamp sluttelig 
opgav Evret, viste det sig at være 
en stor - Trærod. " 

Juhani Aha. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Til Murermester Morten Nielsens 
Baare sendte Ferskvandsfiskerifore
ningen en smuk Krans. 

Artiklero~Meddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side al Hen
syn til Trykningen. 
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Annoncer. 
-0-

Et ungt Menneslre 
med virkelig Lyst til at lære alle 
Forhold at kende vedrørende Dam
kultur !ran faa Plads paa 

Lundgaard Fiskeri, 
Vejen. 

Fryseriet 
"Limfjorden", 

Glyngøre. 
tilbyder ærede Fiskerier 

.!.! .•••••••••• t"iskefoder. ~~~~!~~ 

Friskfanget ]laves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a. 9 Kr. pr. WO Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris sluttes gerne, 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I"underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder l,rima øjneæg. Yngel 
og Sætterisi, af Dæk-. lUl de
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af KaI'per og SUlter 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

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

Fiskemesterpladsell 
pila Clausholm 

ved Randers er stl'aks for en 
yngre, ugift, dygtig og arbejdsom ~land. 
Personlig Henvendelse til . 

(.al'tner Hansen. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c!Joltann von et/zen, 
ecls·vO'I'en FiskeauJ~tion(//1' iu,s, 

St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, 

• • • • • • • • • • • -aubefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
• Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
• • • ................ Store BasineI' for levende ]i'isk. ~, ............. ~ • 
• • • Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. -• • • Telegr.-Adr,: Fiseheitzen. 'I'elefon: Amt l, ~I'. l,547,Humburg. • • • • •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CUPRINOL 
er det bedste pJ.·æparat til ImpI>ægnering 
af )<' i s k e n e t, 1" i n e g o d s, S e j l o. I. og 
giver Stofferne en grønlig F~;rYe, Absolut Uop
løselia;:t i Vand. I,angt at foretrække fOl' Tilkendt Guldmedaillc ved Den ,lian
BarkIling, Tju~re o. l. Nærmere Oplvsninner dinaviske Fiskel'indstilling, inlet'na. 

l
, . ". t:> tiemale i\[otol'u(]stilling ng< det ,I, nOl"_ 

paa 10rlangende ved Henvendelse til eliskc Fiskcl'lnmlc i Købei,haVI) 1()l2 

A/S "KYMEIA", Lallgebrogade 6, KøbenJl8vll. Tlf. 7516: . . 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima SæHefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og S~der 
sælges. 

durb!JrJa/t fj)am/tulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48, 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~Ø) 

• Portionsørrei I 
større Ørred, Gedder, Karper, I 

Suder, Skaller, Aborrer I 
købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 

Jernstation. 

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

G. Domaschke, 
FischhandluDK, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Statskonsulent, Magister ehr. Lørtin.:. Lykkesholmsalle- 3 A, København. 

Trykt i Son Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem df 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 
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Indhold: 

Kan Fisk fryses og kaldes til Live igen? 
Kunstbefrugtning. 
Den russiske Preservering af fersk Fisk. 
Tysklands Ind- og Udførsel af Fersk-

vandsfisk. 
Laksens Luner. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Kan Fisk fryses 
og kaldes til Live igen? 

-0-

Herom skriver en Indsender til 
den norske Tidens Tegn følgende: 

I Forbindelse med "Tidens Tegn"s 
Notits i Nr. 155 om ovenstaaende 
Emne, skal jeg meddele, at Rogn 
blandt andet af Ørred og Kildeørred 
ikke altid behøver at dø, fordi den 
indefryser helt. For Aar tilbage 
fortalte Knud Haukelidllæter mig, at 
en Gang, før han fik et ordentligt 
U dklækningsapparat for Ferskvands-. 
fisk, plejede han at lægge lidt Rogn 
i nogle Kasser" i en Bæk. Et Efter
aar fik han mere Rogn end Kasserne 
kunne rumme. Resten lagde han 
ned i et Vandingstrug for Heste 
lige ved Vokslid Hotel. 

Vandet, der forsynede Truget, 
sprang op af Jorden lige ved og 
plejede at holde sig hver Vinter. 
Men ved Juletider det Aar frøs Van
det helt bort og Truget bundfrøs 
naturligvis meget hurtig. Da Vandet 
nogen Tid efter kom igen og smel-
tede Isen i Truget, viste det sig ud 
paa Foraaret at der i Truget var 
en hel Del Ørredyngel. 

Et lignende Forsøg, men med Rogn 
I af Kildeørred, blev gjort i det nu 

nedlagte Statsudklækningsapparat 
ved Ullern i Eker. - Rognen var 
her helt indefrossen i to Døgn. 

l Optøningen foregik imidlertid i 
I,øbet af saa kort Tid som c. 2 Ti
mer, og dette Tar rimeligvis Grunden 
til at ca. 75 Procent af den inde
frosne Rogn døde. 

At der om Foraaret ofte flndes 
Ørred yngel i optrukne Baade, som 
har været benyttet under Høstfiske
riet, er -ikke saa sjældent endda. 
Saadanne Tilfælde er ialtfald kendt 
fra mange af vore koldeste Landsdele. 

Birger .Aagaard. 
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Kunstbefrugtning. 
-0-

Over dette Emne skriver Dr. Ose. 
N ordqvist i "Fiske og och Fiskevård" 
følgende: 

For at et Hognkorn (Æg) skal 
kunne udvikle sig til en Fisk for
dres, at Ægget bliver befrugtet, d. 
v. s. at et Sædfim trænger ind i 
Ægget. Under Fiskenes "Leg" 
gydes saavel Ægget som Mælken i 
Vandet, hvorved ofte en Del af Æg
g~ne blive ubefrugtede; alle de 
ubefrugtede Æg gaa tabt. Det sam
me er Tilfældet med største Delen 
af de Æg, som falde ned paa uhel
dige Steder, i Dynd mellem Vand
planter i Stedet for paa disse. Slut. 
telig ødelægges en Mængde Æg ude 
i Naturen af ægædende Fiske, saa 
det kun bliver en ringe Brøkdel, der 
ud vikler sig til Fiskeyngel. 

For at faa en større Mængde Yngel 
af Fiskens Æg har man opfunden 
den kunstige Befrugtning, Denne 
s. k. artificielle Befrugtning bestal,lr 
deri, at man med et jævnt Tryk langs 
den legemodne Fisks Bug bar Æg
gene eller Mælken til at falde ned 
i et Fad; der blandes de sammen, 
hvorved Befrugtningen foregaar. Det 
første man derfor har at gøre er at 
skaffe legemodne Fisk. Disse skal 
ved Indfangningen være 3M modne, 
at Kønsprodukterne, ved et læmpe
ligt Tryk paa Bugen løber ud. Er 
dette ikke Tilfældet, sættes Fisken 
i Smaadamme, Hun- og Hanfisk hver 
for sig til de bliver kønsmodne. 

Hos de fleste Fiskearter kan man 
i Legetiden med nogen Øvelse ganske 
sikkert adskille de to Køn. Hun
nernes Bug er saaledes gærne mere 
fyldig, hvorved hele Kroppen bliver 
mere undersætsig, medens Hannerne 

er tyndere og derformerelangstrakte. 
Ialmindelighed er Hannerne ogsaa 
tidligere legemodne end Hunnerne, 
hvorfor man ved et læmpeligt Tryk 
henimod Kønsaabningen kan presse 
Mælken frem allerede nogle Dage ja 
i mange Tiltælde flere Uger tidligere, 
end Hunnerne afgive Rogn. Medens 
Fiskene gaar i Dammene maa man 
undersøge dem med nogle Dages 
Mellemrum om ikke Rognen er moden. 

I Reglen modnes Rognen ikke hos 
alle Individer af samme Art samti
dig. Man maa derfor undersøge 
hver enkelt Fisk for sig. 

Ved Befrugtningen bærer man sig 
ad paa følgende Maade: 

Man stiller foran sig et rent Fad, 
f. Eks. et almindeligt Vandfau, som 
bliver fugtet med Vand. Derpaa 
griber man Fisken med et fast Tag 
om Hovedet med venstre lIa an d, 
holder den over Fadet og tager med 
højre Haand om Fisken godt fremme 
paa Bugen, og fører derpaa Haan
den langsomt bagud mod Analaab
ningen, samtidig med at man med 
Fingrene udøver et svagt Tryk paa 
Bugen. Er Rognen moden, saa lø
ber den da uden Vanskelighed ud. 
Løber den ikke let, saa beviser det, 
at den endnu ikke er moden. Man 
bør da forsigtig sætte Fisken tilbage 
i Dammen eller helst i en anden 
tom Reservedam for ikke at blande 
den allerede 'undersøgte Fisk med 
saadanne, som endnu ikke er under
søgte. Hvis man med Vold vil søge 
at presse Rognen ud af Fisken ska
der man denne og faar mere eller 
mindre ubrugelig Rogn. Ved Be
handlingen af mellemstor Fisk bør 
man for lettere at kunne holde Fi
sken først lægge en linned Klud el
ler et Stykke N æt om Hovedet paa 
den. Har man med stor Fisk at gøre, 
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som f. Eks. Laks eller Gedde, er det 
nødvendigt at være to Personer for 
at udføre "Presningen"; den ene 
holder saa Fisken med den ene Haand 
om Hovedet og presser Rognen ud 
med dAn anden Haand, medens Med
hjælperen holder Fiskens Hale. Gavn
ligt vil det da være at bøje Halen 
svagt opad, saa Bugen bliver noget 
spændt. Hele Rognmassen hos Fisken 
modnes sædvanligvis ikke paa en 
Gang. Saa snart Rognen ophører 
at løbe ved et lempeligt Tryk, bør 
man derfor lægge Fisken tilbage i 
Dammen og vente nogle Dage, til 
den sidste Rogn kan tages. Umid
delbart efter at Bognen er presset af 
Hunfisken, presser man paa lignende 
Maade Mælken af Hanfisken i samme 
Fad, hvor Rognen er, hvorefter man 
forsigtigt med en Fjer eJler med 
Haanden rører Fadets Indhold rundt, 
til man ser, at Mælken er jævnt for
delt omkring Æggene, hvorpaa man 
paahælder rent Vand. Under dette 
Arbejde maa man passe paa at Van
det ikke falder for heftigt paa Æg
gene. I dette Vand lader man Rog
nen ligge 5-10 Minutter, hvorefter 
det mælkede Vand hældes bort og 
rent hældes paa. Ved Fiskens Be
handling bør man saa vidt mulig 
undgaa, at Exkrementer, Blod, Slam 
eller anden Urenlighed blandes med 
Kønsprodukterne. Hvis saadant ved 
Uagtsomhed er kommen i Fadet, bør 
man saa nøjagtig som mulig søge at 
fjærne det. 

De saaledes befrugtede Æg læg-
. ges derpa!i. i Klækkeapparaterne til 
videre Udvikling, eller ogsaa an
bringes de paa Fiskenes naturlige 
Legepladser. Har man at gøre med 
Fisk, som har klæbende Æg, maa 
man bære sig ad paa en anden Maade 
end her er beskrevet. 

Ved Befrugtningen af den Slags 
Rogn, som man f. Eks. ønsker at ud
klække i en Sø, er det bedst at anven'" 
de en stor, vel renvasket Træbalje, 
]Jaa hvis Bund man lægger et tæt Lag 
af Enebærris og hælder saa meget 
Vand derpaa, at Risene bliver dæk~ 
kede deraf. Naar dette er gjort, 
presser man Rognen af en Hunfisk 
jævnt fordelt ud over Risene i Bal
jen, og derpaa hurtigst mulig Mæl
ken af Hanfisken og rører derefter 
med Haanden om' i Vandet, saa at 
Mælken bliver godt fordelt, derpaa 
presses endnu nogle Hnnfisk osv, til 
man ser, at Risene er vel besatte 
med Rogn. N aar dette er gjort, 
tager 'man Baljen med dens Indhold 
ud til en Risvase i Søen og stikker 
Risene med de derpaa hæftede Rogn. 
korn fast i Vasen eller udsætter dem 
i Klækningskassen, hvorved Æggene 
beskyttes mod Skadedyr. Under 
dette Arbejde maa man sørge for at 
Rognen ikke for længe udsættes for 
Luftens udtørrende Indflydelse. Ved 
Befrugtningen af klæbende Æg maa 
man passe paa, at de ikke klumper 
sammen, da Æggene saa ikke faa 
tilstrækkelig Luft og som en Følge 
deraf dør. 

Den russiske Preserve
ring af fersk Fisk. 

-0-

Om den tidligere her i Bladet 
omtalte russiskcPreservering af fersk 
Fisk skriver Dansk Fiskeritidende 
følgende: 

Om den af D. ,F. T. refererede 
russiske Fremgangsmaade for Op
bevaring af Fisk, giver Fiskeriagent 
Johnsen ydetligere følgende Oplys-
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ninger, dateret HullI6. Maj, i "Fi
skets Gang" for 28. Maj d. A. 

Salt, Eddike og Alkohol som Op
bevaringsmiddel i Stedet for 1s 
Resultatet af Eksperimenterne i 
Hull. Professor Alexander Dani" 
levsky, den russiske Videnskabs
mand, vendte, i Gaar tilbage til 
Hull for at fremvise den Ferskfisk, 
som 16 Dage i Forvejen var behaud
let efter hans Metode. 

Det vil erindres, at Professoren 
besøgte HuH den 29. April sammen 
med andre bekendte Russere for at 
demonsterere fol' Medlemmerne af 
Trawlerejernes og Fiskehandlernes 
:Foreninger hersteds, hvordan Fisk 
kan opbevares i en næsten ubegræn
set Tid, og torvbringes i omtrent 
samme Tilstand, som da den blev 
fanget, ved Hjælp af en Behand
lingsmaade, han har opdaget, idet 
:Fisken bibeholder sin Friskhed og 
alle sine nærende Egenskaber. Ved 
denne Lejlighed blevet Antal Fisk, 
hvoriblandt Rødspætter, Makrel, 
Hvilling, Torsk og Sild behandlet 
med tre forskellige Vædsker - Køk
kensalt, Eddikeessens og Alkohol 
alle ligefremme og billige Ingredien
ser - lagt i Krukker, som blev for
seglet af den russiske Vicekonsul og 
overladt Trawlerejerne til Opbeva
ring. 

Seglene taget af Fisken. Mange 
af Trawlerejerne i HuH var tilstede, 
da Seglene blev taget af, Fisken va
sket og baaret rundt til Eftersyn. 
Udseendet og Lugten syntes at kon
statere alt, hvad Professoren havde 
paastaaet med Hensyn til sit Opbe
varingsmiddel. Flynderen var saa 
ndmærket opbevaret, at den havde 
en meget behagelig Smag, som den 
var, og efter at den var kogt, vilde 
den nok være llgesaa behagelig som 

en Fisk, der blfilv fanget og solgt 
paa sædvanlig l\.faade. 

Set fra den Side var Professo
rens Eksperiment vellykket, og han 
var selv meget tilfred8 med Resul
tatet. Men alligevel fandt de tilste
deværf:'nde Trawlerejere, at Meto
den hverken kunde anvendss i HuB 
eller paa de engelske Markeder. 

Deres Indvendinger var af saadan 
Natur, at der formodentlig ikke bli
ver gjort noget Forsøg i HnH paa at 
anvende det nye Opbevaringsmiddel 
i Stedet for Is, tiltro ds for de 
Koncessioner (som Retten til at fi
ske i visse store territoriale Far
vande, Anløb af visse Havne og 
Ret til at sælge Fisk paa det rnssi
ske Marked), som Professoren var 
i Stand til at tilbyde dem. 

En Chance for andt'e Havne, Men 
det kan være, at Behandlingsmaa
den vil bidrage til at ud vikle de 
evropæiske Markeder, thi endskønt 
Trawlerejerne i HuB ønsker at sæl
ge deres Fisk sall. hurtigt som mu
ligt efter deres Ilandbringelse, er det 
af stor Vigtighed, om Brugen af et 
eller andet Opbevaringsmiddel kan 
bringe Fiskehandelen op paa Mar
kerne i Mellem-Europa. 

Som nævnt var Professoren selv 
meget tilfreds med det Resultat, han 
har opnaaet; thi Fisken, som havde 
været opbevaret i Krukkf:'r i seksten 
Dage, blev endog serveret ved en 
stor' Frokost i London, hvor flere 
Medlemmer af Fiskerikollegiet var 
tilstede, og man fandt den udmær
ket. Professoren paastaar, at naar 
hans Metode bruges, vil Fisk kunne 
opbevares og tjene til Menneske
føde mindst 2 Aar hen, og Omkost
ningerne derved vil kun beløbe sig 
til 1/5 Part af, hvad Isning af Fisk 
koster. Han fremhævede endvidere, 
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at Fisk, behandlet paa denne l\1aade. 
ikke alene beholder sin fulde V ægt, 
- ved Brugen af Is taber Fisk i 
Vægt, - men ogsaa alle sine næ
rende Egenskaber. "Fisk torvbrin
ges ofte nutildags i en relativt daar
ligere Tilstand end før, fordi den 
fordærves hurtigere, naar den ud
sættes for Luften i varmt Vejr eller 
i varme Klimaer," fortalte h,an. 
Fisk, som har været opbevaret i 
Professorens Laboratorium i St. 
Pedersborg, har kunnet spises efter· 
at have været i Præparatet i to Aar. 
U dgifterne ved at preservere 200 
Ibs. Fi~k i otte og tyve Dage efter 
hans System, vil beløbe sig til 6 d 
eller 8 d. 

* * 
Desværre meddeler ovenstaaende 

Beretning ikke, hvilke de Indvendin
ger var, som - trods de gyldne Løf
ter om Koncessioner etc. - frem
sattes fra,Trawlerejernes Side. De
res Afvisning tyder i hvert Fald 
ikke paa særlig Tillid til den rus
siske ~ietodes Anvendelighed. I et 
tysk Fiskeriblad ("Die Fischwoche" 
for 24. Maj d. A.) er den forløbige 
Beretning ogsaa blevet skarpt hi
tiseret (under det ansete Forfatter
mærke Bl.) og nærmere Opklaring 
udbedes. 

Indtil Sa~en foreligger belyst, gør 
vi sikkert bedst i at stille os af
ventende. Saa meget snarere kan 
vi det, som vi herhjemme i Hr. 
Fiskeeksportør Ottesens tidligere 
omtalte Prysemetode jo har fa aet et 
Preserveringsmiddel, der 61' baade 
anerkendt og praktisk anvendeligt. 

Laksens Il un er. 
Fra »Fishing Gazette« af A. J. H. 

-0-
Det altid interessante Sporlsblad 

"Spectator" indeholdt forleden Uge 
en lang Artikkelom Laksens Lune
fllldhed. Om Spørgsmaalet, hvorfor 
Laksen tager Maddingen - og hvor
for den undlader det, udtaler For
fatteren: 

Det er endnu et aabent Spørgs
maal, som der længe vil kunne stri
des om, hvorvidt Laksen alene la
der sig beherske af sine Luner, el
ler om den ikke ogsaa stundom lader 
sig lede af Smag eller Lugt, saavel 
som af Synet. Det er saaledes en 
ligefrem Troesbekendelse hos en
kelte Laksefiskere, at Laksen ikke 
vil røre et Agn, som har været pre
serveret i Formalin, i det mindste 
ikke før ethvert Spor af Preserve
ringsmidlet er fjærm·t ved Hjælp af 
Salt. 

Forfatteren har selv engang iagt
taget et Agn preserveret med F 01'

malin, der blev sluppet ned til en 
Laks, del' laa i enDam; endnu medens 
Maddingen var mange Meter fra Lak
sen, vendte denne Halen til og styr
tede bort fra Dammen. Det var 
ikke denne hurtige Flugt udpaa dy
bere Vand, som man kan iagttage, 
naar man nærmer sig for meget til 
en Laks, der staar i Skjul bag en 
Sten; Fisken styrtede afsted som i 
Rase~i eller fuld af Modbydelighed. 
Paa den anden Side er der dem, 
der vil paastaa, at en Laks bider 
paa en nykogt Reje, naar den re
fuserer alt andet; i Virkeligheden 
har ogsaa Forfatteren heraf selv op
levet, at en Laks tog friske Rejer, 
medens den ikke rørte sig efter 
nogetsomhelst andet, som han havde 
hos sig til Agn." 
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Tysklands lnd- og Udførsel af Ferskvandsfisk. 
1. Januar til 30. September. 

1909 1910 1911 1912 
Karper. 

Indførsel dz dz dz dz 
fra østrig-Ungarn 5214 5547 5401 5455 
- Frankrig 703 906 597 714 

ialt indført GGGO 6938 8369 6928 

Udførsel dz dz dz dz 
til Rusland 617 405 590 1115 
- Schweiz 96 69 70 116 

ialt udført 818 522 80a 1272 

Aal. Suder og andre levende Ferskvandsfisk. 
Indførsel dz dz dz dz 

fra DanmaTk 6390 7816 8538 8695 
- Nederlandene 3920 4588 3772 3770 
- Østrig-Ungarn 1G24 1632 2106 1566 
- Sverig 1835 2204 1401 1539 

ialt indført 15781 17502 18313 17191 

Udførsel dz dz dz dz 
til Rusland 311 373 397 515 
ialt udført 1387 1095 1100 1314 

Aal. Suder og andre ikke levende Ferskvandsfisk, 
ogsaa frosne. 

Indførsel dz dz dz dz 
fra DanmaTk 1488 1610 2024 980 
- Nederlandene 9928 94HO 12186 9986 
- Norge 3928 3428 3337 1747 
- Østri g-Ungarn 1643 2235 2245 2177 
- Rusland i Europa 776G 14805 19927} 15213 - Rusland i Asien 2363 203 778 
- Forenede Stater 3978 6342 3771 5560 

iaIt indført 35417 40142 46685 38907 

Udførsel dz dz dz dz 
til Rusland 133364 12026 14647 15277 
- Schweiz 1562 1677 1708 1517 
iaIt udført 17410 15786 18953 19230 
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I Virkeligheden har det ikke me
get at sige, hvorfor en Laks tager 
en Flue eller et andet Agn, naar 
den blot tager det. 

Det er besynderligt at )le, hvor 
Sportsmænd er uenige om, bvorvidt 
Formalin virker afskrækkende paa 
Laks, Ørred Gedde etc. Nogle er 
overbevist om, at det gør; ~andre 
blæser ad denne Tanke og viser 
hen paa de tusinde af Tobiser og 
andre Smaafisk, som pr'eserveres i 
Formalin og anvendes med Udbytte. 

~Iindre }Ieddelelser. 
-0-

Ifølge Dansk Fiskeritidende er der 
nu dannet et Aktieselskab til U dnyt
telse af Fiskeeksportør A. Ottesens 
Opfindelse med frossen Fisk. 

I Bestyrelsen sidder foruden Op
finderen, der bliver Selskabets ad
ministrerende Direktør, Professor 
ved Polyteknisk Læreanstalt E. P. 
Bonne~en, der er Formand, Gehei
meraad Bramsen, ~ æstforman d, Gros
serer Joh. Baune, Aarhus, Overrets
sagfører Peter Heise og Dr. phi1. 
Direktør for den biol. Station C. G. 
Joh. Petersen. 

Fællesdyrskue i Københavns Fæl
ledpark d. 3. 4. 5. og 6. Juli 1913. 

I Anledning af, at Redaktionen har 
fa aet Anmodning om, at bringe vore 
Læsere Meddelelse om det store Fæl
les dyrskue i København, skal vi sam
tidig oplyse, at Entreen til Dyrskuet 
bliver følgende: 
1. Dag: Voksne 100 Øre Børn 50 øre. 
2. 100 - 50 
3. -
4. -

75 - - 25-
50 - - 25-

Der sælges desuden Partoutkort, 
saaledes at Indehaveren kan gaa ud 
og ind paa Skuet, som han har Lyst, 
for 5 Kr. pro persona. 

Annoncer. 
-o 

Et ungt Menneske 
med virkelig Lyst til at lære alle 
Forhold at kende vedrørende Dam
kultur !ran faa Plads paa 

Lundgaard Fiskeri, 
Vejen. 

En stor Sø! 
En stor, fiskerig Sø, ca. 600 fd. Land, 

som er forpagtet for en længere Aar
række for en meget lille Afgift, ønskes 
paa Grund af anden Bestemmelse af
hændet til en solid Mand. Eneret haves 
over hele Søen. Billet, mærket Fiskeri 
tilsendes dette Blads Kontor. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn=tel 
og Sættefisk afBæk-. )Uhle
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Chrlstp-ntlen. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 
,tilbyder ærede Fiskerier 

:Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørreclarter købes. 

"Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i ~lle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper, og Suder 
sælges. 

f59~9d81t fi)amltullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jøt'yensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr.: 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

@~~~~@!~~~~~!~~~~~~~~i~~~~i~~~~~~~~~~~~~~1 
Æ m I Portionsørrei I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, i 
li Suder, Skaller, Aborrer i i købes og afhentes metl Specialvogn paa næl'meste W 
. Jern station. I 

Kontant Betaling. i 
G. Domaschke, }i( 

Fisehhsndlnn~, Berlin 40, Æ 
~ Lehrtersu'ssse 18-19. W i TelegT,-Adr,: Forellenhandel. I 
~~~~~~~~~@~~~~~~~~i~~~@i~t3i~tJ.~~~~~~ 

Statskons~lent, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redakti(Jn og Kontor: Dr. phil. IIojfmeym', Som. Telefon 24 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen, sker til Kontoret eller til et Medlem dt 
BestYl·elsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

15. Juli. 1913. 

Indhold: 
En sjælden AaI. 
Mere om Salg af Ørred og Ørredæg til 

England. 
Regnskabet for den skandinaviske Fi

skeriudstilling og internationale Mo
torudstiJling i København 1912. 

Alder og andre biologiske Forholdhos 
Laks fra 4 Elve i Sydvest-Island. 

Annoncer. 

En sjælden Aal. 
-o-

l forrige 1tbaned fangedes i Tuel 
Sø ved Sorø (415 Td. Ld.) en Aal 
af et noget usædvanligt Udseende. 
Aalen var 94 cm' lang, men vejede 
kun 700 gro. den var derfor ual
min delig tynd i Forhold til sin Længde. 
Tilsyneladende fejlede den ikke no
get: den var levende, da den kom 
mig i Hænde, og var fanget paa 
Madding af levende Hork, saa Mad
lyst savnede den ikke. 

En nøjagtig Undersøgelse viste 
ogsaa, at dens indre Organer var i 
den skønneste Orden! men den 
var gammel! Skælundersøgelsen gav 
som Resultat, at den mindst var 16 
Aar, saa det har rimeligvis været 
Alderen, der har begyndt at trykke 
den. 

Med det samme jeg taler om mit 

eget Fiskeri, skal jeg tilføje, at Op
gangen af Aalefaring ad naturlig 
Vej, har været bedre her i Søerne 
iaar end i lange Tider. Ligeledes 
er vi nu begyndt at se mange flere 
halvstore Aal eud tidligere, hvilket 
rimeligvis for en Del skyldes U d
sætteisen af den engelske Aalefaring. 

Red. 

I Mere om Salg af Orred 
og Ørredæg til England. 

-0-

Paa Forespørgsel til den danske 
Fiskehandler E. L. Salomonsen & 
Co, l) --7 Cross Lane, Billingsgate, 
London bar Redaktionen under 10. 
dennes modtaget følgende: 

"I Besvarelse af deres ærede Fore
spørgsel af 27. f. lVI. skal vi meddele, 
at døde Ørreder altid kan sælges 
her til' en efter engelske Forhold 
god Pris. For blanke Fisk opnaas 
fra 10 Pence til 1 Sh. 6 Pence a 2 Sh. 
pr. eng. Pund"). For mørke Fisk er Pri
serne lavere; men selvfølgelig er det 
vanskeligtat udtale sig bestemt, indtil 
vi kender Varernes Kvalitet. An
gaaende Ørredæg, da er man her 

*) eng. Pund 0,9072 dansk Pund. 
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ængstelig for at importere disse fra 
Continentet grundet paa Rygter om 
Sygdom blandt Fiskene: men hviti 
absolut prima Æg fri for al Smitte, 
kan garanteres, og Prisflrne er pas
sende, saa kan sansynligvis Partier 
af fra 5000 til 50,000 Stk. sælges 
her til de store U dklækningsanstal
ter. Hvis Æg og Yngel kommer' 
fra Vande, hvor Fisken bider villigt 
paa Flue, da er det af betydelig 
Vigtighed for Salget. Æg sælges 
her fra tidlig i Januar til Slutningen 
af Februar." 

Idet vi iøvrigt skal henvise til den 
danske Fiskeriagent i England Kapt. 
Søllings Udtalelser denne Sag ved
rørende, der findes i Medlemsbladet 
Nr. 11 fra Juni i Aar, skal vi ind
trængende anbefale Foreningens 
Medlemmer at gøre et alvorligt Forsøg 
paa at skaffe vor fortrindelige Ørred 
og vore udmærkede Ørredæg Indpas 
paa det engelske Marked. Red. 

Regnskabet for den skandi
naviske Fiskeriudstilling og 
internationale Motorudstil-

Ung i Kbh. 1912 
foreligger nu i sin endelige Skik
kelse det balancerer med 181,498 Kr. 
15 Øre og udviser et Overskud 
af 2040 Kr. 16 øre. 

Alder og andre biologiske Forhold 
bos Laks fra 4 Elve i 

Sydvest Island. 
Af Dr. Rnut Dahl. 

(Norsk Fiskeritidende). 

-0-

Ved en Række Arbejder er det 
nu godtgjort, at meget vigtige Op-

lysninger angaaende Laksens Liv 
kan faaes ved Studiet af dens Skæl. 
Jeg henviser i saa Henseende til 
Johnstone Callderwoods og Huttons 
Arbejder i Skotland og England samt 
til mit Arbejde "Alder og Vækst hos 
Laks og Ørred i Norge," hvori jeg 
paa Grundlag af et stort Materiale 
har behandlet Spørgsmaalet for 
Norges Vedkommende. 

Det maa nu anses for sikkert, at 
man ved at· studere Aarringene i 
Laksens Skæl, kan faa bl. a. følgende 
Oplysninger: 

Varigheden af den Tid, Laksen 
som Yngel opholdt sig i Elven, kan 
aflæses. 

Dernæst kan det bestemmes, hvor 
lang Tid den har opholdt sig i Havet. 

Endelig kan det med ganske stor 
Nøjagtighed siges, om en Laks har 
gydt tidligere i sit Liv eller ej. 

Under Opholdet i Elven paavirkes 
nemlig Skællene saaledes, at særlig 
dets øvre, nedre og bagre Kanter 
afslides. N aar Laksen da atter van
drer ud og begynder at vokse, dan
ner der sig langs denne slidte Kant 
et uudsletteligt Mærke eller Ar, som 
Laksen beholde'r hele Resten af sit 
Liv. 

For mig, som hidtil væsentlig har 
studeret vor norske Laks, var det 
meget interessant til Sammenligning 
at faa Prøver af Laks fra Island at se, 
og da Hr. Mag. Bjarni Sæmundsson 
tilbød mig at faa undersøgt en Del 
Skælprøver af Laks, som han Som
meren 1911 havde samlet fra island
ske E!ye, paatog jeg mig m('d Glæde 
dette Arbejde. 

Samlingen bestod af følgende 
brugbare Prøver, som var ledsaget 
af Opgave over hver Fisks Længde 
og Køn. 
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Disse PIøver har jeg underkastet 
en nøjagtig Undersøgelse. 

Ved Hjælp af de saaledes tilveje
bragte Datoer kan en Del ganske 
vigtige Oplysninger faaes om Laksen 
i Sydvest Islands Elve. 

Studerer vi først Varigheden af 
Laksens Ophold som Unge i Elven, 
kan vi fra mine Resultater hente 
følgende Sammenstilling. 

Af dette kan vi se, at Laksen i 
disse Elve har levet fra 2~5 Vintre 
efter Udklækningen, inden den som 
udvandrende, i Højden 5-6 Tommer 
lang Unge for første Gang forlod. 
Elven. De fleste udvandrer dog 
efter 3 og færre efter 4 Vintres For" 
løb. Det er bare nogle ganske faa, 
som bliver vandrefærdige efter 2 
Vintre og ganske ubetydelige Antal 
staar saa længe som 5 Vintre i 
Elven. 

Disse Forhold svarer i det hele 
til dem, som jeg har fundet i vore 
norske Elve, og de ligner nærmest 
Forholdene i de af Trøndelagens 
Elve, som jeg har haft Anledning til 
at undersøge. Det er nok saa karak
teristisk, at disse praktisk talt lig. 
ger paa samme Breddegrad som det 
sydlige Island. 

De næste Forhold, hvorom Under
søgelserne giver vigtige Oplysninger, 
er angaaende den Tid, som medgaar, 
inden Laksen vender tilbage fra 
Havet for at gyde, og angaaende 
Længden af Laksens Liv efter U d
vandringen. 

Benytter vi atter de Datoer, som 
jeg fik ved Analysen, kan vi opstille 
følgend e Oversigt: 

. diverter 
i /3Yledlems6Iadet! 

Pt'isen fot' A.nnoncer er: 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pf'titlinje, 

6 

12 
24 

12 
10 
8 

5-
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De Antal Fisk, i hvis Skæl der 
var Gydemærke, er anført i Klammer. 

I Norge og alle de andre Steder, 
hvor Forholdet har været undersøgt, 
viser Laksebestanden at bestaa af 
følgende Grupper: 

Smaalaks: Laks som har levet 1 
Vinter efter Udvandringen, og som 
aldrig har gydt, gennemsnitlig Læng-
de 55-58 cm (Norge). . 

Mellemlaks : Laks som har levet 2 
Vintre efter Udvandringen, og hvoraf 
et Faatal før har gydt, gennemsnitlig 
Længde 78-80 cm (Norge). 

Storlaks: Laks som har levet 3 -
undtagelsesvis flere - Vintre i Havet 
og hvoraf ligeledes bare et Faatal 
har gydt før, gennemsnitlig Længde 
89-98 cm eller mere (Norge). 

Paa Island genfinder vi ogsaa, som 
vi ser af ovenstaaende Tabel, lig
nende Forhold. Men hvis Prøverne 
kan antages at være typiske for Is-

land, sall, er det straks paafaldende' 
at de gamle Fisk, og da fornemmelig 
de Fisk,som har levet 3 Vintre og 
mere efter Udvandringen, er meget 
faatallige. 

Medens det i Norge og }1~ngland 

er vanligt, at store Dele af Bestan
den først efter 2 og 3 Vintres For
løb for første Gang vender tilbage 
for at gyde, og at kun visse Kyst
strøg og Elve har en Bestand, som 
ligner Islands med Hensyn til Alder, 
sall, er Islands Laks efter Prøverne 
at dømme gennemgaaende meget 
unge. De aller fleste vender tilbage 
efter l Vinters Ophold i Havet. I 
Ellidall, er saaledes mel' end 4/5 af 
Bestanden saadanne unge Fisk, og in
genFiskhar været iHavet mere end 2 
Aar efter Udvandringen. I Hvita er 
over 3/5 af Bestanden Fisk, som har 
været 1 Vinter i Havet, og kun 1 
Fisk af hele Prøven har levet 3 Vin
tre efter Udvandringen. 0lfusa har 
overvejende 2 Vintres Fisk. I Haf
f jord ara, som formentlig er en ty
pisk Storlaks-Elv, finder vi ingen af 
den mindste og yngste Gruppe. Ho
vedmassen ser her ud til at være 2 
Vintres Fisk, medens Fisk, som har 
en Alder af 3 og 4 Vintre efter Ud
vandringen, øjensynlig er sjeldnere. 

Hvis Prøverne kan betragtes som 
repræsentative for Islands Laksebe
stand, hvad jeg ikke formaar at be
dømme, saa ser det ud til, at Lak
sen pall, Island i det store og hele 
maa have et kortere Liv efter U d
vandringen, end den har i de fleste 
andre europæiske Lande, hvor For·' 
holdene er kendt. 

Dens Livs Kortvarighed illush-eres 
ogsaa, hvis vi betragter Forekomsten 
ai FiRk, som besidder Gydemærke i 
sine Skæl og saaledes Illed Sikker
hed kan siges at have gydt før. 
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Naar man betragter de i Klamme 
anførte Tal, vil det sees, at de er 
meget faatallige i Forhold til de 
jomfruelige Fisk. Pall. samtlige 315 
undersøgte Fisk falder der kun 25 
Fisk med Gydemærke, altsall. kun 
7,9 % af hele Prøven. I enkelte 
Prøver saasom fra Ellidall. og Hvita 
er Procenten lavere, i Prøverne fra 
Ølfusa og Haffjordara er den højere. 

I Sammenhæng med Laksens kort
varige Liv pall. Island staar muligens 
ogsaa det Forhold, at Kønsmoden
heden hos Hunfiskene indtræder paa 
et tidligere Tidspunkt end den of
test gør andre Steder. 

I Norge har man flere Elve, hvor 
Bestanden ligner dem, som PrøveIl1e 
viser pall. Ellidaa og Ølfusa, saaledes 
eksempelvis Sireaaen i det sydvest
lige Norge. Fra denne El" forelig
ger der Optegnelser over Fiskens Køn 
for en Række Aar, og Undersøgelse 
af disse Optegnelser viser, at de mind
ste Laks, som har levet kun l Vin
ter i Søen efter Udvandringen for 
det meste er Hanner. Runnerne er 
næsten alle ældre. Andre Under
søgelser af Laks af samme Alder 
foretaget i det nordlige Norge, har 
ogsaa givet et lignende Hesultat. 
En fyldigere l:ndersøgelse af dette 
Spørgsmaal er ønskelig, men alt, 
som indtil Dato foreligger, gør det 
rimeligt at antage, at den Laks, som 
i Norge kommer i Elvene, efter 
at have levet l Vinter efter Udvan
dringen, overvejende er Ralmel'. Hr. 
Sæmundsson har i sine Prøver søgt 
at bestemme alle Fiskes Køn efter 
ydre Kendemærker. En saadan Be
stemmelse er paa smaa Fisk, og saa
fremt Kønsmodenheden ikke er langt 
fremskreden, ikke sikker, og mange 
Bestemmelser sees ogsaa at være 
opført under Tvivl. En vis Værdi 

har dog formentlig en saadan Un
dersøgelse, og opstiller jeg efter Hr. 
Sæmundsons Bestemmelser de for
skellige Al dersgrupper, indtil efter 
Køn, faar jeg følgende Tabel: 
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Det umiddelbare Indtryk, man 
faar af dette et', at der øjensynlig 
maa være flere Typer af Laks eller 
Laksebestand. 

1. I Øifusa og Haffjordara er Smaa
laks yderst faatallig eller mang
ler ganske, saaledes som Til
fældet er i mange norske Elve. 
Bestanden bestaar af Mt'llemlaks 
og Storlaks, omtrent lige Antal 
af begge Køn. 

2. Den anden Type repræsenteres 
af Hvita, hvor Bestanden bestaar 
af talrige Smaalaks, næsten alle 
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Hanner; dernæst af Mellemlaks 
og Storlaks, som overvejende er 
Hunner. Det ligner meget For
holdene i norske Smaalakselve. 

3. Den tredie Type repræsenteret 
af Ellidaa har jeg hidtil aldrig 
set Sides t y kke tiL Bestanden 
bestaar her ove,rvejende af Smaa
laks med begge Køn næsten 
ligelig repræsenteret. En mindre 
Del er Mellemlaks ligeledes med 
begge Køn i omtrent lige Antal. 

Nu maa det bemærkes, at det kun 
er Materialet fra Ellidaa og Haffjor
dara, som helt lader sig sammenligne, 
idet Fangsten i begge disse udeluk
kende er Stangfisk. I de to andre 
er Fangsten gjort med Garn, som 
slipper en Del Smaalaks igennem, 
men dette kan næppe foraarsage 
den typiske Fordeling af Hanner og 
Hunner, som vi finder i Hvita, om 
det end gør Prøven fra 0lfusa usikker. 

Tiltrodsfor disse Mangler begynder 
J\laterialet at belyse de gamle Spørgs
maal om de forskellige Elves Lakse
typer, eller Lakseracer fra væsent
lig nye Sider. Det har som be
kendt længe været antaget. at der 
i forskellig-e Elve eksisterede for
skellige Racer eller Typer af Laks, 
hvis Ejendommenligheder maatte 
antages at være arvelige. Denne 
Antagelse er opstaaet særlig derved, 
at Laksens Størrelse og tildels dens 
Form viser sig at være gennem
gaaende forskellig i forskellige Elve, 
Andre Midler til Adskillelse har man 
ikke tidligere haft, saalænge man 
ikke havde noget Middel til at be
stemme Fiskenes Alder. Nu viser 
det sig altsaa, at der kan paapeges 
en Række Forskelligheder mellem 
forskellige Elves Bestand. Jeg har 
tidligere i };'iskeritidende (4. Hefte 
1912) beskrevet dette for to norske 

Elves Vedkommende (Aarøen og 
Topdal), hvor udprægede Forskellig
heder var tilstede, og jeg tilJader 
mig at henvise hertil. 

Det, som nu i dt:l islaIldske Prøver 
er mest paafaldende, er den store 
Forskel, vi finder i Aldersklassernes 
Fordeling i Tiden før Kønsmoden
hedens Indtræd~n hos de for.3kellige 
Køn. i Levetidens Varighed, og i det 
Hele i alle biologiske Ejendomme
ligheder. Disse Forskelligheder, 
som nu lader sig paavise, giver Be
tragtnin gen af de forskellige Elves 
Laksebestand en meget forhøjet 
Interesse, idet de viser os disse 
ElvesLaks som forskellige biologiske 
Typer, hvis Liv arter sig meget for
skelligt. 

SpørgsmalLlet om deAarsager, som 
ligger til Grund for denne Forskel
lighed, og Spørgsmaalet om de for
skellige biologiske Ejendommelig
heders Arvelighed.,tørjegpaa Grund
lag af det Materiale, som jeg har 
fra de islandske Elve og ogsaa fra 
nogle norske Elve, endnu ikke dis
kutere. Frem for alt er Materialet 
fra nogle af de islandske Elve rela
tivt lidet, og en større Undersøgelse 
burde foretages paa Grundlag af 
nøjagtig Kønsbestemmelser, foreta
get enten i Gydetiden eller ved Aab
ning af Fisken. Men Vejen til en 
videre Forstaaelse synes at ligge 
klar, idet vi i Skælundersøgelsen 
har en" Metode, som tillader os at 
trænge ind i disse Spørgsmaal som 
aldrig før. (Sluttes). 

Tilbud ønskes 
paa Levering af 300 Stk. Sætte .. 
krebs. 

Fisker Chr. Nielsen, 
Maribo. 
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Et ungt llIenneske 
med virkelig Lyst til at lære alle 
Forhold at kende vedrørende Dam
kultur kan faa Plads paa 

Lundgaard Fiskeri, 
Vejen. 

Samme Sted kan en energisk ung 
Mand, dygtig til Arbejde. i Fiskeriet, 
faa en vellønnet Plads. 

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

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Oh'i'istønseli • 

En stor Sø! 
En stOl', IIskerig Sø, ca. nOO fd. Land, 

som er forpagtet for en længere Aar
række for en meget lille Afgift, ønskes 
paa Grund af anden Bestemmelse af
hændet til en solid :Vfand. Eneret haves 
over hele Søen. Billet, mærket Fiskeri 
tilsendes dette Blads. Kontor: 

Fryseriet 
"Limfjorden", 

Glyngøre. 
tilbyder ærede Fiskerier 

.•...•..•..• t-'iskefoder. ~.~~~_!~_~ .... :* 

Friskfanget haves saa godt SOUl 

altid il, () Kr. pl'. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forhrng 
til fast Pris slutte gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

c!JoHann von ei/zen, 
eds'l'oren Ji'iskeauktionærius, 

St. Pauli Fiskehalle, ·Hamburg, 
anbefaler sig til Kommissions-Salg" af alle Slag"s Fisk: 

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. 

• • • • • .' • • -• • --• -• • ~!=!.;;;.. Store Basiner for leven.le Fisk ....•••.• ; •..•..• __ _ 
J ernbancforsendelser adresseres til: Altona. 

Telegr.-Adr.: .I'iselleitzen. 'fclcfon: Amt l, Nr. 1,547, Hamburg. 

• • -• -• _ .. _._._._ .. _--. __ ._ .. _._-_._-._,._ .. _. __ .. -.. _ .... __ . 
CUPRINOL 

er det beflste Præparat til Imprægnel'ing 
af J<'iskenet, .Linegods, Sejlo. I. og 

giver Stofl'crne en grønlig Farve. - Absolut nop· 
løseligt i Vand. Lallgt at foretræklu, fol' Tilkendt Guldmedaille \'Cd Dcn ,Jmn
Barkning, 'l'jæl'e o. I. Nærmere Oplysnin<1er dinavjskc Fisl<cl'jlldslilling, int,>nw-

* o tionaJe Motol"lulstilling og det 4. no1'-
paa Forlangende ved Henvendelse hl disk~ Fisk"rmød" l Købcilhavn 1m2. 

Als "KYMEIA", Langebrogade 6, Købenlunn. Tlf'. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Ynuel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9~8K f/)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &1 P. Jm'gensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~tle~~~'~~i~~,~~i~~~~~~~~~~~~1 
'\17 ' ffi . 

I Portionsørrei I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 
i Suder, Skaller, Aborrer I 
2K købes og afltentes med Specialvogn paa nærmeste lE: 
'\17 Jernstation. Æ 

]K 
--':::::::::::::::::: Kontant Betaling. Æ 

2K G. Domaschke, lK 
Fischhandlung, HerUn 40, Æ 

L 
LehrterstI'asse 18-19. Æ 

Telegr.-Adr.: ForeUenbandel. I 
. .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~t'-~~ 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Formandskiftet i Dansk 
Fiskeriforening. 

-0-

Ved Dansk Fiskeriforenings or
dentlige Generalforsamling, der af
holdes Fredag d. 18. og Lørdag d. 
19. Juli i København, valgtes Kut
terfører N. G. Jensen, Grenaa til 
Formand for Dansk Fiskeriforening 
for det kommende Aar, i Stedet for 
Kommandør Sølling, der paa Grund 
af Alder nedlagde sit Mandat som 
Præsident og ved samme Lejlighed 
udnævntes til Æresmedlem af For
eningen. 

Som eneste nærværende Repræ
sentant for Ferskvandsfiskerifor
eningen udtalte Dr. HoftlneyeT, i 

den Anledning en Tak til den af
gaaede Præsident for godt Samar
bejde mellem de to Foreninger, samt 
ønskede Fiskeriforeningen til Lykke 
med Valget af den nye Formand, 
der er almindelig kendt som en ud
mærket dygtig og sjælden retlinet 
Personlighed. 

Udbyttet af Fiskeriet i de 
hannoveranske Seer. 

-0--

Ifølge Allgemeine Fischerei-Zei
tung har Udbyttet af Fiskeriet i de 
hannoveranske Søer været følgende: 
Dummersee, som er 2360 Hektar stor 
med en Gennemsnitsdybde af 2,5 m, 
er bevokset med Siv og Rør paa l/S, 
med Grøde paa l/S, tilla at Vaad 
kun kan benyttes i l/S af hele Søen. 

Foruden et stort Vaad af 350 m 
Længde benyttedes 200 Aaleruser 
og 500 til 600 andre Ruser. Ud
giften til Fangstredskaberne andra
ger aarlig ca. 3000 Mark. Det gen
nemsnitlige Udbytte af Fiskeriet an
drog for Aarene 1905 til 1909 i 
Genemsnit 22,650 kg, altsaa proHek
tar ca. 10 kg. "Das Bteinhuder 
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~'~leer" med 3200 Hektar Overflade 
og 3 m Dybde giver aarlig fra 30, 
000 til 35,000 kg, altsaa ogsaa ca. 
10 kg pro Hektar. Seeburge1' See, 
der er 103 Hektar stOl' og har en 
Dybde af fra 6~9 m har i Gennem
snit i fire Aar givet 875 kg, altsaa 
pro Hektar ca. 8,5 kg. 

LANDBRUGSMINISTERIET. 

København d. 19 . .Juli 1913. 

I en hertil oversendt Skrive1st' 
har Udenrigsministeriet anmodet 
Landbrugsministeriet om at Vill~l 

bringe til :de deri interesserede 
Kredses Kundskab, at den 6. inter
nationale Fiskerikongres vil blive 
afholdt i Ostende i Dagene fra 18.--
20. August d. A. under Protektorat 
af Kongen af Belgien. 

Hvilket man under Vedlæggelse 
af et gennem Udenrigsministeriet 
modtaget Indbydelsesskrift til Del
tagelse i bemeldte Kongres ikke har 
villet undlade at meddele Foreningen, 
idet tilføjes, at man har meddelt 
U denrigsministeriet, at Landbrugs
ministeriet ikke har fundet tilstræk
kelig Anledning til at lade sig of
ficielt repræsentere paa Kongressen. 

P. M. V. 

L. E. TVulff. 

Til 
Ferskvan dsflskerifo reningen. 

Fra Flødevigens Udklæk
ningsanstalt. 

-0-

Fra Arendals Fiskeriselskab har 
vi modtaget nedenstaaende Oversigt 
over sidste Aars Udklækning ved 
Flødevigen. 

U dklækningssæsonen er i Aar 
forløbet meget heldigt. Stamfisken 
- vel 700 store Torsk - blev ind
købt meget tidlig, i første Halvdel 
af Februar, og midt i Maaneden be
gyndte Anstalten sin Virksomhed. 
Gydningen var da allerede i fuld 
Gang. Vandets Temperatur var for
holdsvis høj (indtil 5,50 C.), og som 
Følge heraf gik Udviklingen meget 
hurtigt. 

Den 26. Februar optoges af Op
fangningsapparatet 551/2 Liter Rogn 

26, 4 Million). det meste man 
nogensinde har faaet paa eet Døgn. 

Vandets Temperatur og Salthol
dighed var gunstig. Lya og Vejr
forholdene ligeledes. Den 22/4 af
sluttedes Arbejdet, efter en meget 
travl Sæson. laIt var da indkom
met 1222 Liter Rogn, der efter 0,45 
:\'Iill. pr. Liter giver 594,9 Mill. 

Deraf er udklækket og udsat 333 
Millioner Yngel og 39 Millioner næ
sten udviklede Æg - et Resultat, 
der knn overgaas af een Sæson, 
1898, da man naaede 412 Millioner. 
TabsprocenLen bliver altsaa ca. 32 
pCt.; det er omtrent det almindelige, 
men den var i Aar blevet betyde
lig mindre, hvis vi ikke havde faaet 
saa store Rognmængder paa een 
Gang. Pladsen blevaltfor snæver, 
vi maatte have dobbelt Belægning i 
Apparatarne. 

Produktionsomkostningerne -- be
regnet efter Statsbevillingen 9000 
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Kr. iberegnet de 3~ :Mill. udsatte 
Æg - bliver altsaa 24 Kr. pr. Mil
lion eller 2,4 Øre pr. 1000 Stk. 
Torskeyngel. 

De 333 Millioner er for aller stør
ste Delen udsatte efter Bestilling 
af Fiskeriforeninger, HerredstyreI
ser og interesserede Mænd og In
stitutioner, der betaler en lille Godt
gørelse til Dækning af Transport
udgifterne. 

Samtlige Steder, hvorfra Yngel er 
bestilt, har tidligere erholdt Yngel 
fra Anstalten; man har der haft 
Erfaring for Nytten af Udslipningen. 

Forsøgsvis udsættes Yngel ogsaa 
i nye Fjorde for saa ved Hjælp af 
Undersøgelser og Fiskernes Iagt
tagelser at kunne konstatere, hvor
vidt Arbejdet lønner sig i vedkom
mende Fjord. 

Samtlige Forsendelser er gaaet 
meget heldigt takket være rime-
ligt Vejr og lav Temperatur. 

]lerskvandsfisk eriet 
i Japan. 

-o-

De vigtigste Ferskvandsfisk i Ja
pan er Laksen og Ørreden. 

Fiskeriet paa disse er meget ejen
dommeligt og minder om gamle 
Tider. 

Ørredfi.skene tilhører Kronen, og 
de forekommer kun tro Steder i 
Landet. Som Fangstredskab anven
des Korrnoraner, Fugle af den Slags, 
vi kalder Skarv eller Aalekrage. 
Fuglene maa dresseres fra et til 
to Aar, inden de kan benyttes til 
Fangsten. Fiskeriet udøves fra smaa 
Baade. En Person roer Baaden, og 

to andre manøvrerer med seksten 
Kormoraner. Naar Fangsten skal 
gaa for sig, slippes Fuglene ud i 
Vandet, og naar de har slugt en 
god Portion Ørred, hales de ind i 
Baaden ved Hjælp af IJiner, de er 
bundne med. Ved at trykke dem 
paa Kroen, tvinges Fuglene saa til 
at kaste den fangede Fisk op. Der~ 

paa slippes de ud paany, og Fore
stillingen begynder igen. Paa denne 
Maade fiskes N at efter Nat ved 
Skinnet af Faklt>r i Tiden fra 11. 
Maj til 15. Oktober. 

Denne mærkværdige Fiskemaade 
lokker Tusinder af Turister fra Ja
pan, og i de sidste Aar ogsaa fra 
fremmede Lande, til Fangststederne. 

Siden 1897 har Japan faaet et 
Fiskeriinstitut. Det er nærmest en 
Højskole, som omfatter alle Emner, 
som paa nogen l\hade har med 
Fiskerinæringen at gøre. Foruden 
en Rektor har det 11 Lærere. Der 
undervises i Zoologi, Botanik, Kemi, 
Fysik, Oceanografi, Hidning, Baad
byggeri, Navigation m. m. Desuden 
maa Studenterne gennemgaa prak
tiske Kursus i Forfærdigelse af 
Fiskeredskaber, i praktisk Fiskeri, 
i Marinering af Fisk, i kunstig Fiske
avl ete. Institutet har tre Fiske
fartøjer, hvormed der udføres saa
vel videnskabelige Undersøgelser som 
praktiske Fiskeforsøg. Antallet af 
Studerende ved Institutet er over 
200. 

Ved Statens Indgriben, dels gen
nem Fiskerilaan, dels gennem Ind
retningen af denne Højskole har 
U dbyttet af Japans Fiskerier mere 
end fordoblet sig paa meget kort 
Tid. Aar 1897 udgjorde Indtægten 
af Fiskerierne 58,9 Mill. Kr. og 10 
Aar senere 119,4 MilI. Kr. Lægger 
man dertil Indtægten fra det store 
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Fiskeomraade, Japan har vundet 
ved den sidste Krig med Rusland, 
gaar. Udbyttet af hele Fiskeriet nu 
op til 144 Mill. Kr. om Aaret. Deri 
Cl' dog indbefattet Indtægten af 
Hval- og Sælfangst. 

((Från Skog ag Sjo".) 

Alder og andre biologiske Forbold 
bos Laks fra 4 Elve 

Sydvest Island. 
Af Dr. Knut Dahl. 
(Norsk Flskel·itidende). 

-0-

(Sluttet.) 

Et sidste Spørgsmaal, som ogsaa 
{aar en interessant Belysning ved 
Prøverne fra de islandske Elve, staar 
i Forbindelse med Dannelsen af 
Gydernærket i Skællene. Indled
ningen til denne Dannelse foregaar. 
som nævnt, før og under selve Gyd
ningen, idet de øverste, nederste og 
bagerste Kanter af Skællet fortæres 
i større eller mindre Grad. N aar 
Laksen kommer fra Havet er Skæl
let ganske uberørt (kun i et Tilfælde 
har jeg fundet fortærede Skæl hos en 
netop fra Havet opstigende Fisk), 
men jo længere den staar i Elven, 
desto stærkere bliver Skællene paa
virket. Hvilken fysiologisk Betyd
ning denne Væktæring af Skællene 
har, er endnu lidet forstaaet, men 
det sandsynligste er vel, at den i 
Virkeligheden er en Resorption, en 
Opsugning og Overføring af et Or
gans Bestanddele til et andet og jeg 
anser det som sandsynligt, at denne 
Opsugning nærmest kommer Huden 
tilgode og tjener til Dannelsen af 

den tykke og slimede og stærkt far. 
vede Hud, som kendetegner Laksen 
i Gydetiden. 

Bare en af Prøverne, nemlig den 
fra Ellidaa, er taget gennem et saa 
langt Tidsrum, at en Studium af 
Skællene kan fortælle os om de Frem
skridt i Skællenes Paavirkning, som 
foregaar under Elveopholdet, og 
tillade os at bedømme, hvor hurtig 
disse Fremskridt foregaar. 

En Undersøgelse af den Grad, 
hvori Skællene hos Laksen fra EI
Hdaa var paavirket, gav følgende 
Resllltat: 

19øs.mpUll t- ~ ~ 
'1'k! l"lUV ::D 'Xl ~ 

I i 

(l.) § (l.) 

~r-o~ 
~ C'J I"""""i 

~ oD ::= f: ~ 
f-:> ~ 

Vi ser af dette, at tidlig i Juli, 
kort efter at Fisken er kommen op i 
Elven, er Hovedmassens Skæl helt 
upaavirket. Eftersom det lider ud 
paa Sommeren forandres dette For-



Nr. 15. Ferskvandsfiskeribladet 113 

hold, idet Skællene hos tIere og tIere 
Fisk bliver fortæret, og allerede i 1. 
Halvdel af August er de Fisk som 
har upaavirkede Skæl, i stærk .Mino
ritet. 

"Alnerikal1erl1e" som 
Sportsfisk. 

-0-

Herom skriver Dr A. Schmitter 
i Fischerei-Zeitung en Artikel, som 
maaske kan have nogen Interesse 
for dem af vore Læsere, der driver 
Sportfiskeri: 

Noget over Midten af det nittende 
Aarhundrede kom fire Rovfiskearter 
til Tyskland fra Amerika; de to 
tilhørte Aborreslægten og de andre 
to Salmonideme. 

Disse Fisk udmærkede sig ved tre 
fortræffelige Egenskaber, idet de var 
meget hurtigtvoksende, gode Spise
fisk og fortræffelige Sportsfisk 

Begyndelsen til J ndførselen af 
"Amerikanerne" til Tyskland blev 
gjort i Aaret 1883 af den bekendte 
tyske Fiskeopdrætter Max von dem 
BOl'ne, idet han indførte den lille
og den stormundede SOltaborre, 
den sidste blev til Adskillelse kaldet 
0rredahorre; begge egneT sig ud
mærket til Sport. De bider nemlig 
hurtigt og energisk og kæmper tappert 
for at komme fri, med omtreut lige 
saa høje Luftspring som IJaksen, 
hvorfor man ogsaa maa være for
synet med et stærkere Medetøj til 
denne Fangst end til vor hjemlige 
Bækørred. 

Den bedste Sport giver disse 
»Amerikanere" i almindelige Floder, 
hvor der er rolige Steder og enkelte 
dybe, gode Skjulesteder. 

l Søerne opsøger Sortahorren og 
0rredaborren med Forkærlighed 
Steder, hvor Bredden falder brat 
ned mod Dybet, eHer ogsaa ophol
der den sig sammen med sin Slægt
ning, den almindelige Aborre IJaa 
Grødebankerne. 

Deres Næring be8taa1' i andre 
Fisk og mindre Frøer. 

'fil Fangsten benyttes Fiskemad
ding og Regnorm ligesom til vor 
almindelige Aborre. Da 80rtabor
ren og 0rredaborren imidlertid og
sall. tager Insekter, kan den tillige 
tages paa kunstig Flue, og da for
trinsvis paa store fyldige Fluer. 

Henimod den koldere Aarstid 
trækker begge disse Fiske sig ud 
paa Dybet, hvor de staar i en 
halvsovende Tilstand. (ligesom Kar
perne) til Foraarssolen vækket' dem. 

I Aaret 1884 blev den amerikanske 
Fjeldørred indført til Europa fra 
Nordamerika. Denne Fisk er lige
ledes en ganske udmærket Sports
fisk, der ligesom vor hjemlige Bæk
ørred og Stallingen egner sig godt 
for Fluefiskeri. Fangsten af den 
amerikanske Fjældørred er imidler
tid adskillig lettere end af de to 
sidstnævnte. fordi den er meget 
graadigere, meget selskabeligere og 
mindre sky end disse. Den elsker 
koldt Vand ligesom de og trives 
derfor bedst i Kildebække. 

Ved Fangsten benyttes lyse kun
stige Fluer. 

Dens naturlige Næring bestaar i 
Larver, Vandinsekter og Smaafisk. 

Omtrent ved samme Tid - i 
Midten af Firserne - kom den fjerde 
Nyttefisk til os fra Amerika, i den 
kaliforniske Regnbueørreds Skik
kelse. Denne sidste Fisk har faaet 
en langt overvejende Betydning frem
for de allerede nævnte, fordi den 
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saa fortrinlig egner sig for Damkul
turerne idet den er meget hu.rtigt
voksende, trives udmærket paa kun
stigt Foder og i Modsætning til sine 
Stammefrænder, Salmoniderne, leger 
om Foraaret. 

I Floder og Bække fanges den 
ligesom Bækørreden og Stallingen 
gærne paa Flue og i Søerne paa 
Blink. Bed. 

Anekdoter. 
~o~ 

GrovIted. 
Gæsten: "Er denne Fisk ogsaa, rig-

tig frisk?" 
Værten: "Kan De mærke noget?" 
Gæsten: "N ej". 
V ærten: "J a, saa kan det jo og;saa 

være lige meget." 

Vestgøtafiskeren filosoferer: 
"Ægteskabet" kan lignes med en 

Ruse. De som er inde i den vil ud 
og De som er udenfor vil ind. 

(»Från Skog och Sjø). 

Det tyske Fiskemarked. 
-0-

Berlins Fiskemurked, 19 •• Tuli. 

Levende Fisk: 
(Officiel Notering) 

Gedder 
Gedder, stormiddel 
Aal, stor 
Aal, stormiddel 
Aal, middel 
Aal, hIlemiddel 
Aal, lille 
Karper 

(Mark pl'. 50 Kilo). 

104-127 
81-91 

143-148 
134-144 
122-132 
106-121 
67-70 

109-112 

Fersk Fisk i Is: 

Gedder 
(Mark pr. 50 Kilo). 

67-88 
Aa!, stor 
Aal, slormiddel 
Aa!, middel 
Tendens: livlig. 

123 
117 
91-93 

Altona, 19 •. Juli 1913, 

opgivet al H. Køser, edsvoren Auktio-
narius. Pf. pl'. Pd. 
Gedder, middel 65-85 
Gedder, slllaa 50-60 
Gedder, store 55-70 
Skaller, store 22-26 
Skaller, slllaa 5-12 
Aborre, store 30-45 
Aborre, smaa 18-25 
Brasen, store 40-45 
Brasen, middel 25-35 
Brasen, smaa 15-22 
Laks, blank 160-170 
Ørred, middel 120-140 
Ørred, smaamiddel 90-110 
Ørred, smaa 70-80 
Ørred, store 120-140 
Aal, slore, spidssnudet 100-125 
AaI, smaa } 
AaI, usorteret 35-75 

A.l'tikler o,," Meddelelse.l' er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 

c51verler 
i 8Yledlems6Iadet! 

Prisen for Annoncer er: 

1 Gang 15 Ø1'e pr. l-sp. Pptiltinje, 

3 12 

6 10 

12 8 

24 5 
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, 
Annoncer. 

-0-

Aale 
gegen Kassa kaufe jedes Quantum. Of
ferten erbeten an H. 'J.'edens, Altona, 
Elbe, Gr. Gårtnerstr. 77/81. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

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

til absolut billigste Priser. 
P'ortionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. .T. C. Chri.'Jfønsen. 

Fiskermester_ 
En ung Mand, der har lært Fiskeriet 

og været derved de sidste 4 Aar, søger 
Plads som Fiskernester paa et mindre 
Fiskeri, eller ogsaa i Mangel deraf som 
Medhjælper. Anbefalinger haves. Mu
lige Reflekterende bedes indlægge Billet 
mrkt. ))Fiskemester« til Bladets Kontor. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre, 
tilbyder ærede Fiskerier 

! •••••.••••• !. Fiskefoder ... -: ....... ~ 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrf()rhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

------------------------------------------------------- -
- -æ doliann von ei/zen, æ 
: edsvoren Piskea~tktiona1·ius, : 

- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: an befaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : - -- ....... == Store Basiner Cor levende Fisk. • ..• ~ ••. ~ •..• ~. _ 

- -- Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- -- Telegr.-Adr.: Fiseheitzen. 'l'elefon: Amt 1, Nr. 1,547, Hamburg. -

- -- -------------------------------------------------------CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering 
af F i s k e n e t, L i n e &' o d s. S e j l o. l. og 
giver Stofferne en grønlig Farve. Absolut uop
løseligt i Vand. Laugt at foretrække for Tilkendt Guldmedaille ved Den skan
Barkning Tjære o. J. Nærmere Oplysninger <!inaviske Fiskeri~ld.stilling, interna-

, . tlOnale Motorudsllllmg og det 4. nor-
paa Forlangende ved Henvendelse tIl diske Fiskermøde i København 1912. 

Als "KYMEIA", Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima SæHefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter 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. 

d8~}fd81l 0amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. IIansen ,(: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr.: 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~e~~~~B~~~~~i~~~i~~~~~~i~~~~~~i~~i~~i~~i~~~~~~~~~~ 
Æ ~ I Portionsørrei I 
.- større Ørred, Gedder, Karper, I 

købes ~~?~~:e. ~~~~~~:I~~O~~~~rUl.ste I 
Jernstation. lf 

==== Kontant Betaling. -- ~ 
Æ G. Domaschke, }f{ 

.t~i8ehhandlung;, Berlin 40, Æ 
Lehrtei'strasse 18---19. }f{ 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. Æ 
li{ 

~~~@:~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~* 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Førskvands8skeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den t. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Konto'r: D'r. lJhil. HojJ'tneyer, Sorø. Telefon 24 

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

Nr. 16. 15. Angnst. 1913. 

Indhold: 
Stemninger og Tanker i Tyskland. 
Fisketransporten og Statsbanerne. 
Frankrigs Ind· og Udførsel at Fersk· 

vandsfisk. 
Annoncer. 

Stemninger og rranker 
i Tyskland. 

-o-
Den 23de .Juli afholdt den Bay

erske Landstiskeriforening et :Møde 
i Miinchen, hvor flere ogsaa for 
danske Ferskvandstiskere inter
essante Spørgsmaal drøftedes, sær
lig da Punkt 3 paa Dagsordningen: 
"Forhandling om Spørgsmaalet ved
rørende en Nedsættelse af Jern
banefragttaksterne for Fersk
vandsfisk. " 

Ifølge Allgemeine Fischerei-Zei
tung udtalte Generalsekretæren for 
de tyske Fiskeriforeninger, DT. 
Buschkiel sig herom i et længere 
Foredrag, i hvilket han ogsaa pegede 
paa, at de tyske Handelstraktater er 
udløbne i Aaret 1917 og at dermed 
ogsaa Spørgsmaalet om en Fiske
told paany bliver akut. Faren for, 
at den stigende Indførsel til Tysk-

land af Karper og Suder ikke alene 
fra Bøhmen og Ungarn, men i den 
senere Tid ogsaa fra Frankrig og 
Holland, vil virke ugunstig paa Pro
duktionspriserne i Tyskland, mente 
Doktoren langtfra var udelukket. 

Udlandet producerede meget bil
ligere og kunde som en J;'ølge deraf 
ogsaa sælge til lavere Priser end 
de tyske Producenter. Saaledes for
maaede Frankrig paa Grund af gun
stigere klimatiske Forhold at pro
ducere legemodne Karper, der kun 
var tre Somre gamle, og særlig paa 
Berliner Markedet var Rognkarper 
meget søgte. Sidste Januar Maaned 
indførte et enkelt Berliner Firma 
alene 21 Vognladninger Karper fra 
Frankrig. 

Mindre Frygt nærede man i Tysk
land for Indførslen af Ørred fra 
Danmark og Østrig. Faren for en 
Oversvømmelse af det tyske Mar
ked med Karper og Suder fra Ud
landet vilde blive endnu større, hvis 
Regeringen gik med til de tyske Fi
skehandleres Andragende om Fragt
nedsættelse for Ferskvandstisk. Den 
tyske Fiskeriforening søgte derfor 
at modvirke denne Fare ved at for
hale en eventuel Fragtnedsættelse 
paa Fisk fra Udlandet. 

Den tilstræbte Fragtnedsættelse 
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paa Stykgods, saavelsom den bil
ligere Fragt paa hele Vognladninger 
gavnede kun det hjemlige Fiskeri, 
naar Forsendelsen foregik fra be
stemte Stationer. At bestemme disse 
U dgangsstationer og bringe dem i 
Forslag for Jern baneforvaltning'en, 
var en vigtig Opgave for de tyske 
Fiskeriforeninger, hvorfor Doktoren 
ogsaa bad Lands- og Provinsfore
ningerne om at være behjælpelig 
hermed. 

Efter Foredraget udspandt der 
sig en livlig Diskussion; af denne 
fremgik det, at alleFiskeopdrætterne 
var enige om at faa Nedsættelse i 
Jernbanefragten for Ferskvandsfisk, 
medens Meningerne var mere delte 
med Hensyn til Spørgsmaalet om 
Fisketolden. 

Som endeligt Resultat blev det 
dog vedtaget at: 1) Karpetoldeu 
ønskedes bibeholdt i den Form, den 
havde i 0jeblikket*). 2) medens 0r
redprod ucenterne i Bayern ingen An
ledning fandt til at kræve Told paa 
0rredfisk. 

* * 

For at den megen Tale om en 

Fisketold i Tyskland ikke rent skal 

skræmme Livet af danske 0rred

producenter, skal vi gøre opmærk

som paa, at Danmark med Hensyn 

til Fornyelsen af Handelstraktaten 

med Tyskland i 1917 staar med ud

mærkede gode Kort paa Haanden, 

idet Importen fra Tyskland til Dan

mark omtrent er dobbelt aaa stor 

som Eksporten. 

Det sidste Aar, hvorfra Statistik 

foreligger, er 1910; nævnte Aar ind-

') i Tyskland kræves Told af Karper fra frie 
Vande, ikke af Damkarper. Hed. 

førte Danmark Varer fra Tyskland 

til en samlet Værdi af 241,556 Mill. 

Kr. og udførte for kun 124,511 Mill. 

Kr. 

Man skulde derfor, rent forret

ningsmæssigt set, antage, at en 

dansk Regering med en Smule Ryg

rad ,havde de bedste Betingelser 

for at tilvejebringe en fornuftig 

Handelstraktat med Tyskland i 1917. 

Men Hensyn til de Krav, de dan

ske Ferskvandsiiskere vil stille til 

den Tid, ligger de danske Stats

myndigheder inde med alle nødven-

dige Oplysninger, Red. 

Fisketransporten og 
Statsbanerne. 

-o-

De svenske Baner indfører 
store Forbedl·inger. 

Paa den nylig afsluttede Fillkeri
kongres var Spørgsmaalet om Fiske
transporten et af de mest brændende, 
og der faldt i Debattens Løb mange 
og haarde lTdfald imod vore Stats
baner, som bl. a. kaldtes den mest 
buraukratiske Indretning i vort Land. 

De svenske Statsbaner, som har 
været Genstand for lignende om end 
mildere, Beklagelser over Fiske
transporten , har nu taget den Be
slutning at ville indføre en gennem
gribende Forbedring af disse For
hold. Som Svar paa en Henvendelse 
fra "Svenska fiskhandlaraf6rbundet" 
om Igangsættelse af nogle flere af 
de saakaldte ,!Frigatorvogne", har 
Jernbaneledelson syaret, at Friga
torvognene paa Grund af deres ind-
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viklede Kølemaskineri har været en 
Skuffelse, men at man for Tiden 
anstiller Forsøg paa at forenkle og 
forbedre Maskineriet. Men man ag
ter nu at indføre sammenhængende 
Kølevognsforbindelser over hele 
Landet, saaledes at :Forsinkelse af 
Fisketransporten ikke mere vil kunne 
finde Sted. Man haaber at faa denne 
Sag ordnet til næste Aar. 

Dette til Underretning for rette 
Vedkommende. Der er jo nemlig 
ikke Spor af Mening i, at vort Fi
skeri, hvis Kaar kan være trange 
nok, yderligere skal lide under unø
dige vanskelige Transportforhold. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Artiklero::l'tleddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og ~1eddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 

c7lverler 
i gy[edlems6Iadet! 

Pi'isen fm' Annoncer er: 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pf'tittinje, 

3 12 -
6 10 

12 8 
24 

Frankrigs Ind.. og U dførsel af Jjlerskvandsfisk. 
-0-

Herom skriver Dr. Brilhl, Berlin i Fischerei-Zeitung følgende: 
Frankrigs samlede Areal af ferske Vande beløber sig med et rundt Tal 

til 130,000 Hektar og Længden af dets rindende Vande til ca. 250 km. Tiltrods 
for dette store Areal formaar Frankrig dog ikke at skaffe sig tilstrækkelig 
mange Ferskvandsfisk til at dække sit Forbrug. Indførelsen beløb sig i 
IB]] til 6,897.2501"r. og UdføreJRen kun til 428,340 Fr.; Frankrig maatte 
saaledes i det nævnte Aar betale TIdlandet 6,468,910 Fr. for Ferskvands
fisk. I disse Tal er endda Værdien af befrugtede Æg og Sættefisk ikke 
medregnet, hvilken Indførsel, særlig fra Tyskland er meget betydelig. 

I hvilken Grad Indførslen af Ferskvandsfisk er steget siden dette Aar
hundredes Begyndelso, viser nedenstaaende Oversigt ovcrmaade tydeligt . 

. ~ 

Salmonider Andre Fisk laIt 
Aar Vægt 

I 
Værdi Vægt 

1 

Værdi Vægt I Værdi 
i 1000 kg i Franc i 1000 kg i Franc i 1000 kg i Franc 

j 

1 3,778,54B 11,52~,602 I 
1:)01 1145,0 1907,0 3052,0 1 5,304,151 
1906 13iJ6,0 I '1,476,097 1853,0 1 1,482,414 3209,0 5,958,511 
1911 1608,5 5,308,050 1986,5 1,589,200 3595,0 i 6,897,250 

Særlig er Indførslen af Salmonider steget meget stærkt. Den største 
Mængde af den indførte Ferskvandsfisk bliver solgt i Centralmarkedshal
lerne i Pa.ris. 
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Nedenstaaende Tabel viser Forholdet af den omsatte Ferskvandsfisk: 

l' Tolal- - ,. Tilførsel iTilførsel fra 
Aar I tilførsel fra Frankrigj Udlandet*) 

1901 I 3125 I 1037 2088 
3079 I 1055 2024 1906 i 

I 1911 I 2507 735 1712 

Herefter stammer de to Trediedel af hele Tilførslen af Ferskvandsfisk 
til Markedshallen fra Udlandet. 

Paafaldende er tillige den stærke Tilbagegang i Fisketilførslen til Hal
lerne samtidig med, at der finder en Stigning Sted i den samlede Ind
førsel. Handelen med Ferskvandsfisk gaar derfor aabenbart andre Yeje 
end over Centralmarkhallen i Paris. 

De enkelte Landes Deltagelse i Indførslen ei t. = 1000 kg) stiller sig 
paa følgende Maade: 

Aar Stor- I T 'kl' d ! britanien ys an Holland Belgien 
I 

Schweiz Italien 

I I 

l 1901 308,2 734,5 I 947,1 631,6 123,1 209,9 I I 1906 321,5 

I 
708,0 

I 
1358,2 319,~) 

l 
194,6 186,3 

1911 570,9 567,7 1893,2 58,7 200,4 1] 4,9 
I 

Indførslen fra Tyskland, Belgien og Italien er altsaa stadig gaaet til
bage siden 1901, medens Storbritaniens og Schweiz's er steget lidt og 
Holland's meget betydeligt. 

Holland er i Øjeblikket Hovedleverandøren af udenlandske Fisk til 
Frankrig. 

Af de fra Holland indførte Fisk fra Holland i 1911 var 814,4 t. Ørred 
og Laks. 

Samme Aar sendte Tyskland 100,5 t. Salmonider (hovedsagelig Ørred) 
til Frankrig. 

Fra Storbritaniell kom i 1911 ca. 549,1 t. Salmonider. 
I Aaret 1912 blev der i Paris solgt 250 t. engelske Ørred og Laks, 

hovedsagelig fra Skotland. Heri er ikke medregnet den Mængde nmeri
kanske frosne Laks, som bliver sendt til Frankrig over London. Fra 
Kanada kom over Havre i det samme Aar 80 t. 

At Frankrig er den bedste Aftager af da engelske Salmonider, vil 
fremgaa af nedenstaaende Tabel: 

*) Iberegnet tyske Krebs. 
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.---- -_. .-
I lait Til Belgien Til Frankrig 

Aar I I Værdi 
, 

Værdi 
I 

Værdi cwts*) I cwts 
I 

cwts 
l i Pd. St. i Pd. St. i Pd. St. 

I 
1907 637,9 53212 117,5 9295 454,2 I 38078 
1909 937,6 80007 201,4 14559 629,2 

I 
55358 

1911 812,9 65855 170,0 13086 508,2 41607 

Schweil-: leverede til Frankrig i Aaret 1911 70,6 t. Ørred og Laks. 
Det meste gik til Lyon. 

Schweiz med sit store Forbrug af Fisk importerer trods sin Rigdom 
paa ferske Vande meget mere, end det udfører. I Aaret 1911 indførte 
Schweiz saaledes 996,7 t. til en Værdi af 2,213,80 Fr., mtidens det sam
tidig udførte 502,7 t. til en Værdi af 943850 Fr. 

Fra Italien kom i Aaret 1911 114,9 t. forskellige Fiske til Frankrig; 
imellem dem var ingen smaa Salmonider; et mindre Kvantum Aal gik ind 
i Pariser Markhallen. 

Det samme Aar kom ogsaa smaa Mængder Aal fra Belgien til Frankrig. 
Hvorledes F'rankrigs Fiskeudførsel stiller sig viser følgende Tabel: 

. 

laIt Heraf Salmonider Andre Fisk 
Aar 

Iværdi i Fr. Iværdi i Fr. I Værdi i Fr. Vægt i t. Vægt i t. Vægt i t. 
I 

I 
I 

I 
1901 309,8 i 345317 15,4 50928 2B4,4 294388 
1906 242,4 

I 
253960 5,0 

I 
16530 237,4 237430 

1911 405,& 428340 9,8 32340 396,0 396000 

De forskellige Lande har modtaget Frankrigs Export af Fisk efter føl
gende Skala: 

Aar ·11 Tyskland ,. Belgien· I SChweiZ·' ~ta;ien I·· Spanien 

1901 I 163,3 I - 5,4 I 26,5 139,5 
1906

1 
130,9 

l 
39,3 -

l 
- 1,1 

1911 I 326,8 30,0 13,4 31,9 0,3 
I 

Ganske forbavsende er Exporten til Tyskland i Aaret 1911; i Sammen
ligning hermed træder de øvrige Lande langt tilbage. Den forholdsvis 
store Udførsel til Spanien i 1901 skyldes hovedsagelig Pibale (Aaleyngel 
som spises indbagt i Æggekage). Den Fisk, der i størst Mængde udføres 

*) l cwt = 112 eng. Pund = 50,8 kg. 
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fra Frankrig til Tyskland, er som bekendt Karper, der særlig kommer 
fra Les Dombes og for en mindre Dels Vedkommende fra Brenne. 

Pohe'r siger herom: "Vore Karper er meget bekendte i Berlin; man 
kaldte dem der "Pariser Karper;" - paa Grund af deres Lidenhed er 
de særlig søgt i Arbejdskredse, isærdeleshed til Jul og Nytaar." Berlin 
bruger alene i den Tid ca. 2000 t. Karper. 

Naar Redaktionen for Tiden llled al sin Energi har kastet sig over 
Spørgsmaalet om Afsætningsforholdene for vore Ferskvandsfisk, ligger det 
i, at det staar for os som en uafviselig Nødvendighed at forbedre disse 
eller rettere, søge nye Veje for at fordel9 Risikoen. 

I Øjeblikket er Tyskland nbetinget vor Hovedaftager af Ferskvandsfisk 
og tiltrods for, at vi for Tiden ingen Grund har til at klage over Pri
serne, saa vil et saadant Forhold, set fra et Forretningsstandpunkt, altid 
rumme en hel Del Utryghed. Det, det derfor efter vor Mening gælder 
om for Ferskvandsfiskeriforellingen at arbejde for er - foruden Fragt
nedsættelse og bedre Transportforhold tillige nye Markeder og nye Af
sætningsteder. 

I flere Artikler har vi for kort Tid siden behand;ot Englandsrnarkedet 
og foranlediget Danmarks Fiskeriagent i England Baavel som en engelsk 
'Fiskehandler til at udtale sig om Muligheden for Export af dansk Fersk· 
vandsfisk til Lor:.don. Ferskvandsflskeriforeningens Medlemmer ved heraf, 
hvordan Landet ligger, og Vejen til Forsøg er aaben for Englands Ved
kommende. 

Af ovenstaaende Hedegørelse om: 
"Frankrigs Ind- og Udførsel af Ferskvandsfisk" som den bekendte ty

ske Biolog Dr. BTiihl har uddraget af Martsheftet i "Bulletin de la 80-
ci6t6 Centrale d' A,quiculturc et de Poche" (Bd. XXV, Nr. 3, 1913) frem
gaar det med al mulig Tydelighed, at Frankrig ogsaa rummer store Mu
ligheder for en Import af Ferskvandsfii'lk. Vel ved vi, at der i mange af 
Frankrigs Byer, navnlig Paris, afkræves forskellige Afgifter, som virker 
hæmmende paa Salget, men kan de andre indførende Lande overvinde 
dem, og finde sin Fordel derved, maa vi ogsaa kunne det. Saa vidt det 
staar tilos, skal Redaktionen derfor i den nærmeste Fremtid undersøge 
de nærmere Betingelser for en saadan Export og meddele Resultatet af 
sine Undersøgelser her i Bladet. Red. 
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Annoncer. 
-o 

Aale 
gegen Kassa kaufe jedes Quanhml. Of
ferten erbeten an H. '.l 'edens, Altona, 
Elbe, Gr. Gartnerstr. 77/81. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Ynf,{el 
og Sættefisk af Bæk-. KiMe .. 
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Sudet' 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afllentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch'l'istensen • 

Fiskermester. 
En ung Mand, der har lært Fiskeriet 

og været derved de sidste 4 Aar, søger 
Plads som Fiskemester paa et mindre 
Fiskeri, eller ogsaa i Mangel deraf som 
:\Iedhjælper. Anbefalinger haycs. Mu
lige Hellekterende bedes indlægge Billet 
mrkt. ») Fiskemester« til Bladets Kontor. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 
tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves saa godt som 
altid it 6 Kr. pl'. 100 Kg. Undor 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne. 
Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

Averter i Foreningens Medlemsblad 
................... _--.... _-_ .. _-... -. __ .. _._ .. _---._. - -- -! JoHann tJon eilzen, i 
: edsvoren Fiske((,uktionwrius, : 

- -: St. Pauli Fiskehalle,Hamburg, : 
: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 

- -• ...•••..••.••... Store Basiner for levende I<~isk .. ~ ..•.. ~......... _ 

- . - Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. -

- -• Telegr.-Adr.: Fiseheitzen. 'felefon: Amt 1, Nr. 1,547, Hambur~. -

- -- -_._.-.. -_ .... _--.. _._ .. _ ... __ .. _-_.--_ ... _._ ... _--.... 
CUPRINOL 

er det bedste Pr:epara,t til Impræ~nerin~ 
af 1<' i s k e n e t, Ii i n e ~ o d s, S ej l o, I. og 

giver Stofferne en grønlig F~lrve. Absolut uop
løseligt i Vand. Lan~t at fOI'etrække for Till,elldtGnldmcdaille YNl D~1l skan
Barkning, Tjan'e o. I. Xærmere Oplysninrter ,linaviske Fiskcl"illdstilling. inlcrna-

. '" ti'll1ale Molorudstilling og det 4. 1101'-
paa Forlangende ved Henvendelse hl di,J,e Fiskermøde i København 1912. 

Als "KYMEIA", Lan~ebro~a(le 6, København. Tlf. 7516. 



124 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 16. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter 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. 

~}f~8d81l f/)amllullur. 
Telegr,,-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

!.:-'~tl~~~~~'~~~~~~~i~,~~~@i~~~~~~1 
ro. " 

I Portionsørrel Æ 
~ større Ørred, Gedder, Karper, I 
~ Suder, Skaller, Aborrer I 
w." købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
J'n JK' Jernstation. 

2K ~ Kontant Betaling. Æ 
)l{ G D hk lE w. • om. ase e, 1K Æ I<'isehhandluu~, Berlin 40, Æ 
w LeJlrterstrasse 18-19. 1K 
}It Telegr.-Adr.: ForeIlenhandel. ~ 
JK Æ. 
@t'-~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Uhl', Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Indhold: 
Den sjældne Aal. 
Om Gudenaa-Laksens Vækst. 
En ny Ørredart. 
Mindre :'Icddclelser. 
Annonccr. 

Den sjældne AalI 
-0-

Fra forskellig Side har jeg maat
tet høre ilde for den lange, magre 
og gamle Aal, jeg for nogen Tid 
siden fangede i Tuel Sø. Et æret 
Medlem af Foreningen spørger saa
ledes om Grunden til, at Aalen ikke 
udvandret af Søen sammen med sine 
Fæller, medens Tid var. Det samme 
Medlem, som aabenbart er et meget 
vittigt Hoved, insinuerer, at det ri
meligvis har været en inkarneret 
"Pebersvend", siden den i god Ro 
og Mag vilde henleve sine sidste 
Dage i Søen og ikke opfylde alle 
Aals Bestemmelse: at formere Slæg
ten. 

"Pebersvenden" vil jeg straks paa
tage mig at undlive. Sagen er jo 
nemlig den, at Hanaalen ikke bliver 
ret stor, almindeligvis 30-45 cm; 
det største Eksemplar, man mig be
kendt har fanget, har kun været 51 

cm langt og da den omtalte Aal var 
94 cm. lang, kan det kun være en 
Hunaal. Men en "gammel Jomfru" 
har det været, derom er ikke Tvivl; 
og naar jeg skal angive Grunden til, 
at den er bleven i de ferske Vande,. 
saa ligger det rimeligvis i de særlige 
lokale Forhold ved Sorø Søerne. 
Med'ens Aalevandringen ellers her i 
Nordeuropa foregaar om Efteraaret, 
saa umuliggør Vandforholdene dette 
for disse Lokaliteters Vedkommende. 
Om Efteraaret er Afløbet fra de sam
menhængende tre Sorø Søer omtrent 
udtørret, i alle Tilfælde saa ringe, 
at der absolut ingen Strøm er i Sø
erne, og som en Følge deraf heller 
ingl>n Aalevandring. Alle Aalene, 
der vil udvandre fra disse, ca. 900 
Td. Ld. store Søarealer, er derfor 
alene henviste til at følge Strømmen, 
der gaar fra Søerne i April og Maj 
Maaneder. 

Paa denne Tid af Aaret er Søerne 
nemlig overfyldte med Vand, og Af
løbet derfor ret betydeligt. Jeg me
ner derfor, at man kan tænke sig, 
at enkelte af de fuldvoksne Aal, 
blandt andet den "gamle Jomfru" 
har belavet sig paa Vandringen hvert 
Efteraar, akkurat som sine Slægt
ninge i det øvrige Nordeuropa; de 
har ikke formaaet at tillempe sig 
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efter de særlige lokale Forhold, og 
Følgen er saa bleven, at de hvert 
EIteraar er bleven skuffet, del' har 
ingen Strøm været og intet Afløb fra 
Søen; og hvert Foraar, naar Natur
forholdene har tilrettplagt Vi*n for 
dem, h ar de ikke følt Vandrelysten 
i sig og alt er derfor blevet ved det 
gamle. 

Saadan tænker jeg mig, at For
holdet har været med denne "gamle 
Jomfru" og adskillige af dens Fæl
ler, som øjensynlig lever hele deres 
Liv fra den Dag, de steg op fra 
Havet, i disse lidt ugunstigt belig
gende ferske Vandarealer. 

Beviset for eller imod min An
tagelse kunde efter min Mening for
holdsvis let gives her ved Sorø Sø
erne. Man behøvede kun at mærke 
1--200 Stk. Htore Aal, et Aar, og 
atter udsætte dem i den øverst be
liggende Sø. Ved Genfangsten vilde 
man saa kunne danne sig et ganske 
paalideligt Skøn over denne Del af 
Aalevandringen. En saadan Mærk
ning koster imidlertid baade Tid og 
Penge og er næppe af den Slags 
Opgaver, der ligger indenfor det 
private lnitativ. Red. 

En ny Orredart. 
-0-

Herom beretter Johan Ottm-bein 
Syndar, ifølge Allg. F. Z., at der i 
Tahoe Søen i Nordamerika findes en 
0rredform, der er meget afvigende 
baade i Form, Farve og Levevis fra 
de almindelig kendte 0rredarter. 

For at skelne den fra andre 01'
redarter har man givet den et sær
ligt Navn Halma 'regalis. 

Denne 0rredform udmærker sig 

ved sin sjældne Farvepragt. Ryggen 
er farvet dyb mørkeblaa, kun gen
nembrudt af enkelte olivenfarvede 
Striber. Den blaa Tegning naar ned 
til den sjette Række Skæl over Side
linien, der gaar den pludselig over 
i den skønneste, lysende Sølvglans. 
Denne Sølvglans dækker ogsaa Bu
gen, Kinder, Strube og Baghoved, 
men er her noget mere mat. En
kelte mørke Punkter findes paa Ryg
og Bugfinner. Kun paaNakken skim
tes 'nogle røde og gule Pletter ly
sende igennem Sølvglansen. 

Dr. Taedtmann. 

Om Gndenaa-Laksens Vækst. 
Bemærkninger 

paa Grundlag af Skæl undersøgelser 
af 

Dr. pMl A. C. Johansen. 

-o-
l Tiden fra Slutningen af Okto

ber til ind i December lægger Gu
denaa-Laksen sine Æg. Ved For
aarets Begyndelse kommer Ungerne 
frem, og disse tilbringer nu hyp
pigst to Somre og to Vintre i Aaen, 
inden de vandre ud i Havet. Ad
skillige udvandrer dog allerede efter 
1 Sommers og 1 Vinters Forløb. 
De vokser i den Tid, de opholder 
sig i Ferskvand, meget langsomt, 
saaledes at de, naar de udvandrer, 
kun har en Længde fra ca. 8 til ca. 
17 cm. 

Efter Udvandringen til Havet til
tager Væksten ganske overordent
lig hurtigt, hvad her skal anføres 
nogle typiske Eksempler paa: 
a) Seks kønsmodne Hunner, der 

fangedes i Gudenaa ved Frisen
vold Fiskegaard den 20. Novem-
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bel' 1911, havde tilbragt 2 Som
re og en Vinter i Havet. Deres 
Længde og V ægt var nu føl
gende: 

73 cm 2.6 kg 
7G 

" 
3.0 

" 79 
" 

3,1 
" 81 

" 
3.8 

" 82 
" 

4.0 
" 86 

" 
5.25 

" 
Ingen af disse Hunner havde 

tidligere gydet. 
b) To kønsmodne Hanner, der fan

gedes i Gudenaa ved Frisenvold 
d.20. November 1911, havde til
bragt 2 Somre og l Vinter i 
Havet. Den ene havde en Læng
de af 69 cm og en Vægt af 2.8 
kg, den anden en Længde a.f 71 
cm og en Vægt af 3.4 kg. 

c) Seks blanke Laks, der fangedes 
ved Frisenvold Fiskegaard fra 
7de tillSdf> December 1911. hav
de tilbragte 3 Somre og 2 Vintre 
i Havet. Deres Længde og Yægt 
var følgende: 

8G cm 5.9 kg 
89 

" 
7.75 

" 94 
" 

8~r, . / ;) 
" 94 

" 
9.75 

" 98 
" 

-10.0 
" 102 

" 
~ 11.5 

" 
Ingen af disse unge store Laks 

havde nogensinde gydet. 
d) En kønsmoden Han, der fange

d~s i Gudenaaen d. 20. Novem
ber 1911, havde tilbragt 3 Som
re og 2 Vintre i Havet. 

Dens Længde var 76 cm, dens 
Vægt 4 kg. 

Hverken denne eller de oven
for omtalte Hanlaks havde været 
moden tidligere 

De Laks, der gaar ind i Gudenaaen 
fra Havet, er aldeles overvejende unge 
Dyr i Alderen fra c. 3 til c. 5 Aar, 
der nærmer sig Kønsmodenheden, og 
ingensinde har været inde i nogen Aa 
eller Flod tidligere for at aflægge Æg 
eller Sæd. 

I Følge nyere Undersøgelser maa 
det antages, at de unge Laks efter 
at være komne ud i Havet strejfer 
meget vidt omkring, tildels i de 
øvre Vandlag. 

Knut Dahl anfører Eksempler paa, 
at unge Laks fra ca. 36-,-45 cm 
Læng'de er taget sammen med Ma
krel i Drivgarn, j~kagerak. Ved 
Mæl'kningsforsøg har det vist sig, at 
større Laks foretager meget 'lange 
Vandringer. At ung~ Laks. .under
tiden søger tilbage til1flodar,h~or 
de er udviklede, er paavisivedM~rk
llingsforsøg, men at dette ';:'skulde 
være det hyppig~te Forhold, forelig
ger der ikke tilstrækkelige Grunde 
til at antage. 

De nyere af Hoffbaur, Reibisch og 
Heincke udfunclne,}letoder til Alders
bestemmelse af Fiskene ved Paavis
ning af Aarringe i deres Skæl; 0re
stene eller Knogler er ikke ,'anske
lige at anvende for Laksens Vedkom
mende. Her egner Bkællene sigfor
trinligt til Aldersbestemmelse, idet 
Vinterril1gen ved sine smalle og af
brudte Vækstlinier er let at skelne 
fra Sommerringen med de bredere 
og mere ubrudte Vækstlinier (Se 
Fig. log 2). Dog er det heller ikke 
altid muligt for Laksens Vedkom
mende at bestemme Alderen aldeles 
nøjagtigt ved Hjælp af Skællene,og 
det er navnlig de Aarringe der dan
nes, mens Laksen opholder sig i 
Ferskvand og Brakvand, der kan 
være vanskelige at tyde. 

Af overordentlig stor Betydning 
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Fig. 1. Skæl af fuldmoden Laks, Hun, Længde 82 cm, Vægt 4 kg, 
taget i Gudenaa ved Frisenvold d. 20. November 1911. TalJene I, 2 og 
3 betegner Beliggenheden af Vinterringene. Omtrent ved Tallet 2 sker 
Overgangen fra det ferske til det salte Vand, og Vækstringene tiltager 
her betydeligt i Størrelse. 
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Eig. 2. Skæl af Blanklaks. Længde 86 cm, Vægt 5,9 kg, taget i 
Gudenaa ved Frisenvold d. Il. December 1911. Tallene l, 2, 3 og 4. 
betegner Vinterringenes Beliggenhed. Omtrent ved Tallet 2 .ker Over
gangen fra det ferske til det salte Vand. 
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ved Lakseundersøgelserne er det af I 
John8tone paaviste Gydemærke, som 
fremkommer paa Skællene af do køns- i 

modne Laks og ikke \lenerl' udviskes .. 
Naar Laksen er gaaet ind fra Havet 
til Aaen eller Floden for at gyde, 
undergaar den en uhyre Afmagring, 
mens Æggene og Sæden modnes og 
afkastes, og samtidigt resorberes 
Randen af Skællene i ganske bety
delig Grad. 

Fig. l fremstiller Skællet af en 
fuldmoden Laks og Fig. 2 Skællet 
af en Blanklas, begge tagne i Gu
denaaen November-December 
1911 *). Det vil ses, at hos den fuld
modne Laks I:'r Skællets Rand me
get medtaget, hos den blauke Laks 
er Uanden hel og uangreben. Degge 
lndivider havde opholdt sig to Somre 
og to Vintre i Ferskvand. 

Den kønsmodne Laks har deref
ter været 2 Somre og l Vinter i 
Havet og nogen Tid, rimeligvis hen
imod 1 Aar, i Ferskvand (Gudenaa). 
Den blanke Laks har, efter at den 
har forladt Aaen eller Floden, op
holdt sig"ire Somre og 2 Vintre i 
Havet, og den er taget i Aaen un
der sin Opgang fra Havet. 

Undersøgelserne af Laksen har i 
de senere Aar taget meget stærk 
Fart, og bl. a. har det intenwtionale 
Raad fo1' Havunde1'søgelseT sat sy
stematiske Undersøgelser i Gang for 
at komme til Klarhed over, hvad 
der ved Samarbejde mellem de til 
østersøen grænsende Lande kan gø
res for at forøge Laksebestanden og 
gavne Laksefiskerierne i dette Far
vand og i de forskellige Aaer og Flo
der, der udmunder heri. De nær-

*) Figurerne er fremstillet efter Mi
krofotografier taget af Dr. med. C. 
U. Maaløe. 

meste Aar vil bringe en Brokke vigtige 
Publikationer om denne Sag. 

Mindre :Meddelelser. 
-0-

Entos. 
Den store Søfartsudstilling i Amsterdam. 

Ifølge "København" afholdes der 
i disse Dage en stor Udstilling ved 
Amsterdam. 

Navnet" .,Entos" er vanskeligt at 
forstaa; men Forklaringen er ligetil; 
Navnet er simpelthen dannet af Be
gyndelsesbogstaverne i nedenstaa
ende Linier: 

Eerste ~ ederlansche Tentoonstel
ling Op Scheepsvaartsgebied. 

Der festes i Aar over hele Hol
land, og i mere end 30 Dyer er der 
U dstillinger. Man højti deligholder 
Hundredaaret for Løsrivelsen fra det 
franske Herredømme. 

Af alle Udstillingerne er "Entos" 
den interessanteste. Den indehol
der en historisk Afdeling og en mo
derne Afdeling. 

Under den sidstnævnte Afdeling 
findes ogsaa en Fisker·iudstilling. 
Herom skriver Korrespondenten til 
København, Marius Dahlsgaard, at 
om den end er lille set i For
hold til det kolossale Arrangement, 
er den maaske noget af det, en 
Dansker helst maa hellige sin Op
mærksomhed 

Pitmanns J) Commercial Geogmfi/' , 
sidste Udgave, siger om Danmark, 
at vort Fiskeri er ret betydningsløst 
i Forhold til vor store Kyst, og at 
vi kun har ringe Eksport af Fisk. 

Derimod siger samme Værk om 
Holland, at Fiskeriet er meget vig
tigt og fordelagtigt, og at det be-
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skæftiger mere end fire Tusinde 
Skibe og tyve Tusinde Mennesker. 
V ærdien af det aarlige Sildefiskeri 
og Fiskeriet iN ordsøen beløber sig 
til 950,000 Pd. St. eller 17-18 Mill. 
Kroner. 

G anske vist har HH 2 været et 
Rekordaar for Danmark, og vi har 
fisket for 17 Mill Kroner; men der 
maa tages Hensyn til, at det er vort 
samlede Fiskeri, som har givet denne 
Indtægt. Holland tjener mellem 17 
18 Mill. ved en enkelt Gren. 

Fiskeriudstillingen var meget an
skuelig tilrettelagt. Man saa "en 
miniature" Fremstillinger af de for
skellige Fiskemetoder. Ligeledes var 
der givet et levende Billede af Fi
skeri ved Floder og i Kanaler. 

Man skulde tro, at alle disse ny
delige Grupper og dejlige Skibsmo
deller var lavede af store Kunstnere; 
men paa Forespørgsel vil man faa 
den Forklaring, at de er lavede af 
jævne hollandske Fiskere. 

4rtiklel'oJt Iflefldelel!oiel' er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 

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

c!Jlverfer 
i 3Yledlems6Iadet! 

Prisen for Annoncer er: 
1 Gang 15 Øre 1)1'. l-sp. Pf'tittinje, 

3 12 -
6 10 

12 
24 

8 

5-

A.nnoncer. 
---'o -

•••••••••••••••••••••••••• • • : Aale : 
: gegen Kassa kaufe jedes Quantul11. : 
• Offerten erbeten an II. '['edens, • 
• Altona, EIbe, Gr. Giirtnerstr. 77/81 .• • • •••••••••••••••••••••••••• 

Et Fiskeri søges. 
Et Fiskeri, 2 til 5 Td. Land stort, 011-

skes i Forpagtning, helst med Forkøbs
ret eller til Købs Lil 1. ApriL 

Billet, mrk. »Fiskeri« bedes indlagt 
paa Bladets Kontor. 

Fryseriet 
"Limfjorden", 

Glyngøre, 

tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. ] 00 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a, H Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne. 

Telefon 4. Telegram-Adr,: Fryseriet. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk afBæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Su(ler 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestat.ion mod Kon-
tant. J. C. Ch'ristp,nsen. 

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 Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ===--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~8~8K fl)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48 .. 
Lejrskov 16. 

-------~~---

~~~~I 

I. Portionsørred, lE 
i større Ørred, Gedder, Karper, i.' 
i . Suder, Skaller, Aborrer lK 
Æ købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste i. 
Æ Jernstation. Æ 

-- Kontant Betaling. I 
lK G. Domaschke, 2J{ 

FIschhandlung. BerUn 40, Æ 
Lehrterstr88se 18-19. 2K 

Telegr.~Adr.: Forellenhandel. lK 
Æ 

@)~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 



Ferskvandsfiskerib ladet. 
Førskvandsflskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den ,. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dt'. phil. HojJ'tneyer, Sorø. Telefon 24 

Indmehtelsel' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem ... t 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemshiadet erholdes gratis tilsendt 

15. Sel)tembel', L 1913. 

IndboId: 
Horkedøden i Esrom Sø. 
Fiskeri-Beretning for Aaret 1912. 
LiUeratUl .. 
Mindre Meddelelser. 
Annollcer. 

Horkedøden i Esrom Sø. 
-0-

Omkring August ~1aaneds Begyn
delse iagttog man, at der drev tal
rige døde Fisk ind til Bredderne af 
l'~srom Sø. Nogle af min Familie 
havde paa en Udflugt til Fredens
borg Slotspark ogsaa bemærket de 
døde Fisk og tog en af dem med 
hjem for at vise mig den. Det var 
en lille Hork. .Jeg undersøgte den 
og fandt i dens Rognsække en Del 
smaa, hvide Pdkker, lidt mifldre end 
et almindelig Knappenaalshoved. Det 
var indkapslede Ikter, som endnu 
var IElvende og lette at kende under 
Mikroskopet, særlig da en af dem 
slap ud af sin Kapsel og kravlede 
omkring. Da jeg hørte, at der laa 
mange dødp. Fisk i Søen, bei>luttede 
jeg at tage derud den næste Dag 
(d. 12. August). 

Allt'rede da jeg gennem Slot6-
parken nærmede mig Søen, mærkede 

jeg en ubehagelig Lugt af raadden 
Fisk, og da jeg kom ned til Vandet, 
fandt jeg alle Vegne, hvor ikke Rø
rene læede for Vinden, talrige døde 
"Fisk indo ved Bredden. Saaledes 
var Forholdene hele Vejen under 
Slotsparken, og saaledes vi~te de 
sig ogsaa at være hele Vejen syd
efter ned forbi Skipperhuset, Lille 
Sørup og Sørup. Vinden stod paa. 
her. Ovre ved den anden Side af 
Søen, under Nøddebo, hvor Vinden 
bar fra, fandtas ingen døde Fisk. 
Det viste sig snart, at de døde Fisk 
praktisk talt alle var H o r k e r (Ace
rina ærnua). Skønt jeg gjorde mig 
Umage for at finde andre Fiskear
ter, lykkedes det kun at finde l 
Aborre (Pcrea flnviatilis), lLøje 
(Aspius alburnus), 2~3 S k a Il e r 
(Lreuciseus sp.), l lille b ras en a gt i g 
Fi sk (Abramissp.) og 5-6 Gedder 
(Esox lueins); derimod var Horker
nes Antal saa stort, at det sikkert 
maa anslaas i Titusinder. Horkerne 
laa dels inde ved Bredden eller flød 
en eller et Par Meter fra denne, 
dels flød stadig fler ind ude fra Søen. 
Kun nogle af de helt inde ved Bred
dAn liggende var allerede indhyllede 
i Vandskimmelsvampe (Saprolegnia
ceer); de fleste andre var tilsynela
dende døde for ret nylig, idet Ind-



134 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 18. 

voldene var temmelig friske; paa 
en Del var Gællerne røde, men 
kun en Gang iagttog jeg en 
endnu levende Hork. Denne flod 
paa Siden i Vandskorpen ligesom de 
døde, aandede meget lidt og uregel
mæssigt, reagerede først efter gen
tagne Slag med en Stok ved at 
s,-ømme paa Højkant ned mod Bun
den, hvorfra den et Øjeblik efter 
drev op igen. Mange af de døde 
Horker havde opspærret Mund, ud
spilede Gællehude og oprejst Ryg
finne, men det gjaldt ikke dem alle. 
En foreløbig Undersøgelse paa Ste
det bekræftede min Iagttagelse fra 
den foregaaende Dag, idet der i alle 
de Horker, som aabnedes, fandtes 
talrige Iktecyster, særlig i Rognsæk
kene, i Svømmeblæren og i Hjerte
posen. De døde Horkers Længde 
var ca. S-ca. 19 cm. Tilsyneladende 
ramte Døden altsaa kun de ældre 
Aargange, medens yngste Aargang 
gik fri. 

Tre af de døde Gedder undersøg
tes, men det lykkedes ikke at finde 
Iktecyster i dem. Oe enkelte fundne 
Fisk af andre Arter var til Dels 
stærkt opløste og skyldte rimeligvis 
andre Omstændigheder deres Død. 
Foreløbig saa det altsaa ud, som om 
der forelaa en ren og skær Horke
sygdom. Særlig forbavsende var det, 
at denne ikke angreb Aborrerne, der 
jo er Horkernes nære Slægtninge. 

Blandt andet for at se, om Syg
dommen ikke senere skulde have 
bredt sig til andre Fiskearter, tog 
jeg atter ud til Esrom Sø, denne 
Gang i Følge med den særlig ikte
kyndige Magister Hj. Ditlevsen. Vi 
saa talrige døde Horker, men slet 
ingen andre Fisk. Langs Bredderne 
laa der færre Fisk end forrige Gang, 
rimeligvis fordi de var ædt af Krager 

og Rotter eller var opsamlede paa 
Grund af den generende Stank; men 
der kom endnu stadig nye til, og 
ude paa Søen lykkedes det os at 
faa flere er:dnu ikke døde Horker, 
der drev i Overfladen, saa at vi fik 
et godt Materiale til senere mikro
skopisk Undersøgelse. Ogsaa denne 
Gang var alle de aabnede Horker 
befængt med Ikter. 

Ved dtn samme Lejlighed hørte 
jeg, at der er klaget til Sundheds
kommissionen over Stanken fra de 
døde Fisk, og at Politiet er sat i 
Bevægelse i Anledning af en ret taa
belig Beskyldning mod Fiskerifor
pagteren, gaaende ud paa, at de 
døde Fisk stammede fra, at han fi
skede med Vaad efter Agnfisk og 
lldkasted17, hvad han ikke havde Brug 
for*). 

En nærmere Redegørelsefor Horke
døden og dens Aarsag vil senere 
fremkomme i " Videnskabelige Med
delelser fra dansk naturhistorisk For
ening", men saa meget kan allerede 
siges, at Sygdommen utvivlsomt skyl
des Angreb af CD Ikteart, hvis Larver 
indkapsler sig rundt om i Kroppens 
Hulrum. Den voksne, kønsmodlle 
Ikte lever hos et andet Værtdyr, 
rimeligvis hos lVIaager eller Ænder, 
med hvis Ekskrementer Æggene føres 
i Vandet, og Horkerne faar sikkert 
Snylterne i sig gennem Føden. At 
yngste AargangHorker ikke dør, skyl
ues antagelig, at dens Føde er ander
ledes end de ældre Horkers .. I Es
rom Sø bliver Horken saa stor, at den 
er salgbar Vare, men den er alligevel 
af ringe Værd i Søen, da den er 
vanskelig at fange paa den rigtige 
Tid. De fleste andre Steder vil man 

') Horkedøden omtales f. Eks. i »Fre
deril(sborg Amts Avis« tor den 27. 
August 1913. 



Nl'. 18. I'erskvandsfiskertbladet 135 

endog være tilbøjelig til at betragte 
Horken som et Skadedyr. Helt ude
lukket er det da ikke, at det kunde 
have praktisk Interesse at udrede 
Horkedødens nøjere Sammenhæng, 
ikke alene for at kunne bekæmpe 
den, om den optræder skadeligt -
men ogsaa for at kunne benytte den 
som Udryddelsesmiddel mod Hor
kerne. Kan Sygdommen virkelig 
ikke dræbe eller væsentlig skade 
andre af vor Ferskvandsfisk, er der 
næppe noget, der taler imod at 
smitte et Vand med "Horkedød "; 
men fol' at dette kan gøres efter en 
forud lagt Plan, maa man vide, i 
hvilket Værtdyr Iktelarverne skal 
optages for at blive kønsmodne. 

I vore Søer og Vaudløb optræder 
der nu og da, uden at Vandet er 
blevet forgiftet, lignende Tilfælde af 
Massedød blandt Fiskene, men de er 
næppe nogensinde blevet nøjere 
undersøgt. S m e It e'n (Osmerus epe'r
lanus) omkommer saaledes ofte i 
stor Mængde under Legen (Viborg 
Sø [Feddersen] ; Gudenan [Krøyer],; 
i Stubbe Sø døde den ogsaa engang 
i store Masser, men pall. hvilken 
Aarstid er mig ukendt. Ellers dør 
der som Regel forskellige Fiskearter 
samtidig. I Rørbæk Sø døde i hvert 
Fald Gedde og Drasen i stort Tal 
omkring Aar 1896 og senere, omend 
i mindre Mængde, omkring Aar 1902. 
For adskillige Aar siden (Cl: 1905) 
saa jeg talrige døde Fisk (saa vidt 
jeg husker: Brasen og Skaller) ved 
Søndersø. I denne Sommer har der 
været stor Dødelighed vistnok blandt 
alle Fiskearterne i Hostrup Sø i Søn
derjylland, uden at det synes at kunne 
skyldes nogen Forgiftning. I Esrom 
Sø skal der i hvert Fald i adskillige 
Aar ikke have været nogen tilsva-

rende Massedød, 'hverken af Horker 
eller af andre Fiskearter. 

København, d. 9. September 1913. 
C. V. Otterstrøm. 

Hvor Fiskeriet drives paa almin
delig gammeldags Maner, der spiller 
Horken neppe nogen stor Rolle i Sø
ernes Økonomi og den kunde derfor 
godt undværes til Fordel for andre 
mere ydende Fiskearter; men hvor 
man hal' indført Motorkraft og der
ved bliver sat i Stand til ogsaa at 
fiske paaDybeti Sommermaanederne, 
del' er det en ovel'maade god Filik, 
at have til Madding pall. Aalekrogen. 

Vil jeg f. Eks. sætte Aalelil1er 
her i Sorø Søerne, behøver jeg kun 
at lade min 6 Hestes Motorbaad 
slæbe et fintmasket Skovlvaad hen 
over Dybet, saa har jeg i Løbet af 
en lille halv Time c. 2000 Stk. Hork 
til min Disposition. Ved denne 
Fremgangsmaade er jeg altid Herre 
over Maddingspørgsmaaset, og dette 
spiller efter mit Skøn en overmaade 
vigtig RoUe i ethvert veldrevet Sø
ns keri. 

Jeg vil derfor pall. det alvorligste 
tilraade, ved alle Midler, at søge 
at lokalisere Iktesygdommen hos 
Horken til Esromsø: thi ligesaa let 
som det sikkert vil være at udbrede 
den, Iigesaa vanskeligt bliver det 
rimeligvis at begrænse samme. 

Red. 

Mindre ~Ieddelelser. 
-0-

En Gedde træk.ker Fiskeren 
i Døden. 

Ifølge den norske "Tidens Tegn" 
er et mærkeligt Fiskeæventyr hændt 
forleden Dag paa Saranacsøen i Nær-
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heden af N ew-York. En kendt Læge 
Dr. Riempst, som var ivrig Sports
fisker, laa sammen med en Svoger 
i en lille Baad ude paa Søen for at 
fange Gedder. Han fik Bid, og det 
var øjensynlig, at der var en usæd
vanlig stor Fisk paa Krogen, idet 
Linen for ud med rasen de Fart, og 
Stangen bøjede sig som et Siv. l 
over en halv Time tumlede Dokto
ren med Gedden og søgte at trætte 
den ved skiftevis at hale ind og give 
Line, og tilsidst havde han ogsaa 
faaet den hen ved Siden af Baaden. 
Det var en mægtig Fisk og Doktoren 
skulde netop tage den med Fallgst
gaflen, da en Damper kom forbi, og 
ved Dønningen fra dens Kølvand 
fik Doktoren Overbalance og faldt 
over Bord, idet han i det samme 
væltede Baaden. Han holdt fast i 
Stangen, og idet Gedden ftlr frem 
og tilbage omkring ham, fik han 
Benene indviklet i Snøren og blev 
trukket med tilbunds. 

Svogeren havde nok at gøre med 
at bjerge sig selv, og da der ende
lig kom Hjælp til, og man fandt 
Doktoren var han død. Gedden 
havde imidlertid sprængt Snøren 
og var forsvunden. 

Fiskeri-Beretning 
for Aaret 1912. 

-0-

Denne Fiskeri-Beretning adskiller 
sig fra sine Forgængere derved, at 
hele Materialet er samlet og bear
bejdet paa Fiskeriinspektørens Kon
tor: tidligere indsamledes og bear
bejdedes Materialet paa flere for
skellige Steder. 

Ved denne ny Ordning er der 

vunden mere Ensartethed over Sta
tistikens Tilvejebringelse ligesom man 
i selve Beretningen ogsaa har op
naaet mere Overskuelighed og Hel
hed i Fremstillingen, hvad der jo 
kun er en Fordel. :Man maa derfor 
være Fiskeriinspektør 2Uortensen tak
nemmelig, fordi han saa resolut har 
gennemført den nye Tingenes Til
stand. 

Af Beretningen fr'emgaar det, at 
Totaludbyttet nf SaJtvandsfiskeriet 
for Aaret 1912 Cl' opgjort til en 
Værdi af ca. 16,667,100 Kr., imod 
ca. 15,230,100 Kr. i Aaret 1911, hvil
ket giver ca. l ,437 ,000 Kr. i Merudbytte 
for 19]2. 

V ærdien af Østersfiskeriet er ikke 
medregnet i denne Statistik. Der 
er i Sæsonen 1912-13 opfisket ca. 
3,992,000 Stk. østers. Ejheller er 
i Statisiiken medregnet Værdien af 
den Fisk, som af Fiskerne forbruges 
i deres Husholdninger og ombord i 
Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er for 1912 op
gjort til 17,821 imod 17,497i ]911, 
og der har saaledes været en Tilgang 
af 324 Personer. 

Den samlede Fiskerflaade bestod 
mod Udgangen af ]912 af ca, 14,380 
Fartøjer og Baade. Den samlede 
V ærdi af dette Fartøjsmateriel an
drog ca. 11,141,400 Kr. 

Værdien af Fiskeredskaber 'er op
gjort til ca. 8,142,GOO Kr. 

l Finansaaret 1912~ 13 er af Stats
laanefondeus Midjer udbetalt ]57, 
GOO Kr. i direkte Laan til Fiskere 
til Anskaffelse af Fiskerfartøjer; og 
til Laaneforeningen for Fiskere er 
af samme Fond udlaant 53,0.00 Kr. 

V ærdien af det færøiske Fiskeri 
er for 1912 opgjort til ca. 2,445,700 
Kr. mod ca. 2,044,900 Kr. i 1911. 
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Københavns FOTbnÆg*) 'i Aarene 
1911 og 1912. 
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Omplantning af Fisk og Udplantning af 
Fiskeyngel i de salte Vande 1912. 
Til Omplantning af Rødspætter i 

forskellige Limfjmodsbredninger blev 
der af Statens Midler anvendt et 
Beløb af 19,000 Kr., hvorhos der af 

*) Københavns Indbyggerantal ansættes 
til 580,000 (Frederiksberg og Gentofte 
medregnet). 

de stedlige Fiskeriforeninger ydedes 
et Bidrag af 250 Kr. For disse Be
løb blev der omplantet ialt ca. 
2,205,fiOO Stk. Fisk. Struer Fiskeri
forening blev tilstaaet et Beløb af 
300 Kr. hvorfor der udplantedes 
8,750 Stk. halvaars 0rredyngel. I 
Karrebæk Fjord udsatte den sted
lige Fiskeriforening 35,000 Stk. Ged
deyngd som var anskaffede del~ for 
200 Kr. af F oreningensegne Midler 
og dels for 150 Kr. Statstilskud. 
Fiskorif. for Aunø Fjmod modtog 
ligeledes et Statstilskud paa 150 Kr. 
hvorfor udplantedes 18,000 Stk. Ged
deyngel i Fjorden. 

Fiskeriforeningen for Hobro og 
Omegn og l):Jariager Fjords Fiskeri
forening blev tilstaaet et Beløb af 
250 Kr. til Indplantning af Skrub
beyngel i Mariager Fjord og 500 Kr. 
til Udklækning og Opdrætning af 
0rredyngel til Udplantning i Fjorden 
og tilstødende Vandløb. 

For det til Udplantning af 0rred
yngel bevilgede Beløb -- 500 Kr. -
er der udsat ialt ca. 311,500 Stk. 
spæd Yngel og ca. 9,000 Stk. 10 til 
14 cm Halvaarsorred, som ha1' været 
opdrættet i de Foreningens tilhø
rende Damme. 

Udbyttet af 0rredsflskeriet i Ho
bro-Mariager Fjord er for Aaret 1912 
opgjort til ca. 5,600 kg til Værdi 
ca. 9,600 Kr. Issetjordens Fiskeri
forening. Til Udplantning af 0rred
yngel i Holbæk Fjord og i Farvan
det indenfor Auro blev der tilstaaet 
Isefjordens Fiskerif. et Beløb af 300 
Kr., for hvilket Beløb der i Septem
ber Maaned blev. udsat 10,000 Stk. 
Halvaarsørred. 

(Fortsat). 
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Literatur. 
-0-

Den norske Ferskvandsbiolog Dr. 
Knut Dahl har fornylig offenliggjort 
en lille Pjese om HW'1'ens (Stallin
gens) Vækst, som vi skal give Fersk
vandsfiskeriets Læsere et lille Ud
drag af. 

Det Materiale, Doktoren llar be
nyttet til sine Aldersbestemmelser, 

er Stallingens Skæl, der hos denne 
Fisk er meget store og har Aarringe, 
som er skarpt markerede, saa man 
med Lethed kan aflæse Aldemn paa 
dem, naar man lægger det enkelte 
Skæl mellem to Glasplader og ser 
paa det gennem en stærk Lupe. 

Undersøgelserne foregik i Finmar
ken i Sommeren 1909 og omhand

,lede 114 Prøver af Stalling. 
Resultatet var følgende: 

Alder- !I~ntal FiSkl··II-:~. I ~L-",~,~e-_II ... · .•. '·:·'1 .. . . 
undersøgt I Mmd I Største, Gennem- I :\hml· : Største Gennem 

; sle I sllit li ste I snit 

: I I 
Aar I StykJ{er elll ell1 cm gI' gr gi" 

5 
6 
7 
8 
H 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

22 
67 

H 
O 
H 
O 
l 
O 
l 
4 
1 

Summa 114 

19 
22 
29 

38 

4(i 

45 
46 
4H 

26 
33 
37 ! 

43 

46 

45 
47 
4~) 

Vi ser heraf, at Stallingen saa 
langt nordpaa som i Finmarken først 
bliver madnyttig i Rill 5. Sommer. 

I det sydlige Norge, ved Hakedal, 
hvor Doktoren ogsaa har undersøgt 
en Del Stallingers Vækst, viBte det 
sig, at en Fiek, der kun var en 
Vinter gammel havde en Længde af 
23 cm og en Vægt af 75 gr., De 
stedlige Forhold spiller saalcdes 
ogSaa en meget stor og indgribende 
Rolle for denne Fisks hele Udvikling. 

Til Slutning skal vi kun omtale 
en meget interessant Parallel, som 
Doktoren drager mellem Stallingens 
og Ørredens Vækst. Af denne frem-
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\ 

li 
40,0 
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Samlet Vægt 28,G kg 

gaar det med al ønskelig Tydelighed 
at Stallingens Længde i Forhold til 
Vægten forbavsende JignerØrrC'dens. 
Vi skal til Sammenligning anføre en 
Tabel over Ørredens Vækst af samme 
Forfatter. 

Hos Ørred 30 cm lang 250 gI' 
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Annoncer. 
Fiskemester. 

En ung Mand søger Plads som 
Fiskernester fra 1. November eller 
senore. Har i flere Aar haft Plads 
som Fiskemester, hvorfra gode An
befalinger haves. Bill. mrkt. "Fiske
mester" modtager Bladets Kontor. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre~ 

tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves saH godt som 
altid a 6 Kr. pl'. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne. 

Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

• ••••••••••••••••••••••••• • • : Aale : 
: gegen Kassa kaufe jedes QuantulTI. : 
• Offerten erbeten an H. 'J'eclens, • 
• Altona, Elbe, Gr. Gårtnersir. 77181. • • • .......... -........... -.-. 

En Fiskemester, 
flink, dygtig og ædruelig søges til 
1. November. 

Bent Andersen~ 
Skovlide, Hørning. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilhyder prima øJneæg~ Yn=rel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred sHmt Sætte
fisk af Karl.er og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
perog Suder køhes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod KOll-

tant. J. O. Ohristmtse1t • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • · -i JoHann von et/zen, ! 
: edsvoren lNskeauktionarltts, : - . : St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: an befaler sig til l{omm issions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
• • • ••.• ~ ............. ! Store Basiner for levende J;"'isk. !~ .. """.'.""""'" • • • • J ernbaneforsendelser adresseres til: Altona. -• • • Telegr.-Adr.: :I'ischeitzen. 'felefon: Amt l, Nr. 1,547, Hambul·g. • · -· -.... _ .... -....... -.-.-.................... _ .......... . 

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til lmpræguel'ing -
af :I' i !ol ." e n e t, L i n e g o d 8, S e j l o. l. og ~ 
giver Stofferne en grønlig Farve. Absolut uop- f~,.,o ... 
løseli&:t i Vand. Langt at foretrække for TilkcudtGuldmcdnille ved Ven skan
Bal'kning Tjære o. l. Nærmere Oplysninger dinaviske Fiskcrillrlstillillg, interlll1-

, . lionaleMotol'udstilling og det 4. no1'-
paa Forlangende ved Henvendelse hl diske Fiskel'mødc i KnbenllUvn 1!J12. 

Als "KYMEIA", Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter 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. 

dU~9d8K f/)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur; 

Lunderskov. 

P. Hansen &; P .• Tørgcnsen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

l~e~~~~~~~.~~~~~~~~!~~~tt~~~~~~~~@!~1 

I Portionsø~ei I 
Æ w. ~ større Ørred, Gedder, Karper, i 
~ Suder, Skaller, Aborrer ~ 
Æ købes og afhentes med Speeialvogn paa næl'meste Æ 
Æ: Jernstation. 1K I Kontant Betaling. I 
ID G. Domaschke, ~ 
l1i :t'ischhRndlun~, Herlin 40, ffi 
\17

1 
LebrterstrRsse 18-19. lE: 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 'Æ 
. Æ 
~~~~~~1l~~~~t3@.~~~~~~~~!~~~~~~~~@ 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hojfttneyer, Sorø. Telefon 24, 
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Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 
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Indhold: 
Fiskeri-Beretning for Aaret 1912. 
Tysklands TIdenrigshandel med Fersk

vandsfisk. 
En Odder. 
Annoncer. 

Fiskeri-Beretning 
for Aaret 1912. 
Ji'erskvandsfiskeriet. 

Beretning om Dansk Ferskvands
fiskeri for 1912 er som sædvanlig 
samlet og udarbejdet af Landbrugs
ministeriets Konsulent i Sager, ved
rørende 'Ferskvandsfiskeriet, Magi
ster Løfting. 

Det interessanteste Kapitel i Be
retningen er denne Gang Statskon
eulentens Omtale af AalensLiv og Ind
retningen af Aalepa;:. Af sidstnævnte 
Artikel har vi ved Velvillie fra Stats
konsulentens Side faaet overladt 
nogle fortræffelige Illustrationer, som 
findes her i Bladet. Vi skal iøvrigt 
give Ordet til Statskonsulenten, for 
at ingen Misforstaaelser skal opstaa: 

Aalen yngler ude i Havet, og Un
gerne søger ind mod Kysterne. Nogle 
af dem bliver ved disse, men andre 
søger videre ind i Aaerne for gen-

nem dem at vandre op i Moser, Søer 
og Damme. Naar Aaleyngelen kom
mer ind til Kysten, er den glasklar 
og kaldes da for" Glasaal"; men det 
varer ikke længe, før den bliver ui
gennemsigtig og sort, og i denne 
Skikkelse er "Aalefaringen" bedst 
kendt ved Vandmøllerne, hvor den 
ses, naar den forsøger at klatre over 
Stemmeværkerne. Lykkes det Aale
ungen at naa frem til et passende 
Opholdssted, bliver den der i nogle 
(ca. 6) Aar som "gul" AaI. Er det 
en Hanaal naar den højst 1/4 Kilo
gram!! Vægt, medens Hunaalene gerne 
opnaar mindst 112 og op til 4 Kilo
grams Vægt. Aalene er nu udvok
sede, hører op at æde (bider der
for ikke paa Krog) og skifter nu 
Udseende, idet de fra "gule" Aal 
bliver til "blanke" AaI. De blanke 
Aal søger nedad Vandløbene for at 
komme ud til Ynglepladserne i Ha
vet, men undervejs fanges en Del 
af dem i Aalekister og Ruser. 

Da Aalen ikke kan yngle i Fersk
vand, er det nødvendigt, at Aaleyn
gelen faar Lov til at vinde frem 
gennem Aaløbene op til Søerne, 
hvis man ikke vil ødelægge Aalefi
skeriet i disse. Og fiskes der end 
ikke efter Aal i de paagældende 
Vande, saa bør der dog alligevel 
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leve Aal i dem, thi Aalene vandrer 
jo senere selv til Havs og kan alt· 
saa komme Fiskerne tilgode andet 
Steds. Det er derfor et uforsvar
li gt Værdispil, om noget Vand, der 
ikke har en med ARI uforenelig An· 
vendeise, lukkes af for den opsti
gende Aaleyngel; men dette er net-· 

op Aar igennem sket ved en Mængde 
Stemmeværker, der har hindretAale· 
faringens Fremtrængen. 

Det er derfor i det almenes In
teresse ved Lov paabudt, at ethvert 
Stemmeværk, skal være forsynet med 
et Aalepas, ad hvilket Aaleyngelen 
kan vandre over Stemmeværket. 

Fig. 1. Et Stemmeværk med Aalepas set fra Bagvandet. I Stigbor. 
det til venstre er der savet en Slidse, gennem hvilken Vandet løber ud 
i den Træuldspakning, som ved Staaltraadsvæv fastholdes til Stigbordet. 
Man ser Vandet rinde ud forneden af Træuldspakningen og bugte sig 
henad Cement-Bundskyl1et. Paa det Sted, hvor dette Vand løber ud over 
Bundskyllets Bagrand, (som er hævet et Stykke over Bagvandet) er der 
igen anbragt en Træuldspakning, fastholdt med Traadvæv. Gennem denne 
Pakning kan Aaleynglen stige op fra Bagvandet og naa op paa Bundskyl~ 
let, fra hvilket den gennem Træuldspakningen paa Stigbordets Bagvæg 
naar op i Overvandet. 

GAnnem en Utæthed i Stigbordet til højre straaler Vand ud. Det 
forstaas let, at Aaleynglen vanskelig kunde komme igennem her paa Grund 
af Revnens Smalhed og det stærke Vandtryk; men endnu vanskeligere 
vilde det være for Aaleungerne at finde op paa Bundskyllet fra Bagvandet, 
idet Vandet løber frit ud ove:r 1{anten, sM at Aaleyngelen, der jo søger 
frem mod Vandstrømmen, her intet vilde finde at klatre op af. 
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Et godt Aalepas indrettes lettest 
og billigst pall. følgende Maade: 

Pall. Bagvandssiden af Stemme
værket slaas en Bugt Staaltraadsvæv 
fast, sall. at der dannes en ca. en 
halv Meter bred, flad eller halvcy
lindrisk Pose, der slutter tæt op til 
et Stigbord og naar fra dettes Over
kant helt ned til Bagvandet. Denne 
Pose :.toppes fuld af Træuld, sall. 
fast, at man netop uden Besvær kan 

bore en Finger ind i Træulden. I 
Overkanten ar Stigbordet saTes en 
Slidse pall. ca. 5 Millimesters Bredde 
og 10 Centimeters Dybde under Over
vandets normale Vandapejl; gennem 
Slidsen løber Vandet ind i og ned 
gennem den beskrevne Træuldsmaat. 
te. Aaleyngelen kan let bore sig 
gennem den vaade Træuld og gen
nem Slidsen svømme ud i Overvan
det. Skifter Vandstanden i Over-

Fig. 2. Lodret Snit gennem et Stemmeværk omtrent som det i Fig. 
1. I Stedet for Slidse er der i Stigbordet boret to Huller, af hvilke kun 
det nederste for Øjeblikket er under Vand. Man ser Vandet strømme ind 
i Træuldspakningen. Bundskyllet er et Stykke over Vandfladen i Bagvan
det, og der er derfor ogsaa her anbragt en Træuldspakning, der helt er 
omgivet med Traadvæv og er ophængt pall. en i Grunden nedrammet Pæl. 

vandet meget, maa der i Stedet for \ falder det bekvemmere at sætte det 
en Slidse i Stigbordet hellere bores pall. Stemmeværkets Sidevæg eller 
en Række Huller pall. 1 Centimeters pall. en Stolpe. Kan Aalepasset ikke 
Vidde og med 10 Centimeters lodret 
Afstand, saa at i hvert Fald eet Hul 
altid er under Vandoverfladen; det 
kan derimod ikke hjælpe at nøjes 
med det underste Hul alene; thi ved 
høj Vandstand vil Strømmen gennem 
dette blive sall. kraftig, at Aaleung
erne ikke kan tvinge sig igennem. 
Aalepasset anbringes i Reglen lettest 
pall. et Stigbord, der ikke trækkes 
Sommeren igennem, men undertiden 

føres lodret ned i Bagvandet f. Eks. 
fordi der ligger Flodbrædder (eller 
Bundskyl af Cement), kan det blive 
nødvendigt at lade det bøje i Vinkel 
eller at dele det i to, hvoraf det 
ene naar fra Overvand til Flodbræd
der, det andet fra Flodbræddernes 
Yderkant til Undervandet. Ved An
lægget af Aalepasset maa man altid 

l tag.e i Betragtning, at Aalefaringen 
søger op mod Strømmen, og at det 
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derfor ikke kan hjælpe at lade Aale
passet munde nedenfor Stemmevær
ket i en Krog med Dødvande, thi 
her finder Aalefaringen slet ikke hen 
til AalepasseL Enten maa der sen
des saa meget Vand gennem Aale-

passet, at Yngelen kan mærke den 
derved frembragte Strøm i Bagvan
det, eller Aalepasset maa stilles saa
ledes, at den svage Strøm, der gaar 
gennem det, forenes med andet ned
løbende Vand. 

Fig. 3. Vandret Snit gennem Stigbordene i Fig. L Den punkte-rede, 
halvcirkelformede Linie er Staaltraadsvævet, der er slaaet fåst paa Stig
bordet ved de to Sider; mellem Staalhaaden og Stigbordet ses Træulden, 
og midt for denne ses Slidsen i Stigbordet. 

Er Aalepasset opstillet, bør mali 
selv holde en Art Generalprøve med 
det, idet man tænker sig i Aalefa
ringes Sted og forestiller sig, at man 

skal fra Undervandet op i Overvan
det. Herved opdager man bedst, 
om der er en eller anden Strækning, 
Aaleyngelen ikke kan komme over. 

Fig. 4. Et Aalepas beregnet paa 
Nedtagning hvert Efteraar og Ophæng
ning om Foraaret. Det er anbragt paa 
en Træplade, i hvilken der er en Slidse. 
Træpladen kan ved Hjælp af Kroge 
hænges paa Kanten af Stigbordet, i 
hvilket uer maa være en Slidse udfor 
Træpladens. 

Naar Aalefaringen viser sig, bør 
man lægge Mærke til, om den har 
let ved at finde op gennem Aalepas
set. Er der noget i Vejen hermed, 
og man ikke selv kan finde Aarsagen 
og rette den, Cl" Fiskeritilsynet vil
lig til at give Haad. 

Denne Vejledning kan ikke gaa 
ind paa alle de særlige Forhold, der 
kan findes ved Stemmeværkerne, men 
holder sig til de almindeligste For
hold. Det vil derfor kunde ske, at 
Fiskeritilsynet forlanger Aalepasset 
opsat paa en noget anden Maade 
end her beskrevet. 
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Tysklands Udenrigshandel med Ferskvandsfisk. 
(1. Halvaar 1913). 

Harper levende og døde. 
1910 1911 1912 1912 

Jan.-Juni Jan.-Juni Jan.-Juni Jan.-Juni 

Indførsel dz*) dz dz dz 
fra Østrig-Ungarn 5047 4596 4552 5404 
- Frankrig 831 467 619 1033 

Udførsel dz dz dz dz 
til Rusland 336 Ml 934 695 
- Schweiz 51 59 91 66 

iaIt 420 736 1056 798 

Aal, Suder og andre levende FerHkvandsfisk. 
Indførsel dz dz dz dz 

fra Danmark 3610 4428 2696 4531 
- Nederlandene 2642 1200 1949 1584 
- Østrig-Ungarn 1391 1625 144.6 1309 
- Sverig 1240 1057 719 1237 

iaIt 9752 10484 7738 9451 

Udførsel dz dz dz dz 
til Rusland 261 320 461 184 

ialt 686 743 956 632 

Aal. Suder og andre døde Ferskvandsfisk, ogsaa frosne. 
Indførsel dz dz dz dz 

fra Danmark 1182 1877 807 1302 
- Nederlandene 6266 8936 6404 6063 
- Norge 1030 1106 924 597 
- Østrig-Ungarn 1782 1630 1807 1801 
- Rusland i Europa 9339 15504} 10909 11129 

i Asien 203 656 

- De foren. Stater 4748 2855 4639 4106 

iaIt 26056 34220 28001 27572 

*) En DobbeHcentner. 
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En Odder. 
(Dansk .Jagttidende). 

-o--

Ribe 8 . .August 191t1. 

Hr. Redaktør! Den 12. f. M. var 
jeg saa heldig at skyde en Odder 
under følgende, vistnok ret enestaa
ende Omstændigheder. Jeg tilbragte 
min Sommerferie som Gæst paa 
"Flenstofte", en god Mils Vej syd 
for Assens. Haven ligger nord for 
Gaarden og gaar over i Skoven, i 
hvilken der umiddelbart nord for 
Haven i en sumpet Strækning ligger 
en lille, fiskerig Sø, omgivet af Siv 
og Vandplanter. Den nævnt8 Dag 
om Morgenen ved 71/2 Tiden gik jeg 
for at nyde den skønne Natur ned 
til denne Sø, hvor der er meget 
smukt og fredeligt. Ved et Tilfælde 
havde jeg faaet med en af de ganske 
smaa Salonbøsser, som jeg ellers 
brugte til at skyde Stære og Sol
sorter med, naar de varaltfor slemme 
ved Kirsebærrene. Som Ammunition 
havde jeg de velkendte, smaa Pa
troner, som indeholder et enkelt 
rundt Hagl. Ankommen til Søen 
stillede jeg mig paa et gammelt 
Hyttefad, som laa paa Bredden mel
lem Sivene henimod Søens østlige 
Ende. Søens Flade var ganske 
spejlblank, Fiskene s10g, Skovduerne 
kurrede, og der var i det hele over
maade behageligt. Medens jeg stod 
der, blev jeg opmærksom paa en 
Bevægelse i Vandskorpen i Søens 
anden Ende, der saa ud som et Slags 
Kølvand og aabenbart hidrørte fra 
et større Dyr, som svømmede under 
Vandet. Jeg tænkte først at det 
var en stor Fisk, men da Kølvandet 
imidlertid krydsede ret rask frem 
og tilbage og efterhaanden nærmede 
sig til det Sted, hvor jeg stod~ an-

saa jeg det dog for sikrest at tage 
Sigte med Saionbøssen paa dets 
Forspids, og jeg fulgte en lille Stund 
med dets Bevægelser. Da det var 
naaet lige ud for mig, antagelig 25 
a ·30 Alen ude i Søen, dukkede 
Odderens Hoved op lige i Sigte
linien; den svømmede med Siden 
til mig. Da jeg stod med Bøssen 
til Kinden, kunde jeg tage nøjagtigt 
Sigte, uden at jeg behøvede at gøre 
en Bevægelse, og jeg havde det Held, 
at det lille Projektil ramte Dyrets 
Hoved. Det gjorde straks ventre 
om og svømmede, stadig med Hove
det over Vandet, rask og i lige 
Linie ind mod det Sted, hvor jeg 
stod og havde overmaade travlt med 
at faa en ny Patron i Bøssen. Da 
den var uaaet ind til Bredden, vel 
en flj2 Alen derfra og 4 il, 5 Alen 
fra mig, gjorde den Holdt og sad. 
lidt og stirrede stift paa mig, blot 
med Hovedet over Vandet. Jeg 
gav den saa et Skud til, som ramte 
tæt o,-er det højre øje og var dræ
bende. Efterat have faaet dette 
Skud, tumlede den i nogen Tid rundt 
paa Stedet og sank saa. Den var 
let at tage op ved Hjælp af et Par 
River. Dat var en Han, 2 Alen 
lang fra Snude til HaJespids. Vægt 
21 Pd. 

Hvis De finder, at foranstaaende 
lilje Begivenhed har tilstrækkelig 
Interesse, maa den gerne meddeles 
i Jagttidende. 

Rosenmeier. 
Amtsfuldmægtig, cand. juris. 

ArtikleroxItleddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 
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Annoncer. 
-0-...... _ .. _---._-----------

: Aale : 
: gegen Kassa kaufe jedes Quantum. : 
_ Offerten erbeten an B. 'J'edens, _ 
- Altona, Elbe, Gr. Gårtnerstr. 77/81. -

- -_._------.. _--_ .. _--------
Fryseriet 

"Limfjorden" , 
Glyngøre, 

tilbyder ærede Fiskerier 
.••••••..••• Fiskefoder ............ -•.• 

Friskfanget havessaa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
il. 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne. 

Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

En ugift Mand 
med den fornødne Kendskab til at pas~e 
et Fiskeri (Ørred) kan straks faa Plads 
ved at henvende sig til 

t'r. Jensen, 
Ellested, Fyn. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yn:cel 
og Sættensk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestat.ion mod Kon-
tan t. J. C. Christensen. 

3lverfer 
i c9Yledlems6Iadet! 

.. -._._-_._ .. __ ._---_._---_ ... -------.---------_._-_.-- -- -
æ &'oHann von et/zen, 5 
: edsvoren FiskeauktiQnarius, : 

æ St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, i 
: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
:Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : - -_ ................ Store Basiner for levende Fisk ..... !............. • - -• J ernbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- . - Telegr.-Adr.: Flseheitzen. '1'elefon: Amt l, Nr. 1,547, Hambnrg. -- -. -
--------------------_._--_ .. _------_.-----_._---------

CUPRINOL 
er det bedste Præparat til Imprægnering 
af t' I s k e n e t, L i n e Il: o d s, S e j l o. l. og 
giver:- Stofferne en grønlig Farve. Absolut uop· 
løsellitt i Vand. La~gt at foretrække for Tilkendt Guhlmedaille ved Den skan
Barkning, Tjære o. l. Nærmere Oplysninger dinaviske FiskeriudstiJling, interna-

• tionale :\lotorudstU Jing og det'!. nor-
paa Forlangende ved Henvendelse hl diske Fiskermøde i Købenbavn 1912. 

Als "KVNIElA", La~ebro"ade 6: København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. --

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

&8~8d81i f/)amliullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørreal 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

større Ørred, Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, Aborrer 

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
Jernstation. 

--::::::;~ Kontant Betaling. ~:::::::::--

G. Domaschke, 
Beriin 40t FiøcllhBUdluna-, 

ro... Lehrterøtraøse 18-19. I Telegr.~Adr.: Forellenhandel. I 
~~~~~~~~~~~~~~Qi) 

Statskonsulent, ~fagister Chr. Løftiq, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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i Frankrig. 
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Ifølge tidligere afgivet Løfte har 
jeg nu gjort. det første Skridt for at 
skaffe Oplysning om den franske 
Handel med Portionsørred. 

Yed personlig Forespørgsel i U den
rigsministeriei fik jeg det Raad at 
henvende mig direkte til den danske 
Generalkonsul Engelsted i Paris. 
Som sagt saa gjort! Min Henvendelse 
resulterede i nedenstaaende Skri
velse: Forinden jeg citerer Skrivel
sen, vil jeg gærne benytte Lejlig
heden til at udtale vor Tak og Paa
skønneIse for den Hurtighed og Om
hyggelighed, hvormed Generalkon
sulatet har taget sig af denne for 
Dam kulturerne saa betydningsfulde 
Sag. Red. 

* 

CONSULAT GENERAL 
DE DANEMARK 

Paris, le 24. Sptbr. 1913 
195, RUE DE L'UNIVERSITE. 

Hr. Dr. phil. C. Hoffmeyer! 

I Besvarelse af Deres Skrivelse 
af 22. f. M. skal Generalkonsulatet 
meddele Dem, at man, efter fra for
skellig Side at have søgt Oplysning 
om det i Skrivelsen opstillede Spørgs
maal vedrørende en eventuel Import 
til Frankrig af Smaaørred, nu fra 
"Le Syndicat des Mandataires a la 
Vente en Gros du Poisson" har 
modtaget saalydende Skrivelse: 

"Bækforellen, hvad enten den er 
død eller levende (kaldet Portions
forel), det vil sige vejende fra 100 
til 150 Gram pr. Stykke sælges i 
Paris, men Forbruget er ikke stort 
paa Grund af den meget høje Salgs
pris. Forellen sælges død i Alminde
lighed fra 5,50 til 6 frs. pr. Kilo 
og den levende fra 6 til 7 frs. pr. 
Kilo, Bruttosalg, det vil sige derfra 
trækkes Omkostningerne og disse 
maa være meget høje. 

De omfatter følgende Udgifter: 
Vognkørsel ved Ankomsten, Told, 
som beregnes efter" Generaltariffen " 
(Afgift af Nettovægten, 40 frs. pr. 



150 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 20. 

100 Kilo) Minimumtarif, som Dan
mark har (AJgift af Bruttovægten 25 
frs. pr. 100 Kilo). Acciseafgift (40 
frs. 20 cent pr. 100 Kilo Netto). Til 
Centraltorvehallerne maa der tilføjes 
følgende Afgifter: Pladsleje (1 fr. 
pr. 100 Kilo Netto) AHosning (fra 
4 til 30 centimes pr. colIi efter V ægt) 
og Provision. Denne Vare, hvis Pris 
er meget høj, har ingen betydelig 
Afsætning, der sælges rimeligvis 100 
Kilo levende Foreller om Dagen. 

For at forøge Salget, burde Pri
serne nedsættes. 

Men for at Transporten kan fore
gaa paa en hensigtsmæssig ~laade, 
burde den ske i en hel Jernbane
vogn, det vil sige 1000 a 2000 Kilo 
ad Gangen. Da denne Vare er me
get skrøbelig, tvivler jeg om, det 
vil kunne lykkes. 

Jeg har bestræbt for at give 
Dem saa tydelige Oplysninger som 
muligt og jeg stiller mig fuldstæn
digt til Deres Haadighed med Hen
syn til alt, hvad der kan interessere 
Dem". 

Som det fremgaar af Skrivelsens 
Slutningspassus vil yderligere Op
lysninger Sagen vedrørende kunne 
erholdes, om det maatte ønskes. 
Man har ligeledes søgt Oplysning om 
Spørgsmaalet· hos Dr. Pellegrin, Ge
neralsekretær for "La Soeieto Cen
trale d'aquieulture et de Peehe", 
som, idet han iøvrigt hellYiser til 
ovennævnte Syndikat, udtaler angaa
ende Forespørgslen om der er Mar
ked i Frankrig for Smaaørred (Por
tionsørred i smaa Dimensioner) fra 
Danmark: 

Svaret kan kun være bekræftende, 
hvad angaar Muligheden for i :Frank
rig at finde Afsætning for denne 
Slags Fisk, thi de er særlig værd
satte, og de franske Fiskeopdrættere 

kan ikke levere tilstrækkeligt til 
Forbruget. P. G. V. 

G. Engelsted. 

Geddeudklækning 
. efter en ny Metode. 

-o-
l "Dansk Fiske1'itidende" har Se

kretær Videbæk offentliggjort neden
staaende Artikel, som vi med For
fatterens Tilladelse skal gengive her. 

Som bekendt har Fiskerne ved 
Kallehave og Karrebæk Fjord i de 
senere Aar arbejdet for Udilættelse 
af Geddeyngel i disse Brakvande. 

Men da Geddeyngel er ret kost
bar og noget omstælIdelig at ud
klække, fordi den meget klæbrige 
Rogn efter Befrugtningen maa spre
des paa Klækkerammer af Ædelgran
ris eller lignende, har under et 
kort Ophold paa Sydsveriges Fiskeri
forenings Ferskvands-Biologiske Sta
tion og Udklækningsanstalt ved Ane
boda i Smaaland sat mig ind i de 
Forsøg, der af Fiskernester Sørensen 
er gjort paa en ny Udkækningsme
tode af Gedderogn, der efter sidste 
Aars Forsøg synes at lykkes. Da 
den Søren ske Metode er saa enkel 
og lige til og let kan praktiseres af 
vore Fiskeriforeninger, hvor der fra 
en Mølledam eller lignende kan skaf
fes lidt Vandtryk gennem et Afløbs
rør, skal jeg i nedenstaaende Arti
kel gøre Rede for denne nye Me
tode. 

I Syd-Sveriges Fiskeriforenings 
U dklækningsanstalt har man i de 
senere Aar udklækket Helt-Hogn paa 
følgende Maade: 

Der ophænges en cylinderformet 
Glasbeholder, der rummer 5 Liter, 
over en Afiøbskasse. Beholderne er 



Nr. 20. Ferskvandsliskeribladet 151 

aabne foroven, medens den underste 
Del er tragtformig, saa at en Gum
mislange kan paasættes den neder
ste Spids af Glasset den anden Ende 
af Slangen fastgøres i et af Tilløbs
rørets Haner. I hver Beholder an
bringes 2 Liter befrugtet Heltrogn, 
hvorefter der aabnes for Vandet fra 
Tilløbsrøret, del' giver saa stærk 
Strøm (Tryk), at Vandet, der strøm
mer ind i Beholdernes Bund, sætter 
Fiskeæggellc i en stadig, jævn, cir-

Fiskemester Sørensen for 3 Aar si
den Forsøg paa at anvende Appara
terne til Udklækning af Gedderogn. 

I de første Aar mislykkedes For
"øgene komplet, fordi den meget 
klæbrige Gedderogn klæbede sam
men i en Klump, saa kun ganske 
faa Æg udklækkedes. 

Bureauchef, Dr. Nordqvist, hen
ledede derfor Hr.' Sørensens Op
mærksomhed paa, at man i Amerika 
behandlede meget klæbrig Rogn, f. 
Eks. Rogn af Sandart, med Melsti-

kulerende Bevægelse. Srømmen re
guleres saaledes, at Æggene, der er 
tungere end Vandet, ikke flyder over 
med det over Beholderens øverste 
Kant udstrømmende Vand. De Æg, 
der fordærve~, svømmer ovenpaa og 
afskummes. 

Heltudklækningen finder Sted fra 
December til først i April, og da 
Udklækningsapparaterne altsaa er 
ledige, til Geddens Leg er moden, 
omkring midt i April, paabegyndte 

velse for at undgaa en Sammenklæb
ning af Rognæggene. 

°Forinden jeg meddeler Sørensens 
Forsøg med Melstivelse, skal jeg ud
dragsvis meddele, hvad Bureauchef, 
Dr. Nordqvist i 1895, medens han 
var Fiskeriinspektør i Finland, i sin 
Afhandling om "Fiskevården oclt 
Fiskodling i Nord-Amerika" skrev 
om nævnte Metode. 

Det er den amerikanske Profes
sor L Reighard, der gennem for
skellige Forsøg har opfundet Meto-
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den, som han gjorde Rede for paa 
det amerikanske Fiskerimøde i Chi
cago 1893. 

Det var Æg af Sandart, der er 
om mulig endnu mere klæbrige end 
Geddeæg, der behandledes. Ved For
!løgene paa at skille disRe ad me
kanisk Vej, f. Eks. ved at ryste dem 
gennem et Sold, viste det sig, at 
mange Procent, selv ved den om
hyggeligste Behandling, tog Skade. 
Der forsøgtes dernæst at bortskaffe 
Klæbrigheden ved Anvendelse af for
skellige Stoffer, og Professor R. 
fandt, at en Behandling med Majs
stivelse gav det bedste Resultat. 
Den anvendte Fremgangsform var 
følgende: 

Stivelsen opløstes i Vand i Vægt
forhold l til 20; Æggene befrugte
des paa sædvanlig Maade, henstod 
i 2 iL 3 Minutter, hvorefter de hæld
tes i Beholderen med Stivelsevan
det, hvori de synker til Bunds. Der
efter befrugtes den næste Portion 
Æg og hældes i Vandet .- og saa 
fremdeles, indtil Karret med Sti
velsevandet er halvt fuldt. 

Æggene, der, som anført, synker 
til Bunds i Karret, overtrækkes ved 
at synke ned gennem Stivelsevandet 
med en Hinde af Stivelse, som hin~ 

drer dem i at sammenklæbe, SRa 

man ikke behøver at røre dem fra 
hinanden. Ved at hældes i Stivelse
vandet kom de desuden pludselig i 
en stor Mængde frisk Vand, og Mæl
ken blev næsten øjeblikkelig bort
skyllet, saa Vandet omkring Æggene 
ikke længere var alkalisk. 

Stivelsen i Beholderen synker lidt 
efter lidt til Bunds, saaledes at der 
efter 10 Minutters Forløb findes me
gen Stivelse paa Karrets Bund (alt
sall. mellem Æggene) og kun lidt Sti
velse i den øverste Del af Karret. 

Vandet over Æggene kan derfor 
hældes bort og nyt paahældes. Æg
gene og Stivelsen kommer derved i 
fortsat Behandling med frisk Vand, 
ved at Beholderen hældes og svinges 
lidt. N aar Stivelsen igen bundfæl
des, kan Vandet atter om byttes, saa
ledes at man, om man anser det 
nødvendigt, uden Anvendelse af ny 
Stivelse kan bytte Vandet hved 10. 
Minut. Æggene kan ligge i Vandet 
i 4 Timer eller længere; men efter 
2 Timers Forløb skylles de sædvan
lig, saa de befries for Stivelsen. 

Efter denne Behandling fandtes 
Æggene .at være vel fyldte og ud
klækkedes normalt, og de klæbede 
ikke sammen, da de flyttedes til det 
friske Vand i Udklækningskasserne. 
Stivelsebehandlingen menes ikke at 
have anden Indvirkning paa Æggene 
end den, som er Formaalet: at holde 
dem adskilte. Æg, behanlede efter 
denne Metode, gav et Resultat af 15 
a 30% flere befrugtede Æg end ef
ter tidligere anvendte Metoder. -

Fiskemester Sørensen var, uden 
at have læst ovenstaaende, som 
nævnt, mundtlig af Bureauchef, Dr. 
Nordqvist, bleven gjort opmærksom 
paa det principielle i den ameri
kanske" Stivelsemetode" . Hans An
vendelse af )fetoden blev noget for
skellig fra anførte. Hans Frem
gangsmaade var følgende: 

Da Gedderne i Fjor antoges at 
være legemodne, tog han Hanner og 
Hunner, der henholdsvis vejede 
mindst 1/" og 3/s iL 1/2 Kilo pr. Stk. 
Var de ikke helt gydefærdige, naar 
de fangedes, sattes de i Hyttefad, 
til Legen var løs og ved et svagt 
Tryk fremkom letflydende. Han 
brugte omtrent lige saa mange Han~ 
ner som Hunner. 

Han fandt, at l Liter Rogn inde-
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holdt henimod 67,000 og bereg
nede derefter en Liter til (:iO,OOO Æg. 
Til l Liter Rogn brugte han :Mælk 
af 3 Hanner, der ofte har meget 
lidt Mælk. Gydningen frembragtes 
paa sædvanlig Maade ved, med et 
svagt Tryk, at stryge Geddens Rug 
nedefter over en Beholder. Rognen 
og Mælken omrørte han forsigtig 
med en af Fiskenes Haler eller en 
Fjer. Fingrene maa ikke gerne bru
ges til Omrøring, da Æggene let 
tager Skade herved. 

Efter at Rognen og Mælken var 
velblandet, iblandes 25 pCt. Vand, 
der ligeledes omrøres med en Fjer 
eller Geddehale. Blandingen hen
sættes derefter ti Ro i 5 a 10 Mi
nutter, i hvilken Tid der i et andet' 
Kar udrøres en Stivelseblanding af 
almindelig Kartoffelmel og Vand, (l 
Liter Vand til l Kilo Mel); der an
vendes 1/5 Liter Sti velsevaad til 
Liter af den befrugtede Rogn. 

Derefter omrørte han atter Rog
neD og Stivelsevandet i ca. Ii Mi
nutter, til den var vel blandet. Der
paa skyllede han Rognen med Vand, 
indtil Vandet var klart og ufarvet 
afKartoffelmelssti velsen. Denne Skyl
ning udførtes saaledes, at der lede
des Vand ind over Kanten af Be
holderen, indtil denne var fuld; 
Vandet hældes derefter forsigtig af 
ved at hælde Karret, og man bliver 
ved med saa mange Hold Vand, saa 
Vandet, som nævnt, er aldeles klart 
og ufarvet. 

Derefter hældes den befrugtede 
Rogn i de 5 Liter store Glasbehol
dere, hvori Udklækningen foregaar, 
og kommes der Liter Rogn (ca. 
45,000 Rogneæg) i hver Beholder. 
Derefter aabnes for Vandet, og med 
Hanen reguleres Strømmen sanle
des, at Æggene cirkulerer uden at 

flyde over. Strømmen gav omtrent 
3 Liter Vand i Sekundet. N aar 
Strømmen er reguleret, passer det 
llele sig selv, men bør dog tilses 
nogle Gange i hvert Døgn for at 
være sikker paa, at alt fungerer 
regelmæssigt. De døde, beskadigede 
og skimlede Æg flyder ovenpaa og 
borttages med en almindelig Skum
meske. Vandets naturlige Varme
grad bestemmer den længere eller 
kortere Tid, som Udklækningen ta
ger. 

Der udklækkedes i Fjor ca. 60,000 
Æg, der gav 33,000 Stk. Geddeyngel. 

Udklækningen begyndte den 22. 
April, og Yngelen var udviklet til 
'Gdsættelse i Søer og Damme den 
8. Maj. 

Straks efter Udklækningen llæn
ger eller klæber Yngelen sig fast 
ved Glassets Sider, og den Del af 
Yngelen, der flyder med Vandet over 
Udklækningskummens Rand, hæn
ger eller klæber sig fast til den 
under Udklækningsbeholderen staa
ende Kumme af glaseret Metal, hvori 
en lille Skraavæg af fint Metal
traadsnet hindrer Yngelen i at und
slippe. Naar Geddeungerne begyn
der at svømme frit, er det rette 
Tid at udsætte dem. 

Forsøget, der maa siges at være 
meget vellykket, fortsættes ad Aare, 
og vil der da ogsaa blive gjort sam
menlignende Forsøg med den an
førte amerikanske Metode. Jeg skal, 
naar disse Forsøg er gjorte, give 
Meddelelse om deres Forløb. 

Videbæk. 
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~Iindre Meddelelser. 
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Sukkerfabrikken •• Vestsjæl .. 
land··s Spildevand sIa ar 

Fiskene ihjel. 
I Aal' ledes Spildevandet fra Suk

kerfabrikken ud i Rye Mose. Virk
ningen har allerede vist sig. I Gaar 
kom en Mængde døde Fisk sejlende 
ned gennem Aaen, og navnlig ved 
AugerupBro kan maniflg. "Kalundbg. 
Folkeblo" seAal og andreFisk komme 
døde og halvdøde drivende i Vand
s.korpen. Enkelte skal hnse fisket 
for 50 Kr. Aal i Løbet af en Nat. 

I Fjor løb Spildevandet ud i 
Gørlev :Mose, men i Fjor var der 
jo en 1VIasse Vand, saa Giften vir
kede ikke synderligt; i Aar derimod 
er der ikke meget Vand i nye Mose, 
og saa kan Fiskene ikke klare sig. 

Da der ikke har været noget 
egentlig Fiskeri i Rye Most" slipper 
Sukkerfabrikken maaske for videre 
Tiltale. 

* * 
Rigt Aalefiskeri vetI N ors

minde. 
mankaalsfiskeriet ved NOl'sminde 

giver - efter hvad der meddeles 
"Jysk Morgenblad" ualmindelig 
rigt Udbytte i dette Efteraar. Fi
skerne kommer ind med Laster op 
til 800 Pd. Aal efter en Nats Fiskeri. 
De fleste Fangster samles af Kvase
skipper Maguns Petersen fra Hou, 
der sejler til Kolding med Ladninger 
paa indtil 10,000 Pd. Herfra gaar 
Størstedelen af Aalene til Tyskland. 
Fiskerne opnaar en h'is af indtil 
53 Øre Pundet. 

* 

Et stOI·t Karpefiskeri. 
Efter at Karpefiskeriet i Køge Bugt 

i hogle Aur har været uden Betyd
ning, har del' i dellIle Eftersommer 
været et usædvanlig rigt Fiskeri, 
skriver "Østsjællands FIkhl.". Det 
er ikke længe siden, der gik en 
Vognladning paa 16,000 Pund til 
Tyskland, og forleden er Fiskere fra 
Køge komne ind med CR. 8000 Pund. 
Salgsprisen i Køge er ca. 16 Øre 
pr. PUHd, saa Fiskeriet giver god 
Fortjeneste. 

Fiskemarked et. 
-0-

Berlin, fru 29. Sep!. til 4. Okt. 

Leyende Fisle 

Gedder 
Gedder, store 
Gedder, middelstore 
Aborre, smnn 
Suder 
Karper 
Aal 

Pf. pr. Pd. 

118-128-146 
108-60-61 
70-84-96 

95-99 
122-lijG 

70-80-90 
118-123-131 

Hrunborg. 

Fisk pakkede i Is: 

Dflllske Laks 
Norske Laks 
Ørred, stor 
Ørred, middelstore 
Øned, lille 
Gedder, store 
Gedder, smaa 
Aborre, store 
Karper 
AnI 
Brasen, stor 
Brasen, middelstor 
Brasen, lille 

pr. pl'. Pd. 
155-305 
150-151 

177 
LlO--206 
99-110 

40-74-53 
59-GG 
57-71 

47-45--50 
73-81-83 

38-40 
361/2-40 

10-13-20 
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AI·tikleroj;t Meddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. HofImeyer, Sorø. 

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

Annoncer. 
-o--

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre, 
tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne. 

Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

...... --------------------- -: Aale : 
: gegen Kassa kaufe jedes Quantum. : 
_ Offerten erbeten an II. 'l'edens. _ 
- Altona, Elbe, Gr. Gartnerstr.77/81. -

- ---------------------------
Fiskeriet "Aalykke" 

pr. l.underskov 
Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima ø.jneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af KarI,el' og SUfter 
til absolut billigste Priser. 

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

:7Iverler 
l 8Yledlems6Iadet! 

------------------------------------.------------------ -- -i c!JoHann von ei/zen, i 
: edsvoren Ji1iskeauktionarius, : - . : St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags .Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 

- -_ !: ........... !....... Store Basiner for levende Fisk. !. ••••• -'.'!.~~! _ - -- Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. • - -- Telegr.-Adr.: Fiseheitzeu. Telefon: Alllt l, Nr. 1,547, Halllbul'g. -

- -- -------------------_.----_ .. -... _---_._---------.------
CUPRINOL 

er det bedste Præparat til IlIIpræj;tuerioj;t 
af 1<' i s k e n e t, L i n e j;t o d s, S e j I o. I. og 

giyer Stofferne en grønlig Farve. Absolut uop- ~a > ._, 

løseligt i Vaud, Langt at foretrække for Tilkendt ;::ldmedaille ved Den sknn
Barkning Tjære o. I, Nærmere Oplysninger dinaviske Fiskcl'illdslillillg, illterllH-

,. . lionale Motol'udstilling og det 4.1101'-
paa Forlangende ved Henvendelse hl diske Fiskermøde i København 1!J12. 

Als "KYMEIA", Langebrogade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større' ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter 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. 

dU~iI~81l fl)amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~!~~I~~~t1.~~~~~~~! 
Æ ffi 

i Portionsørred, I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 
]K Suder, Skaller, Aborrer 1t\ 1K ~ 2K købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste Æ 
Æ Jernstation. i 
li Kontant' Betaling. ~ 
i G Domaschke, ~ 

l" "'isehhandlnn,;~ Berlin 40, Æ 
Lehrterstrasse 18-19. 1K 

Telegr.~Adr.: t'orellenhandel. 2K 
Æ 

~~~~€~~~~~~~€~~8) 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin,;. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 



Ferskvandsfiskeribladef. 
Førskvandsftskørlforøningøns Mødlømsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redakti(ln og KontoT:Dr. phil. Hojfmeyer, Sm'ø. Telefon 24, 

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

Nr. 21. I 1. NoveDlbel'. 1913. 

Indhold: 
Indvielsen af Fiskehøjskolens Bygning 

paa Snoghøj. 
Horkedøden i Esrom Sø. 
Fiskeri-Beretning for Aaret 1912. 
Handelen med Portionsørred i Frankrig. 
Annoncer. 

Indvielsen af 
Fiskehøjskolens Bygning 

paa Snoghøj. 
-0-

Indvielsen finder Sted Onsdag den 
5. November, KI. 4-6. 

KI. 6112 er der Fællesspisning. 
KI. 8-10 Foredrag af Pastor 

Rosendal, København, og Skolens 
Lærer cand. theol. Eller. 

Adgangen til .Møderne er fri. Kort 
til Il'ællesspisningen k an faas paa 
Skolen for 1 Kr. ved skriftlig Hen
vendelse inden den 28. ds. 

per vil være stadig Forbindelse. 
mellem Middelfart og Snoghøj Ons
dag Eftermiddag og Aften. Tillige 
henlede,; Opmærksomheden paa, at 
Damperen "Koldinghus" gaar fra 
Kolding Onsdag KI. 12 til Middel
fart. 

Værelser paa Hotellet i Middel
fart kan forudbestilles ved Henven
delse til Skolen. 

De, der ønsker selv at tage Mad 
med, kan den Aften faa Kaffe frit 
paa Skolen. 

Horkedøden i Esrom Sø. 
-o-

I dette Blads Nr. 18 skildredes 
den Epidemi, som hærgede Esrom 
Søs Horker i Sommer. Efter et 
Fotografi, som jeg tog d. 12. August, 

da jeg første Gang besaa Forhol
holdene, er der nu fremstillet det 
hosstaaende Billede, som egentlig -
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trods sin Ufuldkommenhed bedre 
end Ord viser, hvor talrige Horker 
der bukkede under for Sygdommen. 
Fotografiet er taget udfor Fredens
borg Slotspark lige sønden for Konge
broen, oppe fra et Elletræ paa Skræn
ten ned mod Søen, Vejret var ikke 
heldigt, og paa Grund af Bølgegangen 
maatte Øjeblikslukkeren benyttes; 
Billedet er derfor temmelig svagt, 
men de lyse Fisk ses heldigvis tyde
ligt mod den mørke Bund. Gennem 
Ellegrenene, hvoraf ('en dækker Bil
ledet foroven til venstre og en dets 
højre Side, ser man skraat ned mod 
de drivende Horker. I Sandhedens 
Interesse maa dog bemærkes, at et 
Par større hvide Pletter lidt over 
Midten til venstre er Skum klatter. 
Horkerne er, som det ses paa Bil
ledet, drevet sammen af Vinden ind 
mod Bredden; men der var ikke 
stort flere her end iøvrigt ned langs 
den undersøgte Del af Søens Østside' , 
Stedet valgtes, fordi der oppe fra 
Træet var et særlig godt Overblik. 

Desværre lykkedes det mig ikke 
at faa Fugle (Maager, Lappedykkere) 
fra Søen til Undersøgelse. Det er 
derfor tvivlsomt, om det lykkes i 
denne Omgang at faa den sygdoms
volden de Iktes Naturhistorie udredet. 

Mod min Tanke om, at man maaske 
burde benytte "Horkedøden" til at 
bekæmpe Horken med i andre Søer, 
blev der indvendt, at Horkon er 
værdifuld til Aaleagn. Der kan der
for være Grund til at erindre om, 
at Horken lever af omtrent samme 
Føde som Aalen, og at det vel er 
tvivlsomt, om man bør være tilfreds 
med, naar der er Føde til f. Eks. 
1000 Kilogram Fisketilvækst, da at 
faa lad os sige 800 kg Aal og 
200 kg Hork. Er Horkerne ikke 
store nok til Salgsfisk, hvad de sjæl-

er, kan de jo rigtignok anvendes 
til Agn, hvortil de er fortræffelige. 
Men :skulde det mon ikke i Virke
ligheden betale sig bedre, om man 
kunde blive helt af med Horkerne 
i Søen og faa saa meget mere aar
lig Aaltilvækst. Der er jo ogsaa 
andre Ting, der kan bruges til Agn, 
og endelig er det jo langt fra alle 
Steder - og det vil sikkert blive 
færre og færre hvor man har 
Brug for Agn til Aalekroge. Hvor 
man raader over hele Søarealet og 
over en Aalekiste ved dets Afløb, 
vil det jo næsten altid være uratio
nelt at fiske Aal paa Krog - og 
saa bliver der ikke megen Anven
delse for Horkerne. 

O. V. Otterstrøm. 

Artikler 0" lIeddeleIser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hofimeyer, Sorø. 

NB. Artikler og :\1eddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 

]'iskeri· Beretning 
for Aaret 1912. 

-0-

Ferskvandsfiskeriet. 
Om Udklækningen og Opdrætning. 
Udl:fætning af Yngel og Ungfisk i 
Vandløb og Søer 1912. Dambrt{,g. 

Angaaende Udklækningen af Lakse
fisk indeholder Beretningen nogle 
Oplysninger; da disse imidlertid paa 
Grund af Klækkeanstalternes Uvillie 
mod at afgive Oplysninger til Offent
liggørelse ere meget mangelfulde, 
sk.al vi ikke fordybe os heri, men 
blot for Dambrugenes Vedkommende 
meddele Læserne hvad der alminde
lig benyttes til Foder ved spæde 
Yngels Opdrætning. 
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Fisk alene ............................ er blevet anvendt i 11 Anst. 
Naturfoder alene . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ~ 

" " " " 
4 

" Milt alene • * •••••••••••••••• ...... .. . 
" " " " 

3 
" Fisk og Milt .................... " . , .. 

" " " " 
3 

" Hønseæggeblomme " ., ................. 
" " " " 

3 
" Fisk og Naturfoder ......... , .......... 

" " " " 
l 

" Milt og Naturfoder .................. , , 

" " " " 
l 

" Milt og LUllge ......... .... , .. , .... , , . 
" " " " 

l 
" Lunge alene ........................... 

" " " " 
l 

" Kogt Slagteriaffald, Fiskerogn, frisk Søfisk 
" " " " 

l 
" 

Toskerogn ............. " ............. 
" " " " 

l 
" Fedtegrever ... ......... .. . , ......... 

" " " " 
l 

" Ostestof ., ......................... , .. 
" " " " 

l 
" 

Fisken er for største Delen frisk
fanget, Smaasild, Fladfisk og Aale
kvabber, delvis ogsaa Affaldsfisk 
særlig SmaasiJd, som opbevares i 
frossen Tilstand paa særlige Fryse
nel'. Nogle Anstalter opgiver, at 
Foderet (Fisk og Milt) koges før 
Anvendelsen. Ved Naturfoder for
staas det i Dammene naturligt frem
kommende Foder (Krebsdyr o. L). 
Naar der i ovenstaaende Liste staar 
"Naturfoder alene" betyder dette*) 
altsaa, at der ikke er fodret, hvor
imod "Milt og Naturfoder" betyder, 
enten at der til at begynde med 
fodres, men senere paa Sommeren 
fodres med Milt, eller at der fodres 
med Milt, men saa lidt, at det for
modes, at Yngelen finder en væsent
lig Del af sin Føde i Dammen. 

I frie Vande er der i 1912 udsat 
1,019,000 Stk. Ynget af de forskel
Ørredarter. 

Af Laks blev der i Gudenaaens 
Sidestromme udsat en Del spæd 
Yngel; i Gudenaaen selv;sættes49,400 
halvaars Laks. Desuden udsattes 
der af Fiskeriforeningerne for Ring
købing, Stadie og Nissum Fjorde 
21,500 Stk. halvaars Laks i Skjern Aa. 

') Vi citere stadig Iltatskonsulenten. 

Af Regnbueørred 
bæk 1,000 Stk. 
2,000 Stk. 

udsattes i Tan· 
Af Kildeørred 

Af Hav- og Bækørred er der i 
Følge Oplysningen udsat i jydsk e 
Vandløb følgende Mængder: 

I Tilløb til Limfjorden blev der 
udsat: i Skive-Karup Aa i alt 420,000 
Stk. Havørredyngel, hvoraf de 80,000 
Stk. af Selskabet "Kilden,,, 15,000 
Stk. af de stedlige Lystfiskerifor
ening og Resten af Fiskeriforeningen 
for Skive-Karup Aa. Fra Viborg 
Fiskeriselskabs Klækkeanstalt ved 
Asmild Kloster sattes 100,000 Stkr. 
Havørredyngel i Jordbro Mølleaa 
og Laastrup Aa, i hvilken sidste 
Hobro Anstalten tillige satte 12,000 
Stk. Fra Asmild Kloster leveredes 
tillige 40,000 Stk. Havørredyngel 
til Opdræt i Hjarbæk Fiskerifor
enings Damme og senere Udsætning 
i Limfjordens østre Del. Fra Paul
holm sattes 14,000 Stk. Ph Aars 
Bækørred (paa c. 50 Gram Stykket) 
i Vesteraaen, som løber til Halkjær 
Aa. 1,500 Stk. Bækørredyngel sattes 
i Tanbæk. 

Till ø b til Vester havet: D en af 
Fiskeriforeningerne for Ringkøbing
Stadil og Nissum Fjorde ejede An
stalt "Frøjk;' har foruden at levere 
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al den i Oudenaaan nedenfor Silke
borg udsatte Fisk tillige udsat i 
Storaaen 16,000 Stk. og i Skjern Aa 
19,200 Stk. halvaars IIavørred og 
henholdsvis 10,000 og 3,000 Stk. 
halvaars Bækørred. Fra Hee Stampe 
sattes 5,000 Stk. Bækørredyngel i 
Thorsted Aa; Fiskeriforeningen for 
Varde, Toftnæs og Holme Aa udsatte 
iO,OO() Stk; halvaars Havørreder. I 
Kongeaaen, Vest for Hjortlund Sluse 
og Vest for Jedsted Mølle, sattes 
100,000 Stk. HavørredyngeL 

Tilløb til Kattegat og Lillebælt: 
Hobro Anstalten leverede 173,500 
Stk. Havørredyngel til direkte Ud
sætning i Fjordens Tilløb, samt 
yderligere 15,000 Stk. til Udsætning 
i Villestrup Aa og til Opdrætning 
Sommeren over i Hobro }<'i8keri
forenings Damme 10,000 Stk. Fra 
Klækkeanstalten Stinesminde sattes 
94,000 Stk. Havørredyngel i Vandløb, 
der fører til Mariager :Fjord, medens 
2,400 Stk. halvaars Havørred leve
redes til Udsætning i Kjeldstrup Sø. 
Fra Søblink sattes i Tilløb til Stub
besø 50,000 Stk. Havørredyngel. 
Silkeborg Fiskeriforening klækkede 
24,000 Stk. Havørredyngel: heraf 
sattes de 10,000 Stk. i et lille Vand
løb, der gaar fra Funder Aa til 
Ørnsø, medens 14,000 Stk. solgtes 
til Udsætning i Salten Aa. Fra Lys
bro sattes 22,000 Stk. Havørredyn
gel og 2,000 Stk. halvaars Havørred 
i Silkekorg Langsø og dens Tilløb 
samt 6,000 Stk. Søørredyngel i Ørnsø 
og dens Tilløb. I Vejle Aa sattes 
15,000 Stk. Havørl'edyngel. Fiskeri
foreningenfor Kolding-Neble-Aakjær 
Aa udsatte indenfor sit Omraade 
10,000 Stk. halv aars Ørred og 59,000 
Stk. Yngel. 

I Vandløb paa Sjælland er der 
fra Lellinge Anstalten sat 50,000 

Stk. Havørredyngel i Køge Aa, Fi-' 
skeriforeningen for Faxe Aa og LilIe
aa udsattes i Faxe Aa 25,000 Stk. 
og j Lilleaa 18,000 Stk. Havørred
yugel, i Bøgebæk sattes 20,000 Stk. 
Havørredyngel, og fra Petersværft 
sattes 32,000 Stk, Havørredyngel i 
Møllebækken. 

Paa Bornholm, hvor de ved Aa
løbene dannede Fiskeriforeninger 
lader 0rredrogen klække i Hønne 
Anstalten, blev der fra denne udsat 
i alt 221,000 Stk. Havørredyngel, 
nemlig henholdsvis for de stedlige 
Fiskeriforeninger eller Ejere og 
for Bornholms Ferskvandsgskerifor
euingi Muleby Aa-Bagaa 27,600 og 
47,600, i Blykobbeaa 18,600 og 
43,200, i Læsaa 16,200 og 5,800, i 
Stampeaa 1,200 og 13,800, i Dynd
daleaa 4,000 og 6,000 samt i for
skellige Smaabække 21,000 Stk.; 
desuden forsøgtes det at sætte 16,000 
Stk. i Hyttefad direkte i Havet, men 
paa Grund af Forureninger lykkedes 
Forsøget ikke; det vil blive gentaget 
med et bedre Hyttefad. Fra Nexø 
sattes i alt 60,000 Stk. Havørt"ed
yngel i Nordre Bæk ved Nexø, i 
Vasaaaen, Gyldensaa og Boelshavll 
Bæk. 

Andre Fisk. 
Gedde. I Brusaa Klækkeanstalt 

kom 30,000 Stk. Rogn til Behand
ling; Resultatet blev 20,000 Stk. 
Yngel, der ud'sattes i Tanbæk. I 
Silkeborg Langtø sattes 25,000 Stk. 
GeddeyngeL 

Ved Brahetrolleborg klækkedes 
150,000 Stk. Geddeyngel, hvoraf 
97,000 Stk. solgtes, medens Resten 
sattes i Godsets Søer. Ved Sjæl Sø 
klækkedes Gedderogn i flydende 
Kallser og ca. 4,000 Stk. Yngel sattes 
i Søen. I Fure- og Vejlesø sattes 
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38,000 Stk. opdrættede Geddeunger, 
som købtes fra Brahetrolleborg. 
Klækkeanstalten ved Tissø havde 
indlagt 700,000 Stk. Gedderogn, som 
paa Grund af en sen Frost kun gav 
100,000 Stk. Yngel; de 30,000 Stk. 
solgtes, medens 70,000 Stk. sattes 
i Tissø. Klækkeanstalten ved En
gestofte havde 800,000 Stk. Æg ind
lagt; Klækningen forløb uqmærket 
og gav 600,000 Stk. Yngel, hvoraf 
de 570,000 udsattes i Maribo Sø og 
Røgbølle Sø, medens 30,000 Stk. 
solgtes. l Dregentved Damme og 
Ulsø sattes 10,000 Stk. Geddeyngel. 

Aal. l Sjæl Sø sattes 3,),000 Stk. 
Aalefaring og 250 kg Smaa Aal. l 
Lammefjordssøen kom 9,475 Aal paa 
under l/s kg pr. Stk. l Saltbækvig 
sattes ca. 60 kg (ca. 150,000 Stk.) 
Aalefaring. l HouVig udsattes 158,800 
Stk. Aalefaring (berennet efter 3,000 
pr. kg). l Sorø, Tuelog Pedersborg 
Søer kom 60,000 Stk. fra Eagland 
indført Aalefaring. 

Ka?-per og Bude?". l Lammefjords
søen sattes 3,000 Stk. indkøbt Karpe
yngel. Fra Saltbækvig solgtes 14,150 
Stk. Karpeyngel. Paa Bregelltved 
klækkedes 25,000 Stk. KarpeYllgel, 

hvoraf de 18,000 udsattes i Karpe
dammene. medens 7,000 Stk. solgtes. 
Paa Gisselfeldt sattes 7,000 Stk. 
Karpeyngel og 1,000 Stk. Suderyngel 
i Dammene. Paa Lykkesholm pro
duceredes en stor Mængde Suder
yngel. l Siubbe Sø er udsat 8,000 
Karper il, 6 cm. 

Andre Fisk. Lystfiskeriforeningen 
udsatte 1500 Sandart (ca. 10 cm 
lallge) i Fure- og Vejlesø. l Sorø 
Sø er som sædvalllig udsat øjneæg 
af Sandart (35,000 Stk.). l Skan
derborg Sø er udsat Helt. 

Fiskeriregulativer 

findes nu ved følgende Vandomraa
der: V8ster Vandet Sø, Nors Sø, 
SKive-Karup Aa, Storaaen, Lilleaa, 
Varde-Toftnæs-Holme Aa. Sneum Aa, 
Kolding-Neble-Aakjær Aa, Vejle Aa, 
Hausted Aa, Stubbe Sø, Klejstrup 
Sø, Faxe Aa og Lilleaa, Kjøge Aa, 
Dlykolbeaa, Dagaa-Mulebyaa, Mule
byaa (det øvre Løb fra Møllegaard 
til Aabygaard), Læsaa. 

Om Udbyttet i frie Vande giver 
Beretningen følgende Oplysninger, 
som dog paa Grund af disse Oplys
ningers Mangelfuldhed maa behandles 
med alt muligt Forbehold. 

1910: 
l) Laks, Helt og Ørred (ogsaa Dambmgsørred) 256,510 kg = c. 594,000 Kr. 
2) Andre levende Ferskvandsfisk. . . . . . . . .. 23,743 " =" 26,000" 
3) Andre døde Ferskvandsfisk ............. 522,228 " = " 240,000 " 

lait ............. c. 860,000 Kr. 

1911: 
l) Laks, Helt og Ørred (ogsaa Dambrugsørred) 227,929 kg = c. 512,000 Kr. 
2) Andre levende Ferskvandsfisk. . . . . . . . . .. 20,784 " =., 23,000" 
3) Andre døde Ferskvandsfisk ............. 501,607 " = " 231,000 " 

lait. ........... c. 766,000 Kr. 
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1912: 
l) Laks, Helt og Ørred (ogsaa Dambrugsørred) 250,097 kg c. 57!J,000 Kr. 
2) Andre levende Ferskvandsfisk. , ........ , 35,245)') ,,38,000 " 
3) Andre døde Fershandsfisk ..... , ....... 378,470 " ,,180,000 " 

Værdien af de i Saltvand fangede 
Laks og Ørred har efter Fiskeri
statistiken de sidste Aar været om
kring 160,000 Kr., der altsaa bor 
fradrages i V ærdiangivelsen for 
Ferskvandsfiskeriet. lovenstaaende 
Opgørelse er imidlertid ikke med
regnet Udførslen af Ørredrogn, der 
antagelig kan sættes til en Værdi 
af ca. 25,000 Kr. aarlig for de sidste 
Aar. Som den væsentligste Mangel 
ved Statistiken - naar man ønsker 
en Værdiangivelse for vort Fersk
vandsfiskeri .- maa dog nævnes, at 
alle Aalene henføres til Saltvands
fiskene. Hvor mange af Aalene, der 
hidrører fra Ferskvand kan kun 
siges efter et Skøn; antagelig bliver 
det ca. 200,000 kg til en Værdi af 
ca. 250,000 Kr. Endelig udføres 
ikke bol den fangede Ferskvandsfisk, 
men en mindre Del fortæres i Lan
det. }led et rundt Tal kan man 
derfor anslaa det danske Ferskvands
fiskeri til en aarlig Værdi af omkring 
1 Million Kr. 

Handelen med Portions
ørred i Frankrig. 

-0-

Fra det danske Generalkonsulat 
Paris har vi modtaget følgende 

Skrivelse: 

-_. __ ._--_._----

laIt ........ , ... . 

KGL. DANSK 
GENERALKONSULAT 

c. 797,000 Kr. 

Paris, d. 24. Oktbr. 1913 
195, fll:g IlE L'VNIVERSITE VII' Ann. 

Hr. Dr. phil, C. Hoffmeyer! 

l Besvarelse af Deres Skeivelse 
af den Hl. d. M. undlader General
konsulatet ikke at meddele, at det 
bar C'rholdt en Del af de i sin Tid 
indhentede Oplysninger fra Præsi~ 
denten for "Le Syndjeat des Man
dataires li la Vente en Gros du 
Poisson" aux Halles Centrales de 
Paris, M. Messin. 

"Les Mandataires" ved de store 
Torvehaller, af hvilke der kun fin
des et bestemt Antal, indtager for
saavidt en særlig Stilling, som de 
er under Politipræfekturets stadige 
Kontrol. De modtager Varerne og 
sælger dem mod en bestemt Kom
mission. 

Generalkonsulatet tror derfor at 
burde tilraade Dem at gøre det i 
Deres Skrivelse omtalte Salgsforsøg 
med Ørred gennem en af "Manda
tairerne. Som saadanne kan næv
nes føranførte M. :fflessin, 2, rue 
Turbigo, Pm"is, og som et andet be
tydeligt Mandatairehus M. Andrie1ÆX 
et Chouanm"d, 18, rue Pierre-Lescot, 
Parris. P. G. V. 

C. Engelsted. 
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Annoncer. 
-0--

200.000 

--------------------------- -: Aale : 
: gegen Kassa kaufe jedes Quantum. : 
_ Offerten erbeten an H. 'I'edens, _ 

Regn buesættefisk - Altona, Elbe, GI'. GiirtnersLI'. 77/81. -- ---------------------------billig til Salg fra liongeaaens 
"-'erskvandsfiskeri. Gredstedbro Fiskeriet "Aalykke" 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 

tilbyder ærede Fiskerier 

............ Fiskefoder . ;;-;;;..--.--.--.--;; 

pr. LUDdel'skov 
Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk af Bæli:-. liilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af n:arper og Suder 

til absolut billigste Priser. 

Friskfanget haves saa godt som 
altid a 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch'risfensen. 

diverter NB. Kontrakt for Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne, 

Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. l 8Vledlems6!adet! 

------------------------------------------------------------ &'oliann von eifzen, 
-- edsvoren I:!'iskeauktionar'lus, 

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

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. 
•............... Store Basiner for levende Fisk. !!_~.!..~._~.~.!.!!. •••• ! 

Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. 

TelegI'.-Adr,: Fischeitzeu. 'l'elefon: Amt l, Nr. 1,547, Hamburg. 

----------------------------------------------------
CUPRINOL 

er det bedste Præparat til Imprægnering 
af J<' i s k e n e t, I, i n e g o cl s, S e j l o. l. og 

giver Stofferne en grønlig Farve. - Absolut DOP

-

løseligt i Vand. Langt at foretrække for Tilkendt Gnlclmedaille ved Den slum 
Barkning, Tjære o. l. Nærmere Oplysninger dinaviske Fiskel'indstilling, intern a-

. tionale Motol"ndstil Jing og det 4, nOI"-
paa Forlangende ved Henvendelse tIl diske Fiskel"møde i Køhenhavn H112. 

Als "KYMEIA", Lan~ebro~ade 6, København. Tlf. 7516. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

c59~Jld81t 0amltultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jø'rgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

®~~~~~~~~~!~~~!~~~~~~~~~~~~~~~* 

I Porlionsørred, I 
ffi Æ 
~ større Ørred, Gedder, Karper, ~ I Suder, Skaller, Aborrer i 
~.' købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste JE 
,~'" Jernstation. ~ 
W Æ lt Kontant Betaling. ~ 

Æ Æ 
Æ G. Domaschke, Æ 
I ~ 

I!'ischhandlun~, Berlin 40, ffi 
m I~ehrterstl'asse 18-19. Æ 
Æ Telegr.-Adr.: ForellenIaandel. 1K 
Æ Æ 
®~~~~~~~t'-E~!~~~~~I~~~~~~~~t;1~~~~® 

Statskonsulent, Magister Cllr. Løftint::;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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F erskvandsfiskeriblad~. 
FarskvandsDskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HQjf'Jueyer, Sorø. Telefon 24, 

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

15. November. 1913. 

Indllold: Fiskerhøjskolen ved Snoghøj. - Ferskvandsfiskeriet og forurenet Vand. 
Rensning af Kloakvand ved Hjælp af Fiskedamme. - Jæderens 
Fiskeavlsselskab maa standse Driften. - Raa Fisk som Menneske
føde! - Om Pirlanda's Skindbukser. - Mindre Meddelelser. Fi
skemarkedet. - Annoncer. 

Fiskerhøjskolen ved Snoghøj. 

Ovenstaaende Billede viser den 
nye Fiskerhøjekole, som den ligger 
frit og let synlig fra alle Sider paa 
Skrænten ved det dejlige Lillebælt; 
smukkere Plads kunde vanskelig fin
des! Skønt vi Ferskvandsiiskere ikke 
direkte er interesserede i dette Fore
tagende. saa staar Bevægelsen os 
dog nær, fordi bedre Oplysning hos 
den danske Saltvandsiisker bety
der bedre Forstaaelse for de Sager, 
der cr os imellem; og tillige paa
tvinger den øvrige Befolkning Ag-

telse og r 'lteresse for Fiskerstanden 
i sin Helhed. Fiskarhøjskolen er 
nøje knyttet til Magister Andreas 
Otterstrøms Navn: ved hans Energi 
er den bleven til, og ingen anden 
end han skal i første Række have 
Æren derfor! 

Midlerne Hl Bygningens Opførelse 
ere hovedsagelig skænkede af Fru 
Meldola f. Web er, der med sjælden 
Interes!!e og Offervillighed har støt
tet dette store Foretagende. 

Indvielsen fandt Sted d. 5. No· 
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vemb er i Overværelse af en Forsam
ling paa 3-400 Mennesker. 

Taler blev holdt af lVlagister A. 
Otterstrøm, der takkede Giverne, der
efter af Dr. ph il. A. C . .Johansen, 
der talte paa Havforskningens Vegne, 
af Fiskehandler Vendsyssel, der bragte 
en Hilsen fra Fiskerhandlerforenin
gen ; endvidere af Medlem af Dansk 
Fiskeriforenings Bestyrelse, Fisker 
Cad Hansen,Kallehave, som bragte 
en Hilsen og Lykønskning fra Dansk 
Fiskeriforening, ligesom Dr. phil. C. 
Hoffmeyer, Sorø talte paa Ferskvands
fiskeriforeningens Vegne, osv. 

Festen endte med en Fællesspis
ning. Skolen har Plads til 30 fast
boende Elever; i Øjeblikket er den 
besøgt af 20. 

Indenfor Skolens Omraade ligger 
en større Naturdam, som det er Me
ningen at benytte til Opdræt af Fersk
vandsfisk. Desuden vil der i Lille
bælt blive drevet Fiskeri med Hu
ser og Aalestader, saa Eleverne og
saa vil faa Lejlighed til at udvide 
deres praktiske' Kundskaber. 

Red. 

Ferskvandsfiskeriet og 
forurenet Vand. 

-0-

(Dansk Fiskedtidendc.) 

I Følge en Artikel i D. F. T. ef
ter Ferskvandsfiskeribladet skal Fi
sken være bleven slaaet ihjel af 
Vandet fra Sukkerfabrikken ., Vest
sjælland". 

Det samme har flere Gange væ
ret Tilfældet her ved Odense Aa 
og Kanal. For 25 a 30 Aar siden 
Var her en Masse F'erskvandsfisk 

af alle Slags og havde Afsætnings
forholdene den Gang værot som nu, 
vilde Resultatet af dette Fiskeri ha
ve været forbavsende; men Forhol
dene er vendte om: nu er Afsætnin
gen god,men der er ingen Fisk. 

Første Gang, Fisken blev slaaet 
ihjel, var omkring 1888--89, og det 
val' i en saadan Mængde, at den 
kørtes paa Markerne i Læssevis til 
Gødning. Næste Gang var i 18!:l8, 
men da ikke. i saa stor en Mæng
de som første Gang. Det sidste Til
fælde var nu i Efteraaret. Da var 
der saa mange døde "Fisk, at de 
kørtes ud paa Haverne omkring 
det Sted, hvor de drev i Land. Den 
Rigdom af Fisk, der her er gaaet 
til Grunde, er umaadelig. 

Redaktionen af D. F. T. knyttede 
til Artiklen en Bemærkning om, at 
Lovgivningsmagten bør tage Affæren. 
Ja, det var øns~eligt, om dette 
kunde ske. Der vilde paa de Ste
der, hvor der er Muligheder derfor 

for Eks. her blive et Fiskeri 
efter Ferskvandsfisk, som, hvis det 
kunde ophjælpes til at blive nogen
lunde som tidligere, vilde give et 
for Fiskeriet indbringende Plus. 

Dette er imidlertid ikke den ene
ste Grund til, at Lovgivningsmagten 
bør skride ind. En anden, som 
ogsaa gør sig gældende, er Sund
heden. Vandet i Aaen og Kanalen 
er til Tider af en saadan Beskaf
fenhed, at Sejlads i eller Færdsel 
derved er uudholdelig pas Grund af 
Stank, hvilken særlig gaar ud over 
de nærliggende Byer, 

De Steder, Vandet kommer fm, 
er mange i en By flom Odense, og 
efter en Samtale med Statsinge
niØl'en, Hr. Blicher, maa Grunden 

I 
nærmest søges i de fra Dalum Pa
pirfabrik kommende Giftstoffer og 
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Uhumskheder. Statsingeniøren men
te, at alt fra Sukkerfabrikken kom
mende Vand blev renset i den af 
Byen anlagte Tank. Sagen har væ
ret for i Odense Byraad og er over
draget Teknisk Udvalg. Det var 
ønskeligt, - hvis der skulde gøres 
noget, - at det da blev gjort saa 
grundigt, at Tilstanden blev som 
tidligere, saa at Fisken kunde leve. 
Det vilde blive til Gavn baade 
for Fiskeriet . og for Samfundet i 
det hele. 

Stige i Oktober. 
Jens M. Jensen. 

Rensning af Kloakvand ved Hjælp 
af Fiskedamme. 
Af Dr. Knut Dahl. 

-0-
(~orsk FiskeriUdende.) 

I Tyskland og mange andr" Lande, 
hvor Indlandsbyerne er talrige, er 
det ofte et meget vanskeligt Spørgs
maal, hvorledes man i større eller 
mindre Grad skal faa renset Afløbs
vandet fra Byernes Kloaker, inden 
det sendes videre paa sin Vej gennem 
Vandløbene. I den senere Tid har 
den bekelldte bayerske Fiskeribiolog, 
Professor Bruno Hofer, bragt paa 
Bane et System, som forsøgsvis er 
blevet prøvet i Strassburg, og som 
Byen Hamborg nu ogsaa paatænker 
at indføre i en Del af Byens Om
raade, nemlig nogle af de store 
Villakolonier inde i Byen, et By
omraade med ca. 400,000 Ind byggere. 

Hofers System bygger paa det 
Faktum, at sagte flydende eller næ
sten stillestaaende Van d har den 
største Evne til at rense forurenset 
Vand, som ledes ind deri, ialfald 
Kloakvand fra Byer. De kemiske 

Bestanddele i Kloakvandet, ho,"ed
sagelig Kvælstoffer, bidrager nemlig 
i høj Grad til at skabe et rigt la
vere Dyreliv, som ,an fortære og 
omsætte ogsaa meget af de meka
niske Forurensninger. Et saadant 
System for Rensningen kræver imid
lertip betydelige Arealer, som i 
Nærheden af en større By falder 
kostbare. Hofers System tilsigter 
nu at benytte slige forholdsvis store 
stille Damme til Rensningen og sam· 
tidig bruge disse Damme til Fiske· 
opdræt, hvorved Dammenes rige Dyre
liv omsættes i Fisk og derved i al· 
fald delvis kan forrente Omkost
ningerne. Med andre Ord at rense 
Kloakvandet i Fiskedamme. 

I den østerrigske Fiskeritidende 
for 15. September omtaler Dr. E. 
Neresheimer en Beretning, som en 
af Byen Hamborg nedsat Kommision 
har afgivet over de strassburgske 
Forsøg efter selv at have besigtiget 
Dammene. 

Kloakvandet bliver i Strassburg 
før"t ved en Siindretning og et 
Klarebækken befriet for de grovere 
mekaniske Forurellsninger og føres 
derpaa gennem Dammene, som er 
ganske grunde 3--5 Fod dybe Kar
pedamme. I disse Damme var Van
det fuldstændig klart. Kun i nogle 
faa Meters Afstand fra Kloakud
løbene var det grumset. I Henseende 
til Vegetation og andre Forhold viste 
Dammene sig efter Kommissionens 
Mening fuldstændig som veldrevne 
Karpedamme. Næringsfaunaen var 
overordentlig rig, og Slamdannelsen 
var ringe eller saagodtsom ingen. 
Saa fuldkommen var Mudderet for
tæret, at Strassburgerne paatænkte 
at lade betydelig mere af de meka
niske Forurensoinger slippe ind i 
Dammene. 
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Fiskeavlen, hovedsagelig af Kar
per og karpeagtige Fiske var lyk
kedes udmærket. Fiskene var af 
fortrinlig Tilvækst, Udseende og Kva
litet, og Udbyttet var meget godt. 
I den kolde Sommer 1912 var U d
byttet i det hele 593 kg eJler 198 
kg pr. Hektar, til en Værdi af over 
1000 Mark. I begge Aarene 1911 
og 1912 var det gennemsnitlige Aars
udbytte 545,5 Mark pr. Hektar, og 
Byens Autoriteter nærede ingen Tvivl 
om, at dette Udbytte ikke paa langt 
nær :svarede til Dammenes Afkast
ningsevne. Til næste Aar agtede 
man af 4-doble den Fiskebestand, 
som man udsatte til Fedning. 

For yderligere at øge Udbyttet af 
Dammene havde man forsøgt at holde 
en Mængde Ænder, som ernærede 
sig af den store 'Masse Andemad, 
som voksede paa Dammene, og som 
ved at dæmpe Lyset nedsatte Dam
menes Rensningsevne. I 1912 ud
sattes saaledes 150 kunstig udklæk
kede Ællinger som om Høsten solg
tes med en Nettofortjeneste af Mark 
2,50 pr. Stykke. 

For at udnytte Græsset langs Kan
terne holdt man forsøgsvis Kaniner, 
som afsattes med en N ettofortjelleste 
af Mark 1,50 pr. 'Stykke, og i Aaret 
1913 agtede man at holde 400 Ka
niner. 

Jæderens Fiskeavlsselskab 
maa standse Driften. 

-0-

12,000 Ørred og Laks forgiftede. 
Ifølge den norske Tidens Tegn kan 

vi meddele følgende: 
Stavanger d. 28. Oktober. 

Jæderens Fiskeavlsselskab, som 

har drevet rationelt Opdræt af Ør
red og Regnbueørred, har atter væ
ret udsat for et Uheld, som rime
ligvis har givet Foretagendet Døds
stødet. Første Aar Anstalten var i 
Drift, i Hil 1 , kom der hen paa Hø
sten en Oversvømmelse, som havde 
til Følge, at al Fisken døde. Man 
troede, at det skyldtes Forgiftning 
ved Iltning i nogle Morstrækninger, 
som Anlægget faar Vand fra. Der 
blev da truffet Foranstaltn1uger som 
hindrede en Gentagelse. Men nu er 
al Fisken atter dræbt. Det begyndte 
for en lJge siden, da vi fik den første 
ordentlige Regnbyge efter Tørkepe
rioden. I Dammene var der en hel 
Del større Stamfisk, et Par tusind 
Toaaringer og ti tusind Etaaringer. 
Men nu er der næppe en levende 
Fisk i Dammen. 

Fiskeriinspektør Landmark og As
sistent Dr. Knut Dahl opholder sig 
idag paa Grude for at undersøge 
Forholdene, og de helder, efter hvad 
der forlyder, til den Opfattelse, at 
Forgiftningen skyldes Affaldsvand 
fra et Mejeri, som ligger i Nærheden. 
Der er al Sandsynlighed for, at 
Selskabet nu maa indstille Driften, 
og det er meget beklagelig at dette 
første Forsøg paa rationel Opdræt 
af Ferskvandsfisk i Norge har faaet 
et saa trøstesløst Udfald. 

Raa Fisk 
som Menneskeføde! 

-o-
l Fischerei-Zeitung for 10. August 

1913 giver Dr'. Briikl, Berlin nogle 
Opskrifter paa Tilberedningen af 
Fisk, der nydes raa af forskellige 
Folkeslag. 
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I forskellige Egne af Norge og 
Sverig spiser man den saakaldte 
Gravlaks (norsk; "graved lax", 
svensk: " Graflax"). I Norge bliver 
Laksen, saa snart den er fanget og 
dræbt, skaaret i lange Strimler for 
derefter, godt indpakket, at ned
graves i Jorden, hvor den ligger i 
flere Dage, inden den benyttes. En
kelte Steder blev den forinden N ed
gravningen præpareret med Sukker, 
Eddike og Olie. 

Naar man i Sverig vil tilberede 
" Graflaks" , tager man helst en fed 
ca. 8 Punds Laks, Fisken bliver 
skaaren op i Ryggen og Rygraden 
og Benene fjærnede, derpaa bliver 
den bestrøet og indgneden med en 
Blanding af Salt, Sukker og lidt Sal
peter og derefter presset i seks Ti
mer med Kødfladerne mod hinanden 
Som Krydderi tilsættes DIld. Den 
saaledes tilberedte Laks opbevares 
paa Is, til den skal spises. Tidligere 
plejede man at lægge den i et godt 
indpakket Kar og derefter nedgrave 
det Hele i Jorden, hvor deu saa for
blev, til man mente, den var til
strækkf\lig mør og lækker. 

Deraf kommer Betegnelsen "Graf
lax". 

I en gammel, svensk Kogebog fin
des følgende Opskrift: Straks efter 
Fangsten blive Laksen flækket i Ryg
gen og Rygraden taget ud. 

Derefter skylles Fisken i friskt 
V and og tørres af med en ren Klud, 
Kødsiden bliver saa indgneden med 
Sukker og begge Sider (Kød og Hud) 
ganske svagt saltet. Derefter blive 
den sammen med en Stængel Dild 
lagt i et passende Fad og vendt 
2-3 Gange daglig. Først nu kan 
man spise den raa ellel' stegt. 

I en anden (nyere) svensk Koge
bog findes en Tilberedelsesmaade for 

"nedgravede Sild" (svensk: "graf
vad sill"). Til seks Personer bru
ges 20 Sild; hertil sættes en The
skefuld fransk Sennop, hvid Peber 
og Salt, en Spiseskl-l (25 gI') Suk
ker, to til tre Deciliter koncentreret 
Eddike, en til to Deciliter Olivenolie, 
to Deciliter Vand og tre strøgne 
Skefulde hakket Dild. 

Sildene gøres først rene, skylles, 
stryges af og flækkes. Af Olivenolie, 
B~ddjke, Vand og de andre Ingre
dienser laver man en stærk Sovs, 
lægger Silden deri og strøer Dild 
derover. Efter en halv Times For
løb ore de gode. 

Om Pirlanda's Skindbukser. 
Folkesagn fra Bohusliin. 

-o-

l det svenske Fiskerihlad "Fi
skerierna" for 30. Sept. findes føl
gende Historie: 

I Gaarden Pirlanda boede for 
mange, mange Aar siden en Enke 
ved "S avo Elin. Hun var ikke sjæl
dent ude paa Søen baade i Fragt
fart og ved Fiskeri; og til begge 
Dele var hun baade dygtig og for
stod at befale, saa Folk j Alminde
lighed kaldte hende Kapt. Elin. 

Hun var ret velhavende og havde 
mange Smykker; men dyrebarest af 
alt for hende var dog et Par Skind
bukser, som havde en mærkværdig 
Egenskab. En Høsteftermiddaghavde 
Elin været ude og kom hjem med 
Skindbukserne vaade, hvorfor hun 
gav Pigen Ordre til at hænge dem op i 
Laden til Tørring, og til Aften tage 
dem ind i Stuen, saa hun var sik
ker paa, at ingen stjal dem. Den 
sidste Del af Ordren udførte Pigen 
ikke, fordi hun, efterat Elin var 
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gaaet til Sengs, listede sig ud for 
at gaa paa Bal, Gg da det var koldt 
bestemte hun sig til at tage Skind
bukserne paa. I den Hensigt sneg 
hun sig ud i Laden; men hun havde 
næppe faaet det ene Ben i Bukserne, 
før hun begyndte at stige til Vejrs, 
og da hun havde faaet det andet 
I~en paa Plads, BRa fløj hun op i 
Luiten og ud over Havet saa stærkt, 
at hun knapt kunde drage Aande. 
Da hun havde fløjet i flere Timer, 
stAndsede den vilde Fart ved en 
Bondegaard. Den stakkels Pige var 
da saa forkommen, at hun straks 
søgte ind i Huset. 

Inde i Stuen stod en gammel 
Kone og bagte Brød ved Ovnen. 
Efter at have sagt Goddag, spurgte 
Pigen om, hvad Stedet hed? Konen 
i Huset saa paa hende og sagde: 
"Hvad er det for en Tosse, mit 
Søskendebarn sender, ved hun ikke, 
at dette er Holland; her skal du faa 
et Brød, far hjem med det og hils 
Elin, og sig til hende at hun passer 
bedre paa sit". Saa aabnede hun 
Døren, og den stakkels Pige fløj 
hjemover igen med en væne Fart. 

Da Pigen kom tilbage til Pirlan
da, var Elin allerede oppe og tog 
imod hende. Færden havde gaaet 
saa raskt, at Brødet endnu var varmt, 
og Pigen vovede ikke at lade være 
at aflevere det og overbringe Hil
senen. Elin baade skændte og bandte 
og slog Pigen, fordi hun havde taget 
Skindbukserne. Pigen angav Elin 
for Trolddom, og Sagen blev ført for 
Herredsretten ; men Dommeren maa 
ikke have fæstet Tiltro til Anklagen; 
thi Elin blev kun advaret, og Skind
bukserne taget fra hende. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

En gammel Brasen. 
For nogle Dage siden var jeg saa 

heldig at fange en meget stor Bra
sen i Tuel Sø ved Sorø. Fisken 
viste eig ved nærmere Undersøgelse 
at have den respektable Alder af 
22 Aar. Den var 55 CID. lang og 
vejede nøjagtig 2 kg. Red. 

~ver!er 
i iJYledlems6fadef! 

Prisen fm' Annonce?' eJ': 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pptiltinje, 
3 12-

6 10 

12 8 

24 5-

Fiskemarkedet. 
-0-

Berlin, den 8. November. 

Levende Fisk: 

Gedder, store 
Gedder, middelstore 
Gedder, smaa 
Aborre 
Aborre, smaa 
Suder 
Aal, usorterede 
Karper 

Gedder 
Aborre 
Aal 
Karper 
Laksørred 
Ørred 

Fisk i Is: 

Pf. pr. Pd. 

50-64 
69-78 

100 
71-86 

66 
100 
115 

72-79 

Pf. pl'. Pd. 

38-49-61 
36-45 

88 
43-51 

156 
84-108 
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Altona, 7. November. 

Officiel Notering at de Fiskepriser. 
som kommer i Betragtnieg for det 
danske Fiskeri, opgivet at H. Køger, 
edsvoren Auktionarius. 

Pr. pl'. Pd. 

Gedder, middel 45-60 
Gedder, smaa 35-50 
Skaller, store 30 
~kaller, smaa 12-17 
Aborre, store 40-45 
Aborre, smaa 20-25 
Brasen, stor 45-50 
Brasen, middel 30-40 
Brasen, smaa 21-30 
Helt . 4Q...-50 
Ørred, middel 120-·170 
Ørred, smaamiddel 100-130 
Ørred, smaa 70-110 
Ørred, stor 80-130 
Aal, store, spidssnudet 80-120 
Aal, usorteret 75-90 

Tendensen god. Udsigterne for næste 
Uge god. Ørredpriserne er steget noget. 

Annoncer. 
-0-

200.000 

Regnbuesættefisk 
billig til Salg fra Kongeaaens 
.'erskvandsfiskeri, Gredstedbro 

Aarsgamle Aborre 
8-12 cm. faas billigst paa Skramsø 
v. Trustrup. 

Johannes Friis. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima 9jneæg, 'Ynael 
og Sættefisk afBæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser . 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensen. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre, 

tilbyder ærede Fiskerier 
......... ....... Fiskefoder . •... ~ ...... . 

Friskfanget haves saa godt som 
altid il. 6 Kr. pr. 100 Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kl'. pr. 100 Kg. 

NB. Kontrakt 101' Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne. 

Telefon 4. Telegram-Adr.: Fryseriet. 

------------------------------------------------------- -
- -æ c10Bann tJon ei/zen, ~ 
: edSVOTen lNskeauktionarius, : 

- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
: ....•••••••••... Store Basiner for levende Fisk. !- ••. !.!!_.......... : - -- Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. -

- -
- Telegr.-Adr.: Fischeitzen. '!'elefon: Amt l, Nr. 1,547, Hamborg. -

- -- -----_._-----------------------------------------------
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima SæHefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

8jneæg, Y nuel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

t59~8d81t f/)amltullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. JøTge~<;en, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

StatskonsllJent, Magister Uh.l'. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Hjemligt Søflskeri. 
Fragtnedsættelse for Ferskvandsfisk? 
Maanedlig Anvisning for Begyndere i 
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Dødsfald. 
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skrives paa Papirets ene Side af Hen

syn til Trykningen. 

Hjemligt Søfiskeri. 
-0-

Hvis man har erhvervet sig Fiske
riet i en Sø, enten som Ejer eller 
Forpagter, gælder det først og frem
mest om at komme til Klarhed over, 
hvorledes Søens Beskaffenhed er, 
for derigennem at danne sig et Be
greb om Næringsforholdene og hvilke 
Fiskeslags, der bedst vil kunne trives 
i den. Den erfarne Fisker vil alle
rede ved en foreløbig Besigtigelse 
kunne danne sig et Skøn derover, 

idet det omliggende Lands større 
eller mindre Frugtba;hed vil give 
ham Fingerpeg i den rigtige Retning; 
ligesom ogsaa Forholdene ved Til
løb og Afløb vil hjælpe til at klare 
nogle af de mange Spørgsmaal, der 
melder sig. 

Vil man imidlertid gaa grundigere 
til Værks, maa man maale Dybderne 
og undersøge Bundforholdene samt 
Søens Plante- og lavere Dyreliv. 

Men selvom man har faaet no
genlunde fyldestgørende Svar paa 
alle disse Sporgsmaal, staar der dog 
endnu en Række Undersøgelser til
bage, som er af den aller største 
Vigtighed, hvis man med nogenlunde 
U dsigt til at naa et gunstigt Resul
tat vil begynde paa Kultiveringen 
af en saadan Sø. 

Et af de vigtigste Spørgsmaal, der 
melder sig er den fprhaandenvæ
rende Fiskebestands relative Mængde 
samt de enkelte Fiskearters Vækst. 

Med det sidste Spørgsmaal: "De 
enkelte Fiskearters Vækst", skal vi 
beskæftige os lidt i denne Artikel. 

For at vinde Klarhed herover har 
jeg undersøgt et stort Antal Fiskes 
Alder og Vækst fra de fire Søer jeg 
for Tiden har i Forpagtning. Al
deren er bestemt ved Skælundersø
gelse. 
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Ved at sammenli<sne de tilsva
rende Talkolonner vil man af om
staaende finde, at GeddeTne trives 
nogenlunde ens i de tre store Søer, 
medt'ns Væksten hos denne Fiske
art er ringere under de mere ind
skt-ænkede Forhold i den lille Pe
tersborg Sø, Ab01Ten trives deri
mod tilsyneladende bedre i Sorø
og Gyrstinge Søer og endelig vok
ser Bmsenen hurtigst i de flade og 
varme Søer, Gyr~tinge og Petersborg, 
der saaledes egner sig bedst fol' 
karpeagtige Fisk, 

At saadallne Undersogeiser kan 
have stor Betydning forPlanlæggel
sen af et rationelt drevet Søfiskeri, 
siger sig selv. Alene dette at faa 
Vished for, hvilke Fiskearter, der 
egner sig bedst til det Vandareal, 
man arbejde med, synes jeg maa 
være af den alle,' største Vigtighed 
for alle interesserede Søfiskere, 
Gennem en saadan Maaling og 
Alde"sbestemmelse kan dette lade 
sig gøre, og jeg skal derfor paa det 
varmeste an befale alle Søejere eller 
Søforpagtere at foretage den Slags 
Undersøgelser for derigennem at 
komme til Klarhed over, hvilke Fi
skeslags deres Sø egner sig bedst 
for, Red, 

Fragtnedsættelse for 
.Ferskvandsfisk? 

-0-

Herom skriver Deutsche Fischerei
Ze!tnng for 18, November 1913 føl
gende: 

DBtte vigtige Spørgsmaal blev for 
kort Tid siden drøftet i 0stpreusisk 
Fiskel'iforening, 0stpreussen hal' sær
lig Interesse deraf, fordi den mel'e 
end nogen anden Egn af Tyskland, 

er henvist til at sende sine Fersk
vandsfisk oval' lange Afstande,' inden 
de naar Konsumenterne. De ma
suriske Fiskere vilde overhovedet 
ikke kunne eksistere, hvis de ikke 
kunde sende Fisken til Berlin, da 
d~ af en aarlig Fangst paa c. 11/2 
MilI. Mark kun kan finde Afsætning 
for c, 200,000 Mark i selve. Provin
sen. Man har Eksempler paa. at 
Fiskere for at blive af med sin store 
Fangst har sendt Gedde til en eller 
anden østprøjsisk Smaaby og maaske 
af et Centller har faaet det halve 
tilbage i halvfordærvet Tilstand. 

Vi skal i Korthed meddele Hoved
punkterne af Sagens Forløb: 

For omtrent to Aar siden, da 
Fragten paa Havfisk blev nedsat, 
blev der samtidig stillet dEm For
dI"ing, at det samme skulde gælde 
for Ferskvandsfisk. 

I den Anledning blev der nedsat 
en Kommission i Berlin; men d'en 
kom til det Resultat, at der ikke 
kunde være Tale om ogsaa at ned
sætte Fragten paa Ferskvandsfisk, 
fordi Forholdene vare ganske for
skelIigo fra de tilsvarende for Hav
fiskenes Vedkommende. 

For det første er det ønskeligt, 
at Beboerne paa den Egn, hvor. 
Ferskvandsfiskey er fanget, kan faa 
den til en rimelig Pris, hvilket ikke 
bliver Tilfældet, hvis Fragten ned
sættes betydeligt og Fisken derved 
kan forsenoes til fjærne Steder, 

For det andet er det langt van· 
skeligel'e at indføre en Fragtned
sætteise for Ferskvandsfisk end for 
Havfisk, fordi det for de sidste kun 
drejer sig om faa Stationer, hvor 
Varen skal behandles, medens det 
for Ferskvandsfiskenes Vedkommen
de bliver mangfoldige flere, der kom
mer i Betragtning, 
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Ved denne Afgørelse har man dog 
sikkert overset, at det som Regel 
er ganske umuligt at finde Købere 
til alle Ferskvandsfisk i en fiskerig 
og samtidig tyndtbefolket Egn. Fi
skeriet i Masuren i østprøjsen vilde 
f. Eks. være fuldstændig dødsdømt, 
hvis Fisken ikke kunde sendes bort. 

Foruden mange andre Bekymrin
ger for en eventuel Fragtnedsættelse 
hører man ogsaa ofte udtalt Frygt 
for, at en Fragtnedsættelse vilde 
medføre, at Fisken blev sendt til 
Berlin; allerede nu for Tiden skor 
det saaledes ofte, at Fiskeprisen 
paa Grund af f~r ringe Tilførsel 
er højere i Provinserne end i Ho
vedstaden, saa hverken Handelsfolk 
eller Producenter har nogen videre 
Interesse af at sende mest mulig til 
Berlin. 

Endelig frygtede KOIpmissionen 
for, at en Fragtnedsættelse skulde 
bringe endnu flere Fisk fra Udlandet 
til det tyske Marked. Og derved 
mente man, at Forhandlerne vilde 
stikke Profitten i Lommen, medens 
Producenterne blev narrede. 

I den østpreusiske Fiskeriforening 
henviser man saaledes til, at levende 
Ferskvandsfisk, for hvilken Nedsæt
telsen navnlig er tænkt at gælde, 
omtrent ikke indføres fra østen. 
Fiskepriserne i Rusland og Polen 
ere nemlig gennemgaaende højere 
for finere Spisefisk end i selve øst
preusen. ~1an har saaledes Eksem
pler paa, at Forhandlere fra Kønigs
berg har modtaget store Sendinger 
Karper fra Rusland, men sendt dem 
videre til Warschau, da Priserne 
vare højere der. Fra østen er man 
derfor ikke bange for den uden
landske Konkurrence. 

For en Import af billige Fersk
vandsfisk er der endnu mindre at 

frygte for i østpreusen, idet store 
Mængder af denne Vare aarlig eks
porteres herfra til Rusland. Im
porten af Fisk f.Ia Rusland bestaar 
hovedsagelig i Sandart og Niøjne. 

I al Almindelig ere ØnsFerue 
derfor her i østpreusen rettede 
imod at faa Fragten nedsat for 
Fisk forsendt som Stykgods. For 
hele Vognladningel' er Stemningen 
ikke saa udpræget, da man frygter 
den udenlandske Konkurrence. I 
alle Tilfælde bliver der næppe af 
den Vej, som de tyske Fiskerifor
eninger foreslaar .:..- med et bestemt 
Antal Stationer hvorfra der faas 
Fragtnedsættelse at Spørgsmaalet 
løses; en saadan Forholdsregel vil 
skabe altfor megen Uretfærdighed 
og møde Protest hos Tusinder af 
baade F'iskere og Forhandlere. 

I Maanedlig Anvisning for 
t Begyndere i kunstig Fiskeavl. 

-0-

Hr. M. Schumacher-Kruft skriver 
herom i AUg. Fieherei-Zeitung. 

Vi staar nu midt i Ørredens Lege
tid; den stiger nu op i Bækkene 
for at afsætte sine Æg paa dertil 
passende Steder. Paa denne Van
dring er det ikke svært at finde Ør
redens Legepladser og betragte dens 
Leg. 

Meget let er det ogsaa i denne 
Tid at fange "Fisken paa Legeplad
serne. Hvis Fangsten imidlertid 
sker alene for at bemægtige sig Ør
reden for at spise eller sælge den, 
er det baade Synd og Skam; man 
kunde ligesaa godt dræbe den ru
gende Agerhøne. Anderl{,des stil
ler Sagen sig, hvis man ønsker at 
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faa fat i Fiskens Æg for at klække 
dem kunstig ud. Er delte Tilfældet, 
er der ingen, der bliver forarget 
over, at Fiskeren forskaffer sig en 
god Portion Yngel til Udsættelse i 
Bækken om Foraaret. Som Uegel 
udsætter han da mere Yngel, end 
hvis den skal købes; thi i sidste 
Tilfælde lader han det gærne blive 
ved, hvad han skal udsætte ifølge 
sin Forpagtningskontrakt. 

For Begynderen vil det dedol' ri
meligvis være ganske velkomment, 
hvis han, saa godt som det kan gø
I'es skriftligt, faar Underretning om, 
hvorledes han skal forholde sig mod 
den Ørred, han har for at 
skaffe sig dens Æg og Mælke, og 
hvordan han skal bltH'e ad med 
den kunstige Udldækning. For det 
første maa man være sikker paa, at 
de Fisk, man ønsker at benytte, ere 
fuldstændig kønsmodne. Med Han
nerne er dette i Heglen Tilfældet; 
dog hænder det ofte længere henne 
i Legetiden, at Hannerne har af
givet deres Mælke. Vil man for
søge om Hunfisken er køllsmoden, 
sker det ved at trykke jævnt forfra 
langs Bugen henimod Kønsaabnin
gen; hvis Æggene ved dette Expe
riment vanskeligt lader sig presse 
ud og endnu hænger sammen og 
ere blodige, saa er det for tidligt. 
Den øvede Fisker mærker allerede 
ved at tage :Fisken i Haanden, om 
den er konsmoden, og behøver ikke 
først at presse Æggene ud. 

Den voldsomme Presning er kun 
ødelæggende, baade for :Fisk og Af
kom. For det første kan de umodne 

ikke befrugtes; man skaber sig 
derfor kun Arbejde uden noget Re
sultat, og selve Fisken bliver ofte 
skadet f'f\a meget derved, at den dør. 

Vi vil imidlertid tænke os, at alt 

er i Orden; den fangede Hunfisk 
kønsmoden, og Ha.nnen endnu i Be
siddelse af sin Mælke. Man kan 
altsaa shide til Arbejdt't. 
deren kan imidlertid ikke klare sig 
alene, selvom han ved, hvordan 
han skal bære sig ad; en Hjælper 
maa holde Fiskens Hale fast med 
et Klæde; saa den ikke ved heftige, 
pludselige Bevægelser skal vælte 
Itognen ud over Fadet. Man griber 
først Hunfisken med begge Hænder. 
stryger det vedhængende Vand af 
den og holder den over Fadet, hvori 
Hognen ~kal samles (i dette Øjeblik 
fatter Hjælperen med en KInd om 
Halefinm'n). Medens Fisken dm'ef
ter fastholdes med den venstre 
Haand om Hovedet, stryger man med 
Tommel- og Pegefinger paa højre 
Haand langs Fiskens Bug, forfra og 
bagtil. Ved et let Tt'yk vil Æggene 
da løbe ud og falde ned i Fadet. 
Presningen fortsættes saa længe, til 
alle Æggene Ol' pressede ud eller 
rettere alle de Æg, der let lader 
sig presse ud. Hvis Fisken bliver 
urolig og vrider sig, maa man 
vente, til den atter er rolig, den 
urolige Fisk giver nemlig ikke Æg
gene fra sig. Den pressede Hun
fisk sætter man derefter i et pa
ratstaaende Kar, der har stadigt 
Gennemløb; den vil da, selvom den 
til en Begyndelse lægger sig paa 
Siden, snart igen komme til Kræfter 
efter Anstrængeisen. Saa snart man 
er færdig med Hunfisken, tager man 
en Hanfisk, og bærer sig her ad paa 
akkurat samIlle Maade; der v.il da 
sprøjte noget Mælke UdOVOl' Æggene. 
Nu sætter man noget Vand til og 
rører det hele rundt med en Fje
der. I de følgende Minutter gaar 
Befrugtningen saH for sig. Nanr 
Fadet har staaet omtrent et Kvarter, 
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blive Æggene skyllC'de rene i flere 
Hold Vand og kan nu bredes ud i 
Klækkeapparatet. Det er ikke nød
vendigt ved Befrugtningen at bruge 
en Hanfisk til hver Hunfisk, hvis 
lIanfisken har nogenlunde rigelig 
Nlælke, er en tilstrækkelig til at be
frugte 3 4 Bunfisks Æg; man maa 
kun sørge for, at Æggene ved Over
gydningen med Mælke holdes saa 
vandfri som mulig. Til Udklækning 
af et mindre Kvantum Æg behøver 
man ikke noget kostbart Klækkehus, 
der kan man klare sig med et for
holdsvis primitivt Apparat. Forin
den man begynder paa Udklæknin
gen vil vi dog tilraade, at man først 
ser, hvorledes Befl'ugtning og Be
handling af I(Jækkeappal'at foregaar 
ved en større Damkultur. Bedst er 
det, hvis man kan opstille Klække
apparatet direkte linder en Vand
ledning. I Reglen egner Vandværks
yand sig ganske godt hertil i men 
Jer findes dog Tilfælde, h vor det 
ikke er anvendeligt. Som oftest 
skyldes det da Mangel paa Ilt. Hvis 
man ikke kan hjælpe derpaa ved 
mekaniske Indretninger, er mali hen
vist til at benytte Vandet i en Bæk. 
Derude truer imidlertid mange flere 
Farer baade Æg og Yngel, og Ej
eren maa derfor passe langt mere 
paa, for at intet Uheld skal støde 
til; men desto større er saa ogsaa 
Belønningen, naar man af 10,000 Æg 
kan udsætte HOOO smukke, smaa Fisk 
i sin Bæk. Hvis man vil bære sig 
rigtig klogt ad, udsætter man de 
udlegede Model'fisk igen. Som Spise
fisk Hl' Ge nemlig tørre og uden 
Velsmag, medens de ved atter at 
blive udsat giver Løfte om en god 
Høst til næste Aar. 

Dødsfald. 
-0-

Norges Fiskeliagent i Tyskland, 
G. WesteTgam'd, er efter nogen Tids 
Svagelighen. d. 10. ds. afgaaet ved 
Døden i Hamburg, hvor den Afdøde 
havde sin Bopæl. Dansk Fiskeriti
dende skriver følgende Nekrolog over 
den Afdøde: For NOI'ges fiskerimæs
silJ'e Forbindelse med Tyskland be-l:> 

tyder dette Dødsfald et føleligt Tab, 
thi baade gennem sin mangeaarige 
Erfaring, sin utrættelige Energi og 
sin Personlighed har den Afdøde 
været sit Lands Fiskere og Fiske
handlere en god Støtte paa det tyske 
Fiskelllarked. 

Men ogsaa i danske Fiskerikredse 
vil dette Dødsfald vække Beklagelse. 
Alle, der har søgt Hjælp og Oplys
n ing hos Fiskeriagent Westergaard, 
vil mindes ham som en tjenstvillig 
og nobel Karakter. 

N a&r den norske Afdeling paa Fi
skeriudstillingen i København for
rige Aar var saa fyldig og smukt ar
rangeret, skyldes det i første Li.nje 
det energiske Arbejde Westergaard 
udfoldede som Norges Kommissær. 
Han blev ved den Lejlighed Ridder 
af Dannebrog. 

Dansk Fiskeriforening hvoraf Fi
skeriagent Westergaard var korre
sponderende Medlem, vil med Tak 
bevare hans Minde. 

Mindre ~Ieddelelser. 
-0-

Lonlmebog t'or Landmænd. 
Undel' denne Titel har Hr. Anders 

Nielsen atter i Aar udgivet sin for-. 
træffelige Haanclbog for danske Land
mænd. 
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Da Bogen imidlertid indeholder 
en Rigdom paa Oplysninger, som 
ogsaa har Bud til Landets øvrige 
Befolkning, kan vi med Tryghed an
befale den til vore Læsere. 

Red. 

);'ru. Bregentved 

afsendtes Hig. "B. T." i Gaar til 
Tyskland 5630 Pd. levende Karper: 
det er Julemad til Tyskerne, der 
hvert Aar op mod Jul importerer 
store Sendinger af denne Fisk. Kar
perne er fiskede i Søerne omkring 
Bregentved. 

Annoncer. 
0-

Terp Damkultur 
med tilbørende Udklælmingsanstalt 7 
km Nord for Aarhus ønskes bortforpag
tet. Areal ca. 11/2 Td. Land 12 Damme. 
Man hedes henvende sig til Grd. R. B. 
Andersen, Lisbjerg Terp pi'. Lystrup. 

200.000 

Regnbuesætteftsk 
billig til Salg fra HOllgeaaens 
J<'erskvandsfiskerl. Gredstedbro 

Aarsgamle Aborrer 
8-12 cm. faas billigst paa Skramsø 
v. Trustrup. 

Johannes Friis. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. {.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn"el 
og Sættefisk afBæk-. liilde~ 
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. n Christensen. 

Fryseriet 
"Limfjorden" , 

Glyngøre. 

tilbyder ærede Fiskerier 

Friskfanget havessaa godt som 
altid a 6 Kr. pr. lOO Kg. Under 
ugunstige Vejrforhold haves frossent 
a 9 Kr. pr. 100 Kg. 

NR. Kontrakt ro I' Aars Forbrug 
til fast Pris slutte gerne. 

Telefon 4, Telegram-Adr.: Fryseriet. 

----------------_._-----------------_ .. _---_ .. _--_ .. _-- . • • 
æ c10liann von eitzen, æ 
: edsvoren lNskeættktionærius, : · -: St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: an befaler sig til Kommissions-Salg af aJle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som· Damfiske. : 
• • • ........... ~!... Stol'e Raslner for levende Fisk. '-!! .••• =..... • - . - Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- . - Telegr.-Adr.: "~i8cheitzen. 'l'elcfon: Amt l, Nr. 1,547', Hambnrg. -- -- -._ ....... ---_ .. _--._ .. -----_ .. _._--... _----.. _----_ .. . 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima 'Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. =====--

8jneæu, Y nuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

P. Hansen &: P. Jøt<gensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~@i~~~~~~~ 
m Æ 

I Porlionsørrei I 
tr/ W. 
m større Ørred, Gedder, Karper, i i Suder,· Skaller, Aborrer lE 
i købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste ~ 
Æ Jernstation. i 
Æ Æ I Kontant Betaling. I 
~_. . G. Domaschke, ~~ ID .t'ischhandlnng. Berliu 40, _ 

LehrteI'strasse 18-19. !t Telegr.-Adr.: Forellenhandel. Æ 
~ Æ 
(i),~~~,~~~~~~~~,@i~~~~~~~~~~,~~~I~~~~~~,~* 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 
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Medlemmer. 

Karpens Ernæring. 
-0-

Hvor ofte hører man ikke udtalt, 
at KarpArne hovedsagelig lever af 
Slam og Vandplantl'l'. Fra et ganske 
overfladisk Synspunkt er der ogsaa 
adskilligt, der bIer derfor; thi iagt
tager vi en Karpe ude i den frie 

Natur, vil vi finde, at den meget 
ofte er i fuld Virksomhed med at 
pløje Dambunden igennem med sin 
Snude, akkurat som det kunde være 
en veritabel Gris, eller vi ser den 
svømme langsomt op og ned langs 
Vandplanterne, samtidig med at den 
bevæger de store kødfulde Læber 
ud og ind. 

Det hele er dog kun Øjf'nfor
blændeIse ; naar Karpen pløjer Bun
den op, saa søger den kun efter 
Larver, Orme eller Smaasnegle og 
lignende dyrisk Næring; og naar 
den tilsyneladende suger Vandplan
terne i sig, saa gælder Jagten ogsaa 
her det levende Vildt, idet Vand
planterne om Sommeren er fuldt 
besatte med krybende Larver og 
Snegle, som ogsaa er en Lækkerbid
sken for Fisken. 

For at vore Læsere kan danne sig 
et Begreb om, hvad saadan en Kar
pemave er proppet med ved Sommer
tid ude i den frie Natur,skai vi 
nedenrorgengive no~le Undersøgel
ser herover, som er foretaget af Dr. 
Rudolf Sachsen ved den kgl. bay
erske, dyrevidenskabelige Forsøgs
station Wielenbach. Undersøgel
serne, der er foretaget med 12 
Karper findes offentliggjorde i AUg. 
liisch. Zeitung for 1. December iaar. 
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Karper 

i tredje Sommer 

Chirollomuslarver, . , 
Corethalarve ...... . 
Andre Insektlarver . 
Ceriodaphnia 
Daphnia 
Simocephalus 
Eurycercus 
Alona 
Cyclopider ... . 
Ostracoder ....... . 
Snegle .... , ...... . 

Karpeyngel 

Chironomuslarver ... 
Andre Insektlarver . 
Eurycercus l 
Alona I;; 
Ceriodaphiua "g-
Daphuia E:. 
Polyphemus S' 
Chaydodus .., 
Cyclopider .. , ..... . 
Qstracoder ....... . 
Snegle ........... . 

Ferskvandsfiskeribladet 

Tabel I. 

Kr. 1 XI'. 2 Nr. 3 
fanget d. fanget d. fanget d. 
15. VII. 2G. VIII. 19. IX. 

x 
X 

Tabel 2. 

Nr. l Nr. 2 
fanget i fanget d. 

Juli 26. VIII. 

PI. Bd. 

X 

I ] 
J 
}-

X 

o 

x 

Nr. :3 
fangetd. 
26. VIII. 

--- ~·······~-~~I---.---I 

PI. I Bd. pl.I Bd. Pl.IBd. 

Myggelarver. 
- Fluelarver. 

Nr. 24. 

Nr. l vejede c. 400 gr 
- 2 - 540 -
- 3 - 760 -

Tegnforklaring: 
X lidt, 

= meget lidt, 
= 'meget, 
---.: overmaade 

meget. 
PI. betyde!', at ved
kommende Dyr hører 
til PJanktongruppen, 
Bd., at det er Bund
f Ol' m el'. 

Nr. l: 2 cm lang,. 
Nr. 2 og 3: 51/2 cm 

lang. 

Tegnforklaringen som 
ved Tabel 1. 

Chironomuslarver 
Corethalarver 
Cyelopider 
Ostracoder 

Vandloppe, Enøje. 
l\1uslingekrebs. 
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Af Tabellerne vil fremgaa, at 
Karpernes. Hovednæring under na
turlige Forhold dannes af Bund
faunaens Mangfol dighed ; men for
uden den spiller Planktonet d. v. fl. 

de i Vandet frit svævende Smaa
organismer, saavel af Plante- som 
af Dyreriget, en betydelig Rolle. 
Vil man imidlertid drive Karpeavl 
som en virkelig Forretning, saa kan 
man ikke slaa sig til Taals med, 
hvad det paagældende Vand kan 
producere af natnrlig Næring for 
Fisken; det slaar ikke til for den 
intensive Drifts Fordringer. I det 
Vandar€al, man disponere over, kan 
der leve og opdrættes mange flere 
Karper, naar de blot faar tilstræk
kelig stort Tilskud af kunstigt Foder. 

Forinden vi gaar inrl pall, selve 
Spørgsmaalet om kunstigt Foder, maa 
vi dog være nogenlunde klare over, 
hvor megetKarpekød det paagældende 
Vandareal kan producere pr. Td. Ld. 
ad naturlig Vej paa en Sommer. Sva
ret herpaa faar vi forholdsvis hurtigt 
gennem Erfaringen, og som det nor
male skal vi her kun uævne, at me
dens en daarlig Dam kun pro
ducere naturlig Næring til deraf 
at fremskaffe c. 30 Pd. Karpekød 
pr. Td. Ld., saa kan en god Dam 
give op til 100 Pd. og derover pr. 
Td. Ld. Naar mau ved dette og 
tillige har erfaret, at dpI' f. Eks. 
skal c. 8 Pd. knust, udblødt Mais 
(et ganske godt Karpefoder) til fol' 
at opbygge 1 Pd. Karpekød og at 
to Somre gamle Karper tiltager c. 1 
Pd. i Vægt paa en Sommer, saa kan 
man med nogenlunde Sikkerhed 
opstille sin Beregning. Dertil er 
dog det at bemærke, at man stadig 
maa have i Erindring, at det er dy
riske Organismer, man arbejde med; 
man maa derfor, hvis man vil have 

det størst mulige Udbytte, sørge 
for, at der el' nogenlunde passende 
Forhold imellem den naturlige Næ
rings Mængde og den tilsvarende 
kunstige Do; det er nemlig ikke 
ubegrænset, hvad man med Fordel 
kan opdrætte i et Vandareal, Beh 
OlU del' el' tilstrækkeligt frisk Vand. 

Fodringen foregaal' om Sommeren 
og retter sig ganske efter Vandets 
Temperatur, idet den er rigeligere 
jo varmere Vandet er. Karpen el' 

nemlig en saakaldt Varmtvandsfisk, 
det vil sige, at dens LivsfunkUoner, 
saaledes ogsaa dens Fordøjelse, fore
gaar livligst og med størst Energi 
ved en høj Vandtemperatur (230 C.) 

Som almindelig Regel kan fast
slaas: atFodringen begynder gansk~' 
smaat i Slulningen af Maj ~hanec1; 
i Juni gives c. 16 % af hele det 
beregnede Foderkvantum, i .luli e. 
30 Ofo, i August c. 34 Ofo og iSept. 
c. 20 Ofo. 

Fodringen foregaar op ad Dagen, 
naar Vandet el' varmest. 

Fodringspladserne maa have ren, 
fast Bun d og være beliggende paa 
noget forskellig Vanddybde. 

I Kal'pedamme kan man med For
del udsætte lIogie Suder; disse Fisk 
supplerer nemlig Karpen, idet de 
tager til Takke med den Føde, som 
Karper lader ligge og opholder sig 
paa de dybeste, mørkeste Steder i 
Dammen, hvor Karpen søger bort 
fl'a om Sommeren. 

Red. 

<\'t·tikleroAt l'tledflelelsel' er stedse 

velIwnme og bedes sendt under Adres

se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 
NB. Artikler og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papil'ets ene Side al Hen

syn til Trykningen. 
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Fortegnelse 
over 

Medlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 
1913. 

Klasse A: 
1 Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
I B. B., Lisbjerg, Terp Fiskeri pr. Lystrup 
I Chr., Vester Hørby, Hørby St. 
I H. P., Værkfører, Lunghøj, Gjeldsted. 
I P., Frisenvold Laksegaard, Randers. 
I S., Fiskemestel', Lundsgaard Fiskeri, Vejen. 
1 Agensen, Proprietær, Vaaen pr. Sin dal. 
1 Albers, R., Fi~ker, Vinot Mølle, Røn bjerg. 
I Aalborg Bys og Omegns Sparekasse. Aalborg. 
1 Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
1 Bech, Kammerh. Hofjgm. Engelholm, Vejle. 
1 Behm, Carl, Fiskemester, Kloten, Sverige. 
I Behm, Carl, Direktør, Ferskvandsfiskeriet Erikslund, Sverige. 
I Bendtzen G., Købmand, Aalborg. 
l Bertelsen, P., Dyrlæge, Ravning Fiskeri, Vejle. 
1 Bie, J. A., cand. polyt., Brygger, Hobro. 
1 Biologisk Station ved Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, Brevpostkontoret, Kbh. 
1 Bodahl,. E. A., Rakkestad St., Norge. 
l Bodenhoff, Løjtnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
l Borch, Alfred E., 1!'iskeexportør, Kolding. 
1 Brandt, Carl, Oberstl., Livjægergade 30 Kbh. ø. 
1 Brammer, Carl, Fiskeexportør, Frederiksværk. 
l Brasch, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
l Briihl, Dr., Steglitz, Post Friedenau, Fregestr. 49, Berlin. 
1 Buhl, P., Gaardt>jer, Engholm, Vejen. 
l Bydekarken, Henry, Fischzucht, RendsbJrg. 
l Cassias. Handelsmand, Holsted St. 
I Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
l Christiansen A., Direktør, Jedsted Mølle pr. Grestedbro. 
l V., Tandlæge, Odense. 
l Christensen, A. F., Fiskeexportøl', Glyngøre. 
l Charles, Mølholm, Vejle. 
l G., Fiskeexportør, Kolding. 
1 P., Fiskeexportør, Kolding. 
I Holger, Dr. Priemesvej 71, København V. 
I Guldsmed, Nykøbing, Mors. 
l J. C., Aalykke, Lunderskov. 
1 Clausholms Fiskerikonsortium ved Slotsgartner Hansen, Clausholm, 

Randers. 
l Christoffersen, J., Tøffel m ager, Sorø. 
1 Copmanll, Godsinspektør, Hellerup pr. Pederstrup. 
I Cruse, A. R, Forpagter, Marienborg Stege. 
l Dannevig, Alf., Bestyrer Flødevigen, Arendal, Norge. 



Nr. 24. 
--... ~._--- ~--- --_ .. ~ 
~ ... _----,.~'-. --,~"" 

12 

Ferskvandsfiskeribladet 

l Dalsgaard, H" Kommunelærer, Nøl'reskoven, Vejle. 
1 Domaschke, G., Fischhandlung," Jonasstrasse 3, Berlin N. \V. 21. 
1 Deuntzer, S., Mosehøj, Fredensborg. 
l Dl'eYN, Redaktør, Odense. 
1 Ebbl:sen, Kristian, Sønderskov Mølle, Brørup. 
1 Eieh, G. V., Propr., Bramminge Hovedg., Bramminge. 
1 Ehlers, Jørgen, Sagfører, Sorø. 
1 Elken, Fred., Sagfører, Kolding. 
1 Eriksen, K, Møller, U1kjær Mølle, Give. 
1 Errboe, J., Fiskeriforpagter, Lysbro, Silkeborg. 
1 Fabricius, Forpagter, Skovsgaard, Slagelse. 
l Feddersen, C. R., Holte. 
I Fensmark, Fiskeriejrr, Søblink, Trustrup. 
I Finderup, H., i\1ølleforpagter, Skægs Mølle, Odder. 
1 Finecke-Blixell, Bllroll, Stamhuset Dalhmd, Søndersø, Odense. 
1 Fiskeriet "Vejle Kildevæld" ved Bagernl. Clausen, Vejle. 
1 Folsach, C. v. Godsejer, Gjessinggaard pr. Randers. 
1 Friis, Johannes, Proprietær, Skramsø, Tirstrup. 
1 Gemzøe, Magister, Hollænderhuset, Amager Boulevard, Kbh. C. 
l Goltermann, Fiskeriforpagter, Dansk J:!'iskerianstalt, Brabrand. 
1 Gustafsen, G .. Kallefall, Tidaholm, Sverig. 
1 Gl'oothoff, Karnerherre, fhv. Amtmand, Sorø. 
l Guldborg-Hansen, Købmand, Kallundborg. 
l Hansen, A., Gaard- og 11ølleejer, Linderum l\Iølle, Sindal. 
1 P., jun., Fiskeriejer, Aakjærdal, Lunderskov. 
l Engmester, Engholm pr. Ebberup St. 
I H. A., Herreekviperingsh., Hadsten. 
1 H. P., Propr., Sneumgaard, Lunderskov. 
1 J. P., sen., Fiskeriejer, Aakjærdal, Lunderskov. 
1 H. Chr., Forpagt!'I, Tyrsbæk, Vejle. 
1 H., Fiskeriassistent, Køge. 
1 H., Mazantivej 24, Kolding. 
1 Gustav, Lærer, Poul Paghsgade 11, Aalborg. 
1 Poul, Fiskeexportør, Lunderskov. 
1 N., Drejer, Blanke Mark, Kustrup, Aalborg. 
1 H. P., Kongshøj Fiskeri, Frørup. 
IH. P., Fiskeribestyrer, Engestotte, Maribo. 
l L. A., Fiskeexportør, Middelfart. 
I Br'Unings-, Godsejer, Løgismose, Haarby, Assens. 
1 Hartz, C., Gaardejer, Berlelslund pr. Skanderborg. 
1 Hertz, Jac., Adr.: Fiskeexportør P. Hansen, Lunderskov. 
1 Holm, Chr. O., Eskjær, Tolne. 
1 Hoffmeyer, C., Dr. phil., Fiskeriforpagter, Sorø. 
1 H., Proprietær, Lystrupgaard, Lindholm St. 
1 Hvass, H. H., Birkedommer, Faaborg. 

185 

1 Husholdningsselsk. Randers Amt v. Sekretær Kjærulff-PeterStm, Kirke-
gade 17, Randers. 

1 Huus, Vilh., Fiskemester, Arnakke, Svebølle. 
1 Interessentskabet, Fiskeriselskabet Hulkjær Mølle pr. Holsted. 
Ilsager, Th., Proprietær, Nørre Skovsgaardpr. Skovsgaard. 
1 Jacobsen, Aage, Ingeniør, Donse pr. Hørsholm. 
1 Jakhelln, Frøken, LillehammE;lr, Norge. 
1 Jensen, A. P., Fabrikant, Mathiasgade ;:;0, Viborg, 
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94 
1 Jensen, Fr., Fiskerlejer, Lykkesholm, Ellested. 
l Etatsraad, Mathiesensgade 50, Viborg. 
1 Peter N., Købmand, Gurlittsstrasse 16, Hamborg 5. 
1 Ingvard, Gaardejer, Erslev, Nykøbing, 1\1ors. 
1 Lars, V raa Mølle, Arden. 
l Johan nes, Gaardejer, Ahler østergaard, pr. Borris. 
1 Jens, Chr., GMl'dejer. Kølvraa pr. Karup. 
1 Martens, Forpagter, Bodstrup, Slagelse. 
1 N., Fiskerif., Næsbyhol:n, Sorø. 
1 Helga, Frøken, KapppIkær, Storehedinge. 
l S, Skovfoged, Stugsted .. kov pr. Flauenskjold. 
l Juhl, ,L P., Direktør, Bryggeriet "Vejle", Vejle. 
1 J uul-Se>hested, Hofjgm., Ravnholdt, Ellested. 
l Jørgensen, F., Propr., Bromme Mølle, Munkebjergby. 
1 Johannes, Ingeniør, Jomfrubakken, Mariager. 
l Skovrider, Ulvehus, Birkeise. 
l P., Fiskeriejer, Kildevæl k, Lunderskov. 
1 P., Guldbro Mølle, Skanderborg. 
1 Karmark, Johs., Sparrekassebogholder, Hobro. 
1 Kattrup, R., Risinge pr. Ullerslev. 
1 Kjeldsen, Godsejer, Lerchenfeldt pr. østrup. 
1 Kolindsund Aktieselska,b, Tømmerup, Kolind. 
1 Korch, F. Gjøl., Emilieg-ade 5, Kbh. V. 
1 Knudsen, Marius, Ingeniør, Svejbæklunde, Svejbæk. 
1 Kristensen, P. Gaardejer, Trangboel, Risbjerg, Brande. 
1 M., Kolind. 
l Uddeler, Vrøgum St. 
1 Niels, Gaardejer, Prøveguurden, Fakse. 
1 Larsen, Sander, Kancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
1 Fiskerikontrollør, Nyborg. 
1 N. W., & C., Rømersgade 7, København. 
1 L. P., Tobakshandler, Amagertorv, Kbh. 
l Landmark, A., Fiskel'iinspektør, Kristiania. 
1 Langergaard, Niels, Langergaard, nesen pr. Sruer. 
1 Laursen, N., Propr., Hjortkjær pr. Bramminge. 
1 Lauridsen, Ole Vang, Ingeniør, Vejen., 
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1 Johs., Landstingsm. NationalbankJ., V. Boulev. 47, Kbh . 
... l Nicolas, y. Cia, SantoUomingo 874, Buenos Aires, Ar-

gentina. 
l Langhorn, Dyrlæge, Mariager. 
1 Laurvigen, Ahlefeldt-, Lensgreve, Tranekjær Langeland. 
l Fr., Greve Ulstrup. 
1 Lind, Chr., Proprietær, Binderup, Bjært. 
1 - N., Apoteker, Ribe. 
1 Lincke, Rudolf, Tharandt, Tyskland. 
1 Lomholt, Søren, Fiskemester, }largarinefahriken "Alfa", Vejen. 
1 Lund, Orla, Bogholder, Lindenborg, Aalborg. 
1 "\Vesen berg-, Dr. phil., Slots~ade, Hillerød. 
1 Liittichau, Kammerherre, Rahden pr. Daugaard. 
1 I~ichtellberg, Honnens de, Kaptejn, Oberstl., Holbæk. 
1 Lysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
1 Løfting, Chr., Magister, Statskons.ulent, Lykkesholmsalle 3 A. Kbh. 
1 NIadelung, J. C., Esrom Mølle, Esrom. 

146 
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1 Madsen, N., Detailbestyrer, Kolding. 
1~Madsen, Tømmf\rmester, Østerbro, Randers. 
1 Plantør, V røgurn. 
l H., Fabrikant, Lysbro Fabriker, Silkeborg. 
l Mathiesen, Kr. Fiskemester, Erslev, Nykb. Mors. 
1 Manford, F., Kolding. 
1 Markmann, Amtsforvalter. Vejle. 
1 Mikkelsen, M., Fiskemester, Lild Mølle, Daugaard. 
1 Mide, J. P. Direktør, Roskilde. 
l Mortensen, Fisker, Jandrup St. 
l F. V. Fiskeil1spektør, Vestmanngade 1 Kbh. 
1 J ens P., Fuglebjerg. 
l Munch, M., Inspektør Set. Ibsgade 15, Viborg. 
l Muus, Elias B., Grosserer, Sigridsvej, Hellerup. 
1 Axel R, PropI'., Kairup pr. Ladby. 

187 

1 Møller, J. F. Skolebestyrer, cand. mag. Han<:;ausg-ade 20 Aalborg. 
1 Olu., Læge, Brørup. 
1 MUller, Thorvald, Grosserer, G!. Strand 52, Kbh. IL 
1 Møgelvang, Ohr., Købmand, Nykøbing Mors. 
1 Møreh, Peter, Konsul, Horsens. 
1 N anz, Fr., Gesehattsflihrer, Nortoft, Holsten. 
l Neergaard, K, Ingeniør, Nyhavn 53, 1. S., Kbh. K. 
l Nieolajscn, Mejeribestyrer, Vægge St. 
l Nielsen, OhI'" Fisker, Maribo. 
1 N., Ent!'epenør, Hov· Vig, Nykb. S. 
l Olaus holm pr. Runders. 
1 L., ThIm Station. 
1 Nissen, Jøker Jens, P., Fiskemester, Hvilesiedgaard pr. Ejstrup. 
l Nors, ,JuL, Sagfører Ribe. 
] Nygaard. O., Proprietær, Bjært. 
l Olsen, Peter, Lundskov, Vejle. 
10tterstrøm, Andt'eas, Magister, Forstander, Snoghøj pr. Middelfart. 
1 C. V., Magister, Vodroffsvej 55, Kbh. V. 
l 1.. Skolebestyrer, Gymnasiet, Hollændervej, Kbh. V. 
1 Ottesell, Fiskeexportør, Thisted. 
l Paller, A .• Teglværksejer, Skeln. 
1 Pape, A., Randrup, Viborg. 
l Pedersen, Overjæger, Linalyst pr. Lejre. 
l Jens, Fiskeri, Tissø pr. Huds-Vedby. 
l Petersen, Ørum, Prokurist, Aarhus. 
l Dahl, Ohr. Heiring, Kieistrup. 
1 Ørum, Forretningsf. Firma Mammen & Drescher, Aalborg 
1 Harald, Propr., Mullerupgaard. Slagelse. 
1 H., Ingeniør, Sortedamsdosseringen Kbh. 
1 M. P., Speditør, Vamdrup. 
l N. Fisker, Brahetrolleborg pr. Korinth. 
1 Holger, Grosserer, Købmagerg. 44, Kbh. K. 
l H. C., Karetmager, Østerbro 178, Randers. 
1 Breth, Inspektør, Bøgst('d, Hørning. 
1 P., Bankdirektør, Lemvig. 
1 R , Mølleejer, Vindt Mølle, Viborg. 
1 Bøving-, Magister, Redaktør, GI. Kongevej 157, Kbh. V. 
1 Petersen-, Landorf, Vilh., Holger Danskevej 843, Kbh. F. 
~---

199 
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1 Petersen, M. A., Direktør, Horsens. 
1 vVorsøe-, Carl EmiL Ovegaards Mølle pr. Hadsund. 
l Jyderup Teglværk, Jyderup. 
1 Peterson. Carl M., UggelmIt Gaard, Lamhult, Sverige. 
l Poulsrn, Ferdinand, Møller, Nørre I!'elding Mølle, Aulum. 
l Poulsen, Maskinmester, Fruens Bøge, Odense. 
1 Pontoppidan, H., Grosserer, Neueborg 6, Hamborg. 
l Preis, Fiskeexportør, Glyngøre. 
1 Hasmussen, Carl, Fabrikant, Svendborg. 
l Lars, Mosegaard, Glamsbjerg. 
1 Rambusch, Oberstløjtnant. Landtingsmaud, Dossringen, Kbh. 
1 Honeh, J., Fiskemester, Gisselfeldt, Haslev. 
1 Heiffenst.ahl, Harding, R., Godsejer, lJrup, Sten bjerg. 
1 Ringkøbing Amtsraad, Ringkøbing. 
1 Rønnokamp, Howden-, Kammerh., Hofjm., Næsbyholm, Sorø. Vinter: 

Bredgade 34, Kbh. K. 
1 "Saltbækvig" Andelsselskab, Løngangsstræde 25, Kbh. K. 
1 Schmidt, Chr., Købmand, Kolding. 
L Nikolaj, Møller, Rendebanen, Kolding. 
l Th., Købmand, Varde. 
l Schoug, Eugen, Overretssagfører, Hurup. 
1 Schou, Direktør, Knapstrup Teglværk, Knapstrup. 
1 Schouenborg, Land inspektør. Holsted. 
l Sehested, Jørgen, cand.' jur., St. Kongensgade, 81 Kbh. K. 
l Spliid, Fiskemester, Poulholm pl'. Blære. 
l Skjoldborg, Johan, Dynæs pr. Laven. 
l Simonsen, Cederfeld de, Erholm pr. Aarup. 
1 Sorø Amtsraad, Sorø. 
1 Stamer-Wulff, Forpagter, 'Villestrup, Arden. 
l Steenstrup, J., Gaardbestyrer, Borgnæsdal, Æ~røskøbing. 
1 Spandet, N., Forpagter, Aunsøgaard pr. Svebølle. 
1 Sparre, Johan, Greve, Kammerherre, Bro.Gaard, Bro St., Sverige. 
1 Sørensen, Ohr. Fiskeriforpagter, Husejer, Suserup, Sorø. 
1 Knud, Gaardejer, Heil'ing pr. Hobro. 
l J. Chr., Fiskerifoged, Bramminge. 
l J. Marius, Bramminge Fiskeri, Br amminge. 
1 J. Nybyllø Fiskeri pr. Ringkøbing. 
l . S., Gaaldejer, Follemp pr. Fredericia. 
1 Jesper, Fiskemester, Aneboda pr. Lamhnlt, Sverige. 
l Spare. og Laanekassen for Hobro og Omegn, Hobro. 
1 Storm, A. Jørgensen-, Mejeribestyrer, Skjøl'ring Andelsmejeri, Mørk€. 
1 Strubberg, cand. mag., Assistent v. Internationale Havundeesøgelser, 

Havnegade .49, Kbh. 
l Sylvest, Gresed Mølle pr. Froderikssun d. 
1 Swenander, Gustav, Dl'. phil, Fiskeriintendent, Veunersborg, Sverige. 
l 'l'anberg, Kr., Propritær, Kloster Mølle, Gudum, Lemvig. 
1 Thomsen, Søren, Gaardejer, Spjamp pr. Egtved. 
1 Therchilsen, Sognepræst, Gimlinge, Flakkebjerg. 
1 Therkildsen, N., GaardE'jer, Risbjerg, Brande. 
] Thusen, Niels, Fiskeriejer, Lejreskov, Lunderskov. 
1 Topp, Marius, Møller, Branderup :\følle, Branderup, Nordslesvig. 
] Troelsen, Trois, Fiskemester, Albæk pr. Skjern. 
1 Urich, Simmelhag-, A, Brydegaard pr. Ebberup. 
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l Ulrich, Simmelhag-, Forpagter, Aastl'up, Tølløse. 
1 Utzon, M. L., ~et- & Gamfabrlk, Mariendalsvej 55, København F. 
1 Vilandt, Bankassistent, Ribe. 
l Warming, C. E., Kl.-Kollektør, Kolding. 
t Wedel, lIverførsteI" He rfølge. 
1 Winther, J., Proprietær, Tolstrup pr. Tvingstrup. 
'l Willums(~n, Forpagter, Anhoff pr. 0xendrup. 
1 Zinch ehr. & Søn, Godthaab St .. Jylland. 

Klasse B: 
16 Stubbe Søs Fiskeriforening, Trush·up. 
24 BOl'llholms Ferskvand~fiskeriforenillg, Rønne. 

100 Skanderborg Søs Fiskeriforening, Skanderborg. 
370 Skive-Karup Aa's Fiskerifol'elling, Karup. 
768 Medlemmer. 

Endvidere 6 Abonnenter. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse. 
Bie, J. A" cand. polyt., Bryggel'iejel', Hobro (Formand). 
Lauridsen, Joh., Nationalbankdirektør, Lalldtingsmand, Kbh. (Nmstformand). 
Nors, Jul., Sagfører, Hibe (Kasserer). 
Christiansen, A" Direktør, Jedsted pr. Grestcdbro. 
Fensmark, G., Fiskeriejer, Søblink pr. Trustl'up, 
Brunings-Hansen, Godsejer, Løgismose pr. Ha3l'by. 
Hoffmeyer, G., Dr. phil.. Fiskeriforpagter, Sorø. 
Kristensen, N., Gaardejer, Prøvegaardl~ll, Fakse. 
Lys holm. Overbanernester, S kan der borg. 
Jensen, Jens, Chr., Gaal'dejer, Kølvraa pl'. Karup. 
Pedersen, N .. Fisker, Brahetrolleborg, Korinth. 
Petersen, H., Ingeniør, Sortedamsd. 27, København N. 
Harnbusch, Oberstløjtnant, Landtingsmand, København. 
Wullf, Stamer-, Forpagter, WiUestrup, Arden. 
Sørensen, J. Chr., Fiskorifoged, Bramminge. 

Alle Oplysninger om eventuelle Ff'jl i Medlemsfortegnelsen modtage3 
med Tak af Redaktionen. 
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Cirkulære angaaende 
Indplantning af Fiskeyngel. 

-0-

l Finansaaret 1913-14 kan der 
til Indplantning ar Fiskeyngel i sal
te og rerske Vande anvendes et Be
løb af indtil 25,000 Kr. af Statskas
sens Mider. 

Tilskud til Indplantning, som for 
de salte Vandes Vedkommende skal 
foregaa under Tilsyn ar Fiskerikon
trollen og for de ferske Vandes Ved
kommende under Tilsyn af den Til
synsførende med Overholdelsen af 
Bestemmelserne i Lov at .,lde Maj 

. 1907 om Ferskvandsfiskeri, kan uden
for Limfjorden kun ydes, naar der 
paa de paagældende Steder er op
rettet Vedtægter for de salte Van
des og Regulativer for de ferske 
Vandes Vedkommende. Vedtægter 
og Regulativer skulle indeholde saa
danne Fredningsbestemmelser for 
de indplautede Fisk, som af Land
brugsministeriet anses for betryg
gende, saaRom Bestemmelser om 
Fastsættelse af shm'fl Mindstemaal 
end de lov bestemte, om Frednings
tider eller lignende. 

I Limfjorden vil dot paa Steder. 
hvor Indplantning finder Sfed, blive 
forbudt at anvende ethvert Slags 
Flyndervaad og Torskevaad i Tiderne 
henholdsviR tra 15de Marts til lsta 
November og fra 1ste Marts tillsto 
Deeember eller dog i en større Del 
af disse Tidsrum, og ville derhos de 
i § 15 i Lov af 4de Maj 1907 om 
Saltvandsfiskeri fastsatte Mindste
maal for Fisk blive forhøjede, for 
saa vidt angaar de Arter, sem ind~ 
plantes. 

Det vil blive krævet, at der for 
de Vande, hvor Indplantning finder 

Sted, skal afgives statistiske Oplys
ninger om Udbyttet af Fiskeriet 
efter Ministeriets nærmere Bestem
melse. 

Ansøgninger om r:I'ilskud, ledsa~ 
gede af Oplysninger om, hvilke Fi~ 
skearter der ønskes indplantede, 
samt om hvor stort et Bidrag der 
vil blive ydet af Andragerne selv, 
skulle stiles og indsendes til Land~ 
brugsministeriet og maa for at kunne 
komme i Betragtning være indsendte 
inden den 15. Januar.n. A. 

Idet man anmoder d'Hrr. Amt
mænd om hver for sit Amts Ved
kommende paa hensigtsmæssigste 
Maade at bringe foranstaaende til 
almindelig Kundskab, undlader man 
ik ke at tilføie, at et Antal Eksem
plarer af nærværende Cirkulære vil 
blive tilstillet d'Hrr. 

Landbrugsmh,istcriel, 25. Novbr. 1913. 

Kristjan Pedersen. 
L. P. LMSen. 

Fmd. 

:Mindre ~leddelelser. 
-0-

t:dbyttet af det tyske 
Indsøfiskeri. 

I et Foredrag om "Vandfoi'ure
ninger og Fiskeri (den 26/4 191:i se 
AUg. Fisch-Zeit. Nr. 11 1913) ud
talte Pl'ofessor P. Schielllenz som 
sin Mening, at det aarlige Brutto
udbytte af hele 'l'ysklands Fersk
vandsfiskeri (iberegnet alle Fiskn~ 
dammene) andrager ca. 125 Mill. 
Kr. ( ca. 112 !VW!. Kr.). Denne 
Udtalelse har ganske vist været kri
tiseret fra forskellige. Sider idet 
man har ment at Ansættelsen var 
for høj, men Prof. Sehiemellz gen-
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driver 'disse Angrob. Han viser bl. 
a. hen til, at om ond de mindre Fi
skerier ikke havo saa store Indtæg
ter, saa findes der Storfiskere, som 
betaler op til ca. 40,000 Mk. i For-, 
ningsafgift om Aaret og derior nød
vendigvis maa have en Bruttoind
tægt af mindst 160,000 Mk. pl'. Aar. 
Den store Rolle som Fiskedammene 
spiller, fremhæves ogsaa. Saaledes 
udgør 187 Delen af Kongeriget 
Sachsen af Fiskedamme (d. v. s. 
mere end Procent). 

Pel'lefiskeriet i Nordlands
floderne. 

Den usædvanlige tørre Sommer 
og Høst har bevirket at Floderne 
i Lapland er "andfattigere end man 
kan huske i Mands Minde. Mange 
ere næsten ganske udtørrede, hvor
for Indsamlingen af Perlern uslinger 
gaar forholdsvis let for sig. En 
DelOpsamlere har gjort meget rigt 
Bytte, nogle hal' endogsaa funden 
over hundrede Perler, som sælges 
til gode Priser i Finland. 

(Från Sko g och Sj ø). 

Den nortleuropæiske )1~iskeri
kongl'es 

afholdes 'i Malmø i Dagene fra 17 
--19 Juni 1914 . 

Annoncer. 
-o 

Forpagtning. 
Et Fiskeri med gode Muligheder 

ønskes til Forpagtning. Oplysninger 
om Størrelse og Vandforhold hedes 
indsendt under Billet mrkt: »Fiskeri( 
til dette mads Kontor. 

200~OOO 

Regn buesættefisk 
billig til Salg fra Hongeaaens 
t~erskvandsfiskeri~ Gredstedbro 

Terp Damkultur 
l1Jed tilhørende Udklækningsanstalt 7 
km ~ord for Aarhus ønskes bortforpag
tet. Areal ea. 11/2 Td. Land 12 Damme. 
:\lan hedes henvende sig til Grd. R. B. 
Andersen, Lisbjerg Terp pr. Lystrup, 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, YnKel 
og Su~ttefisk af Bæk-, Hilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Harper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
PortiODsørred. større Ørred. Kar

perog Suder k~be~ og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant, J. C. Christensen. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • 
æ c!Jollann von eitzen, æ 
: edsvoren Piskeauktionaritts, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamburg, : 
: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 
: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
• • · .= .. = Store Basiner for levende )1~isk. ! ....... = . 
• • • Jernbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • • Telegr.-Adl'.: :I'ischeitzen. 'felefon: Amt 1, Nr. 1,547, Haulbnrg. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredartel' købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation, 

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

8jneæu, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges . 

.a}f~iJd81l fl)amllulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hmtsen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-AdI'. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Statskonsulent, Magistel' Chr. Løftina'. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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