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Snog med sit Bytte. 
-0-

Ved Velvillie fra Redaktionen af AUg, Fischerei-Zeitungs Side, hvor
for vi udtaler vor forbindtligst Tak, ser vi 08 i Stand til at bringe 
vore Læsere et Billede af en Snog, der sidste Sorrimer blev indsendt til 
den bio!. Forsøgsstation for Fiskeri i lVfiinchen med 14 Stk. ptaarige Ørred 
i sin Mave, Snogen var 74 cm lang og de 14 Smaafisk havde en Længde 
af i-9 cm. Snogen vejede 100 gI', og havde i et ~1aaItid fortæret ikke 
mindre end 50 gr. Fisk, et intel'essant Eksempel paa Gl'aadigheden hos 
denne frygtede Fiskerøver. 
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Aarsb~retning. 
-0-

Aaret 1913 møder ikke op med 
særlig iøjnefaldende Begivenheder 
paa Ferskvandsfiskeriets Omraade. 
I Tyskland har man holdt adskillige 
Møder og forfattet Adresser for og 
imod en Fisketold ; men noget 
Resultat er lDan ikke naaet til. Ser 
man ganske uhildet paa Sagen, 
skulde man tro, at et Land som 
Tyskland, der ikke selv kan forsyne 
sin stærkt voksende Befolkning med 
tilstrækkelig Kød og Fisk, ef ter
haanden maa tvinges til at lukke 
op for Indførslen af Levnedsmidler, 
i Stedet for at lægge den Hindrin
ger i Vejen. Faren for en Told 
paa Fisk er imidlertid, grundet paa 
andre Forhold, til Stede; vi kan 
derfor ligesaa godt se Sagen lige 
i øjnene og indrette os derefter. 
Den bedste Maade at neutralisere 
en saadan Fare paa, vil efter vort 
Skøn være, at vi i Tide søger at 
indarbejde os paa andre Markeder 
og da særlig paa Englands og Fran· 
krigs. 

At saadant Jigger indenfor Mulig
hedens Grænser er udenf!)l' al Tvivl, 
og som vore Læsere vil erindere, 
har Redaktionen allerede her i 
Bladet givet Anvisning paa Salgs
betingelser og Salgsteder i de re
spektive Lallde. Baade den danske 
Generalkonsul Bngelsted i Paris, 
saavelsom den danske Fiskerillgellt 
i London, Kaptain Bølling, har begge 
vist Sagen stor Interesse ved at 
undersøge Betingelserne for Afsæt
ning af Portionsørred ; tillige har 
D'Hr. lovet at være danske Produ
center og Forhandlere behjælpelig 
med at indarb(>jde nye Markeder de 

I 
paagældeude Steder. Foruden at l 

vi derfor skylder de to Herrer en 
Tak for deres Beredvillighed til at 
staa os bi, skylder vi Dem og os 
selv at gøre FOI'søget ved første 
givne Lejlighed. 

Importen af engelsk Aaleyngel 
har taget forøget Fart i det forløbne 
Aar og c. 1 Mil!. Stk. Aaleyngel 
blev indført fra England og spredt 
ud over hele Danmark. 

For at sætte nærværende Blads 
Redaktør, del' !lf Ferskvandsfiskeri
foreningen er overdraget Ledelsen 
af Importen, i Stand til at følge 
Transporten fra England og grundig 
sætte sig ind i Behandlin gen af elen 
spæde Yngel under Rejsen, bevilgede 
Landbrugsministeriet et mindre Be
løb til dette Øjemed; et lignende 
Beløb er ogsaa bevilget for det kom
mende Anr; men dermed skulde 
Statens Hjælp ophøre, idet Impor
ten, efter alle Solemærker at døm
me, forhaabentlig vil være saa stor, 
at den selv kan bære alle Omkost
ninger. S.aadan bør det ogsaa efter 
vor ]\.fening være med den Slags 
Bevillinger; de 1ør ydes af Staten 
til at sætte et almennyttigt Fore
tagende i Gang; men saa snart et 
saadant Foretagende har overstaaet 
Børnesygdommene, skal det staa 
pan egne Ben, og hvis det ikke for
maat det, er det iklw levedygtigt 
og derfor ingen Støtte værd. For 
1914 er deralleredebestilthenimod 
2 Mil!. Stk. engelsk Aaleyngel. 

En stor Skuffelse har Ferskvands
fiskeriforeningen lidt i Aar, idet den 
intet Statstilskud har faaet. Som 
det vil være Medlemmerne bekendt, 
blev Foreningens Tilskud strøget af 
Sparekommisionen) Illed den M.oti
vering) at Medlemstallet, som den 
Gang var omtrent 300, var for 
lille. I Aar staar Foreningen imid-
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Jertid Illed et MedlelIlsantal af lige
ved 800; man skulde derfor ikke 
antage, at den Grunn kunde gælde 
længere; efter et E'orlydende, som 
vi ikke har faaet afkræftet, er Mo- ,. 
tiveringen til Afslaget i Alir da ogsaa . 
den, at vi simpelthen ikke faar noget 
Tilskud, fordi Sparekommissionen ,I 

nægtede os det i Fjor! Vi skal 
altsaa klapses af, hvordan vi saa end 
bærer os ad, Grunde behøves ikke. 
Hertil kan selvføJg'elig siges, at 
Statstilskud til Foreninger er en 
Uting; den Slags skal man vænne 
Befolkningen af med, den skal lære 
at klare sig selv. En saadan Be
tragtning kan nat,urligvis hævdes 
med nogen Ret; men naar det dre
jer sig om et Erhverv, der omspæn
der c. 10 Mil af Danmarks c. 
700 1\-lil, og man ved, at Inntægtell 
af dette store Areal kunde fordob
les mallge Gange, hvis dlen nødven
dige Sagkundskab og Oplysning 
blev stillet til Disposion, og net kan 
kun ske ved Statens Hjælp i første 
In~tans, sall, forstaar man ikke Myn
dighedernes Stilling til Sagen. 

Af den Grund bad Ferskvands
fiskeriforeningen i Aar om et Tilskud 
og af samme Aarsag anmoder J;'or
eningen atter til næste Aar om Til
skud. Vi er nemlig saa formastt',
lige at finde, at det baade er vor 
Ret og Pligt at gøre det. 

* 
Hvad selve Damkulturerne og 

Ferskvandsfiskeriet angasr, saa har 
de udsendte Spørgeskemaer, - for 
hvis Besvarelse vi takker, udtalt 
som en fælles Mening. at rrilvæksten 
fol' Ørred har været ganske god og 
for Karper og Suder udmærket god. 

Fiskeriet i de frie Vande har og
saa været normalt og Priserne lige
saa. 

I Haah Oll} et godt Aar fol' det 
danske Ferskvandsfiskeri og, dets 
Udøvere slutter vi med Ønsket om et 

/jlædeligt [JVplaar! 
Red. 

Mindre }Ieddelelser. 
-0-

Landbrngsministeriets 
Forslafl· 

Fiskeriet i Gudenaa. 
Lovforslaget herom gaar ud paa 

at udskyde Revisionen af den be
staaende Lov om Fiskeriet i Ran
ders Fjord og Gudeuaa endnu et Aar, 
idet Regel'ingen i næste Samling 
har til Hensigt at fremkomme med 
Forslag om Revision af Lovene om 
Ferskvandsfiskeriet og Saltvands
fiskeriet, og Ministeren mener derfor, 
at det vil være rigtigt at llc!skyde 
Revisionen og behandle Revisionpn 
af samtlige Fiskerilove paa en Gang. 

Berl. Avis. 

Annoncer. 
-o 

Forpagtning. 
Et Fiskeri med gode Muligheder 

ønskes til Forpagtning. Oplysninger 
om Størrelse og VandforholU bedes 
indsendt under Billet mrkt: »Fiskeri(\ 
til dette Blads Kontor. 

Fiskeriet "Aaly kk e" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima ø.jneæg. Yngel 
og Sættefisk at" Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
tisk af liarper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suuer købes og afbentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. 0Iw,tstm~sen. 
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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 Sættefiski alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dD~iI~8R f/)amRuifur. 
Telegr.·Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

Trykt i Sor. Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Om Ferskvandsfiskenes 
naturlige Legepladser og 
Indretningen af kunstige 

saadanne. 
-0-

Redaktøren af det svenske Fi
skeri- og ,Jægerblad "l!'rån skog och 
sjø", Hr. O. v. Mentzer, UpsaIa, har 
været saa venlig at laane Fersk
vandsfiskeribladets Redaktion Cli
cMerne til nedenstaaende Artikel, 
som ogsaa er taget fra samme Blad. 
Vi beder i den Anledning Bladet om 
at modtage vor forbindtligste Tak. 

Mangfoldige ere de Aarsager, som 
ere medvirkende til, at Fiskemæng
den formindskes i vore Søer og an
dre Vandarealer. Mange af disse 
Anrsager er af en saaClan Natur, at 
der vanskelig kan raades Bod der
paa; saaledes Forureninger fra Byer 
og Fabrikker og den mere og mere 
tiltagende Motor- og Dampskibstra
fik, Sænkning af Søernes Vandstand 
osv. 

Derimod gives der andre Aarsa
ger, som hensynsløst Fiskeri i Lege
tiden og Mangel paa naturlige Lege
pladser, der kan gøre det nødven
digt at indrette kunstige saadanne. 
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Naturlige I~egepladser. 
De fleste af vore Ferskvand~fisk 

forretter deres Leg paa grundt Vand 
og opsøge i den Anledning oversvøm
mede Enge, Kær og Moser, Sten
grund, Grus- og Lerbanker og Sten
vaser. 

Saadanne Pladser bør man værne 
meget omhyggeligt, og alt hvad der 
kan hindre Vandcirkulationen, som 
liis, Trægrene, Kæppe og Pæle bør 
fjernes. Svære Pæle optages let
test fra Isen ved Hjælp af en Rende
løkke af grovt Reb og en Løftestang. 

I Almindelighed vælger Fisken 
saadanne Pladser for sin Leg der 
ikke ere udsatte for stærkt Bølge
slag eller heftige Vinde. Hvis man 
befrygter at Bølgebevægelsen alligt'
vel skulde kunne indvirke paa Lege
pladsen, bør man beskytte den ved 
nedrammedeHisgærder. som dogikke 
maa hæmme Vandet i sin Bevægelse, 
men kun berøve det noget af dets 
Voldsomhed. 

Jo mere busk- og skovbevokset 
Bredderne ere desto bedre, thi der
ved beskyttes Stranden fOl' de stærke 
Vinde, som dels bort jager de Insek
ter og Smaadyr, som tjener Fiskene 
til Næring og dels gør selve Lege
pladsen mindre behagelig for' Fi
sken, som under Legen ønsker den 
størst mulige Ro og Fred. 

Hvor Strandbevoksningen er spar-
8om, kan man forbedre den ved at 
plante El og Pil, som hurtig vokse 
W .. Dog maa man sørge for at Læ .. 
bæltet ikke blive altfor tæt, saa at 
Sollyset lukkes ude og Vandet paa 
Legepladsen bliver for koldt. 

Vegetationens Beskaffenhed paa 
selve Legepladsen er ogsaa af stor 
Betydning. Er den for tynd for
bedres den ved Indplantning af pas
sende Vækster, hvilket kan ske en-

ten gennem Fr", eller ved at ned
sætte Skud, Hoddele eller unge Plan
ter. Frøsaaningen foregaar paa den 
Maade, at Frøet æltes ind i Kuglpr 
af Jord blandet med Gødning, hvil
ket nedsættes i Vandkanten, saa at 
de have tilstrækkelig Fugtighed 
uden at tage Skade af formeget 
Vand. Da Vandstanden imidlertid 
varierer meget betydeligt er Frø
saaningen som oftest temmelig upaa
lidelig, hvorfor man maa foretrække 
de andre Plantningsmaader. Bedst 
af alt er Rodstykker, hvilke dog 
maa tages med saa lange Rødder 
som muligt. De indæltes i Ler og 
Gødning og stikkes ned i Bunden. 
Som det er ganske naturligt, maa 
man ved Plantningen tage Hensyn 
til Bundens Beskaffenhed. Saaledes 
passer f. Eks. paa Sandbund Vand
nødarterne bedst, medens Kalmus, 
Sværdlilie og de forskellige Slags 
Nøkkeroser trives bedst paa Ler
og Dyndbuud. 

Hvis Legepladsen begynder at be
sv~res af alt for tæt Bevoksning, 
kan man befrygte, at den er ved at 
blive en Slags Eng, for slutteligen 
at blive ganske tørlagt. For at 
forebygge dette, maa man inden 
Blomstr!ngen afskære Planterne un
der Vandet med en Le; en Grund, 
hvorfor dette ogsaa kan være nød
vendigt, er den, at der meget ofte 
kan opstaa Fiskepest paa saadanne 
Steder som en Følge ai forraadnende 
Plantedele. 

At der ikke maa affyres Skud, og 
at alt Spektakkel maa være banlyst 
fra Legepladsen, er en Selvfølge. 

Hunstige Legepladser. 
Kan og bør indrettes~: ikke alene 

i saadanne Vande, som savner na
turlige Legepladser, men ogsaa som 
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Forstærkning for disse, hvor det til
trænges. 

Sterile Bredder, saakaldte Gold
strande, kunne omdannes til gode 
Legepladser ved Plantning af Væk
ster, der trives pall. Sandbund, Ned
lægning af Grus- og Stenbunker, 
samt fremfor alt ved Anbringelse af 
godtbeliggende Lervolde eller Vaser. 
Af saadanne har man en Mængde 
forskellige Slags, som sammenfattes 
i to Hovedgrupper, enkelte og sam
mensatte Vaser. Til dem alle er 
det bedste Materiale Enebær- eller 
Granris, og da særlig de stive, grove 
Ris, som tages fra ældre Graner. 

Fig. 1. 

Dem man slipper lettest til at lave 
er de saakaldte Knippevaser, som 
anbringes paa den Maade, at ell 
Stang bores skraat ned i Bunden, 
saa at Spidsen rager ca. l Meter 
op over Vandfladen. Fra Toppen 
hænges ved en Line et Knipp'" Ene
bær- eller GranrIs, saa at Knippet 
svømmer i Vandfladen. og kan følge 
aHe Vandets Bevægelser. N aar saa
danne (se Fig. I) nedsættes med 
nogle Meters Afstand fra hveran
dre eller tæt op til Land, danne 
de gode Legepladser for Løje og 
Skalle. 

Enkle Risvaser laver man ved at 
nedsætte tætte Ener eller Graner i 
Bunden, saa de helt dækkes af Vand. 

Pas. Stenbund forankres de med 

tunge Stene som fastgøres i Top
enderne. En særlig god Risvase 
(se Fig. 2) laves paa følgende 1\faade, 

Fig. 2. 

En svær, afbarket Stang nedram
mes med Topenden i Bunden, s'aa 
at den staar med den tykke Ende 
ca. 1/2 Meter over Vandfladen. Tætte 
Ener - eller Grangrene eller endnu 
bedre Buske anbringes paa Stangen, 
sall. at Rodgrenene omfatter den. 
Paa den Maade lægges det ene Lag 
Buske med Topenderne vendende ud 
til Siderne oven paa det andet og 
trykkes ned med en Baadshage. 
Naar hele Stangen er fyldt, holdes 
det Hele sammen af en paaslaaet 
Tværstang eller holdes nede ved 
Hjælp af nogle tunge Stene, der ere 
bundne ovenpaa Risene. I Toppen 
nedstikkes friske Elle- eller Pilekvi
ste, som springe ud og Ilgner en 
Busk Over Vandfladen. 

I strømmende Vand og der hvor 
Bredderne ere stejle, bør man be-
nytte de saakaldte Skræntvaser, (se 
Fig. 3). De bestaal' af en Træstige, 
hvis Trin omvikles med Ene- eller 
Granris. Stigen stilles ud fra Strand
kanten, fastgøres ved Land og for
ankres i den nederste Ende med 
tunge Sten. 

Den saakaldte Skallevase, der har 
til Hensigt at berede en god Lege
plads for Skallen og dens nærmeste 
Slægtninge indrettes paa aabne Ste
der i Vaserne paa den Maade, at 
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fire Stokke anbringes kvad ratisk 
med 1/2 Meters Mellemrum. Ved 
Siden af hver af dem nedsættes yder
ligere en Stok. Paa to modstaa
eIlde Sider af Kvadraten lægges 
mellem de parrede Stokke tætte 
Grangrene i forskellige Længder, 

Fig. 4. 

som skydes helt ned til Bunden. 
N aar Grenene naaer op til Vandets 
,Overflade, sammenbindes Pælene par
vis. Herved opstaar mellem Gran
risene en Gang, udfor hvis Mun
dinger, der kan anbringes en Skalle
ruse til Fangst af Maddingfisk. 
Disse enkle Vaser ere mest praktiske 
i mindre Vande, hvor Bøl!:ieslaget 
ej er stærkt. I større Søer maa 
Vaserne bygges betydelig større og 
solidere. Der benytter man de saa
kaldte sammensatte Vaser. 

I dette Øjemed n('drammes svære, 
vel afkvistede og afbarkede Stænger 
med Topenden i Bunden efter en 
Cirkelperiferi paa ca. l Meters Af
stand. Ca. 2 Meter lange, tætte 
Ene- eller Granbuske trædes over 
Stængerne, saa atRodenderne komme 
ea. l/a Meter indenfor Periferien, og 
Stængerne omfattes med en kraftig 
Gren. Buskene lægges saaledes, at 
de aJle vende udad korsvis og tryk
kes til Bunden med en Baadshage. 
Stængerne sammenbindes med Vi-

dier, saa at det Hele bliver fast, og 
Buskene hindres i at flyde op. Aab
ningerne, . som findes mellem Rød· 
derne, fyldes med skiftevis op- ogned
vendt tæt Ener- eller Gran, som ned
skydes i Bunden eller forankres med 
Sten. Hvis Vasen er udsat for no
get Bølgeslag, bør den beskyttes ved 
en Kreds af svære Pæle, som ned
rammes et Stykke fra Vasen og for
enes med Tværstænger eller ogsaa 
med Stængerne i Vasen. 

En saadan Storvase anbragt i 
Vandkanten paa nogenlunde dybt 
Vand, er ligesaa virksom som en 
Mængde enkle Vaser. Den afgiver 
Plads for og Beskyttelse for Milli
oner af Rogn og Yngel. Ved H;ælp 
af en saadan Vase forskaffer man 
sig en udmærket Fiskeplads omkring 
samme. 

En sammensat Vase som efter sin 
Konstruktør har faaet Navnet Lin/
borgs Vase (se Figur 4) og som skal 

Fig. 5. 

være særlig god, beskrives af Fiskeri· 
inspektør O. G. Norbæk paa føl
gende Maade: 

"Limborgs Vase paa haard Bund, 
opstilles ved Hjælp af tre mindre 
men tætte Graner, der er nogle Fod 
længere end Vandets Dybde; disse 
Graner gennembores en halv Fod 
fra Rodenden, hvorefter der paabin
des Stene ved Hjælp af Vidjer eller 
Staaltraad, som fastgøres ved at 
stikkes gennem Hullerne. Granerne 
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sænkes med nogle Fods Afstand, og 
Topenderne sammenbindes, Rødderne 
vil da spærres ud som Benene paa 
en Trefod. Indrettet paa denne 
Maade, vil Vaserne bedre modstaa 
Bølgeslaget, isærdeleshed naar Læn
kestenene ere tilstrækkelig tunge. 
N aar der paa hver af de tre Sider 
af en saadan Vase indrettes yder
ligere tre lignende Vaser, saaledes I 

at Beneue eller Rødderne, i hver af l 

dem sammenbindes med· de tilsva- I 

rende Rodender af den midterste 
Vase, saa konstrueres herigennem en 
udmærket Vase, som tillige besid
der g'anske god Fasthed. Roden
del ne kommer herved til at daime 
fire Triangler, som Afbildningen 
VIser. 

En Vase, som særlig bør interes
sere Aborre- og Geddefiskere laves 
paa følgende lIffaade. 12· eller 15 
tætte Graner eller større Ener hug
ges, Rodenderne kløves med en 
Økse, og passende tunge Stene ind
kiles i Kløfterne, eller ogsaa fæst
nes Stenene til Grenene ved Hjælp 
af udglødet Staaltraad. 

Træerne eller Buskene anbringes 
i en stiv Baad med Rødderne op til 
hverandre. Det Hele sænkes fra Baa
den paa en Gang til Bunden paa et 
passende Sted, gerne i smalle Bugter, 
og paa saa dybt Vand, at Topenderne 
ved laveste V all dstand ikke rager 
højere end en Meter over Vandfladen. 
Der udsættes nye Buske hver treje 
Aar. 

Det første Aar findes der ved og 
omkring V aserne Yngel af alle Slags , 
mest dog af Skalle og Aborre. 

Det paafølgende Aal' vil Vasen 
være Midtpunktet for en Mængde 
Rovfisk, der særlig lever af Yngelen , 
derved gøres Stedet til en udmær-
ket Fangstplads baadE' for Aborre 

og Gedde, Udlægger man flere af 
denne Slags Vaser er det tilraade
ligt at placere dem med et Par Me
ters Afstand fra hverandre og med 
Ca. 10 Meters Afstand mellem Rød-

* * '* '* 
Fig. 5. 

derne (se Fig. 5) eller ogsaa i eu 
Cirkel (se F'ig. 6), man indretter sig 
derved mellem disse den fortræffe
ligste Fiskeplads man vel kan øn
ske sig, Ved Udlægning ar alle 
Slags Undervandsvaser bør man 
søl'ge for at tage Kendemærker paa 
Land, saa man let kan finde dem 
igen. 

At anbringe Flaad over Vaserne 
er ikke til raadeligt, da dette let gi-

* * 

Fig. 6. 

ver Anledning til, at de blive for
styrrede og' ødelagte af nysgerrige 
eller ondskabsfulde Mennesker. 

Til Slutning skal jeg kun sige, 
at alle Indehåverne af Fiskevande, 
som afhjælper Manglerne ved sine 
Legepladser, indlægger sig Fortjene
ste ved at forøge Fiskebestanden og 
give den ligpgyldige Ejer af Fiske
vand et godt Eksempel; foruden at 
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han skaffer sig selv større Udbytte 
og Indtægt. 

Carl Schager. 

Utætte Damme. 
-0-

En af de største Ubehageligheder 
der kan hænde en Damkultur er 
"utætte Damme". El' man saa uhel
dig at have med saadanne at gøre, 
maa man søge ved alle Midler at 
raade Bod c1erpaa thi intet er ube
hageligere og kan volde flere Ær
grelser. 

I Fischerei-Zeitung Nr. 16, 1913 
findes en Artikel om dette Emne, 
som vi skal bringe Læserne et lille 
Uddrag af. li vis Materialet, man 
bygger sine Damme af, bestaar af 
Lerjord, er det overmaade let at faa 
dem tætte; er Materialet derimod 
af løsere Beskaffenhed, maa man 
iagttage sfor Forsigtighed ved Byg
ningen af Dammene. 

Ved al Dambygning maa man sørge 
for, at ingen Vækstdele eller Rød
der kommer med i Dammaterialet. 
Det er imidlertid svært at undgaa, 
særlig ved større Arbejder og Ak
kordarbejder, og man maa derfor 
passe uhyre paa. :VIed Sand og Grus 
maa man være meget forsigtig. Ofte 
veksler Lag heraf med Lerlag. I 
saa Tilfælde maa man lægge Dam
men paa Leren. Hvis Hovedmateri. 
alet bestaar af let gennemtrængelig 
Sand, maa man lægge en Kærne af 
tæt Materiale; i alle Tilfælde maa 
saadant Materiale fugtes og stødes 
godt sammen. I smaa Ørreddamme 
kan man lægge Tagpap, hvorved 
Dam brud forhindres; RJtter og Mus 
gaar ogsaa over Pappen. 

Noget af det vanskeligste Mate
riale at arbejde med er groft Grus, 
for at faa saadanne Damme tætte, 
maa man lægge det bt>dste Materi
ale, man raader over, d. v. s. Mad~ 
jorden i Bunden af Dammene, lige
led~s som Kærne og eventuelt som 
Beklædning mod Vandsiden. Saa
danne Damme belægges til noget 
under Vandfladen med Græstørv, for 
at faa lettere Kontrol og Oversigt 
over eventuelle Utætheder. 

Det klogeste man kan gøre, er at 
bygge godt og paalideligt fra først 
af, thi det er altid lettere at fore
bygge end udbedre Utætheder. 

Damutætheder k an fremkommll ved 
Rutschning, hvis Dammeu ikke ligger 
paa tilstrækkelig fast Fod eller paa 
Grund med Kilder, eller ogsaa fordi 
Rotter og Muldvarpe graver i Dam
siderne, saa at Vandet presser sig 
igennem deres Huller, eller fordi 
der i Dammene findes fremmede 
Sager, som forraadner og smuldrer 
hen og gi vel' Vandet frit Spillerum. 
Oftest sker saadallt lidt efter lidt 
uden man mærker det, før Katastl'Ofen 
pludselig kommer. Opdager man 
et "Brud". skal man hurtigst mulig 
stoppe i H uUet alt, hvad m an i en 
Hurtighed kan skaffe af stoppende 
Materiale, saasom Græstørv, Græs, 
Sække, Hø o. L, dette presses saa 
dybt ind som mulig. Derefter stam
pesfast Jord i Hullet, hermed bli
ver man ved, til Skaden er fuld
stændig udbedret, og der ikke mere 
viser sig noget grumset Vand neden
for Hnl1et. Det er forøvrigt lettere 
at tætne et større Hul end et større 
Antal smaa Utætheder. 

De sidstnævnte kunne fremkomme 
af forskellige AarSllger og bør op
dages i Tide. Opgravninger bør da 
foretages, saa at de utætte Steder 
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blottes og tilst.ampes med god Jord, 
Tætning med Ler eller Savsmuld 
(ikke af Eg) blanded med Ler eller 
JO/'d kan anbefales. 

Materialet tætter bedst, naar det 
er fugtigt. Det. fraraades at tætte 
med indsatte Bræddtl', dette vil 
nemlig ofte medføre endnu værre 
Utætheder senere hen. 
~ye Damme ere ofte utætte og 

"svede" Vand. Dette bedrer sig 
dog lidt efter lidt efterhaanden som 
Slammen dannes og fylder Utæthe
derne. Omhyggelighed ved Anlæget 
er det vigtigste og betaler sig al
tid i Længden. 

Ha vundersøgelsesskibet 
,,~Iargrethe" strandet. 

(Dansk Fiskedtidende.) 

-0-

Ifølge et Ritzau-Telegram fra St. 
Thomas er det danske Havunder
søgelsesskib »Margrethe", der har 
anstillet Ucdersøgelser i de vestin
diske Farvande, strandet paa Ane
gad a-Revet nord for Jomfru-Øerne 
og er Vrag. 

Atlandskabet ej' reddet, men alle 
Optegnelse1' er gaaede tabt. 

"Margrethe" var paa Foranled
ning af "Kommissionen for Havun
dersøgelser" udsendt for at anstille 
Undersøgelser vedrørende Mulighe
den for Ophjælp af Fiskeriet ved de 
dansk-vestindiske 0er. 

Skibet førtes af den tidligere 
Fører af Havundersøgelsesskibet 
"Thor", Kaptajn Hansen, og Besæt
ningen bestod af :1 Skagboere og 2 
Færinger. Den videnskabelige Stab 
bestod af Direktør for Carlsberg
Laboratoriets fysiologiske Afdeling, 
Dr. phil. Johannes Schmidt, der var 

Ekspeditionens Leder, samt Muse
umsinspektør, Dr. phil. C. H. Osten
feld og stud. mag. Jespersen. 

Omkostningerne ved Toget skul
de afholdes af Kommissionen for 
Havundersøgelser samt ved en Stats
Bevilling (Halvdelen af Udgifterne 
ved en 3 Maaneders Ekspedition). 

AI·tiklero~ Meddelelst"I· er stedse 

velkomne og bedes sendt under Adres

se: Dr. C. Hoffmeyer, Sorø. 

NB. Artikler, og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papirets ene Side at Hen

syn til Trykningen. 

Annoncer. 
-0-

Klækkeanstalten i Rønne 
tilbyder 

til Levering straks eller senere 

prima 8jenæg 
af dansk Havørred. 

Adjunkt P. A. Larsen. 

8jenæg 
af Søørred, 

ea. 60.000 Stk .• 
sælges il. 3 Kr. pr. 1000. 

C. Hartz, 
Bertelslund pr. Skanderborg. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-. IUlde
og Regnbueørl'ed samt Sætte
:fisk af Karpel' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

perog Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch1'istensen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredader 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. 

&8~9d81l fl)amllullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jm'uensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr.: 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

I~~~~ 

I Portionsørrei I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 
~ Suder, Skaller, Aborrer ~ 
Æ købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste I 
Æ Jernstation. ' i I Kontant Betaling. 

It -t'iSChbandh~7 Domaschke, Berlin 40, 

~ Lehrterstrasse 18-19. 

117 Telegr.-Adr.: Forellenhandel. Æ 

i~~~~@i~~,~,~~@~~~~~~!~~~!~~~~~i 
Statskonsulent, Magister Cbr. Løftina-, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Indhold: 
Aalen i Søen. 
Hvormange Pd. Portionsfisk kan der 

produceres pr. fd. Land Vandareal ? 
Om at gøre Fiskegarn holdbart. 
Sovende Fisk. 
Annoncer. 

Aalen i Søer. 
-0-

Ved en Generalforsamling i en 
tysk Fiskeriforening d. 12. Januar 
1914 holdt Prof. Dr. Schiemenz, 
Fri(ldrichshagen, et F'oredragom "Aa
len i Søer". 

Foredraget er refereret i Fiseh
Zeit., og da det ogsaa har Ærinde til 
danske Søejere, tillader jeg mig at 
gengive nævnte Referat her i Bladet. 

"Det nuværende Fiskeribrug ser 
ikke merEl sin Fordel ved saa stort 
et Antal Fisk som muligt og i en 
overdreven Fredning af Yngelen ; men 
efter de.i Dambruget gjorte Erfa
ringer i Fiskenes størst mulige 
Tilpasning efter det paagældende 
Vand, saavel hvad der angaar Tal 
som Art. Det vigtigste er Udbyttet, 
og dette kan ofte øges ved Formind
skelse af Tallet. Til de Fisk, vi skal 
lægge Vind paa, maa vi stille to 

Fordringer: 1), at de er hurtigvok
sende og 2), at de opnaar en god 
Pris. En Fisk, der rigtignok kun 
svarer til det andet Punkt af disse 
Forudsætninger, er Aalen. Den har 
ogsaa netop fordi den betinger den 
høje Pris vundet mere og mere 
Indpas. Desværre er dens Vækst efter 
den hidtilværende Anskuelse ret 
langsom, hvilket indgaaende Under
søgelser af Ehrenbaum i Hamburg 
har udvist. De 7 til 7112 cm lange 
Glasaal er ved deres Indvandring i 
det ferske Vand vel to Aar gamle. 
Efter et Aars Ophold i Ferskvand 
bliver de 9 cm, efter to Aar 11 112 
cm, efter tre 14112 cm, efter fire 151/3, 
efter fem 25 cm (den almindelige 
Sætteaal), efter seks 34 cm, og efter 
ti Aar 67 cm lange i Gennemsnit. 

Trods denne overordentlige lang
somme Vækst anbefaler Udsættelse 
af Aal sig af følgende Grunde. 
1. Aalen holder vedvarende en høj 

Pris, og denne er ikke underkastet 
saadanne tilfældige Svingninger 
som andre Fisk. 

2. Den lader sig godt og bekvemt 
opbevare; man kan rette dens 
Salg efter Markedsforholdene uden 
stærkt Tab, som man ellers maa 
regne med. 

3. Den er levedygtig i længere Tid 
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udenfor Vandet og lader sig især I 

i ung Tilstand forsende tør. 
4. Dens Hovedfordelligger i Nærings 

Anvendelsen. Mange Fisk fordrer 
bestemte Arter af Næringsdyr eller 
opholder sig kun i enkelte Regi
oner af Vandet. Aalen derima d tri
ves overalt. Den æder alleOrganis
mer, som den kan komme til, og 
kommer ud af det med enhver 
Næring (ligegyldigt om det er 
Bred- Bundnæring eller Plankton). 
Df\n passer derfor til enhver Sø; 
og særligt er den at anbefale til 
sammengroede Søer, hvor den 
alene er i Stand til at hente ud 
og anvende den forhaanden væ
rende Næring, der ofte i Masser 
findes i Mudderet. Hyppig er 
Garn til "Fangst af sædvanlige Fisk 
næppe anvendelige i saadaRne 
Søer; Aalen kan dog let fanges 
med Snører. Naai' der forefindes 
store Mængder af smaa, værdiløse 
Fisk (f. Eks. Horker), egner Aa
len sig ligeledes, især den bred-

" pandede, da den rømmer up mel
lem de smaa Tingester og om
sætter dem til nyttig Kød. Ber 
kommer rigtignok ogsaa Sandarten 
i Betragtning; dog udnytter sidst
nævnte ikke Bundens Næring, me
dens Aalen kan komme overalt. 
Man maa naturligvis ogsaa her 

vare sig for Overdrivelse. Naar Aa
len bliver skubbet for megel i For
grunden, vil det gua tilbage med Ud
byttet af andre Fiskearter; i flade 
Vande vil Aalen f. Eks. tage til paa 
-Bekostning af Sandartudbyttet. End
videre er Aalen en Legrøver og maa 
derfor kun kort Tid holdes i Suder
vande, da den foruden at fortære 
Legen ogsaa bliver farlig for Yng
len. Der lader sig ikke opstille nogen 
Regel. Fiskeren maa af den forhaan-

den værende Bestand og hans .Fiske
vands Ejf\ndommelighed lære at be
dømme, hvilken Fiskeart, han skal 
fremhjælpe, og hvilken han skal 
undertrykke. 

Det er et Spørgsmaal, om man 
helst skal udsætte Aalefaring eller 
Sætteaal. De praktiske Fiskere er 
rigtignok Modstandere af Aalefarin
gen, og det er indlysende, at en 
Forpagter ikke vil vente tolv Aar 
og endnu længere, indtil Aalefarin
gen er vokset op. Han vil hellere 
anvende Sætteaalen. Derimod turde 
det anbefales Øvrighed og Ejere 
aarligt at udsætte Aalefaring, da 
denne er meget billig. 

Med Hensyn til Sætteaalen fra 
Nedreeiben har der vist sig en Be
tænkelighed. Det har nemlig vist 
sig, at Nedsættelsen i Maalet for at 
forøge Individantallet i Centneret, 
var et stort Misgreb. Som Ehren
baum ved omfattende Undersøgelser 
har vist. bestaar Sætteaalene under 
25 cm af 90 pCt. Hanner, der højst 
opnaar en Længde af 4.5 cm, og der
for ingen Værdi har fol' os ved Fi
skeproduktionen. Da der forefindes 

i et højt Procenttal Hunner blandt de 
større Sætteaal, skulde smaa Sætte
aal under ingen Omstændigheder 
anvendes til Udsættelse. Sætteaal 
af en Længde paa 30-4.0 cm er 
trods deres tilsyneladende høje Priser 
billigere end de smaa." . 

Disse Betragtninger 
af Dr. Schiemenz synes jeg nok er 
Overvejelse værd saavel for Ejere 
som Forpagtere af Søer og Indvande 
her i Landet. Men desforuden af
føder samme Foredrag Opgaver til 
Overvejelse og Forsøg paa vore Ene
mærker. Sammenholder man f. Eks. 
hvad Prof. Schiem"enz harudtalt om Aa-
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lens Vækst med, hvad Statskonsulent 
Løfting har sagt, da bliver her en 
betydelig Uoverensstemmelse. Først
nævnte mener saaledes, at Aalen 
bruger 10-12 Aar for at opnaa en 
Salgsvægt paa 1/2 kg. Sidstnævnte 
ifølge Meddelelse i Ferskvandsfiskeri
bladet af 1. Oktbr. 1913 antager at 
e. 6 Aar vil være nok til at opnaa 
denne Vægt. 

Det har noget at sige for Søfor
pagtere og Søejere, om den udsatte 
Aalefaring bruger 6 eller 12 Aar 
for at opnaa Salgsvægt, og ligeledes 
for dem, som paatænker Aaleproduk
tion i Damme ved rationel Drift. 

U overensstemmelsen kan tænkes 
fremkommen baade ved ringe og 
gode Næringsforhold. Thi hvorfor 
skulde ikke AaIen være !'lamme Lov 
underkastet som alle andre Fisk, at 
Væksten afhænger af Næringens 
Rigelighfld og lette Tilegnelse: 

Mon der ikke tiltrængps en grull
dig Undersøgelse af den Ting? 

De gule AaIs Vandringer op og 
ned ad de ferske Vandløb er on 
Kendsgerning. Men siges der, det 
er ikke i alle Vande slige Vandrin
ger sker. Mon d0t er Kendsger
ninger? Er det andet end forudfat
tede Meninger om den Ting ? Hvilke 
er de Vande, hvor det ikke sker? 
og i hvilke Vande sker det? Det 
var nok værd at vide; især for dem, 
som forsøger Udplantning af Aale
faring i ferske Vande. Det er al
lerede galt nok at vide efter anførte 
Oplysninger, at ca. 90 Ofo af den 
udsatte Aalefaring er Hanaal*). Ejere 

*) Det maa bero paa en Misforstaaelse, 
naar Forfatteren til ovenstaaende Ar
tikel beskylder Ehrenbaum for at have 
sagt, at c. 90 % af de udsatte Aale
faringer er Hanaal. Det er netop 
ikke rilfældet, idet det Cl' Sætte-

og Forpagtere af Indvande, der har 
Til- og Fraløb, handler jo fuldstæn
dig i Blinde, ved ikke, hvad de gør, 
naar de udsætter Faringen, om det 
bliver til Høst for dem eller andre. 

I de Vande, hvor Sætteaalene van
drer regelmæssig op og ned, vil 
Aalepassene, der er beregnede for 
Glasaal med en lille og stærk sli
met Krop, ikke være fyldestgørende 
for større - og mindre slimede 
Aalekroppe. 

Det er et berettiget Ønske, at 
Staten lader den Sag være Genstand 
for grundig Undersøgelse og for 
grundige Forsøg i Betragtning af, 
at Landets Vandløb staar i direkte 
Forbindelse med Havet. Hvad her 
indvindes. ved Forpøg og Undersø· 
gelse kommer Landets Befolkning 
til Gode. 

J apanerne skal efter Forlydende 
drive Aaleknltllr. Hvorfor ikke søge 
Oplysninger derfra om, had de ved 
og har. bragt i F~rfaring. Kanske 
der ogsaa paa sine Steder her i 
Landet eller N abolandene var et og 
andet, der kunde være oplysende og 
til Forstaaelse af Aalens Liv i fer
ske Vande og kunde hjælpe til at 
klare Begrebet om Aalekultnr. 

Smidt Nissen. 

Al·tiklero: ltlecldelelsel' er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. HolImeycr, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 

aalene, det gælder, og derfor be
nylter vi ogsaa Aalefaringen til Ud-
sættelse her i Danmark. Red. 
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Hvormange Pd. Portionsfisk 
kan der produeeres 

pr. Td. Land Vandareal ? 
-0-

J eg vil give Svar paa dette Spørgs
maal ved her at opsætte et Fiskeri
Regnskab. 

Fiskeriet er paa l Td. Land med 
Dæmninger og alt. 

Indtægt: 
4000 Pd. Portionsfisk a l Kr. 30 Øre 

= 5200 Kr. 

Udgift: 
35,000 Pd. Foder a 6 Øre = 2100 Kr. 
Pasning og Afgift m. m. 1800-
1.) 0J0 af Anlægskapitalen ~ 300-

4200 Kr. 

Overskud 1000 Kr. 

Det bliver saaledes 1000 Kr. i 
Overskud for mindre end en Td. 
Land Vandareal. 

I .. ad os nu sige, at vi har et Vand
areal paa 1.) Td. Land, det skulde 
aItsaa producere ca. 20,000 Pd. Por
tionsørred aarHg og med det samme 
Resultat give et Overskud af 5000 Kr. 

Det vil de fleste nok sige er umu
lig, jeg vil ikke desto mindre paa
staa, at det kan lade sig gøre. Men, 
vel at mærke l/S af Dammene 
maa have en Dybde paa mindst 3 
Alen og rivende Strøm. I de dybe 
Damme skal Portionsfiskene laves 
færdige fra 20-33 Kvint. 

Ja, saa er det en glimrende For
retning at drive Damkultur, - men 
gaar det da saadan til - produceres 
der virkelig saa meget ? Nej, dflt 
gør der ikke, og hvorfor ikke? Fordi 
der er anlagt alt for stort et Antal I 
Damme med alt for ringe Vand-

dybde; og saa er det vel ogsaa her, 
som med Husmanden, der har 4 Td. 
Land, hvorpaa han holder 4 Køer og 
en anden har 10 Td. Land af samme 
Beskaffenhed, men kan ikke holde 
mere end 4 Køer paa de 10 Td. 
Land. Hvad er Aars,agen? ja, der 
kan jo være mange. 

Den første har den fornødne For
staaelse af, hvordan .Jorden skal be
handles for at give det fulde Ud
bytte. Den anden har de samme 
Forudsætninger, men mangler den 
fornødne Energi. 

Saaledes er det vel ogsaa med 
Fiskeriet. J. S. 

Om at gøre Fiskegarn 
holdbart. 

-0-

(Grenen). 
Der bruges en Mængde forskellige 

Midler for at gøre Fiskeredskaber 
holdbare og fiske dygtige. 

I Fiskenættets Traade danner der 
sig en Mængde Bakterier og Svampe, 
der er ganske smaa og kun synlige 
ved Hjælp af et stærkt Forstørrelses
glas. 

Det er disse Smaavæsener, der 
gør Fiskegarnet skørt. 

De formerer sig stærkt i Varme, 
og Fiskeredskaber bør derfor ikke 
opbevares paa Lofter og lignende 
Steder, hvor der i Reglen er for 
varmt, og heller ikke spredes eller 
henlægges, hvor Solen varrnerstærkt. 

Det værste man kan gøre, er at 
pakke vaade Redskaber sammen, saa 
de bliver varme, og hvis Garnene 
tillige ElI' {ulde af Fiskesten og andet 
Snavs, vil de hurtig raadne. 

Saavidt muligt bør Fiskeredska-
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berne altid holdes rene, enten ved 
at skylle dem i rent Vand eller koge 
dem i Vand, hvortil der kan sæt
tes Sæbe, Soda eller Farvestoffer 
eller Bark for, at give Garnene 
den Farve, man synes bedst om, 
men anden Nytte gør disse Midler, 
næppe, og forsaavidt el' Kogning i 
rent Vand lige saa gavnligt for Fi
skeredskaberne. 

Jo oftere Garnene bliver renset 
eller kogt, desto længere holder de 
i Reglen. 

Garnene bør saa tidt som muligt 
tørres helst ikke i Solen, men 
paa et koldt og skyggefuldt Sted. 

Kan det ikke undgaas at pakke 
Redskaberne sammen, medens de er 
fugtige, hjælper det at strø Salt 
imellem, saa raadner Garnet ikke. 
Dette er dog ikke saa nødvendigt 
for Garn, der er tjæret eller behand
let med lignende Stoffer. 

Der kan bruges forskelilg~ kemi
ske Midler til at præparere Garnene 
med. 

De fleste af dem har dog den 
Mangel, at de udvaskes af Vandet 
efter kortere eller længere Tids For
løb (f. Eks. Blaasten), og det har 
vist sig, at alle de Stoffer, der ikke 
gør Garnene stive, de gaar bort 
temmelig hurtigt, saa Behandlingen 
jævnlig maa gentages. 

De Stoffer, der fylder Traadene 
og omgiver dem med en Skal, som 
Forraadnelsen ikke kan trænge igen
€lem, de holder længst; dette gælder 
Kultjære og Blanktjære, og tildels 
Linolie (Fernifl). Den sidste er dog 
dyr og vanskelig at bruge, idet Red
skaberne straks bliver skøre, hvis 
Behllndlingen mislykkes, og Redska
berne er selvantændelige. saa længe 
de ikke er helt tørre. 
, Kultjære bliver meget brugt til 

Fiskeredskaber, og anvendt paa rette 
Maade er det et godt Middel. 

Tjæren er ofte meget stiv, især 
naar det er koldt, den maa derfor 
gøres letflydende og dette kan ske, 
ved at opvarme den, og behandle 
Redskaberne med den varme Tjære 
enten blandet med Vand eller uden 
Vand. 

Denne Metode er dog vanskelig 
at bruge, da den varme Tjære ikke 
er nem at arbejde med, og Behand
lingen kræver Ilsted osv. 

Det er meget lettere at gøre Tjæren 
tyndflydende ved at blande Creosot
olie (Karbolineum) eller Petroleum 
deri, og ved denne Fremgangsmaade 
kan Redskabet gives lidt eller megen' 
Kultjære, som man vil; ved at blande 
med lidt eller megen Creosotolie 
eller Petroleum. 

Til Aale- eller Torskeruser kan 
bruges 4 Dele Tjære og l Del Cre
osot eller Petroleum, og hele Rusen 
dyppes med Bøjlen ned i den Balje, 
som Vædsken er udrørt i, og derefter 
hejses Rusen op for at dryppe af. 

N aar Rusen er nogenlunde tør, 
sættes den i Vandet eller pakkes 
salllmen i Saltlage og opbevares paa 
et koldt Sted, f. Eks. i en Kælder. 

Creosoten eller Petroleumen gør 
hovedsagelig samme Nytte som Var
men, d. v. s. gør Tjæren tyndflydende, 
saa den kan trænge ind i Traadene. 

Hvis et saadan nylig præpareret 
Redskab ligger i en Jolle sammen 
med Fisk, vil Fisken ofte dø, fordi 
Creosoten ikke straks udskylles af 
Redskabet; men dette spiller jo ingen 
Rolle ved Brugen af Damjoller eller 
ved Husefiskeri i Almindelighed, thi 
saa længe Ruserne staar i Vandet, 
dør Fisken ikke i dem, og Forsøg har 
vist, at Ruserne kan fiske. 

N aar et Hedskab har staaet saa 
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længe i Vandet, at Tjæren begynder 
at forsvinde, kan man tit gentage 
denne kolde Behand Jing med Kultjære 
ved hele Redskabets Neddybning i 
Karret. 

Ovennævnte Behandling vil antage
lig være heldig for alle Bundgarn, 
A ale- og Torskeruser, hvor ikke den 
sorte Farve er til Hindring. Desuden 
vil den kunde muges til de forskel
lige Slågs Vaad, vistnok til dem alle. 

Til Geddevaad og Aalehaandvaad 
har været brugt dobbelt saa meget 
Creosot som Kultjære, uden at disse 
Redskaber blev stive i nogen "idere 
Grad. 

Det maa bemærkes, at der gaar 
. mange Slags Creosotolie C ogsaa kal
det Karbolium), i Handelen og det 
k an være vanskeligt at faa fat i de Sor
ter, der egner sig til Fiskeredskaber. 

Der kræves først og fremmest 
Omhyggelighed fra Fiskerens Side , 
for at Red.skaberne skal kunde vare 
længe, og der er mange Veje, der 
fører til Maalet; hvilken Vej, der er 
den bedste; er ikke saaletat sige, men 
nu ved man, hvilken Fjende, der er 
at kæmpe imod - det det drejer 
sil? alene om er at bekæmpe de smaa 
Væsener, der foraarsage Raaden
skaben i Redskaberne, og den deraf 
følgende Skørhed. 

Som bekendt er de forskellige 
Slags Fiskegarn (Bomuld-Tvist) af 
meget forskellig Styrke og Varighed, 
og i Heglen er vel det dyreste ogsaa 
det stærkeste og mest holdbare. 

Hamp har forskellige gode Egen
skaber frem for Bomuld. 

Sovende Fisk! 
-o-

Man har ikke sjældent iagttaget, 
at visse Fisk, der holdes i Akvarier . ' mdtager en hvilende Stilling, under 
hvilken de i Timevis ligger paa Si
den eller paa Ryggen i Vandet uden 
at bevæge Finnerne. Det samme 
Fænomen har den italienske Natur
forsker David Carazzi iagttaget hos 
flere Arter af Laks"e-Familien i Spe
zia-Bugten. I den varmeste Mid
dagstid ligger Fiskene, der ofte op
naar en Længde af 30-35 cm og 
en V ægt af en halv Kilo, underti
den ganske viljeløse paa Siden, og 
lader sig kaste hid og did af Smaa
bølgerne, saa at man godt kunde 
antage dem for at være døde' men 

" , 
saasnart man rører ved dem med 
en Aare eller med Haanden, flygter 
de lynsnart. 

Carazzi nævner følgende Tildra
gelse," der viser, hvor forholdsvis 
fast disse Fisk kan sove: En Dag 
foretog jeg en Rotur ud paa Bugten 
sammen med nogle af mine Bekendte, 
og medens en Fisker førte begge 
Aarer, sad jeg agter og styrede. 
Da jeg saa ud over Vandfladen, op
dagede jeg et Stykke borte en tem
melig stor Fisk, der lod sig gynge 
af Bølgerne, og uden at gøre andre 
ombordværende opmærksom herpaa 
foreslog jeg et V æddemaal om at . , 
jeg skulde kunne vise, at jeg kunde 
tage en levende Fisk op af Havet 
med min Hat. 

V æddemaalet, som man kun allsaa 
for en Spøg, blev modtaget, og jeg 
gay da Fiskeren Ordre til at ro 
stærkt til, og saa lidt efter tage 
Aarene ind, saa at Baaden løb lyd
løst frem med den opnaaede Fart. 
Jeg styrede nu lige forbi den 60-



Nr. 3. Ferskvandsfiskeribladet 19 

vende Fisk, og i det Øjeblik, da 
Baaden nærmede sig til den, sprang 
jeg hen i Forstavnen, stak min Hat 
ind under Fisken og kastede den 
ind i Baaden til stor Bestyrtelse for 
Selskabet. 

Carazzi er af den Overbevisning, 
at Fiskene ikke blot hviler, men at 
de virkelig sover, da de ikke flyg
ter, førend man rører ved dem el
ler gør stærk Støj. Han antager 
imidlertid, at Søvnen ikke saa me
get er en Følge af Træthed, men at 
Dyrene kommer til at sove paa Grund 
af Overfladevandets høje Temperatur. 
Udenfor den varme Aarstid og Ti
merne midt paa Dagen har han al
drig truffet sovende Fisk af denne 
eller andre Arter, og det uagtet hans 
Iagttagelser strakte sig over flere 
Aar og har omfattet alle Tider af 
Altret og Døgnet. 

(Gads danske Magasin). 

Bladet sendes frit til Medlemmerne 

af "Ferskvandsfiskeriforeningen ". 

Kontingentet er 4 Kr. aarligt. 

Artikler og Annoncer til Bladet 

sendes til Kontoret i Sorø. 

Prisen for Annoncer er: 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pf'tittinje, 

3 12 -

6 10 -

12 8-

24 5-

Klager over Mangler ved Forsen

delsen rettes til Postkontoret; hvis 

Manglerne ikke afhjælpes, bedes Kla

gen sendt til Bladets Kont01' i Sorø. 

C. HojJrneyør. 

Annoncer. 
-o 

Tilbud 
paa et Parti 

ca. l Pd. store Karper 
ønskes, 

Friis, Skramsø pr. Trustrup. 

Klækkeanstalten i Rønne 
tilbyder· 

til Levering straks eller senere 

prima 8jenæg 
af dansk Havørred. 

Adjunkt P. A; Larsen. 

8jenæg 
af Søørred, 

ca. 60,000 Stk., 
sælges iL 3 Kr. pr. 1000. 

C. Hwrttt, 
Bertelslund pr. Skanderborg. 

Fiskeriet ,,!aly kk e" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg, Yngel 
og Sættefisk af Bæk .. , Kilde
og Regnbueørred samt Sætte .. 
fisk af Karpe.' 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 Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~}fd81t fiJamltullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen ce P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. : 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

større Ørred, Gedder, Karper, ~ 
Suder, Skaller, Aborrer i 

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
J" ernstation. 

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

G. Domaschke, 

I I!,jSChhandlUDiit, 
Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Berlin 40. 

Æ . 
®~~~~~~~~~~~~~~~I' 

Statskonsulent, Magister Cl1r. Løftjn~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkel'i (Aktieselskab). 
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Den engelske 
Aalefaring. 

-0-

Bestilling paa engelsk Aa-
lefaring bedes sendt til Redak
tionen snarest. 

Aalefaringen, bliver enSmu

le dyrere i Aar end i Fjor, I 
bl. a. fordi Fangerne har faaet 
lagt paa Lønnen, men vil dog 
efter al Rimelighed kunne 

leveres til ca. 2 Kr. 50 Øre 
pr. Tusinde Stk. 

omkring Slutningen af Marts 
Maaned for at lede rrranspor. 

ten. 
Der er allerede hertil ind

løbet Bestillinger paa over 1112 

Mill. Stk. eng. Aalefaring. 

Red. 

Lidt mere OlU Aalen 
i Søerne. 

-o-
l det Haab, at andre Penne skulde 

komme i Bevægelse i Anledning af 
Smidt NissertS Artikel om ovenstaa
ende Emnei forrige Nummer af Fersk
vandsfiskeribladet, tilbageholdt vi 
Redaktionens Mening om Sagen. Da 
det imidlertid ikke lader til, at andre 
føler sig kaldede, maa vi selv tage 
Affære; thi Sagen har for stor In
teresse og Betydning, til at den kan 
ties ihjel. 

I Ferskvandsfiskeribladet N r. 19 
for forrige Aar refererede vi Statil

Undertegnede, der atter i konsulent Løftings Omtale af Aalens 

Aar har faaet et Tilskud af Liv i Fiskeri-Beretning for Aaret 

I db 
.... 1912 . 

.Jan rugsmmlstenet tIl en I d B t' k . St t 

I 
enne ere lllng s nver a s-

Englandsrejse, tager derover konsulent bl. a.: Lykkes det Aale-
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faringen at naa frem til et passonde 
Opholdssted, bliver den der i nogle 
(ca. 6 Aar) Aar som "gul" Aa1. 

Det er disse Statskonsulentens ca. 
6 Aar i Modsu·tning til Prof. Ehren
bawns ca. 12 Aar, som ængster Hr. 
S. N., og da navnlig den sidstnævnte 
Angivelse. Begge Forfattere kan 
imidlertid meget godt have Ret i 
deres Angivelse, uden at der derfor 
er nogen Grund til at nære Frygt 
for at udsætte Aalefariug i vore 
ferske Vande. 

Hvor det nemlig gælder Fiskenes 
Vækst, kommer alt an paa: Opholds
stedet, den forllaanden værende Næ
ringsmængde og Vandtemperaturen. 

Hvis der er Brist paa et eller 
tiere af de her angivne Punkter, vil 
det øjeblikkelig give som Hesultat 
langsommere Vækst og ringere fl
nancielt Udbytte; der er faa levende 
Væsener, som reagerer sall. præcist 
som Fisk paa dette Omraade. 

Vi skal i det følgende nævne et 
Par Eksempler herhjemme fra Dan
mark, og da /ørst citere en Del af 
Statskonsulent Løfting's Artikel i 
FerskvandsfiskNibladets Nr. 10 for 
15. Maj ] 911. 

Hr. Løfting s kri vel' om Aalefiske
riet i den inddæmmede Saltbækvig 
bl. a. følgende: 

,,1 de sidst 4 Aar er Fangsten 
af Aul i Saltbækvig udelukkende sket 
i Huser ved Atiøbet. 

I 1907 fangedes der paa denne 
Maade endnu kun 3000 Pd., men l 

1909 steg l'dbyttet til ca. 10,000 
Pd., og endelig i 1910 til noget 
over 38,000 Pd. -

Om IndpJantningens Størrelse kan 
der ogsaa gives lidt Oplysning, idet 
Aaleyngelens Antal de Heste Aar 
er blevet bestemt ved Vejning inden 
U dsætnlngen i S0en. 

I Aarene 1899-1903 blev der 
udsat fra 250,000 til 500,000 Stk. 
Yngel om Aaret. I 1904 fandt der 
derimod slet ingen Udsætning Sted, 
fordi der det Aar ikke iagttoges 
AaleyngE'1 foran Pumperne. 

I 1905 udsattes ca. 300,000 Stk. 
Yngel, og i 1906 ca. 160,000 Stk. 
I 1907 og 1909 kun ca. 60,000 Stk., 
derimod ca. 200,000 Stk. i ] 908, 
og ca. 100,000 Stk. i 1910. Det 
vil heraf fremgaa, som ogsaa foran 
antydet, at Indplantningen har yæret 
,;tærkt svingende' fra Aar til Aar,· 
men gfmnemgaaende har været 
mindst i de sidste fem Aar, 1906-
Hil O, idet den her kun beløb sig 
til 25 iL 80 Stk. pr. Td. Ld .. medens 
den i de foregaaende Aar, hvori 
Indplantning fandt Sted, dog beløb 
sig til 100 il, 200 Stk. pr. Td. Ld. 

~luligvis havde endnu bedre Re
sultater væl'f~t opnaaelige, saa/remt 
Indplantningen havde været større, 
og de nævnte Tal for dens Størrelse 
pr. Td. Ld. skal ingenlunde anses 
som et Udtryk for, hvad der kan 
tænkes at være passende for en 
saadan Sø, der ikke er til at tør
lægge og hvor Aaleyngelen derfor 
kan være meget udsat for Efter
stræbelser af talrige Hovfisk (Abor
rer o. s. v.). 

Det vil imidlertid formentlig være 
indlysende, at havde de gule Aal 
følt Trang til at vandre ud fra Salt
bækvig (regelmæssig aarlig L dvan
dring), inden de blev af fangbar 
Størrelse, saa havde de lige saa 
godt som de blanke Aal været i 
Stand til at søge ud med Pumpe
strømmen. " 

Af ovenstaaende vil det tydelig 
frcmgaa, at Aalene i Saltbækvig op
holder sig der i 9-10 Aar, inden 
de bliver blanke. I Saltbækvig fin-



Nr. 4. Ferskvandsfisker\bladet 23 

des imidlertid en stor Mængde andt'e 
Næringskonkurrenter til Aalene, som 
f. Ex. Brasen og Skalle, hvad der 
sikkert har en hæmmende Indflydelse 
paa deres Vækst. 

Lad os derfor tage et andet Exem
pel, hvor der ingen, eller i hvert 
Tilfælde ikke i alle de første Aur 
efter Udsættelsen fandtes Nærings
konkmrenter, nemlig Hou-Vig, 

Om Aalekulturerne i Hou-Vig har 
vi tidligere her i Bladet givet en 
indgaaende Beskrivelse; paa selve 
Anlæget skal vi derfor ikke komme 
nærmere ind ved denne Lejlighed, 
men kun bemærke, at For'holdene 
der ere overmaade gunstige fol' Aa
lenes Vækst, idet Vanddybden er pas
sende, og derved Vandtemperaturen 
om Sommeren saa høj som ønskelig, og 
Foderet er tilstede i rigelig Mængde. 

Resultatet af Kulturerne der er 
da ogsaa saa fortrinlige, som man 
vel kan ønske sig. 

Foran os har vi et Drev liggende, 
dateret 10. ds., fra EjerelI af Hou
Vig, Hr. Entreprenør Nielsen, hvori 
hall giver os Tilladelse til at med
dele, at efter de Erfaringer han har 
indhøstet, mener han at kunne fast
slaa, at Glasaalene bliver kønsmodne 
6-7 8 Aar efter at de ere udsatte 
i vore Søer, Vige eller Damme, vel 
at mærke, naar Vandet er snaJedes, 
at det afgiver de gunstigste Betin
gelser for Aalenes Trivsel. N aar Hr, 
Nielsen nævner et SpiJlernm af 3 
Aar, nemlig fra G-8 Aar, da ligger 
det i, at mange af Hanaalene, hvoraf 
der er en Dej i Hou-Vig, bliver 
blanke 61/2 AaI efter Udsættelsen, 
medens den oveevejende Del, saavel 
af Han- som Hunaalførat bliver køns
modne 7--8 Aar efter Udsættelsen. 

Det har saaledes vist sig, at der 
i Hou- Vig er fanget ca. 80 % af al 

den Aalefaring, del' er udsat 7 Aar 
tidligere. 

Den store Hunaal (bredhovede), 
hvoraf der ikke findes mange i Vi
gen, antager III'. Nielsen, dog først 
bliver blank efter 10- 12 Aars For
løb, 

Ifølge Fiskeri-Beretningen er der 
1912 fisket 6479 kg Aal i Hou-Vig, 

af et Areal paa ] 25 Hektar. 
Kulturerne blev anlagte i 1905 og 

alle Aal ere udsatte Aal. 
eden Tvivl kunde Udbyttet for

øges endnu mere der, saavelsom ved 
vore øvrige inddæmmede Arealer, 
hvis der kunde skaffes tilstrækkelig 
Aalefaring til U dsættehe fra Steder, 
der laa længere borte fra Havet 
altsaa Steder, hvorfra del' var mere 
Cdsigt til at faa Procentvis fler~ 

HunaaL 
Jeg for mit Vedkonunende mener 

derfor ogsaa, at den engelske Aale
yngel, der for Tiden importeres her
til Danmark egner bedre til vore 
Aalekulturer, selvom den er lidt 
mindre ved Udsættelsen end den 
danske Dito, fordi deu fanges højt 
oppe af Severn Floden, og saa langt 
illue i Landet, at man med nogen 
Sikkerhed tør antage, at Hovedpar
ten af Hanaalene, der erfaringsmæs
sig holder sig til Havets Nærhed, 
har ndskilclt sig, saa man overvej
ende kommer til at arbejde med de 
langt tordelagtigere Hunaal. 

Men for at komme tilbage til 
Spørgsmaalet: "opholder Aalen 
6 eller 12 Aar i vore ferske Vande, 
inden deu bliver blank?" Saa fore
kommer det mig, at de to her an
førte Exempler give et ganske fyl
destgørende Svar: alt kommer, som 
ogsaa tidligere nævnt, an paa Op
holdsted, Næringsmængde og Yand
temperatur; man kan faa en Aai 
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blank efter 6-7 Aars Forløb, me
dens det selvfølgelig under særlig 
ugunstige Forhold kan tage længere 
Tid. Red. 

Et interessant TIdfisk
ningsresultat. 

-o-
l Fischerei-Zeitllng for 1. dennes 

findes følgfmde Artikel, som vi for
moder vil have Interesse for vore 
Læsere. 

Der hersker ofte den Mening, at 
man kun kan drive en Dam intensivt, 
naar man" besætter den stærkt og 
fodrer rigeligt. Bliver nu alligevel, 
hvad ofte sker i kølige Sommere, 
Resultatet ret kummerligt, saa faar 
Foderet, og kun det alene, Skylden 
for Miseren. Imidlertid gives dor 
Tilfælde, hvor en Besætning, der er 
fornuftig afpasset efter Dammen, 
yder et meget godt financielt Udbytte 
selv i en kold Sommer, og et saadant 
særlig interessant Tilfælde vilde jeg 
gerne omtale idag. 

Som bekendt var sidste Sommer 
overmaade slet og ugunstig, og kun 
Høsten var god. 

En Dam, som ellers altid havde 
været meget intensivt besat, blev i 
1913 tilfældigvi~ besat temmelig 
svagt, saaledes at del' paa hele det 
91/2 Hektar store Aareal kun blev 
udsat 4136 Stk. en Sommer gamle 
Karper, 256 Stk. to Somre gamle 
Karper, 631 Stk. Regnbueørred og 
120 Stk. to og tre Somre gamle 
Suder, hvoraf største Delen var 
Legesuder. Fiskene vejede ved Ud
sættelsen 385 Pd. Forpagtnings
afgiften an drog 500 Mark, til Arbejds
og Transportomkostninger blev be
talt 60 Mark og til Foder (40 Oentner) 
360 Mark. 

Udfiskningeri gav 3440 Stk to Som
re gamle Karper, som vejede 3100 
Pd., 140 Stk. tre Somre gamle Kar
per, Bom vejede 330 Pd., 164 Pd. 
Regnbueørred, 160 Pd. tre Somre 
gamle Suder og 900 Pd. en og to 
Somre gamle Suder (deraf c. 100 
Pd. en Somre gamle Suder, som 
vare blevne tilbage i Dammen fra 
1912). Der var saaledes i det Hele 
indsat 485 Pd. Fisk og udfisket 4654 
Pd., og Nettooverskudet for de 91/2 
Hektar blev 2512 Mark. 

Skønt den samlede Tilvækst ved 
Opfiskningen ikke er særlig høj i 
dette Tilfælde, saa er dog Netto
overskudet saa meget desto bedre. 
Regner man kun c. 17 Otn. Foder
tilvækst og Resten Naturfodertilvækst, 
saa bliver Foderkoefficienten kun 2,4. 

I Aaret ]912 gav den samme Dam 
kun et Nettooverskud af 677 Mark 
paa det samme Foder; kun var 
Besættelsen anderledes. 

Dette beviser tydelig, at det 
gunstige financielle Resultat ikke er 
en Følge af en stærk Besættelse af 
Dammene, men tvertimod, særlig i 
kølige Somre, snarere af en forholds
vis svag Dito. 

Jeg kunde foruden ovennævnte, 
fremdrage talrige andre Eks(,mpler 
paa, hvor forkert det er at anvende 
stærkere Besættelse, end en Dam 
taalor. H vel' enkelt Dam maa be
tragtes som noget for sig selv og 
dens Ejendommeligheder studeres, 
og det er en stor Fejl, til Eksp1. 
overalt at udsætte den tredobbelte 
eller femdobbelte eller endnu større 
Besætning i Dammene. En Dam 
taaIer saaledes tiltrods for Gødning 
og Fodring kun det dobbelte, me
dens en anden er i Stand til at 
huse en otte Gange saa stor Besæt
ning. Andre Damme .egner sig for-
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holdsvis godt for en stor Besætning 
af Suder, andre for slet ingen. 

U den Tvivl producerer enhver Dam 
et særligt Stof, som Fiskene kræver 
for at vokse og trives, og dette Stof 
er det ikke muligt at tilføre Dammen 
alene gennem Gødning eller Foder
stoffer. Om dette Ferment i Grund
næringen er endnu vigtigere en'd 
Plankton, formaar jeg endnu ikke 
at paastaa med absolut Sikkerhed; 
ganske sikkert er dog Damme med 
god Grundnæring altid de bedste. 
Og dette synes alene at staa i For
bindelse med Grundnæringens For
døjelsellfermenter. Jo mere man der
for kan skaffe til Veje af disse Fer
menter, enten gennem Gødning eller 
ved Tilstrømning af organiske Stof
fer, desto stærkere kan man besætte 
sin Dam. 

Træffer man det rette Forhold 
imellem Besættelse og denne Næring, 
saa betaler Fodringen sig selv i 
kolde Somre. Mærkværdigt bliver 
det i alle Tilfælde, at den tilfældige 
Sammentræffen af gode Fodrings
resultater falder sammen med Til
stedeværelse af rigelig Grundnæ
ring*). 

Karl Lehmann, Treuenbriezen. 

* 
Redaktionen af Fischerei-Zeitung 

knytter hertil følgende Bemærkning: 
"I Tilfælde af, at der virkelig findes 
en saadan Sammenhæng, saa vil det 
til dennes Forklaring mindre komme 
i Betragtning, om Grundnæringens 
Fordøjelsesfermenter har en bedre 
Kvalitet, altsaa en stærkere Yilkning, 
end om Grundnæringen, naar den op
træder i større Mængde, ved sin læn
gere varende Udviklingscyklus i min
dre Grad er afhællgig af Vejretfl Ind
flydelse, end de sartere og mere 
ømfindtlige Plan kton Organismer." 

Ottesens Frysemetode 
i Frankrig. 

-0-

(Dansk Fiskeritidende.) 

De sidst ankomne franske A vi
ser meddeler følgende nærmere Op
lysninger, som supplerer det Rit
zau-Telegram, vore Dagblade nys 
har bragt: 

I Overværelse af de højeste fran
ske Autoriteter paa Fiskeriets Om
raade har Direktør A. Ottesen fra 
Thisted forevist sin nye Fryserne
tode i Boulogne-sur-mer. Forsøgene 
lykkedes som altid før og interesse
rede i særlig Grad Franskmændene, 
fordi de mener derved -- delvis i 
det mindste - at kunne løse Sar
dinspørgsmaalet, der har været bræn
dende i flere Aar. 

Vanskelighederne bestaar nemlig 
i at faa behandlet samme Dag de 
ulige store Mængder, der bliver fi
sket paa de forskellige smaa Plad
ser. Fiskeriet foregaar om Somme
ren, og næste Dag er alle de Sar
diner ødelagt, man ikke har naaet 
at faa behandlet. 

Luftfrysning har man ikke kun
net benytte med Held; men man 
mener, at Ottesens Metode - der 
er hurtig og ikke lader Fisken ta
be i Velsmag ved Optøningen -- kan 
anvendes i denne for Frankrig saa 
betydelige F iskeribranche, idet man 
hurtig kan fryse store Kvanta og 
behandle dem senere, efterhaanden 
som man faar Tid dertil. 

- - Som det fremgaar af de 
franske Udtalelser, kan man altsaa 
være i Tvivl om, hvem man maa 
lykønske mest - det sardinfiskende 
Frankrig eller den danske Opfinder. 

Det sidste ligger i hvert Fald nær
mest! 
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Tysklands Udenrigshandel med Ferskvandsfisk. 

Indførsel 

Udførsel 

Indførsel 

Udførsel 

-0-

Karper levende og døde: 

fra Østrig-Ungarn 
- Frankrig 
. Nederlandene 
- Rusland 
- Sverig 

til Rusland 
- Schweiz 

1910 1911 
dz*) 

10055 
2446 
675 
455 
250 

iaIt 14324 

ialt 

dz 
720 
105 
901 

dz 
9598 
2844 
2168 
802 
249 

lG204 

dl 
847 
115 

141 

1. Januar til 31. Decemher. 

1912 
dz 

10360 
2705 

285 
398 
418 

14557 

dz 
1603 

185 
1343 

1913 
dz 

1]383 
;;458 

339 
347 
182 

16466 

dz 
1098 

142 
1366 

Aal. Suder og andre levende ]4~erli:svaD(lsfik: 

fra Danmark 
- Nederlandene 
- 0strig-Ungarn 
- Sverig 

til Østrig-Ungarn 
- Rusland 

dz 
10711 
5470 
22:11 
3155 

ialt 23280 

dz 
333 
519 

iaIt 1433 

dz 
11054 
4998 
2669 
2633 

24198 

dz 
406 
622 

1750 

dz 
11182 
4406 
2099 
2481 

21951 

dz 
357 
fi60 

1745 

dz 
10926 
2642 
2267 
2795 

20633 

dz 
358 
392 

1354 

Aal. Suder og andre (Iøde Ferskvandsfisk ogsaa frosne: 
Indførsel dZdZ dz dz 

fra Danrna1'k 1679 2235 1443 3484 
- England 832 624 1074 806 
- Nederlandene 15559 16898 13587 13650 
- Norge 3683 3442 1821 lG23 
- østrig-Ungarn 5427 3121 2763 2515 
- euro Rusland 20954 24535} 
- ast. Rusland 2459 971 20296 

- Schweiz 794 751 1082 
- Foren, Stater i Amerika 10302 6398 

iaIt 22307 25459 

') Dobbeltcentner. 

9719 
26585 

18408 

1170 
7799 

24951 
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I~aks saltede:. 
Indførsel ,dz 

fra Damnark 1676 

- Foren. Stater i Amerika 40466 

ialt 42275 

Udførsel 
til Østrig-Ungarn 

- Frankrig 

ialt 

Fra Gyldendals Boghandel, Nor- I 
disk Forlag, har vi modtaget neden- . 
staaende med Anmodning om Op- I 
tageise: 

dz 
193 

66 

545 

dz dz 
1416 2337 

42907 42959 

45492 46081 

dz dz 
317 351 

63 102 

611 

Annoncer. 
-o 

Tilbud 
paa et Parti 

27 

dz 
2477 

55760 

55760 

dz 
353 
101 

856 

Gyldendals Sport-Kalendere 
1914. ca. l Pd. store Karper 

ønskes. 

Friis, Skramsø pr. Trustrup. 
Om kort Tid udkommer to, over

vældende rigt illustrerede Bind il 
2 Kr. under Redaktion af Asmus I 
Diemer. I Klækkeanstalten i Rønne 

I I. Bind skriver cand. jur. Ohar-
tilbyder 

les Buchwald om Kricket og Fod- l t'l L . t k II 
bold; cand. mag. Poul Jørgensen om • • 

I 
I . evenng s ra 8 e er senere 

Hockey og Handy; Dr. V. Brummer-. prima 8Jenæg 
s~edt om Lawn :rennis ; J.~. Gott-I. . af dansk Havørred. 
lzeb om Gymnastik; Arne H8Jme om. Adjunkt P. A. Larsen. 
Athletik og Axel Rubow om Golf; 

Oharles EKrøU om Brydning,Boks- FI"skerl"et "Aalyk' ke" 
ning og V ægtløftningj Kaptajn H. 
Sander om Fægtning og Tropsfører pr. Lunderskov 
Sven V. Knttdsen om Spejdere. Telefon 13 Telefon 13 

II. Hind indeholder: tilbyder prima øjneæg. Yn~el 
Galopsporten af Kaptajn P. Chri- og Sættefisk afBæk-.Kilde

stiansen; Travløb af ~~{arko-Jørgen- og Regnbueørred samt Sætte
sen; Sejlads af H. Boesgaard; Auto- fisk af Karper og Suder 
mobiJisme af Alfred Neroøi Skyd- til absolut billigste Priser. 
ning af Ingeniør P. Gedow; Roning Portionsørred, større Ørred, Kar
af Eugen S. Schmidt; Svømning af I pm'og Suder købes ol? afhentes paa 
Kaptajn Holger Niel~cn i Vintersport I nærmeste JcrnbanestatlO~ mod Kon-

f D TI "lA" • k C kl' f tant. J. C. Chrtstwnsen. a . T. ncnry l.Uezn ·e i y Inga 
V. Schrøder; og Flyvning af Premi-
erløjntnant H. Grut. Averter i Foreningens Medlemsblad 



28 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 4. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Sl!ecialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c58~Ud8K 'J)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &'; P.Jo'rgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~@l~~~~~~~~~~.' 
)K . i 
I Portionsørred, I 
I større Ørred, Gedder, Karper, 
I Suder, Skaller, Aborrer 
iK købes og afbentes med Speeialvogn paa nærmeste 
w Jernstatton. w 

Æ Æ I G' oKontant BetaUn

h

g
· k I 

I · omase e, 1K 

LK

""". .. "'i8~hhandlnn&" Berlin 40, j 
LA--'. Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 
]K 
®~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Uhr. Løftiq, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Indhold: 
Den engelske Aalefaring, 
Hvorfor er Fiskene ikke altid hurtig-

voksende? 
Furunkolose. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Den engelske 
Aalefaring. 

-0-

Bestilling paa engelsk Aale

faring bedes sendt til Redak-

tionen snarest. 
Aalefaringen, bliver en Smu-

Maaned for at lede Transpor
ten. 

Bestillingsfristen udløber 

med 1. Uge af Marts Maaned. 
Red. 

Hvorfor er Fiskene ikke 
altid hur1igvoksende? 

-0-

Der er i Ferskvandsilskeribladet 
eu Gang bleven skrevet om hurtig 
voksende Ørred og Dværgørred, 
og saa vidt jeg husker havde ved
kommende Forfatter fremhævet, at 
Ørred, som var flere Aar gammel 
og ikke havde opnaaet en dertil 

le dyrere i Aar end i Fjor, passende Vægt, var Dværgfisk. 

bl. a.fordi Fangerne har faaet Ørred, som er 4 Aar gammel og 

lagt paa Lønnen, men vil dog l ikke har naaet højere Vægt end 1/2 

f t l R' l' h d k Pd. kunde man vel med rette kalde 
e er a lme 19 e unne Dværgfisk og mange vil vel ogsaa 
leveres til ca, 2 Kr. 50 Øre I tænke, at den kan det ikke betale 

pr. Tusinde Stk, sig at holde længere pall.. 
Jeg har dog haft Eksempler paa, 

Undertegnede, der atter i at saadan en Fisk endog har kunnet 

Aar har faaet et Tilskud af give udmærket Resultat, naar den har 

Landbrugsministeriet til en faaet det dertil nødvendige Kvantum 

E l d
· d ·Foder, 

ng an sreJse, tager erover J 'l h d t'll d ' eg VI gerne erve l a e mig 
omkring Slutningen af Ma,rts I at fremsætte et Eksempel derpaa. 
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Vi havde her ved Fiskeriet i For
aaret 1913 32 Stk. 4 Aar gamle 
Regnbueørred, som vejede 18 Pd. 

. tilsammen den 1. Maj. De var alt
sall, for store til at gaa med som 
Portionsfisk. 

Disse 32 Stk. Regnbueørred blev 
nu sat i en Dam sammen med 
Bækørred-Moderfiskene, og der blev 
nu fordret jævnt godt med frisk 
Fisk (skaaret med en Kniv) hele 
Sommeren indtil 5. November samme 
Aar, alt i godt 6 Maaneder. 

Dammen blev ikke i al den Tid 
udfisket, da den skulde udfiskes igen
nem en anden Dam; jeg ansaa det 
heller ikke for nødvendig, da der 
var rivende Strøm tværs igennem 
Dammen. Udfiskningen gav til Re
sultat, at hele Bestanden var vokset 
fra 212 Pd. til 425 Pd., deraf 32 
Stk. Regnbueørred, som altsaa ve
jede 18 Pd. den 1. Maj nu var vok
set til 58 Pd. 
Kan man nu med Rette kalde dem 
Dværgfisk længere? Ja, efter deres 
Alder har de vel endnu ikke opnaaet 
nogen antagelig Y ægt, men det har 
dog vist sig, at naar de blot faar 
den nødvendige Næring, kan de 
vokse hurtigt, og der kan vist hel
ler ikke være Tvivl om, at det uok 
kan betale sig at fodre paa den 
Slags Dværgfisk. 

Det er med Fisk som med andre 
Dyr: De vokse og trives efter som 
de bliver passet til. 

Naar disse 32 Stk. Regnbueørred 
ikke er bleven større i de 4 Aar, 
kommer det vel nok af at de sta
dig har været iblandt for store 
Kammerater og er bleven skubbet 
til Side, naar ~faaltiderne kom. 

Hvad Lære kan man nu drage af 
saadanne Resultater? Først og frem
est at Sortering og atter Sortering 

er absolut nødvendig; og jo flere 
Fisk man vil have paa et lille Areal, 
jo oftere maa der sorteres, hvis man 
vil opnaa et godt Resultat. 

J. 8Øt'ensen, 
Nymølles Fiskeri. 

Furunkolose. 
-0-

Heldigvis, maa vi sige, møder man 
sjelden ovennævnte Sygdom hos Fi
skene i de danske 0rredkulturer. 
Grunden til, at den optræder saa 
sparsomt hos os, maa søges i, at 
det Fiskefoder, der benyttes i 
vore 0rredkulturer, er af en sall, 
enestaaende god Beskaffenhed; Dan
marks Beliggenhed midt i fiskerige 
Have, giver os nemlig udmærket god 
Lejlighed til næsten altid at skaffe 
frisk og god Affaldstlsk til Foder fra 
de forskellige Fiskerlejer. 

Sygdommen optræder særlig om 
Efteraaret henimod Legetiden, men 
kan, naar den er særlig ondartet, 
ogsaa optræde hele Aaret rundt, 

Dens Hovedaarsag er daarligt el
ler ikke passende Foder og urent 
Vand. 

Allerede for længere Tid tilbage, 
har vi her i Bladet givet (m Skil
dring af Sygdommen; men en Arti
kel i Fischerei-Zeitung for 15. den
nes af E. E. Leonhardt, hvori Syg
dommen meget udførlig omtales, og 
alle de seneste Undersøgelser om 
den fremdrages, giver os Anledning 
til atter at komme tilbage til den. 

Det første Tegn til Sygdommen, 
viser sig oftest som en stærk Tarmbe
tændelse. Hele Midt- og Endetarmen 

l kan blive fuldstændig rød og blodig, 
_ og . Sygdommen kan undertiden al-
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lerede paa dette Stadium være saa 
heftig, at Fisken dør deraf. 

M~ulsow kalder denne Form for 
Furunkolose fol' "Tarmfurunkolose: 

I Virkeligheden er det dog ikke 
nogen egentlig FUI"Unkolose, da den 
typiske Furunkeldannelse mangler, 
og man kunde derfor med mere Ret 
kalde den for "begyndende Tarm
betændelse. " 

Hvis ikke Tarmbetændelsen alle
rede vækker Mistanke om, at den 
Sygdom, man har med at gøre, er 
FUI"Unkolose, saa skal snart de spe
eielIe Kendetegn, der ledsager denne 
Sygdom, overbevise en derom. 

Undertiden overspringe s dog det 
første Stadium af Sygdommen gan
og vi kommer straks til Sygdom
mens andet Stadium; Dettes Kende
tegn ere de Svulster, der har givet 
den Navn. Disse begynder som smaa 
Blodansamlinger under Huden, i 
Muskulaturen, i GælIerne, i Finnernes 
Hud, Huden paa den indvendige Side 
af Gællelaagene, i Svømmeblærens 
forreste Del og i Bughinden. AlIe
rede paa dette Udviklingstrin pres
ser Blodansamlingel'lle Huden i Vej
ret og kan foraarsage Tab af Skæl. 
I deres Sted sætter der sig snart 
Skimmelsvampe fast, og de hvidlige 
Pletter pall. Huden henleder Iagtta
gerens Opmærksom hed paa, at der 
er noget galt paa Færde. 

I Muskulaturen, særlig i Nærheden 
af Sidelinien, ere Blodansamlingerne 
som oftest størst; her bliver derfor 
ogsaa det egentlige Al nested for Fu
l unkolosedannelsen. Den med Blod 
aldeles fyldte Muskulatur udvider 
sig, og der dannes Bylder, hvis Ind
hold bestaar af henfaldende Muskel
væv, Materie og utallige Furunkel
bakterier. De Svulster, der ligger 
nær Overfladen, aabner sig udatil 

og danner ofte store flade Gruber. 
Dybere liggende Furunkler aabner 
sig derimod som oftest gennem en 
snæver Kanal (Fistel), der ogsaa ud· 
munder udadtil. Begge Slags Fu
runkeldannelser udvider sig mere og 
mere og ender med at dræbe Fisken, 
idet denne dør af Forraadnelsesfor
giftning (Septiehami). Sammen med 
disse Symptomer ledsages Sygdom
men ofte af den tidligere omtalte 
Tarmbetændelse. Zschokke finder, at 
den Masse, der fylder Furunklerne 
er brunlig farvet, medens Forfatte
ren af denne Artikel E. E. Leonhardt 
opfatter den som mere mørkerød og 
af temmelig tyndflydende Beskaffen
hed. 

Disse Blodansamlinger med den 
paafølgende Dannelse af FUI"Unkler, 
er Sygdommens vigtigste Syptom. 
Samtidig med disse Hovedkendetegn 
ledsages Sygdommen hyppig af store 
Forandringer i Fiskenes indre Or
ganer. Medens Leveren som oftest 
beholder sin Farve og Udseende, 
bliver Milten gærne mørkerød af 
koaguleret Blod og antager samtidig 
alle mulige Former. Nyren bliver 
mørkebrun og forandrer ligeledes 
sin hele Struktur. 

Sygdommens Forløb er enten me
get voldsomt, - naar den ledsages 
af Tarmbetændelse -- eller kan træk
ke ud i Uger og Maaneder. Den 
syge Fisk bliver langsom i sine Be
vægelser, afsondrer sig fra sine Fæl
ler, staar stille paa det samme Sted 
og aander hurtigere end sædvanlig. 

Ikke sjældent kan man iagttage 
ejendommelige Farveforandringer 
hos den; Ørrederne bliver meget 
mørkere, Stallingen (Jg Kildeørreder 
blegere. Fiskene hører op med at 
tage Føde til sig, og begynder at 
lægge sig paa Siden, for lidt efter 
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lidt at falde helt over paa Ryggen. 
Hvis Tarmbetændelsen er meget hef
tig, er det ikke sjældent, at Døden 
indtræder eftM faa Timers Forløb; 
saadanne Fisk er gerne i ganske god 

. Foderstand ; faar Sygdommen deri
mod Tid til at naa sin fulde U dvik
ling med Furunkelbylder osv., dør 
Fisken gerne i meget afmagret Til
stand. 

Helbredelse fra Sygdommen er 
overmaade sjæld'en, og indtræffer 
kun, naar de enkelt optrædende Svul
ster faar Tid til at aabne sig uad
til, saaForraadnelsesforgiftningumu
liggøres. 

De syge Fisks Art. 
I Almindelighed tror man, at Syg

dommen kun optræder hos Ørredfi
skene og ikke en Gang hos alle Ar
ter af disse. 

Emmerich og Weibel, der har op
daget Sygdommen og konstateret 
dens Aarsag, mente i 1890 og lige
saa i 1~~4, at det hovedsagelig var 
store Ørreder fra et Pund og opef
ter, der blev syge og døde af Furun
kolose; af to Ørreder, en Karpe og 
en Aal, SODl blev holdt sammen i 
inficeret Vand, døde kun Ørreden 
med typiske Kendetegn paa Furun
kolose; Karpen og Aalen fejlede der
imod intet. 

Fjorten Aar senere skriver Horer, 
at baade etaarige Bækørreder og 
Kildeørred kan angribes af Sygdom
men; ligesom ogsaa karpeagtige og 
andre Fisk kunne smittes; ja end
ogsaa Regnbueørreden, som eHers 
betragtedes som immun (smittefri), 
kan faa Sygdommen. 

I 1909 konstaterer M. Plehn, at 
Stallingen i Sydbayern ligeledes faar 
Sygdommen, medens Regnbueørre
den syntes at være mere modstands-

dygtig. I dette Aar opdager man 
for første Gang, at Sygdommen og
saa kan optræde i frie Vande; hid
til havde man nemlig antaget at den 
kun trivedes i Fiskerianstalterne. 

Det samme Aarfandt Ho/er, gen
nem egne Undersøgelser, at alle de 
Fisk, der døde i Bayern af Furun
kolose - baade Ørreder og Stal
linger, - var ældre Fisk, medens 
Fisk: under et Aar og Yngel tilsyne
ladende aldrig blev angrebet af Syg
dommen. Aarsagen hertil var dog 
den, at de større Fisk øjeblikkelig 
aad de mindre, saasnal"t de blev syge. 
Hofer gjorde samtidig den interes
sante Iagttagelse, at ved en Furun
koloseepidemi, der optraadte i N 0-

vem ber Maaned, døde der 64 Han
ørred medens kun to Hunørred af 
en ligesaa stor Flok mistede Livet. 
Grunden hertil var, at Hunørreden 
saa kort Tid før Legetiden ikke tog 
Næring til sig og derfor ikke kunde 
blive inficeret, medens Hanørreden 
aad som sædvanlig. Dette Tilfælde 
er bedre end noget andet et Bevis 
for, at Sygdommen fra Tarmen ba
ner sig Vej ud i Legemet. 

M. Plehn meddeler i 1910, at For
søgene med Furunkolose har givet 
som Resultat, at Regnbueørreden 
ogsaa kan faa Sygdommen; ja man 
har endogsaa truffen Sygdommen hos 
Regnbueørred, der levede i frie 
Vande. Ligeledes meddeler samme 
Forfatterinde, at man har fanget en 
Gedde i frie Vande, som ogsaa var 
befængt med Sygdommen. 

M. Plehn antager dog, at Sygdom
men i Almindelighed kun er farlig 
for voksne Fisk i de frie Vande; men 
man har dog ogsaa haft Exempler 
paa, at Aaringer har faaet Sygdom
men. Yngel og Æg ere derimod 
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fuldstændig uimodtagelige for Smitte 
ifølge .ili. Ple/m. 

Surbeckhar ved at holde karpe
agtige Fisk i en' Beholder sammen 
med furunkolosesyge Ørreder kon
sts-teret, at disse ogsaa bliver an· 
grebne af Sygdommen. 

I Aar 1913 har .Ltlulsou} imidleltid 
funden, at ogsaa Ørredyngel kan 
blive angrebet af Sygdommen, saa 
efter alle Solemærker at dømme, er 
Sygdommens Karakter ved at antage 
farligere Former, idet den nu kl!-n 
smitte Ørredfisken i alle Stadier af 
dens Liv, medens det i tidligere Ti
der kun var de ældre Aarklasser, 
der vare udsatte for dens Angreb. 

Det belejligste Tidspunkt 
fOl' Sygdommen. 

Hotel' har oftest bemærket Syg
dommen i Ørredens Legetid. M. 
Plehn meddeler, at der i Sommeren 
1909 var en stor Mængde Dødsfald 
af Furunkolose blandt Ørreden i Syd
tysklands Floder. 

I England indtraf i Slutningen af 
Juli 1911 en voldsom Furunkolose
epidemi blandt 0rredfiskene. 

Ifølge de 11yeste Iagttagelser er der 
imidlertid næppe nogen Aarstid, hvor 

,Sygdommen ikke træffes. DeLte er 
ligeledes et Bevi~ paa, at Sygdom
men udbreder sig og bliver mere 
og mere smitsom, og at selv Fisk, 
der lever i de frie Vande, ikke er. 
forskaanede for den. Der er derfor 
al mulig Grund til at tage Sagen al
vorlig og søge at udfinde Forholds
regler imod den. 

Vi skal det'efter i det følgende 
fortælle lidt om Sygdomsaarsugen, 
og hvilken Indvirkning den har paa 
sit Offer. 

Aarsagen til Sygdommen er en 
Bakterie, der hat' en langagtig Form. 

Dens videnskabelige Navn er Bac
terium salmonicida Em, & W. Bak
terien el' overordentlig lille, i Gen
nemsnit kun 2/1000 m m lang og 0,5 
til l/HJOO m Dl bred. 

Bakteriens Udbredelse er oyeror
dentlig stor, og den findes ifølge 
JfulsOUJ ogsaa i Vand, der tilsyne
ladende er smittefrit. I inficerede 
Damme findes som Regel kun 400 
til 500 Kim pr. KubikC'entimeter. 

En Undersøgelse, der er af over
ordentlig Vigtighed, kan vi takke 
sidstnævnte Forsker for. Han til
satte nemlig rent Vandværksvand og 
forurenet Vand fra Floden IsaT (nær 
Miinchen) ElOOOFurunkelbakterier pr. 
Kubikcentimeter; efter 24 Timers 
Forløb var der i Vandværksvandet 
kun 273 Kim tilbage pr. Kubikcen
timeter, medens det samme K van
tum Isarvand nu indeholdt ~)182, som 
i andre 48 Timer yderligere forme
rede sig til 8,803,000. Heraf frem
gaar tydeligt, at Bakterier fordrer 
en aldeles bestemt .Jordbund for at 
trives. 

Som allerAde tidligere omtalt i 
denne Artikel begynder Sygdommen 
som Regel med en stærk Tarm be
tændeIse; lllaJl maa derfor antage 
at Smitten tilføres Fisken med Fø
den gennem :\lunden. Det har da 
ogsaa vist sig, at Fodring med Kød 
af Fisk, der var befængt med F u
runkolose, altid har foraarsaget 
Tarmbetændelse. 

Vi kommer nu til et megat vigtigt 
Spørgsmaal: Under hvilke Forhold 
trives Bakterien bedst? 

I Vandværksvand formindskes Bak
teriernes Antal saa paafaldende hur
tigt, at man kan tale om en fuld
stændig bortdøen; helt anderledes 
gaar det i forurenet Vand. Allerede 
Hotel' hal' paavist, at Furunkolose 
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kan optræde overalt, hvor Bunden 
i Dammene er opfyldt af forraad
nende Stoffel', og alle senere Iagt
tagere har bekræftet denne Paastand. 
Grunden til, at Bakterien er saa 
meget mere skadelig for sine Om
givelser, naar den først er trængt 
ind i Fiskenes Legeme i Modsætning 
til, naar den. opholder sig i det om
givende Vand, er den, at den i først
nævnte Tilfælde forvandler sig til ell 
fuldstændig Snylter, hvis Afsondrings
produkter har en forstyrende Ind
virkning paa Værtsdyrets hele 01'

g.anisme. 

Forebyggelses- og Helbredel
sesmidIe)', 

Først og fremmest maa man sørge 
for, at Fiskevandet, hvori man øn
sker at holde ørredagtige Fisk, hol
des fuldstændig fri for alle organi
ske, forraadnende Stoffer fOl' ai for
hindre, at der skabes en frodig Jord
bund for Bakterier. Ligeledes maa 
man sørge for at desinficere alle 
Genstande, der benyttes til Fangst, 
Sortering, Tælling osv. At alle syge 
eller døde Fisk straks fjærnes fra 
Dammene er en Selvfølge. 

Men Faren for at overføre Syg
dommen fra den ene Fiskerianstalt 
til den anden er ikke udelukket alene 
ved disse Forholdsregler. Den be
gyndende TarmbetæTldelse kan nem
lig holde sig i uge- og maanedsvis, 
før den bryder ud. Meget bedre 
var det derfor, hvis man havde et 
Middel, hvorved man kunde gøre 
Fiskene bakteriefri. 

~f. Plelin og flere andre Forskere 
har bemærket, at selv det mindste 
Spor af Syre i kunstig Næringsvæd
ske medfører Bakteriernes Død og 
A1'kiwrigt har fundet, at det samme 
gælder for Havvandets Vedkommen· 

de; naar det tilsættes Spor af Syre 
straks dør Bakterierne. Her har vi 
derfor et Middel, som man skulde 
antage var brugbart; men desværre 
er Fisken omtrent lige saa ømfindt
lig for Syrers Indvirkning, som Bak
terien, saa heller ikke denne Anvis
ning kan derfor følges. 

Et Middel, som derimod, naar det 
benyttes med Forsigtighed, kan bru
ges, er Saltbade. Tilsætter man 3 
Ofo Kogsalt til almindeligt Vand og 
anbringer den angrebne Fisk deri, 
efterat man lidt efter lidt har væn
net den til det høje Saltindhold ved 
gradvis at forøge det, saa dør alle 
de Bakterier, Saltvandet kan komme 
til at indvirke direkte paa. 

Det samme gælder for en Opløs
ning af overmangansur Kali (1: 
100,000). Hvis Fiskene holdes et 
K varter,. (holdes de længere Tid i 
denne Opløsning, afsætter der sig 
Brunsten paa Gællerne, og Fisken 
lider Skade derved), i et saadantBad, 
vil de Bakterier, Blandingen kom
mer i Berøring med, gaa til Grunde. 
At alle de Bakterier, der lever i 
Fiskenes Blod forbliver uberørt, 
baade af Kogsalts- og den overman
gansure Kali- Opløsning, er derimod 
en Selvfølge; Salt begge Midler er 
i Virkeligheden kun halve Midler. 

Ude i Praksis er der derfor ikke 
stort andet at gøre, end at holde 
sig fjærnt fra al Forbindelse med 
0rredanlæg, hvor man kan ftoygte for 
Smitte af Furunkolose. 

I sin egen Bedrift maa lllan der
næst med pinlig Omhyggelighed sørge 
for Renlighed i sine Damme, nltid 
bruge friskt, sundt Fode!' og snarest 
mulig bortfjerne alle syge eJler døde 
Fisk. 

Hvis Sygdommen alligevel indsd
ger sig, maa der være en eller an-
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den særlig Grund tilstede, som be
gunstiger den; fOl'lnaar man ikke 
selv at udfinde den, maa sagkyndig 
Bistan-l hurtigts mulig tilkaldes, for 
at Aarsagen kan komme for Dagen, 
saa Sygdommen kan blive standset, 
inden den faar Tid til at fora3l'sage 
større Ødelæggelser. 

Red. 

Mindre ~{eddelelser. 
-0-

Store Fisk. 
En Gedde af 25 Pd.s Vægt, 15 

Aar gI. og 115 cm lang, og en Bra
sen af 5 Pd.s Vægt, 16 Aar gI. og 
56 cm lang, er i disse Dage fanget 
i Gyrstinge Sø ved Sorø. 

Red. 

Regelmæssig Fiskeeksport 
til Rusland. 

Ifølge "Sv. Dagbl." har den sven
ske Direktør P. G. Sicurin indgivet 
Ansøgning om bOO Kr. for derved 
at blive i Stand til at undersøge 
Mulighederne for en regelmæssig 
Export af finere Fiskesorter samt 
Hummer til St. Petersborg. 

Landbrugsstyrelsen, som har ud
talt sig om Ansøgningen, har ube
tinget tilraadet at bevilge Andra
gendet. 

* 
For Danmarks Vedkommende 

med dets store Produktion af Ørred 
- var der al mulig Grund til at 
foretage et lignende Forsøg. En 
glædelig Overraskelse vilde det der
for ogsaa være, h vis vor Lovgivnings
magt viste sig at være ligesaa lyd
hør og forstaaende overfor et saadant 
Krav, som vort Nabolands. 

Red. 

f;'iskerikongressen i lUalmø. 
I Dagene mellem d. 17. og 19. 

Juni iaar, vil der samtidig med den 
baltiske U dstilling i Malmø, blive 
afholdt en Kongres for nordeuro
pæisk Fiskeri. Programmet vil se 
nere blive offentliggjort. 

Under Kongressen vil der blive 
afholdt 10 Foredrag henholdsvis om: 
Sildefangst, Told paa Fisk, Fangst 
af Underm'aals-Fisk, Aalens Biologi, 
det nordlige Norges Fiskeri og Fi
skeriudførsel, de internationale Reg
ler til Beskyttelse af :Fiskeredskaber 
i aaben So, Afkøling og FrYlming i 
Fiskehandelen. 

Desuden holder den internationale 
østersø-Fiskerikongres Møde. Ved 
denne Lejlighed vil der bl. å. blive 
holdt et Foredrag om Fiskeriet i 
Middelalderen. 

Annoncer. 
-o 

øjenæg og Yngel 
af Ørredfisk (dansk) til Udsættelse i 
Dammene, Søer, Vandløb, Brakvande 
sælges tra Hangaard Fiskeri pr. Ej
strup St. til uhørt billige Priser. 

Smidt Nissen. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjueæg. Yu~el 
og Sættefisk afBæk-. Kilde .. 
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensen. 
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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 . . =:==--

Ojneæu, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper o g Suder 
sælges. 

&lIrJjll~81l f/)amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Statskonsulent, Magister Chl'. Løfting;. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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Artiklel' o~ !Ieddelelsel' er stedse 
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se: Dr. C. Hoftmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papirets cne Side af Hen

syn til Trykningen. 

Furunkolose. 
-o-

l Anledning af Artiklen i Bladets 
Nr. 5 om Furunkolose, vil jeg gerne 
tillade mig at fremkomme med en 
Meddelelse. 

Det var i Sommeren 1912, VI 

havde her ved Fiskeriet 8000 Stk. 
Bækørred-Yngel, som blev syge. De 
var befængt med smaa, hvide Byl
der, og fik i det hele taget et mælke
agtig Skær over sig. Hale og Fin
ner blev først angrebne, og Fiskene 
svømmede som Følge deraf daarligt, 
men var i en ret god Foderstand. 

• Jeg udfiskede nu det Hele den 
24. August og delte dem i to Hold, 
hver 'paa-' 4000 Stk. det ene Hold 
gav jeg et Saltvandsbad med føl
gende Blanding: 3 <H; Køkkensalt til 
24 Liter Vand; jeg rørte rask rundt 
i Vandet, saa det Hele kom i en 
hurtig omdrejende Bevægelse i ca, 
5 Minutter. 

Det andet Hold anbragte jeg i en 
lille Dam med stærk Strøm. Den 
24. September udfiskede jeg begge 
Hold og talte dem nøjagtigt. Re
sultatet blev, at det Hold der fik 
Saltvandsbadet svandt 21/2 Ofo, det 
andet Hold derimod 9 o/Oi men begge 
Hold var nu fuldstændig rene og 
trivedes ret godt. Om Sygdommen 
var den omtalte Purunkoloso, kan 
jeg ikke bestemme i men efter Artik
len i førnævnte Nr. af Bladet :at 
dømme, kunde det godt se ud til, 
at det var Furunkolose, jeg havde 
med at gøre. 

Samme Sommer havde vi udsat 
Bækørred-Yngel ved et andet Fi
skeri, hvor der ikke blev fodret; 
her var der ogsaa en Del Yngel, 
som var angrebet af samme Sygdom. 

Var det FurunkoloBe, er det min 
Opfattelse, at den ikke er meget 
farlig, da et Saltvandsbad i aaa .Fald 
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synes at være et radikalt Middel, 
ligesom Fiskene taaler det ret godt 

J. Sørensen, 
Ny :\Iølles Fiskeri. 

Den engelskeAaleyngels 
Vækst. 
-o-

l Allg. Fischerei-Zeitung for den 
1. Marts 1914 har Dr. K. 111arcus 
ansat ved den fiskeri biologiske Af
deling i Hamburgs naturhistoriske 
Museum skrevet en Artikel om "Aa
lens Vækst", hvori der ogsaa findes 
et Exempel paa den eng0lske Aale
yngels Vækst, efter at den el' om
plantet i en tysk Indsø. Da Løs
ningen af dette Spørgsmaal ventes 
med den største Interesse af alle 
Ejere og Forpagtere af Søer, skal 
vi her j Hovedtrækkene gengive 
Resultatet. 

Prøven, der blev undersøgt, ODl
handlede 60 Aal fra Paprotka Søen 
(0stpreusen). Denne Sø har hverken 
Til- eller Afløb, er altsaa en fuld
stændig lukket Sø. 

Dens Størrelse er 28 ha og Dyb
den 6-8 m. I Aaret 1909 blev der 
udsat 20,000 Stk engelsk AaleYllge1 
fra Severn Floden i Vestengland. 

Undersøgelsen fandt Sted ved 
Slutningen af August Maaned og 
gav som Resultat, at de 51; Eksem
plarer, der hidrørte fra U dsættelsell 
1909, var 41h Aar gamle, Dledens 
2 Stk. var 1 Aar ældre, dette stam
mer rimeligvis fra, at der ved Severn 
er fanget enkelte lidt ældre Aale
unger sammen med Glasnalene, hvad 
der temmelig ofte sker. 

Omstaaellde Tabel giver en Over
sigt over Forholdet mellem Kønnene 
og Aalenes Længde. 
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V ækstell er overordentlig stærk 
og overtræffer langt alle Fonent
ninger. Denne Kendsgerning el' san 
meget interessantere, som det alene 
er indført engelsk .A.aleyngel, det bel' 
drejer sig Olll. Det Pol' tillige det 
første Bevis for, at den engelske 
Aaleyngel ikke alene kan trives i de 
tyske Søer, men at den endog af
giver ot ganske fortrinligt Besættel
sesmateriale. 

Gennemsnitslængde af de under
søgte 55 Hunaal var 52,9 cm. og 
Gennemsnitsvægten yar 255 gl'. Her
til skal dog tilføjes, at paa Grund 
af Vanskeligheden ved Forsendelsen 
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af de større Aal (paa indtil 1 Bh Pd. 
Vægt), som ligeledes stammede fra 
Udsættelsen 1909, er Tallene snarere 
for lave end for høje. 

Hanaalens Længde val' gennem
snitlig 45,5 cm, og V ægten 170 gr. 

Det var tillige interessant at man 
samtidig fik Bevis for, at nogle af 
de j Søerne opvokclede Aal udvikler 
sig til letkendelige Hanaal. De her 
omtalte 3 Hanaal vare fuldstændig 
blanke og deres øjne var tiltaget 
betydelig i Størrelse. De vilde alt
saa, hvis der havde været Lejlighed 
dertil, udvandret til Havet i Høsten 
1913, Dette Eksempel afgiver et 
slaaende Bevis for, at Aalen, allel'ecle 
';l f ter et Ophold paa 41/2 Artr i luk
kede ferske Vande. kan blh'o bla,nk, 
naar Ernæringsfol'boldf'ne kun ere 
tilstrækkelig gUll stige. 

Red. 

Om ]lisketold 
Rkrives der i "Fiseh-Zeit" for 8. 
Marts d. A. følgende: 

"Der hører nu oll1stulHler Mod til 
at tale om en Fisketold. Selv For
dringen om en Middelpds bliver med 
stor Larm afvist i den rosenrøde 
Presse. Derimod rører intet Smaa
blad sig i denne Skov af Blade, naar 
Industrien sætter Prisen op paa 
Genstande, der hører til vort Livs F Ol'· 

nødenheder. Vi maa betale og holde 
Mund! Fiskeindustrien er beskyttet 
af en Toldmur fra 3 til 12 og 75 
Mk., vore Produkter er fuglefrie. 
Arbejdet gælder ikke hos os som 
V ærdimaaler, medens Industrien reg', 
nel' dermed. Handelen giver man 
Fordele, Dambrugeren og Fiskeren 
maa nøjes med tomme Ord. At man 
dog i denne Henseende er noget 

langt til venstre, det beviser to 
Breve, som jeg skal meddele neden
for. En Speeialbandel for levende 
og friske Fisk fra Køln skriver til 
Fiskeribestyrelsen for Grettern Rid
dergods følgende: "Svarer ærbø
digse at det ser daarligt ud med 
Salg af levende Foreller i Køln. Et 
herværende Firma fOI'skriver levende 
Foreller fra Danmark, som kostel' 
to Mark franko Køln, og oversvøm· 
mel' samtlige Hoteller dermed. Var 
det ikke paa sin Plads, at de tyske 
Fiskeproducenter værgrede sig imod 
at blive bohandlede saa ligegyldigt? 
Enten maa Prisen for indenlandske 
Foreller sættes ned, eller de danske 
Foreller maa belægges med Told, 
for at de straks kan blive dyrere. 
Under de øjeblikkelige Forhold kan 
jeg ikke meddele Dem, om jeg over
hovedet kan bruge nogen levende 
Foreller. Højagtelsesfuldt X". -
Gretterns Bestyrelse føjede hertil: 

"Af vedlagte Brev vil De se, hvor 
tungt vi allerede ved de nuværende 
Forhold lider under Konkurencen. 
Vi h ar hidtil mest leveret til Køln 
og fik der af Handlende 2,50 Mk. 
pr. Pd. levende Foreller. Nu er der 
i nogle Maaned,H blevet leveret 
levende danske Foreller til 2 Mk. 
franko Køln, hvorved vor Afsætning 
naturligvis er blev en fuldstændig 
umuliggjort; thi Fragtomkostningerne 
ab. her ved levende Forsendelse til 
Køln omtr. I G Pf. pr. Pd., saa at 
den opnaaede Pris kun andrager 
1,84. Vi hjælper os, saa godt vi 
kan, idet vi, levere døde Foreller, 
der ab. Fiskeri endnu noget nær 
bringer 2 Mk. pr. Pd. Men jeg 
spørger Dem: Hvad skal der blive 
af de tyske FiskeayIsanstalter, naaI' 
det gennem Ft'agtned sætteIse bliver 
Danskerne muligt, at levere endnu. 
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billigere? Skulde disse Linjer in
teressere Dem, beder jeg Dem gøre 
Anvendelse af dem eIter Behag. 
Højagtelsesfuldt Grettern Fiskeop
drætningsanstalt. " Brevets For
fatter har øjensynligt forglemt 
Omkostningerne for Tøndernes Re
turfragt og taget Bortkørselen fra 
Bauen til Fiskeopdrætsanstalten med 

Regningen, hvad der endnu 
mere vil paavirke Prisen. En 
Groshandelens Specialvogne, som 
importerer de danske Foreller, løber 
tomme uden Omkostning, desuden 
er :Fragteu for Specialvogn en Tre
diedel lavere end Tøndefragt. Selv 
om Tøndefragten bliver nedsat om
kring 'ved 25 pCt, bliver Special
vognsfragten dog endnu billigere 
end Tøndefrttgten. Danmark for
syncF ikke blot Køln, men ogsaa 
Berlin, Breslau, Chemnitz og Dres
den med Foreller. Berliner Vare
huse er længst Sælgere af dan
ske Foreller for 1,80 Mk. pr. Pd. 
Hvem der er god til at handle, kan 
faa døde endnu billigere. Antagelig 
betaler Varehusene kun 1,50 NIk. pr. 
Pd. Da man i Aarct ] 900 raadslog 
om den nuværcnde Toldtarif, da hed 
det, den fattige Mands Fisk maa gaa 
toldfrit ind. Man vidste ikke rigtigt, 
hvilke Fisk der egentlig er den fat
tige Mands Fisk; da man ikke vidste 
det, lod man aH, hvad der var le
vende Fisk, komme toldfrit ind. 
"Forellen i Fattigmands Gryde" -
dette bevingede Ord syntes den Gang 
at have behersket vore Lovgiveres 
Sind. lIhaske indfrier Danskerne 
det. N aar vore Forelproducenter 
gaar til Grunde derved, hvad gør 
det saa? Vandet behøver jo vor Indu
stri alligevel. Ja, de Lovgivere! 
I en af mine tidligere Markedsbe
retninger gjorde jeg opmærksom paa, 

at der i "den tyske Fiskeriforenings" 
Handelsudvalg kun sidder to Fiske
producenter - af hvilke en stadigt 
glimrer ved sin Fraværelse. Kalds
fiskeren mangler helt i den tyske 
Fiskeriforenings Halldelsudvalg -, 
der fra Navnet Fiskeri-Forening." 

H. 
(Meddelt af N). 

Regnbueerredens Legetid. 
Af Konrad Sendler, Tiefhartmansdorf. 

-0-

(AIlg. Fischerei-Zeitung). 
Man har ikke saa sjældent gjordt 

deu Iagttagelse, at Regnbueørreden 
enkelte Steder leger tidligere end 
man i Følge dens Natur som For
aarsleger kunde vente deL Det er 
saaledes for kort Tid siden, her i 
Bladet, aJ en Hr. Apel Trautenfelt, 
bragt Meddelelse om, at hans Regn
bueørred forberedte sig til Legen 
længe før de ellers plejede. Seh 
har jeg ogsaa oplevet, at mine Regn
bueørreder legede endda saa tidligt 
som i Januar Maaned. Jeg formo
dede den Gang, at deu Omstændig
hed, at de omtalte Regnbueørreder 
overvinteres i en relativt varm Dam, 
foraarsagede en for tidlig Legemo
denhed ; en Antagelse, som ogsaa 
bekræftedes af en Del Opdrættere, 
med hvem jeg debatterede omtalte 
Kendsgerning. Nogle Forsøg som 
jeg anstillede bevise imidlertid, at 
min Antagelse kun var delvis rigtig. 

I Eftm;aaret 1912 udsatte jeg efter 
Udfiskningen af min store Dam, 40 
Regnbueørreder i en Dam, der førte 
temmelig varmt Yand. Af disse 
havde de 8 ikke tidligere været 
"pressede." Disse sidste 8 Regn
bueørred vare allerede legemodne i 
Midten af Februar Maaned, medens 
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de øvrige 30 Fisk - to vare døde 
i Mellemtiden - ikke bleve lege
modne syndeligfør Regn bueørrederne 
i de andre kolde Damme; de blev 
pressede den 12 Marts. Blandt de 
Fiske, der fandtes i de kolde Damme 
var der ogsaa Fisk, som havde væ
ret presset flere Gange. 

Heraf fremgaar altsaa, at varmt 
Vand vel er egnet til at indvirke 
paa Regnbueørredens Legemoden
hed, isærdeleshed paa Fisk som end
nu ikke er bleven brugt til kunstig 
Avl; mindre derimod paa ældre, 
allerede tidligere pressede Dyr. 

Hvad Grunden er hertil, lader sig 
ikke sige med Sikkerhed. Jeg for
moder dog, at Regnbueørredens 
store Graadighed bærer en Del af 
Skylden, og det af følgende Grunde: 
:Fisk, der oftere har været benyttet 
til Presning, er naturligvis større 
end saadanne, der bruges første 
Gang. Staar saadanne ulige store 
Fisk, hos hvilke Forskellen dog ikke 
er saa stor, at de kunne opæde hin
anden, i en varm Dam, hvor der om 
Vinteren paa Grund af svag Be
sættelse er forholdsvis meget N atur
foder, saa vil de store Fisk altid 
fortrænge de svagere Fisk fra fode
ret af bare Misundelse. Endnu værre 
bliver det, hvis der fodres i en saa
dan Dam. De store Fisk vil derfor 
blive meget fede og mæskede, hvad 
der selvfølgende virker hemmende 
paa deres Kønsorganer. 

Jeg er yderligere blevet bestyrket 
i den Formodning af Hr. Apel, der. 
har vist mig en Regnbueørred, der 
skønt den forberedte sig til Leg, 
kun havde Rogn af en Trediedels 
naturlige Størrelse. Naar en Regn
bueørred forbereder sig til Leg, paa 
samme Tid som Rognen viser sig at 
være paa et saa lidet udviklet Sta-

dium som en Trediedel af den na
turlige Størrelse, maa der absolut 
være Forhold til Stede, som har 
indvirket herpaa; thi under normale 
Forhold træffer Fisk med uudviklet 
Rogn ikke nogen Forberedelse til 
Leg. Her maa jeg dog i Sandhe
dens Interesse tilføje, at jeg aldrig 
selv har erfaret, at Regnbueørreden 
bortset fra Hanørreden, der ofte er 
moden allerede i Februar, har leget 
før den 20. Marts. Efter de an
stillede Forsøg og tillige efter tid
ligere andetsteds, epecielt i større 
Dambrug, gjorde Erfaringer, tilskri
ver jeg nu denne Omstændighed, at 
jeg paa den ene Side kun benytter 
Regnbueørreden en Gang til kunstig 
Avl og derpaa sælger dem til Spi
sefisk og paa den anden Side fanger 
mine Avlsfisk dels i aabne rindende 
Vandløb dels opdrætter dem uden 
Spor af Fodring i store dybe med 
den aabne Bæk i Forbindelse staa
ende Damme. 

Alle Fiskeavlere, har allerede vidst 
i de sidste 10 Aar, at det stadige 
Ophold i Dammene har en uheldig 
Indflydelse pall Ørredernes Køns
produkter, og at man derfor maa 
beflitte sig paa at akklimatisere Hegn
bueørreden i de frie Vande, alle 
Vegne hvor det lader sig gøre. Det 
er nemlig en Kendsgerning, at Regn
bueørred i Fangenskab har Tilbøje
lighed til at ville lege tidligere og 
tidligere, - jeg har interesseret mig 
derfor i flere Aar og har samlet 
mange Iagttagelser fra de forskel
lige Ørredkulturer, men særlig 
gør dette Forhold sig gældende, 
hvor Moderfiskene i Aarevis holdes 
i mere eller mindre gode Damme, 
og de samme Fisk det ene Aar ef· 
ter det andet bliver benyttet til Avl. 
Den tidlige Modenhed gør sig sær-
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lig gældende i milde Vintre dit Van
det, hvori Dyrene staar, bliver rela
tivt varmere end i en stræng Vinter. 

1<01' første Gang bemærkede jeg 
dette Forhold i Vinteren ] ~)OU, der 
udmærkede sig ved et usædvanlig 
mildt Vejrlig. 

Om man end ikke kan kalde den 
tidlige Legemodenhed for et Dege
narationstegn, saa lllaa mali dog be
tragte det som et Tegn paa Cll vis 
Abnormitet, der sikkert ikke hal' no- i 

gen gUllstig lIldvirkning paa Avlen 

af Regllbneørred. 

Hvad der særlig gØl' Regnbueør
reden værdifuld for Ørl'edopdrret
terne, er dell Omshcndighed, at den 
vokser meget hurtigere end Bækør
reden. 

Ligeledes taler det ubetinget til 
dens Fordel, at Opdrætterne først 
kan benytte sit Klækkehus til Vin
ter]egerne (Bæk- og Kildeørreden) 
og derefter til Uegnhueørredens Æg. 

Jeg fol' mit Vedkommende kan 
heller ikke se llogensomhelst Fordel 
ved den tidlige Kønsmodenhed, til
med da Erfaringen hal' vist at Ef
terkommerne efter saadanne "tidlig
modne" Fisk aldeles ikke Cl' større 
det følgende Efteraar, heller ikke 
sundere eller overhovedet bedre end 
saadanne, der er faldne eftf'l' nor
malt legende Fisk. Heldigvis Cl' 

det endnu kun i C 1l dtagelsestjlfælde, 
denne tidlige Kønsmodenhed er iagt
taget hos Hegnbueørreden, og vi 
maa oprigtig haabe, at. den for Av
lens Skyld man indskrænke sig her
til. 

Interessant yilde det dog være, 
hvis andre Opdrættere ogsan vilde 
fremkomme med deres Iagttagelser 
i Bladet, saa mali derigennem endnu 
bedre kunde blive i Stand til at 

da,nne sig et Skøn om de paagæl
dende Forhold. 

* 

Det si dste Punktum gælder ogsaa 
for FerskvlllldsfiskeribJadpts Læsere! 

Red. 

.Mindre ~[eddelelser. 
-0-

}JIl sekstenaal'ig Ørred. 
(Fischcrei-Zci tung). 

I Nærheden af den sachsiske Grællse 
ligger den lille bøhmiske By Eilal1 cl 
(Elend) gemt i en dyb Dal, omgivet 
af høje Klippevægge. Paa Grund af 
sin herlige og lune Beliggenhed 
besøgeg Stedet gerne af Sommer
gæster, skønt de smaa, venlige Huse 
kun yder et nwget beskedent Logis 
for de Rf':isende. Om Søndagen over
svømmes Stedet ganske af Turister 
og Bjergbestigere, som prøver deres 
Dygtighed paa de omkringliggende 
Klipper. Som Byens eneste, men 
store specielle Seværdighed, frem
vises ell gammel, tam Ørred. Den 
ejes af en gammel Kone. 

l et lille Cementhasin med rin
dende, rent Fjældvand tilbringer den 
sit enSOlllme, men sorgfri Liv. En 
stor Sten afgiver et bekvemt Gem
mested for den. Dasinet er omgivet 
af et Træskur, og saa snart Lemmen 
aabnes, kommer Ørreden til Syne for 
at tage mod frivillige Gaver. Og 
tlerpaa sparer Sommergæsterne ikke. 
Smaafrøcr, Orme, Snegle o. L giYes; 
og Ørreden modtager mIadig alt, 
11ndert i ,1en dire ktø af Giverens Haand. 
Til Tak lader den sig saa tage og 
lægge paa Siden i Vandet, sall. at 
man rigtig kan beundre dens pragt
fulde Farver. Dens Længde er 
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mellem 45-50 cm. og Vægten 1 
-~2 kg. Som toaarig Baby kom den 
i det Fangeskab, hvor den nu har 
henlevet 14 Aar. Længde og V ægt 
staar ikke rigtig i Forhold til de 
16 Aar; men Grunden hertil maa 
søges i de meget "indskrænkede" 
Livsforhold. Ejerindt:m beretter med 
Stolthed, at hun en Gang' el' budt 
100 Mark for flin Yngling, men sva
rede Nej! Den skal have Lov til 
at æde Naadsensbl'ød hos hende! 

Den danske J;--iskeeksJ)Olot. 

Paa Fiskemarkedet i Køln el' del' 
nu, indberetter den derværende 
danske Konsul Oehme, overyejende 
Sandsynlighed for, at dansk Fisk 
som Følge af naturlige Fortrin vil 
kunne optage Konkurrencon med de 
hollandske Produkter, naa1' den blot 
emballeres godt. Laks, Aal, Fo
reller, Kuller, KabHoy, Hødspætter, 
Tunge, Sten bidder o. fl. er stærkt 
efterspurgt. 

Sorø Amts A vis. 

En rejsen«le J;~iskebande1s. 
Konslllent. 

Landbrugsministeriets Stilling. 
Herom meddeler "Korsør AYis" 

den 27. ds.; 
"Som bekendt har Dansk Fiskeri

foreuing besluttet at i udsende et AII
dragende til Landbrugsministeriet 
om, at der ansættes en Konsulent 
til at berejse de Lande, hvortil Dan
mark leverer Fisk. 

Vi har i den Anledlling haft en 
Samtale med Landbrugsministeren, 
der udtalte: 

.Jeg har endnu ikke modtaget et 
saadant Andragende, men jeg finder 
forøvrigt, at der er overordentlig 
meget, der taler for at ansætte en 
saadan Konsulent. Den Udgift, det 
medfører, vil meget let kunne ind
vindes paa anden Maade. 

Spørgsmaalet er da, hvem der skal 

betale en saadan Konsulent. Vore 
Købmænd har jo ikke statsftnsatte 
Konsulenter, og DHllsk Fiskerifor
ening Iran vel ogsaa nok selv lønne 
denne Embedsmand. I hyert Til
fælde kHn jeg ikke hyis det øn
skes, at Staten skal afholde U dgif
ten, anbefale Al1dragelldet, inden 
jeg hal' konfereret med forsImllige, 
hvem Sagon berører." 

(Dansk Fiskel'itidellde.) 

Annoncer. 
-0--

øjenæg' og Yngel 
at 0rredllsk (dansk) til Cdsættclse i 
Dalllmene, Søer, Vandløb, Brakvande 
sælges tra Haugaard Fiskeri pI'. Ej
strup St. til uhørt bIllige Priser. 

Snddt Nissen. 

Karpeyngel 
ønskes til J{øbs. 

"Slemstrup" pr. Haubro, 
P. PoulSe1t. 

Et Fiskeri 
ønskes i Forpagtning i dette Foraar. 
Oplysninger bedes indsendt nnder 
Hillet mrkt. "Ferskvandsfiskeribla
det" til dette Blads Kontor. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr, Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn::el 
og Sættefisk af Bæk-. I{iJde
og Regnbueørred samt Sætte .. 
fisk af ({arl,er og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

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

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

8jneæg, Ynuel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c50r};UrJsK fj)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwv. 

P. Hansen & P. Jø1'uensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

Trykt 1 Sor. Boatrykkeri (Aktieselskab). 
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Indhold: 
)Om Forandringer i Ringkøbing f10rds 

Fauna«. 
Annoncer. 

"Om Forandringer i Ringkøbing 
Fjords Fauna", 

At Dr. phil. A. G. Johansen. 
-0-

Ringkøbing Fjord, der som bekendt 
ligger paa Jyllands Vestkyst, omfat
ter et Areal af 5,3 g\'lograTI.ske Kva
dratmil (53,200 Td. Land). Det er 
en meget lavvandet Fjord; dens Mid
deldybde er kun 1,6 og dens største 
Dybde ca. 5 Meter. Bunden i Fjor
den saavelsom Bredderne bestaar 
hovedsagelig af Sand. Dette Sand 
er dog paa flere Steder dækket med 
et tyndt Lag af Dynd eller sandblan
det Dynd. 

Ringkøbing Fjord har et betyde
ligt Tilløb af Ferskvand. Langt det 
vigtigste er Skern-Aaen, der er 93 
km lang og afvander et Areal paa 
2400 km2• Ifølge Rambusch anslaas 
dens Vandføring til 600-1000 Ku
bikfod (ca. 20-30 m2) i Sekundet. 

Indtil 1910 besørgede Nyminde
strømmen, mere eller mindre regel
mæssig efter Forholdenes Natur, Af
vandingen af Fjorden. 

Vandets Saltholdighed var i høj
este Grad afhængig af Udløbsfor
holdene ; men overmaade sjældent 
skete· det dog, at Saltholdigheden 
blev saa stor i hele Fjorden, aU'ersk
vandsfiskene, hvoraf Fiskebestanden 
den Gang hovedsagelig bestod, led 
Skade derved. 

I denne Periode - Brakvandspe
rioden - var Ringkøbing Fjord fat
tig paa Arter, der ynglede i Fjor
den og tilbragte hele I,ivet der, men 
rig paa Arter, der tilbragte en kor
tere eller længere Tid i Fjorden. 

Fodatteren siger endvidere, at In
dividantallet af Fisk for adskillige 
Arters Vedkommende var meget be
tydeligt, og Udbyttet af Fiskeriet i 
Fjorden var anseligt; det er da klart 
nok, at der ogsaa har været en 
Mængde hvirvelløse Dyr til Næring 
for Fisken; men det var kun Indi
vidantallet af do hvirvelløse Dyr, der 
var stort, A1,tsantallet va~ forholds
vis ringe. 

De almindeligste Fiskearter i :Fjor
den i Brakvandsperioden var: Aalen, 
Smelten, Hælten, Graaskallen (Leu
ciscus rutilis), Skrubben, Silden, 
Gedden, Aborren, Horken, trepigget~ 
og tipigget Hundestejle, den hvide 
Kutling, Aalekvabben og Flodlam
pretten. :Med Undtagelae af Graa-
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skallen, Gedden, Aborren og Horken 
kunde disse Arter træffes i alle Dele' 
af Fjorden, baade i ferskere og sal
tere Vand; de fire sidstnævnte Arter 
kunde derimod kun leve i Vand af 
l'et ringe Saltholdighed. 

Af de ovenfor anførte Arter yng
lede de to Hundestejle Arter, den 
hvide Kutling, Silden og Aalekvab
ben i Fjorden. Skrubben hal' rime
ligvis ikke' gydt i Fjorden i Brak
vandsperioden. Om Aborren og Smel
ten har ynglet i Fjorden eller kun 
i de tilstødende ferske Vande el' 
ubekendt. De øvrige af de ovenfor 
omtalte Arter yngler i Ferskvand, 
og de har rimeligvis alle søgt op i 
de til Fjorden stødende Aaer fol' at 
gyde. Det samme gælder følgende 
andre Arter, der i større eller min
dre Antal kunde træffes i :Fjorden: 
Snæbelen, Stallingen, Grundling, 
Hvidskalle, Rudskalle, Brasen og 
Flire. 

Ogsaa af Laks, Ørred og Havlam
pret er del' fanget adskillige paa 
deres Vandringer gennem Fjorden 
til og fra Havet. Om denne sidste 
Art skriver Ad. S. Jensen i Z0010-
gia Danica, at den ved Nymindegab 
stiger op fra Havet gennem hele 
Maj Maanod. 

Foruden de nævnte Fiskearter f1l' 

ogsaa Tid til anden Stamsilden, Stø
ron og Multen fangede i Nyminde
strømmen eller Fjorden. 

Af Saltvandsfiske, der af og til 
søgte op i Fjorden, kan endnu frem
hæves Hornfisken og Torsken, og 
som sjældne Gæster Rødspætten og 
Pighvaren. 

Hvide-San_Ie Kanalen. 
Den 3. Marts 1910 aabnedes et 

helt nyt Lø b mellem Vesterhavet og 

Ringkøbing Fjord, den saakaldte 
Hvide-Sande Kanal. Kanalens Læng
de var oprindelig ca. 11 00 Meter, 
dens Bredde i Vandlinien 26 Meter, 
og Dybden ca. 2,5 Meter; men un
der senere Stormperioder er Kana
lens Bredde og paa visse Steder og
saa dens Dybde blev en forøget stærkt, 
navnlig under Vandets Indstrømning. 
I Februar 1913 var Kanalens mind-. 
ste Bredde saaledes ca. 300 MetE'!'. 
Aabningen af denne nye Kanal, der 
er beliggende omtrent udfor Midten 
af Fjorden, forandrede med et Slag 
hele Ringkøbing Fjords Karakter. 
Fra at være en Brakvandssø blev 
den i Løbet af kort Tid til en vir
kelig Fjord med ganske overvejende 
salt Vand. Den Indflydelse denne 
Omvæltning havde paa hele Fjordens 
Fauna var enorm. I Løbet af ganske 
faa Aar forsvandt alle de Dyrefor
mer, der ere ejendommelige for det 
ferske Vand og erstattedes af tilsva
rende Saltvandsformer. Af hosstaa
ende Tabel ses,'hvorledes alle Fersk
vandsfiskene trænges tilbage og ofte 
helt forsvinder, medens Saltvandsfi
skene og da navnlig Skrubben, Rød
spætten, Pighvar, Slethvar og Torsk 
tager til i Mængde. 

At akkurat de samme Forhold gør 
sig gældende for de lavere Dyre
formers Vedkommende er en Selv
følge. 

Som det fremgaar af Tabellen steg 
U dbyttet af Fiskeriet i Aaret 1910 o g 
følgende Aar overordentlig stærkt og 
særlig gav Aalefiskeriet et meget 
større Udbytte end de foregaaende 
Aar. 

Sidstnævnte angives i Fiskeri-Be
retningen til 327,662 kg til Værdi 
188,902 Kr., eller mellem det dob
belte eller tredobbelte af, hvad det 

1 
l 
l 
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plejede at være*). Forfatteren siger 
endvidere, at mange Fiskere omkring 
Fjorden antog, at en stor Del af 
disse Aal var indvandrede fra Ve
sterhavet gennem Hvide-Sande Ka
nalen som opvoksJle Fisk; men dette 
er en fejlagtig Betragtning. Der 
lever ganske vist Aal i det aabne 
Vesterhav udfor Jyllands VestkY3t: 
men efter alt, hvad der foreligger, 
drejer det sig kun om forholdsvis 
faa Individer. I finmaskede Redska
ber fanger man ganske enkelte, i 
Reglen meget magre "gule Aal", i 
det aabne Vesterhav i Nærheden af 
Kysterne; l1!en nogen regelmæssig 
Frem- og Tilbagevandring fra Aaer 
og Fjorde til Havet finder utvivlsomt 
ikke Sted, i hver Fald ikke pan Stræk
ningen fra Blaavandshuk til Skagen. 
De enkelte Individer, der findes i 
Havet, er snarere saa at sige til
fældig komne derud fra Aaerne, og 
de synes ikke at befinde sig vel der
ude. 

Ogsaa i de følgende Aar 1911 og 
1912 var Udbyttet af Aalefiskeriet 
langt større end i de nærmeste Aar 
før 1910. Dette Dlaa for en væsent
lig Del forklares ved, at Aalefiske
riet siden 1910 blev drevet mere 
intensivt end i de nærmest foregaa
ende Aar. Nyanskaffelserne af Aale
bundgarn var netop meget betyde
lige. Værdien af de i Ringkøbing 
Fjord anvendte Fiskeredskaber (af 
aJle Slags) anslaas af F. V. Morten- ' 
sen for Hl09 till 06,460 Kr. for 1910 
til 154,639 Kr., fol' 1911 til 191,435 
Kr. og for 1912 til 143,965 Kr. 

Af det relativt store Udbytte af 
Aalefiskeriet i Aarene 1910 til 1912 

*) Totaludbyttet af Fi'ikeriet i Ringkø
bing Fjord antages at være regnet 
ca. 30,000 a 50,000 Kr. for højt for 
1910. 1i'orfatteren. 

tør man sikkert ikke slutte, at den 
gule Aal skulde befinde sig bedre 
og trives bedre i Vand af 20-30 
Promilles Saltholdighed end i det 
brakkede Vand af ca. (-10 Pro
milles Saltholdighed i den forud
gaaende Periode. Snarere maa det 
antages, at flere og flere unge Aal 
fra den egentlige Fjord søger op i 
de tilstødende Aaer og i Stadil Fjord. 
Det er i denne Sammenhæng ogsaa 
værd at pege paa, at Udbyttet af 
Aalefiskeriet i selve Fjorden har væ
ret stærkt nedadgaaende fra 1910 
til 1912. 

Tabeller viser tillige, at der i Aa
rene 1898-1900 ogaaa har været 
et udpræget Maksimum i Udbyttet 
af Aalefiskeriet i Ringkøbing Fjord*), 
og dette kan ogsaa fOl'klares ved, 
at der i disse Aar dreves et særlig 
intensivt Aalefiskeri i Fjorden i Sam
menligning med de nærmest foregaa
ende Aar. Omkring Aaret 1897 blev 
man opmærksom paa, at der i Lon
don fandtes et Marked for smaa 
Aal; og flere Redskaber, der tidli
gere slet ikke eller kun i ringe Ud
strækning var blevne anvendte i Fjor
den blev nu i dette og de følgende 
Aar stærkt benyttede, saaledes fin
maskede Aaleruser, Aaledrivvaad, 

*) Et a to Aar senere viste AaIefiskeriet 
i vore øvrige Farvande ogsaa et ud
præget Maksimum: i Limfjorden 1900 
-1911, l Kattegat 1900-1912, i Sundet 
og Beltfarvandet 1911. Der er en Mu
lighed for, at alle disse Maksima kan 
skyldes en særlig Rigdom af AaIeta
ring nogle Aar i Forvejen. De i Ring
købing Fjord fangede Aal er gennem
snitlig mindre og maaske yngre end 
de, der fanges i vore øvrige Farvande. 
Til Maksimet Ringkøbing Fjord 1910 
-11 svarede et Maksimum i Kattegat 
Sundet i 1911 12 og i Limfjorden og 
i Beltfarvandet i 1910-12. 

E'orfatteren. 



Oversigt over Udbyttet af Fiskeriet i Ringkøbing Fjor i Aarene 1895-1902. 
(Efter Fiskeri-Beretningen). 

Ørred Brasen 
Aar 

Lax Hælt Smelt Skalle Gedde Aborre 

kg I Kr. kg I Kr. kg I Kr. kg 

1895 1649 3619 343 396 49370 13490 
1896 955 2170 293 351 52444 13795 
1897 1695 4125 454 544 40028 11208 
1898 1342 3618 910 1168 50424 15603 
1899 2469 7404 772 928 28147 H003 
1900 2429 7104 706 1066 35894 11752 
1901 2166 59()7 1350 2044 21414 ()421 
190::l 3559 9309 1443 196() 40488 12531 
1903 520() 13398 880 1294 50()50 15832 
1904 1724 4924 671 10()0 ()2347 17D()0 
1905 3109 7789 120211774 40697 14658 
J906 3612 11064 1223 1863 37623 16003 
1907 3930 11842 1280 2020 47582 20133 
1908 3080 10695 102311735 29632 12816 35649 1406 
1909 2545 9720 1067 f 19]5 23128 10345 32690 1214 
1910 1()37 5523 2731: 4165 ()2397 2()825 52837 2114 
1911 1348 4260 215113211 45082 22328 25863 1035 
19122) 1241 i 4404 2H86 4557 20806 10613 930401),3110 

753 150 
1556 310 
2577 764 
2136 528· 
1313 3H4 
2312 609 
2297 I 582 
15741371 
1891 521 
452 158 
269 105 

1043 417 
550 221 

1374 590 
1270 598 

216 121 
1389 5b7 

7243 
7933 

34016 
5870H 
40951 
40591 
44207 
36200 
32455 
3096() 
3H954 
26066 
37470 
37399 
a20ti9 
90606 
54294 

1 262 
353 

2150 
3975 
30H6 
3180 
3178 
2a43 
2768 
2608 
5335 
3785 
4636 
5323 
4423 
9H92 
6998 

9069 
17()90 
17Ml8 
13371 

9745 
9225 

10210 
7702 

< 7704 
9467 
9]95 
807] 
8810 
8458 
()307 
59~l9 

278 

4353 
9045 
8386 
7069 
4251 
5555 
6014 
4345 
5027 
61()9 
()940 
()589 
6836 
7110 
691a 
5l7() 
4831 

2(;7 

14919 
21775 
31083 
18633 
17722 
16\)04 
11287 

9052 
5()05 
5725 
9450 
6912 
4850 
5634 
3585 
2454 
1103 

1) Herunder opført en Del Sild. 
2) Desuden i 1912: Tunge: 355 kg - 465 Kr.; Hornfisk: 67 Snese - 134 Kr. og Makrel: 5660 Snese - 2235 Kr. 

I Kr: 

2834 
4001 
57HO 
3784 
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1907 
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1534 
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297H 
1969 
2085 
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1122 
505 
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Aar 

1895 
1896 
]897 
1898 
189;} 
1900 
1901 
1902 
l~l03 
HW,t 
1905 
190G 
1907 
1908 
IBm) 
UHO 
1911 
1912 

'a YdB #."U tE 
~---~-

Aal Sild Skrubbe 
og Sild 

Skrubbe 

kg-l-K~~-r~--o1 Kr·-I~K~-I kg I Kr. 

1~J518 9244 
64023 31601 
75065 38481 

166343 !)()205 
285437 150977 
213904 102121 

92516 52978 
99730 5448/j 
7()953 46873 
70417 43666 
79893 41183 
9553~) 5B442 

1 OG()O 1 6G913 
121358 8325B 
120218 80H35 
3276G2 189002 
2853 I 9 140087 
170518 8092:3 

? 

9402 
16164 
18:310 
21905 
18917 
27330 
24480 
21f}15 
35030 
30203 

7000 

? 
l !)38G 
27332 
2lB05 
lG020 
284BG 
2~255 
20600 
:?180() 
18377 

17254 
18501 
17444 
8479 
6726 

17043 
16921 
16742 
206HO 

G630 

29913 ? 
103G41 12997 
72413 11233 
313(14 50 J 9 
35077 5824 
83~)32 160G5 
64868 12824 

J28l:l7:j 23534 
17387;) 29559 
440970 73Bfi5 

Rødspætte Pig- og 
Sletvarer 

Torsk Andre 
Fisk 

kg -I -I<r·--rkg Kr. Kr. 

3B2 :, 
52457 

H42 
10!H2 

H2G 129G 
347t; 2447 

995 lGO 
8[)90 1475 

HOO 
7725 
250 
300 

30GO 
2GO 
217 
250 
300 

111H 
2467 

11170 
16040 

1600 
5GOO 
12;)0 

Værdi 
ialt 
Kr. 

51602 
80127 
89762 

14B154 
186936 
152604 

99502 
1042tiO 

[1081071 
110112 
119843 
130177 
146411 
180750 
168f>14 
289G75 
24::3 175 
2151:34 

z: 
;'1 

:-:t 

~ 
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~ 
Q. 
CD ::n: 
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~ 
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Tromleglib og SkovIvaad. De to 
sidstnævnte Redskaber blev snart 
forbudte som ulovlige, men med fin
maskede Aaleruser, Aaledrivvaad og 
Aalepryne blev Aalefiskeriet i 1898 
--1900 drevet med stor Energi. Be
standen af gule Aal el' da blevet 
reduceret meget væsentlig herved, 
saaledes at dette senere er gaaet ud 
over Fangsten af BlankaaL 

Ovenstaaende, er i korte Træk, 
hvad Dr. Johansen skriver om den 
gennemgribende Forandring, som 
Fiskebestanden i Ringkøbing Fjord 
har været underkastet, efterat Ka
nalen ved Hvide Sande er bleven 
aabnet og Fjordens Vand, fra at 
have haft Brakvandskarakteren, er 
bleven El overvejende Saltvand. 

Den pludselige Stigning af Fiske
riet, skulde nærmest tyde paa, Itt 
det indstrømmede Saltvand har væ
ret som en ny, længe tiltrængt Livs
kilde, der med et Slag har fremtryl
let rene Vidundere. Lad os imid
lertid se ganske nøgternt paa For
holdene og paa Grundlag af det fore
liggende Materiale prøve paa at ana
lysere Aarsag og Yirkning. 

I Brakvandsperioden var Antallet 
af Dyrearter i Fjorden, og da navn
lig af lavere Dyrearter, meget rin
gere end det nu er Tilfældet, efterat 
det salte Havvand har faaet rigeli
gflro Adgang. Men i Virkeligheden 
kommer det jo ikke saa meget an 
paa Arternes Mangfoldighed, som 
paa at de Arter, der findes afgiver 
tilstrækkelig og passende Næring til 
de Fisk, som er Genstand for Fiskeri. 

Ved at læse Rambusch Værk "Stu
dier over Ringkøbing Fjord" vil vi 
da finde, at vel var som omtalt de 
lavere Dyrearters Antal meget min-

dre i Brakvandsperioden, men til 
Gengæld optraadte enkelte af dem, 
som f. Eks. Mysiderne (Krebsdyr), 
eller som de kaldes paa Dansk "Kaa
rerne" i saadanne Mængder, og af
gave et sall. fortrinligt Fiskefoder, 
at det er stor Tvivl underkastet, om 
ikke dette tilfulde opvejer den nuvæ
rende Artrigdom. 

Og vel ser vi, at Rødspætten, 
Skrubben, Torsken og flere andre 
Fiskearter indvandrer i Fjorden pall. 
Geddens, Aborrens og Skallefiskenes 
Bekostning, men det store Spørgs
maaI bliver, om ikke Grundelemen
tet for det hele Fiskeri Aalen vil 
skuffe Forventningerne. 

I Øjeblikket ser det ganske viRt 
ikke -saadan ud; tvertimod; det store 
Aalefiskeri i alle Aarene efter Hvide 
Sande Kanalens Aabning peger jo 
netop i den modsatte Retning. Dette 
store Aalefiskeri skyldes dog alp,ne, 
efter min Mening, dels det mere in
tensivt drevne Fiskeri i de senere 
Aar dels dette, at Aalene, ligesom 
Ferskvantlsfiskene, pall. Grund af den 
Revolution, der er foregaaet med 
Fjordvandet, er trængt sammenpall 
mindre Omraader, hvorved Fangsten 
har været lettere, og givet langt 
større Udbytte end tidligere. Sagen 
er jo nemlig den, at Ferskvands
aalen fortrinsvis ynder det ferske -
eller svagt brakke Vand fremfor Hav
vandet, og dette er rimeligvis Grun
den til det foreløbig rige Aalefi
skeri. Det er derfor aldeles ikke 
udelukket, at dette Fiskeri allerede 
har naaet sit Kulmiyationspunkt un
der de nuværende Forhold, netop 
fordi Aalens Yndlingsopholdssteder 
under Opvæksten bliver indskrænket 
til et meget mindre Omraade. 

Samtidig med Rødspætternes Ind
vandring i Fjorden følger ogsaa dens 
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argeste Fjender: Søstjernen og Kong
en med, og Fiskerne skal snart faa 
at føle, hvilken uhyre Skade disse 
Snyltere kau afstedkomme pall. Fang
sten, der staar i Garnene. 

Min Mening er derfor den, at vel 
behøver vi ikke at male Fanden paa 
Væggen, som man siger; men der er 
næppe nogen særlig Grund til, at vi 
til Stadigheu kan vente et udt:!æd
vanlig stort Aalefiskeri i Ringkøbing 
Fjord. 

Skulde det imidlertid vise sig, at 
de nuværende Forhold ikke er sta
bile, og det nye Hvide Sande TIdløb 
af en eller anden Grund lukkes igen, 
hvad der jo ikke er nogen Uumulig
hed, saa er jeg overbevist om, at 
der vil kunne etableres et langt bedre 
\alefiskeri i Fjorden, hvis Staten 
træder hjælpende til (i Lighed 
med, hvad der finder Sted i IJimfjor
den med Rødspætteyngelen) - og 
udsætter den nødvendige Aaleyngel. 
Som Forholdene er ved Nyminde
gabudløbet der jo i sall. Tilfælde 
atter bliver Fjordens eneste Forbin
delse med Havet, - tør man nem
lig ikke forvente, at der ad nat~lr

lig Vej, altid kan komme tilstræk
kelig Aaleyngel ind i Ringkøbing 
Fjord. 

DistriktslægeRambuseh og Dr. phil. 
Johansen have begge stor Fortjene
ste af deres omhyggelige og indgaa
ende Undersøgelser af Ringkøbing 
Fjords Fauna. Undersøgelserne sup
plere hinanden paa ganske fortrinlig 
Maade, og giver et udmærket Bil
lede af de store Forandringer, Aab
ningen af Kanalen ved Hvide Sande 
har bevirket i Ringkøbing Fjords 
Karakter. Et Ønske kan jeg dog 
ikke tilbageholde i denne Forbin
delse, og det er, at Hovedemnet for 
Fiskeriet derovre "Aalen ", havde 

været endnu bedre undersøgt, saa
ledes at man ogsaa havde kendt dens 
Tilvækst, det Forhold, hvori de to 
Køn var tilstede i Fjorden og dens 
nærmesti) Omgivelse, samt Tidspunk
tet for Overgangen til Blankaal. Der
ved havde man været i Stand til at 
danne sig et endnu bedre Skøn over 
Fiskeriforholdene i Fjorden, end det 
nu er Tilfældet, hvad der vilde have 
haft den største Betydning for den 
endelige Bedømmelse. 

Som nogen Kritik af Undersøg(>l
serne maa disse Udtalelser absolut 
ikke tages, dertil er de aItfor be
tydningsfulde i videnskabelig Hen
seende. Det er kun min varme In
teresse for det praktiske danske 
Ferskvar.dsfiskeri med dets mange 
og store Aalekulturer, der bringer 
mig til at fremsætte denne Tanke 
om et Supplement i den angivne 
Retning; det forekommer mig nem
lig, at her havde været en enestaa
ende gunstig Lejlighed til at faa 
Spørgsmaal besvaret, der ellers van
skelig lader sig løse, og som dog 
spiller den aller største Rolle for 
Ferskvandfiskeriets Trivsel og øko-
nomiske Fremgang. Red. 

Annoncer. 
-0--

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn"el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Sutter 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensen. 
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Karpeyngel ønskes til Købs. "Slemstrup" pr. Haubro, 
P. Poulsen. 

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. 

c59~9d86 f1)am6ullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jø'rgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. : 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

-~~~--- ----------------- ----

~. t1l~t1l~~i~~~~~t1l~~~~~~~'~~~~t1l~t1l~~~'~'~~~~1 
i 
I Portionsørrei I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, 
.ffi 

~ Suder, Skaller, Aborrer 
m iK købes og afhentes med Specialvogn paa næJ"meste I ~ernstation. 

I Kontant Betaling. I 
i t'isChhandl!~ Domaschke, Berlin 40.1 
W Lehrterstrasse 18-19. I Tele gr.-Adr. , Forellenhandel. 

®~~~'~~~~~~~~~l~~~~~~~~~~~~~~~1 
Tl'ykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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LANDBRUGSMINISTERIET. 

Kbhvn., d. 2. April 1914. 

Under Dags Dato har Landbrugs
ministeriet nedsat et Udvalg med 
det Formaal at tage Spørgsmaalet 
om Revision af Lov Nr. 109 af 4. 
Maj 1907 om Saltvandsfiskeri og Lov 
Nr. 110 af samme Dato om Fersk
vandsfiskeri under samlet Overvej
else og derefter udarbejde Forslag 
til Revision af bomeldte 2 Love. 

Til Medlemmer af II dvalget er 
beskikket: 
Fiskeriinspektør F. V. Mortensen, 

der tillige er Udvalgets Formand, 
Folketingsmand, Overretssagfører Al

fred Christensen, København, 
Folketingsmand, Forretningsfører 

Christian Rasmussen, Helsingør, 

Folketingsmand J. Munk-Poulsen, 
Sønder Vorupør, pr. Sjørring, 

Landstingsmand, Gaardejer J. P. 
Nordby, Helgenæs pr. Knebel, 

Fisker H. Johansen, Bogense, 
Brygger cand. polyt l. A. Bie, Ho

bro, 
Direktør for Dansk biologisk Sta

tion, Dr. phil. P. G. Joh. Peter
·sen, 

Landbrugsministeriets Konsulent i 
Sager angaaende Ferskvandsfiskeri 
mag. scient l. Chr. L. Løfting og 

Fuldmægtig og Ekspeditionssekretær 
i Landbrugsministeriflt L. P. Lar
sen. 

Hvilket tjenstlig meldes Forenin
gen til Efterretning under Henvis
ning til Sammes Skrivelse af 18. 
Marts d. A. 

Kt'istjan Pede't'sen. 

L. P. Larsen. 
Fmd. 

Ferskvandsf1skeriforeningen. 

Foreningen f'or tyske 
Dambrugere 

holdt den 17. Febr. d. A. Medlems
møde i Berlin. Jeg vil her meddele 
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nogle af de Udtalelser, der faldt 
paa dette Møde, navnlig saadanne, 
som vedrører vore Fiskeriforhold 
til Tyskland: 

Hr. Generalsekretær Nan::: oplæste 
Foreningens hrsberdning, hvoraf 
følgende særligt maa fremhæves: 

"Det forløbne Aar var ikke videre 
gunstigt for det tyske Dambrug. 
Foraaret var abnormt varmt. De 
smukke Dage paafulgtes af endeløs 
Regn og Kulde. Dette bevirkede, 
at Spisekarperne holdt op med at 
vokse. Foderet var dyrt. -

FOTelmaTkedet er endnu stedse 
flovt. Foderpriserne stiger vedva
rende. En Udjævning ved stigende 
Fiskepris udebliver derimod. Forel
lernes Kvalitet lader iøvrigt nu og 
da meget tilbage at ønske. Kon
kUTencen med Udlandet mærkes ogsaa 
her pall. ubehagelig Maade. Det er 
derfor en Nødvendighed at tænke 
paa en Told. 

Fiskeriraadet har stillet sig paa 
vort Standpunkt, at der tilstræbes 
en Fragtnedsættelse, naar der gal'an
teres for Udlandets Udelukkelse. 

I Toldspørgsmaalet kunde kun 
banes Vej for Orientering i Fiskeri
kredse. Dette er dog sall. vanske
ligt, at der maa paabydes Forsig
tighed. Der eL' ingen Tvivl om, at 
det er samtlige Deltageres Ønske 
at tilstræbe en Told. Ogsaa i Kyst
fiskernes Kredse er man af denne 
Mening. At Nordsofiskerne har æn· 
dret deres Standpunkt, som tidligere 
var for Told, derom er der intet 
bekendt. Det vil være nødvendigt 
at komme til en Afslutning i Løbet 
af dette Aar, saa at en Ansøgning 
snarest kan paafølge. Hensigts
mæssighedsgmnde taler naturligvis 
ogsaa med, naar det gælder om at 
vælge Tidspunktet for Ansøgningen. 

Vor Forretningsførelse er ogsaa paa 
forskellig Maade traadt i Forbindelse 
med Land- og Provincialforenin
gerne. 

En Kommission, i hvilken vor 
Forening var repræsenteret af vor 
Formand, har indgaaende beskæf
tiget sig med den ny Fiskerilov. 
Det vilde være ønskeligt, at Udkas
tet nu ogsaa blev gjort tilgængelig 
for Interessenterne. 

Taleren haabede, at 1914 skulde 
blive noget bedre end det foregaa
ende Aar, saavel for Dambruget som 
for Fiskeriet. Kun ved en nøje 
Sammenslutning kunde de tyske 
Dam brugere opnaa et tilfredsstillende 
Resultat for sig selv. 

Saavel med Hensyn til Foder
prisen, der maatte staa i Samklang 
med Fiskepriserne, som ogsaa med 
Hensyn til vore Produkters Salg, 
kan der kun opnaas noget, naar 
alle Dambrugere gør, hvad de kan 
for egen Hjemstavn. (Bifald)." 

Senere talte Hr. Tyrol, Fiske-En 
gros handler, Breslau, om Spisefi
skemarkedets Stilling (Portionsfiske
markedet); og han kom da til Slut 
ind pall. Omtalen af Specialvogne, og 
han mente, at Foreningen for tyske 
Dambrugere skulde foretage Skridt 
hos Banebestyrelsen for at formaa 
denne til at bygge Specialvogne til 
Transport af levende Fisk, da Fisken 
ikke blot lader sig bedre, men og
sall. billigere transportere isaadanne 
Vogne. Banen kunde jo kræve en 
Laaneafgift. Regner man Tur- og 
Returtransporten ud for Tønderne, 
sall. giver dette en større Afgift end 
ved Forsendelse i Specialvogn. 

Foranstaaende L ddrag efter 
"Fisch-Zeit". Som man ser, møder 
man ogsaa her Kravet om en Fiske
told, da Fiskeindførelsen fra U d-
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landet trykker Fiskepriserne ned. 
For Forelprisernes Vedkommende er 
det Danskerne, de skyder Skylden 
paa, og tyske Dambrugere gør sig 
megen Ulejlighed for at vise, at vi, 
hvad Forellerne angaar, ødelægger 
Markedet for dem, ved at sælge vore 
Foreller - levende og døde - til 
tyske Varehuse til Spotpris. - Til 
andre Tider fortæller man derimod, 
at et Varehus 's Notering slet ikke 
er til at stole paa. Saaledes for
tælles der i Fisch-Zeit. for 23. Ja
nuar d. A. følgende: 

"Et Varehus Notering stemmer 
ikke overens med Stillingen paa det 
offentlige Marked, men llled egen 
Interesse. N aar den indenlandske 
Fisker læser, at han i Dag hos Tietz 
kan faa levende Gedder i enhver 
Størrelse for 1,15 Mk., saa regner 
han ud, at han ikke kan forlange 
mere end højst 70 til 80 Pf. pr. Pd. 
fra hans Station. Varehuset har 
den Hensigt med sin Artikel at ind
bilde Forbrugerne, at dette er Mid~ 
delpris for gode Varer; Kvaliteten 
forties naturligvis. Merl saadanne 
Priser er hverken Producenten eller 
den indenlandske Fiskehandler tjent, 
- han maa vide den virkelige Mid
delpris for fejlfri Val'er og ikke 
Prisen for de ringere Kvaliteter. 

I Nr. 6 af nærværende Blad for
tælles bl. a. under Artiklen "Om 
Fisketold ", at et Firma i Køln for
skriver levende Foreller fra Dan
mark, hvilke koster 2 Mk. pr. Pd. 
franko Køln. Men om disse Foreller 
er Bækørred, Regnbuer eller Kilde
ørred, det meddeles der ikke noget 
om. Det skulde have været med
delt; thi der er ikke liden Forskel 
paa Priserne for de tre Slags Fo
reller. 

Og naar i samme' Artikel fortælles, 

at et Berliner V areh us for længst er 
Sælgere af danske Foreller til 1,80 
Mk. pr. Pd., saa fortier Meddeleren 
her Kvaliteten. Tyskerne kan jo 
ogsaa levere Fisk af daarlig Kvali
tet. De fortæller jo selv i deres 
Aarsberetning, at Forellernes Kva
litet for Aaret 1913 nu og da lod 
meget tilbage flt ønske. 

Hvorfor føjer Meddeleren her ikke 
den Bemærkning til, som han tidli
gere - i Januar Maaned - gjorde 
om et Varehus's Notering: "Et Vare
hus's Notering stemmer ikke over
ens med Stillingen paa det offentlige 
Marked, men med egen Interesse. -
Varehuset fortier Kvaliteten?" - Jo, 
for nu passer det bedre i Agitationen 
for Fisketold at fortie dette Forhold. 

(Ved P. N). 

En dreven Fjeldørred. 
-0-

Adjunkt B. Særnundsson i Rey
kjavik sender Dansk Fiskeritidende 
følgende interessante lille Med
deleIse: 

Det er en ret hyppig Skik paa 
Island, at den Bæk, hvoraf man ta
ger Vand til dagligt Brug, flyder 
igennem et lille Hus, som er blevet 
bygget udfra Vaaningshnsene, for at 
beskytte Vandstedet imod at fyldes 
af Is og Sne om Vinteren og for 
Nemheds Skyld i daarligt Vejr. For
leden Sommer besøgte jog en Gaard 
i Sønder Thingøsyssel, hvor følgen
de er passeret: 

Sommeren 1906 opdagede man 
pludselig, at en lille, ca. 5" lang 
Fjeldørred havde taget fast Ophold 
i Vandpytten i "Bækhuset" og ikke 
lod sig jage væk, og lod sig traktere 
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20 Millioner Fiskeyngel. med forskellig Føde. Den spiste ger
ne af Børnenes Hænder og blev saa 
tam, at den tillod, at de kærtegnede -o-
den, og at de tog den op i et Vand- Udsætning af Fiskeyngel i 
fad og bar. den rundt paa Gaarden. Kristianiafjol·den. 
Del! taaIte ingen Rivaler og jog sine Med Dampskibet "Vestri" ankom 
Kammerater fra Bækken væk naar l Fredag d. 3. April om Formmidda-, 
de vovede at vise sig i Huset. Midt gen 20 Millioner nyklækket Torske-
i September forsvandt den, men yngel fra Flødevigens Udklæknings
kom igen i Midten af April næste anstalt ved Arendal. Yngelen, som 
Aar, for at fortsætte sin ny Leve- er indkøbt af Foreningen til fremme 
vis, og saadan gik det 6 Aar i Træk. af Fiskeriet i Kristianiafjorden in
Hver Gang inden den forsvandt denfor Drøbæk, fødes i tre Dobbelt-, 
blev den tykmavet og rødlig paa kasser under Ledsagelse af en As-
Bugen (gydefærdig P). sistent fra Udklækningsanstalten og 

I Løbet af denne Tid voksede den blev ved Havnen modtaget af Fiske
saa meget, at den var bleven Il" riforeningens Formand og dens to 
i Efteraaret 1912, da den blev maalt Opsynsbetjente. I en for Anlednin
for anden Gang. i gen lejet Motorbaad blev Yogelen 

Saa forsvandt den som sædvan- . straks under Ledsagelse af Assisten
lig, men viste sig desværre ikke næ- ten fra Flødevigen og de to Opsyns
ste };'oraar. Bonden paa Gaarden betjente ført til Bundefjorden, hvor 
var af den Mening, at den maatte den under Iagttagelse af alle For
være omkommet om Efteraaret; thi I sigtighedsregler blev udsat paa for
kort Tid efter, at den forsl'andt skellige med rig Bundvegetation be-, 
fyldtes Bækken en Gang af Snesjap voksede Strækninger mellem Haslem 
og Is, og man fandt mange Fisk dø- og Bogen paa 3 til 4 Favnes Dyhde. 
,de i den af denne Aarsag; blandt Da udklækket Torskeyngel ikke 
dem har rimeligvis ogsaa vor 01'- er mere, end omkring en halv Cen
red været. timeter lang og tynd som ell Traad, 

Jeg havde hørt om dette ejen- er den naturligvis meget ømtaalelig, 
dommelige Besøg, Vinteren før jeg og det geraader derfor Flødevigens 
besøgte Gaarden og havde glædet Udklækningsanstalt til stor Ære, at 
mig til at se Fisken, men desværre der under hele Transporten saagodt
var den borte, og man kan godt Bom ingen Yngel døde. 

:orstaa, at Folkene paa Gaarden, 
Især Børnene, savnede deres gode 
Ven og Kammerat. 

(Dansk Fiskel'itirlende). Anekdoter. 
-0-

Fra en Roman: 
Hans Hjerte lignede en brusende 

Fjeldbæk. Fra Tid til anden spil
lede et dæmonisk Udtryk - som 
en legende 0rred om hallS Læ
ber. 
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Fiskeriudbyttet i Nissum Fjord I er tømt for Aal. Priserne har hel
i digvis været højere end i 1912, hvad 

i Aaret 1913 har været i Tilbage
gang. Totaludbyttet er anslaaet til 
79,806 Kr. mod 97,246 Kr. i 1912, 
og Tabet skylde's udelukkende Ned
gang i Aalenskeriet Det maa haa
bes, at F orholdet er begrundet i den 
tørre Sommer og ikke i, at Fjorden 

Aal 49,968 kg (84,!HO) a 

der har mildnet noget paa Tilbage
gangen. Skl'uppefiskeriet har frem
deles været godt. 

Nedenfor meddeles Oplysninger 
om Ellkeltfangsten, idet Tallene i 
Parellthes er de tilsvarende Tal fol' 
Aaret 1912. 

76 ø. (ca. 66) 38,138 Kr. (56,281) 
Laks 2,696 

" 
(2,382) " 355 

" 
(340) 9,590 (8,100) 

Ørred 773 
" 

(1,118) ., 114 
" 

(lG8) 886 (1,883) 
Helt 9,092 

" 
(13,745) 

" 
tiO 

" 
(46) 5,5GO (6,395) 

Gedde 2,678 
" 

(:l,459) II 80 
" (81) 2,144 (1,994) 

Aborre 2,070 
" 

(1,950) " 50 
" 

(45) 1,035 (875) 
Skaller 7,330 

" 
(8,050) " 19 

" 
(19) 1,412 (1,520) 

Skrubber 128,252 
" (120,320) " 15 

" 
(142/3) H),114 (17,700) 

Sild 995 Ol (1,700) " 155 
" 

(110) 1,477 (1,880) 
Andre Fiskearter 

Paa Odderjagt! 
Skitse 1m Nordvestkysten af Norge. 

-0-

Af gamle Knut Vaages Dygtighed 
som Jæger har der i min Barndom 
gaaet stort Ry i Bygden; særlig var 
han en Mester naar det galt Jagt 
paa Odder eller Sæl. Da jeg nn 
som nybagt Kandidat skulde opholde 
mig et Aars Tid i mit Fødesogn for 
ved Siden af Hu,;lærervirksomhed at 
drive Ørrednske og Rypejagt, faldt 
det mig straks ind at bede Knut om 
at faa Lov til at være med ham en 
Nat efter Odder - en Jagt som jeg 
aldeles intet Kendskab havde tiL 

Knut var ved at pusle med noget 
nede i Baaden, da jeg fremførte mit 
Andragende. 

Jo vel kan Du det, svarede Knut, 
Det er netop den rette Tid nu der-

4~)O 

Tllsammen 79,80G Kr. (97,246) 
(Dansk Fiskeritidende). 

til; :N atten er lys som Dagen, Sa~t 

man kan se, hvad man vil se, og 
det er varmt, saa vi behøver ikke 
at fryse, selvom man maa sidde 
urørlig og vente, ligefra Solen gaar 
ned til den staar op igen; thi stille 
maa man være, det er Hovedsagen. 

Da han skulde ud samme Aften, 
og jeg i enhver Henseende var for
beredt derpaa, kunde slaa mig 
til Ro hos ham hele Eftermiddagen. 
Han fordrev Tiden for os begge med 
et Foredrag om Odderjagtens My
sterier og Vanskeligheder, og han 
illustrerede sin Forelæsning med 
talrige Historier. Han var i den 
Grad interesseret for min teoretiske 
Uddannelse i Odderjagten, at han 
straks begyndte at eksaminere mig 
da han havde sluttet sin Forelæsning. 

Ved 8.-Tiden om Aftenen drog vi 
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afsted. Det var blikstille, vi havde 
en stiv:\lil at ro, og vi maaite un
der alle Omstændigheder være ved 
Stedet før Midnat og i fuld Orden 
der, før Odderen ved Daggry vente 
tilbage til den hjemlige Arne fra sin 
natlige Ekspedition i Søen. 

Vi naaede frem i god Tid. Baa
den fortøjede vi in de i en snæver 
Bugt et lille Stykke fra det egent
lige Operationsfelt og saa gik vi til 
Fods hen bag et stort Fjeldstykke 
som Knut havde udvalgt sig. 

Her har jeg siddet mangen 
Sommernat med Geværet færdigt, 
sagde Knut sagte, da vi havde pIa
seret os rigtig godt og hensigts
mæssig - her har jeg været man
gen Vinterdag for at udlægge Od
dersaksen, her har jeg mangen Som
mer og Vinter fanget mangen en 
rapfodet, smidig Slyngel af en Od
der. 

- Hvilken vidunderlig Nat! Him
melen uden en eneste Sky; Havet 
spejlblankt sall, langt man kunde øjne. 
Horisonten i Guldglalls af Straalerne 
fra en mægtig Skive, som om knapt 
en Time atter skulde hæve sig op 
af Havet. Og saa Stilheden! Hvor 
Brændningerne tordner ved Vinter
tid, hødes nu af og til blot et svagt 
Suk. Pludselig blev der Røre pall, 
Næsset til venstre for os. Maagerne 
skreg som rasende, hævede sig et 
Stykke til Vejrs og pilede saa, den 
ene efter den anden, med næsten 
sammenlagte Vinger ned mod et be
stemt Punkt i Vandfladen, hævede 
sig atter for paany at slaa ned. -

Der er han, hviskede Knut. 
Odderen? 
Ja; han spekulerede pall, at 

forsyne sig med Maageæg. Men der 
fik han en lang Næse. 

-- Han er da ikke bange for Man
gerne? 

N ej, men han er bange for 
Maageskrigetj han ved nemlig, at 
dette Spektakel kanyække Opmærk
somhed og tilkalde farligere Magter. 

(Fortsat). 

Litteratur. 
--0-

Fra Bureauehef ved Landbrugs
departementet i Stockholm Dr. Oscar 
NordqlJist har Redaktionen modtaget 
et Særtryk af samme Fiskeautoritets 
Pjece om "Fiskhushålllling", der er 
tilegnet den bekt>ndte Svensker Mar
cus Wallenberg i Anledning af hans 
halvtreds aars Fødselsdag. 

Pjecen giver i al sin Kortfattethed 
et klart og koncist Billede af den 
kunstige Fiskeavls Maal og Midler· 
og tjener Forfatteren til megen Ære. 

Red. 

~lindre~leddelelser. 
-0-

Østr'ig-Ungarns Udførsel af 
Karper i Aaret 1913. 

Ifølge det k. k. Handelsministeri
ernes i Wiens statiske Beretning 
har Karpeudførselen i Østrig-Ungarn 
i Aaret 1913 andraget 20809 Dob
beltcentner til en Værdi af 1,768,765 
Kr. Sammenligner man den med 
de foregaaende Aar saa viser Karpe
udførselen følgende Billede: 

1908 25710 Dobbeltcelltner. 
1909 22240 
1910 24087 
1911 lf.1952 
1912 21283 
1913 20809 

Totalindtrykket viser en svagt ned-
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adgaaende Tendens. For fuldtud at 
forstaa Mængden og Værdien, skal 
tilføjes at det her drejer sig om 
Bruttovægt. Tyskland modtog i Aa
ret 1913 ifølge den samme citerede 
Kilde 20,460 Dobbeltcentner, af 
østrig-Ungarns Export, eller med 
andre Ord omtrent hele Exporten. 

(Allg. Fisch.-Zeitmlg). 

ltlangel paa Sættefisk. 
Ifølge Meddelelse i Fiseherei-Zei

tung for 5. April 1914 klager de 
bømiske Damkulturer over :Ylangel 
paa Sættefisk. 

Norges Laks og Laksørred
fiskeri. 

Ifølge den norske Fiskeriinspektørs 
Beretning udgjorde Udbyttet af norsk 
Flodlaks- og Laksønedfisket'i i Aa
rene: 

Elve kg Kr. 

1904 ]32 151,810 20],642 
1905 127 179,369 234,990 
1906 126 194,528 250,578 
1907 137 228,347 297,355 
1908 137 210,823 281,367 
1909 142 168,481 249,717 
1910 142 189,735 285,434 
Den sammenlagte Værdi af nor"k 

Laksefiskeri udgjorde i Aaret 1910 
1,400,000 Kr. 

Antallet af i Gang værende 
Damkulturer i Sverig. 

Ifølge "Hedogørelse for åtgårder 
for Fiskerinaringen i Sverige". Var 
Antallet af Klækkeanstalter 31 og 
udsat Yngel og Æg i Aaret 1911: 

l..aksyngel 2,361,500 
Laksørredyngel 223,500 
Fjeldørredyngel 405,500 
Helt yngel 1,280,000 

Til Sammenligning skal anføres, at 
der ved 51 Virksomheder af lignende 

Art i Norge udklækkedes i Aaret 
1909-10. 

Laksyngel 
Laksørredyngel 
Fjeldørredyngel 
Helt yngel 

1,442,530 
1,333,700 

377,700 
914,500 

Al'tiklel'o,,; Meddelel!!!el' er stedse 

velkomne og bedes sendt under Adres

se: Dr. C. HolImeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser llJaa kun 

skrives paa Papirets ene Side al Hen

syn til Trykningen. 

Annoncer. 
-0--

100,000 Stk. 
Yngel af Kildeørred 

er til Salg paa TJ.yrsbæk pr. Vejle. 
C. Hansen. 

Geddeyngel 
til Udsætning i Damme, Moser, :\1el'
gelgl'ave og Søer kan i indeværende 
April Maaned faas til Købs å 10 Kr. 
pr. enkelt Tusinde. Flere Tusinde Ra
bat. Forsendelsen sker i Fiskeriels 
Spande. 

En.,;estofte Fiskeri 
pr. l\Iaribo. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-o liilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portiollsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afbentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensen. 
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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 Jernbane.station. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&}f~1I~8R f/)amRullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

®~~,~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~e 

~ p. d i I orbonsørre ,. I 
\X/ W Æ større Ørred, Gedder, Karper, i 
~ Suder, Skaller, Aborrer ~ 
~ .æ-. 
;y købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste li{ 
lr Jernstation. Æ 
Æ Æ I Kontant Betaling. I 
Æ . G. Domaschke, l( 
W W 
~I'_-' . Fischhandlun,,;, Berlin 40, i.ffi. 
L+'~ Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

@~~~~,~~,~~~~,~~~~~~~~~® 

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

Trykt i Sor. Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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afholder 

Generalforsamling 
paa Jernbanehotellet i Fredericia 
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p. T. Formand. 

Samling til ~Iidten! 
-0-

Er der noget, vi alvorlig trænger 
til i dansk Fiskeriadministration, saa 
er det Centralisation. 

Vi har i dette Land en Stab af 
udmærkede Videnskabsmænd, som 
hver pfta sit Omraade yder et for
trinligt Arbejde indenfor sit Speci
ale; men den faste Haand - den 
praktiske Fagmand, - der havde 
Magt og Villie til at afstemme hele 
det samlnensatte Istrument, som dan
ske Forskere paa dette Omraade 
frembyder saa det kun gav fulde, 
harmoniske Toner, det savner vi i 
aller højeste GI'ad. 

Ikke maa man dermed forstaa, 
at alt Samarbejde er udelukket uo
der de nuværende Forhold - tvert· 
imod! Mand og Mand imellem er 
der intet i Vejen, der gaar Samar
bej det udmærket. Der' er kun det 
at bemærke, at hver Mand helst 
arbtljder for sig selv, efter sit eget 
Maal og med de Midler, han paa 
Grund af fortrinlige, personlige K va
lificationer kan faa en eller anden 
Institutision til at yde sig. Om no
gen virkelig Plan for Udviklingen 
af det samlede Hav- og Ferskvands
fiskeri i Danmark er der derimod 
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ikke Tale. Og er der noget, der 
griber ind i hinanden, og efter mit 
Skøn, vanskelig kan holdes ude fra 
hinanden, saa er det netop Huv- og 
Ferskvandsfiskeriet. 

At vore Lovgivere ogsaa har 0je 
for denne Svaghed ved vor Admi
nistration s(~s ganske tydeligt af 
nedenstaaende 

Betænkning 
over' 

Forslag til Lov om Bemyndigelse for 
Regeringen til Afholdelse af Udgifter ved 
internationale- Havundersøgelser i Fiske-

riøjemed. 
(Afgiven arFolketinget~ lidvnlg d. 30. Marts 1914). 

Udvalget har den Opfattel se, at 
det vilde være formaalstjenligt om 
de videnskabelige Undersøgelser, 
som foretages i vore Farvande, Ind
søer og Vandløb i Fiskeriøjemed, 
og som nu ledes af flere selvstæn· 
dige Institutioner og foretages uaf
hængigt af hinanden, for Fremtiden 
foregik efter en samlet Plan og un
der en fælles Ledelse. Og Udval
get udtaler 0nskeligheden af, at 
man ved disse Undersøgelser i saa 
høj Grad som muligt tilstræber at 
være det praktiske Fiskeri til Nytte, 
og det ønsker undersøgt og over
vejet, om dette ikke bl. a. kan op
naas derved, at den Institution, som 
faar Ledelsen af de biologiske Un
søgeiser, sættes i Stand til at sup
plere disse med Undersøgelser og 
Forsøg af kemisk og teknisk Art, 
som kunde have Betydning for Fi
skeriprodukters Konservering og For
sendelse. - Derimod maa efter Ud
valgets Mening Udgifter til Under
søgelser, der ikke direkte har til 
Formaal at tjene Fiskeriet, henvi
ses til Afholdelse paa saadanne 

Konti, hvor Bevillinger til rent vi
denskabelige Formaal almindelig fin
des. 

Udvalget opfordrer derfor Land
brugsministeren til at lade under
søge, hvorledes en Omordning af 
vore biologiske Undersøgelsesfor·· 
hold i den nævnte Retning lader 
sig foretage, og derefter saa snart 
som muligt, senest i Rigsdagssam
lingen ] 915-16, stille Forslag om 
en ændret Ordning af disse l!'orhold. 

Da en saadan Om organisation for
mentlig vil ændre Forhold, der er 
en Forudsætning for den i denne 
Lov søgte Bevilling, og da denne 
Omorganisation og den eventuelt 
dermed følgende Sammenslutning af 
de forsk ellige biologiske Institutioner 
utvivlsomt vil kunne iværksættes i 
Løbet af højst 3 Aar, foreslaar Ud
valget, at man i Lovforslaget æn
drer ,,5 Aar" til ,,3 Aar" osv. 

Som man vil se af ovenstaaende, 
staar der klart og tydeligt i Betænk
ningens første Stykke, at Udvalget 
har den Opfattelse, at det vilde være 
formaalstjenligt, om de videnskabe
lige Undersøgelser, som roretages 
i vore Farvande, Indsøer*' og Yand
løb"') i Fiskeriøjemed, og som nu 
ledes af flere selvstændige Institu
tioner og foretages uafhængig' af 
hinanden, for Fremtiden foregik ef
ter eIl samlet Plan og under fælles 
Ledelse. Ved anden Behandling i 
Folketinget af Lovforslaget om Af
holdelse ar Udgifter ved internatio
nale Havundersøgelser i Fiskeriøje
med, der fandt Sted den 16. April 
iaar, fremhævede, ifølge "Berling
ske Tidende", ogsaa Udvalgets For
mand, den bornholmske Folketings-

*) udhævet af Red. 
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mand, Adjunkt Kofoed yderligere 
denne Udvalgets Opfattelse. 

Der er derfor al mulig Grund 
til at have sin Opmærksomhed hen
vendt paa disse Forhold, hvis vi ikke 
skal risikere, at den forholdsvis ringe 
Interesse Hovedmængden af den 
danske Befolkning har for vort Fi
skeri, yderligere skal svækkes. 

Der er et gammelt Ord der siger: 
"Hvad Du gør, gør fuldt og helt, 

og ikke stykkevis og delt" 
Maatte disse Par Ord tjene til 

Eftertanke! Red. 

Den engelske Aaleyngel 
i Sorø Søerne. 

-0-

Selvfølgelig er det ret spændende 
for en Fiskeavler, at afvente Hesul
tatet af sine C dsættelser, det være 
sig af befrugtede Æg ellel' Yng·el. 
Sker denne Udsættelse tilmed if.rie 
Vande, hvor Naturforholdene har 
mere eller mindre frit Spillerum. 
'og hvor Yngelens Fjender ofte er 
til Stede i stort Tal, er et saadant 
Foretagende jo ikke forbunden med 
saa lille en Risiko og Forventningen 
om et godt Resultat er derfor 
ganske naturligt øget i samme 
Grad. 

Praksis er nu en Gang Et og Teori 
noget Andet! 

Her i Sorø Søerne har jeg nu 
paa femte Aar, med stor Bekost
ning, udsat en Mængde engelsk 
Aaleyngel for at bøde paa den 
svigtende naturlige Opg;tng, og det 
er derfor rimeligt, at jeg har længtes 
efter at se noget til alle disse AaI. 

Allerede i Ji'jor viste der sig cl a 
ogsaa forskellige Stedet i Søerne 

en paafaldende Mængde mindre Aal; 
men det er først i indeværende 
Foraar, Gisningerne ere blevne til 
Vished, idet eli virk elig Fangst af 
Smaaaal, og det endda i ret stor 
Stil har fundet Sted. I en enkelt 
N at er der saaledes i en eneste 
Aalekube fanget ca. 60 Pd. Smaaaal 
d. v. s. ca. 400 Stk. 

Ved nærmere Undersøgelse viste 
det sig. at Hovedmængden af disse 
Aal havde levet fire Aar her i Sø-
8me, medens en mindre Pad kun 
havde opholdt sig her i tre Aar. 

De største Aal vare i Gennem
snit 
42 cm. lange og vejede ca. 92 gr.; 
de smaa vare 33 cm. lange og vej
ede ca. 45 gr. 

Man ser deraf, at Væksten til-
8 Y II eladen d e tiltager uforhol dsmæssigt 
stærkt, efter at en vis Alder og 
Størrelse er naaet. Jeg forventer 
derfor ogsaa, at de største Aal blive 
blanke om 3-4· AaI'. At det gan
.ske sikkert her maa dreje sig om 
den udsatte engelske Aaleyngel, er 
udenfor al Tvivl, idet der aldrig 
tidligere er iagttaget en saa myld
rende Vrimmel af Ungaal som nu 
for Tiden, samtidig med, at den 
naturlige Opgang, i de senere Aar, 
er yderligere vanskeliggjort ar Fa
briksvirksomhed, manglende Aale-
trapper 0.1. Red. 

Kønnenes Fordeling 
blandt Fiskene. 

-o-
l Allg. Fischerei-Zeitung for 15. 

April har Dr. K. Mulsow skrevet en 
meget interessant Artikel om dette 
Emne. Dr. Mulsow omtaler heri 
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nogle Aquarieforsøg, som ere udførte 
af I. Thumm og som har givet meget 
typiske Resultater. Thumm experi
menterede med Cichliden, en 
udenlandsk Fisk'eart, som ofte be
nyttes i Aquarier. Han parrede en 
meget stor treaarig Hunfisk af ei
clasoma nigrofasciatum med en et
aarig Hanfisk. Resultatet blev 800 
Efterkommere, hvoraf kun 50 var 
H unfisk. Den samme Hanfisk par
redes det følgende Aar, da den alt
Baa var toaarig, med en etaarig Hun
fisk; af de 400 Stk. Yngel, der frem
kom, var over de 300 Hunfisk. 

Lignende Forsøg med andre Fisk 
gav stadig det samme Resultat, at 
Parring mellem ældre stærkt udvik
lede Hunfisk med yngre svagere Han
fi\lk gav overvejende mandligt Af
kom og omvendt. 

Den samme Følge havde Parrin
gen mellem lige gamle, men ulige 
store Fisk; store, hurtigtvoksende 
Hunfisk, der blev parret med smaa 
lidet uviklede Hanfiskaf samme Aar
gang, gav ligeledes ganske overvej
ende mandligt Afkom. 

Grunden til, at man ofte i Klæk
l(eanstalterne fa ar forholdsvis mange 
Hanfisk blandt Afkommet, mener l •. 
Pittet er en Følge af, at Hunfiskene 
eftel'at være strøgne, atter udsættes 
i Holdedammene for igen at benyt
tes det kommende Aar, medens Han
fisken derimod gærne sælges og det 
Materiale, man derforgennemgaaende 
benytter til Avlen, kommer til at be
staa' af hovedsagelig gamle og store 
Hunfisk og unge og smaa Hanfisk. 

I den frie Natur bliver Forholdet 
derimod det omvendte; idet de gamle, 
stærke Hanfisk forjager de unge Ri
valer fra Legepladsen og Re~ultatet 
bliver derfor her en Yngel, der for 

den langt overvejende Del kommer 
til at bestaa af Hunfisk. 

Dette Forhold kan dog ogsaa blive 
ændret, f. Ex. i Vande, hvor der 
bliver drevet meget intensivt Fiskeri. 
Her vil nemlig Hovedmængden af 
store Fisk altid være bortfanget in
den Legetiden, hvorfor de legende 
Fisk kommer til at bestaa af første 
Gang legende Fisk, det vil sige 2-3 
A at' gamle Hanfisk og 3-4 Aar 
gamle Hunfisk. 

Da vi altsaa hel' faar overvejende 
yngre Hanfisk til ældre Hunfisk bli
ver Resultatet ogsaa overvejende 
mandlig Yngel. 

Videre Forsøg over dette Emne 
foretages for Tiden i den biologiske 
Forsøgsstation for Fiskeri i Mtin
chen. 

Bændelormen hos 
Fiskene. 

-0-

(Fischerci -Zei tung). 

Af og til ser man i Karpedam
mene unge, sædvanligvis to aarige 
Karper og Suder, del' stadig af
magres, miste deres smukke Farve 
og undertiden tabe Skællene. Deres 
Bug er som Regel opsvulmet, og 
de have Møje med at svømme om
kring. Samtidig finder man ogsaa 
døde Fiske med sprængt Mave drive 
i Vandskorpen. ]}fan har da atgøre 
med en frygtet Bændelorm (Ligula 
simplicissima), en af de aJler far
ligste af vore Bændelorme, som 
lever en Tid af sit Liv i Fiskenes 
Indre. Disse ubehagelige og farlige 
Parasiter finder man i deres yngre 
Stadier såavel hos Karper og Suder 
som hos Sandart og Gedde. Denne 
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Bændelorm er kun svagt leddet'.1 
Den har et temmelig utydeligt, 

I 
Hoved, der er forsynet med et Par 
svagt udviklede Sugegruber. 

Derimod finder man hos den tal
rige, bagved hinanden liggende Køns
organer, som ere fortrinligt ud
viklede, men som dog ikke frem
bringe modne Æg. Heraf fremgaar 
det, at Snylteren ikke er noget 
voksent, kønsmodent Dyr, men kun 
en Larve paa et langt fremskredent 
Stadium. Den er i Almindelighed 
15-30 cm lang og paa Midten ca. 
10 mm. bred. 

Foruden de allerede skildrede 
Sygdomstegn, foraarsager Dyret og
saa ved sin Vækst, at Fiskens Ind
volde presses sammen og blive sat 
ud af Funktion. Samtidig hermed 
optræder ofte en heftig Bughinde
betændelse hos Værtsdyret, der 
hurtigt bringer det Døden. Bug
muskulaturen slappes ogsaa under 
den fremadskridende Sygdom og kan 
derfor ikke i Længden modstaa det 
tiltagende Tryk, hvorfor Bugen til
sidst brister og Larven falder ud i 
Vandet. Her sluges den nu af 
Ænder, Hejrer og l\'laager. I Vand
fuglenes Tarm udvikles saa den 
kønsmodne Bændelorm (Ligula in
testinalis). Den kønsmodne Orm 
udskiller derefter sine Æg, der 
sammen med Fuglenes Ekskrementer 
falder i Vandet, hvor de sluges af 
Fiskene og derefter paany begynder 
deres Udviklingscyklus. 

Bændelomssygdommen (Ligulosis) 
er meget farligt for Fiskene, og 
hvor df'n optræder med større Vold
somhed kan den i kort Tid decimere 
en Fiskebestand. 

Mange Steder optræder den særlig 
blandt Suderne hvoraf ofte fra 50-
60 % kan være angrebne. 

Bpkæmpelsen af denne Bændel
ormsygdom er overordentlig enkel 
og falder ganske af sig selv, naar 
man kender Grunden til dens Ud
vikling. 

Man behøver kun at skyde aHe 
Vandfugle bort, og har aermed med 
et Slag givet den Dødsstødet. 

Alb. G. Kriiger. 

Paa OdderjagtI 
Skitse fra Nm~dvestkysten af Norge. 

-0-

(Sluttet). 
Atter lang Stilhed, med dæmpet 

Hvisken en Gang imellem. Saa 
hørtes der pludselig en svag, snøf
tende Lyd fra Knut, medens han 
stirrede spændt ud mod det lave, 
flade Skær, der viste sig et lille 
Stykke ude i Bugten. En mørk, 
langstrakt Skikkelse var ved at 
kravle op paa Skæret, med noget 
lysende hvidt foran sig. 

Odder-Fisk, hvi~ket Knut. Dyret 
gav sig magelig i Kast med sit 
Bytte og lod til fuldstændig at gaa 
op i Nydelsen; thi efter alt at 
dømme, mærkede Odderen ikke den 
Havørn, som øjeblikkelig val' sejlet 
ud fra Fjældsiden, og som nu i store 
Svingninger langsomt dalede ned 
mod Skæret, for at faa Part i Fro
kosten. Den firbenede Røver lod 
endda som ingen Ting, da Ørnen 
tog Plads paa Skæret; han lod den 
komme nogle nogle Skridt nærmere 

en Gang, to Gange, tre Gange. 
Men da den strakte Hals for at 
tage for sig af Retterne, gjorde 
Odderen et· lynsnart Kast med Ho
vedet og bed Ørnen i Hahlen. Vi 
hørte bare et Par svage Vingeslag, 
og i det samme styrtede Odderen 
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i Vandet, skræmt af det Spektakel 
som Ørnens Død havde foraarsaget. 

Kommer den igen? spurgte jeg. 
I alle Tilfælde ikke lige straks. 
-- Nu lød Solsortens første Mor-

gentriller oppe paa Fjældsiden. 
Det dag~s, hviskede Knut. Nu 

maa vi holde os færdige. 
Atter en Stund i Spænding. Raa 

fik jeg et Puf i Siden. Knut stirrede 
stift ud over Bugten. 

Ser Du P 
Jo, jeg saa! Et Sted midt i Bug

ten løb to smalh~ Striber skraat 
udover, hver mod sin Landside. De 
to Striber var fine smaa Bølger, 
som lavedes af Odderen, idet den 
med kun Næsetippen over Vand
skorpen sagte svømmede ind mod 
sit Hjem og Slll Dødsfjende. 

Vil Du skyde P 
Nej, svarede jeg. 
Jeg skælvede af Spænding, sam

tidig med at jeg havde Følelsen af, 
at Knut var rolig og kold som en 
Sten. Han fulgte med Geværmun
dingen Dyrets Bevægelser, lige til 
den kom ind til Fjældet, og saa -

Odderen krøb snigende op paa 
den nederste Sten, krummede saa 
Ryggen som en Kat og gjorde der
paa et mægtigt Hop op imod sin 
H'lle. Men Knut kendte Knebet fra 
tidligere Tid; han brændte løs netop 
i det rette Øjeblik, og Odderen faldt 
stendød ned imellem Stenene midt 
imellem Søen og sin egen Entre. 

- En svær Tamp, erklærede 
Knut; den sværeste som jeg nogen
sinde har kapret. Nu ud paa 
Skæret! 

Derude laa en stor Laks, tildels 
skambidt, men aldeles i'kke værdi
løs - og lige ved laa den forud 
omtalte Havørn, som Halsen næsten 
var bidt over paa. 

-~ Det susede over vore Hoveder, 
Knut kastede lynsnart Geværet til 
Kinden, og den ihjelbidte Ørns 
Ægtefælle styrtede ned, lige for vore 
Fødder, død som en Sild. 

Nu kom jeg til at huske paa den 
trttditionelle Dødssnaps. "Vilduhave 
en Dram til?" 

Derefter begav vi os paa Vej 
indover rundt om Næsset. I en 
lille Bugt, hvor der risler en klar 
F'jældbæk ud i Søen, lagde vi til 
Land, kogte Kaffe, spiste og tog 
"en Dram til." 

Mindre ~[eddelelser. 
-0-

FOl'bud mod Indførsel af 
Ferskvandsfisk til England. 

Som sæd vanl ig er det forbudt at 
indføre Ferskvandsfisk til England 
i Tiden fra 15. Marts til 15. Juni, 
begge ind., med Undtagelse af Hælt, 
Ørreder og Aal. A. Bølling. 

}'erskvandsknltur. 
Holstebro, d. 15. AP1·il. 

Udklækningsanstalten "Frøjk" her 
ved Byen har i de sidste Aaringer 
betydeligt udvidet sin Virksomhed. 
Den erhverved{)s i Aaret 1907 af Fi
skeriforeningerne ved Nissum, Ring
købing og Stadil Fjorde ved Hjælp 
af Staten, der endvidere yder et 
mindre Tilskud til Driften. I Aar 
bliver der til Udsætning noget over 
112 MilI. Yngel færdig, nemlig ca. 
4000,0.00 Stk. Havørred, ca. 104,000 
Stk. Laksørred og omkring 80,000 
Stk. Bækørred. Staten faar det halve, 
og den anden Halvdel fordeles til 
Udsætning med Tredjedelen i Ni'ssum 
FjOl'd og de to Trediedele i Ring-
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købing og Stadil Fjorde. Anstaltens 
34 Damme er desuden fyldt med 
spæd Yngel til senere Udsættelse 
samt til Portionsflsk. 

(Dansk Fiskel'itidende). 

l<"iskefryseriet i Hals. 
Det første Fiskefryseri efter Otte

sens Metode er nu færdigt og i ra
tionelt Drift. Den frosne Fisk kan 
holde sig fuldstændig frisk i fros
set Tilstand i €i Maaneder. De fore
tagne Forsøg med Frysning af Sild 
og Rødspætter er faldne meget hel
digt ud, og der sendes allerede 
frossen Fisk til Rusland, Østrig, 
Frankrig og England. En russisk 
Købmand var forleden, ·sammen med 
den russiske Konsul i Trondhjem, 
i Hals for at overvære en Frysning. 
I næste Uge ventes et engelsk Sel-
skab til Hals. (BerI. Tid.) 

Tysklands Fiskekonsum og 
Femern-Ruten. 

I en Ind beretning fra Liibeck 
fremhæves, at Tyskbnds Fiskekon
sum er i stadig Stignin g og den 
hjem~ige Fangst langt fra tilstræk
kelig til at dække Efterspørgselen, 
saa at det derværende Fiskemarked 
hovedsagelig er henvist til at dække 
sit Forbrug ved IndførselfraUcllandet, 
i Særdeleshed, for saa vidt Hoved
artiklen Sild angaar. Da Høst
fangsten af norsk Sild sidste Ef ter
aar undtagelsesvis var meget ringe, 
var Tilførselen fra Danmark i Sep
tember ]\:faaned betydelig større end 
i tidligere Aar, og Konsulen udtaler, 
at det er en almindelig Opfattelse, 
at den pmjekterede Femern-Rute, 
dersom den skulde kornme til Udfø
relse, vil kunne være til betydelig 
Nytte for de danske Fiskere og for 
den tyske Fiskeind'ustt'i, da det jo 

================== 

fol' denne særlig kommer an paa 
hurtig Levering. 

(Dansk Fiskedtidende.) 

Bladet sendes frit til Medlemmerne 

af "Ferskvandsfiskeriforeningen ". 

Kontingentet er 4 K1', aarligt. 

Artikler og Annoncer til Bladet 

sendes til Kontoret i Sorø, 

Prisen f% Annoncer er: 

1 Gang 15 Ø1'e pr. l-sp. P"tittinje, 

3 12 -

6 10 -

12 8-

24 5-

Klager over JYJangler ved Forsen

delsen rettes til Postkontoret; hvis 

Manglerne ikke afhjælpes, bedes Kla

gen sendt til Bladets Kontor i Sorø, 

C. Hof/meyer. 

Annoncer. 
---,0 --

100,000 Stk. 
Yngel af Kildeorred 

er til Salg paa Tbyrsbæk pr. Vejle. 
C. Btfnsen. 

Fiskeriet "Aalykke'" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima 9Jneæg. YnJrel 
og Sættefisk afDæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Sudel' 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. (Ih1'istensen. 
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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. 

d9~!fd81l fj)amllulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hantilen &- P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~ 

I Portionsørrei I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I I Suder, Skaller, Aborrer I 
~ køhes 0ll afhentes med Speeialvollu paa uær .... te ! Æ Jernstation. : 

I Kontant Betaling. I 
Æ: G. Domaschke, lK 

1
"'iS~hhandlnn:r, Berlin 40'1 

I.ehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

e~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin:r, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 
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. Ferskvandsftskeriforeningen 
afholder 

Generalforsamling 
paa Jernbanehotellet i Fredericia 

Lørdag d. 16. Maj 1914, Kl 11 Fm. 

Dagsorden: 

1. Beretning om Virksomheden. 
2. Aarsregnskabet fremlægges til 

Godkendelse. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Eventuelt. 

P. B. V. 

J. A. Bie, 
p. T. Formand. 

Den baltiske 
Udstilling 

i Malmø 
aabnes i Dag Fredag 

den 15. Maj. 

Fiskej'iudstillingen under den bal
tiske Udstilling. 

Herom skriver "Från Skogoch 
Sjø" : Fiskerihallen har faaet en sær
deles baade tiltalende og fordelagtig 
Beliggenhed, idet den er indrettet 
i en stor Bygning, der ligger ud til 
Vandet med Salene grupperede om 
et indre Bassin. I Bygningen bli
ver indrettet Akvarier, som kommer 
til at indeholde alle svenske Fersk
vandsfisk. 

Desuden vil der blive et stort 
Saltvandsakvarium med Fisk fra 

I Øresund. 
I Disse Akvarier bliver sikkert den 

baltiske Udstillings største Sevær
dighed. 

... 
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Karpens Ernæring. 
-o-

l Nr. 24 for 15. December 1913 
har vi givet vore Læsere Meddel
else om nogle Undersøgelser, der er 
foretaget af Dr. Rudolf Sachse ved 
den kg!. bayerske l"orsøgsstation i 
Wielenbach over Karpens Ernæring. 

Undersøgelserne er public6ret i 
AUg. Fisch-Zeitung og fortsættes i 
Nr. 9. for 1. Maj 1914. Denne 
Fortsættelse, som ogsaa er meget 
interessant, skal vi referere her. 

Dr. Sachse skriver deri, at hans 
Undersøgelser har vist, at Schiemenz' 
Antagelse, at Karpernes Hovednæ
ring er Bunddyr, er uholdbar. GruD
den til, at Schiemenz er kommen til 
det Resultat, ligger i, at han til Un
dersøgelsesobje kter enten ha vde Kar
per, der var fangede i Ruser og hos 
hvilke Fordøjelsen allerede var sall. 
langt fremskreden, at de zartcPlank
tonformer kun var tilstede som uken
delige Rester, eller ogsaa Dyr, der 
af en eller anden Grund var henvist 
til at ernære sig af Bundfaunaen. 

Saa meget fastslaar i alle Tilfælde 
Undersøgelserne, der ere bretagne 
i Wielenbach, at Susta har fuldkom
men Ret, naar han siger, at Karper 
søger sin Næring i alle Regioner, 
og at Plankton en ligesaa godt tje
ner den til Næring som Bunddyrene. 

Resultatet af Undersøgelserne i 
\Vielenbach er sammenstillet i neden
staaende Tabeller: 

Særlig interessant er det at se, 
at Tarmen hos de to Somre gamle 
Fisk, der er betegnet med Nr. 2 og 
3 omtrent udelukkende indeholder 
Dyr, der lever frit svømmende i 
Vandet. Saaledes findes der mange 
Larver af Ooretra "(Fluelarve ) og 
ligeledes forskellige Myggelarver. 

Derimod findes der i Tarmen hos 
Karperne under 1 og 4 særdeles 
mange Ohironomuslarver, der ere 
typiske Bunddyr. Samtidig kan der 
dog hos disse Karper ogsaa findes 
Plankton sammen med de forskel
lige Bunddyrformer. Hverken Bund
faunaen eller Planktonet kan altssa -
eom jeg allerede tidligere har paa
peget - betragtes som særlig ef· 
terstræbt, men Karpen æder om
trent alt, hvad den finder i den 
dybere Vandfauna. 

At den heller ikke kaster V rag 
paa passende dyrisk Næring, naar 
saadan tilfældigvis tilbyder sig frem
hæver Susta et typisk Exempel pall, 
i sin Bog. 

Han fandt nemlig at Tarmen hos 
hans stærkt voksende Karper pall, 
1,5 kg Vægt val' fuldt stoppet med 
Myrer (Formica fuliginosa), der sand
synligvis vare faldne i Vandet, idet 
de var i Begreb med at flyve over 
Dammen og tlaa blevet let Bytte 
for Karperne. 

Naar Karperne til Exempel opta 
ger flere Oyclopider i Føden end 
Daphnider eller mere Bundfauna 
end Plankton, kau det ligge i at den 
paagældende Dam er rigere paa denne 
eller hint NæringsmiddeL Naar man 
samtidig betænker, at Forekomsten 
i Vandene af levende Organismer, 
isærdeleshed Planktonet, er under
kastet store Svingninger, som staar 
i Forbindelse med Aarstiden, vil 
man let forstaa, at den tilstedevæ
rende Karpenæring ikke altid er den 
samme, men tvertimod underkastet 
meget betydelige Forandringer. En 
stor Indflydelse har Vejret ogsaa, 
idet Karperne i mørkt, regnfuldt 
Vejr overvejende opholder sig paa 
Bunden, medens de paa Solskins-
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Karper i tredje 

Sommer 
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Tabel 1. 

fanget 5/8 fanget 18/8 fanget 25/9 '.1 tanget 5110 

Vægt 665 g Vægt 58~g Vægt 750g I Vægt 810g I 
-,. Nr. 1 1~2 ~ Nr. 3 "ij Nr. 4 f.j'! 

PI. Bd. I Bd. PI. I Bd. II PI. , Bd. I 
=C=hi=r=on=o=m=u=s=la=r=v=en==M=1 ==:=0= X -1-- I '="==-=Cr'==O=·l="'i=.===-= ," 

Coretralarven l, X O X" --- -_ _-~ I,. Tegnforklaring: 
Andre Iusektlarver-

~i;::::pbalus I',:, ~ X 11}0 _II = ',! ~ ~~~et lidt 
Eurycercus . X Ir - - 11- - li C meget 
Cyclopiden li LJ X . C D il O = overmaade 
Astracoden l - X - ! - -- - t meget 
Snegle II X X I I - PI. betyder Plank-
Amiraea aculeata I -\1 ,I ton og Bd., at det 
(Hjuldyr) i er Bundformer. 
Difflugia (Protozoon) 1--2 --'- I ~ ii 

~~aJ~:~~ger II-T - ? -11- T - il-

Tabel 2. 

Karpeyngel Juli Juli: Juli Sept. 'I 

-- fa~~et iJ!~-fa~~e~ i ',',I fa~~ef i ~Ia~~et i II 
,,2 cm 19. 21/2 cm Ig'l.3 cm Ig. 6~m Ig,_, 

, PI. I Bd. phl~d. I PI. I Bd. Pl.! Bd.1 
-Ch-i-ro=-n=o~ln=u=SI=a=r=ve=n====*II===*1=2==~==fl= =--~I~I ==~II~~I~~==XX~=============== 
Andre Insektlarver 
Eurycercus 7' 
Alona 
Dapnia, Simocephalus 36 , 
Polypbemus l I 
Chydorus + 

X 

Cyclopiden 2 X ,1- II' 

Snegle 
Algor 

LJ 

X X 

Chironomuslarven 
Coretralarven 
Cyclopiden 
Astracoden 
Eurycercus 
Chydorus 

Myggelarven. 
- Fluelarven. 
= Vandloppe, Enøje. 
- Muslingekrebs. 

} Smaakrebs. 

Tegnforklaring: 
som ved Tabel 1. 
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dage svømmer muntert omkring i 
Vandet. 

Naturligvis maa saadanne Forhold 
ogsaa indvirke paa Næringens Sam
mensætning. 

Kendskabet til alle disse Ting er 
endnu forholdsvis ringe, og Und('r~ 
søgelserne herover vil derfor blive 
fortsatte ved Forsøgsstationen 
Wielenbach. 

Red. 

Den 2. nordevropæiske 
Fiskehandler- og Ha vfiske

rikongres i Malme, 
den 17., 18. og 19. Juni d. A. 

-0-

Vi har fra Forretningsudvalgets 
Formand modtaget følgende Medde~ 
leIse: 

Den første nordiske Fiskehand
ler- og Havfiskerikongres i Køben~ 
havn 1912 besluttede at afholde næ
ste Fiskehandler- og Havfiskerikon
gres i Malmø under df\n baltiske 
Udstilling 1914 og under Navn af 
Den 2den· nOTdevropæiske Fiske
handle1'- og HavjiskerikongTes. Et 
Udvalg nedsattes til at forberede 
Kongressen. 

Efter Alldragende fra "Svenska 
Fiskhandlareforbundet" bevilgede 
den svenske Regering et større Be
løb til Dækning af de med Kon
gressen forbundne Udgifter, ligesom 
flere svenske Husholdningsselskaber 
samt et svensk Landsting ydede Bi
drag. H. M. Kongen af Sverrig har 
nedsat et særlig svensk Udvalg til 
at forberede og ordne den omtalte 
Kongres. 

Ifølge den svenske Regerings Be
stemmelse skal Den 2den mellem-

folkelige østeTsøjisker'ikongres af
holdes under den baltiske Udstilling 
og Den 2den lw1'devropæislce Fiske
handle'r- og HavjiskerikongTes sh! 
tillige indbefatte 0stersøfiskerikon
grossen. 

For Kongressen er valgt føl~ende 
Præsidenter og Vicepræsidenter 
samt Generalsekretær: 
Ærespræsident: Hofjægermester, 

Friherre Nils Tralle, Trollenas, 
Sverrig. 

Præsident: Fiskerireder K. M. 
Vendsyssel, København. 

Vicepræsidenter: Fiskerireder Os
car Dahl, La RocheIle. 

Fiskerireder Ilub. DiTkzwager, 
Schweningen. 

Konsul Ingv. KUngenberg, Trond* 
hjem, 

Fiskehandler G. Moody, Grimsby, 
Fiskehandler Paul Radmann, Ber

lin, 
Fiskeriinspektør J. Albert Sandrnan, 

Helsingfors, 
Professor Guido SchneideT, Riga, 
Fiskehandler L. Stankewitz, Gøte

borg. 
Generalsekretær: Dr. phil.Thor An

dersson, Stockholm. 
Følgende Foredrag vil blive af

holdte: 
1. Direkt0r, Dr. phi!. ,Johs. 

Schmidt, København: Undersø
gelser angaaende Aalens Biologi. 

2. Staatlicher Fischereidirektor Liib
bert, Hamborg: *Statslige For
holdsregler til Fremme af Fiske
konsumen. 

3. Kommandør C. F. DTechiSel, Kø
benhavn: *Orn Ilandbringelse af 
umoden Fisk. 

4. Generalsekretær JJ,Jax StahmeT, 
Altona: *Statsforholdsreglers Ind
virknillg paa Fiskehandel og Fi
skeindustri. 
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5. Fiskerireder L. J. van Geldern, 
Vlaardingen : *Internationale 
Retsregler til Beskyttelse af de 
i Havet udsatte Fiskenet. 

6. Professor O. Pettersson, Holma, 
Brast ad : Om Forandringerne i 
østersøens Tilstand og deres 
Indvirkning paa Fiskeriet. 

7. Fiskehandler L. Stankewitz, Gø~ 
teborg: *Handelsmetoder, Pak
nings- og EmbaJlageforhold i 
Sildehandelen. 

8. Doktor G. Hiilphers, Stockholm: 
Om Afkøling og Frysning af 
Strømming. 

9. Fiskeriintendent G. Swenander, 
Lund: Om billige Fiskesorter i 
Sveriges Indsøer, som egner sig 
til Udførsel. 

10. Doktor Thor Andersson, Stock
holm: Om Afkølingens og Frys
ningens Anvendelse i Sveriges 
Fiskehandel. ' 

11. Professor Schneider, Riga: Den 
første mellemfolkelige 0stersøfi
skerikongres i Riga 1910. 

12. Bureauchef Nordqvist, Stock
holm, Fiskeriinspektør F. V. 
. Mortensen, København, Profes
sor Henking, Berlin, Professor 
Sclmeider, Riga, og FiskerEn
spektør 8andman, Helsingfors: 
*Redegørelse for Forholdsregler
ne til Sælens Formindskelse i 
0stersøeIl. 

De med * betegnede Foredpag 
,'entes særlig at give Anledning til 
Diskussion. Til Foredragene kan fore
slaas Resolutioner. 

Kongressen afholdes i Malmø i 
Kongreshallen paa den baltiske Ud
stilling, som ogsaa omfatter Fiskeri· 
produkter, Fiskeriredskaber. Tilbe
redning af Fisk, Piskefartøjer og Fi
skebaade og deres Udrustning, Fi
sketransport, Fiskekultur samt viden-

skabelige Fiskeriundersøgelse!', Fi
skerilitter::ttur m. m. Kongressen 
afholdes i sallJme Uge som Jubi
læumslandbrugsmødet, hvis tiende 
Gruppe omfatter en Udstilling af le
vende Ferskvandsfisk i Akvarier 
samt Redskaber og Apparater til 
Udklækning af Fisk. 

Deltagelse i selve Kongressen er 
gratis, men der betales for hver Per
son 3 Kroner i Entre til den bal
tiske Udstilling, hvor Kongressen af
holdes. Der foranstaltes en Kon
gresmiddag for Damer og Herrer, til 
hvilken Deltagerne maa tegne sig 
senest paa Kongressens første Dag. 

Kongresdeltagernes Damer kan 
deltage i Møderne og Festlighederne 
og er særdeles velkomne. En sær
skilt Damekomite modtager Kongres
damerne. 

Den af Kongen af Sverige nedsat
te Indbydelseskomite bestaar af Fri
herre Nils Trolle, Trollenas, For
mand, nr. G. Ekman, Gøteborg, Vi
ceformand, Bureauchef Dr. O. 
Nordql'ist, Stockholm, Kapt. G. 
.Magnusson, Varekil, og Piskeekspor
tØl' L. Stankewitz, Gøteborg . 

Kongressens øvrige Bestyrelse be
staar af: 

Joseph Rigenwald, Lorient, Frank
rig, Hub. Dirkzwager, Scheweningen, 
Holland, Fr. Begge, Langesund, 
Norge, Gust . .Moser, Altona, Tysk
land, G. Moody, Grimsby, England, 
Johs. Schmidt, København, Dan
mark, Oscar Dahl, La Rochelle, 
Frankrig, L. r. van Geldern, VIa ar
dingen, Holland, Ingv. Klingen berg, 
Trondhjem, Norge, Paul Radmann, 
Berlin, Tyskland, E. L. Salomonsen, 
London, England, K. M. Vendsyssel, 
København, Danmark, samt Thor 
Anderson, Stockholm, Generalse-
kretær. (Dansk Fiskerilidende. 
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Kalkholdig Vands Indvirkning 
paa 0rredæg. 

-0-

I AUg. Fischerei-Zeitung for 1. 
Marts iaar skriver Ludwig Palme1' 
følgende: 

Jeg ejer et lille Klækkehus, der 
faar sit Vand rra en Kilde. Kilden 
der udspringer oppe paa Bjergsiden 
i grønlig I..erjord, er stærkt kalk
holdig. Vandet løber, inden det kom
mer til Apparaterne, over en Stræk
ning ar I\a. 30 Meter. 

Undervejs bliver det ved Hjælp 
af et kunstigt Vandfald mættet med 
Ilt, ligesOlIl det renses ror alle ler
holdige Partikler. 

Rensningen strækker sig dog ikke 
til at berri Vandet for Kalken. At 
denne er til Stede i Vandet i be
tydelig Mængde, ses af, at den smalle 
!tende hvorigennem Bækken flyder 
er helt indrammet med Tuffstens
dannelser. 

Jeg har nu bragt i Erfaring, at 
0rredæg, der ere befrugtede paa 
Stedet og derefter anbragt i Appa
raterne, næsten alle rorblive i Live, 
selvom der udenpaa dem danner 
sig et ganske tyndt Lag ar Kalk, 
Derved er det ogsaa sværere at se 
Forskel paa de hvidlig~ farvede døde 
Æg og de levende Æg, da begge 
omtrent hal' samme Udseende. 

Af Æggene kom der en hel Del 
Yngel, men der var dog ikke saa 
faa Æg tilbage, hvor Hinden var for 
haard til at Yngelen kunne slippe 
igennem ! Jeg prøvede forsigtig at 
trykke med Fingrene paa nogle af 
de Æg, <ter tilsyneladende var fyldt 
med livløst Indhold, men randt ikke 
saa sjældent at de indeholdt en le
vende Embryo, og at de saaledes 

havde brudt deres Fængsel, hvis De 
blot havde kunnet. 

Tillige lagde jeg Mærke til, at de 
sprøde, haarde Æggeskaller bliver 
liggende pRa Bunden af Apparaterne 
og at de generede den spæde Y n
gel i sine Bevægelser. Ligeledes 
saaredes Yngelen ogsaa let pall. Skal
lernes haarde, skarpe Rande. 

Saadanlle Forhold ere naturligvis 
ret ubehagelige for en Ejer af en 
Klækkeanstalt. Det er derfor i den 
Slags Tilfælde aldeles nødvendigt 
at træde hjælpende til, hvis man vil 
have noget Udbytte af sin Bedrift. 
Men hvorledes bærer man sig ad 
dermed? (Sluttes). 

Mindre ~{eddelelser. 
-0-

Fiskene dør i Færringfjord. 

I de senere Aar har man i Fær
ring I<jord fanget eu Del Helt. Den 
fede Laksefisk er meget efterspurgt 
og en ynllet Delikatesse i Jylland. 
Tidligerfl har der ogsaa været en 
Del Helt i Fjorden, men en Sommer 
uddøde de pludselig, og Masser af 
døde Fisk skylledes ind paa Stran
den. At der nu atter var ved at 
komme en Fiskebestand i Fjorden 
skyldes sikkert, at Helten er vandret 
ind fra Havet og gennem Vandlø
bene ved Harboøre ind i Fjorden. 
Men nu er Herligheden atter forbi. 
Ligesom forrige Gang skyllp.s der 
Mængder af døde Fisk i Land, eller 
man kan træffe Fisken staaende i 
Vandskorpen saa dvask, at man kan 
tage den med Hænderne. 

Fjorden er ogsaa fyldt med for~ 

skellige Karpefisk, navnlig Rudskal-
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ler; men disse flygter nu op i Vand
løbene. 

Det er, som om Fjordvandet inde
holdt et Giftstof, Fiskene ikke kunde 
taale. Sidste Gang blev der ikke 
foretaget nogen videnskabelig Un
dersøgelse af Fænomenet; men dette 
sker maaske denne Gang? 

(København). 

Opskrifter. 
-0-

Sandartjilet a la Joinville. Den 
rensede og Hækkede Sandart befries 
for Benene, skylles og tørres med 
et Fiskeklæde, samt drysses med Salt. 
Naar den har trukket en halv Time, 
tørres den atter af og skæres i Sld
ver, som belægges med Fiskefars, 
hvori er stukket nogle Rejer eller 
Krebsehaler. Derpaa lægges Ski
verne i en Kasserolle, smurt tykt 
med Smør, og dampes møre i hvid 
Vin. Der maa kun være saa megen 
Væde, at det lige kan dampe. Ser
veres med fransk Sauce. 

Gedde a la Hamburg. Gedden flæk
kes, Benene pilles fra, og Skindet 
Ha as af, den strøs med Salt og maa 
ligge et Par Timer. Æggeblomme 
og Smør røres sammen, Fisken tør
res af i et Klæde og smøres paa 
begge Sider over hermed, hvorefter 
den drysses med Rasp og reven Ost. 
En Bradepande smøres med Smør, 
Fisken lægges deri og overhældes 
med smeltet Krebsesmør og lidt 
Fløde, hvorefter Panden sættes ind 
i en temmelig varm Ovn, den dryp
pes til med sin egen Sauce og staar 
i Ovnen, til den er lysebrun. Saucen 
koges a.f den Saft, som er ved Fi-

sken, den spædes med kraftig Suppe, 
der kan være lavet af gode Bouil
lonterninger, jævnes med Mel og 
krydres med Salt og Champignon. 

(Hus og Hjem), 

A rtikleroa: 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. 

Annoncer. 
-0--

Fiskemester. 
En ugift velanbetalet Mand 27 Aar, 

har været 7 Aar ved Faget, søger Plads. 
Billet mrkt. »Fiskemester« modtager 
Bladets Kon tor. 

s. 
i Jylland ca. 80 Hektarer, særdeles 
fiskeria: ønskes solgt. Billet mrkt. »SØ« 
modtager Fi<;kedbladet. 

100,000 Stk. 
Yngel af Kildeørred 

er til Salg paa Tbyrsbæk pr. Vt'jle. 
C. Hansen. 

Fiskeriet ,,!aly kk e" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn"eJ 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørref' samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portiollsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensen. 
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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, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
. sælges. 

~9~iJ~8K f/)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &1 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
~. 1f{ 

I Portionsørred, I 
I. større Ørred, Gedder, Karper, I 
I Suder, Skaller, Aborrer I i købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste ~ 
2K Jernstation. ft 

I G. ~o~t:~::n~ke, i 
I!'ischhondlnu", , Berlin 40, 

Lehrierstr8.sse 18--19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

StatskonsuJent, Magister Chr. Loftin"" Lykkesholmsallt\ 3 A, København. 

Trykt i Sorø Boatrykkeri (Aktieselskab). 
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OlU Produktion 
og Salg af Orredfisk. 

0-

En kort Redegørelse. 
De allerfleste Producenter af Por

tionsørreder ved af Erfluing, hvor 
vanskeligt de h'ir ved at komme af 
med disse Fisk, naar de er "færdige". 
Der kommer ikke saa sjældent 
en af disse Producenter og spørger 
mig, om dette uheldige Forhold 
ikke kan blive forandret; thi de 
har ikke Raad til at lade deres 
færdige Portionsfisk gaa i Dam
mene Maaned efter Maaned og 
vente paa, at den, der har købt 
dem, kommer og afhenter dem. Ja, 
det er ikke længere siden end i Gaar.· 
at en Producent ringede mig op 
pr. Telefon og bad mig sige ham, 
hvad han skulde gøre. Han havde 
siden Marts haft 3000 Pd. Portions-

ørreder gaaende færdige i sine 
Damme, og der var desværre ingen 
Udsigt til, at han kunde komme af 
med dem i en nær Fremtid; og det 
var jo vedblivende ikke til at holde ud. 

Som det er gaaet denne Mand, 
er det gaaet saa mange andre, og 
saadan er det ogsaa gaaet mine 
Sønner og mig i adskillige Aar. 
Men der er den Forskel, at for de 
fleste Fiskeproducenter el Produktion 
af 0rredfisk ikke noget Hoveder
hverv; men det er det for mine 
Sønner og mig. Vi har derfor ondt 
ved at taale det Tab, der er for
bundet med at lade færdige Po r
tionsfisk blive gaaende i Dammene 
Maaned efter Maaned, inden de 
bliver afhentede af Køberen. 

Mine Sønner og jeg kender ogsaa 
til at have 3000 Pd. Fisk staaende 
færdige i 3 Maaneder, inden de 
bliver afhentede. Ogsaa i Aar har 
vi omkring 3000 Pd. staaende fær
dige. 

Lad os nu engang udregne, hvad 
det koster Producenten at have 3000 
Pd. 0rredfisk staaende færdig i 
3 Maauedør, inden de bliver afhentede 
af Køberen. 

Sætter vi Salgsprisen til l Kr. 50 
0re pr. Pd. - der er dem, der faar 
mere, og dem, der faar mindre 
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saa repræserterer de 3000 Pd. Por
tionsfisk en Kapital paa 4,500 Kr. 
Disse Fisk har ventet paa Aftagelse 
i 3 l'vlaaneder. Renten for denne 
Tid - regnet efter 6 p. C. giver 
90 Kr. Hertil kommer desuden 
Dødelighed, Svind og Fodertab. 
Men paa den Plads, hvor de 3000 
Pd. Fisk gaar, kunde Producenten 
ved at indplante -.20,000 Stkr. gode 
Sættefisk under normale Forhold i 
de 3 Maaneder have tjent 1000 Kr. -
Lægger vi alle disse Tah sammen, 
faar vi en ganske køn Sum. - Saa 
stort kan Tabet være for os under 
saadanne Forhold, og det vil til
nærmelsesvis blive det samme for 
enhver anden Producent under de 
samme:Forhold. Hvem er saa disse 
gentagne betydelige Tab komne til
gode? Denne Beregning er ud
tørt efter min Søns nøjagtige Op
tegnelser i hans Aars- Regnskaber. 
Han kom derved til det R':lsultat, at 
den Fisk, der var lovet 1 Kr. 50 
Øre for pr. Pd., den kunde han lige 
saa godt straks, da den stod færdig, 
have solgt for l Kr. a Øre pr. Pd. 
Saa havde han desuden opnaaet, 
at han 3 l\1aalleder tidligere havde 
haft Penge til at klare sine Udgifter 
med og været fri for den Ubehage
lighed, enten at skulle have Forskud 
af Køberen eller at laane Penge 
til 6 p. C. i en Bank. 

Disse store Tab og de utaalelige 
Forhold i det hele taget havde til 
J;'ølge, at mine Sønner tilskyn dede 
mig til selv at sælge vore Fisk i 
Udlandet. Da jeg kunde iudse, at 
at det hverken for deres eller mit 
V ~dkommende kunde blive ved at 
gaa for 08 i Længden paa den gamle 
Masda, saa fulgte jeg tilsidst deres 
Raad. Jeg frigjorde vore Fiskerier, 
og vi begyndte selv aL eksportere vore 

0rredfisk. Jeg er sikker paa, at 
dette vil faa de bedste Følger baade 
for mine Sønners og mit Fiskeri. 
Man skulde nu synes, at dette Skridt 
fra min Side ikke kunde komme 
til at faa Folger for Landets øvrige 
Fiskeproducenter. Men det faar det 
nok alligevel. Dog det skal jeg ikke 
komme iud paa her. Jeg har hørt 
noget om, at vore Fiskeproducenter 
tænker paa at slutte sig sammen 
for at værne deres fælles Interesser 
overfor Fiskeeksportørernes Sam
menslutning, altsaa overfor den 
Ring, disse har dannet. Hvis der i 
den Anledning bliver sammenkaldt 
til et Møde af Producenterne, da 
skal jeg være villig til at komme 
til Stede, og jeg skal da, om øn· 
skes, oplyse, hvordan Fremtidsud
sigterne efter mit Syn er for vore 
Fiskeproducenter med Hensyn til 
Salg og Eksport af deres Produkter. 

;\[en der var en anden Grund, 
hvorfor jeg valgte at staa fri og 
uafhængig. Der var andet, der efter 
min Mening vil drage gode Føiger 
efter sig med denne frie Stilling, 
løst fra alle Kontraktbaand. Og 
det var, at mit og de andre OlU

talte Fiskerier derved kunde løses 
fra denne ensidige læggen Vægt 
paa at producere Portionsørreder. 

Der et· tidligere her i Bladet 
advaret mod denne ensidige Pro
duktion af Portiollsfisk og ~laaet til· 
Lyd for at producere mellemstore 
Fisk fra 2-3 Pd. pr. Stk., da den 
bedste Tredjedel af vore Sættefisk 
vilde egne sig fortrinligt dertil, idet 
man hertil udsorterede de mest 
hurtigvoksende. Men efter de Op
lysninger Dr. Hoffmeyer fremkom 
med, paa Generalforsamlingen, er 
jeg nær ved at tro, at der alle
rede for 1 Punds Ørreder kan blive 
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et godt Marked i England. Dermed 
skal dog ikke være sagt, at det 
maaske kan være nok saa lønnende 
at producere 2-- 3 Pundsfisk, der jo 
som bekendt er let solgte i Vinter
tiden til gode Priser. 

Og jeg er netop i den senere Tid 
kommen mere og mere ind paa, at 
vi bør lægge os efter at producere 
0rredfisk paa 1~2·-3 Pd. Det staar 
nemlig nu i vor ::Ylagt at skaffe os 
hurtigt voksende Fisk ved vore Sor
teringer. Det kan ske ved, at ud
søge de bedste Hanfisk af Besæt
ningen. Disse kan som bekendt 
bedre holde Kødet paa i Lege
tiden end Hunfiskene, idet de i denne 
Tid tager Næring til sig, hvad Hun
nerne ikke gør. Hunnerne ser der
for efter Legetiden ikke godt ud 
og egner sig ikke for Markedet om 
Vinteren. Men det gør Hannerne 
derimod. Under en temmelig haard 
Vinter betales disse med høje Priser. 

Hvis de tyske Forsøg holder Stik, 
da vil det være en let Sag at pro
ducere H anørreder efter en større 
Maalestok, hvad der jo særligt maa 
lægges Vægt paa, naar et Fiskeri 
for en stor Del gaar over til at pro
ducere Fisk fra 1-3 Pd. -

De nævnte Forsøg har -- efter 
hvad der har været meddelt her i 
Bladet givet til Hesultat, at af 
en stor Hunfisk's Æg, der er be
frugtede af en lille Hanfisk, bliver 
2/3 af Yngelen Hanfisk, og omvendt 
bliver der ved Befrugtningen af en 
ung Hunfisk's Æg med en stor Han 
overvejende Hunfisk. -

Hidtil har vi desværre paa dette 
Omraade næsten udelukkende været 
henviste til at bygge paa tyske For
søg. Nu lader det heldigvis til, at 
vi og!!aa her hjemme begynder at 
gøre Forsøg paa dette Omraade. 

Der bliver nemlig nu gjort Forsøg 
paa, at frembringe en ikke alene 
hurtigtvoksende Ørredfisk, men en 
Fisk af Mellemstørrelse, der kan 
præsentere sig paa Markedet som 
en overordentlig fin VarG. Det er 
dog noget, som jeg ikke skal komme 
ind paa her. Jeg skal blot anføre, 
at Dr. Joh. Petersen, Direktør for 
den biologiske Station, interesserer 
sig meget ror Sagen, og der er der
for stor Sandsynlighed ror, at For
søget vil lykkes. Hvis der bliver 
noget ar det paatænkte Møde an
gaaende Sammenslutning ar IJrodu
(\enierue, skal jeg være villig til at 
give nærmere Oplysning om de her 
berørte Forhold. 

Da der her i Bladet, i sin Tid 
blev sIa aet til Lyd for del vis Pro
duktion af mellemstore 0rredfisk, 
blev der kort efter optaget en Ar
tikel efter et tysk Fiskeriblad, hvori 
der advaredes mod at slaa ind paa 
den Vej. Hvor kan de nede i Tysk
land vide, hvad der tjener de danske 
Fiskeproducenter bedst? Det er mu
ligt, at det ikke passer for tyske 
Produeenter. Men en Ting er sik
ker nok: Jet passer hverken for 
tyske eller danske Eksportører! 

De danske Fiskeproducenter træn
ger til, at deres Salgsinteresser bli
ver varetagne paa en bedre ~1aade, 
end det nu sker. Hidtil har vi ladet 
Eksportørerne varetage den Ting. 
Man skulde dog synes, at ingen bedre 
kunde varetage disse Interesser, end 
Producenterne selv. Men det kan 
ikke lade sig gøre uden Sammen
slutning, og den maa finde Sted 
snarest mulig, dersom vi da vil gøre 
os Haab om at forebygge endnu 
vanskeligere Afsætningsforhold. Det 
kan jo ikke nytte, vi kan producere 
nok saa mange og nok saa gode 
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:Fisk, naar vi ikke kan komme af 
med dem; eller, selvom vi kan det, 
da paa en Maade, vi ikke kan være 
tjent med. 

Ved Sammenslutning kan vi, efter 
at vore Salgsinteresser er ordnede 
paa on for os betryggende l\faade, 
endvidere udvikle vor Produktions
evne udover den nuværende Ensi
dighed. Det kan faa sine farlige 
Følger saadan ene og alene at pro
ducere Portionsfisk med Tyskland 
for øje. Der er ogsaa andre Lande 
i Europa, hvor de vil købe Ørred
fisk og give en god Pris for dem; 
men det er jo ikke sagt, at de alle 
Steder vil have dem paa Portions-

Jisk's Størrelse. Portionsfisk er nær
mest at betragte som en Hotelfisk. 
Men der spises ogsaa Ørredfisk i 
Hjemmene ;ogder sætter man mangen 
Gang mere Pris paa en mellem,stor 
Ørred. Det er da ogsaa den Stør
relse, der gennemgaaende opnaar 
de højeste Priser. 

Da det Rygte er blevet ud spredt, 
at jeg er i Færd med at starte en 
Eksportforening, har jeg set mig 
nødsaget til at fremkomme med 
denne Redegørelse her i Bladet. 
Nu ved man altsaa, hvad jeg har 
gjort, og hTorfor jeg har gjort det. 
Jeg har frigjort mig. fra et Kontrakt
forhold, som jeg som Sælger skzdde 
overholde, men som Køberen ikke 
overholdt, fordi han som han 
sagde - ikke kunde overholde den. 
Jeg har altsaa ikke sagt mig' løs fra 
nogen Sammenslutning med Landets 
øvrige Fiskeproducen ter; thi en Sam
menslutning paa dette Omraade -
som haardt har været tiltrængt 
eksisterer jo faktisk endnu ikke. 

Smidt Nissen. 

Generalforsamlingen 
i Fredericia 

d. 16. Maj 1914. 
-0-

Formanden indledede Mødet med 
at mindes afdøde Bestyrelse:!'!medlem 
i Foreningen, Murermester Morten 
Nielsen, Kolding, og meddelte, at 
Foreningen havde sendt en Krans 
til hans Baare. 

Forsamlingen rejste sig. 
Formanden gav endvidere Med

delelse om, at Dr. Hoffmeyer havde 
repæsenteret Ferskvandsfiskerifor
eningen ved Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling og ved samme 
Lejlighed bragt den afgaaede For
mand Kommandør Sølling en Tak 
for godt Samarbejde med vor For
ening og udtalte en Lykønskning til 
den nye Formand, Kutterfører Jen
sen, Grenaa. 

Formanden omfalte derefter Land
brugs-Ministeriets afvisende Hold
ning overtor Ferskvandsfiskerifor
eningen med Hensyn til at give 
Statstilskud, og udtalte Haabet om, 
at Ministeriets Syn'paa Foreningens 
Virksomhed og Betydning maatte· 
ændres, saa at vi i Lighed med all
dre Institutioner af samme Art, kan 
faa et Beløb til Raadighed til Frem
me af dansk Ferskvandsfiskeri. 

Forma.nden bragte derefter en 
Meddelelse om det Arbejde For
eningen havde gjort for at værne 
de danske DamkuIturer mod en even
tuel Told paa Export af levende 
Foreller til Tyskland, og oplyste, at 
den Deputation, med Dr. Hoffmeyer 
som Ordfører, der havde haft Fore
træde hos Ministeren, fik det be
stemte Indtryk, at vore Interesser 
vare i gode Hænder. Før 1918, 
udl~ber imidlertid ikke vor Handels-
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Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for 1913. 

Indtægt: 
Bilag 

Overført Kassebeholdning fra 1912 ............... . 
A. 1. Kontingent for 1913 af 227 Medlemmer iL 4 Kr ... . 

" " 
Ekstra-Kontingent ifølge Medlemsfortegnelsen .. . 

" 2. Kontingent af 6 Abonnenter. . . . . .. . .......... . 
" 3. Salg af Bladet.. . .............................. . 
" 4. Indtægt af Annoncer i 1913 ...................... . 
" 5. Salg af 11 Loveksemplarer a 20 Øre (se Kassebog) .. 

" 6. 
" 7. 

Refunderet Porto (se Kassebog) .............. . 
Indvundne Renter (se Bankbogen) ......... . 

Kr. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

684,49 
908,00 
166,00 

24,00 
18,00 

~10,94 

2,20 
34,14 
29,21 

~"----------

Pr. Kassebeholdning at overføre ..... 

Udgift: 

B. Bladets Trykning og Udgivelse m. v ...... . 
C. Porto, Telegrammer, Papir, Tryksagel' m. m .......... . 
D. Forskellige U d gifter. . .. . ............ . 
E. Rejseudgifter og Diæter .................. . 

Ri be, den 30. April 1914. 

Kr. 2076,98 

Kr. 599,21 

Kr. 1122,67 

" 
" 
" 

200,65 
30,95 

Kr. 1477,77 

Jul. N m's. 

Regnskabet gennemgaaet og befunden rigtigt. 

p. t. Bramminge, den 13. Maj 1914. 

H. Petersen. V. Bich. 
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traktat med Tyskland, og saa længe 
er der derfor Fred og ingen Fare j 
en god Ting er det imidlt'rtid, at 
baade Ministerium og Generaltold
driktorat ere advarede og kender 
Faren, saa vi faar baabe, de har 
tilstrækkelig Ben i Næsen til at 
afværge den. 

Dr. Hoffmeyer bragte derpaa en 
Meddelelse om den engelske Aale
yngele Indførsel. En nærmere Rede
gørelse herom staar imidlertid andet 
Steds i Bladet, saa vi skal derfor 
ikke fordybe os heri paa dette Sted. 

Formanden fremlagde derefter 
Regnskabet, der godkendtes enstem
mig. En Afskrift heraf findes ogsaa 
her i Bladet. 

Valg af Bestyrelsesmedlemmer: 

De afgaaedeBestyrelsesmedlemmer 
Nationalbankdirektør Lau/ridsen, Dr. 
Hoftmeyer, Fiskeriejer Fensmark, 
Gaardejer N. Christensen og Brygger, 
cand. polyt. Bie genvalgtes; lige
ledes genvalgtes Foreningens to 
Revisorer, D'Hr Proprietær Eich og 
Ingeniør H. Pete1'sen. 

Formanden omtalte derefter den 
forestaaende Revision af Fiskerilo
vene . og meddelte, at Landbrugs
ministeriet bavde anmodet Foreningen 
om, at vælge et Medlem til at ind
træde i det Udvalg, der var nedsat 
i den Anledning. Til at indtræde 
i Udvalget havde Bestyrelsen for 
Ferskvandsfiskeriforeningen valgt 
Formanden, Brygger, cand. polyt Bie. 

(Fortsat). 

Den engelske Aaleyngel. 
-0-

Importen af engelsk Aalcyngel er 

stadig stigende og har iaar væJ'et 

større end nogensinde. 

At dette har værd Tilfældet er 

gansb naturligt, fordi det mere og 

mere gaar op for Befolkningen, at 

Aalekulturer er en, om end lang

som, saa dog relativ sikker Vej til 

at faa Udbytte af sine Vandarealer. 

Men rationelt drevne Aalekulturer 

fordrer en aarlig lidsætning af Aale

yngel, og en saadan er overmaade 

vanskelig at skaffe herfra Landet. 

Enkelte AaI' er der ganske vist 

forskellige Steder ret god Opgang; 

men den er for uregelmæssigt til 

derpaa at bygge et virkelig ratio

nelt drevet Aalefiskeri. 

Paa Ferskvandsfiskeriforeningens 

Initiativer der i indeværende For

aar af undertegnede ialt importeret 

ca. 21/2 MilI. Stk. engelsk Aaleyn

gel til Danmark. Aaleyngelen er 

fordelt til 22 forskellige Opdrættere, 

hvoraf !) i Jylland, 6 paa Fyn, 5 paa 

Sjælland og 2 pall, Laaland. 

Desuden har jeg~ efter Anmod

ning af det norske Landbrugsdepar

tement, sendt 10,000 Stk. til J nbi

læumsudstillingim i Kristiania. 

Hele I'nporten forløb godt og 

Dødeligheden var minimal. 

Red. 
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Fodring af' Suder. 
0-

Herom skriver Carl Behager 
"Från Skog och Sjø." 

N aar Suderne i miudre Daru me 
savner tilstrækkelig naturlig Næring, 
kan man fodre dem med Kunstfoder 
af forskellig Slags. En Sag af Vig
tighed er det dog, at der er et vist 
bestemt .E'orh old imellem Æggehvide
mængde og de kvælstoffri Foder
emner, hvilket kan betegnes med 
Sifrene 2 til I. Hvilket .E'odermid
del der i hvert enkelt Tilfælde er 
det bedste, er svært at afgøre og 
viser sig først ved længere Tids 
Experimenteren. Hr. Schager bar 
forespurgt Sverigs Fiskeriforening, 
som er den bedste svenske Autori
tet paa dette Omraade, for at faa 
Raad i denne Sag. 

Svaret derfra er forfattet af Dok
tor Harald Nordqvist og gaar ud 
paa, at efter Doktorens Mening er 
en Blanding af Sildemel og Maismel, 
det bedste kunstigste };'odringsmid
del til Suder. I Stedet for Maismel 
kan man dog ogsaa anvende Melet 
af andre Kornsorter. 

Da det undertiden er vanskeligt 
at forskaffe sig Sildemel af upaa
klagelig Kvalitet (Farven maa ikke 
være for mørk men lys brun), saa 
kan det ombyttes med KødmeL 

Sødra Sverigs l!'orsøgsstation ved 
Aneboda bruger følgtmde Fremgangs
maade: 

Silde- og Maismelet røres sam
men med noget Vanu til det bliver 
som en tyk Grød, der udlægges 
paa bestemte Foderpladser. 

Bladet sendes ff'it til ilfedlemmerne 

af )JFer8kvandsfiskel'ifol'e1~ingen". 

Kontingentet er 4 Kj', am'ligt. 

Artikler og Annoncer til Bladet 

sendes til Kontoret i Sorø. 

Prisen for' Annoncer ej': 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. P"tittinje, 

3 12 
6 10 

12 8 
24 5-

Manglerne ikke afkjælpes, bedes Kla

sendt til Bladets Kontor i Sorø. 

O. Hojjmeyer. 

Annoncer. 
-o 

Fiskemester. 
En ugift velanbefalet Mand 27 Aar, 

har været 7 Aar ved Faget, søger Plads. 
Billet mrkt. »Fiskemester« modtager 
Bladets Kontor. 

s. 
i .Jylland ca. 80 Hektarer, særdeles 
fiskeri" ønskes solgt. Billet mrkt. ))SØ« 
modtager Fi.,keribladet. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prim.a øjneæg, Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestat.ion mod Kon-
tant. J. O. OhJristensen. 
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Portions-Ørred, 
større Brr'ed, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og Bjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----=~ Iioutant Betaling. =====--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~9d8R flJamRulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

Telefon-Adr. 
P. Hansen &7 P. Jørrgensen, 

Lunderskov. Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

. ... ~~._--

StatskonsuJent, Magister Chr. Løfting;. LykkesholmsaUe 3 A,= København. 

Trykt i Sorø BoJ(! rykkel'i (Aktieselskab). 
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Indhold: 
Generalforsamlingen i Fredericia den 

16. Maj 1914. 
Kalkholdig Vands Indvirkning paa Ør

redæg. 
Lidt om det forskellig Foders Indvirk

ning p2la Regnbueørredens Vækst. 
Hvad fejler Aalene? 
Paa hvilket Sted af Hunkrebsens Krop 

anbringer Hankrebsen sine Sædfim? 
Notitser. 
Litteratur. 
Anekdoter. 
Annoncer. 

Generalforsamlingen 
i Fredericia 

d. 16. Maj 1914. 

-0-

(Sluttet). 
I Bladets forrige Nummer sluttede 

Referatet af Generalforsamlingen 
med en Meddelelse om, at Land
brugsministeriet havde optaget For
manden for Ferskvandsfiskerifor
eningen, Brygger, cand. polyt. Bie i 
det Udvalg, der er nedsat for at 
revidere Fiskerilovene. 

Forhandlingerne drejede sig der
efter om 0rredsalget til Udlandet, 
idet Dr. Hoffmeyer refererede de 
Undersøgelsesarbejder, han havde 

foretaget for at finde nye Markeder i 
London og St. Peters burg, Arbejder, 
der for førstnævnte Plads Vedkom
mende allerede havde givet Resul
tater. 

Formanden takkede Dr. Hoffmeyer 
for hans Virksomhed paa dette Om': 
raade og bad ham fortsætte sine 
Bestræbelser for at lette Afsætnin
gen af Dambrugernes Produkter. 

Overinspektor Copmann bragte ved 
samme Lejlighed Doktoren en Tak 
for hans Arbejde paa Aaleyngel
Importens Omraade, og udtalte 
Haabet om, at Doktoren ogsaa i 
Fremtid~n vilde ofre sine Kræfter 
for denne vigtige Sag. 

Fiskeribestyrer Petersen, Brahe· 
trolleborg spurgte dernæst, om Fi
skeriet ikke havde samme Retsbe
skyttelse som Landbruget i Tyveri
sager? Stjæles der nemlig Fisk, er 
det meget vanskeligt at faa nogen 
Ret hos Øvrigheden, medens det 
ikke er forbunden llled særligt stort 
Besvær, naar det f. Ex. drejer sig om 
Tyveri af store eller smaa Krea
turer. Sagfører Nors mente, at Fi
skeriet har akkurat samme Ret som al 
anden Bedrift; men indrømmede, at 
det far vanskeligere at sætte Øvrig
heden i Bevægelse for Sager af 
denne Art. Det tilraadedes saa 
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vidt mulig at henvende !'lig direkte 
til Amtet. 

Jens CkT. Sørensen Bramminge 
ønskede en Kommission ud at se 
paa Ribe Aa, hvor de nuværende Fi
skeriforhold i høj Grad krævede 
en upartisk Afgørelse. Hr. Sørensen 
omtalte endvidere de Ønsker, som 
vare oppe der paa Egnen for at 
forbedre Fiskeriforholdene, samt 
udkastede Tanken om at søge op
rettet en Fiskeriskole ved Endrup
holm, hvor Forholdene skulde være 
vel egnede dertil. 

Bank!lssistent Vie~and, Ribe talte 
ligeledes om de umulige Forhold 
ved Ribe Aaes Udløb i Havet. 
Tidligere fangedes der i Ribe Aa 
for 3-4:000 Kr. Ørred om Aaret; 
nu tager Saltvandsfiskerne derimod 
alt ved at stille deres Ruser tæt om 
Aaens Udløb, og ødelægger derved 
al Opgang af Ørred. Hr. Vieland 
ønskede derfor, at der afsattes et 
Fredningsbælte udfor Aamundingen 
i Lighed med, hvad der var Tilfæl
det ved Karup-, Sneum- og Varde 
Aaer. 

Sagfører Nors anbefalede, at det 
blev overdraget Foreningen, at tage 
Initiativet i denne Sag, hvilket ved
toges. 

Magister Otterstrørn slog derefter 
til Lyd for, at det i den kommende 
Fiskerilov blev fastslaaet i .Principet, 
at særlige Privilegier ere nødvendige 
for Ferskvandsfiskeriets Trivsel i 
mangfoldige Tilfælde. 

Ferskvandsfiskeriet i de frie Vande 
kræver nemlig, som Hr.Otterstrøm 
med fuldkommen Ret hævdede, Sam
menhold mellem Fiskeriets Udøvere 
og ikke SplittfJlse paa saa mange 
Hænder som muligt. , 

Endvidere foreslog Formanden, 
at D'Hr. Nors, Christiansen og J. 

Chr. Sørensen valgtes ind i et Ud
valg, som havde det Formaal at 
at undersøge Betingelserne for at 
oprette en Fiskeriskole ved Endrup
holm. Dette vedtoges. 

§ 13 i Saltvandsfiskeriloven om
tales derefter og den foreslaas æn
dret mere i Ferskvandsfiskeriets In
teresse. 

FormaJHlen omtalte derpaa § 6 i 
Ferskvandsfiskeriloven, idet han ud
talte, at han i Udyalget for Lovenes 
Revision vilde fastholde Foreningens 
Standpunkt med Hensyn til Plom
bering og Salg af den afstrøgne 
Ørred i )lodsætning til forandret 
Fredningstid for FiskerI. Hverken 
Formanden eller Jensen Krarup mente 
nemlig, at man vilde faa tilstræk
kelig Rogn til Udklækning, hvis man 
valgte at forandre Fredningstiden. 
Generalforsamlingen gav enstemmig 
de to Herrers Mening sin Tilslutning. 

Endelig meddelte Magister C. V. 
Otterstrøm, at han for kort Tid 
siden var flyttet ud til Fure-Sø for 
de! at foretage fiekeri-videnskabelige 
Undersøgelser. 

Derefter sluttede Formanden den 
interessante og i alle Maader vel
lykkede Generalforsamling. 

Efter Generalforsamlingen sam
ledes Bestyrelsen sig til et konsti
tuerende Møde og genvalgte den 
afgaaende Formand, Brygger. cand. 
polyt Bie med Acclamation. 

Kalkholdig Vands Indvirkning 
paa Ørredæg. 

-o-

l Bladets Nummer 10 paabegyndta 
vi en Artikel fra AUg. Fischerei
Zeitung af Ludwig Palmer om dette 
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Emne. I nævnte Artikel naaede vi 
til at meddele de Ulemper for Ud
klækningen, der ere forbundne med 
Brugen af kalkholdigt Vand; vi skal 
nu gaa over til at omtale, hvad Lud
'wig Palmer foretaget' sig for at for
mindske disse Ulemper. 

Først lader Forfatteren Vandet, 
der skal forsyne Klækkeapparaterne 
strømme igennem nogle tomme Ap
parater, forinden det kommer til de 
egentlige Klækkeapparater, allerede 
derved bliver Kalkholdigheden no-o 
gat formindsket. Det bedste Mid· 
del synes dog at være at lade Van
det, forinden det kommer til Klæk
kehuset, strømme igennem et langt 
Trætrug, hvori der er lagt et tykt 
Lag Sten og Grus. Forslaar Sten
og Grusfiltreringen ikke, maa man 
yderligel'elægge en Mængde Svampe
stykker i Truget. 

Hertil bemærker han dog, at en
kelte Klækkeapparater tiltrods for 
alle Forsigtighedsregler alligevel i 
Tidens Løb overtrækkes af et Lag 
Kalk eller Vandsten, som er van
skelig at fjærne. Isærdeleshed sæt
ter dette Belæg sig fast i den fine 
Traadfletning, hvorpaa Æggene lig
ger, og kan undertiden tilstoppe 
alle Hullerne, saa Vandets regel
mæssige Gennemløb hindt,cs. Paa 
gennemhullet Zinkblik sætter Kal
ken sig derimod saa godt som ikke 
fast, og sker det, er den meget let
tere .at bortfjerne. 

Forfatteren har desuden gjort den 
Iagttagelse, at 0rredæg, som ere 
befrugtede andre Steder, ikke tager 
nogen Skade af Opholdet i det kalk
holdige Vand, men at Yngelen gen
nembryder Æghinden ganske nor
malt; dette er imidlertid let forstaae
ligt, fordi disse Æg allerede for
inden har naaet til et forholdsvis 

langt fremskredent l\Iodenhedssta
dium, saa de behøver derfor ikke 
at ligge ret længe i det kalkholdige 
Vand, inden Yngelen bryder ud, 
og Killken faar derfor ikke tilstræk
kelig Tid til at afsætte sig paa Æg
gene. Selve Fiskene gør Kalken 
ingen Skade; de er nemlig i en sta
dig Bevægelse saa en ringe Kalk
afsætning øjeblikkelig vil stryges 
af igen. 

Af ovennævnte Grund har Lud
wig Palmer indrettet det saaledes, 
at a11e fremmede .lEg lægges i de 
øverste Apparater - hvor Vandet 
først strømmer igennem, og derfor 
er rigest paa Kalk medens hans 
egne Æg, der skal ligge længere 
Tid i Apparaterne, lægges i de ne
derste Apparater, hvor Vandet paa 
Grund af Kalkafsætningen i de øver· 
ste Apparater er relativt kalkfattigt. 
Efter Forfatterens Erfaring, tnales 
det kalkholdige Vand meget godt af 
Yngelen, i hvert Tilfælde hal' han 
aldrig haft Sy~dom imellem den, 
og den vokser og trives upaaklage
ligt. 

Ogsaa de Moderfisk, der anven
des til A vI, synes at trives udmær
ket i det kalkholdige Vand og ved
bliver at holde sig sunde og kvikke. 
Palmer frygtede en Tid for, at Kal
ken skulde sætte sig fast i Fiskenes 
Gælder; men det har ikke været Til
fældet, saa efter hans Mening vir
ker det kalkholdige Vand ikke skade
ligt paa Fiskenes Organer eller øde
lægger deres Sundhed. 
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Lidt om det forskellige 
Foders Indvirkning paa 
Regnbueørredens Vækst. 

-0-

Over dette Emne har A. Magnan 
gjort en Del Aqvarieforsøg som ere 
offentliggjort i BuH. Hist. nat. Pa
ris 1912, Nr. 6. 

Da disse 'Forsøg overmaade klart 
og bestemt viser de forskellige Fo
deremners Værdi som 0rredfoder, 
skal vi meddele vore Læsere, hvil
ke Resultater Magnan kom til ved 
sine Undersøgelser. 

Forsøgene gik ud paaat konsta
tere, hvilken Fodring henholdsvis 
bestaaende af Insekter, Kød, Fisk 
eller Planter, der gav den største 
Tilvækst hos unge Regnbueørreder. 

Ved Forsøgenes Begyndelse var 
der 15 Stkr. Yngel i hver Gruppe. 
Den I. Gruppe, Insektæderne, bleve 
fodrede med Chironomuslarver*). 

Gruppe II, Kødæderne, fik sam
menløben Komælk. Gruppe III, Fi
skeæderne, fik skrabet Kød af Fersk
vandsfisk og Gruppe IV, Plante
æderne, fik først Maismel, derefter 
Brødkrummer og senere smaa Styk
ker Traadnudler, der først havde 
ligget et Kvarters Tid i Vand for 
at blødes ud. 

Yngelen var anbragt i store Akva
rier, der blev gennemstrømmet af 
Kildevand. 

Af hver Gruppe døde der kun to 
Stykker Yngel; indtil de alle en 
Augustnat paa Grund af Vandtillø
bets Tilstopning mistede Livet. 

Yngelen s Længde blev maalt hver 
8. Dag, medens Forsøgene varede, 
og det viste sig da efter hver Maa
ling, at den Yngel, der fodredes 

*) Myggelarver. 

med Chironomuslarver stadig vok
sede bedst, derefter kom Kødæderne, 
saa Fiskespiserne og tilslut, som de 
ringeste, Planteæderne. 

Gennemsnitvægten var ved For
søgenes Begyndelse og VAd dens 
Slutning efter 21/2 l\1aaneds Forløb, 
følgende: 

Insektæderne ved Beg. 0,28 g 
- Slutn. 8,0 g 

Kødæderne ved Beg. 0,27 g 
- Slutn. 4,09 g 

Fiskeæderne ved Beg. 0,27 g 
Slutn. 2,75 g 

Planteæderne ved Beg. 0,29 g 
Slutn. 1,10 g 

De forskellige Næringsstoffers 
Værdi som Yngelfoder for Regnbue
ørred er hermed tilstrækkelig be
vist og behøver ingen Kommentar. 
Kun skal den levende Naturnærings, 
og isærdeleshed Chironomuslarvens 
store Fortrin for andre Foderemner 
særlig fastslaas. Seydel. 

Hvad fejler Aalene? 
-o 

Fra Harboøre skrives tilos under 
dc>n 24. ds.: I godt en U ges Tid 
har der ved herværende Færring 
Fjord fundet et ejendommeligt Aale
fiskeri Sted. Man bemærkede, at 
Aalene i et stort Antallaa med ringe 
Bevægelighed ved Fjordens Bredder 
og delvis var søgt op i Land. Dette 
havde til Følge, at mange Menne
sker korn i Virksomhed med at op
samle Aalene: selv i Vandet var det 
let at tage dem; man traadte pall, 
dem og tog dem derefter med Hæn
derne. Aalene laa stadig døsige 
og med meget svage Bevægelser. 
Flere Hundrede Pund er saaled€B 
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blevet tagne. Størrelsen er op til 
4 Pund; de fleste er dog paa 1/2-1 
Pund Stykket. Fiskeriet vedbliver 
fremdeles, men giver nu ikke sær
ligt Udbytte, da Aalenes Livlighed 
er i 'I.'iltagen. 

Man ved ikke, hvad Grunden til 
dette abnorme Forhold kan være. 
Det er næppe antageligt, at Aalene 
er komne i den her beskrevne For
fatning paa Grund af en }i'orgift
ning af Fjordens Vand. Rimeligere 
er den Antagelse, at de er blindede, 
fordi de lige har lettet sig fra Fjord
bunden. Smagen er ikke fin; den 
minder om Smagen af Havaal. -
Noget Sygdomstilfælde paa Grund 
af Nydelsen af disse Aal er ikke 
konstateret. 

I Aaret ] 866 var der deri mod 
et Tilfælde af Aaleforgiftning i Fær
ring Fjord. Dette Foraar drev Aalene 
i Massevis døde eller døende ind 
paa Fjordbredderne, og mange af 
de Mennesker, der spiste af disse 
Aal, blev syge. Sygdommen viste sig 
SOUl en Slags Stivsyge, og Nydelsen 
d Aalene blev forbudt. Disse Aal 
havde Pletter under Bugen, medens 
de nu tagne Aal ikke bærer noget 
Tegn, hvorved de skiller sig fra an
dre Aal. (Dansk FiskerilideIlde). 

Paa hvilket Sted af Hun
krebsens Krop anbringer 
Hankrebsen sine Sædfim? 

-0-

Ifølge Cltmdan klæber Krebsehan
nen sine Sædfim først og fremmest 
ved Udmundingen af Hunnens Æg
leder og dernæst paa bestemte Dele 
af Haleviften. Schillinger mener der
imod, at Tilstedeværelsen af Sædfim, 

paa Haleviften kun skyldes Halens 
Anslag mod Dyrets Bug, hvorved 
de friske, endnu bløde Sædfim bli
ver hængende. Dr. TV. Drøscher 
har gjort den Iagttagf·lse, at der 
ofte findes betydelige Mængder af 
Sædfim paa Haleviften og disse ere 
tilsyneladende ordnede fuldstændig 
regelmæssig, saa de absolut gør Ind
tryk af at være an bragt der med en 
bestemt Hensigt. Mærk værdigt er 
det imidlertid, at man ofte finder 
Hunner, som kun har Sædfim an
bragte paa Brystet, medens andre 
alene bærer dem paa Halen. Ved 
Selvsyn har Forfatteren til denne 
Artikr l gj ort den Iagttagelse, at 
man meget ofte træffer Hunner, der 
har an bragt ;Sædfim ikke alene paa 
Brystet og Haleviften, men ogsaa 
paa Undersiden af det udvidede 
Pansersegment; som findes paa Hun
nens Bagkrop. Man maa vel der
for antage, at alle Tilfælde kan finde 
Sted, og at Befrugtningen har størst 
Udsigt til at lykkes, naa1' Sædfimene 
ere anbragte paa saa mange Steder 
som muligt. 

En anden Iagttagelse, som For
fatteren gjorde ved samme Lejlig
hed, skal ogsaa omtales her. Det 
viste sig nemlig, at Hannerne altid 
vat· langt mere sky under Forplant
ningsakten end Hunnerne. Medens 
Hunnerne som Regel blive liggende 
uden at bevæge sig, naar de for
styrredes, saa flygtede Hannerne 
skyndsomst ind i deres Huler i Brin
ken, for først at vende tilbage til 
den venlende Hun, uaar alt atter 
var fredeligt og roligt. 

Otto kat· Sehubert. 
(AlIg. Fisch.-Zeit.). 
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No1itserl 
-0-

H'·OI' meget kan en C.edde 
tuale? 

En Gedde, som fangedes en N at 
i Begyndelsen af Maj i 0l'esjø, Ve
stergøtland, havde paa den venstre 
'Side af Bugen et ovalt ca. 12 cm 
langt og 7 cm bredt aabent Saar, 
ud at hvilket Maven hængte. Li
geledes havde den \'enstre Side 
noget over Halefinnen et dybt Kød
saar saa stort· som en Femøre, og 
paa Ryggen ea. 20 cm fra Hovedet 
var Skind og Skæl delvis bort,skrabet. 

Hvordan Gedden er kommen til 
Skade, ved jeg ikke noget om; men 
det mærkeligste af det hele er, at 
der maa være forløbet ikke saa kort 
Tid, siden den hal' faaet alle disse 
frygtelige Saar. Saarene vare nem
lig godt paa Vej til at læges. Saa
ledes var Saaret i Maven fri for al 
Blodansamling og Inflammation, og 
Saarrandene vare ganske jævne, 
lyserøde og ligesom forsynede med 
en tynd H ud. Kødsaal'et ovenror 
Halefinnen var ligeledes overtruk
ken med et lyst Skind. Gedden var 
ogsaa fed og kry paa det, og syn
tes ikke at være besværet af at 
sejle mtd .Maven udenbords. 

Devne Gedde havde saaledes ikke 
alene overstaaet en Katastrofe, der 
havde tilføjet den uhyggelige Saar, 
mf'n den var allerede naaet saa langt 
frem i en Rekonvalescens, at den 
ganske sikkert har ventet at kunne 
fortsætte sit æventyrlige Fiskeliv, 
hvis mit Net ikke havde sat en 
Stopper dedor, hvilket dog, naaI' 
alt kom til alt, alligevel var det 
bedste for den stakkels Gedde. 

C. A.. J. 
(Fl'åll Skog och Sjal. 

Litteratur. 
-0--

Anden Del:at Fiskene" Blødfinne
fisk" af Magister C. V.Otterstrøm 
er nu udkommen paa Gads Forlag. 
Bogen danner et Led i den Bække 
Haandbøger over den danske Dyre
verden, som udgives af Dansk na,. 
turhistorisk Forening og hvis sam
lede Betegnelse er: 

"Danmarks Fauna". 
Bogen indeholder 351 tættrykte 

Sider foruden et Kort over Dan
marks Vandarealer og en stor Mængde 
Afbildinger (ialt 150 Figurer). Det 
er med andre Ord et ret betydeligt 
Værk, og det er et stort og om
hyggelig udført Arbejde, der er ned
lagt heri. Bogen giver ikke alene 
en udmærket Oversigt over vore 
Blødfinnefisk, men har dobbelt Værdi, 
fordi den desuden, i mange Tilfælde 
endda ret indgaaende, beskæftiger 
sig med de forskellige Fiskearters 
Levevis. Særlig de paa dette Om
raade saa interessante Fiskearter, 
Laksen og Aalen gør Magisteren til 
Genstand for en indgaaende Omtale. 

Samtidig med at bibeholde den 
strængt videnskabelige Ramme har 
lforfatieren lagt Vægt paa, at und
gaa G dtryk, der ikke er forstaae
lige uden særlige Forkundskaber. 
Bogen bliver derved ikke alene en 
nyttig Haandbog for det zoologisk 
interesserede Publikum, men ogsaa 
for alle, der som Dambrugere, Fi
skere eller Lystfiskere ønsker at 
gøre sig bekendt med vore Fiskes 
Liv og Levesæt. 

Red. 
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Anekdoter. 
-0-

Højeste Grad af Do\'enskab. 
"Al det'es Møje er jo ganske for

gæves, De har jo ikke Held til at 
fange en eneste Fisk". 

"Vist saa, men jeg er netop glad, 

Aal, store, spidssnudet 
Aal, store, spidssnudet 
Aal, usorteret 

95-123 
55-75 
89-83 

fordi ingen bider paa; thi saa 
behøver jeg da heller ikke at trække Bladet sendes frit til Medlemmerne 

nogen op." af "Fers7cvandsfiskerif01'eningen". 
(Deulsche Fischerei-Correspondenz). Kontingentet er 4 Kr. aaTligt. 

Fiskemarkedet. 
-0-

København. 

GI. Strand en gros Priser. 

Aal, blanke, levende 1/2 kg 80-100 
Aal, gule 40-85 
Laks, Bornholm 100-150 
Ørred, blanke} 
Ørred, brune ~ 80-140 

Gedder 40-65 
Aborrer 
Brasen 
Skaller 

15-25 
10-15 
10-15 

Altona, 28. Maj, 

Officiel Notering af Auktionspriserne 
Opgivet af H. KøBer, edsvoren Auktio
narius. 

PC. pl'. Pd. 

Gedder, middel 90-107 
Gedder, smaa 70-85 
G-edder, store 4-0-60 
Skaller, store 18-25 
Skaller, smaa 16-20 
Aborre, store 45-50 
Aborre, smaa 32-10 
Brasen, store 36-44 
Brasen, middel 20-33 
Brasen, smaa 15-24-
Helt 44-45 
Ørred, middel 120--180 
Ørred, smaamiddel 110-1160 
Ørred, smaa 80-110 
Ørred, store 110-160 I 
Laks, blank HO-180 

Artikler og ~1nnoncel' til Bladet 

sendes til Kontoret i Sorø. 

Pt'isen for Annoncer er: 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pf'tiUinje, 

3 12 

6 10 
12 8 

24 5 

ved Forsen-

delsen l'etles til Postkontoret; hvis 
~ 

Jlangleme ikke afhjælpes, bedes [Oa-

sendt til Bladets Kontor i Sorø. 

C. HojJrneym·. 

Annoncer. 
-0-

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima OJneæg. Yn"el 
og Sættefisk af Bæk-. Hilde
og ltegnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Sutler 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afbentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ohristensen. 
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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. 

&9~9~81t 0amltullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen ,& :1;. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

I Porlionsørrel I 
lK større Ørred, Gedder, Karper, I 

ffi 

køhe. ~~?!~:e. ~~~P~~:I~!O:'~~:rme.te I 
Jernstation. I 

'\;tI 

I G. ~o~t::~::D~ke, I 
I 

FischhandluDK', Berlin 40, I 
Lehrtel'strasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
Statskonsulent, Magister Chr. LøftinK'. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bol{trykkeri (Aktieselskab). 
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Sammenslutning 
af Danlbrugsejere. 
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I Medlemsbladet af 1. Juni staar 

en Artikel af Hr. Smidt Nissen om 

Produktion og Salg af 0rredfisk, og 

hvori han slaar til Lyd for en Sam

menslutning af Producenter for at 

undgaa den snart utaalelige Lige

gyldighed, hvormed Køberne behand

ler Producenterne. 

J eg bifalder Artiklen fuldtud og 

ser gerne sammenkaldt til et Møde 

i den Anledning; rigtignok er Sam

menslutning forsøgt før uden Held, 

men umuligt er det ikke, at Sagen 

nu kan ordnes. 

Som Hr. Smidt Nissen beskriver 

Forholdene for deres Vedkommende, 

er det ogsaa hos os, endda vore 

Portionsfisk er solgt til en meget 

lav Pris, saa de jo altid maatte 

kunne sælges. 

At producere større Fisk tiltaler 

mig i høj Grad; de vilde rimeligvis 

kunne sælges slagtede og Risikoen 

ved Transport undgaaes, ligesom 

Størrelsen heller ikke vil have den 

Vanskelighed som ved Portionsfisk, 

hvor det drejer sig om Brøkdele 

af Pund. 

Derfor vi) jeg foreslaa Hr. Smidt 

Nissen at sammenkalde til Møde, 

maaske bedst i Fredericia. Vi Pro

ducenter maatte være mere end lige

gyldige, mødte vi ikke saavidt mulig. 

Men der bør averteres flere Gange 

i god Tid i Medlemsbladet. 

V. Eich. 
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Fiskerihallen paa den 
baltiske Udstilling. 

--0--

Selve Bygningen, der omfatter 
Fiskeri-Udstillingen, er meget til
talende med sin Blokhusstil og 
mørke Farvetone. Den ligger ved 
en af Udstillingens Smaasøer og er 
bygget paa høje Granitsøjler, saa 
Robaade kan passere uhindret un
der den. 

I Hallen findes et større Akvari
um samt Plads for Udstillingen for 
Skibsbyggeri, Søfart og Fiskeri. 
Nogen større Udstilling af Fisk og 
Fiskevarer findes ikke, hvilket er 
en ganske naturlig Følge af, at Ud
stillingen er beregnet paa at holdes 
aaben i 5 Maaneder, hvorfor den 
stadige Fornyelse af den Slags Va
rer vilde blive for besværlig. 

Blandt særlig interessante Udstil
lingsgenstancte skal vi gøre mulige 
Besøgende ·opmærksom paa Netfarve 
fra Dr. Scheutz, Kairnar, som et 
udmærket Konserveringsmiddel for 
Fiskegarn. Fra den Leidesdorffske 
Fiskeredskabsfabrik i Stockholm fin
des endvidere en stor Samling for
skellige Fiskegrejer, særlig bereg
net paa Sportsfiskeri. 

Endvidere findes mange fortrin
lige Baade, Baadmotorer osv. Ak
variehallen, som helt og holdent er 
indrettet paa Udstillingens Bekost
ning, har hovedsagelig til Hensigt 
at illustrere den svenske Ferskvands
fauna og i Særdeleshed den Del af 
den, som har Betydning for Fiske
riet. Denne C dstilling omfatter 
ikke mindre end 85 større og min
dre Akvarier. 

I adskillige af disse Akvarier fin
des dog ogsaa udstillet en hel Del 

af de smukkeste og mellt haardføre 
exotiske Fiskeslags, som særlig eg
ner sig for Akvarieopholdet. 

Fiskehallen frembyder saaledes 
overmaadfl mange, baade interes
sante og nyttige Udstillingsgen. 
stande, men for Fiskeopdrætteren 
findes der nede i den Landbrugs
brugsudstilling, der er knyttet til 
den baltiske Udstilling, en anden 
og mindst ligesaa stor Akvarieud
stilling, der indeholder en betyde
lig Samling af forskellige Fiske
slags fra Sverigs talrige Opdræt
ningsanstalter og derfor er af langt 
større Interesse for den danske 
Dambruger. 

Som den største Udstiller i denne 
Afdeling staar i alle Henseende: 
"Sødm Sveriges Fiskeriforening". 
Ikke alene udmærker den sig ved 
at udstille Fisk af alle mulige Ar
ter og Størrelser indenfor de Ra
cer, der benyttes til Kultur; men 
selve Udstillingsmaterialet er tillige 
af særlig høj Værdi og viser, at 
denne Forening arbejder under en 
dygtig og maalbevist Ledelse. 

For at faa underkastet Fiskene 
en ensartet Bedømmelse er der her, 
som for alle Udstillings dyrene, stil
let til Dommernes Disposition en 
Blanket, som omstaaende Aftryk 
viser: 

Den eneste Kritik, som denne 
Blanket giver Anledning til, er, at 
Nr. 2 under Egenskaber "God 
kroppsform" burde afgive 10 0J0 til 
"Storl. i forhåll t. åldern", men da 
Fiskeridirektør Dr. Nordquist deler 
vore Anskuelser herom, er det højst 
rimeligt, at dette Forhold vil blive 
ændret ved den næste svenske Fi
riudstilling. 

Af Fisk, der særlig skal frem
hæves som bemærkelsesværdige fra 
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PRIS Katalog 
N:o Klass LEFANDE FISK 

Standard 

Egenskaper 

Frishet och utsende 

God kroppsform 50 

Jiimnhet inom årgången 10 

Storl. i forhåll t. åldern 20 

Summa 100 

Sødra Sveriges Piskeri{orening er 
l( atalog Nummer 2385, som viser 
en Samling meget smukke, l Som
mer gamle Galizier Karper. Lige
ledes er Sandart ynglen under 2394 
god. Endvidere findes fra samme 
Fiskeriforening mange udprægede 
Exemplarer baade af Lege-Karper 
og Suder. 

Af andre Udstillere skal fremhæ
ves: Friherre Rosenm'n-Lehns, Røs
sji5holms 1 Sommer gamle Skæl
Karper, Katalog Nr. 2341 og :l342 

og Landtbrukare .1.1J,,1. Belander, 
Vinninge, Klågerup, som under Nr. 
2379 har udstillet nogle meget 
smukke, ældre Skæl-Karper. Sam
me Udstiller har ogsaa under Num
rene 2390, 2391, 2392 udstillet 
mange overmaade gode, ensartede 
Exemplarer af Bæk- og Kildeørred. 
En smuk Samling større Suder fra 
Godsagare, W.Rønne-Lotz, Ski5nabak, 
Katalog Nr. 2409 er belønnet med 
lste Pris. 

Anm. 

Foruden alle disse opdrættede Fisk 
findes ogsaa i denne Akvariesam
ling en stor Mængde udmærkede, 
smukke Vildfisk, som AaI, Gedde, 
Aborre og Brasen fra Sveriges for
skellige Søer. 

Alt i alt er Udstillingen af stor 
Interesse for Fiskerifolk ; den ene
ste Anke derved er, at den ligger 
udenfor den egentlige baltiske Ud
stilling og kræver en ekstra EnLre af 
2 Kr. samt særlig Katalog til 1 Kr. 
Naar dertil endvidere kommer, at 
man ikke kan besøge den den sam
me Dag meI'(I end en Gang for sam
me Entre, synes vi, Beskatningen 
er noget voldsom. Red. 

Aalevandringer 
i vore Vandløb. 

--0-

Vandrer :\alen flere Gange op og 
ned ad vore Vandløb, og hvor vidt 
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strækker i saa Fald disse Vandrin
ger sig? 

Det forekommer mig, at dette 
Spørgsmaal trænger til en grundi
gere Undersøgelse, end der hidtil 
er blevet det til Del. 

Der er dem, der afgjordt paastaar, 
at Aalen kun vandrer op ad vore 
Vandløb som "Glasaal", og at den 
først igen vandrer nedad som "Blank
aal" eller naar den er kønsmoden. 
Saa vandrer den til Havs for al
drig mere at komme igen. Andre 
indrømmer vel, at der maaske i 
"nogle" Vandløb i denne Mellem
tid kan finde korte Vandringer Sted, 
men at der ikke kan tillægges disse 
Vandringer nogen Betydning. 

I Kolding-Nebel Aa kan man 
imidlertid hvert AaI' i Juni Maa
ned iagttage, at en Mængde Smaa
aal vandrer op ad Anen. Ogsaa i 
Aar har man været Vidne til, at 
der vandrer Tusinder af saadanne 
Aal op ad Vandløbet. Ve har i 
Almindelighed en Længde fra 15 til 
25 cm. Saa vidt man kan skønne, 
vender de om og gaar nedad, naar 
de kommer til Stenvad Mølle. I 
hvor stor ~Iængde dette finder Sted, 
kan ikke med Bestemthed afgøres. 
At de gaar nedad igen, 8kønner 
man bl. a. deraf, at man ser en 
stor Mængde af dem for nedgaaen
de i en Kanal, der fra Aaen leder 
Vandet til de derværende Fiskedam
me, tilhørende Havgaard-Kultur. 
Ved Udfiskningen af disse Damme 
fanges der da ogsaa en hej Del af 
disse Smaaaal. Ved Sten vad 1følle 
er der et Aalepas; men det ser alt
saa ud til, at Aal af denne Stør
relse ikke kan passere det. 

Nu er Spørgsmaalet: Er de om
talte Aal vandrede op ad Aaen som 
Glasaal og senere gaaede nedad 

igen og maaske naaede ud i Kol
din~ Fjord, hvorfra de atter er paa 
Vandring op ad Aaen? Eller er 
det Aal, som aldrig tidligere har 
vandret op ad Aaen, men har hid
til opholdt sig i Altens nedre Løb 
og i Kolding Fjord; hvorfra de saa 
vandrer op ad Aaen. 

Hvordan det end hænger sammen, 
saa foregaar der aarlig i Juni Maa
ned en Vandring op ad Kolding
Nebel Aa af Smaaaal af den nævnte 
Størrelse. Der paastaas ogsaa, at 
der foregaar lignende Vandringer 
i andre Vandløb. 

Nu er Spørgsmaalet: Hvor langt 
agter disse Smaaaal sig op ad 
Vandløbet? Er de komne fra Kol
ding Fjord, har de vandret en Stræk
ning paa over en l\lil. Vil de end· 
nu vandre en Mil eller mere opad 
til ovenfor liggende Søer og ::Vlos!-]r? 
Og vil de Stemmeværker eller Stig~ 
borde, som de finder paa deres Vej, 
ikke være en uoverstigelig Hindring 
for dem, selv· om disse Stigborde 
er forsynede med Aalepas; thi de 
er jo anlagte Jor at lette Glasaals 
Opgang og ikke Aal paa 15-25 
cm.s Længde. 

At de mange Stemmeværker eller 
Stig borde, der i Tidens Løb er an
lagte i vore Vandløb, for en væsent
lig Del er Skyld i, at Aalefangsten 
saa mange Steder er gaaet tilbage 
i en overvældende Grad, det er man 
kommet til Erkendelse ar, og det 
er jo derfor, at der er virket for 
Anlæg af Aalepas. Spørgsmaalet 
er altsaa: Skal der for Fremtiden 
ved Anlæg af Aalepas ikke ogsaa 
tages Hensyn til Smaaaals Opgang? 

p. N. 
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Fiskeriets Rets
beskyttelse. 

-0-

Under Generalforsamlingen i Fre
dericia spurgte Hr. Fiskeribestyrer 
Pedersen, Brahetrolleborg, om Fi
skeriet ikke havde samme Retsbe
skyttelse som Landbruget i Tyveri
sager. Til Belysning af foranstaa
ende Spørgsmaal er det vel meget 
vanskeligt at fremføre nogen Sam
menligning, der kan anerkendes som 
saadan; en Ting kan' imidlertid be
vises, og det er, at Retssikkerheden 
for Fiskeriet staar paa meget svage 
Fødder, og i det omtalte Tilfælde 
ik ke svarer til sin Hensigt: at værne 
Næringslivet, men JerinlOd snaru-e 
synes at være Yærn for KæltTinger-. 

I !;Jor Efteraar I}lwds jeg det 
Uheld at faa i min Tjeneste en ufor
bederlig Tyveknægt, som kort for
talt drev det til, medens han var 
i mit Arbejde at rejse til Randers. 
og faldbyde 250 Pd. større Ørreder 
og en senere Dag i samme Uge at 
møde med 47 Stk. Regnbueørreder, 
som tilsammen vejede 43 Pd., og 
som Vedkommende solgte til en 
:Fiskehandler for 40 Pd. 

Han erkendte, at han i de 5 Dage, 
han udeblev fra Tjenesten, havde 
været i Randers 2 Gange i Anled
ning af føromtalte Forretning. Til
lige maatte han bekende, at han 
havde exporteret Ørred over Rød
kæl' Station, SOlll er nærmeste Sta
tion mellem hans Hjem og mit 
Fiskeri. 

Da det jo nu er en Kendsgerning, 
at Ørreder (Regnbuer) ikke kan 
fanges i saa stort Antal i en saa 
ensartet Størrelse, som det her var 
'l'ilfældet, saa er det udenfor al 

Tvivl, at de solgte Ørreder val' 
stjaalne. 

Alle disse Oplysninger, foruden 
de Kasser, hvori Fiskene var hen-· 
tede, er tilstillede Tinghuset i Vi
borg, saa man skulde synes, del' 
forelaa IndicieT i tilstrækkelig Mæng
de til at dømme Karlen paa; men 
Faktum el', at Fyren endnu er frank 
og fri. A. Pape, 

Randrup, Viborg. 

,,66"-Fiskerietl 
(Från Skog och Sjøl. 

-0-

"Jøs3e", "Magisteren" og jeg sad 
.i den skønneste Ro og spillede en 
66. 

Magisteren havde netop givet, da 
vor Ven "A. O." kom anstigende. 
Hans med finskaaren Tobak stoppede 
"Snadde" hang paa sin sædvanlige 
Plads og udsendte mægtige Røg
skyer som ftu et Offeralter. Alt 
var saaledes i fuldstændig Orden, 
og som vi vare vante til at se; men 
tiJtrods herfor laa der over hele 
hans Væsen noget særegent, som 
fortalte om, at han bar paa en eller 
anden Hemmelighed, som pressede 
paa for at komme ud; thi det hørte 
med til vor Vens mange ~ode Egen
skaber, at han var en i høj Grad 
meddelsom Natur, der vanskelig 
kunde holde Tand for Tunge med 
en god Nyhed. 

"Nu skal I kaste Kortene pau 
Bordet, Drenge!" sagde han, "nu 
skal vi ud og fiske. Jeg kommer 
netop oppe fra ]'iskevandelle ved 
Halfm, og jeg saa der saa mange 
Gedder, at det var ganske for
skrækkeligt. I Vestersøen slog de, 
saa hele Søen stod i et Skum. Nn 
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er de 5pillevende og passer vi dt;\rfor 
paa, saa er jeg overbevist om, at 
vi let kan fange 100 kg Gedde i 
Løbet af et Par Døgn. 

Nogle af os tog nu til Orde for 
at udtale vor Tvivl om Muligheden 
af en saadan Herlighed (vi vare 
nemlig ikke forvænte med et saa 
vældigt Fiskeri paa disse Kanter af 
Landet); men det var ganske umu
ligt at faa et Ord indført; "A. O." 
slog al Tvivl til Jorden med over
bevisende Veltalenhed. 

"Faa, faa, siger Il Milde Him
mel, sagde I virkelig faa? Nej, 

. hør nu Drenge, her er ikke tale om 
at faa, det bliver kun at tage. 
Hvis vi udsætter åO Geddekroge, 
saa har vi sikkert Fisk paa hver
anden, og det bliver mindst 100 
kg paa en Nat; thi der findes ingen 
mindre Fisk end paa 3 kg, og 
mange har jeg fanget, som har vejet 
'l til 8. Gør Grejerne i Orden, 
Klokken 7 i Eftermiddag kommer 
jeg. Glem nu ikke Kortene l" 

Smittede af "A. O.s" Iver og 
Tillidsfulrlhcd lovede vi at være 
færdige til den fastsatte Tid, til
trods for at vi havde vore Tvivl 
med Hensyn til Resultatet. Hvad 
der gjorde sit til, at vi saa let lod 
os lokke, var det Faktum, at vi 
netop havde Ferie; vi tabte JO ikke 
stort ved at tilbringe et Par Fri
dage paa en Tur i Skoven med en 
saa god Kammerat som "A. O." 
Han er nemlig altid i godt Humør 
og stoppet til Randen med brillan
te, vidunderlige Historier og des
uden en fortræffelig Kortspi~ler, alt
sammen Egenskaber, som vi havde 
lært at sætte Pris paa og glæde 
os ved under mindst fire Aars Sam
vær. 

Desude!l var det Midsommertid, 
og saa er det jo en gammel Skik, 
at man skal ud paa Fiskeri. 

(Sluttes ). 

:M indre~Ieddelelser. 
0-

430.000 Stk. Fiskeyngel 
kunstig udklækket. 

Den norske "Tidens Tegn" skri
ver: Paa Mjøsens Fiskeriforenings 
Generalforsamling nu i Sommer blev 
det meddelt, at der i Aarets Løb i 
Foreningens Apparater er udklæk
ket iaIt 450,000 Stk. Yngel. Heraf 
er der leveret til Hedemarkens Amt 
til Udsættelse i forskellige Fjeld
og Almindingsvande ca. 50,000 Stk., 
til Kristians Arnt over 200,000 Stk., 
Hamar og Gjøvik Fiskeriforenin
ger har købt Tespektive 50,000 og 
15,000 Stk. Yngel til Udsættelse i 
Mjøsen, ligesom Foreningen fra de 
forskellige Apparater har sluppet 
120,000 Stk. Yngel ud i Laugen og 
Mjøsen. Der er altsaa i Aar udsat 
en ganske betydelig Mængde Ørred
yngel i Mjøsen. 

De syge Aal. 
Fra Harboøre skrives tilos den 

19. Juni: 
Nu tages der ikke mange af de 

syge Aal i Færring Fjord, men der
imod ligger der ved Fjordbredderne 
mange døde A al og navnlig døde 
Skaller i Tusindvis. Det er saale
des hævet over enhver Tvivl, at der 
er Sygdom iblandt Fjordens Fiske
bestand, men ingen ved noget om 
Grunden dertil. En Ejendommelig
hed kan dog oplyses. I de sidste 
tre Aar har man bemærket, at Aa
lene har haft en Hinde for øjnene, 
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naar man fungede dem, lige efter 
at Isen var gaaet bort af Fjorden. 
Man kunde tage saadanne Aal med 
Hænderne, idot de laa meget lidt 
bevægelige. Først naar man fik fat 
paa dem, blev de livlige og fejlede 
tilsyneladende intet. Under det sted
fundne Massefiskeri efter Aul i den
ne Forsommer har man ogsaa lagt 
Mærke til, at mange af Aalelle i 
den første Fangstperiode havde en 
Hinde for øjnene, men i de fore
gaaen de Aar har ID an ikke bemær
ket, at Hinden fandtes før kort Tid 
efter Isens Bortgang. Ikke heller 
har man før nu truffet de røde Plet
ter paa Aalene. 

(Dansk Fiskel'itidende.) 

Bladet sendes frit til jlfedlernrnerne 
af "Ferskvandsjiskeriforeningen". 

Kontingentet er 4 KT. aadigt. 
Artikler og Annonce1' til Bladet 

sendes til KonfoTet i Borø. 
Prisen for Annoncer el': 

1 Gang 15 Øre pr, l-sp. Pl'titlinje, 
[1 12-
6 10 

12 8-
24 5-

<l.rtiklel·O" MeddelelseJ.' er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres

se: Dr. C. Hofimeyer, Som, 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papirets ene Side al Hen

syn til Trykningen, 

Annoncer. 
-0--

Et mindre Dambrug 
sælges meget billigt til en solid 
Køber. I Mangel af Salg kan det 
faas i Forpagtning. 

Bladets Kontor anviser. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I.underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Ynae1 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut. billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

æ c!!eliann "en ei/zen, æ 
• • • edsvoren Fiskeauktwnariu;s, • • • • • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefalor sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: :. 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • 
: •• .!!~~ •• "-"! •• .!_.. Store Basiner for levende Fisk. !! •.•. ____ •.•• ___ •.•.• "-.. : 

• • 
: .TerbaneforsendeJser adresseres til: Altona. : 
: Telegr.-Adr.; Fischeltzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Hamb«r". : 

• • .... ~ ................................................ . 
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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 . 

.a9~iJd8K f/)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

I~~~~~~ 

I Porlionsørrei I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 
I Suder, Skaller, Aborrer I 
)K købes og afhentes lDed Speeialvogn paa nærmeste li{ 

Jernstation. li( 

--:;::::::;:::::::::::::::: Kontant Øetaling. ! 
F; •• hhaD.h~7 Domaschke, BerUn 40, I 

Lehrterstrasse 18-19. 1K '1 Telegr.-Adr.: Forellenhandel. I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister {lhr. J~øftinll:t Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bolrtrykkeri (Aktieselskab). 
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Fiskeopsamlingsstationen ved 
Fogdarød. 
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Herom meddeler »Svensk Fiskeri 

Tidskrift" i Hefte 3. 1914: 
Den første Opsamlingsstation for 

levende Fisk i Sverige hlevanlagt 
ifjo!' i Malmøhus Lehn, vtld Fogda
rød, 21/2 km fra Hørs Jernbanesta
tion. 

Produktionen af Ferskvandsfisk 
omfattes med større og større In
teresse i Malmøhus Lehn, og dette 
har haft til Følge, at Mergel- Ler
og Tørvegrave hesættes med Nytte
fisk, og alle Steder, hvor der er 
tilstrækkeligt Fald, anlægges Dam
kulturer. 

Mange af disse smaa Fiskepro
ducenter, navnlig Damkulturejerne, 
havde dog ret store Vanskeligheder 
med Afsætningen af deres Fisk. 

Grunden hertil var den, at de ikke 
kunde levere saa store Partier paa 
en Gang, at Fisken kunde expor
teres levende til Tyskland, og de 
vare derved forhindrede i at opnaa 
Dagens højeste Pris for deres Vare; 
af samme Grund var det ogsaa van
skeligt for dem at finde gode Kø
here i selve Landet, og de varo 
derfor ofte tvungne til at sælge 
deres Fisk til en urentabel Pris. 

Enkelte af de mest interesserede 
Fiskeproducenter tænkte ganske vist 
pas. selv at danne en Sammenslut
ning og anlægge en Opsamlingssta
tion ; men dels turde de ikke, fordi 
de var hange for, at den til en Be
gyndelse skulde blive for lille, og 
dels frygtede de for, at Omkostnin
gerne ved et saadant Foretagende 
skulde overstige dens Kræfter, da 
det foruden selve Anlæget, tillige 
krævede en sagkyndig Mand, der 
baade forstod sig paa at sælge Fisk 
og tillige havde den nødvendige 
Kendskah til Opbevaringen afsamme. 

Da dette om Foraaret 1913 kom 
til den svenske Fiskeribestyrelses 

! Kundskab, udarbej dede denne Pla
nen og Forslag til en saadan cen
tralt heliggende Fiskeopsamlings
station og Forvaltningsudvalget hi
faldt samme. 
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Da Anlæget var fuldt færdigt og 
tillige afgav Bolig for Lehnets Fi
skemester, som skal have Tilsyn 
med Stationen, havde det iaH ko
stet c. 7,000 Kr. 

Fis keopsamlingssta tionen blivur 
for første Gang taget i Brug i in
deværenda Høst. Fiskeproducenter
ne kunne derefter, naar de ønsker 
at tømme deres Damme, sende al 
deres Fisk tilOpsamlingsstationen 
mod at betale denne 7 % af Salgs
prisen. Al Slags Illdsøfisk kan og
saa leveres hertil, saasom Gedde 
og Aborre; dog skal bemærkes, at 
Fisk, der er fanget paa Krog eller 
andet skadeligt Hedskab ikke mod
tages. 

Af de tilbageholdte Procenter til
falder 2 Ofo Malmøhus Lehns Hus
holdningsselskab for dets Bidrag til 
Stationens Anlæg og 5 0;0 S. Sve
riges Fiskeriforening, som forestaar 
Salget af Fisken. Sidstnævnte For
ening har nemlig de bedste FOl:bin
delser med Fiskeopkøberne, baade 
i Ind- og Udland. 

Forinden Stationen begynder sin 
Virksomhed, bliver der udfærdiget 
nærmere fastsatte Bestemmelser an
gaaende Leveringen af Fisken. 

Ved Startningen af dette Foreta
gende er der ikke Tvivl om, at 
Fiukeriprod uktionen, særlig iSkaane, 
vil tage et stort Opsving. Thi ikke 
alene vil dette bevirke, at Produk
tionen af Ferskvandsfisk vil kunne 
trives indenfor et langt større Land
omraade, end hidtil har været Til
fældet, men der vil ogsaa skabes 
Mulighed for en forøget Produktion 
af Fisk, som vil kunne sælges til 
den høj este Dagspris. 

Johan Widcrbcrg, 
Fiskemestor. 

"Ørredens Salmoni· 
sation". *) 

--0-

Som bekendt regnes Ørreder med 
lakseagtigt, rødligt Kød for en 
særlig udsøgt Lækkerbisken. Op
drætterne af Ørred søger derfor og
saa saa vidt muligt at faa Fisk med 
den Slags Kød, fordi det har en 
finere Smag og er mere tiltalende 
for Folk end det hvide Ørredkød. 

Ved videnskabelige Undersøgel
ser er det fastslaaet, at det er N æ
ringen som betinger Kødets Farve; 
alle Salmonider, der i hvert Til
fælde for en Del ernærer sig af 
Krustaceer (krebsagtige Dyr) har 
laksefarvet Kød; medens Fisk, paa 
hvis Spiseseddel denne Næring sav
nes, faar hvidt Kød. Det røde 
Farvestof findes i Krebsdyrelles Skal; 
hos mange er det imidlertid ikke 
synligt. Hos andre viser det sig 
først ved Kogning af Dyret, fordi' 
derved det mørkere dækkende Farve
stof opløses (f. Ex. hos deri almin
delige Krebs). 

Man har allerede længe vist, at 
en Tilsætning af konserverede Hav
krebsdyr (Rejer) til Ørredens Fo
der har faaet Ørredkødet til at an
tage en rødlig Farvetone. Nu har 
yderligere en fransk Videnskabs
mand fastslaaet, at man ogsaa kan 
benytte Ferskvandskrebsdyrene til 
Opnaaelse af det samme. (Cepede: 
La salmonisatioll des truits - Bul
letins de la socciete centrale d'aqui
culture Nr. 4, 1914). I den frie 
N atur er de forskellige Smaakrebs 
Yngelens og Smaafiskenes Hoved
næring, og disse Smaakrebs inde-

*) SaImo er som bekendt det latin
tinske Navn for Laksfiskene. 
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holder det røde Farvestof, som far
ver Ørredens Kød. Dette Farve
stof findes imidlertid ikke alene 
hos flere forskellige Dyrearter, men 
træffes ogsaa i Planteriget. 

"Carotinet", som findes hos Gule
rødder og andre Planter, staar ifølge 
CC1Jede meget nær det egentlige 
Laksrøde, og er maaske ganske det 
sanlllle Farvestof. Herpaa har Ce
pede grundet sin Plan "Salmonisa
tion", det vil sige" Lakserødfarv
ning" . Han foreslaal' i den Anled
ning at fodre de smaa Kre bedyr 
(Gammarus), der lever i vore Bække 
og Damme, rigeligt med Gulerødder, 
som de gerne æder; de skulde der
ved blive særlig rig'e paa det røde 
Farvestof, Carotin, og naar de der
efter blev ædt af Ørreden skulde 
det bevirke, at disses Kød sikrere 
end ellers antog den røde Lakse
farve. 

Det anbefales som FOl'søg, at til
sætte den skrabode Milt, hvormed 
Yngelen fodres, noget fint revet 
Gulerod. Fisk, hvis Muskulatur al
lerede farves rød i de første Maa
neder af deres Liv, skal nemlig be
holde denne Farve, selvom de senere 
faar andet Foder. Pl. 

(All. Fisk-ZeiL) 

Nye Undersøgelser 
om I.laksens Vandring'er. 

-o-
Den franske Videnskabsmand, 

Professor limde, har anstillet en 
hel Del meget interessante Iagtta
gelser om Laksens Vandringer, 80111 

vi her skal bringe vore Læsere Med
delelse OlU. 

Laksen er absolut ikke nogen 

lunefuld Vandrefisk ; paa den Tid, 
hvor don foretager sine Flodvan
dringer, kan man se den komme i 
store Skarer op ad bestemte Flo
der, medens nærliggende, tilsyne
ladende gunstigflre liggende Flod
løb ere saa godt som tomme for 
Laks. Ganske vist spiller Vand
temperaturen og de mineralske Op
løsninger, Flodvandet indeholder, en 
betydelig Rolle for Laksen paa disse 
Vandringer, men et gaadefuldt Fæ
nomen er det alligevel, at disse 
sidste Forhold ogsaa kan være om
trent ganske ens i nær ved hinan
den liggende Flodløb, medens Op
gangen dog er forskellig; hvorpaa 
kan da dette bero? 

Roules Undersøgelser giver her 
et værdifuldt Fingerpeg. 

Professoren har undersøgt et 
stOl·t Antal Floder i Bretagne for 
deres Iltindhold. Det viste sig ved 
disse Undersøgelser, at der var me
gen Forskel paa den Iltmængde, 
som de forskellige Floderrs Vand 
indeholdt. 

Til Exempel skal vi nævne, at 
Leita havde 11 mg opløst Ilt i 
hver 1:"ite1' Vand, medens Naboflo
elen Ellt: havde 13,60 mg. Begge 
disse Floder benyttedes meget af 
Laksen paa dens Vandringer og af
gave derfor et rigt Laksefiskeri. 
Hyppigt kom Laksen ogsaa op i 
Aven Floden, hvis Vand havde et 
Iltindhold af 12,8 mg pr. Liter Vand. 
I Auderty Floden derimod, som kun 
indeholder 10,72 mg Ilt pr. Liter, 
er Laksen sjælden, og i Villaine, 
med kun 8,9 mg findes den absolut 
ikke. 

Det ser derfor ud til, at Laksen, 
naar den vælger sine Vandrings
veje, hovedsagelig retter sig efter 
vedkommende Flodvands Iltindhold i 
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thi jo mere Iltindhold Vandet har, 
desto bedre Betingelser byder det 
for Laksens Aandedræt og Rognens 
Udvikling. Redaktørea nf Fischerei. 
Zeitung, hvorfra oTenstaaende Arti. 
kel er taget, føjer til: I .Tilfælde 
af, at Professor Roules Undersø
gelsesresultater bekræfter sig, har 
man derigennemen et direkte Bevis 
paa den hæmmende Indflydelse, som 
selv ringe Mængder organiske For
ureninger kan have pall. Vandrefi
skenes Tog. 

Vestkysthavnekommissionen. 
-o-

Da det formentlig vil være af 
Interesse for dette Blads Læsere 
ogsaa at følge med, hvor det drejer 
sig om Fremgang og Trivsel for 
vore Kolleger, Saltvandsfiskernes 
Bedrift, skal vi nedenunder bringe 
Meddelelse om nogle af de store 
Sager, disse har paa Dagsordenen. 

Samtidig med, at vi ønsker dem, 
Held og Lykke med Opfyldelsen 
af dette længe nærede, og lad os 
tilføje berettigede, Krav fra det 
danske søgaaende Fiskeri, skal vi 
blot i en lille Parantes udtale det 
stille Haab: "At naar det regnor 
paa Præsten, saa maa det ogsaa 
dryppe pall. Degnen." 

Vi Ferskvandsfiskere føler os 
nemlig rentudsagt brøstholdne, fordi 
vi sall. tydelig har Følelsen af, at 
baade Lovgivningsmagt og Admini
stration har overmaade liden Inter
esse for vort Virke og de c. 10 D 
MilFerskvandsareal, vi repræsentere. 

Ganske vist ved vi, at vi nu atter 
staar overfor en Revision af Fiske
rilovene, og derved kan der maaske 

opnaas noget for os Ferskvalldsfi
skere; men vi skal ærlig tilstaa, at 
vi har liden Tiltro til den virkelige 
praktiske Nytte deraf. For det første 
er Saltvandsinteresserne aldeles over
vejende repræsenteret i vedkommen
de Kommissions Sammensætning, Baa 
det vi kan opnaa ved en saadan 
Revision, gør vi os ikke store Illu
sioner om, tilmed da vi af sørgelig 
Erfaring ved, at selvom vi faar en 
ny Fit<kerilov, saa er der ikke me
gen mere Udsigt til end tidligere, 
at vi samtidig faar Vaaben i Hænde 
der gør den virkelig effektiv, saa
ledes, at Øvrighed og Politi selv 
føler det som en Pligt at tage Af· 
fære,naar Lovens Paragraffer fordrer 
det og navnlig saadan, at den giver 
Administrationen Midler i Bænde 
til at føre et virkeligt Tilsyn med 
dens Overholdelse. Bed. 

Ministeren for offentlige Arbejder 
har i Henhold til afgivet Tilsagn 
nedsat en Kommission paa 6 Med
lemmer, Bom skal have til Opgave: 
1) at udarbejde Forslag til følgen

de Alllæg ved Jyllands Vestkyst, 
nemlig: en større Fiskerihavn 
paa et Sted i Thisted Amt til 
ca. 10 Millioner Kr., en mindre 
Fiskerihavn ved Hirtshals til 
ca. 31/2 Million Kr., en Læmole 
ved Løkken til ca. 500,000 Kr. 
og Arbejder i Ringkøbing Fjord 
til Støtte for Fiskeriet til ca. 
500,000 Kr, naar Udløbsforhol
dene fra Fjorden er ordnede, dog 
i alt ikke udover 17 Millioner 
Kroner, 

2) at udtale sig om Forsvarlighe
den og Nytten af disse Anlæg, og 

3) at tilendebringe sit Arbejde i Lø-
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bet af et Aar efter Lovens Ikraft-j Udførsel: 
træden. 

Kommissionens Medlemmer er: I Januar-Maj 1913 ........ . 
dz 
501 
796 Vandbygningsdirektøl Westergaard, Januar-Maj 1914 ........ . 

---
Formand, Indførselen var steget med. 395 

Fiskeriinspektør Mortensen, Udførselen i Maj alene var. 202 
Ingeniør J. Fibiger, 
Ingeniør K. Schøller, I Døde og frosne Fisk: 
]'ormanden for D. :F. F., Kutterfører Indførsel: 

M. C. Jensen, I Januar-Maj 1913 . , ....... 24,008 
Bestyrelsesmedlem i D. F. F., Fi- , Januar-Maj 1914 , ... , .... 27,301 

sker Ole Kristiansen. I Indførselen var steget med . 3,293 
Kommissionen har efter Forly- I Indførselen i Maj alene var 5,78() 

dende allerede afholdt sit lste Mø-
de den 4. d. Md. 

Tysklands Ind- og Udførsel 
af Ferskvandsfisk i Aarets 

første 5 Maaneder. 
-0-

Karper levende og døde: 
Indførsel: 

dz 
Januar-Maj 1913 . , , . . . . .. 6955 
Januar-Maj ......... ,'. . .. 5674 

IndførseJenerformindsket med 1281 
lndførselen i Maj alene var 120 

Udførsel: 
Januar-Maj 1913 ..... , . . . 786 
Januar-Maj 1914 .... , ... . 957 

Udførselen var steget med, . 171 
Udførselen i Maj alene var. 67 

Aal, Suder og andre levende 
Fisk: 

Indførsel: 
Januar-Maj 1913 ....... " 6810 
Januar-Maj 1914 ......... 10144 

-~ .. _._-
Indførselen var steget med. 3334 
Indførselen j Maj alene var 2379 

Udførsel: 
Januar-Maj 1913 ......... 12,170 
Januar--Maj 1914 ......... 14,301 

----
Udførselen·var steget med .. 2,131 
U dførselen i Maj alene var. 2,452 

,,66"-FiskerietI 
(Fl'ån Skog och Sj ø). 

-0-

Punktlig som til et Stævnemøde 
indfandt vor Fører sig, og vi begave 
os paa Vej. Under Rejsen lagde 
vi følgende Felttogsplan. Under
tegnede skulde skaffe Fisk til Agn, 
og de andre skulde sørge for Resten. 

Alt gik, som det skulde; jeg var 
saa heldig at fange tilstrækkelig 
Smaaskaller af passende Størrelse, 
og de to andre satte Krogene ud. 

Bedst som jeg staar og ser til 
og ryger min Pibe - for Mygge
nes Skyld - giver "A. O." et Hyl 
fra sig og springer ud til Søbred
den, saa Slam' og Vand staar om
kring ham. 

Han standser vod den først ud
kastede Snøre, kaster Frakken, gri
ber Linen og begynder at hale 
ind. Det 8~es at gaa temmelig 
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tungt, og at dømme efter Anstræn
gelserne for at faa Fisken i Land, 
anslog vi den til at veje flere Pund. 
Efter en hel Del Genvordigheder 
fik han endelig Gedden halet i Land, 
og satte saa ny Madding paa og 
kom saa med en Kæmpe paa 1/4 Pd! 

"Ja ser I, det er lidt for tidlig 
endnu; de store bider først rigtig 
noget senere." 

Udsætningen af Krogene foregik 
derefter uden andre Forhindringer 
eller Eventyr, og vi valfartede der
efter til MusbodarnfL for at faa no
get Mad og nogle Timers Søvn. 
Klokken var da to om Morgenen, 
men Tjenestepigen, ];~nny, havde sat 
Maden hem og vore Liggepladser 
vare i Orden. 

Alleredil K1. 5 purredes vi ud, 
fik Kaffen paa Sengen og følte os 
helt kække og modige, særlig ved 
Tanken om, at der nu mindst sad 
100 kilo Gedde paa vore Kroge. 

I Ilmarsch gik det derefter ned 
til Søen og paa Vejen gik Passia
ren livligt, og vi var alle frygtelig 
spændte paa at erfare Resultatet 
af Nattens Fangst. Den første Krog' 
var tom, den anden ligesaa, tredje, 
fjerde og femte med. Paa den sjette 
var Snøren trukket indad m:>d Land, 
og pas. den var der virkelig en 
Gedde paa et Par Pund. 

Paa vore 39 Kroge havde vi iaIt 
4 Gedder, og den garanterede Vægt 
af 100 kg. Fisk reduceredes i Vir
keligheden til 

At man ikke undlod at drille "A. 
O." for det kummerlige Hesultat er 
en Selvfølge. Og han fik naturlig
vis mange Spørgsmaal om, hvordan 
vi skulde fragte den store Fangst 
hjem, og hvorledes den skulde de
les; om han mente, vi skulde sælge 
noget af Fisken, naar :vi kom hjem 

osv. Han tog imidlertid alt med 
stoisk Ro. 

Saa gik Dagen forøvrigt ganske 
fornøjeligt og hyggeligt med KafTe
kogning og Middag i det fri, samt 
Ørredfiskeri i en lille Bæk, der løb 
i Nærheden - Resultatet var Hi 
ilmaa Fisk - samtidig lykkedes det 
os at fange to mindre Gedder, som 
stod midt i Solen lige i Nærheden 
af Bredden. Imidlertid fandtes der 
ogsaa i Nærheden et andet Fiske
vand, Storbergsøen, velbekendt efter 
at der var begyndt Grubedrift i det 
nærliggende Storberget l som skal 
have været en ualmindelig rig Grube. 
I denne lille Sø skulde der findes 
en Mængde Gedder og en urimelig 
Masse Aborre. Denne Sø blev der
for ogsaa hurtigst muligt besat med 
alle de Kroge, vi havde tilbage. 

Hvis Fiskene kunde modstaa saa 
megen fortrinlig Lokkemad, rnaatte 
de være meget blaserede, paastod 
Magisteren. Alt var saa nydelig 
lavet til, og den nyfangede Agnfisk 
glinsede som Sølv i det prægtige 
Solskin. 

Om Natten skulde vi bo i en 
Hytte, som var bleven opført i Gru
bedriftens Dage. Hytten saa l'et 
beboelig ud med Vinduer, Loft, rig
tigt Ilsted og Gulv af maskinhøvlede 
Brædder. Friske Birkeris lagdes i 
Sovebrikserne, Kaffekanden sattes 
over Ilden, tømtes og fyldtes, og 
alt tydede paa, at vi skulde faa en 
rigtig hyggelig Nat. MEn vi h"avde 
ikke taget Myggene llled i Betragt
ning, naar vi glædede os til Hvi
len; thi disse Krabater undede os 
ingen Ro. Saa snart vi lagde os, 
faldt de over os, sang og stak. "Skal 
det være Koncert, saa lad os dog 
ogsaa bidrage til Spillet", udbrød 
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"Magisteren" til sidst. "Frem med 
Instrumenterne. " 

Og det kan nok være, at vi fik 
baade Musik og Sang lige til den 
lyse Dag. Efterhaanden bleve vi 
imidlertid baade trætte og søvnige, 
Illen )lA. O." gav sig alligevel ikke, 
da Tiden nærmede sig, at vi skulde 
ud at efterse Krogene, maatte vi 
med allesammen. Del' var imidler
tid, som man siger, ingen hjemme; 
l1Ver eneste Krog var u ror t, og selv 
"A. 0.'< hang med Næbet, da vi 
llaaede tilbage til vor Hytte. Vi 
andre vare imidlertid ikke videre 
oplagte til at drille ham mere; stille 
og ganske ude af Humør vandrede 
vi afsted. 

Heldigvis viste det sig dog, at 
der var nogle Fisk paa de Kroge, 
vi havde udlagt i det andet Fiske
vand, saa ganske tomhændede kom 
vi ikke hjem. Men endnu manglede 
der meget, om end ikke alt i de 
lovede hundrede Kilo, og "A. O." 
har sikkert mangen Gang maattet 
høre for den tlaa storslaaet plan
lagde, men med saa daarligt Resul
tat belønnede Fiskerejse. 

Til Forklaring for, at vi har dri
stet os til at fortælle om en saa 
dagligdags og resultatløs Fisketur, 
skal tjene den Oplysning, at den 
ringe Tilgang fra godt Fiskevand 
hevirker, at :Fangsterne maa blive 
saa ubetydelig. 

Historien er imidlertid fuldt ty
pisk for en Gennemsnitstur inden
for Ragundatraktens Fiskeomraade. 
Ja, jeg mener, hvad Fangsten an
gaar. 

I de senere Aar er dog udsat en 
stor Del Regnbueørred i de fleste 
af de næsten tomme Vanddrag og 
Smaasøer, saa der el' Grund til at 

tro, at Fiskebestanden Løbet af 
faa Aar vil forbedres i betydelig 
Grad, saa Fisketure, som den om
talte, bliver en ~aga blot. (Sluttet). 

Hjorward. 

Bladet sendes f1'it til llcledlemmerne 

etf ),FeTskvands{iskerifol'eningen". 

Kontingentet er 4 Kr. aadigt. 

ATtikler og Annoncer til Bladet 

sendes til Kontoret i Sorø. 

Prisen fOl' Annoncer er: 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pptittinje, 

3 19 

6 10 

19 8 

94 5-
Klager over Mangler ved Forsen-

delsen rettes til Postkontoret; hvis 

Mangleme ikke afhjælpes, bedes Kla

sendt til Bladets Konto?' i Som. 

O. HojJmeyfYt'. 

Annoncer. 
-o 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yngel 
og Sættefisk afDæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Ii:arper og Suder 

til absolut' billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afbentes paa 
nærmeste J ernbanestation 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 Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~9~81l flJamllulfur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &7 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov <i8. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~ . 
. i Portionsørred, I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 

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

Jernstation. 

Kontant Betaling. 

G. Domaschke, 
.t'ischhandluog', Berlio 40, I JE Lehrterstrasse 18-19. 

~. Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 
m Æ 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

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

Trykt i Sorø Boilt'ykkeri (Aktieselskab). 

.. ~ 
. , 
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Nye Aldersbetegnelser 
for Fisk i Rusland. 

-o-
Da det som bekendt ligger inden 

for Mulighedernes Grænse ogsaa at 
søge til Rusland ior at finde Afsæt
ning for vor Ferskvandsfisk, skal vi 
bringe vore Læsere nogle Oplys
ninger, som den tyske Fischerei
Zeitung for 19. Juli iaar fremkom
mer med, om Fiskehandelen i først-
nævnte Land. . 

I November 1913 traf man den 
Bestemmelse, paa en Fiskerikongres, 
der afllOldtes i Landvæsensdeparte
mentet i S1. Petersburg, at man i 
Handelen skulde gøre Forskel paa 
en Sommer gamle og etaarig Vare 
af Sættefisk. Som "en~ommergamle" 
l'kulde betragtes saadanne Sætte
karper, som forhandledes samme 
Høst, medens de næste Foraar skal 
betegnes som "Etaarige". 

I Rusland kender man kun Sætte
flsk. De førstnævnte er en Sommer 

gamle Fisk, de sidste to Somre 
gamle Fisk. Russerne mangler saa-
ledes ganske vore Strækkedamme, 
og deres Bedrift bliver meget enk
lere og Omsætningen hurtigere. 

Hvad Ørreden angaar, saa bruger 
man der endnu begge Betegnelser, 
medens den nye russiske Beteg
nelse let kan afstedkomme Misfor
staaelser. 

I Tyskland er det saaledes at en 
Fisk først betegnes som "Etaarig" , 
naar den er fyldt et Aar og 2 dito, 
naar den har levet to fulde Aar. 
Saaledes betegnes Fisken ogsaa i 
al videnskabelig Fagliteratur. 

Den nye Betegnelse er fremkom
met i Rusland for at forhindre, at 
der kan ske Forveksling mellem en 
Sommer gamle og to Somre gamle 
Fisk, der begge hidtil betegnedes 
som "Etaa,ige". 

Det nye Begreb for "Etaarig" 
udelukker imidlertid heller ikke For
vekslinger, fordi der efter den l'US"-:

siske Opfatning ikke gives nogen al
deles bestemt Grænse imellem den 
"en Sommer gamle Fisk", og d:n 
"to Somre gamle dito". I Vin
terdammen f. Eks. kan den Sf!.mme 
Fisk baade betegnes som "en Som~ 
mel' gammel og "to Somre gammel". 
Den tyske Fagmand Hr. Seydel, der 
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llar skrevet Artiklen tilføjer som 
Slutning at han har offentliggjort 
den uden al Kritik, kun for at de 
tyske Damkulturejere og de tyske 
Fiskehandlere kan bli ve forskaanede 
for u behagelige Misforstaaelsor. 

Kalk som Damgødning. 
-0-

Ved et Møde, som "Foreningen 
af tyske Damejel'e" !lfholdt den 17. 
Febr. 1914, holdt Professor, Dr. 
Hofer, Miinchen, et Foredrag om 
"Damgødningsforsøg" . H ele Fore
draget har været gengivet i Allgem. 
l"isch-Zeit. 1914 Nr. 6 og efterføl
gende Hefter; ilien vi skal her 
nøjes med et U ddrag deraf, som 
særlig omhandler Kalkforsøgene, og 
som Svensk Fiskeri Tidskrift har 
behandlet i sit sidste Nummer 
(Hefte 3). Det svenske Blad skri-. 
vel' følgende: 

Som Damgødning anvendes ikke 
brændt Kalk. Dl'ulle anvendes der
imod i Dambrug som desinficerende 
Middel eJler for at udrydde Skade
dyr, som }'iskigler, Vandkalvlar
ver, o. 1. Naar den brændte Kalk 
kommer i Vandet, omdannes den 
til Kalkhydrat, som er stærkt æt
sende og i tilstrækkelig lwncentre
ret Tilstand dræber Bakterier saa 
vel som Dyr. Lidt efter lidt dan
nes der saa af KaJkhydratet og Kul
syren i Vandet kulsur Kalk, som 
igen virker som Gødningsemne. 
Ønsker man kUli at benytte Kal
kens "gødende" Egenskaber, an
vender man ikke deu dyre brændte 
Kalk, men bruger den billigere 
ubrændte Kalle Som Damgødning 
har Kalken en tredobbelt Vilkning, 
syrebindende, næ1'ende og fTigørende. 

I en hel Del Damme findes fri 
H nmussyre og undel'tidenogsaa 
fri Svovlsyre. Ved at neutrali
sere disse Syrer virker Kalhn syre
bindende; Yandet bliver derved sam
tidigt neutralt eller endogsaa alka
lisk. Det kommer derved til at 
frembyde gode Livsbetingeisel' for 
Ud viklingen af Bakterier og en Del 
lavere Dyr, f. Ex. Daphnier og 
Hjuldyr, som tjener Fiskene til 
Føde, og som ikke kan udvikles i 
syreholdigt Vand. 

I alle Karpedamme spiller Bak
terierne eu betydelig Rolle, idet de 
formaar at sønderdele de organiske 
Bestanddele, som ofte forekommer 
i store Mængder her, og naar de 
kun ikke optræder i altfor store 
Masser, saa de til Fiskenes Skade 
forbruger for meget af Vandets Ilt, 
saa ere de meget nyttige for saa
danne DalllmeS Produktivitet. Da 
Vandbaktel'ier hal' svært ved at 
klare sig i "sure" Damme, saa fo1'
staar man, at saadaone Dam
me som Regel producerer forholds
vis lidt Fiskeføde. Akkurat det 
samme er Tilfældet llH'd en stor 
Del lavere Dyr, som tjener Fiskene 
til Føde, f.Eks. Daphllierne j Cyclo
piderne klarer sig noget bedre i 
"surt" Vand. H vis saadanne Dam
me behandles llled Kalk, Saa at 
Vandet bliver neutralt ellel' alka
lisk, saa kan man allerede efter faa 
Ugers Forløb konstatere en Mass~
udvikling af saadarine Smaadyr, med 
hvilke der følger en bedre Tilvækst 
hos Fisken, At enkelte Hjuldyrar
ter hives bedst i "surt" Vand af
kræfter ikke Reglens Gyldighed. 

Selv meget dyndede Damme kan 
det betale sig at kalke; thi netop 
Damslammet ejer særlig gode Be
tingelser for, at en Del k~mliske 
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Processer kan komme i Gang, som 
understøtter KalkeIIs Opløsning i 
Vandet. Man behøver derfor ikke 
at være bange for, at Kalken skal 
synke ned i Dyndet og gaa til Spilde. 
Damslammet bestaar hovedsagelig 
af l'lallterester, hvis Cellevægge lidt 
efter lidt uodergaar en Gæring. 
Veo denne Gæring dannes Kulsyre 
i stor Mængde, og dOlme har den 
Egenskab, at den med den tungt 
opløselige Kalk danner den letop
løselige dobbelt kulsure Kalk. De 
paa Bunden opstaaellde Kalkopløs
ninger bliver ikke liggende der) 
men' følge med de bestandig her
skende vertikale Vandstrømllingorog 
føres fra Bunden op til Overfladen, 
hvorfra de fordeler sig til hele 
Vandmassell. Professor Hofer raa
der derfor til at kalke alle dynde
de, sure Damme og gøre det saa 
kraftigt, at Vandet bliver neutralt 
eller noget alkalisk. Nogen almen
gyldig Recept herfor kan dog ikke 
gives, dertil er Forholdene for ulige; 
imidlertid vil 250-500 Kilogram pr. 
hektar som Regel være tilstrække
ligt. Man kan prøve med Lakmus
papir. Rødt Lakmuspapir skal bliVE: 
svagt blaaligt. Blaat dito, som før 
blev rødt af det sure Vand skal 
holde op lDod at blive rødt. 

Den pulveriserede Kalk udstrøes 
en ten Høst eller Vaar, enten paa 
den tørre Dambund eller fra Baa(l, 
og man lllaa sørge for at fordele 
den nogenlunde jævnt. 

Kalkens andre Egenskaber kan 
man kalde for nærende, idet baade 
Fiskenes, Næringsdyre11eS og Væks
ternes Kalkbehov lettere dækkes, 
naaI' der gives nogen Kalk direkte. 

Kalkrlge Damme behøver selv
følgelig intet Tilskud af Kalk. 
Kalkindholdet kan vexle i høj Grad. 

Professor Hofer nævnede til Exem
pel, at Vand fra Fjældvande kun 
indeholdt 0,8-1,4 mg. Kalk pr, 
Liter V nnd, medens f. Ex. Vand fra 
Dolomitegno kunde have indtil 317 
mg pr. Liter. Professoren beteg~ 

n('de Vand llled 50 mg pr. Liter for 
blødt Vand og Vand med 100 mg 
eller mero pr. Liter for haardt. 

For Tiden kender man ikke den 
laveste Grænse for Kalkmængc1rll 
i Vandet, ved hvilke dr1' endnu kan 
opuaas gode Fiskeresultater. Det 
vil nemlig være forkert at tro, at 
Produtiviteten altid skulde stige 
med den stigende Kalkydelse. 

I tidligere Tider var det sjældent, 
sagde Professoren, at naturligt 
Vand • behøvede Kalktilførsel for 
Planter eller Dyrs Nætingsbelwv. 

Man kan imidlertid ikke alene 
bedømme Kalkspørgsmaalet udfra 
SynRpunktet af Kalkens nærende 
Egenskaber, uden at man ogsaa 
maa huske paa, at i kalkfattige 
Vande er Faren for Surhed større 
end i kalhige, samt at Kalken har 
en vigtig Egenskab til, som man 
kan kalde den opløsende, frigørende. 
Denne tredje Virksomhed bestaar i, 
at Kalken omsætter mange for Plan
terne tungtopløselige Næringsstoffer 
som: Kali, Fosforsyre, Kiselsyre 

. m. fl. i letopløselige Forbindelser. 
l de fleste Damme findes f. Ex. 
Feltspat, hvilket indeholder megen 
Kali; lllen drlllle Kali er her i en 
tungtopløselig Form. Tilsættes Kalk, 
gnal' den over i ell lettere opløse
lig Forbindelse, og Planterne for
maa:r da at udnytte den. 

Professor Hofer nævnede nogle 
Tal, som belyste Kalkens Jijvner i 
denne .Retning. 

l en Damgruppe i det saakaldte 
\Vielenbacherdamknmpleks illde-
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holdt Vandet 0,0865 gr. Kalk (Ca 
O) pr. Liter Vand, samtidig fand
tes der paa 1000 kbm. Vand 0,04 
kg Fosforsyre; i en anden kalkri
gere Damgruppe med 0.1275 gr. 
Kalk pr. Liter fandtes 0,11 kg. 
Fvsforsyre pall. 1000 kbm. Vand 
eller omtrent t.re 'Gange saa meget. 
Hvor Kali og Fosforsyre derfor fin
des i ringe Mængder i Damvandet, 
vil det være formaalstjenligt at til
sætte f. Ex. 1-3 Centner (= 50 a 
150) Kalk pr. Ht:'ktar. Nogen For
sigtighed er det dog tilraadeligt 
at vise, naar man ønsker at give 
Tilskud af Kalk; thi ligesom alHor 
megen Kalk virker farlig for Ager
jord, fordi Næringssaltene fjærnes 
for hurtig ved den raskere Qmsæt
ning, pall. samme Maade vil det 
gaa med Damkulturerne. Man kan 
derfor ogsaa her anvende det gamle 
Landmandsord, "at megen Kalk gi
ver en rig Fader, men en fattig 
Søn." 

Naar man anvender K,dk, maa 
man sørge for, at den er saa jern
fri som muligt. Jernet har nemlig 
den ubehagelige Egenskab at binde 
Fosforsyren til en uopløselig l1'or
bindeIse, saa at Kalkning med jern
holdig Kalk (naturlig Kalksten t. 
Ex. 8. k. Engkalk ) er det derfor 
uhensigtsmæssigt at anvende, idet 
den opløselige Fosforsyre pall. Grund 
af Jernets Tilstedeværelse nedbrin
ges til et Minimum i Stedet for at 
dan skulde forøges. 

Oplysning angaaende Fisketrans
port med Statsbanerne. 

-o-
l Dansk Fiskeritidende for 21. 

Juli offentliggøres cn Skrivelse fra 

D. F. F. til Ministeriet. Der om
handler Fisketmnsporten med Stats
banerne, ligeledes en Svarskrivelse 
fra Generaldirektionen for Stat8ba
nerne over samme Emne. Da begge 
Skrivelser ogsaa har Bud til de 
danske F~rskvandsfiskere skal vi 
med Redaktionen af D.F. T. velvillige 
Tilladelse gengive dem her i Bla-
det. Red, 

Fra Ministeriet for offentlige Ar
bejder modtog Bestyrelsen for D. 
F. F. d. 22. April d. A. følgende: 

I et d. 2. December f. A. hertil 
indseudt Andragende har Bestyrel
sen i Forening med Bestyrelse!! for 
Danmarks Fiskehandler- og Havfi
skeriforening anholdt om, at der til 
Brug for Forsendere af Fisk over 
Statsbanerne veG Ministeriets Fer
anstaltning maatte blive udal'bejdet 
en Oversigt indeholdende Oplysning 
om forskellige i Andragendet nær
mere angivne Forhold vedrørende 
bemeldte Transport. 

I denne Anledning skal man tjenst
lig fremsende den med Bilag ved
lagte, fra Generaldirektionen for 
Statsbanerne indhentede El'klæring 
af 4. d. M., til hvilken man kan 
henholde sig. 

Erklæring fra Statsbanernes 
Generaldirektion. 

Ved Tilbagesendeisen af den med 
Ministeriets Skrivelse af 10. Decem
ber f. A. - J. Nr. 4301 - fulgte 
Sag, hvori Dan8k Fiskeriforening 
og Danmarks Fiskehandler- og Hav
fiskeriforening andrager om at faa 
meddelt forskellige Oplysninger ved
rørende Fiskebefordringen, tillader 
man sig at meddele, at man har 
udarbejdet vedlagte Fortegnelse ef
ter nærmere Aftale med Dansk Fi-
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skeriforenings Sekretær, saaledes at 
de i Fortegnelsen værende Oplys
ninger er i Overensstemmelse med 
d~ pltagældende Foreningers Ønsket'. 

Man tillader sig at henlede Op
mærksomheden paa, at man ve.d 
Opgivelsen af Taksterne mellem de 
sjællandske Stationer og Hamburg 
har taget Hensyn til Ændringer, 
som vil indtræde i disse Takster ved 
to endnu ikke udkomne Tillæg til 
den dansk-tyske Forbindelsesgods
tarif Del II. De i Fortegnelsen an
førte Takster i disse Forbindelser 
ventes imidlertid at ville træde i 
Kraft i Løbet af Foraarct. De nu
gældende ti~varende Takster er no
get lavere end de opgivne. 

Endvidere skal man henstille, at 
de paagældende Foreningers Op
mærksomhed hell1edes paa, at der 
for Tiden paa de tyske Baner be
staar en UndtagelfJestarif (S. 18 d) 
for ferske Saltvandsfisk (med Und
tagelse af ferske Sild), som ankom· 
mel' til Warnemlinde ad Søvejen 
(ogsaa med Færgen fra Gedser). 
Taksterne i denne Undtagelsestarif, 
der gælder for Befordring af Fi
sken som Ilgods, er for Afstande 
over 150 km lavere end de normale 
TAkster, og NedRættelsen bliver for 
Afstande indtil 500 km stedse større, 
saaledes at Taksten for denne og 
længere Afstande paa det nærmeste 
kun er Halvdelen af de normale 
Takster. 

Undtagelsestariffen gælder kun 
for Sendinger til Stationer paa de 
pl'eussisk-hessiske Statsbaner, Mili
tærbanen, de oldenburgske Statsba
ner og nogle Privatbaner. Den inde
holder Takster for baade Stykgods
sendinger og Vognladninger. 

Undtagelsestariffens Takster ud-

gør for de nedenanførte Afstande 
folgende Beløb pr. 100 kg: 

km Stykgods. Vognlodninger. 
5 l. 10 t. 

Pr. Pf. pr. 

150 175 121 IOS! 
175 183 127 107 
200 199 132 112 
225 195 138 117 
250 200 143 122 
275 205 149 127 
300 210 154 132 
350 220 165 142 
400 225 176 152 
450 230 182 157 
500 233 ltl5 162 
600 263 218 192 
700 293 251 222 
800 323 284 252 
900 :;53 317 282 

1000 383 350 312 

Disse Undtagelsestakster har det 
ikke været muligt at faa indregnet i 
do direkte Takster mellem danske 
og tyske Stationer, men Befordrin
gen af Selldinger fra Danmark efter 
UndtagplsestarifF~ns Takster kan op
naas ved i Fragtbrevet at foreskrive 
Omekspedition i Warnemunde og Vi
det ebefordring derfra efter Und
tageisestarif S. 18 d. 

Med Hensyn til det af Forenin
gerne fremsatte Ønske om stedse i 
god Tid at faa meddelt de Foran
dringer, der paa Grund af foran
drede Togplaner og andre Bestem
melser, maatte forekomme, tillader 
man sig at henstille, at de lokale 
Fiskeriforeninger en Gang for alle 
forlanger saadanne Oplysninger af 
de paagældende Stationer, og disse 
ville da blive instruerede om at med
dele Fiskeriforeningerne de Ændrin
ger, som fremkommer ved nye Kø-
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re· og Togplaner samt forandrede 
Tarifbestemmelser og Takster. 

Fortegnelse over Befol'· 
dringsm ulighe4Iel'ne. 

og den normale Befordril1gatid for 
stykvis Forsendelser samt Takster
ne for Befordring af fersk Fisk fra 
nogle danske Statioller til Køben
ha vns Person- og Godsbanegaard, 
B.ostock, Berlin og Hamburg ved 
direkte Ekspeditio1. 

Fersk Fisk paa brunt Fragtbrev 
til København indgaar til Person
banegaarden, medens saadanne For
sendelser paa rødt og hvidt Fragt
brev indgaar til Godsbanegaardens 
I1god sek spedition. 

Fra Nord- og Kystbanen med til
stødende Privatbaner indgaar dog 
alle saadanne Forsendelser til Nord· 
bane- hellholdsvis Klampenborgba
negaardcn. 

rraksten for Stykgods i Partier 
paa mindst 500 kg bruges ogsaa 
for Sendinger under 500 kg, naar 
der betales Fragt for 500 kg. 

Taksten for Vognladninger paa 
mindst 5000 kg henholdsvis mindst 
10,000 kg. bruges ogsaa for mindre 
Sendinger, for hvilke der b~t!lles 

Fragt for 5000 kg henholdsvis 
10,000 kg'. 

For vognladningsvise Forsendel
ser til indenlandske Stationer er 
den mindste Vægt, hvoraf der reg
nes Fragt: 

5000 kg, naar der er bestilt en 
"lille" Vogn, ::l: en Vogn af 6300 
kg Bæreevne, 

7500 kg, naar der er bestilt en 
"stor" Vogn, ::l: en Vogn af 10,500 
kg Bæreevne. 

Naar der l Mangel af en bestilt 
lille Vogn, leyeres en stor Vogn, og 
denne læsses med mere end G300 
kg, skalcler betales sa!l1llleFrag1:, 
som hviR en stor Vogn var bestilt. 

TiJb,g for Befoldl'ill9; i lukket 
Vogn 'opkræyes kun fol' vognlad
ningsvise Forsendolser til indenland
ske Stati 3ne!'. 

Hvor Taksten i Bilagene er angi
vet med et Beløb med Tillæg eller 
Fradrag af en vis Procentdel, hety
der dette, at Godsets Vægt ved Fmgt
beregningen forhøjes eller nedsættes 
i det Forhold, Procenttallet angiver. 

For den saaledcs forhøjede eller 
nedsatte og derefter afrundede Vægt 
regnes Fragten efter den angivne 
Fra,r;tsats uden ForhøjelHe eller Ned
sættelse. 

Den mindste Vægt, hvomf der 
regnes Fragt for en Sending, og 
den mindste V ægt, der regnes for 
en Fragtsending, er: 

For en lokal Stykgodssending paa 
hvidt Fragtbrev: 20 kg og 40 0re, 
paa rødt Fragtbrev: ;30 kg og 60 
0re, paa brunt Fragtbrev: :W kg 
og 60 0re, for en lokal vognlad
ningsvis ForseedeIse : 5000 kg og ti 
Kr. + Tillæg for lukket Vogn, 

For en Stykgodssending til Tyks
land paa I1godstl'agtbrev uden Paa
tegning: 20 kg og 50 Pfg. For en 
Stykgodssending paa I1godsfragthrev 
med Paategnillg: "Befordring med 
Iltog helt eller delvis ønskes": 30 
kg og 50 Pfg. For en Stykgods
sending paa Ilgodsfragt~rev med 
Paategning "Fremsl,yndet Ilgods": 
20 kg og 50 Pig. For en yogn
ladningsvis Forsendelse: 5000 kg, 

Kun Tarifferne er forbindende ful' 
Jernbanen. 
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Mindre "Meddelelser. 
-0-

J al) ans Laksefiskeri. 
Laksenskeriet drives meget ener-

gisk i Japan, og Japanerne søgl' I" 
ogsaa at forbpdre det ved at ud
sætte" en stor Jl.Iængde Yngp) hvert 
Aal'. Lnkserognen klækkes dels i 
de tre store Staisanstalter og dels 
i 45 mindre Anstalter, som drives 
af, de 10kaloMyndig~edel' eller af 
Private. Den samlede Udklækning 
ved alle disse "Anstalter andrager 
almindelig over 50 Millioner Stk. 
Lakseyngel om Aaret. Den Lakse
art, som hovedsagelig udklækkes, 
er den saitkaldte "Dog-Salmon" 
(onchoryncbus keta), og State11S tre 
Anstalter, hvoraf 2 ligger paa Hok· 
kadio og 1 paa Hoado, udklækkede 
i 1911 tilsamll1en lidt over 50 ~m-
lionel' Y llgeL K, D. 

())Norsk Fiskcritidendc«). 
Præmieo pgave. 

)lDet Lombardiske Selskab for 
Fiskeri og Vandkultur" i Milano 
har til Hensigt at indbyde til Kon
kurranee om Affatningen af en prak
tisk Haandbog omPornyelse af Be
standen af Krebs i Indsøer og Elve. 

Selskabet, der har sit Hovedsæde 
i Milano - via Gadio 2 -, ud
sætter en Præmie paa aOU Lire for 
det bedste Arbejde herom,. som 
indsendes til .Direktionen inden d. 
31. December 1914- i lukket Om
slag uden Navn, men paategnet 
udvendig et Mærke eller et Motto. 

Afhandlillgen bliver Selskabets 
Ejendom. Fortrinsberettiget til 
Præmie vil være Afhandlinger, som 
særlig egner sig til Arbejdet med 
Jhebsekultur i de lombardiske Søer, 

N ærmero Oplysninger kan erhol-
des ved Henvendelse til General-
Direktionen 
Adresse. 

under ovennævnte 
(N orskFiskcritidende). 

Stor Laks. 
Ifølge Sve;(sk Fiskeri Tidslcrift 

skal den største Laks, der hidtil er 
fanget i Sverige, være taget i Faxe 
Elven. Det var en Hanlaks, og 
den vejede 35 kg. For Kuriosite
tens Skyld skal nævnes, at man 
omtrent samtidig i samme Elv og 
i Nærheden af det Sted, hvor den 
store Laks fangedes, tog en Han
laks, som var legemoden, skøndt den 
kun vejede 0,6 kg og havde en 
Længde af 44 cm. 

Anekdote .. : 
Opsynsmanden; "De driver ulov

ligt Fiskeri. Jeg maa melde Dem." 
Fiskeren: "Undskyld, men jeg 

fisk er virkelig ikke." 
Opsynsmanden: <,Saa, hvad fore

tager De Dem da?" 
Fiskeren: "Jeg bader en Orm." 
Opsynsmanden: "Nas, ja det er 

jo en anden Sag; men jeg maa 
alligevel melde Dem." 

Fiskeren: "Hvorfor dog det?" 
Opsynsmanden: "Fordi Deres Orm 

ikke ha 1" Baderet her." 
(Från Skog och Sj ø). 

Annoncer. 
-o 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr .. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder p .. lma Ojneæg, Yn"el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Begnbueørl'ed samt Sætte
fisk af n:al'ltel' og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dU~Ud8K fl)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &;o P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~ 

I Portionsørrel I 
, større Ørred, Gedder, Karper, I 
~ Suder, Skaller, Aborrer ' 
ffi. 

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Jernstation. 

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

G. Domaschke, 
Fischhandluuu;, Berlin 40, @. Lehrterøtrasse 18-19. 

i Telegr.-Adr.: Forellenhandel. i 
®~~~~~~~~~~~~~~~. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Dåmknltnren og Krigen. 
"":"0-

Vore Damkulturer faar ogsaa 
Krigen at føle. Der staar overalt 
en Mængde. Fisk færdige; og der 
er mange Dambrngere, der trænger 
haardt til at· komme af med deres 
Fisk, og som vil have ondt ved 
at holde det gaaende uden Afsæt
ning ret 1ænge. Det gælder navn
lig de Dambrug, hvor Dambrugeren 
ikke har noget andet Erhverv ved 
Siden af, der kan give ham tilstræk
kelig Indtægt til at klare de dag
lige Udgifter, dels til Husholdnin
gen og dels til Indkøb af Fiske
foder. Men selv de, der har et 
Erhverv ved Siden af, og for hvilke 
Dambruget kun er at betragte som 
et Bierhverv, selv de, vil i mel' eller 
mindre Grad komme til at føle det 
betydelige Tab, som Standsningen 
af Eksporten af deres producerede 

1914. 

Varer forvolder dem; og det saa 
meget mere, som de paa Grund af 
de forudgaaende daarlige Afsæt
ningsforhold var »brændt inde" med 
en betydelig Mængde færdige Fisk, 
som de havde ventet ved den paa
tænkte Sammenslutning af samtlige 
Producenter at kunne komme af 
med i en nær Fremtid. Men vi er 
paa Grund af Krigstilstanden blevne 
skuffede overalt og i alle Hemeender. 

Der kan f. T. hverken være Tale 
om Udførsel til det ene eller andet 
Land. Og her hjemme er det hel~ 
ler ikke muligt at komme af med 
Ørredfisk, enten det saa er store 
eller smaa, dersom man da ikke vil 
skænke dem bort, - havde jeg nær 
sagt. 

En Mand ved Kolding Aa fangede 
f. Eks. forleden Dag paa Vippegarn 
ca. 20 Pd. Ørreder i Aaen. Paa 
Grund af stærke Regnskyl er Van
det steget i Aaen, og Ørreden, der 
allerede begynder at gaa op, kan 
derfor lade sig fange paa Vippegarn. 

Den omtalte Mand tog straks med 
sin Fangst til Kolding 0g falbød sine 
Ørreder. Men de var ikke til at· 
afhænde, hverken paa Hoteller eller 
til private Folk, til en nogenlunde 
rimelig Pris. Han tog dem derfor 
med hjem igen. 
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Hvad er derved at gøre for Dam
brugerne under disse fortvivlede 
Forhold? 

Der er ikke andet at gøre end 
at vente paa bedre Tider. Og saa 
har vi ingen anden Udvej end ikke 
at fodre de færdige :Fisk for stærkt. 

Hvor Forholdene tilladet' det, er 
der nu netop Lejlighed til at pro
ducere større 0rredfisk for at und
gaa det store Tab, man faar ved at 
lade alle de færdige Fisk blive 
gaaende Maaned efter l\faaned paa 
Sultekur. 

Vil man opdrætte saadanne "mel
lemstore 0rredfisk", gør man bedst· 
i dertil at anvende Hanfisk. De 
maa altsaa sorteres fra og anbringes 
for sig selv i Fodringsdamme med 
tilstrækkelig Vandtilførsel. 

løvrigt maa vi haabe, at Kredi
torerne vil vise Overbærenhed og 
Taalmodighed under de nuværende 
abnorme Forhold overfor de Dam
brugere, der befinder sig i særlig 
Nødstilstand. 

De Dambrugere, hvis Hovedet'hverv 
er Dambrug, kan maaske blive 
hjulpne gennem et eventuelt Mora
tori~~1n. 

Herom skrives der i et herværende 
Blad: 

"De kriseagtige Tilstande, hvor
under vi lever, 4ar medført, at 
mange Forretningsfolk hal' Vanske
lighed ved at skaffe Kontanter til 
Indfrielse af deres Betalingsfor
pligtelser. Folk vil ikke ud med 
Penge, de forretningsdrivende sen
der forgæves deres Regninger ud 
og kan derfor daarligt indfri deres 
Forretningsveksler. En Række Be-

. talingsstandsninger vil næppe ude
blive, hvis der ikke paa en eller 
anden Maade bliver grebet regule
rende ind. 

I vore Nabolande, hvo.r Tilstanden 
er ganske lignende, er der ad Lov
givningens Vej fastsat et Moratorium, 
d. v. s., at der for visse Gældsfor
pligtelser gives en eller to Maane
ders Udsættelse med Betalingen. 

Efter hvad vi erfarer, er en Lov 
af lignende Indhold under Forbe
redelse herhjemme, og den vil for
mendtlig snart blive forelagt Rigs
dagen. Endnu kan det ikke siges, 
hvor omfattende Moratoriet bliver." 

Det var at haabe, at vore haar
dest betrængte Dambrug ogsaa kun
de faa godt af Moratoriet. Det er 
jo desværre højst rimeligt at de 
kriseagtige Tilstande vil vare ved 
ud over December Termin? 

Selvom vor Udførsel til England 
i en ikke altfor fjærn Fremtid skulde 
kunne foregaa nogenlunde farefrit, 
saa vil det jo ikke kunne nytte stort, 
særligt hvad angaar Eksporten' af 
Portions ørred. Vi har nemlig for
sømt at indarbejde denne Vare i 
England, navnlig paa engelske Ho
teller, da det var Tid. Nu vil det 
desværre, paa en endnu mel' efter
trykkelig Maade end hidtil, vise sig, 
hvor galt det er, at Producenterne 
blot har sørget for at producere 
Fisk, og saa derefter lagt sig til at 
sove ved deres Dambrug og fuld
stændig overladt Opkøberne at be
sørge Udførslen og at skaffe Mar
ked for deres Varer. De fandt 
straks et godt Marked i rryskland, 
men ud derover kom de ikke i 
nævneværdig Grad. Men: "Af Skade 
bliver man klog " 

Smidt Nissen. 

* * * 

I Tilslutning til ovenstaaende Ud
talelser af Fiskeriejel' Smidt Nissen 
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skal jeg tilføje, at der efter min 
Mening kun er et at gøre for Dam
brugsejerne under denne meget al
vorlige Situation, hvor al Eksport 
af Luksusfisk ganske naturlig er 
stoppet, og det er, saa vidt mulig 

. at bevare Bestanden af Individer 
for kommende Tiders Skyld. 

Hvis Danmark nemlig slipper hel
skindet ud af den nuværende Ver
densbrand, hvad der jo tilfældigvis 
er en Smule Udsigt til i Øjeblikket, 
saa vil der ganske sikkert, naar For
holdene atter falder til hO, blive 
meget stærk Efterspørgsel efter 
baade Moderfisk og Æg af alle 
Slags, fordi Bestanden af de først
nævnte, under de nuværende ulyk
kelige Forhold i de krigsførende 
Lande absolut maa reduceres. en
ten fordi den benyttes til Menneske
føde, eller ogsaa fordi den gaar til 
Grunde af Mangel paa Næring og 
Pasning. 

Mit Raad bliver' derfor, at man 
vedblivende fodrer sine Fisk - bvis 
man da har nogen Mulighed ,for at 
skaffe Foder. til dem - og ser Ti
den an en Stund endnu, inden man 
træffer anden Bestemmelse. 

Ved at gøre dette opnaar man 
ogsaa at faa en Vare, som rimelig
vis til den Tid med Fordel kan 
sælges i England. At Tyskerne ef
ter denne Krigs Slutning hvad 
enten de vinder eller taber - i 
de nærmeste Aar herefter i større 
lJ dstrækning skulde blive Aftagere 
af en saa decideret Luksusflsk, som 
Portionsørreden dog er, det faar in
gen mig til at tro. 

Nogen Mulighed er der ogsaa for, 
medens Saltvandsfiskeriet ligger 
stille paa Grund af Minespærringen 
og andre Krigstilstande, at det vel
havende Publikum i København vil 

kunne aftage en Del større Ørred 
til rimelige Priser. 

Red. 

Dansk biologisk Stations 
25 Aars Jubilæum. 

-o-

l Aaret 1889 oprettedes ved Ini
tiativ af Kaptajn Drechsel den danske 
biologiske Station, og som Forstan
der ansattes Dr. G. G. Joh. Petersen 
den nuværende Direktør og Leder 
af samme gennem de svundne 25 
Aar. 

Dr. C. G. Joh. Petersen. 

Stationen begyndte under meget 
smaa og trange Forhold - med en 
lille, aaben Benzinbaad, samt en 
lille Sejljollej først i 1898 fik den 
til stadig Brug et lille Dampskib 
"Sallingsund " og kunde derefter 
paatage sig større Opgaver. 

DT. Petersens geniale Undersø
gelses- og Arbejdsmetoder er talrige 
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og af meget forskellig Natur; vi 
skal her nævne nogle af de vigtig
ste: Bestemmelse af Fisks Alder og 
Vækst, Indplantning af unge Rød
spætter, Mærkning af Fisk, Under
søgelser af Havbundene Dyr, Op
findelse af nye Undersøgelsesred
skaber, Prøve med Præparatioll af 
Fiskegarn, ny Driftsmaade af0siers
fiskerierne osv. 

For at vore Læsere kan danne 
sig et Begreb om den Gavn, det 
praktiske Fiskeri har haft af Dr. 
Petersens Virksomhed og den Danske 
biologiske Station i de svundne 25 
Aar, skal vi fra Dansk Fiskeritidende 
I1ævne nogle Eksempler, som paa 
slaaende Maade illustrerer dette For
hold: 

Efter at Stationen, som tilforn, 
ikke med Garn, men med Vaad, sær
lig Syd for Sprogø, havde fanget 
betydelige Mæn gder af Rødspætter 
og gennem en Meddelelse derom i 
Nyborgbladene .havde gjort Fiskerne 
bekendt dermed, oparbejdedes et 
Snurrevaadsfiskeri i Bæltfarvandene. 
Før 1899 ansloges Udbyttet afRø.d
spættenskeriet her til ca. 100,000 
Kr. aarlig. 1912 opgjordes det til 
ca. 1 Million Kr. 

Siden 1908, da den store Indplant
ning i Limfjorden begyndte, har 
Indtægten af Flynderfiskerierne i 
dette Farvand som Regel været ind
til 200,000 Kr. større end tidligere. 
Udgiften ved Indplantningen af de 
ca. 2 Mill. unge Rødspætter andra
ger kun ca. 20,000 Kr. om Aaret. 

og det vil sikkert i Fremtiden komme 
til at give endnU: meget mere. 

Dette er, som D. F. F. tilføjer, 
Tal, der er gode at faa Forstand 
af, og samtidig med at vi derfor 
ønsker Direktøren og Stationen til 
Lykke med 25 Aars Jubilæet, ud
taler vi Haabet om, at Dr. Joh. 
Petersen endnu i mange Aar maa 
have Lyst og Kraft til at arbejde 
for det danske Fiskeris Fremgang 
og Trivsel. 

Red. 

Laksefangst i WaIes. 
-0-

Ved Havet, i f'loddalene og i de 
ensomme Bjerghytter i Wales, finder 
man endnu originale Efterkommere 
af den gamle keltiske Nation, som 
under deres store og gode Konge 
Hoel Dha, Ridderen og Digteren, 
stod i sin fulde Kraft og Blomstring. 
Her tales endnu det gamle, under
lige Sprog, som intet andet Menne
ske i. Verden forstaar eller kan ud
tale (med Undtagelse af enkelte 
Videnskabsmænd, der har gjort det 
til sit Studium). Selv deres Børn 
kan uden mindste Vanskelighed ud
tale Ord med indtil tredive Konso
nanter og uden Vokaler. 

De taler, lever og fisker endnu 
som for Aartusinder siden. Som 
Fiskere og Baadfolk er de ogsaa 
noget af cn Mærkværdighed, idet 
de paa den mest gammeldags, ori
ginaleste og farligste Maade forstaar 
at skaffe de bedste Laks til Lord-

Medens 0stersfiskeriet i Tiaaret Hnes, Biskoppernes og Bankiernes 
1900-1909 gennemsnitlig gav Sta- Tafler. 
ten en Indtægt af ca. 70,000 Kr. aar- Laksene fra 'Vales, !særdeleshed 
lig, hal' det siden den nye Drifts- fra Floderne Severn, Dee og Con
maade indførtes, i fast Forpagtnings- way er de dyreste og bedste i hele 
afgift givet 145,000 Kr. om Aaret, l England og tillige den delikateste 
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af aUe lækre Retter, naar den bli
ver tilberedt efter den Recept, som 
Fiskerkonerne i Wales har benyt
tet i Aarlusinder. 

Den bedste og mest mal('riske 
Laks- Jagt- og Kampplads ved Dee 
Floden findes ved Yrbistok Vand
faldene i Grevskabet Flintshire. 
Her stormer den vilde Deva (nu 
Dee) Flod afsted i et vanvittigt, 
rasende Løb, imellem høje Fjeld
vægge, for sluttelig at styrte sig 
skummende og brusende i Afgrun
den. Ingen Flod, intet Vand paa 
Jorden forbinder med en ejendom
melig mørk Farve tillige en saa 
gennemsigtig Klarhed. Alt Devas 
Vand stammer fra Fjeldet og løber 
kun over Fjeld og bliver derfor ikke 
fordunklet hverken af Sand eller 
Dynd. Det er derfor ogsaa et 
pragtfuldt Syn netop paa denne 
Baggrund af krystaltklart Vand at 
betragte den springende La~s, naar 
den søger at overvinde deu rasende 
Strøm og ~'orhindringerne, som Fal
dene frembyder. Atter og atter maa 
den ved Hjælp af et vældigt Slag 
af sin brede, muskuløse Hale søge 
at svinge sig saa højt til Vejrs, at 
den formaar at overvinde de oft~ 
meget betydelige Hindringer, som 
Faldene frem byder. Lykkes det den 
saa endelig med et mægtigt Spring 
at naa op over Afsatsen, saa plejer 
den gerne at udhvile sig 50 til 60 
Fod ovenfor Faldet og tillige vente 
paa sine Fæller. Men her er det 
netop ~'iskeren lurer paa sit Bytte 
og det under saa mærkværdige Om
stændigheder, og Forhold, at dette 
Fiskeri bliver et halsbrækkende, 
livsfarligt Vovestykke, som d et kun 
er givet de modigste og behændigste 
Fiskere at udøve. Fiskerne benyt-

ter til deres Fiskeri istedenfor Baad, 
den saakaldte "Corades". 

Den Fremmede som for første 
Gang besøger Devas Bredder og 
Vandfaldene ved Yrbistok bliver 
meget forbavset over at se ligesom 
hvide Kæmpernuslinger eller kæmpe
mæssige østersskaller vandre om
kring! Hvad kan det dog være? 
Ved at se nøjere til, opdager man 
under Muslingen et far menneske
lige Ben; Muslingen aabner sig og 
det viser sig, at den indeholder et 
helt Menneske, der er fuldstændig 
dækket af dels kunstige, dels na
turlige Fluer og Biller. Dette og 
de mægtige Fiskergrejer fortæller 
Iagttageren at man har med en Fi
sker at gøre. Men hvortil skal den 
vældige 0sterskal benyttes? Det er 
hans Baad, Coraclen. 

Dette mærkværdige Fartøj, som 
først Phønizierne og senere Cæsar 
forbavsedes over, da de besøgte de 
engelske Kyster, bestod den Gang 
som nu af Kurvefletning; men me
dens det i hine Tider var overtruk
ken med Læder, benytter man nu 
præpareret Lærred til at holde Van
det ude. Bikubeformen hllr ogsaa 
holdt sig gennem Aartusinder. Co
raclen er ikke meget større end en 
almindelig Bikube, og der skal der
for mere end almindelig Behændig
hed til for at holde Balance i den. 

Den ægte walske Fisker balan
cerer dog med største Lethed om
krig i den, akkurat som om det var 
en ganske almindelig Baad. Hvis 
derimod en uøvet Mand forsøger 
sig i Coraclen, gaar hans straks paa 
Hovedet i Strømmen og maa være 
glad, hvis han slipper derfra med 
Livet. 

Det gælder om stadig at træde i 
Midten, saaledes at Tyngdepunkte~ 
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hviler paa dette rette Sted; men 
at dette er overmaade vanskeligt, 
siger sig selv, og det kræver en 
Kunst og en Øvelse, der er omtrent 
lige saa står som Balancekunstnerens 
paa den"spændte Linie mellem bratte 
Fjelde over det brusende Vand. 

Saa snart )lKunstneren" har an
bragt sig i sin Kurv, sætter 
han sig paa Hug og roer sig med 
sin Aare Ded ad den· strømmende 
]j"lod, ned mellem Skær og Klipper, 
hvor hver Fejlmanøvre er det samme 
som den visse Død, ofte tæt ned til 
Vandfaldet, hvor hverken Kraft eller 
Dygtighed vilde forslaa til at styre 
og manøvrere med en almindelig 
Baad. 

Allerede det at fange Laksen fra 
den faste, sikre Bred er en Kunst , 
som det ikke er hver Mands Sag 
at udøve, hvor vidunderligt er det 
saa ikke at seWales Fiskeren ud
føre det tusindfold sværere Kunst
stykke fra sin skrøbelige Kurv, me
dens han synger og ler, samtidig 
Dled at han trækker den vældige Laks 
op af Dybet. Og paa de aller far
ligste Steder i Floden, midt i de 

kogende Hvirvler, der ser man Fi
skeren arbejde akkurat, som han har 
gjort det i Aartusinder. Med der. 
venstre Haand ror han Baaden oa o 

styrer og afbalancerer den samti-
dig, medens han med den højre 
Haand lader den lange, bøjelige 
Fiskestang med Fluemaddingen spille 
rundt paa de Steder, hvor han ved, 
Laksen staar. En lille forkert Be
vægelse med Kroppen eller Kurven 
er tilstrækkelig til at sende ham 
Døden. (Sluttes). 

D. F. Z. 

~Iindre ~[eddelelser. 
-0-

Sveriges Fiskeexport til St. Petersborg. 
Hos den svenske LandbrugssLy

reIse fik Hl', P. G. Sieurin for no
gen Tid siden et Statsbidl'ag paa 
500 Kr., for at blive i Stand til at 
undersøge Afsætningsmulighederne 
for svenske Fiskevarel' i Si. 
borg. Hr. Sieurin har derefter for
nylig selv begyndt en I<'OlTetning i 
sidstnævnte By under Firma "Svensk 
Fiskeexport" og hal' i den Anled
ning andraget Staten om at faa et 
Bidrag paa 2000 Kr. til sin Forret
ning for Resten af Aaret, imod at 
han to Gange i hver :\Iaaned a.f
lægger Rapport om Fiskehandelen. 
saavel i St. Petersborg som 1 Mo~ 
skva. Den svenske Gesandt i St. 
Petersborg hal' indtrængende an
befalet Sagen. Den svenske Lan d 
brugsstyrelse mente ogsaa, det var 
nødvendigt at understøtte den sven
ske Fiskeexport med Statens Midler' , 
men Landbrugsstyrelsen fandt ikke 
at kunne bevillige Bidrag til en 
privat Fiskeforretniug. Derimod 
fandt den, at der intet val' til Hin
del' for, at Staten gav et Tilskud 
til Hr. S1e11rin, for at erholde paa
lidelige ltapporter om Fiskepriser 
og :'.larkedets Stilling de paagæl
dende Steder. Telegrafiske Meddel
elser skulde saa sendes hver Lør
dag til J.Jand brugs styrelsen i Stock
holm, og af denne publiceres ud 
over Landet. 

Til dette Formaal bevilgede Sta
ten derefter Landbrugsstyrelsen 
2,500 Kr. med 'filføjeise af, at Rap
porterne indsendes af Hr. Sieurin. 

(Från Skog orll SjØ). 

* 
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Ovorftod af Laks i Alaska. 
V ærdien af Laksefangsten i Ala

ska overstiger nu med over det 
dob belte alle Territoriets Udgifter, 
saa man forstaar, at Indtægten deraf' 
andrager ganske betydelige Summer. 
Fangsten er da ogsaa saa stor, at 

J{onservefabrikerne ved Cook Julet 
aldeles ikke kan overkomme at be
handle den, og tusinder af Pund 
bliver ødelagt. I Løbet af tre Dage 
blev der til Eks .. alene ved Kenai 
fanget 120,000 Laks, hvoraf kun en 
ringe Del naaede at komme rettidig 
frem til Konserveringsfabriken, og 
Resten derfor blev ødelagt. 

(All. Fisch-ZciL) 

Stor Bækørretl. 
I Maj Maaned i indeværende Aar 

er der ifølge All. Fisch. Zeit. i Rot
tum ved Ochsenhausen i \Vtirtten
berg, i et godt 0rredvand, fanget 
en Bækørred, som ikke vejede min
dre end 11 Pund og havde opnaaet 
en Længde af 75 cm. 

Bladet sendes frit tit Medlemmerne 

af "Ferskvands(iskeriforeningen". 

Kontingentet er 4 Kr. am'ligt. 

Artikler og Annoncer til Bladet 

sendes til Kontoret i Sorø. 

Prisen for Annoncer er: 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pr>titlinje, 
., 

<) L9 

6 10 
12 8 

24 15 

Annoncer. 
-o 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

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

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

pur og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensen. 

-------------~-_._-~_ .. ~----------.,--------_._-_ .. -----_. __ ._--_._ .. __ .. _._-.. _ .. _--._._----. -----c§oRann von 
---edsvo'ren. Fiskeauktiona/f'itfS, 

---• St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, 
-• an befalo!' sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: -· -: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : · -: ..... ! ••••••.••• __ • Store Basine)' for levende Fisk. ~' .... ':o!.! .• :.:o.!!.~ : · -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -· -- Telegr.-Adr.: J;'isclIeitzen. Telefon: Amt 1,Nr. 1,547, Hambnrll;. -· -- --............ _._---_._. __ ._----_. __ ._---_. __ . __ ._._---
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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. 

-- Hontant Betaling. --

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
\ 

samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

t89~9d8K fi)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hænsen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~.:;;;;~~ 
I større Ørred, Gedder, Karper, ~ 
, Suder, Skaller, Aborrer f 

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
Jernstation. 

---==;;::::;:::::::::::: Hontant Betaling. ===--

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Damkul1 urerne og 
Eksporten I 

-0-

Torsdag den 23. August over

rakte Landstingsm., N ationalbankdi

rektør Lauridsen og undertegnede, 

paa Ferskvandsfiskeriforeningens 

Vegne, Landbrugsministeren et An

dragende fra sidstnævnte Forening, 

hvori paavistes hvilken uhyre Skade 

Standsningen af Exporten til Tysk

land paaførte de mangfoldige danske 

Damkulturer omkring i Landet. 

Landbrugsministeren stillede sig 

overmaade velvilligt til Andragendet 

og lovede snarest muligt at konferere 

med Trafikministeriet om Sagen. 

Efter Ministerens Mening vilde 

det næppe paa nærværende Tids

punkt paa (hund af Krigen være 

muligt at faa en paalidelig Forbin-

delse for levende Fisk i Gang over 

Vamdrup, derimod ansaa Ministeren 

det ikke for umuligt, at en For

bindelse kunde etableres over Gjed

ser-Warnemlinde. Skønt Hr. Lau

ridsen og undertegnede ikke vare 

blinde for, at Gjedser-Warnemlinde 

Ruten rimeligvis baade vilde fordyre 

og forsinke Transporten noget, tog vi 

dog ikke i Betænkning, "under de givne 

Forhold, at støtte Ministeren i hans 

Opfattelse af Situationen. 
Red. 

Den biologiske Station 
og Ferskvandsfiskeriet. 

-0-

Flere Gange her i Bladet, bl. a. 
i en Artikel "Samling til Midten", 
har jeg berørt Spørgsmaalet om et 
mere intensivt og maalbevist Sam
arbejde mellem Fiskerividenskabens 
Mænd, dette' gælder saavel Salt
vands- som Ferskvandsbiologerne. 

Som tidligere omtalt, udfører 
mange af disse hver for sig et for
træffeligt grundlæggende Arbejde 
indenfor det Specillle, de nu en 
Gang har valgt sig; men derved 
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bliver det ogsaa; om nogen virkelig 
Organisation af det Hele bliver der 
derimod ikke Tale. Efter mit Skøn 
er dette i fØl'ste Række Lovgiv~ 
ningsmagtens og i anden Række de 
velgørende Institutioners Skyld, der 
forstrækker dem med Midler til 
deres Undersøgelser. 

Hvis disse to Faktorer, Lovgiv
ningsmagten og de omtalte Institu
tioner, som en absolut Fordring for 
at faa Tilskud forlangte, at ved
kommende Ansøger, foruden at være 
personlig kvalificeret, tillige skulde 
indordne sit Arbejde under en af 
de bestaaende Fiskeri-A utorite
ter, hvad enten det saa blev Hav
forsknings-Kommissionen, biologisk 
Station, eller Statens Konsulent for 
Ferskvandsfiskeri, saa var der dog 
en Smule Mening i Galskaben. Ide
alet vilde selvfølgelig være, at vi 
fik en Fiskeridirektør, der samtidig 
var selvskrevet Medlem af Hav
forskningskommissionen, og som 
havde alt det andet Fiskeri, baade 
Salt- og Ferskvandsfiskeri under sig. 
At en saadan Ordning skulde kunde 
lade sig gennemføre her i Danmark, 
vilde jeg for en Maaned siden be
tragtet som en ren og skær Umu
lighed. Nu da Alvoren imidlertid 
er kommen over os, og Sagernes 
Realitf3t for en Gangs Skyld er 
kC'mmen i Høj sædet i vort Fædre
land, skulde det dog ikke undre 
mig, om ikke, ogsaa Handlingens 
Tid var inde paa dette Omraade. 
Jeg vil oprigtig haabe det baade for 
Erhvervenes Skyld og for Landets 
Skyld. 

Det er en "Mand" vi trænger til; 
men heller ikke det forslaar, hvis 
Manden ikke faar tilstrækkelig Myh
dighed og rimelige Midler at raade 
over. 

FOl'øvrigt vil jeg ærligt tilstaa, 
at jeg med ovenstaaende Udtalelser 
er ved at komme rent paa Afveje; 
det var aldeles ikke derom jeg 
skulde skrive; men da det nu en 
Gang er løbet mig i Pennen og er 
mit Hjertets Mening, faardet bave 
Lov til at blive staaende. 

Meningen med denne Artikel var 
at bringe Bladets Læsere den glæ
delige Meddelelse, at den biolo
giske Station ogsaa har udstrakt 
sin frugtbringende Virksomhed til 
at omfatte vore Ferskvandssøer, 
idet Stationen i disse Dage under 
Dr. Joh. Petersens Ledelse har 
taget en Mængde Prøver med Bund
henter og Ketser af Dyrelivet i Sorø 
Søerne. Da Stationen imidlertid af 
pecuniære Grunde ikke ser sig i 
Stand til at fortsætte disse Under
søgelser, der for dansk Ferskvands
fiskeri har en overmaade stor Be
tydning, har undertegnede lovet at 
fortsætte dermed, saaledes at der 
herefter vil blive taget Bund- og 
Planktonprøver en Gang om Maa
neden i Sorø Søerne et Aar igennem 
og Materialet indsendt til biologisk 
Station. Jeg baaber derved, litt vi 
kan faa klaret Spørgsmaalet om 
Ernæringsforholdene i en almindelig 
dansk Indsø paa en s::ta grundig 
Maade, at det praktiske Ferskvands
fiskeri kan lægge sine Planer der
efter og foretage sine Beregninger 
llled Hensyn til Besættelse og sand
synlig Afkastning af en Ferskvandssø. 
At disse Undersøgelser for at blive 
endnu mere betydningsfulde burde 
suppleres med Undersøgelse af Ma
veindholdet hos Hovedfiskene i. Sø
erne, er en Selvfølge; men dertil 
slaar Stationens Midler heller ikke 
til, og for mig at udføre Arbejdet' 
paa egen Bekostning, finder jeg 
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ikke, der er tilstrækkelig Anled-
nmg. Red. 

Mærkning' af udvan
drende Laksyngel. 

-o-

l Norsk Fiskeritidendes Juni Hefte 
har den norske Biolog, Dr. Knut 
Dahl offentliggjort en meget inte
ressant Artikel om sin sidste Under
søgelse af Laksens Vandringer. Ved 
Velvillie fra Forfatterens Side ser 
vi os i Stand til at bringe et Ud
drag af omtalte Artikel her i Bla
det, tilligemed en stor Mængde Il
lustrationer af samme. 

Idet vi herved bringer Doktoren 
en Tak for hans store Imødekom-

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

. 

uden er man bleven i Stllnd til at 
studere Fiskens Vandringer. 

I 1905 lykkedes det den skotske. 
Fiskeriinspektør Calderwood og 
Fiskeribestyrer Malloch i Tay Elven 
at mærke 6500 ud vandrende Lakse
yngel. De smaa Fisk mærkedes 
med en Sølvtraad i Rygfinnen. 
Mærkningen skete paa den Maade, 
at Fisken anbragtes i særlig kon
struerende Beholdere af Haardgummi, 
hvori Fisken kunde ligge omtrent 
uden at berøres, medens Mærket 
paasattes. I Aarene 1906-09 blev 
104 af disse mærkede Laks fangede 
igen som ældre Laks. 

Efterat have konfereret om Sagen 
med Hr. Caldenvood bestemte Dr. 
Dahl sig til at foretage lignende 
Forsøg i Norge. Forsøgene tog 

, . " . 
"" •• ",<I, .'" ....... lo" ............... • ~l.~.:..:..:.~:'-":>· 

Fig. 1. Haardgummi til Mærkning af Lakseunger. 

menhed, udtaler vi Haabet om, at 
han maa faa Tid og Lejlighed til 
at gentage disse Forsøg ad Aare. 
saa at vi kan vinde frem til fuld 
Klarhed over det interessante Fæ
nomen, som disse Vandringer frem
byder. 

Som bekendt har man allerede 
længe vist, at man ved at studere 
Laksens Skæl kunde bestemme dens 
Alder og Vækst. 

Ved at mærke den unge vand
dreude Laks og atter genfange den, 
har man tillige haft et udmærket 
Middel til at kontrollere Rigtigheden 
af Skælbestemmelsesmetoden og des-

deres Begyndelse i Maj 1909 og 
Fangsten af Lakseungerne foregik 
i Dagene fra 10. til 26. Maj, om
trent paa samme Sted, ved Søfte
landselvens Udløb i Bergstøvand. 

Der fangedes ialt 1364 Lakseun
ger. Laksen, der fangedes om For
middagen, maatte mærkes og ud
sættes igen allerede om Eftermid
dagen, da den ikke taalte længere 
Ophold i Hyttefadene. Alle Laks. 
der ikke var i den blanke Udvan
dringsdragt, blev bortsorteret og 
kasseret. 

Sel ve Mærkningen foregik paa 
følgende Maade: En Portion Yngel 
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blev anbragt i et Kar med Vand, 
hvis Vandforsyning en Mand havde 
den Opgave at passe. I Karret 
blev lagt en hd Del Haardgummi
futeraler af forskellig Størrelse, saa 
Doktoren let og hurtigt kunde gribe 
en Form, som passede til Størrelsen 
af den Yngel han fik i Haanden. 
Disse Forme eller Futeraler var 
lukkede i den ene Ende, fladtrykt 
fra Side til anden og aabne fra 
Midten og bagover, saaledes som 
det kan ses paa den vedføjede Tegning. 

finnestraaler, trak Sølvtraaden igen
nem, slap med Tangen, samlede 
begge Traadens Ender imellem ven
stre Tommel- og Pegefinger, tog 

, saa begge Ender i Tangen og drej
ede tre Gange rundt. Med Øvelse 
gik det Hele paa faa Secunder. 

Den færdig mærkede Laks Ud
seende i 5/6 naturlig Størrelse vil ses 
af Fig. 3. 

lait har Doktor Dahl mærket og 
ndsat 964 udvandrende Lakseunger 
paa denne Maade. 

Fig. 2. Tang til Mærkning af Lakseunger, tormindsket. 

Til Mærkning havde Dokteren 
endvidere lavet sig nogle smaa 
Tænger med en N aal i den ene og 
en Tang i den anden Ende j Tangen 
holdtes stadig lukket ved en Fjeder 
der kunde aabnes ved et Tryk med 
Fingrene. Se Tegningen. 

Sølvtraaden (ca. l/s mm tyk) blev 
opskaaren i ca. 5 cm lange Styk
ker, som blev trangt U-formig bøjet 
og anbragt i Tangen, saaledes som 
Tegningen viser. En Mand havde 
saa den Opgave at "lade" Tængerne. 
Saasnart Doktoren havde anbragt 
en Laksunge i en passende Form, 
rakte Manden ham Tangen. Med 
N aalen stak Doktoren derefter et 
Hul ved Ansatsen af de første Ryg-

Det blev derefter ved en Mængde 
Opslag bekendgjort, at der betaltes 
en Præmie af 5 Kr. for hver af 
disse Laks, der blev fanget igen og 
indsendt til Doktoren, samt at Lak
sens Værdi desuden blev betalt med 
højeste Dagspris .. 

I 1909 blev der ingen fanget. 
I 1910 blev der derimod indsendt 
en Rygfinne med paasiddende Mærke. 
Denne Laks var fanget d. 17. Juli 
i Vinde f jorden nærved Land i Ry
fylke, altsaa 14 ~faaneder efter 
Mærkningen, og den var 52 cm lang 
og vejede 1,5 Kilo. Der var hel
digvis en Del Skæl paa den neder
ste Del af denne Rygfinne, og en 
Undersøgelse af disse viste en Dan-

Fig. 3. Mærket Lakseul1ge. 5/6 af naturlig Størrelse. 
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nelse af Aarringe, som ganske sva
rede til den Tid, den havde levet 
efter Mærkningen, idet Skællene 
viste en Sommer, en Vinter og at
ter en Sommer i Havet efter Ud
vandringen. Se Fig. 4. 

I 1911 blev der indsendt 3 mær
kede Laks, hvis Fangststeder og 
Størrelser ses af følgende Tabel: 

indskrænkede sig imidlertid til disse 
fire Fisk, saa det er jo vanskeligt 
alene derpaa at bygge en hel Teori; 
men sammenligner vi Dr. Dahls 
Mærkningsforsøg med lignende For
søg gjordt af Dr. Landmark, og om
talte af Dr. Dahl, se Fig. 7, viser 
del' sig en overmaade god Parallel 
imellem begge Forsøg, som absolut 

Fangststed Datum Køn Længde Vægt 

Vevring, Søndfjord 11 Maj Han 68 cm 3,0 Kilo 
Store N aara, Sulen, Sogn 26 Hun 67 - 3,3 
Odden, Smølen 29 Juni 76 - 5,0 

• - ~ .,::------~) qjellFallgel: 
ino.~ I~' t 

· · · , 

· 
\ 

\ 

\ 
\ , , 

\ 
\ 

\ , 

Fig. 4. Skæl af gt'nfanget mærket Laks, 3 Kilo, forstørret. 

Kortet Fig. 6 viser Vandringerne, 
de fire genfangede Exemplarer har 
foretaget. 

Resultatet af de næsten 1000 
mærkede Lakseunger, der udsattes, 

peger paa, at den Lakseyngel, som 
udvandrer fra en bestemt Lakseelv, 
bliver fanget som Laks og kommet 
Fiskerierne tilgode paa en meget 
stor Kyststrækning. Det følger heraf, 

Fig. 5. Rygfinnen af en genfanget mærket Laks Maj 1911. 
5/6 af naturlig Størrelse. 

.. 
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Fig. 6. Kort visende Vandringen hos de 4 genfangede Eksemplarer. 

at hvad som helst, der gøres enten 
af Skade eller Gavn i en enkelt 
Elv, det virker paa Fangsten over 
store Dele af Kysten. En hvilken 
som helst Forbedring i en Elv, som 
sikrer større: Gydning eller større 
Opvækst af Yngel, aet er en For
anstaltning, hvori den hele Kyst 
bør være interesseret, ligesom et
hvert Misbrug ogsaa vil gaa ud over 
hele Kysten. 

Hvad selve Vandringerne angaar, 
saa tyder Forsøgene paa, at Laksen 

i Syd-Norge har en vis Tendens til 
at vandre nordover. Dr. Dahl me
ner, at Vandringens Retning staar 
i Forbindelse med den stærke nord
gaaende Strøm, der findes udfor 
Kysten paa disse Kanter af Landp,t, 
en Formodning der sikkert har me
get paa sig, fordi den samme Strøm 
ogsaa fører Laksens Næring, sdm 
bestaar af Smaasild og' Krebsdyr 
med sig nordover. 

Red. 
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Laks 7nerlr.et og f je n/allj'e t 
i sj(Yen, andetsteds end 
i den elr;eJnundil1;11 

eller j/ord, hrJorellJen 
munder. 

Fig. 7. Kort visende Vandring hos Laks mærket i Elve og genfanget i Søen 
andetsteds end i den Elvemunding eller '«'jord, hvor Elven munder ud. 

Fiskehandelen 
med England. 

-0-

Danmarks Fiskeriagent i England 
Kaptajn A. Sølling meddeler: 

Det er forbudt at indføre Ørred, 
derunder ogsaa indbefattet Ørred 
fra Damkulturer, til England fra 
1. September til 3. Februar, begge 
Dage incl. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

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

til absolut billigste Priser, 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afbentes pa.a 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Christensen. 
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Portions.~rred, 
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. 

~9rJJilrJ81t fl)amltultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

--------- ._--

~~!lI1~~ I Portionsø~ei . 
I større Ørred, Gedder, Karper, 
I Suder, Skaller, Aborrer, 
i købes og afhentes med SpeelaIvogn paa nærmeste i Jernstation. 

i ;.-~o~t;:~::n~.:, I 
li{ Ji'isehhoDdlun&,. BerliD 40, 1f 
~ Lehrterstrasse 18-19. 1f 
~ Te!.egr.-Adr.: ForelleDhandel. i 
i~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, :\lagister t:!hr. LøftiD&" LykkesholmsaUe 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri lAktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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LANDBRUGSMINISTERIET . 
København, den 2. Septbr. 1914. 

I Anledning af, at Foreningen i 

Skrivelse af 24. f. M. har anholdt 

Landbrugsministeriet om at søge 

udvirket hos det danske og tyske 

Trafikvæsen, at Udførselen af Fersk

vandsfisk, baade ispakket og le

vende, kan foregaa med Hurtigtog, 

skal man herved til Efterretning 

melde, at man under de nuværende 

Forhold, hvor Trafikforholdene er 

saa urolige, at de forandres fra Dag 

til Dag, og hvor for de tyske Ba':' 

trufne Bestemmelser med Hensyn 

til Trafikforholdene. 

Idet bemærkes, at man under 

Dags Dato har oversendt Forenin

gens Andragende til Ministeriet for 

offentlige Arbejder med Anmodning 

om saavidt gørligt at fremme Sa

gen, skal man derhos tilføje, at saa

vidt Ministeriet bekendt, modtager 

de tyske Baner fra den 28. f. M. 

til Befordring via Vamdrup og Ved

sted Ilstykgods uden nærmere Be

grænsning af Godstaksterne, men 

iøvrigt maa man tilraade Forenin

gen at søge nærmere Oplysning 

hos Generaldirektionen for de dan

ske Statsbaner eller mulig hos ved

kommende Station om Betingelserne 

for Befordringen af Fiskeforsendel
ser til Udlandet. 

Kristjan Pedersen. 

F. Danneskjoia. 

ners Vedkommende saa store Inter- I Ti'l Ferskvandsfiskeriforeningen. 
esser er afgørende for Toggangen, 

ikke skønner, at man er i Stand 

til at have nogen Indflydelse paa 

Ændringer. i de fra anden Side 
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Spor1snotitser om 
Karpen. 

-0-

Af Fiskeridirektør Heyking. 
(Deulsche Fischerel Correspondenz, Nov. 1913). 

I Svensk Fiskeri Tid s krif t 23. ds. 
Aargang 1914 gengives en Artikel 
af ovennævnte Forfatter, som vi 
skal referere for vore Læsere, da 
den i mange Retninger er meget 
interessant: 

Den engelske Sportsfisker kalder 
ikke uden Grund Karpen f.or "the 
water fox", V andræven, thi den er 
uden Tvivl den snedigste af alle vore 
Ferskvandsfisk. For ikke saa mange 
Aar tilbage ansaa man det i Eng
land for ganske umuligt at mede 
efter Karper j det var med andre 
Ord under en virkelig engelsk Sport
fiskers Værdighed. Senere, da Ædel
fiskene blev sjældnere paa Grund 
af Industriens Forurening af Vand
dragene, lærte man imidlertid og
saa at værdsætte Karpen som Sports
fisk. Paa Engelskmandens Bord 
kommer ganske vist meget sjældent 
nogen Karpe; men at fange dem 
med Stang regnes nu for god Sport. 

Som Eksempel paa Karpens Snu
hed skal anføres: 

En Dam skal udfiskes med Vaad. 
Garnet ligger rundt om hele Vand
arealet; Underliget er SaR godt be
hængt med Stene, at det skærer 
ned i Dyndet. Overliget er saa stærkt 
flaaded, at det omtrent gaar op i 
Luften. Dammen er besat med 
1000 Stk. Karper, der skulde derfor 
mindst findes 900 Stk., selvom en 
Del var gaaet tabt i Sommerens Løb. 

Vaadet sættes derpaa i Gang og 
drages ganske langsomt. 

Hvad sker der da? er det virkelig 
muligt? først hopper en, saa i Dusin-

vis af Karper over Vaadet! Se hvor 
elegant det gaar. Disse Fiske har 
aldrig været indesluttet i noget 
Vaad; hvem lærte dem da, at Fri
heden laa paa den anden Side af 
Garnet? 

Der findes imidlertid ogsaa daar
lige Springere mellem disse" Vand
ræve"; de er imidlertid endnu klo
gere; de grave sig ned under Vaadetj 
en Del grave sig ned i Dyndet 
allerede paa lang Afstand fra Un
derliget, lægge sig paa Siden og af. 
vente Faren. Hvis der findes et 
eneste lille Hul i Vaadet, saa skal 
Karpen nok vide at finde det, og 
hele Stimen eller i hvert Tilfælde 
største Delen af den smutte igen
nem der. 

En af mine Folk havde saaledes 
en Gang i en Sø indestængt Lege
karper saa godt med flere store 
Vaad, at han var aldeles overbevist 
om, at det var ganske umuligt at 
nogen kunde undkomme. Da han 
var færdig dermed, løb han hjem 
for at skaffe Hjælp til at tage den 
store Fangst op. 

Desværre havde den flinke Fisker 
ikke lagt Mærke til, at et af Vaa
dene ikke naaede fuldkomment ind 
til Bredden; der manglede maaske 
nogle faa Centimeter, det var det 
Hele. Gennem denne smalle Aab
ning trængte imidlertid hele Samlin
gen sig, og derfandtes dog Fiske imel
lem, der vejede over 5 kg. Natur.., 
ligvis fandtes nogle ganske enkelte 
Fisk i N ættet ; det er saadanne, 
som er dummere end de fleste. 

Hvis en Karperuse ikke er op
stillet fuldstændig rigtig, saa gaar 
der aldrig en eneste f'isk deri. 
Fiske, som har sultet hele Vinteren, 
bider ikke, om man saa holder 
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Maddingen i Timevis ligefor Næsen 
af den. 

Karpen sulter hellere ihjel 
akkurat som Ræven - end den 
tager Føde, som ser mistænkelig ud. 
Grev Skorczewski havde Karper i 
sin Slots dam, som aad af hans Haand 
og endogsaa lod ham klappe sig. 
Lugt, Syn, Smag og Følelse ere 
usædvanlig godt udviklede hos Kar
pen. Den mærker Menneskets Skridt, 
paa Bevægelsen i Vandet, medens 
Manden endnu er langt borte; den 
lugter sig til det udkastede Foder. 
Den snigende ~-'iskers Skygge ser 
den, saa snart den falder paa Van
det, længe inden dens Dødsfjende 
er i dens Nærhed. 

Karpens Skyhed er bleven til et 
Ordsprog. Drives den bort fra sin 
Vinterstandplads, gaar den op mod 
Bredden og fryser da hellere fast i 
Isen, end den atter gaar tilbage 
til sin Standplads. 

Hvor snedig Vandræven end er 
Baa bliver den dog tilsidst overlistet. 
I ~'loder og Søer staar Karpen altid 
i rolige Bugter med dyndet eller 
leret Bund. Da den hovedsagelig 
lever af Bundfaunaen, opholder den 
sig gerne umiddelbart ved Bunden· 
Eftersom vi nu imidlertid kender 
vort Fiskevand ganske nøjagtigt, saa 
ved vi ogsaa, hvor dybt der er i 
disse stille Bugter, og kunne derfor 
indstille Flaadet derefter. Men 
inden vi begynder vort Fiskeri, har 
vi et meget vigtigt Forarbejde at 
gøre, vi maa nemlig flere Dage i 
Forvejen fodre vor lille Ræv for at 
gøre den tryg. 

Den billigste Maade, dette kan 
gøres paa, er med Ler rigelig blandet 
med Orm, der strøes ud over Fiske-, 
pladsen. Hørfrøkager blandet med 
kogte Kartofler eller med Mel, bløde 

Ærter o. L kan ogsaa anvendes. 
Saa snart man mærker, at Karpen 
holder til paa Stedet og gaar paa 
Foderet kan Sporten begynde. 

Medesnoren maa væra olivengrøn 
eller honningbrun. Stærk, rund, 
dobbeltsnoret Silketafs er det bedste. 
Den Madding, Karpen ynder bedst, 
er almindelig Regnorm; men enkelte 
Dage bryder den sig aldeles ikke 
om denne Madding, men gaar bedre 
paa Sukkerærter, Kugler af Hon
ningdejg lavet ar Honning og Hvede
brød, eller Honning og Peberkage. 
ja Kirsebær foragter den ikke en 
Gang, tvertimod! Man maa derfor 
ganske arpasse Maddingen efter 
Omstændighederne. 

Den erfarne Karpefisker benytter 
ikke noget Flaad. 1:"or Nybegyndere 
er dette dog en Nødvendighed. En 
vigtig Del af Medetøjet er Sænket. 
Man maa ikke paasætte mere Bly, 
end at Linien' synker ganske Lang
somt og umærkeligt. Saa lader 
man Maddingen ganske sagte glide 
hen over Karpernes Samlingsplads, 
det bør se ud, Bom om Ormen ar sig 
selv krøb hen over Bunden, eller af 
Strømmen førtes henimod Fisken. 

Selvfølgelig maa Fiskeren holde 
sig absolut stille. Linen holder 
man ganske let mellem højre Haands 
Pege- og Tommelfinger. Den øvede 
Sportsfisker kan paa denne Maade 
mærke om Maddingen flytter sig og 
følger med. 

Saa napper det ganske lidt, Fi
sken suger Maddingen til sig, (Kar
pen har ingen virkelige Tænder); 
man mærker en stærkere Modstand 
og et lille Ryk er tilstrækkelig til 
at faa Fisken fast - som Regel da! 
Sidder Krogen saa, da er F-n løs; 
det rykker og slider. Giv Line, 
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men endelig ikke for meget, saa at 
Fisken naar ind til Grøden. 

Træk ind og slip Lillen skiftevis, 
for at trætte Karpen. Træk Linen 
to Meter ind, ug slip den atter ud 
en Meter, tag en Meter og slip en 
halv og bliv saadan ved, indtil 
Sejren er vunden; men drejer det 
sig om at fange en rigtig stor 
Karpe paa en 10-15 Pund. saa 
kan Kampen gerne blive baade 
langvarig og trættende, thi vil man 
tage en saadan Fisk med Magt, re
sikerer man, at Linen knækker som 
en Sytraad. Endelig faar man imid
lertid Fisken at se, men pas nu 
paa! nu gør den det store Kar
pesving. Naar det sker, maa man 
give Line, thi faar den ikke Lov 
til at gøre Sving i løs Line, resi
kerer man ganske sikkert, at Grej
erne sønderrives, og Fisken gaar. 

Forstaar man imidlertid sine Ting 
og giver Line i det rette Øjeblik 
og haler ind igen, naar Fisken 
trættes, saa kommer snart den Tid, 
da Karpens Kraft er brudt, og 
Angrebet paa den skal tage sin 
Begyndelse. Lidt efter lidt faar 
vi den nærmere; nu er den saa nær, 
at vi kan faa Ketseren under den -
hopla, nu ligger den der i Græsset 
for vor Fod. Endnu slaar den nogle 
Slag; mærkværdig nok altid ad 
Vandet til - hvorfor ikke ligesaa 
godt til den modsatte Side? Saa 
faar den Slagterstikket og derpaa 
i Rygsækken med Fyren. 

Vi ved ikke, om Karpens Snuhed 
beror paa Instinkt eller Overlæg; 
- men vi tror, det er Overlæg -
og derfor kaldes den af vore Fætre 
paa den anden Side Kanalen med 
rette for "The water fox." 

Aalefiskeriet. 
-0-

Fra Medlem af BestyrelseR, Fi
skerifoged Jens Chr. Sørensen har 
vi modtaget nedenstaaende Skri
velse, som vi takker for, idet vi 
tillader os at referer den: 

"Foranlediget af, at jeg forleden 
Dag overværede et Fiskerimøde i 
Janderup (ved Varde Aa), fik jeg 
den Tanke at meddele Mødets Be
slutning i Bladet. 

I Varde Aa fanges hvert Ef ter
aar meget betydelige Mængder af 
den fra Havet opstigende magre 
Aal (Bredpander), der som oItest 
er smaatfaldende, idet Fiskerne for 
en Del Aar siden ved Regulativ fik 
gennemført den Bestemmelse, at 
Aalens mindste Maal sattes til Il 
Tommer, hvilket er hjemlet i § 7 
i Loven om Ferskvandsfiskeri. 

I en ministeriel Skrivelse til Be
styrelsen for det herværende Fiskeri 
gaves der imidlertid Tilladelse til , 
at Undermaalsaal maatte fanges paa 
Betingelse af, at de udførtes direkte 
til Udlandet. 

Nu har Krigen imidlertid stand
'Set denne Eksport, og Fiskerne er 
derfor meget ilde stillede. For at 
raade Bod herpaa har Bestyrelsen 
for Fiskeriet derfor rettet en An
modning til Landbrugsministeriet 
om, saa længe Krigen varer, at faa 
Tilladelse' til at afhænde disse Un
dermaalsaal til Forbrugerepaa Eg
nen og de nærmestliggende Byer. 
Sagen har dobbelt Betydning for 
Fiskerne, fordi ogsaa Fangsten af 
Ørred er gaaet meget tilbage i den 
senere Tid, saa deres Erhvel'vskilder 
omtrent samtidig er standsede. 

Pall. Grund af den stærke Varme 
og Aaens ringe Vandmængde døer 
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Fiskene og driver i Snesevis om
kring i Høner og Bredninger neden
for Varde, et Tilfælde, som ikke 
har fundet Sted i den ,Udstrækning 

de sidste 20 Aar". 
1°/9 1914. 

Laksefangst i WaIes. 
-0-

(Sluttet). 
I Bladet for· den 15. August be

gyndte vi en Artikel om det ejen
dommelige Laksefiskeri, der drives 
mange Steder i Wales, hvor Fjskeren 
opholder sig i en Slags Kurv, den 
saakaldte "Coracles", medens Fang
sten foregaar. ' 

Vi fortalte om, hvordan Fiskeren 
maatte være en ligefrem Kunstner 
i sit Fag for at holde Balance i 
sit skrøbelige Fartøj og samtidig 
udøve sin Dont; men naar man saa 
dertil hører, at han trods det fare
fulde Arbejde ikke forsømmer Lej
ligheden til paa sit mærkværdige 
gamle Sprog at synge de samme 
Melodier og Viser, som hans For
fædre sang i en længst forsvunden 
Tid, da Kong Hoel Dha eller Helten 
Cadwallader levede, maa man i 
Sandhed beundre hans Dødsforagt 
og Sindsligevægt. 

Tænk en Gang paa~ hvad det vil 
sige, at blive tumlet frem og tilbage 
mellem stejle Klippevægge og sy
dende Strømhvirvler af den rasende 
Fisk og stadig skulle holde Balancen 
og klare Fartøjet fra alle Skær, 
indtil Fisken endelig begynder at 
blive træt. Først naar dette er 
sket, kan Fiskeren tænke paa at hale 
Laksen saa langt illd, at han efter 
endnu en haard Kamp kan faa 
Lejlighed til at give den Naadestødet. 

Naar man saa tænker paa, hvor 
forholdsvis lidt en saadan Helt faar 
for sit farefulde Arbejde, idet Fi
skehandlerne tager den største Avan
ce, saa undres man over, at Menne
skene daglig vil vove Livet for en 
forholdsvis saa ringe Gevinst. 

Som en Modsætning til disse Fi
skere med deres mærkværdige ur
gamle Fiskemaade, ser man ofte 
paR samme Steder en rigtig fiskende 
Englænders karakteristiske Skik
kelse. Man ser ham staaende ude 
i Strømmen med sine vulkaniserede 
Gummivandstøvler, holdende i begge 
Hænder en 22 Fod lang Fiskestang 
af bedste Materiale, der med de 
øvrige tilhørende Fiskegrej er, mindst 
har kostet sine 5 til 8 Pd. Str. 
Man ser ham staaende der, taal-· 

modig ventende fra Morgen til Aften 
for at faa et «Bid«, men ofte for
gæves. Naar han saa endelig gan
ske har opgivet Evret, hænder det 
ikke sjældent, at han køber sig en 
Laks af en Coracle Mand. Mange 
af disse Englændere nøjes dog ikke 
hermed, men forsøger sig ogsaa som 
Coracle~Fi8kere.' Resultatet bliver 
imidlertid næsten altid, at de om
trent øjeblikkelig, saasnart de har 
sat deres Ben i det skrøbelige Far
tøj, gaar paa Hovedet i Vandet. 
Og Coraclen koster derfor ogsaa 
hvert Aar en Mængde Englændere 
Livet. 

Særlig er det de unge overmo
dige Studenter fIa Oxford og Cam
bridge, det gaar ud over. De be
stikker, ia køber ligefrem ægte 
Coracle-Mænd til at tage sig med. 
Men Coraclell er vanskelig nok at 
afballancere,' naar der er en Mand 
i den; kommer der derfor to, hvoraf 
den ene er en Englænder, ender 
det som Regel galt. 
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Resultatet bliver da, at begge 
styrter i Vandet og medens Corac
les-Manden næsten altid kommer 
vel derira, hænder det møget ofte, 
at Englænderen faar den omvendte 
Nøddeskal over Hovedet og ynke
ligt drukner. 

Coraclerne var en Gang et gam~ 
melt Privilegium for St. Davids 
ægte Sønner. Kun de, der paa St. 
Davidsdagen bar det rigtige Hoved
klæde og satte et "Ap" bagved sit 
Navn og kunde udtale 10 til 13 
Konsonanter efter hinanden uden 
Hjælp af Vokaler, kun disse turde 
ustraffet fiske fra Coracler; først 
maatte de dog lære i to Aat' og 
mindst 30 til 50 Gange være trukken 
igennem Vandet. 

Beboerne i 'Vales spiser natur
ligvis ogsaa en Del Laks selv, og 
de forstaar at tilberede den bedre 
end den rigeste Luculles eller Crøsus. 

Tilberedelsesmaaden, der har væ
ret benyttet gennem Aartusinder, er 
dog en Hemmelighed, som aldrig er 
bleven forraadt. 

(D. F. Z). 

Om Bændeltangen. 
Af Dr. C. G. Joh. Petersen. 

-0-

Om Bændeltangens (Zostera marina) I 
Aarsproduktion i de danske Farvande. 

Allerede tidligere (Havets Boni
tering, Hefte 6, 1913) har Dr. Pe
tersen paavist, at Hovednæringen 
for Havets Dyreliv ved de danske 
Kyster, dannedes af Bændeltangen. 
Det laa da ogsaa nær at søge kon
stateret denne Plantes omtrentlige 
Mængde i vore Farvande. Doktoren 
skræmmedes heller ikke tilbage for 

den store Opgave, men tog Sagen 
op og allerede nu foreligger Resul
tatet af hans Undersøgelser. Ifølge 
disse beregIJ.er Doktoren Produk~ 
tionen pr. K vadr:ttmeter af Zostera
Bunden til ca. 1,200 Gram Tørsub
stans, !'lamt at der paa alle Dan
marks Kyster aarlig produceres c. 
8,232 Millioner kg Tørsubstans af 
Bændeltang. 

Naar man sammenligner disse Tal 
med dem, som Statistiken opgiver 
for den aarlige Produktion af Eng
og Agerhø i Danmark, der anslaas 
til tilsammen at give c. 2,000 Mil!. 
kg ser man, at der produceres over 
4 Gange saa meget Bændeltang ved 
de danske Kyster, som Hø i hele 
Landet. 

Saa det er dog en Post! 
Red. 

~1indre Meddelelser. 
-0-

Flot Tilbud. 
Ifølge "Från Skog och Sjø" har 

en Englænder tilbudt at ordne det 
svenske Sportsfiskeri og samtidig 
gøre det rentabelt. Han betinger 
sig herfor den lille Løn af 1000 Pund 
(18,000 Kr.) pr. Aar i en fem Aars 
Tid. Kontor med Kontorbetjening 
i Stockholm og London. Fri Rejse 
og Diæter osv. 

Bladet tilføjer, at man heraf kan 
forstaa, hvor værdifuldt Englænderne 
maa anse vore Sportsfiskevande for 
at være, naar de mener at kunne 
stille et saadant "Forlangende. 



, 
g 

Nr. 18. Ferskvandsfiskeribladet 139 

Fiskemarkedet. 
-0-

København. 

GI. Strand en gros Priser 
i U gen fra 30. Aug. til 5. Sept. 1914 ind. 
Aal, blanke, levende 1/2 kg 20-60 
Aal, gule 20-60 
Laks, Bornholm 

tlrre!!, blanke } 75-150 
Ørred, brune 
Gedder 40-70 
Aborrer 
Brasen 
Skaller 

10-15 
10-15 

Rasmus Nielsens Fiskeauktion. 
København, 29. Aug.-S. Septb. 

I Aal 
II Aal 

75-80 
65 

Hambol'g, 4. Septbr. 

Officiel Notering af Auktionspriserne. 
Opgivet at Johann v. Eitzen, edsvoren 
Auktionarius. 

Pf. pr. Pd. 

Skaller, store 31-28--20 
Skaller, smaa 
Aborre, store 35-42 
Aborre, smaa 20 
Brasen, store 39 
Brasen, smaa 
Gedder, store 60 
Gedder, middel 65-81 
Laks, store 
Ørred, middel 120-100 
Ørred, smaa 
Helt 

Gedder, levende, smaa 
Gedder, matte 
Gedder, store 
Suder, levende 
Aal, mellemstore 
Aal, smaa 
Karper 

B e r li n, 5. Septbr. 
Pf. pr. Pd. 

130-140 
96 
89 

118 
90--97 
40-44 

37-50-60--80 

Artikler og Meddelelser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoftmeyer, Sorø. 

NB. Artikler og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side at Hen
syn til Trykningen. 

Annoncer. 
-o 

l Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

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

til absolut billigste ,Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestat.ion mod Kon-
tant. J. C. ChTisttmsen. 

---------------------------------------~--------------- -i c!JoRann "on ei/zen, æ 
- -- edS'VOTen Fiskea;uktionllh'ius, -

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

- -: Saltvands-, ]ferskvands- saavel som Damfiske, : 

- -: ~ .......... !.!"."."~."" Store Baldner for levende Fisk. ~!.'~'."""'."~' : 

- -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- -- Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt I, Nr. 1,547, 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. 

d9~8rJ8K fi)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
LundersJwv. 

P. Hansen & P. Jwrgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

Trykt i Sor. Bo!rtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Damkulturerne og 
Eksporten. 

-o-
l Anledning af Artiklen med oven-

staaende Overskrift i Ferskvands

fiskeribladet for 1. September d. A. 

finder undertegnede Udvalg, der den 

30. Juli d. A. altsaa før Krigen 

udbrød er nedsat for at ordne 

Afsætningen af de danske Dam

brugs Produkter at burde anføre, 

at der stadig afsendes Fisk til Tysk

land over Vamdrup. Vanskeligheden 

Redaktionen i Bladet for 15. August 

d. A. bemærket - kun bruger faa 

Portionsfisk for Tiden. 

Situationen vil altsaa ikke kunne 

forbedres ved nogensomhelst Foran

sta.ltning fra de danske Myndighe

ders Side. 

Men der er næppe Grund til at 

tro, at Efterspørgslen fra Tyskland 

vil vedblive at holde sig saa lavt 

som nu, og der er jo ogsaa andre 

end Tyskerne, der bruger Portions

fisk. 

p. t. Fredericia d. 15. Septb. 1914. 

Copmann, 
Godsinspektør, 

Hellel'Up. 

Christiansen, 
Direktør, 

J edsted Mølle. 

Schouenborg, 
Landinspektør. 

Holsted. 

Frederik Elken, 
Sagfører, 
Kolding. 

Til ovenstaaende Erklæring skal 

jeg knytte følgende Bemærkninger. 

At Eksporten Over Vamdrup til 

ligger selv med de nuværende Tran- Tyskland af letfordærvelige Varer, 

sportforhold ikke saa meget i at herunder Fisk, har været standset 

faa Fisken afsendt som i at faa den en Tid, ved jo enhver, og naar For

afsat, da Tyskland - som ogsaa af eningen rettede en Henvendelse til 
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Ministeriet, var det efter Opfordring 

tm Ejeren af en stor Damkultur. 

. Lignende Henvendelse rettedes 

iøvrigt i de samme Dage fra Dan

marks Fiskehandlerforening, saa der 

har jo været andre end os, som har 

anset det for nødvendigt i Fiskeriets 

Interesse at varsko Trafikmyndig

hederne. 

:Ferskvandsfiskeriforeningen har i 

dette Tilfælde som i andre tidligere 

været lydhør overfor de. Krav, der 

fra 'Fiskernes Side kunde rettes til 

Myndighederne, og har handlet der

efter. 

Glædeligt er det jo for Fiskerierne, 

at Trafikforholdene ikke lægger 

Hindringer i Vejen for Eksporten. 

Hobro, 26-9, 1914. 

J. C. Bie. 

~farkedsberetning. 
-0-

Fra Edsvoren Fiskeauktiona-
rius i Bamburg Johan v. Eitzens 
Firma har vi under 26. dennes mod
taget følgende Skrivelse: 

Efter at Priserne for alle Sorter 
Fisk en Tid lang har været unatur
lig høje, er Tilførselen nu blev en 
rigeligere, Priserne for nogle Sorter 
er derfor sunkne ned til det nor
male. Dog maa man stadig regne 
med, at de Fiskemasser, herværende 
Fiskedampere ellers tilfører Mar
kedet, nu. fuldstændig mangler, saa
ledes at meget store Kvantiteter ind
sendte Varer vedblivende vil kunne 
afsættes til lønnende Priser. Bane
forbindelserne er temmelig regel~ 

mæssige, Penge sendes som altid 
paa Check eller paa enhver .anden 
ønskelig ~Iaade, og der er saaledes 
ingen Hindringer for at benytte 
dette Marked til Salg af sine Fisk. 

Følgende Priser antager jeg for 
sikkert opnaaelige i kommende Uge: 

Pf. pr. Pd. 
Gedder efter Størrelse 55-65-75 
Brasen 
Aborre 
Skaller 
Helt 
0rrred 
Laks 

35-45-55 
28~35-45 

14-18-23 
38-45-55 
80-110 
80-125 

regnet for friske Varer pr. 1/2 kg, 

Aal er i den senere Tid tilført 
Markedet i mægtige Partier, grun
det paa de mange Kontraktbrud, 
Krigen har ført med sig. For Aal 
kan følgende Priser paartlgnes: 

Pf. pr. 112 kg 
Blankasl store 62-70 

midddel 38-45 
smaa 28-33 

rigtig store Aal er mest efterspurgte. 

Gedder 
Suder 

Berlin 19. Seplbr. 
Pf. pr. 1/2 kg . 

43-77 
61 

Aal, store, levende 90-95 
Aborre 51-57 
Skaller 19-24 

Karper under 1 kg er omtrent 
usælgelige! 

(Fischerei-Zeitung). 

Tyske Forsøg paa 
Hermetikindnstriens Omraade. 

Efter norsk Fiskeritidende. 

-0-

"Som bekendt staar Tyskerne me
get højt paa Røgningens og Ms.ri
neringens Omraade. Røgede og ma-
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rinerede*) Fiskevarer er i Tyskland 
Masseartikler i en Udstrækning, som 
de færreste, som ikke personlig liar 
set det, har Begreb om. Det er 
saaledes den mindste Del af Fersk
silden fra Norge, Sverrige og Stor
britanien, som forbruges fersk. Det 
meste røges, f. Eks. Helleflynder, 
Kuller, Sej og AaI. Disse Produk~ 
ter er alle beregnet paa et hurtig 
Konsum. De røgedede Varer er fo~ 
den langt overvejende Del varm
røgede og taaler ikke Opbevaring. 
De marinerede Produkter taaler me
re, men holder sig dog ikke i læn
gere Tidsrum. Man har nu i se
nere Tid forsøgt at fremstille hold
bare eller tropesikre Varer, og her 
er det tyske Landhusholdningssel
skab gaaet i Spidsen ved at arran
gere Udstillinger af saadanne Fiske
produkter med Uddeling af Præmier. 
I en Beretning om Aarets Udstil
ling af Fiskel'idirektør Ltibbert med
deles, at der paa 4 Udstillinger har 
været fremstillet til Prøve følgende 
Antal Numre: 1910: 68; 1911: 40; 
1913: 9; 1914: 33. - Betingelsen, 
for at en Vare kan fremstilles til 
Prøve, er, at den har gjort en Rejse 
til Australien paa en DOOrmere fore
skreven Maade. - I Beretningen 
hedder det videre, at Kvaliteten af 
de udstillede V 8rel' har forbedret 
sig overraskende. De deltagende 
Fabrikanter har fulgt Prisdommer
nes Rasd fra tidligere Aar, nemlig 
at anvende Olie og Tomater i større 
Udstrækning ved Nedlægningen. Olie I 

og Tomatkonserves var de bedste 
under sidste Holdbarhedsprøve. Pris
dommerne fremhæver som de bedste 

*) D. e. Fiskevarer nedlagte i Eddike 
eller Olie og Kryderier. 

Produkter røget Aal i Olie, Sild i 
Olie som Satdin, 

"Neptun Sild" i 'l'omatsauce og 
Il Tomatf1sk" fremstillet af fersk· Fisk 
med Tomater og Krydderier. Det 
udtales videre, at det val' første 
Gang, man fandt fremstillet til Prøve 
ganske enkelte Eddike- og Kryderi
konserves, som var antagelige selv 
for forvænte Tunger. Tidligere var 
de fleste af disse Konserves skæm
met ved Anvendelse af formeget 
Eddike og Salt. -

Derefter meddeles der en For
tegnelse over de udstillede Produk
ter, som vi af Pladshensyn dog ikke 
skal meddele her. De, som ønsker 
nærmere Oplysninger om de for
skellige Produkter, vil ved Henven
delse kunne faa sig Beretningen 
tilsendt. I denne findes en udfør
ligere Beskrivelse. -

N aar man læser dette, maa man 
rigtignok sige: Hvor vi Danskere 
dog er langt tilbage paa dette Om
raade. Især hvis vi drager Para
leBen med Tyskland: Danmark om
flydt af Vand. Vi burde absolut 
være blandt de forreste, naar der 
er Tale om Fisk og I<'iskeri. Vi 
tager vist Fejl, naar vi sætter vor 
Industri foran vort Fiskeri? Hvor 
kan det være, at Danmarks Fiske
rierhverv skænkes saa lidt Opmærk
somhed, som det gør? 

Som man ser af Beretningen, er 
det det tyske Landhusholdningssel
skab, der er gaaet i Spidsen for at 
arrangere Udstillinger af saadanne 
Fiskeriprvdukter med Uddeling af 
Præmier. Saadanne Udstillinger og 
Præmier er et virksomt Middel til 
at henlede Opmærksomheden paa 
en skjult og glemt Sag; men hvor
for ikke tage vore Ferskvands- og 
Fiskeriprodukter med? 
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Naar man læser den Fortegnelse 
over udstillede Produkter igennem, 
som er meddelt i "Norsk Fiskeri
tidende" , studser man virkelig over 
kun at finde røgede og marinerede 
FisKevarer af Saltvandsfisk, Hummer 
og Rejer; noget ekstra maa ogsaa 
kunne fremstilles af Ferksnndsfisk 
og Krebs. Det er noget vi absolut 
burde lægge os efter her i Landet; 
Og hvorfor indskrænke sig til ma
rinerede Fisk? Det maa sikkert og
saa kunne lade sig gøre at frem
stille saadanne tillavede Ting som 
marinerede Fiskeboller, Fiskefrrka
deller, Fiskekødekstrakt - maa
ske noget i Lighed med -Maggi. 

Af sas. billige Ferskvandsfisk som 
Skaller, maa der kunne fremstilles 
velsmagende Fiskeboller eller Fi
skefrikadeller. Fiskekødekstrakt af 
Aborrer eller af Fiskehoveder og 
andet brugbart af det, der bliver 
tilbage af Fiskene, naar Kødet pil
les af for at anvende det til Fiske
boller o. s. T. 

Navnlig mener jeg, det var For
søg værd, om vi kunde fremstille 
en fin og velsmagende Vare af ma
rineret Øt'red{isk fra vore Damkul
turer. For det første er denne Fi
skeart en af tor aller fineste Fisk, 
saa der maa absolut kunne laves en 
ganske delikat marineret Vare af 
denne Fisk, der til enhve1' Tid af 
Aaret kan leveres i alle Størrelser i 
ubegrænset Mængde. Man kan ind
vende, at en saadan marineret Vare 
vil blive for dyr. Jeg tror ikke, 
Prisen vil komme til at spille en 
saa stor en Rolle. Skidt hvad det 
koster, naar bare Pigebarnet morer 
sig - eller med andre Ord: bare 
der kan leveres en fin og velsma
gende Vare, saa ligerneget hvad det 
koster. Det maa ikke glemmes, at 

denne Fisk i Næringsværdi langt 
overgaar de fleste Fisk. 

Jeg appelerer herved til Besty
relserne for Hav- og Ferskvands
fiskeri-Foreningerne om at skænke 
denne Sag indgaaende Opmærksom. 
hed, og overveje Muligheden af paa 
en eller anden Maade, at faa Ud· 
vikling bragt ind pall. Hermetikin
dustriens Omraade. -

Smidt Nissen. 

Den amerikanske Kildeørreds 
Vandringer. 

-0-

Allg. Fischerei-Zeitung for 15. 
Septbr. 1!J14 bringer herom en Med
delelse, som vi skal lade gaa videre 
til Bladets Læsere: 

For ca. 12 Aar udsatte Fiskeri
foreningen iV estbøhmen et betyde· 
ligt Antal ameril{ansk Kildeørred 
(SaImo fontinalis) i Amselbækkens 
Midterløb. Amsel er en ganske god 
0rredbæk, der dog baade huser 
Gedder og Stalling i sit Løb. 

En Del af de udsatte Kildeørred 
gik op ad Bækken lige til dens Kil
der; men Hovedmængden vandrede 
udad efter nogen Tids Forløb for at 
naa den vandrige, dybe Miesafiod, 
hvori Amselbækken falder ud; ef
ter at have genneD;1vandret et Stykke 
af denne Flod, tog de derefter Vejen 
opad den paa venstre Bred udmun
dende Hammarbæk, der er et for
trinligt Stallingvand. 

Heller ikke her forblev de ret 
længe. Hvor Hammarbækken naar 
op i Højde med Byen Bruck, drej
ede Fisken ind i en anden lille Bæk, 
som bærer Navnet Schlada. Igen
nem denne sidste naar den til den 
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kolde Kildebæk, den saakaldte Kalvs
mølle. I denne Kildebæk og i den 
lille Schlada er d~n amerikanske 
Kildeørred bleven Standfisk, tiltrods 
for at Vandstanden her er over
maade ringe. Dybere Huller findel' 
den dog enkelte Steder i Bækken. 

Fisken formerer sig her efter en 
større Maalestok. Som Følge af dens 
talrige Forekomst bliver Fisken her 
ikke ret stor, men trives ellers ud
mærket. 

Med den stedlige Bækørred bar 
den delt Revieret. Begge Fiske
arter holder sig temmelig afsondret. 
Der findes saaledes Bækstrækninger, 
hvor Bækørreden fuldstændig her
sker og andre (mest de Steder, hvor 
der er færrest Skjulesteder), som 
Kildeørreden har taget i Besiddelse. 

Den skildrede Vandring, som den 
amerikanske Kildeørred her har fore
taget fra sit Udsætningssted, an
drager over 40 Kilometer og er 
gennemført tiltrods for mange for
skellige Hindringer paa Vejen, og 
skønt den to Gange skal igennem 
0rred- og Stalling Revier, Det' er 
derfor en ganske god Præstati~n, 
denne Fisk maa levere, forinden den 
n aar frem til gode Betingelser for 
sin Trivsel. 

Fiskenes Lugteorgan. 
(Fra Deutsche Fi<;ch erei-Correspondenz, 

Januar 1914). 

-0-

Det er almindelig bekendt, at 
Fiskene har et veludviklet Lugte
organ ; men indtil for kort Tid siden 
vidste man ikke ganske bestemt, 
hvordan dette Organ fungerede. 
(Rt'daktør, O. v. Mentzer, del' har 
optaget denne Artikel i "Från Skog 
och Sjø") hvorfra vi atter har den, 

skriver om denne Udtalelse; at Ar
tiklens Forfatter har ikke Ret heri; 
thi man har længe vidst, at en Del 
Fisk havde et vel udviklet Lugteor
gan). Nu har der imidlertid med 
kort Tids Mellemrum været trykt 
fire videnskabelige Artikler herom 
i "Journal of Experimental Zoology, 
to af G. H. Fasker, en af R. E. 
Sheldon og en af J1. Copeland. 

Pasker har gjort Forsøg med den 
amerikanske Dværgmalle, Amiurus 
nebulosus. H v~s man lader denne 
Fisk hungre et Par Dage, og der
efter lægger nogle Smaastykker 
Regnorm ned paa skjulte Steder i 
Akvariet, vil man se, at Fisken om
trent straks begynder at bevæge sig 
og længe varer det ikke, før den 
kommer paa Spor efter Føden; man 
kan deraf slutte, at Fisken maa be
nytte sig af sin Lugt for at finde 
Foderet. 

Men hvordan gaar det da til? 
Næsen har to Par Aabninger, et 
Par langt fremme og et Par længere 
tilbage. Næseborene er forsynede 
med Fimrehaar, som er i stadig Be
vægelse. Hvis man nu kommer lidt 
Karmin ned i Vandet i Nærheden 
af de forreste Næsebor, saa forsvin
der Farven ind i disse og kommer 
efter 8 It 10 Secunders Forløb at
ter ud gennem de bageste Aabnin
ger. Fimrehaarene fører saaledes 
Vandstrømmen gennem ~æseborene. 
De lugtendf\ Emner, der udgaar fra 
Regnormene, kunne paa dennelvIaade 
faa Lejlighed til at følge med Van
det gennem Næsen og irritere Lugte
organet. Pasker hængte ogsaa to 
smaa Poser af tyndt Tøj ind i Akva
riet. I den ene var Regnorme, den 
anden var tom. Den første nærmede 
Fisken sig til og berørte med Mun
den og stødte flere Gange til den, 
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medens den aldeles ikkfl brød sig 
om den tomme Pose. 

Selvom Fiskens Føletraade blev 
klippet af, saa teede den sig paa 
samme ~1aade. Pas ker gjorde der
efter et Indsnit mellem Fiskens øjne, 
der, hvor Lugtenerverne mødes, og 
nu brød den sig ikke om nogen af 
Poserne; Evnen til at lugte var borte! 

Lignende :Forsøg gjorde de andre 
citerede Forfattere, og alle kom de 
til samme Resultat. Vi skal her 
kun fortælle om et Eksperiment, 
der blev foretaget med en Hajart 
(.Mustelus canis). Da man anbragte 
Krabber nede i Akvariet til den, 
varede det kun nogle faa Minutter, 
før den begyndte at faa travlt, 
svømmede omkring en af Krabberne, 
til den kom den ind paa Livet i en 
Afstand af ca. 8 cm, saa styrtede den 
sig overdenogaad den. AtHajen ikke 
benyttede Synet for at finde Krab
ben, fremgik deraf, at den ligesaa 
hurtigt fandt Krabber, der havde 
gemt sig mellem Vandplanterne, 
ligesom den ofte stod over Steder, 
hvor en Krabbe kort forlllden havde 
opholdt sig, samtidig med, at den 
bed i Bundenpaa disse Steder. 

(Sluttet). 

Mindre Meddelelser. 
-0-

En Kæmpekarpe 
blev ifølge "Schweiz Fischerei-Zei
tung" fanget i N euenburger Søen. 

Fisken var 86 cm lang og maaIte 
65 cm omkring Bugen. Den vejede 
12 kg 200 g; Æggestokken var 28 
cm bred og 6 cm tyk og vejede 
alene 1650 g. Naar man regner, at 

der gaar 880 Æg paa et Gram, inde~ 
holdt den ialt 1 '450,000 Æg. 

Ved at undersøge Aaringene paa 
Skællene viste det sig, at Fisken 
var 40 Aar gammel. 

Karpen blev købt af det natur
historiske Museum i Neuenburg. 

Ifølge Fiseherei-Zeitung androg 
Tysklands Ind- og Udførsel af Fersk
vandsfisk i de første fem Maaneder 
af 1914 følgende Tal: 

Karper levende og døde. 

Indførselen: 
Januar - Maj 1913 6955 d z'" 
Januar Maj 1914 5674dz 

Indførselen er forringet med 1281 dz 
IndfØl·s. androg i Maj alene 120dz 

Udførselen: 
Januar - Maj 1913 
Januar Maj 1914 

U dførselen er steget med 
Udførselen i Maj alene 

786 dz 
957 dz 

171 dz 
67.dz 

Aal, Suder og andre levende Fisk. 

Indførselen: 
Januar - Maj 1913 6810 dz 
Januar - Maj 1914 10144 dz 

Indførselen er steget med 3334 dz . 
Indførselen i MaJ alene 2379 dz 

Udførselen: 
Januar - Maj 1913 
Januar - Maj 1914 

U dførselen er steget med 
Udførselen i Maj alene 

*) Dobbeltcentner. ' 

501 dz 
796 dz 

295 dz 
202 dz 
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Sverigs Fiskeriintendenter: 
I østre Distriktet: Dr. phil. T. T. 

Ekman, Sødertalje. 
I vestre Distriktet: Dr. phil. K. 

A. Andersson, Fiskebackskil. 
I søndre Distriktet: Dr. phil. 

G. W. Swenander, Lund. 
I mellemste Distriktet: Dr. phil. 

T. JJreidenfeldt, Vanersborg. 
Nedre nordre Distriktet: Dr. phil. 

Hugo Ågren, Geflle og i nordre 
Distriktet: Dr. phil. Nils Rosen, 
Luleå. 

(Svensk Fiskeri Tidskrift). 

Fiskemarkedet. 
-0-

København. 

GI. Strand en gros Priser 
i U gen fra 20/9 til 26/9 1914 inel. 

Aal, blanke, levende pr. 112 kg 25-65 
Aaf, gule 60-60 

Ørred, blanke} 65-100 
Ørred, brune 
Gedder 
Aborrer 
Brasen 
Skaller 

40-70 
20-30 
10-20 
10-20 

Averter i Foreningens Medlemsblad 

Annoncer. 
-0-

Plads:søges. 
Plads søges for ~ vor -, 16-aarige Søn 

ved Fiskeriet, ved hvilket Fag han har 
været ca. 2 Aar. Henvendelse til 

O. V.;Skandernp, 
Højenkær ved Vejle. 

En ung ':' Mand, 
ca. 20 Aar, som er kendt med saavel 
Salt- som Ferskvandsfiskeri, søger Plads 
til 1. November enten, som selvstændig 
eller som Medhjælp ved et større Fersk
vandsfiskeri. Det bemærkes, at han 
har Kendskab hl Vaad :og .Motorer.~ I 

Billet. mrkt. »101«, modtager Bladet 
snarest. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

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

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, 'større Ørred, Kar

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i c§o6ann von ei/zen, i 
• • • edsvoren Fiskeauktionarius, • • • • • : St. Pauli Figkehalle, Hamborg, : 
• • • anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: • • • 
: Saltvads-, Ferskvads- s aavel som Damfiske, : 
• • : •••••• ..:0: ••••• '.;; Store Baliliner for levende Fisk. . .......•••.. !.!! : 

• • • J erbanetorsendelser adresseres til: Altona. • 
• • • Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Uambnr". !il • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



148 Ferskva,ndsfiskeribladet Nr. 19. 

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. ====--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c59r}j8dsK f/)amKultur~ 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. . 

®~~~~~~~~~~~ 

I· Portionsørred, . i 
'I større Ørred, Gedder, Karper, 
~ Suder,Skaller, Aborrer, 

købes og afhentes med Specialvogn paa nærme Ilte 
Jernstation. 

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

G. Domas~chke, 
Fiøehhandlnn=:. Berlin 40. 

~ Lehrterøtrasøe 18-19. 

~ Telegr.-Adr.: Forellenhandel. i 
~~~~~~~~~ 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin=:. LykkesholmsaUe 3 A,'" København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Fiskeri-Beretningen 
for Aaret 1913. 

-0-

Atter er et Aar svunden, og at
ter har vi en ny Beretning om Dan
marks Fiskerier udgivet af Hr. Fi. 
skeriinspektør F. V. Mortensen lig
gende paa Bordet foran os. 

N aar man ser denne Beretning for 
1913, kommer man uvilkaarIig til 
at tænke, hvordan vil den næste, 
den for 1914 komme til at se ud? 
At den i mangt og meget vil blive 
vidt forskellig fra sine Forgængere, 
derom er der ingen Tvivl. Krigen 
har jo ved Minespærringerne og som 
en Følge af den Usikkerhed, den 
har afstedkommet i alle Salgs- og 
Betalingsforhold allerede virketover
maade hæmmende og ødelæggende 
paa det danske Salt- og Ferskvands
fiskeri; og desværre, vi er nok langt 
fra Enden endnu! 

Af Oversigten for Saltvands/iske-
. riet i 1913 fremgaar det, at Total

udbyttet af Saltvandsfiskeriet fol' 
Aaret 1913 er opgjort til en Værdi af . 
ca. 17,515,200Kr. imod ca. 16,667,100 
Kr. i Aaret 1912, hvilket giver ca. 
848,100 Kr. i Merudbytte for 1913. 

Sammenlignet med Værdien af de 
forskellige Fiskerier i 1912 er U d
byttet af Torskefiskeriet forøget med 

I 
ca. 55,200 Kr., Fladfisk med ca. 
586,900 Kr., Sild og Makrel med ca. 

I 20,10UKr., Aal med ca. 170,700 Kr., 
Rejer med ca. 17,100 Kr. 'og Horn-
fisk med ca. 7,200 Kr. 

Tages som Middelværdi Gennem
snit af de forudgaaende 5 Aars Ud
bytte, viser Aaret 1913 en Frem
gang af ca. 3,237,400 Kr. Værdien 
af 0sterfiskeriet er ikke medregnet 
i denne Statistik. Der er i Sæso
nen 1913-14 indbragt og solgt ca. 
4,167,000 Stk. østers. Ej heller 
er i Statistiken medregnet Værdien 
af den Fisk, som af Fiskerne for
bruges i deres Husholdninger og 
ombord i Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er for 1913 op
gjort til 17,697 imod 17,821 i 1912, 
og der har saaledes været en Af
gang af 124 Personer. 

Den samlede Fiskerfiaade bestod 
ifølge Beretningen af ca. 15,489 
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Fartøjer og Baade, heraf havde 383 
en Størrelse af 15 Br. Tons og der
over, 908 var imellem 15 og 5 Tons, 
medens Resten alle var under 5 Br. 
Tons. Af Fartøjerne var 3,181 for
synet med Motor. Den samlede 
Værdi af .dette Fartøjsmateriel an
drog ca. 12,059,800 Kr. Værdien 
af Fiskeredskaber er opgjort til ca. 
8,751,800 Kr. 

I Finansaaret 1913-14 er af 
Statslaanefondens Midler udbetalt 
178,700 Kr. i direkte Laan til Fi
skere til Anskaffelse af Fiskefar 
tøjer, og til Laaneforeningen for Fi
skere er af samme Fond udlaant 
32,000 Kr. 

Den færøske Fiskerflaade bestod 
ved Udgangen af 1913 af 133 Kut
tere med en samlet Drægtighed af 
ca. 10,700 Tons; endvidere bndtes 
der paa Øerne 175 Motorbaade og 
1,357 Robaade, som udelukkende 
anvendes til Hjemmefiskeriet. 

Værdien af det færøske Fiskeri 
er for 19i3 opgjort til ca. 2,474,300 
Kr. imod ca. 2,445,700 Kr i I:H2. 

Om Perskvandsfiskeriet skriver 
Landbrugsministeriets Konsuler.t i 
Sager vedrørende Ferskvandsfiskeri. 
Hr. Magister Ch1·. Løfting, først om 
Frijsenvold Fiskegaard og Fiskeri
tilsynet ved Randers Fjord og Gu
denaa m. m., at der i de Maaneder 
(Sommer og Efteraar), hvori Frij
senvold Fiskegaard har været luk
ket .for at skaffe Stam:6sk til Be
standens Vedligeholdelse, fangedes 
her 137 Stk. Laks (702 kg) og 
590 Stk. Ørred (2236 kg) samt 105 
Stk. Helt (131 kg). Al den afstrøgne 
Rogn sendes i November-Decem
ber til "Frøjk" for at klækkes. 

I Foraaret 1913 udsattes i Guden-

aaen og Jens Sidestrømme (Tangeaa) 
165,000 Stk. Yngel af Havørred og 
85,000 Stk. Yngel af Bækørred, og 
senere paa Sommeren udsattes (lige
ledes fra "Frøjk") 28,000 Stk. Ung- . 
fisk af Laks af 99,000 Stk. Ungfisk 
af Havørred. 

Beretningen gaar derefter ovor til 
at omtale Aalepassene. Da denne 
Sag imidlertid har saa stor almen 
Interesse for det danske Frivands
fiskeri i Søer og Aaer, at næppe 
uogen anden kan komme op ved 
Siden deraf, skal vi give Hr. Ma
gister Løfting Ordet herom: 

Aalepas. 
I Finansaaret 1913--14 var der 

ligesom i det foregaaende Aar stil
let et Beløb paa 1000 Kr. til Raa
dighed for Afholdelsen af Udgiften 
ved Lønning, Dagpenge og Befor
dl'ing for Medhjælpere ved Tilsynet 
med Ferskvands:6skerilovens Over
holdelse, og atter i 1913 koncen
treredes Anvendelsen af dette Beløb 
i særlig Grad paa Tilsynet med An
bringelsen af Aalepas ved de for
skellige Stemmeværker, der findes 
i vore Vandløb. 

Efter Generalstabskortene er ud
arbejdet en Fortegnelse over de der 
afsatte Stemmevæl·ker. Denne For
tegnelse øges efterhaanden med ad
skillige nyere Stem.meværker, særlig 
til Engvandingsbrug. l alt er der 
i de forløbne Aar efterset 544 for
skellige Stemmeværker med tilsam
men 1025 Eftelsyn, saa at hvert af 
de 544 Stemmeværker er efterset 
fra l til 6 Gange. Ved Eftersynene 
viser det sig, at del' er en Del Stem
meværker, hvor Anbringelsen af 
Aalepas er helt eller i h vert Fald 
foreløbig overflødig, idet f. Eks. 
Møllen er nedlagt eller er under 
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Ombygning, eller EngvRndingen kun 
staar paa en kort Tid, eller der er 
fri Adgang op til Oyervandetaf for
haandenværende Veje. Ved det før
ste Eftersyn udskiltes paa denne 
lVlaade ] 38 Stemmeværker af For
tegnelsen. Af de øvrige 406, der 
altsaa alle burde have haft Aalepas, 
havde kun 66 (ca. 16 %) brugelige 
Aalepas. Der foretoges i den An
ledning 59 Anmeldelser. Andet Ef~ 
tersyn ,er holdt ved 2G::! Stemme
værker; 25 Steder var Aalepas ovet'
flødigt. Endnu var der kun gode 
Aalepas opstillet ved ca. 41 Ofo (97) 
af de Stemmeværker, hvor der burde 
have været Aalepas, medens Aalepas 
helt manglede 97 Steder og ikke 
var i Orden 43 Steder. Der fore
toges nu 71 Anmeldelser, hvilket 
hjalp en Del, saa at 54' Ofo af de 
aalepaspligtige Stemmeværker var 
forsynet med gode Aalepas ved 
tredje Eftersyn. Fjerde, femte og 
sjette Eftersyn er endnu hovedsage
lig kun afholdt ved Stemmeværker, 
hvis Ejere er særlig efterladende, 
eller hvor det af andre Grunde hol
der vanskeligt at faa tilfredsstillende 
Aalepas anbragt; ded(ll' Illalt det 
betragtes som tilfredsstillende, at 
henholdsvis ca. 61 %, 50 °jo o'g 50 
% af Aalepassene' var i Orden, 

Et aarligt Tilsyn llJed alle Lan
d\lts Stemmeværker kan endnu ikke 
overlades Landpolitiet, der kun und
tagelsesvis har tilstrækkelig For
staaelse af, hvorledes Sagen skal 
gribes an ved de forskellige Stilm
meværker. Men efterhaanden, naar 
det faglige Tilsyn har forordnet Op
stillingen og nogle Gange tilset den, 
vil Landpolitiet mulig kunne vare
tage det almindelige' aarlige Tilsyn. 
Dog var det vistnok at foretrække, 
om Fiskeritilsynet raadede over tiL 

strækkelige Midler til selv at kunne 
foretage et aarligt Tilsyn over hele 
Landet. 

I sammentrængt Form kan Aale
pastilsynets Virksomhed gives med 
følgende Tal: 

t;;I ::::: ,::: (1) ..., ;-
~ 
." r .... »o 

tO l» 
t::;' il) o g 
~ i:I tO "" <l ~ I Il> 
(1) (1) II> .... - .... !:!: ;> tO ;;; 
!» ::.. ..-
CD 

w '< .... :::. 
'O 
~ 
[J) 

~alepasoverflødigt . 11 t"Ij , 

Aalepas manglede ~ ~ i ............ _~_ ... ~_ .. _~~------- r; JOO') 

AaIepas utyldestgørendel rn ~ 
._- -~ _._~-~-~_ ......... ~~.--' '<l (1) 

Aalcpas fyldestgørende i ::. 
1----~~-IAnmefdclscr indgivet i 

CfJ Aalepas overflødigt 
XalepaslnanglCde-- § '"j : 

~ ~ ~_ ... ;\_-a.re-"p_a_su_IJ_'I_d_e_stM.ø_r_e_n_d_e ~ ~ I' 

1 ___ : __ I~aleT!Il~~!J'I~estgørende '23 '(;' 
Anmeldelser indgivet ! 

o ....... t.\<llel!<l~.,()yerHødigt II:!:i I. 

Ol Aalepas manglede ;; "':l i 
........ !---"- -~ .. _- (? 

;I'- ;I'- l>!) Aalepas ufyldestgørende: ~ El . 
-"l XaIepasC;lIdesta ørende ,:;~ 8' _____ 1 _-"-~,,,;v~-:--.'::' ...... __ .::I 
Ol Anmeldelse indgivet • 

Da det har vist sig, at Stemme
værksejerne ikke altid helt forstod 
Tilsynets mundtlige Forklaringer' af 
Aalepassets IndrE'tning eller maaske 
snarere havde glemt den igen, naar 
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de skulde til at opsætte Aalepasset, 
uddeles der til Stemmeværksejerne 
en trykt Hedegøreise for Indretning 
af et Aalepas af den almindeligste 
Slags. (Sluttes). 

Ministeriet for offentlige Arbejder. 

Kjøbenhavn. den 2. ONober 1914. 

Journal Nr. 4023 b. 
Brev Nr. E. 29:>7. 

1 et til Landbrugsministeriet ind
sendt og af samme hertil oversendt 
Andragende af .24, August d. A, har 
Bestyrelsen anholdt om, at det hos 
det danske og tyske Trafikvæsen 
maatte blive søgt udvirket, at Ud
førselen af Ferskvandsfisk, baude 
ispakket og levende, maa foregaa 
med Hurtigtog. 

I denne Anledning skal man hos
lagt tjenstlig fremsende Afskrift af 
en fra Generaldirektionen for Stats
banerne over Sagen indhentet Er
klæring, til hvilken man kan hen
holde sig. 

P. M. V. 
K. Nordlin. 

Til 
Bestyrelsen for Ferskvandsfiskeri· 

foreningen. 

De danske Statsbaner. 
Generaldirektionen. 

I{øbenhavll B, den 23, September 1914. 

Ved TilbagesendeIsee af de med 
Ministeriets Skrivelse af 11. ds. -
4023 - fulgte Bilag tillader man 
sig at meddele følgende: 

Saaledes som Trafikforholdene paa 
de tyske Baner stiller sig for Tiden, 
kan det ifølge en fra Vamdrup 
Station indhentet Erklæring næppe 
tilraades Fiskeforsenderne at sende 
levende Fisk ud over Hamborg; 
muligt vil der dog i en nær Fremtid 
ske en Bedring i Forholdet, hvad 
den Omstændighed, at der allerede 
paa enkelte Strækninger i Nord
tyskland er indlagt Hurtigtog, kunde 
tyde paa. 

Til Hamborg vil Fisken i øje
blikket bedst kunne sendes med 
Togene 934/2946, Hobro Afg. Kl. 
7,4.5 Fm. og Vamdrup Ank. RI. 7,24 
Em 'I id(,t Fisken i saa Fald med 
Afgang fra Vamdrup RI. 8,4.3 Em. 
vil kunne være i Hamborg næste 
Dags Formiddag RI. 10,50. 

Da Forholdene imidlertid ret 
pludselig kan skifte, mas. man hen
stille, at }I'Ol'senderne ved Henven
delse til de paagældende Stationer 
til enhver Tid holder sig a jour 
med Befordringsmuligheden. 

Ambt. 

Til 
Ministeriet for offentlige Arbejder. 

Af ovenstaaende Udtalelse fra 
"Generaldirektionen for de danslrtJ 
Statsbaner" vil det formentlig med 
al mulig Tydelighed fremgaa, at 
Trafikforholdene, paa det Tidspunkt 
da Ferskvandsnskeriforeningen hen
veudte sig til Regeringen, var alt 
andet end betryggende, og at Hen
vendelsen som en Følge deraf var 
vel begrundet og haardt tiltrængt. 

Red. 
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Fiskenes Ll1gteorp-an. 
-0-

(Slutl<.'t). 

I Deutscbe Fiscberei-Correpondenz 
(Februar 1914) skriver Dr. Wundsch 
følgende om Aaleris Lugtesans: 

I nogle 2X4 Meter store Cement
bassiner ved det kongelige Institut 
for Indsøfiskeri ved Friedrichshagen 
holdtes for nogen 'rid siden et storre 
Antal, c 30 cm lang Aaleyngel. 

Aalene, hvoraf der var Ca. 300 
i hvert Bassin, madedes regelmæssig 
med malet Kød, som æltedes sammen 
til en Bolle, inden det kastedes i 
Vandet. Dette Kød forsvandt meget 
hurtigt i de sultne Munde. 

Fol' at demonstrere Fiskenes 
Lugtesans for de Studerende fra 
Landbrugsskolen, der deltog i det 
fiskeribiologiske Kursus, benyttede 
Professor Schiemenz følgende Frem
gangsmaade. Da AaIene skulde 
fodres, berørte han med den ene 
Haand ganske let en Kødbolle og 
stak derefter begge Hænderne ned 
i Bassinot, hvor Aalene opholdt sig. 
Man kunde da regelmæssig se at 
Aalenc, som ellers holdt skjulte, 
efter en Stunds Forløb, alt eftersom 
Kødlugten spH'dte sig i Vandet, 
kom frem fra deres Skjulesteder 
og samlede sig om "Kødhaanden", 
ved hvis Fingre de syssebatte sig, 
medens de ikke brød sig det mind
ste om den anden Haand. Hvis 
man lod Kødbollen ganske langsomt 
synke ned gennem Vandet, forlod 
Aalene ikke lige straks deres Gem
mesteder, men først efter en Stunds 
Forløb kom de søgende frem, hvorved 
de ofte gled forbi det liggende Kød 
uden at bemærke det; et yderligere 
Bevis for, at de i første Linie le
dedes af Lugten, ikke af Synet. 

Forøvrigt kan man ikke uden 
videre sammenligne Fiskenes Lugte
sans med den samme hos de Dyr, 
der lever i Luften. Disse sidste 
"lugt(l" jo kun Luftarter, d. v. s. 
Emner i Luftform. 

Emner, der er opløste i Vandet 
kan t. Eks. Mennesket ikke opfatte 
med sit Lugteorgan. 

Hvis vi eaaledes fylder vor Næ~e 
med parfymeret Vand, saa at vort 
Lugteorgans Nerver omgives deraf, 
Baa kan vi aldeles ikke opfatte den 
parfymerede Lugt. 

Fiskenes Lugteorgan maa derfor 
være af en særlig Art og afpasset 
efter det Element, hvori de lever 
og færdes, saaledes at de formaar 
at opfatte de i Vand opLøselige Stoffer. 

Alle Fisk ere dog ikke i lige høj 
Grad i Besi ddellge af Lugtesans; 
akkurat det samme er Tilfældet med 
Høl'eorganet hos FiskenB. Her er 
det ogsaa Tilfældet, at kun ganske 
enkelte Fiskearter, som f. Eks. 
Malleslægten har et virkeligt Høre
organ, medens de fleste andre Fisk 
kun formaar at reagerer fol' meka
niske B~vægelser i Vandet. 

(Svensk Fiskeritidende). 

Franske Lystfiskere. 
Lille Causeri fra vor Pa1-iser

korrespondent. 
-0-

Paris i Maj 1914. 
Sommeren nærmer sig, og for et 

betydeligt Antal af mine Landsmænd 
den Aarstid, hvor de dyrker deres 
Hovedpassion : Sporten. 

Men der er saa megen Sport nu 
i Verden, der er gaaet Sport i 
alting, næsten i for meget vil en-
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kelte sige. Meget, for ikke at sige 
alt det, vore virkelige Idrætsmænd 
kæmper for, er gaaet op i Sport, 
er blevet til Kappestrid, og man 
siger, vist med Hette, at ingen er 
hidsigere Modstandere af Sporten 
end netop Idrætsmændene. 

Imidlertid er der en virkelig 
Sport, som man aldrig vi} kunne 
forveksle IDed Idræt, og det er den 
mest fredsommelige af alle Sports
grene: Lystfiskeriet. 

Der er mange Lystfiskere i Dan
mark, og med vor nationale Trang 
til at gnubbe os sammen, en hel 
Del Foreninger for denne Sports 
Udøvere. Danmark er jo fremfor 
nogd Land Foreningernes Land, 
Fremtidens Kommunisme ligger i 
Kim i den stigende Trang til For
eninger, til Sammenslutninger, der 
skal fremme saa det ene, saa det 
andet F ormaaI. Imidlertid skulde 
man jo tro, at de ofte begrænsede 
Formaal undertiden naaedes, men 
derfor har man dog aldrig erfaret, 
at Foreningen ophævedes. En stiftet 

. Forening er som en Eg, der kan 
vokse sig stor og gammel, saa . . 
gammel, at den ej skyder Skud mere, 
men i Kralt af dens grumme for
grenede Rødder staar den alligevel 
fast, Aarhundreder igennem. 

Se her i Frankrig, hvor enhver 
har nok i sig og enhver kun tænker 
paa sig selv, er Fore.ningstanken vel 
kendt og dyrket, men forholdsmæssigt 
er den som et Sandkorn ved Strand
bredden, naar man tænker paa dens 
Udbredelse hjemme. -

Hernede ved Marnes og Seinens 
Bredder er der folketomt fra sidste 
Søndag efter den 15. April til første 
Søndag efter den 15. Juni. I disse 
to l\!laaneder har Løjen Fred, men 
i Aarets øvrige ti Maaneder er 

alle Kajer besatte med parisiske 
Lystfiskere, der ofrer Dage paa den 
Sport at fange Smaafisk, som sjæl
dent er længere end 10-12 Centi
meter. Har Fiskeren fanget et Pund 
paa en hel Dag, er han lykkelig, 
saa har han jo sin "Friture" -
o.. e. disse Smaafisk ristede paa 
Panden - til sit beskedne l\Iiddags
maaltid. 

Er det mærkeligt, at der kun er 
faa og smaa Fisk, naar man hører, 
at alene i Paris findl'ls over 25,000 
Medborgere, der daglig fisker. I 
hele Frankrig mener man at kunne 
regne med over 6 Millioner pas
sionerede Lystfiskere; disse seks 
Millionet· har stablet 350 Selskaber 
pas Benene, men ialt er kun 70,000 
Lystfiskere Medlemmer af dem, og 
det skønt disse Foreninger afholder 
Præmiekonkurrencer i Massevis. 
Visse Søndage ser De langs Marnes 
eller Seinens Bredder et Are91 ind
hegnet, hver Deltager faar et Par 
Meter Plads, og der maa han saa 
afvente, hvad Lykke Dagen vil bringe 
ham eller ofte hende, thi Kvinderne 
er Llgsaa meget interesserede i denne 
SpOl·t, hvor den fysiske Styrke ingen 
Rone spiller. Præmierne, der ud
deles med en Folketingsmand eller 
Borgmester som Pra:sident - der 
skal altid en eller anden Topfigur 
med her, som i visse a!ldre Lande 
- bestaar i Glaspokaler eller hæs
lige, tyske Majolikavaser under
tiden fra "der Kajser"s egen Fabaik. 
Trods alt Tyskerhad har nemlig 
moderne tysk "Kaiser"kunst vundet 
et stort Marked hos Franskmændene, 
der oftest er uvidende om, hvorfra 
disse Sager stammer. Hvis det kan 
interessere hjemlige Lystfiskere, skal 
jeg som Eksempel paa hvad Slags 
Fisk, det er man fanger, anføre, at 
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for et Par Aar siden \'~d en l\1ester
skabskonkurrence i Lystfiskeri mel
lem 57 Konkurrenter fangedes der 
i to og en halv Time 881 Fisk. 
Tænk! udbryder vor hjemlige Lyst
fisker, og Tænderne løber i Vand ved 
Tanken om den store Fangst. Men 
Gud ved, om han ikke foretrækker 
sine nordsjællandske Søer med deres 
Gedder, Aborrer, Brasen osv. osv., 
Ilaar jeg oplyser, at blandt disse 
881 var en Aborre, to Karudser 
og hele Resten Løje Man vil selv 
kunne regne sig til Vægten af denne 
Fiskemængde. Æresprisen tilfaldt 
den, der fangede den største Fisk. 
Det var en Aborre, der ikke var 
tykkere end en Barnefingerl!! Men 
hvad betyder Varens Værdi - Æren 
er alt for Lystfiskeren. 

Jeg bor selv i en af Lystfiskerne 
meget besøgt Egn. Der er Opstan
delse i Kvarteret, Sammenstirnlen 
af Mennesker, højrøstet Talen og 
megen Prokuleren, naar en heldig 
Fisker en Gang hvert Halvaar tager 
en Gedde paa 250 Gram. 

det er Sport, Sport i Ordets 
reneste, mest prægnante Betydning .• 

(Hver 8. Dag). 

Fiskemarkedet. 
-0-

H,1mhorg 9-10--H. 

Modsætning til forrige Uge, var 
Tilførselen denne Uge, som Følge af 
det urolige Vejr, meget knap. 

Laks (Banders) store 
Ørred efter Størrelse 

pr. pr. Pd. 

180-200 
60-110 
60-64 
40-40 
10-15 

Anlloncer. 
-o 

Min Søn, der er syg og paa Sana
torium, søger en FisJi;emester til at 
passe sit Fiskeri ~il November, even
tuelt afstaa det til en, oer kan over
tage det. Der er tor Tiden vist ca. 
8000 Pd. Regnbueørred, som dels er og 
dels snart kan blive store nok til For
sendelse. Udmærket Vand, kun høj,t 
12 Grader om Sommeren, rent og klart. 
Ingen Dødelighed blandt Bestanden. 

Nærmere hos "~r • .Jensen, Lykkes
holm pr. Ellested. 

En ung Mand, 
ca. 20 Aar, som er kendt med snavel 
Sall- som Ferskvandsfi'lkeri, søger Plads 
til 1. November enten som selvstændig 
eller som ;\ledhjælp ved et større Fersk
vandsDskerL Det benlærke~ at han 
har Kendskab hl Vaad og Motorer. 

Billet, mrkt. »101<1, modtager Bladet 
snarest. 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæk-,Kilde- og Regn
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 

tilbyder prima Djneæg. Y0tze1 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisi," af KaJ'per og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Aal (blanke) store 70/77 middel 
do. (bredsn.) store 70/80 smaa 
Skaller store 20/25 smaa 
Aborrer store 40/41", smaa 
Brasen store 4°/45 smaa 
Helt store ,10/45 smaa 

20-25 POl'Uonsørred, større Ørred, Kar-
20-25 per og Suder købes og afbentes paa 
60-65 nærmeste Jernbanestation mod Kon-

Gedder middel 60/S5 5maa 45-55 tant. J. C. Ch'ristensen.' 
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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. ::::::::::::::::::--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d8~iJd81t fi)amÆulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hanflen & P. Jørgensent 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Statskonsulent, Magister CJar. Løftio&,. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BOlltrykkeri (Aktiesebkab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Fiskemarkedet. 
-0-

Krigen, der hviler som et knu
gende Tryk over hele den gamle 
Verden, berører ogsaa Fiskernes 
og Dambrugernes Interesser paa 
det alvorligste. Medens det danske 
Landbrug hidtil i mangfoldige Ret. 
ninger hal' haft stor Fordel af de 
ellers saa utaalelige Tilstande, idet 
Heste, Sæd, Flæsk og Smør be
tales med store Priser, saa hæmmes 
Fiskeriets og Dambrugets Udøvere 
i alle mulige Retninger i deres 
Dont. Havfiskeriet og særlig Kyst
fiskeriet generes i den Grad af 
Mineudlægninger, at det mange 
Steder ganske maa ophøre; og Dam
bruget føler i højeste Grad al den 
U sikkerhed og Utryghed, som Krigs
tilstanden førel' med sig. 

Læser vi Beretningerne om Mar
kedspriserne fra Tyskland i disse 
Dage, faar vi imidlertid det bestemte 
Indtryk, at tiltrods for, at hele den 

tyske Eskadre af N ordsøtravlere 
ligger i Havn til Stadighed, saa er 
der dog tilstrækkelig Fisk i Tysk
land til at tilfredsstille Efterspørg- . 
selen. Naar man erindrer, at den 
samlede Værdi af Tysklands Hav
fiskeri, f. Eks. i 1912, havde en 
Værdi af 47 1/2 Million Mark, hvoraf 
de 30 Millioner Mark alene falder 
paa Nordsøge betet, vil man forstaa, at 
Situationen ogsaa der er ganske ab
norm. Ogsamtidighermed er Priserne 
endda bede paa et Lavmaal, som man 
ikkehar kendti mangeAar, og adskil
lige Fisk, som f. Eks. Aal, er ganske 
usælgelige til lønnende Priser. 

I Fischerei-Zeitung for 18. Ok
tober kan lllan ogsaa læse at: 
"Berlins Fiskemarked for Tiden er 
ganske umuligt." Der mangler al
deles Købelyst - Saisonen er død, 
der holdes ingen Fester. At der 
hverken i Berlin eller andre Steder 
i Europa er Anledning til Festers 
Afholdelse er jo gansk,e naturligt; 
men Føde skal den store tyske B~
folkning jo dog have, og naar alle 
Sunde ellers el' lukkede, skulde 
man dog tro, at de Kilder, der 
endnu flyder, bliver udnyttede til 
sidste Draabe. Der maa derfor 
være andre Grunde tilstede, der 
hindrer. Udnyttelsen af disse Kilder 
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For det første har Vildtsaisonen 
selvfølgelig en ikke saa ganske 
ringe Indflydelse paa Fødevare
markedet i al Almindelighed, og 
særlig i Tyskland, hvor Vildtbe
standen som bekendt mange Steder 
er relativ stor. Men dette, i For
bindelse med den ganske indstillede 
Selskabelighed, kan dog ikke ind
skrænke Fiskekonsumeet i den Grad, 
som det i Øjeblikket er Tilfældet i 
Tyskland. Der maa søges endnu 
andre Aarsager til den foreliggende 
Situation. 

Efter alle Solemærker at dømme, 
er Hovedaarsagen til Demoralisati
onen paa det tyske fi'iskemarked 
at søge i den svigtende,Købelyst og 
Købeevne. Kød skal Tyskerne have, 
hvis de paa nogen)vIaade kan skaffe 
sig det. Fisk kommer for dem i anden 
Række og betragtes af de aller
fleste Tyskere som en ren og skær 
Luksusartikel - Sild maaske alene 
undtagen, - men Sildetilførslen til 
Tyskland har tilfældigvis netop i 
den allersidste Tid været stor, sau 
Kravet til dette Næringsmiddel er 
fuldt ud dækket. Der bliver derfor 
kun tilbage, hvad Tyskerne kalder 
Luksusfisken, og den er der ikke 
Raad til at købe for Tiden. Og 
selvom de nødvendige Pengemidler 
er tilstede, saa er Titlerne saa 
usikre og Nøden mange Steder sau 
stor, at alt hvad der smager af 
Luksus er forud dødsdømt. 

Fiskeafsætningen fra Danmark er 
som bekendt nøje knyttet til Tysk
lands Købeevne. Dette er en simpel 
:Følge af, at vi aldrig har sat noget 
virkeligt Arbej de ind paa at ind
arbejde et Marked for vore Fiske
produkter i andre Lande. Nu i 
dette Øjeblik er det netop Tiden 
for vore Repræsentanter i Udlandet 

til at søge det forsømte genop
rettet, og Regeringen :og Admini
strationen burde netop nu, hvor 
andre Regler end de sædvanlige 
gælder, benytte sig af denne Situ· 
ation, der for et neutralt Land har 
sine visse Fordele, til,' ved særlige 
Udsendinge, at søge Afsætningen 
lettet og fremmet i andre Lande, 
maaske ogsaa udenfor Europa. Der' 
er et gammelt Ord, der siger: "Man 
skal fiske i rørt Vande." Det skulde 
ogsaa vi lægge os noget paa Sinde! 

Red. 

Fiskeri-Beretninger 
for· Aaret 1913. 

(Sluttet). 
-0-

Næste Kapitel i Beretningen be
handler: Udklækning og Opdrætning. 
Udsætning af Yngel eller Ungfisk i 
Vandløb og Søer 1913. Dambrug. 

A. Laksefisk. 
For at faa en Oversigt over, hvor 

meget der omtrentlig produceres i 
de danske Dambrug af Æg og fær
dige Fisk, har Statskonsulenten, i 
Lighed med hvad der er sket de 
foregaaende Aar, udsendt Spørge
skemaer til c. 100 større Dambrug. 
Af disse 100 har imidlertid kun 44 
besvaret Henvendelsen; man vil der
for forstaa, at det Resultat, der frem
kommer ved at samle disse Hen
vendelser kun giv.er et overmaade 
mangelfuldt Billede af Situationen, 
et Billede, som for Æggenes Ved
kommende bliver yderlige forvansket, 
pall. Grund af at nogle af Anstal
terne ikke selv produeerer 0jneæg, 
men køber disse fra andre Anstal
ter. Man udsætter sig nemlig der
ved for, atØjneægfra en anden iOver_ 
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sigten medtaget, indenlandsk Anstalt, 
bliver opført paaTabellen for begge 
Anstalter. Det er derfor nødvendigt 
at fradrage Antallet af d'1 0jneæg, 
der er solgt fra et dansk Fiskeri 
til et andet, for at man kan faa et 

. Tal paa den Rogn, der alt i alt har 
været indlagt til Klækning. Men at 
der ved et saadant Regnestykke kan 
indsnige sig mange Fejl, er en Selv
følge blandt andet fordi Køberen af 
0jenæggene som Regel ikke er op
givet. 
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Ifølge Statistisk Bureau udførtes 
i 1911 1500 kg levende Rogn, hvil
ket omtrent svarer til 12 Millioner 
Stk. I 1913 har Eksporten imid
lertid været meget større; Statskon
sulenten mener ca. 30 .Millioner Stk. 
0rredrogn . 

I Tabel II er Jen omtrentlige 
Klækkeprocent udregnet: 
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Ifølge Skemaerne har der slet in
gen Indførsel af 0rl'edrogn fundet 
Sted, Om den videre Anvendelse 
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af de forskellige Arters Yngel, fol' 
saa vidt den er oplyst i de indsendte 
Skemaer, er af Statskonsulenten 
fremstillet i Tabel III. 

III er ndsat i fri Vande ,ca. 1,530,400 
Stk. Yngel. 

Opdrætning afYnge) i 
J)amme 1913. 
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Om U dsætlling af Øl'retlynge) 
i f.'i Vande 

meddeler Beretningen, at der af de 
forskellige 0rredarter ifølge Tabel 

'"' p 
KI';"KI"'-l 
-lVO<'o';"O 

For at faa en Oversigt over de Fødeemner, som de forskellige An
stalter anvender ved den spæde Yllgels Opdrætning, er der ligeledes stil
let Spørgsmaal paa de udsendte Skemaer; af Besvarelserne fremgaar 
det, at: 
Fisk alene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. el' bleven anvendt i 
Naturfoder ........................... . 
1.1ilt ................................ . 
Fisk og Milt ......................... . 
Hønseæggeblommer ................... . 

Fiskerogn .......... . 
Milt og Naturfoder ................... . 
Milt og Lunge ....................... . 
Lunge alene ......................... . 
Kogt Lunge, Fiskerogll, frisk Søfisk .... . 

14 Anst. 
4 
2 
4 
3 
1 
l 
l 
1 
l 
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Beretningen udtaler herom, at Fi
sken er for største Delen friskfan
get Smaasild, Fladfisk og Aalekvab
ber, delvis ogsaa Affaldsfisk særlig 
Smaasild, som opbevares i frossen 
Tilstand paa særlige Fryserier. Nogle 
Anstalter opgiver, at Foderet (Fisk 
og Milt) koges før Anvendelsen. 
Ved Naturfoder forstaas det i Dam
mene naturligt fremkommende Foder 
(Krebsdyr o. 1.). Naar der i oven
staaende Liste staar· "Naturfoder 
alene", betyder dette altsaa, at der 
ikke er fodret, hvorimod "Milt og 
N aturfoder" betyder, enten at der 
til at begynde med ikke fodres, men 
senere paa Sommeren fodres med 
Milt, eller at der fodres med Milt, 
men saa lidt, at det formodes, at 
Yngelen finder en. væsentlig Del af 
sin Føde i Dammen. 

Af andre Fisk 
er der udsat i fri e Van de en stor 
Mængde Yngel af Gedde og Aal. 
Alene fra England er der saaledes 
j 1913 importeret ca. 1,000,000 Stk. 
Aaleyngel der er udsat i forskellige 
danske Søer. 

Endelig giver Beretningen ogsaa 

Meddelelse om Udsættelse af Kar
per og Suder. 

Om IJdbyttet af Fiskeriet i 
Cri Vande 

bringer Beretningen ogsaa nogle 
Oplysninger; men da de udsendte 
Spørgeskemaer kun delvis er be
svarede, er det meget vanskeligt, at 
faa nogen virkelig Oversigt over 
dette vigtig\3 Spørgsmaal. H vad 
der ogsaa bereder Opgørelsen 
Vanskelighed, er den Omstændighed, 
at den Inddeling i forskellige Poster, 
som i Følge Loven sk:),l følge med 
Anmeldelserne, efter Statskonsulen
tens Mening for Ferskvandsfiskenes 
Vedkommende er af temmelig ringe 
Værdi. ~ledens nemlig alle Aal reg
nes under cet og henføres under 
Saltvandsfiskene, regnes til Gengæld 
alle Laks og Ørred til Ferskvands
fisk, at et saadant Forhold absolut 
maa give Anledning til betydelige 
Fejltagelser er en Sel vfølge. 

For at vore Læsere kan danne sig 
et Skøn om den omtrentlige Indtægt 
af Ferskvandsfiskeriet i de senere 
Aar, skal vi fra Beretningen vedføje 
en saadan Oversigt. 

19]0: 
1) Laks, Helt og Ørred (ogsaa Dambrugsørred) 256,510 kg c. 594,000 Kr. 
2) Andre levende Ferskvandsfisk .......... . 23,743 - - 26,000 
3) Andre døde Ferskvandsfisk ............ . 522,228 - = - 240,000 -

---------------------------
I alt. . . . . . . . . . . . . . . .. c. 860,000 Kr. 

1911 : 
1) 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 .............. 501,667 - = - 231,000 -

I alt ................. c. 766,000 Kr. 
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1912: 
1) Laks, Helt og Ørred (ogsaa Dambrugsørred 250,097 kg c. 579,000 Kr. 
2) Andre levende Ferskvandsfisk. . . . . . . . . .. 35,245 - - 38,000-
3) Andre døde Ferskvandsfisk............. 378,470 - - 180,000 .-

------------------.--------
I alt ................. c. 797,000 Kr. 

1913: 
l) Laks, Helt og Ørred (ogsaa Dambrugsørred) 224,990 kg = c. 516,4~8 Kr. 
2) Andre Ferskvandsfisk (ievende) ........ , 50,6~9 - 55,843--
3) Andre Ferskvandsfisk (døde) ............ 414,064 - - 189,032 --

laIt ........ ; ....... c.761,303Kr. 

Hvis man til denne Oversigt for 
Aaret 1913 .lægger ca. 70,000 Kr. 
som Salget af 0rredrogn om
trentlig udgør, samt ca. 250,000 Kr. 
som udgør Værdien af de Aal, der 
eT fanget i ferske Vande, samt fra
drager ca. 160,000 Kr. for de Laks 
og Ørred, der er fanget i Saltvand, 
bliver Værdien af det danske Fersk
vandsfiskeri i 19 t 3 efter Statskon
sulentens Mening opimod 1 .Million 
Kroner. 

At dette Beløb kunde omtrent 
fordobles, hvis Staten i nogle Aar 
vilde støtte og fremhjælpe det fri 
Vands Fiskeri, derom er der ingen 
Tvivl; men dertil kræves rigtignok 
en Interesse og Forstaaaelse af Sa
gens Betydning indenfor I~ovgiv

ningsmagt og Administration, som 
vi forgæves har spejdet efter i mange 
Aar. 

~Iaatte den Vækkelse, som utvivl
somt gaar gennem store Dele af 
vort Folk i disse frygtelige Tider, 
ogsaa bringe Forstaaelsen frem om, 
at det lille I~and, der er vort, maa 
og skal udnyttes saa helt og fuldt, 
som det m.enneskelig set er mulig. 
Thi først da vil man opdage, at 
10 Mil af dette Land er dækket 
af frugtbare Vandarealer, som lig
ger hen omtrent ganske ubenyttede. I 

Beretningen sluttes med en meget 
interessant Rapport om Biologisk Sta
tions Virksomhed i 1918 af Dr. C. 
G. Joh. Petersen. Denneindeholder 
blandt andet en samlet Oversigt 
over Stationens 25 Aars Virksomhed; 
da vi imidlertid tidligere har berørt 
denne Sag, skal vi ikke komme til-
bage dertiL Red. 

~findre 1\Ieddelelser. 
--o~ 

Fiskeriet i Esrom Sø. 
Ved Bortforpagtningen blev Mølle

ejer Madelung, Esrom, højstbydende 
med 960 Kr. aarlig, og Boelsmaed 
Chr. Ohristoffersen, Svendstrup ved 
Korsør, næsthøjstbydende med 950 
Kr. paa Ministeriets Approbation. 

Frederiksborg Amts Avis. 

Den kanadiske Ørred (Salmo 
nanlaycusb) 

Ved en stor Landbrugsudstilling 
i Bern, der afholdes i indeværende 
Sommer, var ogsaa udstillet flere 
overordentlige smukkfl Eksemplarer 
af den kanadiske Ørred. Med den 
kanadiske Øaed hal' man som be
kendt baade i Schweitz og Tyskland 
foretaget adskillige U dsætnin gsfor-
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søg; disse har ~og ikke hidtil givet I Ca, 8000 Sættesuder 
noget nævneværdldt Resultat for det " '11 ' 

• T 8-10 cm lange, er tIl Salg. Bl et, 
SIdstnævnte Lands vedkommende .. mrk. »SæUesuder«, modtager Bladets 
Saa meget interessantere er det Kontor. 
derfor, at denne prægtige Fisk, der -------------

bliver ligesaa stor som den aImi n- O-
delige Kildeørred, lader til at trives ] n e æ g, 
udmærket i den 1938 Meter højt 

beliggende Sagisthal Sø, hvor man y ngelog Sættefisk 
har udsat den. 

Æren herfor har Fiskeriforeningen 
for Bemer Oberland, som begyndte 
Udsættelsen i denne Sø allerede 
saa tidlig som i 1887. 

(Fischerei-Zeitung). 

Annoncer. 
-0--

Ca. 3000 Pd. 

Karper 
i Størrelse fra 2 til 4 Pd. er til Salg. 
Karperne ønskes leveret ved sjællandsk 
Jærnbanestation. 

Pristilbud under 
Billet, mrkt. »KarpeJ'«, modtager B1a

'dets Kontor. 

af 

Ræk-, Kilde- og Regn
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Luuderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima (Jjneæg, Ynael 
og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar': 

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohrisfp,nsen. 

----------------------------------------------~------ -
æ c70Rann von eitzen, 5 
- -: edsvoren Fiskeattktionwrius, : 

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

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : - -: ... .-····.-·i~···· Store Baldner for levende Fisk. . .•... ~!"...... : 
- -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -

- -- Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: A.d l, Nr. 1,547, HalHbur~. -- -- -----._------------------------------------------------
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder· 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Sl)ecialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. ===--

. 8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dUrJjUds8 f/)am8ulf1!r. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

!~~~~~~~~~~~~~~~, 
~ ..m 

I Portionsørred, I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 
I Suder, Skaller, Aborrer lK 
~ Æ I køb •• og afh.nt·~":::a:::t~~~:gn paa ."'r .... te I 
I -.- Kontaut Betaling. I 
~ G. Domaschke, i 
@ FillchhaDdluDI:. BerliD 4.0, i 
.ro.. Lehrterstra8se 18-19. Æ-t . Telegr.-Adr.: Forellenhaudel. I 
*~~~~~~~~~~~~~~~~. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktienbkab) ved Raamuslen-Krogh. 
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Førskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kont01'; Dl'. phil. Hoffmeyer, Sorø. Telefon 24, 

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

Nr. 22. 15. November. I. 1914. 

Ferskvandsfiskeriforeningen 
har nu 

752 Medlemmer. 
Fortegnelse' 

over 

Medlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 
1914. 

Klasse A: 
l Andersen, Bent, Fiskeriejer,Skovlide, Hørning. 
l B. B., Lisbjerg, Terp Fiskeri pr. Lystrup. 
l Ohr., Vester Hørby, Hørby St. 
1 H. P., Værkførf'r, Lunghøj, Geldsted. 
l P., Frisenvold Laksegaard, Randers. 
1 S., Fiskemester, Lundsgaard Fiskeri, Vejen. 
l Andreasen, cand. jur., Byfogedfuldm., Xyborg. 
1 Aagaard, Birger, f'iskerhtssistent, Landbrugsdepartemel1tet, Kristiania. 
1 Agensen, Proprietær, Vaaen pr. Sindal. 
1 Albers, R., Fisker, Vinot Mølle, Rønbjerg. 
l Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
l Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
l Bech, Kammerh. Hofjgm. Engelholm, Vejle. 
l Behm, Oarl, Direktør, Ferskvandsflskeriet Erikslund, Sverige. 
l Bendtzen G., Købmand, Aalborg. 
1 Bertelsen, P., Dyrlæge, Ravning Fiskeri, Vejle. 
l Bie, J. A., cand. polyt., Brygger, Hobro. 
1 Bistrup, CarL Skovrider. Sophienholm pr. Tølløse. 
l Biologisk Station ved Dr. phil. O. G. Joh. Petersen, BrevpostkoMoret,Kbh. 

19 
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19 
Bille-Brahe-Selby, Greve, Rønninge Søgaard pr. Ullerslev. 

1 Bodahl, E. A., Rakkestad St., Norge. 
1 Bodenhoff, Løjtnant, Kloster Mølle pr. Skn.nderbol'g. 
l Borch, Alfred E., Fiskeexportør, Kolding. 
l Brandt, Carl, Oberstl., Livjægergade 30 Kbh. ø. 
l Brammer, Carl, Fiskeexportør, Frederiksværk. 
1 Brasch, Proprietær, Haraldamark pr. Hinnerup. 
1 Briihl, Dr., Steglitz, Post Friedenau, Fregestr. 49, Berlin. 
l Buhl, P., Gaardejer, Engholm. Vejen. 
1 Bydekarken, Henry, Fischzucht, Rendsburg. 
1 Cassias, Handelsmand, Holsted St. 
l Castenskjold, Axel. Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
1 Christiansen, Skovrider, Dyrehavegaard, Kirkeby, Fyn. 
l A., Direktør, Jedsted Mølle pr. Grestedbro. 
l V" Tandlæge, Odense. 
l Christensen, F. C., Guldsmed, Viborg. 
1 A. F., J.;'iskeexportør, Glyngøre. 
L Charles, Mølholm, Vejle. 
l Carl, Bankdirektør, Jern banegade, Næstved. • 
l G., Fiskeexportør, Kolding. 
1 P, Fiskeexportør, Kolding. 
1 Guldsmed, Nykøbing Mors. 
l J. C., Aalykke, Lunderskov. 

Nr. 22. 

l Clausholms FiskerikoIlSort. v. Slotsgattner Hansen, Clausholm, Randers. 
l Christoffersen, J., Tøffelmager, Sorø. 
1 Corfixen, Bestyrer, SaltbæIisvig pr. Kal1undhorg. 
1 Copmann, Godsinspektør, Hellerup pr. Pederstrup. 
1 Cruse, A. B, Tulesbro, Skartofte, Sverige. 
l Dannevig, Alf., Bestyrer, Flødevigen, Arendal, Norge. 
l Dybdahl, V., Brobjerggaard, Rindsholm. 
1 Domaschke, G., Fischhandlung, Jonasstrasse 3, Berlin N. W. 21. 
1 Drejer, N., Blake Mark, Kustrup, Fyn. 
l Dreyer, Redaktør, Odense. 

'l Ebbesen, Ft'ederik M., Askov, Vejen. 
1 Eich, G. V., Propr., Bramminge Hovedg., Bramminge. 
1 Ehlers, Jørgen, Sagfører, Sorø. 
l Elken, Fred., Sagfører, Kolding. 
l Eriksen, "K, Møller, Ulkjær Mølle, Give. 
l Errboe, J., Fiskerifol'pagter, IJysbro, Silkeborg. 
l Fabricius, Forpagter, Skovsgaard, Slagelse. 
] Feddersen, C. E., Grosserer, Holt€'. 
l Fensmark, Fiskeriejer, Søblink, Trustrup. 
l Finderup, H, Mølleforpagter, Skægs "rvrølle, Odder. 
l Finecke-B1ixen, Baron, Stamnuset Dallund, Søndersø, Odense. 
1 :Fiskeriet "Vejle Kildevæld" ved Bagem!. Clausen, Vejle. 
1 Folsach, C. v. Godsejer, Gjessinggaard pr. Randers. 
l Friis, Johannes, Proprietær, Skramsø, Tirstrup. 
l Gemzøe, Magister, Hollænderhuset, Amage!' Boulevard, Kbh. C. 
] Goltermann, Fiskeriforpagter, Dansk Fiskerianstalt, Braband. 
1 Gustafsen. G., Kallefall, Tidaholm, Sverig. 
l Groothoff, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø. 
1 Guldborg-Hansen, Købmand, Kallundborg. 
l Hansen, A., Gaard- og Mølleejer, Linderum Mølle, Sindal. 
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1 Hansen, P., jun .. Fiskeriejer, Aakjærdal, Lunderskov. 
l . A. P., Sneumgaard pr. Tjæreborg. 
l Engmester, Engholm pr. Ebberup St. 
l H. P., Propr.,Sneumgaard, Lunderskov. 
1 J. P., sen., Fiskeriejer, Aakjærdal. Lunderskov. 
l H. Chr., Forpagter, Tynbæk, Vejle. 
t H., Fiskeriassistent, Køge. 
) H., Mazantivej 24, Kolding. 
1 Gustav, Lærer, Poul Paghsgade ] 1, Aalborg 
l Poul, Fiskeexportør, Lunderskov. 
1 H. P., Kongshøj Fiskeri, Frørup. 
1 H. P., Fiskeribestyrer, Engestofte, Maribo. 
1 L. A., Fiskeexportør, Middelfart. 
l Briinings-, Godsejer, Løgismose, Haarby, Assens. 
1 Hartz, C. Gaardejer, Bertelslund pr. Skanderbol'g. 
1 Harboe, Fr., Brygger, Skelskør. 
l Hofmann, N .. Koldhus, Karup. 
1 Hoffmeyer, C" Fiskeriforpagter, Dr. phil., Sorø. 
l IL, Lystrupgaard, Jægermester, Lindholm St. 
I Hvass, H. H., Birkedommer, Faaborg. 
1 Husholdningsselsk. Handers Arnt ved Sekretær Kjæl'ulff-Petersen, 

Kirkegade 17, Randers. 
1 Huus, Vilh., Fiskemester, Arnakke, Svebølle. 
1 Interessentselskabet, Fiskeriselskabet Hulkjær Mølle pr. Holsted. 
lIngerslev, Propr., Lille Ladegaard, Sorø. 
lIsager. Th., Propr., Willesborg, Aalborg. 
l Jacobsen, Lydik, Haugaard, Ejstrup. 
1 Jansson, F. G., Niels Ebbesensgade 29, Aalborg. 
1 Jensen, Etatsraad, Mathiesensgade 50, Viborg. 
l Peter N., Købmand, Gurlittsstrasse 16, Ham borg 5 
1 Ingvard, Gaardejer, Erslev, Nykøbing, Mors. 
l . Lars, Vraa Mølle, Arden. 
1 Johannes, Gaardejer, Atder østergaard pr. Borris. 
l Jens Chr., Gaardejer, Kølvl'aa pr. Karup. 
1 Martens, Forpagter, Bødstrup, Slagelse. 
l N., ]'iskerif., Næsbyholtn, Sorø. 
1 S., Skovfoged, Stagsted Skov pr. Flauenskjold. 
1 Juhl, J. P., Direktør, Bryggeriet "Vejle", Vejle. 
1 Juul-Sehested, Hofjgm., Ravnholdt, Ellested. 
1 Jørgensen, F., Propr., Bromme Mølle, Munkebjergby. 
1 Johannes, Ingeniør, Jomfrubakken; Mariager. 
l Skovrider, Ulvehus, BirkeIse. 
l P., Fiskeriejer, Kildevrerk, Lunderskov. 
1 P., Guldbro Mølle, Skacderborg. 
l Karmal'k, Johs., Sparekassebogholder, Hobro. 
1 Kattrup, R .. Risinge pr. Ullerslev. 
l Klitga!lrd, Fisker A" Stinosminde, Hobro. 
1 Kjeldsen, Godsejer, Lerchenfeldt pr. østrup. 
l Kolindsund Aktieselskab, Tømmerup, Kolind. 
l Korch, Gjøl F., Emiliogade 5. Kbh. V. 
1 Knudsen, Marius, Ingeniør, Svejbæklunde, Svejbæk. 
l Kristensen, P. Gaardejer, Trangboel, Rishjerg, Brande. 
l M., Kolind. 
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1 Kristensen, Uddeler, Vrøgum St. 
I" Niels, Gaardejer, Prøvegaarden, Fakse. 
1 Fisker, Bailum pr. Roslev. 
1 Larsen, A., Fiskerifoged, Mariager. 
1 Sander, Kancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
1 Fiskerikontrollør, Nyborg. 
1 N. VV., & C., Rømersgade 7, København. 
1 Landmark, A., Fiskeriinspektør, Kristiania. 
l Langergaard, Niels, Langergaard, Resen pr. Stener. 
1 Laursen, N., Propr., Hjortkjær pr. Bramminge. 
l Lauridsen, Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 

.Nr. 22. 

l Johs., Landstingsm. Nationalbankd., V. Boulev. 47, Kbh. 
l Nicolas, y. Cia, Santo Domingo 874, Buenos Aires, Argentina. 
1 Langhorn, Dyrlæge, Mariager. . 
1 Laurvigen, Ahlefeldt-, Lensgreve, TranekjærLangeland. 
1 Fr., Greve Ulstrup. 
1 Ledreborg, Holstein- J., Lensgreve, Ledreborg, Lejre. 
l Lind, OhI·., Proprietær, Binderup Bjært. . 
1 N., Apoteker, Ribe. 
l Lindsted, Philip, Dr. phil., Gustaf Adolfs Torg 51, Malmø. 
l Lincke, Hudolf, Tharandt, Tyskland. 
1 Lomholt, Søren, Fiskemester, Margarinefabriken " Alfa" , Vejen. 
l Lund, Orla, Bogholder, Lindenborg, Aalborg. 
l Wesenberg-, Dr. phil., Slotsgade, Hillerød. 
l Luttichau, Kammerhel'l'e, 'IJele. Viborg. 
l Licht~n berg, Honnens de, Oberstl., Holbæk. 
ILysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
1 Løfting, Chr., Magister, Statskonsulent, Lykkesholms Alle 3 A. Kbh. 
1 Madelung, J. C., Esrom Mølle, Esrom. 
1 Madsen, N., Detailbestyrer, Kolding. 
1 Tømmermester, Østerbro, Handers. 
l Plantør,Vrøgum. 
l H., Fabrikant, Lysbro Fabriker, Silkeborg. 
1 lVlathiesen, Kr. Fiskemester, Randbøl. 
1 Manford, F., Kolding. 
1 Markmann, Amtsforvalter, Vejle. 
I Mikkelsen, M., l<iskemester, Lild Mølle, Daugaard. 
1 Mide, J. P. Direktør, Hoskilde. 
1 Mortensen, Fisker, Jandrup Sk 
1 F. V. Fiskeriinspektør, Vestmannagade 1 Kbh. 
1 J ens P., Fuglebjerg. 
1 Munch, M.' Inspektør Sct, Ibsgade 15, Viborg. 
1 M uus, Elias B., '}r08serer, Sigridsvej, Hellerup. 
1 Axel B., Propr., Kairup pr. Ladby. 
1 Møller, J. F. Skolebestyrer, cand. mag. Ranzausgade 20 Aalborg. 
1 Ch1'., IJæge, Brørup. 
1 Møgelvang, Chr., Købmand, Nykøbing Mors. 
l Mørch, Peter, Konsul, Horsens. 
l Neergaard, E., Ingeniør, Dr. Tværgade 4, Kbh. K. 
1 Nicolajsen, Mejeribestyrer, Vægge St. 
I Nielsen, Chr., Fisker, Maribo. 
I Martin, Fiskeexportør, Frederikshavn. 
I Joh., Møller, Ølsted. 
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1 Nielsen, N., Entreprenør, Hov-Vig, Nykb. S. 
1 Clausholm pr. Randers. 
1 L., Thim Station. 
l Nissen, .Jøker Jens, P., Fiskemester, Kildevæld, Vejle. 
l Smidt, H vilestedgaard, Ejstrup, 
l Nors, Jul., Sagfører, Hibe. 
1 Nygaard, O., Proprietær, Bjært. 
1 Olsen, Martin, Fisker, Strandvej 43, Nykøbing Falster. 
10tterstrøm, Andreas, Magister, Forstander, Snoghøj pr. Middelfart. 
l C. V. Magister, Vodrosvej 55, Kbh. V. 
] L., Skolebestyrer, Gymnasiet, Hollændel'vej, Kbh. V. 
1 Ottesen, Fiskeexportør', Thisted. 
1 Pape, A., Randrup, Viborg. 
1 Pedersen, Overjæger, Linalyst pr. Lejre, 
1 Jens, Fiskeriforpagter, Til>sø pr. Ruds- Vedby. 
I Petersen, ørum, Prokurist, Aarhus. 
] Ørum, Forretningsf. Firma NIammen & Droscher, Aalborg. 
l Harald, Godsf'jer, Mullerupgaard, Slagelse. 
1 H., Ingeniør, Sortodamsdosseringen Kbh. 
1 lVI. P., Speditør, Vamdrup. 
l N. Fisker, Brahetrolleborg pr. Korillth. 
l Holger, Grosserer, Købmagerg. 44, Kbh. K. 
1 B. C., Karetmager, Østerbro 173, Randers. 
1 Breth, Inspektør, Bøgsted, Hørning. 
1 P., Bankdirektøt·, Lemvig. 
l B., Mølleejer, Vindt Mølle, Viborg. 
1 Bøving-, Magister, Redaktør, GI. Kongevej 157, Kbh. V. 
l M. A., Direktør, Horsens. 
1 \Vorsøe-, Carl Emil, Overgaards .Mølle pr. Hadsund. 
1 Jyderup Teglværk, Jyderup. 
1 Pontoppidan, 11., Grosserer, Neuellburg 6, Hamborg. 
l Preis, Fiskeexportør, Glyngøre. 
1 Hasmussen, Carl, E'abrikant, Svendborg. 
] Lars, Mosegaard, Glamsbjerg. • 
] Rambusch, Oberstløjtnant, Landtingsmand, Dosseringen, Khh. 
] Rencke, J., Piskemester, Gisselfeldt, Haslev. 
1 Reiffenstahl, Harding-, It., Godsejer, Urup, Sten bjerg. 
1 Roug, Anton, Isenkræmmer, Maribo. 
1 Ringkøbing Amtsraad, Ringkøbing. 
1 Rønnenkamp, Howden-, Kammerh' J Hofjm., Næsbyholm, Sorø. Vinter: 

Bredgade 34, Kbh. K. 
1 "Saltbækvig" Andelsselskab, Løngangsstræde ~5, Kbh. K. 
1 Schmidt, Chr" Købmand, Kolding. 
1 Nikolaj, Møller, Rendebanen, Kolding. 
1 Th., Købmand, Varde. 
1 Schoug, Eugen, Overretssagfører, Hurup. 
l Schou, Direktør, Knapstt·up Teglværk, Knapstrup. 
1 Schouen borg, Landinspektør, Holsted. 
1 Sehested, Jørgen, cand. jur., St. Kongensgade, 81 Kbh. K. 
1 Spliid, Fiskemester, Poulholm pr. Blære. 
l Simonsen, Cedel'feld de, Erholm pr. Aarup. 
l Sorø Amtsraad, Sorø. 
1 Stamer Wulff-, b'orpagter, Willestrup, Arden. 
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1 Steenstrup, J., Gaardbestyrer, Borgnæsdal, Ærøskøbing. 
l Sparre, Johan, Greve, Kammerherre, Bro-Haard, Bro St., Sverige. 
l Sørensen, Knud, Gnardejer, Heiring pr. Hobro. 
l J. Olu., Fiskerifoged, Bramminge. 
l J. Marius, Bramminge Fiskeri, Bramminge. 
l .1. Ny Mølle Fiskeri pr. Ringkøbing. 
l S., GaardeJer, Follerup pr. Fredericia. 
1 Jesper, Fiskemester, Aneboda pr. Lamhult, Sverige. 
1 Spare- og Laanekassen for' Hobro og Omegn, Hobro. 
l Storm, A. Jørgensen-, Mejeribestyrer, Skjørring,Audelsmejeri, Mørke. 
l Strubberg, aand. mag., Assistent v. Internationale Havundersøgelser, 

Havnegade 49, Kbh. 
1 Sylvest, Gresed Mølle pr. Frederikssund. 
l Swenander, Gustav, Dr. phil, Fiskeriintendent, Venilersborg, Sverige. 
l Tanberg, Kr., Proprietær, Kloster Mølle, Gudum, Lemvig. 
l Thomsen, Søren, Gaardejer, Spjarup pr. Egtved. 
1 Therchilsen, Sognepræst, Gimlinge, Flakkebjerg. 
l Therkildsen, N., Gaardejer, Risbjerg, Brande. 
l Thuesen, Niels, Fiskeriejer, Lejeskov, Lundflfskov. 
l Topp, Marius, Møller, Branderup Mølle, Branderup, Nordslesvig. 
1 TroelscIl, rrrols, Fiskemester, Albæk pr. Skjern. 
1 Ulrich, Simmelhag-, Forpagter, Aastrup, Tølløse. 
l Utzon, M. L., Net- & Garnfabl'ik, Mariendalsvej 55, Købenkavn F. 
1 Vilandt, Bankassistent, Rihe. 
l W armin g, C. K, Kl.-Kollektør, Kolding. 
1 'Vedel, Overførster, Her·følge. 
l vVostergaard, C. C., Lindet, Frederikshavn. 
l Winther, J., Proprietær, Tolstrup pr. Tvingstrup. 
1 'Villnmsen, Forpagter, Anhoff pr. 0xendrup. 
l Zinch Chr. & Søn, Godthaab St., Jylland. 

Klasse B! 
24 Bornholms Ferskvandsfiskedforening, Rønne. 

100 Skanderborg Søs Piskeriforcning, Skanderborg. 
370 Skive-Karup Aa's Fiskeriforening, Karup. 
752 Medlemmer. 

Endvidere 2 Abonnenter. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse. 
Bie, J. A., cand. polyt., Bryggeriejer, Hobro (Formand). 
Lauridsen, ,Joh., Nationalbankdirektør, Landtingsmand, Kbh., Vestre R, 

(N æstformand). 
XOl'S, Jul., Sagfører, Ribe (Kasserer). 
Christiansen, A., Direktør, Jedsted pr. Grestedbro. 
Fensmark, G., Fiskeriejer, Søblink pr. TrustrIlp. 
BrUnings-Hansen, Godsejer, Løgismose pr. Haarby. 
Hoffmayer, C., Dr. phil., Fiskeriforpagter, Sorø. 
Kristensen. N., Gaardejer, Prøvegaarden, Fakse. 
Lysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
Jensen, .Jens Chr., Gaardejer, Kølvraa, pr. Karup. 
i'edersen, N., Fisker, Brahetrolleborg, Korinth. 
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Petersen, H., Ingeniør', SOl'tedalllsd. 27, Købeuhavn N. 
Rambusch, Oherstløjtnant, Landtingsmand. Kbhvn. 
Stamer, Wulfl'-, Forpagter, \ViIlestrup. Arden. 
Sørensen, J. Oh-r., Fiskerifoged, Bramminge. 

Alle Oplysninger om eventuelle Fejl i Medlemsfortegnelseu mod
tages med Tak af Redaktionen. 

Det tyske Fiskemarked. 
-o-

l den tyske Fischerei-Zeitung fol' 
8. Novbr. findes en ganske iut.er
essant Artikel om det tyske Fiske
marked. Vi skal her gengive lidt 
af dens Indhold. 

Ifølge salllme Beretning er Fiske
markedet stadigt flovt i Tyskland. 
Artiklens Forfatter mener, at Grun
den hertil ikke saa meget Cl' Penge
knapheden, alle Kafeer er f. Eks 
hver Aften overfyldte med et ele
gant Publikum; snarere skyldes det 
den i Tyskland meget udbredte Op
fatning, at Fisk er for dyr, og at 
dette Fødemiddel nærmest betragtes 

• som Luksusspise. 
Forfatteren mener løvrigt, at Pri

serne vil bedres i Decem bel' og J a
nual'. 

Videre siger Artiklen, at Holland 
og de skandinaviske Lande i øje
blikket ligger in'ile med adsldllig 
Fisk, som de dog ikke vil sælge, 
før Priserne blivel' bedre. 

Endelig tilføjes, at rryskerne ne
top ønsker, at Exporten fra de nævnte 
Lande skal komme i Gang, ja me
ner endog,' at det el' aldeles nød
vendigt, at det sker i en nær Frem.., 
tid. I den Anledning henstilles det 
meget indtrængende tLl den tyske 
Stat, at den snarest muligt bør op
træde som Konsument og Ikke alene 
give Kødkosten Fortrinet. 

Vi har ment, at disse Synspunk
ter i ledende tyske Fiskerikredse 
burde komme til danske J;'erskvands
fiskeres Kundskab, for at disse kan 
indrettfl sig derefter og ikke gan
ske opgive Haabet om bedre Tider 
for den dansk-tyske Fiskehandel. 

Red. 

En ung Mand, 
ca. 20 Aar, som er kendt med saavel 
Salt- som Ferskvandsfiskeri, søger Plads 
til 1, November enten som selvstændig 
eller som l\fedhjælp vcd cl støne Fel'sk
vandskfiskerL Det belllæl'kes, at han 
har Kendskab til Vf1ad og Motorer. 

Billet mrkt. )10 «, modtager Bladet 
snarest. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr, Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder I)rima Ojneæg, Yn~el 
og Sættefisk afDæk-,Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser . 
Portionsøned, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Ch1'isfp,nsen. 

"'~!~~~I~~~,~~~,~~~ 
\:17 W ,- .æ,. 

l{ øJ·enæg :Æ I ' I 
W af w 
i Æ 
W Bæk- og Regnbueørred 1f( 

i faas bedst og billigst ~ 
<It fra ,~ 
.ro. @ I Lundgaard Fiskeri Æ 
w pr. Vejen. \:17 
.æ,. if\ 

~ Tilkendt GoldmedailJe ~ 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø- ,@ Æ IJenhavn 1912. 2K 
~~~~~~~~ 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karp,er og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paaSælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
I 

samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9d81t f/)amltultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jø'i'gensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
\17 'Xl m in 

i Portionsørred, i 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 
~ Suder, Skaller, Aborrer 1!(j 

\17

wffi. ~ købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. I -- Kontant Betaling. I 

i "i •• hh.ndl!~ Domaschke, BerUn .. o, , 
m Lehrterstras8e 18-19. 'il I Telegr.-Adr.: ForenOnhaadel. I 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magistel' Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (A.ktieselskab) ved Rllsmuslen-Krogh. 
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Indhold: 
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Ferskvandskulturerne. 
-0-

Fra Holstebro skrives den 23. 
N ovbr.: Ved Karup Aastræknings 
Fiskeriforenings forleden afholdte 
Generalforsamling oplystes det, at 
Bestyrelsens Bestræbelser for at faa 
den uheldige Bestemmelse om Fi
skenes Afhændelse i Fredningstiden 
ændret, ikke var lykkedes. I inde
værende Periode (fra 15. Novbr. til 
1. Febr.) maa fangne Ørreder ikke 
føres bort, men holdes i Hyttefade, 
selv efter Aftagningen af Rognene. 
Forholdet medfører, at Fiskene bli
ver magre, nogle dør og bliver uden 
V ærdi, ligesom selvfølgelig' Forhol
det medfører Lidelser for Fiskene. 
Naal' saa man kommer til l. Februar, 
kastes en stor Mængde fersk Fisk 
paa Markedet, hvorved Priserne fal
der. Der maa absolut tilvejebringes 
en Ændring af Loven paa dette Om
raade. 

Foreningens Regnskab balancerer 
med 1881 Kr. 82 øre. Af Indtæg
terne anføres: Solgt 73 Fiskekort 
for 365 Kr., 70 Potter Rogn til Ud
klækningsanstalten "Kilden" for 350 
Kr. Indkommet 15 Øre pr. Pd. for 
fanget Ørred: 166 Kr. 95 øre. Til
skud fra Staten: 500 Kr. - Af 
U dgifterne meddeles: Købt 324,000 
Stk. Yngel fra Anstalten "Kilden" 
og udsat i Aaen: 810 Kr. Udgift 
til Rogn: 169 Kr. Lønning til 2 
Opsynsmænd: 200 Kr., Kassebehold
ningen er 404 Kr. 64 øre. 

Krigsforholdene skader Forenin
gen meget. Medens ellets Ørrederne 
plejer at gaa til Tyskland og koste 
1 Kr.· og derover pr. Pd., opnaaes 
for Tiden kun 40 Øre. 

Fra Holstebro skrives endvidere: 
Herværende Fiskeriudklækningsan
stalt "Frøjk" plejer hvert Efteraar 
at eksportere en større Sending af 
sin Produktion .......... det har i de se
neste Aar drejet sig om et Kvantum 
af 1000-1500 kg Portionsfisk (Ør
red), - men man har indstillet 
Eksporten denne Gang, da man anI 
ser den for alt for risikabeL Da 
der ikke er et tilstrækkeligt godt 
Marked for denne Vare indenlands, 
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har man besluttet at stille sig af
ventende, hvorfor man fremdeles 
ofrer Foder paa Fiskene. ruet hele 
taget har de nuværende utrygge For
hold været til betydelig Skade for 
vore Ferskvandskulturer, der i alt 
væsentligt er baserede paa Eksport. 

(Dans!, FiskeriUdende.) 

Ovenstaaende er jo desværre ikke 
noget Nyt. r disse Krigens Dage 
forandres saa mange Afsætnings- og 
Markedsforhold, saa at det gælder 
om at være aarvaagen og udnytte 
de Chancer, der byder sig. 

Bestyrelsen for Ferskvan dsf1skeri
foreningen har derfor ogsaa sin Op
somhed henvendt paa at finde nye 
Afsætningssteder for Dambrugernes 
Ørred, og der arbejdes i Øjeblikket 
energisk paa at skaffe nye Udveje. 

Vi vil haa be det maa lykkes! 
Red. 

Regnbueørreden i 
de fri Vande. 

-0-

Som bekendt har der, navnlig i 
Udlandet, staaet adskillig Strid om 
Nytten af at udsætte Regnbueørred 
j fri Vande, fordi man forholdsvis 
sjælden har set noget Udbytte deraf. 

For at bringe lidt Klarhed i denne 
Sag, skal vi for vore Læsere gengive 
en Del af en Artikel "Om rindende 
Vands Besættelse", som Dr. H. M. 
Maier i Miinchen har skrevet i AUg. 
Fisch. Zeit. for 15. Oktbr. 1914. 

Doktoren siger heri, at det i Al
mindelighed bekræfter sig, at Regn
bueørreden skyer de egentlige Ør
redbække. Den er en Fisk, der 
ynder tempereret Vand, ja kan end-

ogsaa trives i Karpedamme med en 
Temperatur af indtil 30° C., som 
f. Ex. Erfaringer fra 1911 udviser. 
I sit Hjemland, Kalifornien, lever den 
voksne Regnbueørred nær Havet, i 
de store Floder, og kun under Le
gen gaar de op i 0rredbækkene, 
hvor ogsaa de unge Fisk opholder 
sig i de første to Aar af deres Liv, 
for derefter at opsøge varmere og 
større Vande. Det er derfor ikke 
saa underligt, at de udsatte Regn
bueørreder kun bliver en kort Tid 
i de tyske 0rredbække. Derimod 
finder man f. Ex. i Floderne Isar 
og Donau større Regnbueørreder, 
der stammer fra Udsættelserne i de 
egentlige 0rredbække. 

N aar det i midlertid viser sig, at 
Regnbueørreden ogsaa kan leve i 
almindelige 0rredvande, saa maa 
Grunden hertil søges i, at disse Vande 
ere saaledes beskafne, at det er 
umuligt for Fiskene at komme bort 
fra dem. Vi finder saaledes en rig
tig god Bestand ar Regnbueørred i 
Pegnitz ved NUl'llberg, fO!'di Kloak
van\letfra NUrnberg tilsmudser Flod
vandet og hindrer Fisken i at komme 
længere ned ad Floden. Paa samme 
M aad8 gaal' det med Hachinger Bæk
ken ved Mttnchen, der pludselig for
svinder i Dybet og paa et langt Stykke 
har et ganske underjordisk Løb. 
Som et tredje Exempel skal vi nævne 
en Bæk med Regnbueørredbestand 
ved TUbingen; ogsaa denne Bæk 
føres paa en lang Strækning gennem 
en underjordisk Kanal under Byen. 
Sidstnævnte Bæk er ogsaa et karak
teristisk Exempel paa et passende 
Vand for Regnbueørred, idet den 
rører forholdsvis varmt Vand. 

Der er imidlertid i Baden og 
Wiirttenberg adskillige Vande, hvor 
der findes Regnbueørred, som altid 
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bliver oppe i den øvre kolde Del 
af Bækken, skøndt de har Lejlighed 
til som Voksne at komme ned i det 
nedre Løb. 

Man skulde tro, at dette ganske 
modbeviste den Antagelse, at Regn
bueørreden er ell saa udpræget 
Varmtvandsfisk. Dette behøver dog 
ikke at være Tilfældet. Sagen er 
nemlig den, at de Regnbueørreder, 
der indføres fra Kalifornien ikke 
alle stammer fm en og samme Race, 
men fra to nærbeslægtede Racer, 
den egentlige Regn bueørred og Staal
hovedørreden, hvoraf den ene er en 
Vandre- og den anden en Standfisk. 
N aar mali ved dette, forstaar man 
lettere Grunden til den tilsynelad
endeafvigende Maade, hvorpaaRegn
bueørreden optræder i Europa. l\Ian 
maa derfor stadig udvise en ikke 
rin ge Forsigtighed, naar man vil ud
sættB Regnbueørreder i 0rredbække, 
og for at være paa den sikre Side, 
kun dertil vælge Bække med rent. 
klart og nogenlunde varmt Vand: 

At det er af overmaade stor Vig
tighed for Damkulturerne, at de har 
let Adgang til at at skaffe sig gode 
og sunde ~loderfisk fra de fri Vande 
er en Selvfølge. Forstaaelsen af og 
Kendskabet til Regnbueørredens Liv 
og Færden i de fri Vande, saavel
som Kendskabet til de Forhold, hvor
under den lever i Kalifol'llien, hvor
fra den er hentet til Europa, er 
d13rfor ogsaa af den allerstørste Be
tydning for de Mænd, der skal ud
nytte:denne Fisks særlige Egenska
ber og Ejendommeligheder. 

Red. 

Laksefiske og Elgjagt. 
Bal og Bryllup. 

-0-

Sommeren 1879 havde jeg den 
Glæde at gøre en ret gammel, men 
kvik og livlig Skottes Bekendtskab i 
ganske vist var han noget excen
trisk, men det er jo kun, som det 
sig hør og bør hos Højlandets blonde 
Sønner. Sverige fandt han "splen-
d'd" l og vore fagre Kvinder "ador-
able" ; men Jagten og Fiskeriet hos 
os, derimod "very poor", hvilket 
forøvrigt ikke var saa underligt, da 
det var midt om Sommeren. Hvis 
han vilde komme tilbage hertil til 
Eftm'aaret, saa skulde han faa no
get andet at se! Han lovede at 
tænke derpaa og rejste derefter til
bage til sit Højlands stolte Kyst 
igen. 

Jeg fik imidlertid andet at tænke 
paa og llavde næsten glemt Skotten, 
til vi kom hen i August Maaned; 
saa korn et Telegram med følgende 
Indhold: "Troer De, at jeg kan kom
me til at fange Laks, skyde Elsdyr 
og komme med til et Bondehryllup? 
Svar betalt. David." 

Det var ganske vist en stor Or
dre, og Tiden var knap; men jeg 
havde nogle ret gode Dalstrøg med 
Fiskevande, hvor der baade fandtes 
Laks og Elg; Bondebryliuppet var 
derimod et langt sværere Nummer, 
men haabende paa Held, og idet 
jeg huskede paa, at vort Land jo er 
stort og Høstbryllupper meget al
mindelige, svarede jeg pr. omgaa
ende: "Alt klart første September; 
Velkommen! 

Den sidste August var jeg saa i 
Gøteborg for at tage imod ham ved 
H ullbaadens Ankomst. 
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Skotten var sig selv lig; kvik, 
livlig, men forfærdelig gal i Hovedet. 

Baadens Hovmester havde nemlig 
af gammel Vane sat nogle Flasker 
Rødvin paa hans Regning, og da 
Skotten var meget ivrig Afholds
mand skældte han Opvarteren Hæder 
og Ære fra og forlod Skibet i et 
frygteligt Raseri, uden at betale Viu
afgift eller Drikkepenge. 

Saa snart vi havde klaretrrolden 
og betalt for de ladede Patroner m. 
m., rejste vi med Toget til Vaners
borg. 

Ikke et eneste Minut maatte vi 
opholde 08 i Byen; den lille Gub
bes Energi drev os afsted udad 
Landevejen til Fisker Falk, som bo
ede tæt ved Elven, der hvor den 
mægtige Vanern flyder ud i den 
brede, stride Gotaelv. 

Falk var hjemme, og da det var 
langt hen paa Eftermiddagen, var 
det bedst at skynde sig. 

Baaden var lille, men net, hvid
malet og af solid Eg. Den var pas
sende til en Mand, kunde bære to, 
men blev forfærdelig tungt lastet af 
os alle tre. Jeg foreslog derfor at 
blive hjemme; men Lorden vilde 
have mig med, da han ikke forstod 
et Ord Svensk. 

Naa ja; det gik vel, mente :Fi
skeren, og jeg strakte derfor mine 
lange Lemmer i Bunden af Baaden, 
som en passende Ballast. 

Lord David havde placeret sig 
selv agter, hvor han allerede be
gyndte at gøre Kast. 

Han havde næppe kastet mere 
end en to-tre Gange, før Stangen 
knækkede, og Linen stod spændt 
med Retning nedad Elven. Strøm
men blev nu stadig stærkere og 
stærkere; Vandhvirvlerne var stygge 
og blev værre for hvert Minut der gik. 

Jeg laa og saa paa, hvordan Fal
ken arbejdede med Aarenej de gik 

som Lærkens Vinger for at holde 
os op imod Strømmen; men Baaden 
var for dybt lastet, det bar lang
somt, men sikkert. nedad mod det 
farlige Nybro-Fald. 

Lord David stod oprejst og holdt 
Balancen, rolig og tryg i Farens 
Stund: hnns Line var der saa stærk 
Spænding paa, som den vel kunde 
taale. 

Det fosser, koger og syder om
kring vor lille Baad, og stadig 
nærmere kommer vi Faldet, hvor 
DødelI venter os. 

Ængstelig raaber Falk til mig: 
"Sig til ham, at han rykker Laksen 
løs, ellers er vi Dødens sikre Bytte!" 

"Y es, all right, if he thinks it's 
necessary!" Og derefter nogle kraf

. tige Ryk, Linen staar som en Vio
linstreng ; men alt holder. 

"Ryk, Ryk, eller kast Stangen", 
raaber Falk, netop som vi med ri
vende Fart driver langs Ydersiden 
af den lange, byggede Stenmur, som 
leder en Del af Fossens Vand til 
Kværnen i Nybro. 

Vandet farer susende forbi de 
store, glatte Stene. Et Øjeblik 
tænkte jeg paa at kaste mig ud af 
Baaden, for at de andre to derved 
lettere skulde kunne klare sig: men 
derved blev Baaden for let, til at 
Falk kunde ro den mod den nu 
altfor rivende Strøm, og jeg opof
rede mig derved kun til ingen Nytte. 

Lord David saa nu Alvorens 
Stund lige i øjnene. Han sad paa 
Toften og holdt d.en lange Stang 
paatværs af Baaden, Linen var nu 
slap. 

Ikke Spor af Rædsel mærkedes 
hos ham, derimod maaske en Smule 
Interesse. 
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Vi vare nu næsten nede ved Fal
det. netop der, hvor Vandet begyn
der at runde sig, forinden det styr
ter i Dybet. 

" Forsøg" , skreg jeg, "at komme 
ind til .Muren!" Baaden drejede lidt 
indad; jeg havde paa samme Tid 
vendt mig og strakte nu Armene 
over Baadens Bov. 

l svimlende Fart for de store, 
kantede Sten forbi mig! Bums! tør
nede Baaden og i det samme gri
ber jeg med begge Armene om en 
ar Stenene, og slaar samtidig bngge 
Benene om Toften. Baaden stand
sede! Men at jeg ikke sled Arme 
og Ben i Stykker derved, er mig 
endnu en Gaade! 

Nu sprang Falk imidlertid ud, 
fik tag i Tovet fra Baaden og gjorde 
det godt fast. Lord David kom 
ogsaa ud, medtagende sit Fisketøj. 

Et ruldstændig Under var sket. 
Ikke nok med, at vi var blevne 
reddede fra en næsten sikker Grav; 
lllen Laksen var last endnu, Linen' 
var spændt opad. 

Antagelig havde de kraftige Ryk 
vendt den, eller ogsaa frygtede den 
selv fol' Faren, ved at komme udfor 
Faldet. 

Vi slæbte derefter Baaden et 
Stykke langs Muren, og da vi var 
komne op i roligere Vand, gik vi 
atter om bord for at kæmpe videre 
med Laksen .. 

Til sidst blev den træt og førtes 
i kort Line rundt om et lille Skær, 
hvorfra det lykkedes mig at "gafle" 
den efter alle Kunstens Regler. 

Det var en stor, prægtig Vlinern· 
laks, sølvglinsende og i udmærket 
Kondition, paa det nærmeste vejede 
den 24 Skaalpund.; 

Tiden, som gik. mellem Nappet 
og Fangsten, var præcis 45 .Minut-

ter efter Lordens nøjagtige Tids
tagning. Han var henrykt for sit 
storartede Kup og gav Falk en Guld
mønt, som forøvrigt var velfortjent. 

Aftenen tilbragte vi paa Vaners~ 
borg Hotel, hvor vi baade fik god 
Mad, gode Fiskehistorier og en god 
Søvn ovenpaa Dagens Anstrengelser. 

(Forts). 
(Från Skog och Sjø). 

ITisketang. 
-o-

l Fischerei-Zeitung (Nr. 16, 1914) 
beskrives et Redskab, som antages 
at være indføl t til Serbien fra Ka
nada af en tilbageven(lt Emigrant. -
Redskabet, eller» Fisketangen " lig
ner meget en Lyster. Den bestaar 
af to Bøjler, Som er mellem Vi-Ih 
Meter lange, og ,lavede af Fjeder
staal, Disse Bøjler, der staar mod 
hinanden, er anbragt paa en Stang, 
der er fra 1 til 3 Meter lang. 

Bøjlerne, som ogsaa fjedre mod 
hinanden, er dels flade i Spidserne, 
som de gammeldags Ildragere, og 
dels har de lige under disse Fla
der en Udbøjning, saa at Fisken, 
Ilaar den fanges bliver helt inde
sluttet deri. 

Lige under denne Udbøjlling sid
der endvidere en Spids, som skal 
trænge ind i Fishn og yderligere 
holde den fast. 

Forinden Tangen benyttes, sættes 
der en Tværpind imellem Bøjlerne 
i Spidsen ror at spærre dem fra 
hinanden. Tangen anvendes nu paa 
akkurat samme Maade som Lysteren. 

Ved Stødet mod Fiskens Ryg ka
stes Tværpinden ud og Fisken glider 
op i Udbøjningen og fastholdes der, 
dels paa Grund af Bøjlernes Fjeder-
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kraft, og dels fordi Piggen trænger 
ind i Fisken. 

Tangen fordrer mindst lige saa 
stor Øvelse i Haandteringen som 
Lysteren, men der er den Fordel 
ved den, at den ikke saarer Fisken 
saa slemt som sidstnævnte. 

(Svensk Fiskeritidsskrift). 

Mindre :Meddelelser. 
-0-

Konservering af Fisk til 
ltIadding. 

I Allgemeine Fisch-Zeitung Nr. 2, 
1914 givf's der en Anvisning paa 
Konservering af Smaafisk, som man 
ønsker at anvende til Madding. 

I Stedet for at lægge hele Fisken 
i en Formalinopløsning, som man 
ellers plejer at gøre, tilraades det 
at give den en Indsprøjtning i Hjerte
regionen. 

"Hjærtet slaar", skriver Fred. Pap
peritz, "tiltrods herfor endnu ad
skillige Gange, derved drives For
malinen med Blodet ud i alle Fiskens 
Aarer, og den bliver derved udmær
ket konserveret indvendig fra". "En 
stor J!-'ordel opnaai'J herved, idet Skæl
lene intet lider af Opløsningen og 
derfor glinser bedre, desuden slip
per Fisken fol' en langvarig Døds
kamp ved Kvælning, medens den fa ar 
en Slags Stivkrampe ved Indstikket". 

Til Brug ved denne enkle Mani
pulation er en almindelig gammel
dags Morfinsprøjte tilstrækkelig, hvil
ken sammen med en lille 1'laske 
40 % Formalin ikke tynger meget 
i Rygsækken". 

Der angives ikke i det tyske Blad, 
hvorledes Fisken skal opbevares, og 
Dr. Ekman, der har benyttet Artik-

len i det af ham redigerode Blad 
"Svensk Fiskeri Tidsskrift" tilføjer 
derfor, at man muligvis efter Ind
sprøjtningen kan indpakke Fisken i 
Vat, der er fugtet med fortyn det 
Glycerin eller almindeligt Vand. 

17 ~OOO Tjug Krebs udplan-
tede i Hjålmaren. 

Eftersom Krebspesten har udryd
det alle Krebs i Hjålmaren har 
Statsmyndighederne, anvist Midler 
til Indplantning af nye Krebs i 
Søen. Først gjorde man dog For
søg i forskellige Smaasøer omkring 
i Sverig for at faa konstater~t Ud
plantnings Nytte. Da disse Forsøg 
sloge godt til, har Myndighederne 
for gallske nylig udsat ovennævnte 
betydelig Antal nye Krebs. 

(Fdm Skog och Sjø). 

Anekdoter. 
-0-

Øm:findtlig. Min Fætter, som 
undertiden driver lidt Sportsfiskel'i, 
har altid Hefteplaster med paa sine 
'fure. Da jeg en Gang spurgte 
ham om, hvad han skul'de bruge det 
til, svarede han, at han ikke kunde 
udholde at se, at Fisk, som han 
havde fanget, blødte i Munden, hvor
for han altid satte Hefteplaster paa. 

(Svensk Fiskeri Tidsskrift). 

Bladet sendes frit til J;Iedlemrneme 
af JJ Ferskvands{iskeriforeningen" . 

Kontingentet er 4 Kr.aarligt. 
Artikler og Annoncer til Bladet 

sendes -til Kontoret i Sorø. 

Prisen for Annoncet' er,' 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pl'titlinje, 
3 12 
6 10 -

12 8 -
24 5-
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En ung Mand, 
ca. 20 Aar, som er kendt med saavel 
Salt- ~iOm Ferskvandsfiskeri, søger Plads 
til 1. November enten som selvstændig 
eller som Medhjælp ved et større Fersk
vandskfiskeri. Det bemærkes, at han 
hat· Kendskah til Vaad og Motorer. 

Billet mrkt. ))10 «, modtaget' madet 
snarest. 

Roser 
og Blomsterløg. 

Ved Bestilling slral{s sendes 10 Stk. 
ekstra kønne Remontant- og Theroser 
i 10 forskellige Farver for 2 Kr., frit 
indpakket, Hyacinter til .Glas og Potte 
med Farveangivelse for 15 Øre pr. Stk., 
Tulipaner med Farveangivelse til Polte 
og Friland 100 Stk. 3 Kr. fra 

Gartner Madsen. 
Skalbjerg St., Fyn. 

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk I 

af 

Bæk-, Kilde- og Reg'n
bneørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt .Nissen & Sønner, 
Ejstrup St . 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

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

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J~ C. Ch1'istp,nsen. 

~~~i~~~~~~~~i~~~ 
i Æ I øje~æg I 
j( Bæk- og Regnbneørred I 
lE faas b~dst og billigst 2K 

I LUndga:;~ Fiskeri I 
~ pr. Vejen. ID 
ffi ID 

~ Tilkendt GnidmedailIe I 
f 

paa Fiskeriudstillingen i Kø- \17 

. benhavn 1912. ~ 
~ ro. 
®~~~i~~~~~~~~® 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i c10Rann "on eilzen, i 
• • : eds vm' en Fiskeauktiona1'it/'s, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
• • •. ................ Store Baldner for levende Fisk. • ••. !.' .• ."! ... -••• !.! • • • • • • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • • Telegr.-Adr.: :t'ischeitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Hambnr... • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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 Befaling. ===--

Ojneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

d9~iJrj8R f/),amRulfur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 

. Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16 . 

~~~~~ 

I Portionsørred, .. I 
I større Ørred,Gedder, Karper, i 
i
tr7

= Suder, Skaller, Aborrer· il 
~ købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmelte 

Jernbanestation. 

i ~ Æ Kontant Betaling. W 

)j{ i I F''''kh.ndl!~ Domaschke, ø.rUn .0, ~ 
YJ Lehrterl!lb'RliIl!Ie 18-19. ~ I TeJegr.-Adr.: Foreneohaodel. I 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. LeftiD&" Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktiesebkab) ved Rasmus.eu-Krogh. 
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Fiskemarkedet 
i Tyskland. 

-o-
l Fischerei-Zeitung for 29. Novem-

ber findes en meget fyldig Artikel 
om Bevægelserne indenfor det tyske 
Fiskemarked. En tysk 0rredopdræt
ter har saaledes skrevet rølgende 
Epistel til Bladet: "Vor Ørredpro
duktion maa dog ganske sikkert be
tragtes som en ret betydningsfuld 
Gren af vort Fiskeopdræt. Det 
vilde derfor være ønskeligt, og vi 
vilde være meget taknemlige ror at 
faa lidt at høre om Fiskehandelen 
og Afsætningsforholdene. løvrigt be
finder Damkulturerne sig paa Grund 
af Krigen i en sørgelig Situation, 
saa man maa næsten nære Tvivl om, 
at de besidder tilstrækkelig Leve
dygtighed til at overleve Krigen, 
hvis den bliver af lang Varighed. 
Men selvom vi snart, som vi alle 
haaber, faar en for Tyskland gunstig 

Fred, er der dog kun ringe Udsigt 
til, at Efterspørgslen efter Ørred 
straks vil blive god igen; dertil har 
de Ofre af Blod og Gods, som Tysk
land har maattet ydet, været for store 
til, at Luksussen hurtig skal komme 
til Højbords, osv." 

Fra anden Side berettes der om, 
at Damkulturejerne ikke har nogen 
Anelse om, hvor de skal blive af 
med deres Æg, Yngel og Sættefisk. 
En enkelt foreslaar med Galgenhu
mor, at anvende Æggene til Ørred
kaviar ! l Øjeblikket er som sagt alt 
Haab opgivet, og Salg af Ørred til 
,Tyskland er næppe muligt til Pri
ser, der kan betale Produktionsom
kostningerne. 

Saadan forholder Sagen sig for 
Tiden, hvis vi vil se paa Forholdene, 
som de i Virkeligheden har udvik
let sig under denne ulykkelige Krig. 

Min Mening er derfor den, at vi 
i Øjeblikket aldeles ikke kan gøre 
Regning paa Tyskland som Afsæt· 
ningssted for vore Produkter fra 
Damkulturerne, og at det' vil vare 
en god Stund, inden de gamle Sa
gernes Stilling bliver oprettet, selv 
om vi snart faar Fred; vi maa der
for, som jeg saa ofte har sagt, søge 
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andre Markeder, eller lad mig hel
.1ere sige, selv lave os Markeder an
dre Steder, hvor Menneskene er ri
gere og mere forvænte i deres Ny
delser end i Tyskland, og hvor man 
kan tænke sig, at selv en saa fryg
telig Krig, som den nuværende, ikke 
vil efterlade :Fattigdom og ringere 
Kaar, men snarere det modsatte! 

Efterat ovenstaaende var sat fin
der jeg i den sidste Fischerei-Zei
tung for den 13. December 1914 en 
Artikel betitlet "Krigen og Ørred
markedet" af .Fiskeridirektør Hey
king; i Slutningen af den læses føl
gende Passus, der er god at faa 
Forstand af: 

Vi maa heller ikke glemme Tol
den i denne 'l'id. Vi forlanger in
gen almindelig Fisketold ; men en 
Told først og fremmest paa 0rred, 
og derefter paa Karper og Suder. 
Selv vore mest forbitrede Modstan
dere erkender nu ogsaa en saadan 
Tolds Nødvendighed. Denne For
dring vil vi derfor ogsaa fastholde 
i Fremtiden. N aar vi imidlertid ikke 
i Øjeblikket kan ændre VOl' Import 
af Spisefisk, saa maa vi i alle Til
fælde lægge vore Opdrættere ind
trængende paa Sinde, at vi under 
ingen Omstændigheder indforskriver 
Æg, Yngel eller Sættefisk fra Dan
mark, Paa dette Punkt kan vi selv 
dirigere :\1arJ~edet, fordi denne Del 
af vor Virksomhed er ganske i Op
drætternes Hænder, og der derfor 
ikke er Dogen Mening i at lade U d
lændinge tjene paa vore Landsmænds 
Bekostning. 

Som Læserne vil se mangler Ar
tiklen ikke noget i Tydelighed. Ty
skerne kræver med større og større 
Bestemthed en Told paa 0rred og 

. vil tillige søge at tilkæmpe sig hele 

Hjemmemarkedet for jEg, Yngel og 
Sættefisk. Hertil er naturligvis in
tet at sige; vi kan jo kun tage vore 
Forholdsregler for at værne vore 
egne Interesser. 

Hvad Told paa Ørred angaar, er 
der imidlertid dertil at bemærke, 
at det jo til syvende og sidst ikke 
alene ligger i Producenternes Haand 
at faa en saadan indført, det af
hænger ogsaa for en stor Del af 
Køberne, om De vil gaa med til en 
saadan kunstig Fordyrelse af Varen. 
Hvad Ægsalget til Tyskland angaar, 
har vi næppe meget at frygte, Daal' 
der trues med intet at ville ind
føre fra Danmark. Sagen er nem
lig den, at vore Æg ere langt sun
dere og bedre end Tyskernes og 
gi vel' derfor ogsaa et langt livskraf
tigere Afkom end deres. Grunden 
hertil er ganske simpelt den, at 
Moderfiskeuc hos os enten er Vild· 
fiske, eller fodres med ganske aD
derledens naturlige Fødeemner, end 
Tyskerne formaar at give deres Fi
ske. Vort Lands Beliggenhed, om
givet af fiskerige Have paa alle Si
der, afgiver netop aldeles fortrinlige 
Betingelser for Opdræt af Ørred ved 
Fiskeriaffald og Undermaalsfisk fra 
Fiskerlejerne. Hvis der derfor er 
noget Land i Verden, der med For
del kan producere prima 0rredfisk, 
saa maa det være Danmark. 

Vi er som Følge deraf konkur
raneedygtige paa dette Omraade som 
faa Nationer. Hvad det derfor alene 
gælder om, er, at vi for det første 
lærer vore egne Velhavere at spise 
det delikate og forholdsvis billige 
Ørredkød, og for det andet finder 
os Markeder, hV01' den hjemlige 
Konkurrence spiller en forholdsvis 
underordnet Rolle. 

Red. 
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Hejren! 
-o-

l dansk Jagitidende har der staaet 
nogle Artikler om Hejrens Fredning, 
forøvrigt ogsaa om Isfuglens. 

Navnlig Hr. Overretssgf. Kjødts 
Artikler røber en saadan Mangel 
paa nøjere Kendskab til Hejrens 
Levevis, at man maa undre sig over, 
at Overretssgf. ikke har sat lidt 
bedre ind j Emnet, før han fandt 
sig foranlediget til at optræde som 
dens Dflfensor .. 

Hejren lever saa godt som ude
lukkende af Fisk, og i et Land som 
Danmark, er den derfor et udpræ
get Skadedyr, idet Fiskeri er en Ho
vedindtægtskilde for Landet, og her
til kommer yderligere, at der i den 
sidste halve Snes Aar over hele Lan
det er anlagt en Mængde rationelt 
dre'lne Damkulturer, hvor Hejren 
som Skadedyr maa sættes i Klasse 
med Maar og Ilder, blat at man 
overfor Hejren er saa meget værre 
stillet, da man ikke kan hegne for 
den. 

Hos mig er den en Plage, som 
det koster betydeligt Arhejde og 
Tidsspilde at holde indenfor rimelige 
Grænser. Den findes her hele Aaret, 
men navnlig i Juli, August og Sep
tember, idet Ungerne da kommer i 
flere Hold, bl. a. helt ovre fra I·'re
deriksværk, hvilket er konstateret, 
idet en ved Hr. Overlærer Morten
sen mærket Hejre derfra er skudt 
her. 

Og den nægter sig intet; jeg har 
fundet 20, skr~ver tyve Stk.0rred
yngel fra 3-G cm i en enkelt Hejre, 
og ofte over et Pd. større Ørred i 
andre, ligesom baade Karper og 01'
r~d paa over to Pd. har været skam
hugget af Hejre. 

Naar der nu pludselig hæver sig 
Røster for at faa Hejren delvis fre
det, maa jeg paa egne og sikkert 
alle rationelt drevne Fiskeriers Vegne 
protestere bestemt herimod. Det 
kan være trist nok, at Dyrearter ud
dør, men det er vist et af de uund
gaaelige Onder, der følger med den 
mere og mere intensive Drift af de 
paagældende Dele af Kloden og den
nes tættere Befolkningsgrad. Noget 
ganske andet, som ikke kan sam
menlignes hermed, er de hensyns
løse Myrderier af Zirfugle eller 
Hej rekolonier paa ube boede Øer ude
lukkende for at anvendes til Pynt. 

Argumentet, at det er Dyrplageri 
at dræbe de Gamle fra Yngelen, 
kan ikke gælde mere for Hejren 
end for andre Rov- eller Skadedyr, 
og det kan vist ikke tænkes at faa 
indført en Fredningstid for alle 
Skadedyr i Yngeltiden, i saa Fald 
vilde Kampen mod Raagerne være 
haabløs, blot for at nævn~ et Eks. 

Til Slut skal jeg blot pege paa, 
at hvis Hejren virkelig er taget ~ 

stærkt af i de sidste Aar, hvad jeg 
dog ikke kan mærke her, kunde det 
jo tænkes at staa i Forbindelse med 
de ogsaa i de senere Aar anlagte 
Damkulturer og disses i Nødværge 
drevne Jagt paaFuglene, og er dette 
Tilfældet, viser det klart, hvilken Uret 
det vilde være at faa indført en 
Fredningstid, er der saa nogen, der 
ikke kan undvære Hejren og dens 
ejendommelige Skrig, ja; saa maa 
de skam rejse til mindre civilise
rede Strøg. 

Gustav Fensmark. 
Fiskeriejer. 

Søblini{ pr. Trustrup. 
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Flødevigens 
Udklækningsanstalt. 

-0-

Fra Bestyreren af Torske- Udklæk
ningsanstalten ved Arendal i Norge. 
Hr. cand. real. Alf Dannevig, har 
vi atter iaar modtaget en Beretning 
om Anstaltens Virksomhed i det 
forløbne Aar. Af denne fremgaar 
det, at der i Sæsonens Løb 
indkom 625 Liter Æg. 
Deraf døde som Æg (ca. 11 0J0) 

69 1/2 Liter. 
Udklækket blev 5551/2 Liter Æg = 

ca. 250 Mill. Stk. 
Død under Udklækningen (ca. 16 0J0) 

= 40 Mill. 
lait udsat ca. 210 Mill. Stk. 'l'or

skeyngel. 
Af denne Torskeyngel blev med 

den norske Stats Tilladelse solgt 
20 Mill. Stk. til den svenske hydro
grafisk-biologiske Kommission, der 
udsatte den i Gullmarfjorden ved 
Lysekil. 

Torskeyngelen blev afhentet af den 
svenske Undersøgelsesdamper "Ska
gerak" , Capt. Ridderstad. Medlem
mer af den ovennævnte Kommision, 
Professor O. Petterson og Dr. G. 
Eckmann samt Assistenten Dr. Mo
lander fulgte med. Afrejsen fore
gik d. 18. April Kl. 8 om Attenen, 
og efter en i enhver Henseende vel
lykket Tur blev Yngelen udsat paa 
Bestemmelsesstedet næste Morgen 
ved 9 Tiden og for at bruge Pro
fessor Petersons Ord: "utan aU 
någan mark bar forlust intriiffede." 

Efter Bestilling af "Foreningen 
til Fiskeriets Fremme i Kristiania
fjorden indenfor Drøbak" blev der 
den 2. April afsendt 20 Mill. Stk. 
Torskeæg til Kristiania . med Dam
peren, der gik om Natten, og ogsaa 

denne Transport foregik meget hel
dig. Foreningens Formand, Hr. Fi
skeriinspektør Landmark, der selv 
var ved Havnen, da Yngelen ankom, 
skriver den 4. April: "Det er mig 
en Fornøjflise • at meddele, at Fiske
yngelen kom udmærket godt frem 
og blev udsat uden nogetsomhelst 
Uheld. Det var mig en Overraskelse, 
at en saa forholdsvis lang Trans
port kan foregaa uden nævnevær
digt Tab". 

Den længste Forsendelse var dog 
til Bergen, et lille Parti Yngel be
stilt gennem Fiskeriselskabet i Ber
gen af Hr. Skibsreder Ole Irgens, 
var ca. 48 Timer undervejs. Ifølge 
Skrivelse fra Fiskeriselskabet var 
alt gaaet godt, og Manden, der med
fulgte Forsendelsen udtalte, at der 
næsten ikke fandtes død Yngel i 
TransportkasBen. 

Som man vil se af ovenslaaende 
Eksempler, er der intet til Hinder 
for at tramportere Torskeyngel selv 
lange Strækninger, naar Forholdene 
derfor blot ere nogenlunde gunstige. 

Er Vejrforholdene imidlertid ugun
stige er Transporten næsten umulig, 
og under slige Omstændigheder kan 
Tabet være meget stort. 

De første 5 Dage af Torslreungens 
Levetid ernærer den sig udelukkende 
af sin Blommesæk. Efter den Tids 
Forløb er imidlertid Blommesækken 
resorberet, og Ungerne roaa da se 
sig om efter anden Føde. 

Ifølge nogle Undersøgelser, som 
den norske Professor R. H. Gran 
foretog ved Flødevigen i April Maa
ned iaar, fremgaar det, at Torske
unger, der var fra 8-10 Dage gamle, 
havde et Maveindhold, der for det al
lervæsentligste bestod af Krustaceer, 
Krustaceelarver, Muslingelarver og 
kun meget faa Diatomeer. Medens 
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Forsøget foretoges, var Søvandet 
rigt paa Diatomeer, Sita det var sik
kert ingen Tilfældighed, at Yngelen 
havde foretrukket dyrisk Næring. 

Af Staten fik :Flødevigen l)dklæk
ningsanstalt 900 Kr. Tilskud i det 
forløbne Aar. 

Anstalten sorterer under Arendals 
Fiskeriselskab, og den daglige Drift 
forestaaes af føromtalte cand. real. 
Alf Dannevig. 

Undersøgelser over Ørred 
og Laks i Nidelvens nedre 

Løb 1911-1913 
foretaget af 

Alf Dann evig. 
-0-

Af nye Iagttagelser findes der 
adskillige i dette, ret omfattende 
Arbejde, og enkelte er af betydelig 
Interesse, baade i videnskabelig og 
praktisk Henseende. Uden at gaa 
nærmere ind paa Afhandlingen, skal 
vi kun ved denne Lejlighed, frem
føre for vore Læsere nogle af de 
vigtigste Slutninger, cand. Dannevig 
er kommen til ved sine Undersø
gelser. 

Blandt andet mener Hr. Dannevig 
at have .konstateret at: Laksyngelen 
holder til i Elvens øvre Parti, Hav
ørredyngelen holder sig derimod i 
Elvens ydre Del, kun saa langt op 
som Brakvandet gaar i tørre Somre, 
og er allerede det første Aar ude 
i Elvens Munding. 

Dette Forhold faar vi bekræftet 
ved at undersøge Havørredens Skæl; 
som Regel er det her umulig at 
paavise nogen pludselig V ækstfor
andring, svarende til den Tid Ør
re dyn gelen almindelig vandrer i 
Havet. 

Angaaende det saakaldte "Gyde
mærke", som findes paa Laks og 
Ørred Skæl, har vi tidligere omtalt 
det ved Anmeldelse af Dr. K. Dahls 
Arbejde: "Alder og Vækst hos 
Laks og Ørred". Dr. Dahl mente, 
at der laa en Hesorbtion til Grund 
derfor, medens cand. Dannevig er 
af den Anskuelse, at det skyldes, 
at Laksen under Gydningen svinder 
betydeligt i Vægt og Omfang. 
Skindet bliver derved for stort, det 
skrumper s'ammen, og Skællene, der 
normalt ligger taglagte og saa 
tæt, at to og tre ligger over hin
anden, maa nu naturlig slides imod 
hinanden. 

V cd Mærkningsforsøg er det end
videre konstateret, at Havørreden 
er en meget stadion ær Fisk: cand. 
Dannevig meddeler saaledes, at en 
Capt. Simonæs af lOO mærkede 
Fisk atter fangede 45 Stk. inden et 
Aars" Forløb, alle i samme Hoved
fjord, og 43 af dem i eller ved 
Gravellselven, hvor Mærkningen 
havde fundet Sted. 

Red. 

Lidt om Geddefangst 
ved Vintertid. 

(Deutsche Jagerzeitung). 
-0-

Mange Fiskere er af den Mening, 
at det kun er i den mildere Aars
tid, man med Fordel kan give sig 
af med Medesport. Men i Almin
delighed gælder dette kun for ikke 
Rovfiske, isærdeleshed Karpefiskene, 
som naar den koldere Aarstid ind
træffer, graver sig ned i Dyndet 
og tilbringer Vinteren der i Dvale. 
Da en hel Del af Geddernes sæd
vanlige Føde derved unddrages den, 
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er Trangen . til passende Næring 
paa denne Aarstid forøget i bety
delig Grad. Vil man fiske Gedden, 
betaler det sig imidlertid iklre at 
.ente paa en Plads, i den Tro at· 
Fisken skal komme af sig selv 
og bide paa Maddingen; paa den 
Maade fanger man ikke mange 
Rovfisk. Disse staar nemlig paa 
Lur paa ganske bestemte Steder, 
hvor de har deres Jagtterræn. Det 
gælder derfor om for Fiskeren at 
finde disse Steder. 

Artiklens f'orfatter har gjort den 
Erfaring, at en særlig konstrueret 
Spinnefisk egner sig bedst for dette 
Fiskeri. Spinnefiskens Hoved be
staar af en roterende kuglefol'mig 
Turbine af Nikkel; Kroppen er ud
styret med kulørte Fjer, der dækker 
over tre stærke Kroge. Denne 
Spinnefisk har den Fordel, at den 
arbejder med Hovedet fremefter, og 
Bagkroppen forhindres i at synke 
ned paa Grund af Fjerene.' 

"Jeg lagde Mærke til" siger For
fatteren "at Gedderne, isærdeleshed 
de ældre, nysgerrige som de ere i 
deres Egenskab at Vandenes Be
herskere, vel kom frem fra deres 
Gemmesteder, men ikke rørte ved 
Maddingen. Sagen maatte altsaa 
synes dem meget betænkelig. Jeg 
forsøgte derfor at bytte den kun
stige Fisk med en N aturfisk, i de 
fleste Tilfælde med gunstigt Resul
tat. Jeg anvendte altsaa den kun
stige Fisk som en Slags Sporhund 
og sparede derved paa Naturfisken, 
hvilket kan være af Betydning, 
særlig om Vinteren, hvor det kan 
være svært at skaffe sig levende 
Madding. 

. Høsten 1912 var ganske udmær
ket for Geddefangst ; Vejret var 

smukt, isærdeleshed ved Aarets 
Slutning. 

Paa Nytaarsaften ifjor havde jeg 
fra Kl. 11 om Formiddagen til hen
imod KI. :3 fanget fem Gedder, 
noget som aldrig er hændet mig 
før. Vinden var sydlig og meget 
stærk. Den Dag fiskede jeg med 
N aturfisk; da den kunstige Madding 
intet gav. 

Man kaster bedst direkte fra 
Rullen eller ogsaa saaledes, at man 
først lægger Linen i Ringe paa 
Jorden eller paa den udbredte Frak
ke. Flaaddet maa være temmelig 
stort, men ikke indstillet til større 
Dyb. Til Madding anvendes en 
Skalle. Hvis det er muligt kaster 
man ud paa den Plads, hvor. man 
formoder, at Gedden staar, og fører 
Maddingenderhenovel' med bestemte 
Mellemrum; dette kan ingen Gedde 
modstaa - den kaster sig over 
Byttet, selvom den er aldrig saa 
mæt. Det er en stor Fordel at 
bruge en blød Silkeline, som flyder 
paa Vandfladen. For at gøre Li
nen flydende indprægnerer jeg den 
med "Collanin", et udmærket Kon
serveringsmiddel, som trænger ind 
i Snørens Porer. Efter hver Fiske
tur tørres Linen og indgnides med 
Olie, denne Fremgangsmaade er 
naturligvis ikke billig, men saa 
holder Snøren saa meget desto læn
gere. En god Ting er det ogsaa 
at anvende et glidende Flaad. 

Dette er gennemboret og anbrin
ges ved "Sænket". Naar det kom
mer i Vandet glider det opad Linen 
af sig selv og standser ved et 
Gummistykke, som naturligvis maa 
være saa stort, at det hindrer Flaad-' 
det i at glide videre. 

At fiske med glidende Flaad er 
til stor Fordel ved Udkastet, idet 
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man herved kan placere hele Væg
ten paa et Sted, hvad der selvføl
gelig gør Kastet langt sikrere. 

Ved Geddefiskeri er der sjældent 
Tale om større Dyb end ira l til 
2 Meter. Jo højere i Vandet Mad
dingen er anbragt, desto før mærker 
Gedden den, og desto mindre er 
Faren for at Naturfisken skal gemme 
sig imellem Vandplanterne - men 
naturligvis gaar det ikke an at føre 
den lige til Overfladen. 

Ved Vaarens Begyndelse indtræffer 
før Legetiden en kort Periode, hvo J' 

man ogsaa med Udsigt til }Jeld kan 
drive Geddefangst. 

K. lVelsch. 

Bladet sendes ft'it til J.lfedlemmel'ne 
af J) FeTskvandsfiskeriforeningen ". 

Kontingentet er 4 Kr. aarrigt.· 
Artikler og Annoncer til Bladet 

sendes til Kontoret i Sorø. 

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

12 
24 

8 
5 

Annoncer. 
~o-

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Bæk -, liilde- og Regn
bueørred 

kHn f HUS fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup Si. 

Fiskeriet "Aalykke" 
·pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilby d et' prima øjneæg. Ynlel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J~ O. Oht"isft>,nsen. 

@~i~~i~~i~~E~E~~~~~~I~~iEtl~® 
Æ li{ 

i øjenæg I 
,a\ I lE: af " 
w. 
E Bæk- og Regnbueørred 1K 
\:11 W. 
~ taus bedst og billiglIt @ 

L. Bigum Jensen & Co. ~ fra ~ 
. GI. Strand 50, København, @ Lundgaard Fiskeri ~ 

modtager.a\ ~ 
W pr. Vejen. vw 

alle Sorter Fisk ~ 11{ 
i Kommission \t7 Tilkendt GnldmedaiHe W 

@ paa Fiskeriudstillingen i Kø- ~ 
..- samt Vildt. ..... @ benhavn 1912. 4ft 

cl Eli h!;n~:n~~~:~S sfraks efter Salget for ~~iE~~~i~~I~~i@lE~~~~~~~IE@ 
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.-
Portions-Ørred, 

større Ørred, Karper og, Suder 
samt prima Sættefisk og øjneæg 

i alle Orredarter købes. 
Fiskene afhentes i Specialvogn pall. Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dUrJJUcJslt fj)amltullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~ -·~~~~~~~~~~~~I 

I Portionsø~ei W 

I større Ørred, Gedder, Karper, I Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmede 

Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
Fi8ehhandlDDI:, Berlin "'0, I 

Lehrtentra88e 18-19. 

~~ 
Statskonsulent, Magister Chr. LøftiDI:, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Boj(trykkerI (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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