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Aarsberetniug. 
--0-

Løft dit Hoved, du raske Gut! 
Om et Haab eller to blev brudt, 
blinker et nyt i dit øje, 
straks det faar Glans fra det høje! 

Saadan sang Bjørnstjerne Bjørn
son i ~En glad Gut". Fortællingen 
udkom pan en Tid, da Digteren 
var knuget af svær Modgang og 
store Sorger. Sangen viser da og
saa bedre end noget andet, hvilken 

stærk og sund Natur den norske 
Digter var viser, at netop Mod
gangen fik ham til at samle sig 
sammen til Kamp mod hæmmende 
Baand og knugende Tryk; og næs
ten altid vandt han Sejr. 

N aar jeg har sat dette lille Vers 
i Spidsen for min Aarsberetning 
for 1915, saa er det jo gjort med 
velberaad Hu; thi jeg synes, at vi 
danske Ferskvaudstlskere kan trænge 
til at mande os op i disse Krigens 
Tider. Vort mangeaarige Marked 
- Tyskland er saa godt som 
stængt for os. Afsætningen af Por
tiOllsørred dertil er omtrent gaaet 
i Staa; Salget af øj neæg ha r været 
saa godt som staudset; det vil med 
anrhe Ord sige, at vore Damkul
turer arbejder under et økonomisk 
Tryk, som de er lige ved at segne 
under. 

For Fiskeriet i de frie Vande· 
har Vilkaarene været noget lysere; 
men dels har Kursen paa den tyske 
:Vlark været uhyre langt nede hele 
Aaret igennem, uden at Fiskepri
serne i nogen nævneværdig Grad 
er steget i Forhold dertil, og dels 
er Fiskeriets Brugsartikler Bom Garn, 
Kork m. m. blevet dyrere for hver 
Dag, der er gaaet. 

Og Krigen, den grufulde Krig 
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bliver ved at gaa sin Gang; det 
ser næsten ud, som skulde den 
aldrig faa Ende. 

Men vi faar jo tage os 1lalnmen, 
som Bjørnstjerne Bjørnson gjorde 
det, og sige med ham "Løft dit 
Hoved, du raske Gut! saa naaI' 
vel ogsaa vi Vejs Ende! 

Efterspørgslen efter Karper har 
været ganske god i København før 
Jul. Grunden' dertil maa søges i, 
at der for Tiden opholder sig saa 
mange Tyskere og udenlandske Jø
der derinde, og for dem er Karpen 
Julens største Lækkerbidsken. Pri
sen for Karper har mærkværdigvis 
alligevel ikke været særlig høj, ca. 
60-65 Øre pr. Pd. ved Dammene 
og l Kr. pr. Pd. i København i 
Detailhandelen; men alene det, at 
der har været Efterspørgsel, er jo 
altid et Lyspunkt. 

Til Foraaret vil der, som tidligere 
omtalt her i Bladet, ganske sikkert 
blive gode Priser baade paa Lege
og Sættekarpel'. 

Aaret 1915 har eller" været præ
get af Arbejdet for at faa Fiskeri
Iovene reviderede og omarbejdede 
saaledes, at de bedre passer til Ti
den og den Udvikling, der foregaal' 
med det danske Fiskeri. 

Den Betænkning, det nedsatte 
Udvalg har afgivet angaaende denne 
Sag, betyder i det store og hele 
et afgjort Fremskridt for Fersk
vandskfiskeriet.s Vedkommende, og 
hvis vore Lovgivere yderligere, inden 
Lovens endelige Affattelse, vil tage 
Hensyn til de saglige og velbe
grundede Bemærkninger, som sær
lig Magister Otterstrøm er frem
kommet med her i Bladet, er det 
min Overbevisning, at vort Fersk
vandsfiskeri derigennem vil faa bedre 

og navnlig tt'yggere Kaar at arbejde 
under. 

Og at dette er en absolut N ød
vendighed, hvis der skal bringes 
noget ud deraf, derom er alle Fersk
vandsfiskere t'nige. 

For at holde Modet oppe, vil vi 
slutte, som vi begyndte, med Bjørn
sons Sang: 

Lølt dit Hoved, du raske Gut! 
Om et Haab eller to blev brudt, 
blinker et nyt i dit øje, 
straks det laar Glans at det høje! 

/jlædelig 3Vptaar! 
Red. 

Ch~kulære til samtlige 
Amtmænd. 

-o-
l Finansaaret 1915-16 kan der 

til Indplantning af Fiskeyngel i 
salte og ferske Vande anvendes et 
Beløb af indtil 25,000 Kr. af Stats
kassens Midler. 

Tilskud til Indplantning, som for 
de salte Vandes Vedkommende skal 
foregaa under Tilsyn af Fiskeri
kontrollen og for de ferske Vandes 
Vedkommende under Tilsyn af den 
Tilsynsførende med Overholdelsen 
af Bestemmelserne i Lov af 4de Maj 
1907 om Ferskvandsfiskeri, kan 
udenfor Limfjorden kun ydes, naar 
der paa de paagældende Steder er 
oprettet Vedtægter for de salte Van
des og Regulativer for de ferske 
Vandes Vedkommende. Vedtægter 
og Regulativer skulle indeholde saa
danne Fredningsbestemmelser for 
de indplantede Fisk, som af Land
brugsministeriet anses for betryg
gende, saasom Bestemmelser om 
Fastsættelse af større Mindstemaal 
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end de lovbestemte, om Frednings
tider eller lignende. 

I Limfjorden vil det pafl Steder, 
hvor Indplantning findel' Sted, blive 
forbudt at anvende ethvert Slags 
Flyndervaad og rOl'skevaad i Tiderne 
henholdsvis fra 15de Mans til 1 ste 
November og fra lste Marts til1ste 
December eller dog i en større Del 
'af disse Tidsrum, og ville derhos 
de i § 15 i Lov af 4de Maj 1907 
om Saltvandsfiskeri fastsatte Mind
stemaal for Fisk bliver forhøjede, 
for saa vidt angaar de Arter, som 
indplantes. 

Det vil blive krævet, at der for 
Vande, hvor Indplantning finder 
Sted, skal afgives statistiske Op
lysninger om Udbyttet ar Fiskeriet 
efter Ministeriets nærmere Bestem
melse. 

Ansøgninger om Tilskud, ledsa
gede af Oplysninger om, bvilke Fi
skearter der ønskes indplantede, 
samt om bvor stort et Bidrag der 
vil blive ydet af Andragerne selv, 
skulle stiles og indsendes til Land
brugsministeriet og maa for at kunne 
komme i Betragtning være indsendte 
inden den 15. Januar n. A. 

Idet man anmoder D'Hrr. Amt
mænd om hver for sit Amts Ved· 
kommende paa bensigtsmæssigste 
Maade at bringe foranstaaende til 
almindelig Kundskab, undlader man 
ikke at tilføje, at et Antal Eksem
plarer af nærværende Cirkulært> vil 
blive tilshl1et D'Hrr. 

.Landbrugsministeriet den 13. Novbr. 1915. 

P. M. V. 

L. E. W1{,lff. 

L. P. Larsen, 
Fm. 

Annoncer. 
~o-

Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk 

af 

Ræk-, Kilde- og Regn
bueørred 

kan faas fra vore Fiskerier. 

Smidt Nissen & Sønner, 
Ejstrup St. 

~~~~~i~~~~~~~~~~~~($ 
l( 2i( 

I øjneæg I 
Æ af ~ 
lir li{ II r!:~-b::.:~:b::~~~:~t I 
1ft fra i 
lE Lundgaard Fiskeri W' 
w pr. Vejen. \17 
ffi if\ 

)f( Tilkendt GnIdmedailIe lK 
~~~. i\l7 e paa Fiskeriudstillingen i Kø· 

\tJ benhavn 1912. \l7 
a\ m 
~~~pl~~~~~~i~~~(i) 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima ·øjneæg. Yn~el 
og Sættetisk 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 afhente!! paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J •. 0. Ohrillten . .,en. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. ===--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Ørredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~ifd81l f/)amllullur. 
Tele gr.-Adr. : 
Damkultur, 
LundersJ~ov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
W W .m in I Porlionsørrel I 
~ ~ 
~ større Ørred, Gedder, Karper, ~ 
~ Suder, Skaller, Aborrer ~ 
~ købes og afhentes med Specialvogn paa nærm •• te I 
2, Jernbanestation. ~ 

I G. ;O=;:~::;ke, I 
]f;. J<'isehllandlun,;, Berlin 40, in 
\il' Lchrtcl'øtrassc 18-11', \:1'" i Telegr.-Adr.: li'oreUenhandel. $ 
.m .m 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin:;, Lykkesholmsalle 3 A, KøbenhavR. 

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

J;'erskvandsiiskeriloven af 26. Marts 
1898 indeholder i § 1 en 'Bestem~ 
melse om, at Fiskeriet ikke maa 
adskillei'l fra den tilstødende Grund 
og ikke maa bortlejes for længere 
Tid end 25 Aar ad Gangen: 

En [egentlig Ekspropriationsbe~ 

stemmeise findes derimod ikke i 
nævnte Lov, men dukker først op i 
Ferskvandsfiiskeriloven af 4. Maj 
]907, hvis § Is 3. Stykke indeholder 
en Afløsningsregel. Bestemmelsens 
4. Punktum svarer ganske til det 
nu fremkomne Lovfors1ags Ord 
(Forslagets § 1, 3. Stykke, 1. Punk-

tum). Jeg skal derfor undlade at 
citere. Heller ikke skal jeg komme 
nærmere ind paa, at Forslaget læg
ger Afløsningen under anden Myn~ 
dighed, end den efter Loven af 
1907 henhørte. 

Derimod maa jeg raabe Vagt i 
Gevær mod Lovforslagets Undtagel
sesbestemmelse, der i væsentli g Grad 
indskrænker Undtagelsesreglen i 
Loven af 1907. I denne Lov hed
der det (§ 1, 4. Stykke): 

"Undtagne fra Afløsningen er 
Fiskerettigheder i de Fiskevande, 
som ere særlig Ejendomsret un
dergi me, samt Fiskerettigheder, 
der grunde sig paa Lov eller 
Privilegier. " 
I det ny Forslag hedder der der

imod (§ 1, 3. Stykke, sidste Punk
tum): 

"Undtagne fra Afløsningen er 
Fiskerettigheder, der grunde sig 
paa Lov." 
Forslaget stryger altsaa Kate

gorierne: Fiskevande, der særlig 
ejes, og Fiskevande ifølge Privile
gium." 

Er dette nu foreneligt med Grund
lovens klare Bud "Ejendomsretten 
er ukrænkelig ...... uden hvor Al-
menvellet kræver det" (§ 82, ny 
Gundlovs § 80)? 
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Jeg ser ikke rettere el'ld, at det 
ikke vil være muligt at paavise no
gen effektiv Almeninteresse for Af
løsning af Fiskerirettigheder over
hovedet. Tværtimod menør jeg, at 
man her er inde paa en ganske 
overfladisk Analogisering fra Jagt
lovgivningen. Selvfølgelig kan det 
være skadeligt for mit Agerbrug, at 
en Fremmed er Jagtejer. Ja, det 
kan endog være skadeligt for mit 
Agerbrug, om min Nabo gør meget 
for sin Jagt. Her kan jeg tæ,nke 
mig, at en Almeninteresse kan hæv
des, selvom jeg ganske vist tror, 
at diss~ Betragtningers effektive 
Vægt i Praksis langt overdrives. 
Men som sagt; der er sund Sans 
bagved. 

Men hvor er det muligt at over
føre slige Tankerækker paa et Fi
skeris Omraade? Her ligger min 
Jord op til Naboens Fiskevand. Saa 
sandt som Fiskenene ikke gaar paa 
Land, hvorledes kan jeg da være 
interesseret i, hvordan Fiskeriet 
drives i hans Sø? Selvfølgelig vil
de jeg gerne have Fiskeriet langs 
min Jord. Men hvilken Almeninter
esse kan paavises for, at jeg faar 
det? 

Det kan dog vel ikke. opstilles 
som en Menneskeret at have Fi
skeriet langs sin Jord? Thi hævdes 
dette, da maa det vel ogsaa blive 
et Stats anliggende at grave Aaer 
langs alle de stakkels Lodder, der 
ikke ligger ved Vand .... 

Imidlertid - jeg spare min Vel
talenhed, thi allerede i 1907 har 
Lovgiveren skønnet, at her var 
Brug for :en Ekspropriationsregel. 
Det vilde være naivt af mig at 
tænke mig Muligheden af, at den 
nu kunde fjernes af Loven. Men 
saa beder jeg for Undtagelsesbe-

stemmelserne. Disse bør opretholdes 
i deres fulde Omfang. Afløsning 
bør være udelukket ikke blot ved 
Lov, men ogsaa i de to Tilfælde, 
som Forslaget nu stryger: Fiske
vande i privat Eje og Fiskevande 
efter Privelegium. 

En Tvangsafløsning her vil i 9 
a 10 Tilfælde forvandle et samlet 
rationelt Fiskeri med paaviseligt 
økonomisk Resultat til lige saa man
ge smaa Lystfiskerier, som der er 
Lodsejere langs Fiskevandet. Er 
Loddens Søbred ganske smal, f. 
Eks. et Par Favne, er Fiskeri prak
tisk talt udelukket. 

Afløsningen bliver altsaa ikke 
blot en Udgift for Lodsejerne, men 
det en Udgift, som de ikke har 
noget Hasb om at faa ind igen -
uden gennem en Sammenslutning 
til fælles U dnyttelse af Fiskevandet, 
altsaa noget nær Retableringen af 
den Tilstand, som nys blev hævdet 
ved Ekspropriationen. Glipper der
imod Sammenslutningen, hvad den 
vel ofte vil, ja da bliver det ende
lige Resultat en uoprettelig N ed
gang i Nationalformuen. Det eneste 
formildende Moment bliver dette, 
at det ulovlige Fiskeri maaske vil 
realisere lidt af de tabte Værdier. 
Thi mens Stordriften har nogen 
Modstandskraftmod Smuglerfiskerne, 
er disse langt vanskeligere at ram
mr, naar :B'iskeriet stykkes ud til 
mange Lodsejere. 

Sluttelig skal jeg gøre opmærk
som paa, at Fiskeriets Afløsning paa 
en Sø i Privateje vil kunne føre til 
det mærkelige Resultat, at Søens 
Ejer har J agten, maaske Færgefart 
og andre Beføjelser over Søen, alt 
afhængig af hans Adkomst. Men Fi
skeriet - det skal tilhøre N abo
erne. Gennemføres Lovforslaget pall. 
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dette Punkt, vil det altsaa kunne 
paakaldes som et Præcedens for, 

,at jeg - i Anledning af, at min 
Nabos Jagt paa hans egen Grund 
generer mig - konstituerer mig 
som Almenvel og eksproprierer 
hans Jagtret. Hvorfor ikke? I og 
for sig vilde en saadan Regel være 
nok saa fornuftig som den Fiskeri
ekspropriation, jeg ovenfor har be
kæmpet, [thi hans Jagt paa egen 
Grund kan være" skadelig for mig 
paa mit Eget; jfr. ovenfor. 

København, den 11112 15. 

II 

Ærbødigst 

Eigil NeeTgaard. 

Fiskeriet l 

Skive-Karup Aa. 
0-

Ved nærværende fremføres til 
almindelig Kundskab de uheldige 
Forhold, der er tilsteoe i Fiskeri
foreningen for Skive Karup-Aa; 
man har med Længsel i flere AaI' 
ventet paa Revision af FiskeriloveIl, 
hvorved nedennævnte forhaabentlig 
vilde blive ordnede i Henhold til 
Lov om Ferskvandsfiskeri af 4. Maj 
1907, § 6. I Følge det af Land
brugsministeriet under 24/3 1908 
stadfæstede Regulativ for Fiskeriet 
i en Del af Skive-Karup Aa med 
flere Vandløb, er det tilladt os at 
fiske Legefisk og Lax og Ørred, for 
af dem at vinde Æg og Mælke til 
U dklækningsanstalters Forsyning. 

Ved den nævnte Produktion vil 
selve den afstrøgne" Legefisk frem
træde som et meget værdifuldt Bi
produkt, naar det maatte tillades 
os at afsætte den paa hensigtmæs-

sig !faade, hertil hører ganske na
turligt, at den afstrøgne Legefisk 
kan forsendes til vore udenlandske 
Kunder uden hensynsløse Hindrin
ger og Ophold. 

Af Hensyn til den Kontrol, som 
er nødvendig for Opretholdelse af 
andre Bestemmelser i Loven, vilde 
\,i være villige til at underkaste os 
de Vilkaar for Udførselstilladelsen, 
som maatte blive os paalagt. Vi 
tænker os i saa Henseende lignen~ 
de kon trollerende Forholdsregler, 
som anvendes i Følge Lov om Salt
vandsfiskeri fol' Udførsel af Lax og 
Ørred i Fredningstiden fra Limfjor
den. Det behøver næppe at frem
hæves, at en saadan Udførselstilla
delse for afstrøgne Legefisk intet 
som helst Indgreb medfører i Fersk
van cl sfisk eriloven s Fredningsbestem
melser. Den afstrøgne Legefisk er 
som fremhævet et rent og skært 
Biprodukt, der under ingen Om
stændigheder kan komme Fiskeri
forplantningen tilgode. Den afstrøg
ne Legefisk, der maa holdes inde
spærret i Bassiner og Hyttefade 
indtil Fredningstidens Ophør den 
1. Febr., for derefter at forst'ndes 
til Udlandet, er den Fremgangs
maade, der anvendes for Tiden, men 
uden virkelig :B'ordel, fordi Fisken 
ødelægges i Hyttefadene. Store Par
tier bliver helt værdiløse og kan 
slet ikke dække Transportomkost
ningerne, og for hele Fiskeriet og 
dermed for Landet og Statskassen 
volder Forbudet mod Udførsel der
for et stort Tab. 

]\fan kan ikke indse, hvorfor det 
nævnte Biprodukt ikke ligesaavel 
maa udføres strax efter Afstryg
ningen uden at krænke Lovens 
Ordlyd, og maatte nærmest "Være et 
Kontrolspørgsmaal. Gentagne Gan-
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ge har man igennem Landbrugs
ministeriet forsøgt at erholde Dis
pensation, men erholdt dette Svar , 
at Ministeriet savner Hjemmel til at 
dispensere, af ovenstaaende vil man 
indse, at her er et Forhold til Stede 

" ' 
der snarest muligt burde ændres. 

Hagebro pr. S.kive, d. 8. April 1915. 

K. Rosgaard, 
Fmd. tor Fiskeriforeningen for 

Skive-Karup Aa. 

Fiskeriund ersøgelserne. 
-o-

l 1914 blev der givet en treaarig 
Bevilling til Foretagelse af Fiskeri
undersøgelser i de ferske Vande. 
I de to første Aar har Undersøgel
sen drejet sig om Furesø og Håm
pen Sø, hvor Fiskearternes Ernæ
rings- og Vækstforhold er studeret 
sam tidig med, at Fiskerimulighedern e 
er udforsket. Til næste Aar (Be
villingens tredj e) skal gerne endnu 
en Sø undersøges. Søejere, Søfor
pagtere eller Bestyrelser ~ for Fi
skeriforeninger, som kunde ønske 
at faa Fiskebestanden i deres Sø 
undersøgt, bedes derfor snarest hen
vende sig til Lederen af Undersø
gelserne, Magister IC. V. Ottershøm 
(Frederiksdal pr. Lyngby). 

Det bemærkes, at Udgifterne til 
Undersøgelsen afholdes af den givne 
Bevilling, saa at kun den nødven
dige Fiskeriret i det paagældende 
Vand skal stilles til Raadighed. 

Salg af Ørredfisk i 
England under Fred

ningstiden. 
-o-

l No. 24 (15. Decbr.) af Fersk
vandsfiskeribladet for 1915 var der 
optaget en lille Artikel med Over
skrift: "Et dansk Udførselskontor i 
London", i hvilken jeg rettede en 
Henstilling til den ærede Bestyrelse 
om at gøre et "Forsøg paa nu un
der Fredningstiden at faa Indfør
selsdispensation i England for vore 
kunstigt avlede og opdrættede 0r
redfisk. Jeg gik ud fra, at det 
maatte kunne lade sig gøre, fordi 
det ikke var sandsynligt, at For
budet angaar den Slags 0rredfisk, 
og som del' næppe er tænkt paa, 
da Engelskmændene lavede den paa
gældende Lov. Og jeg slutter med 
at sige, at jeg synes, Forsøget 
skulde gøres, lla der bør gøres, 
hvad der kan gøres for at komme 
vor haardt betrængte Damkultur til 
Hjælp. 

Hertil svarede saa den ærede 
Red., at Forsøget var allerede gjort 
forrige Aar paa Foranledning af 
F erskvandsfiskeriforeningens Besty
relse og at en saadan Henstilling 
fra de danske A lltoriteters Side 
heller ikke vilde frugte i Aar; meu 
der tilføjedes dog, at der snarest 
vilde blive tilstillet en indtrængende 
Opfordring til den danske Fiskeri
agent i London, Capo Sølling, om 
atter at vise Sagen sin Interesse 
og om muligt gelluem det af mig 
omtalte Indførselsbureau søgfl at 
faa Englænderne i Tale. 

I "Dansk Fiskeritidende" for :28. 
Decbr. 1915 - altsaa ikke lang Tid 
efter - stod der et lille Stykke 
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med Overskriften "Fra Danmarks 
Fiskeriagent i England". I denne 
Skrivelse, der er dateret d. 17. Dec. 
1915, meddeler saa Hr. Sølling, at 
der "for nogle Dage siden er an
kommet en Del blanke Laks fra 
Danmark; endskøndt det var i for
budt Tid, er Laksen bleven tilladt 
at sælges i frossen Tilstand, hvor
ved den desværre ikke faar nogen 
høj Pris, hvorimod Laksen var ble
ven tilladt at sælges uden at fry
ses, hvis der var medfulgt et Cer
tificat indlagt fra Borgmesteren pas. 
Stedet eller muligvis den engelske 
Konsul, samt Bevis pall., at Laksen 
var lovlig fanget. Dette bedes bragt 
til eventuelle Forsenderes Kund
skab." - Red. føjer til: "Det om
talte Certificat vil antagelig kunne 
fremskaffes gennem de engelske 
Konsulater." -

Tør jeg nu spørge: "Kan jeg 
sende "Damørred" til England uden 
at risikere, at Fiskens Salg forby
des, eller at jeg bliver nødt til at 
sælge den i frossen Tilstand, naaI' 
det omtalte Certificat medfølger." 
- I bekræftende Fald: Til hvem 
skal jeg henvende mig for at faa 
et saadant Certificat? Kan min 
Herredsfoged udstede et saadant Cer
tificat som et Bevis pall. at det er 
Damørred, der faldbydes, og at det 
er tilladt at sælge den Slags Fisk 
i Frednil1gstiden? - M. N. J~ 

Ovenstaaende Forespørgsel har vi 
sendt direkte til den danske Fiskeri
agent i London, Captain Bølling. 
Saa snart Svaret indløber, skal vi 
lade det offentliggøre her i Fiskeri
bladet. 

Red. 

Litteratur. 

C. Wesenberg-Lund: 

InsektIivet i ferske Yande. 
524 Sider med 377 Illustrationer. 

Gyldendalsk Boghandel, nordisk Forlag. 
-0-

Det er allerede noget siden, at 
denne Bog udkom, men da den ikke 
har været sendt nærværende Blad 
til Anmeldelse fra Forlaget, kan det 
ikke lægges Redaktionen til Last, 
at Dr. Wesenberg-Lunds Bog ikke 
er bleven anmeldt. Og dog hører 
en Anmeldelse netop hjeæme i dette 
B1ai!. Thi hvor mange blandt Fersk
vandsfiskeriets Udøvere eller Yn
dere er saa blottet for Interesse 
fol' det Naturliv, der rører sig i og 
ved Vandet, at de ikke vil glæde 
sig over, at Kendskaben til det er 
gaaet saadan frem, at Hr. Wesen
berg-Lund har kunnet skildre det i 
sin Bog. Havde Ferskvandsfiskeri
foreningen ikke i sin Tid et Bibli
othek? Findes det endnu? I saa 
Fald vil denne - for mange lovlig 
dyre (11,25) -- Bog netop høre 
hjemme her for flittig at blive laant 
ud. 

Her kan jeg ikke gaa ind pall. en 
nærmere Skildring af den - baade 
i bogstavelig overført Betydning
vægtige Bogs Indhold, kun sige, at 
det er vort Lands første Kender af 
de ferske Vandes Dyreliv, der har 
skrevet den, og at han lhar gjort 
det med en heldig Ilaand, saa at 
hans egen Begejstring for LEmnet 
har faaet Lov til at præge Stilen. 
Maa man end stille sig tvivlende 
overfor forskellige af de Anskuel
ser - som den om Sportens uhel
dige Indflydelse paa Ungdommen-
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som Forfatteren giver Udtryk i det 
livfulde, men omdisputable Forord, 
saa vil i hvert Fald dette Blads 
Læsere sikkert samstemme med ham 
i disse Ord: 

"Ingen, der har kendt vort Lands 
Natur for 25 Aar siden, og som 
kender dfjn nu, kan være blind for, 
at Naturen ved Danmarks gradvise 
Overgang til Industriland har lidt 
i meget høj Grad; Tørveindustri, 
Sukkerroedyrkning, Aaregulering og 
st01'e Fabriksanlæg har forringet 
vort Lands Naturskønhed. 

Vor Generation mangler den rette 
Forstaaelse af, at Faren ved denne 
Overgang netop for vort Land er 
saa overordentlig stor, for den la
der sig udføre relativ leL Vort Land 
er opbygget af løse Jordarter, der 
let lader sig flytte og bearuejde 
efter Forgodtbefindende; med Nu
tidens Hjælpemidler kan i utrolig 
kort Tid Livskaarene for en oprin
delig I'auna og Flora lægges øde 
og Reliefforholdene ændres. Hvad 
der fremiSkynder Ødelæggelsen er 
Overvurderingen af vore Søers og 
rindende Vandes selvrensende Ev
ner. Sø efter Sø forringes baade i 
produktiv og i æsthetisk Henseende, 
Aa efter Aa bliver Afløb for Fa
brikker. Vi nærer den ganske fejlag
tige Opfattelse, at vi kan byde vore 
smaa, langsomt rindene Aaer med 
deres ringe Vandmængder en lig
nel'l.de Forurening,' som man i Tysk
land uden Skade kan byde Euro
pas mægtigste Flodsystemer. Fort
sættes paa denne J\1aade, grundlæg-' 
ger vor Samtid et Fædreland, der 
baade i æstheHsk som i hygiejnisk 
Værdi vil staa langt tilbage for 
det, vore Fædre betroede os." 

Alle VI, som bolder af vor dan-
N atur lad os glæde os over 

denne Bog og uddybe vor Kærlig
hed og Indsigt gennem den. 

Thi den har aldrig levet, 
som klog paa det er blewt, 
han tørst ej havde kær. 

Og lad os - nu da Bestemmel
sen om Vandforurening skal revide
res huske paa, at vi skylder vore Ef
terkommere at varetage, at det 
Land, vi overgiver dem, ikke har 
Rendestene for Bækløb og Kloakker 
for Aaer, og at det er vor Pligt at 
æng'stes, hver Gang en Ørredlege
plads bliver ødelagt eller en Sø 
reguleret. 

C. V. OtteTstfØln. 

Industrien og Lakse
fiskeriet i Norge. 

-o--

Som et Bevis for, hvor meget 
man ofrer i Norge, naar det gæl
der om at værne Laksefiskeriet i 
norske Elve mod Industriens Øde
læggelse, skal vi anføre nedesba
Exempel fra "Tidens 'regn". 

JiJt Klal'ebassin. som koster 
77.000 Kr. 

Fra flere Steder af Landet er der 
klaget over; at Industrien giver An
ledning til visse Ulemper i Vand
dragene. Blandt andet skader det 
Fiskeriet i Elvene. Det gælder saa
ledes Laksefangsten i Trøndelagen, 
hvor Afløbsvandet fra de store Kob
bergruber har vist sig meget gene
rende. Det oplyses nu, at Grube
selskabet vil ofre meget betydelige 
Summer for at undgaa Elvevandets 
Forurening. Allerede for nogle Aar 
siden indrettede Selskabet efter Kon-
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ference med Inspektøren for Fersk
vandsfiskerierne, Hl'. Landmark, 2 
store Bassiner paa tilsammen næ
sten 17,000 Kvadratmeter til Op
samling af det Grus, som kommer 
fra Vaskeriet. Arrangementet blev 
dog ikke helt tilfredsstillende, og 
Selskabet gik efter nye Korderen
cer med Fiskeriinspektøren ind paa 
at forbedre det. Det oplystes, at 
det allerede ifjor Vinter købte Ma
skiner for at grave nye Bassiner, 
men paa Grund af Krigen blev de
res Montering forsinket. Andre for
sinken de Omstændigheder traadte 
ogsaa til. Saasnart de klimatiske 
Forhold tillader det, vil Arbejdet 
imidlertid blive optaget med fuld 
Kraft. Det nye Klarebassin vil 
koste ikke mindre end 77,000 Kr. 
Naar det er færdigt,' ha aber man, 
at have naaet et Resultat, som er 
tilfredsstillende for Laksefiskeriet i 
Orklaelven. Fiskeriinspektør Land
mark mener ogsaa, at man kan 
haabe paa gode H.esultater af de nye 
Foranstaltninger. 

Red. 

~,~t1i~~i~~I~~!@i~~~~I~~!~~~~!E@) 

i øjneæg I 
\:il i 4J af " 

~ Bæk- og Regnbueørred ~ 
i. \": f b d t b·ll· t i ID aas e !il og l 19ø ~ 

~ fra i 
\tf 
m. Lundgaard Fiskeri 
~ pr. Vejen. I 
~ Tilkendt GnIdmedaiIIe lK," 

Ll.\ }laa Fiskeriudstillingen i Kø- lK i benhavn 1912. I 
~~~~i~~~~~~~~tJ!~~ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I ... underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyuer Itrima øjlleæg. VnJtel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Kal'l,er og Sudel' 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhente!! plta 
nærmeste ;rernbanestation mod Kon-
tant. .J. C. Ch'ristp,nsen • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i C§,,6ann "on ei/zen, i 
• • : edsvoren Fiskeauktionærius, : 
• • 
æ St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, æ. 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Sal~ af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • • .•.......••...•• Store Ha.iner for levende Fisk. ................ • • • • • • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • • Telegr.-Adr.: ."iøeheitzen. Telefon: AnIt l, Nr. 1,547, Hawbnrjt. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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. --

øjneæg, Yngel og Sættefisk i alle Ørredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dJlcJjUda6 f/)am6ullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~tJ6~~~~~~~~~~~~~~~. 
I Æ 
I Poriionsørrei 

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

købeø og afhentes med Specialvocn paa nlerme.te 
Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. ===--

G. Domaschke, 
Filllehla.DdlllDr;, BerliD 40, 

Lehrter.tras.e 18-1 t. . 
Telegr.-A9.r.: ForellenhaBdel. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftinr;, Lykkesholmsalle 3 A," Købenba1'B .. 

T1"Ykt i Sorø Bogtrykkeri (AktieHlskab) vod. RasDlll.Ssen-)[ro,h. 
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Salg af Portionsørred 
i England. 

-0-

Redaktionen· af nærværende Blad 
har nu modtaget Svar fra den dan
ske Fiskeriagent i London Kaptajn 
Bølling. Svaret er dateret den 16. 
Januar og meddeler: at Englæn~ 

deme under de nuværende Om-
8tændigheder har andet at tænke 
paa end Ørreder, som forøvrigt 
ikke bruges i nævneværdig Grad. 
En Del Portionsfisk bruges vel; men 
de store fine Middage er snart kun 
en "Saga blott", og Hr. Sølling er 
overbevist om, at i den Retning kan 
intet gøres, før Krigen engang er 
forbi. 

Fiskeriagenten lover dog at kon
fere med Dr. Federspiel om Sagen. 

Det i Numer to af Ferskvandsfi
skeribladet omtalte Certifikat gæl
der kun for Laks. 

Red. 

Resenbro Aalegaard. 
-0-

Som jeg allerede forskellige Ste
der*) har omtalt, har der været Be
stræbelser i Gang for at faa Staten 
til at købe og nedlægge Aalegaar
den ved Resenbro. Man havde jo 
set, hvorledes det var lykkedes at 
fau Staten til at købe Frijsenvold 
Fiskegaard, og hvorledes den efter 
tilstrækkelig ma.nge Aars Kævl med 
Fiskerne gik med til at nedlægge 
Fiskegaarden. Skulde mon ikke Ti
den være moden til at stryge de 
to Tempi og lade Staten købe og 
nedlægge Aalegaarden under eet? 
Anstrengelserne kronedes dog fore
løbig ikke med Held, og da Fiske
riloven for Gudenaa d. 31. Marts 
1915 blev stadfæstet uden at inde
holde noget om Aalegaarden, kun
de man haabe, at Planen om den-

*) »Fiskeriloven for Randers Fjord 
og Gudenaa«. Ferskvandsfiskeri
bladet 1915, Nr. 7. 

»Die Gudenaa und ihre Fische
reiverhåltnisse« Sd. 65. I Henking: 
Die Lachslrage in Ostseegebiet. 
RafPorts et proces-verbaux du con
sei lIlternatiQnal pour l'exploration 
de la mer. Vol. XVI 1913. 

Emnet behandles noget udførli
gere i en desværre ikke færdigtrykt 
FortsættelIle af sidstnævnte Af
handling. 



14 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 2. 

ncs Køb og Nedlæggelse var skrin
lagt for stedse. Imidlertid viste for
skellige Tegn (saaledes et Replik
skifte paa Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling*), at dette ikke 
var Tilfældet. Og allerede nu ved 
Finanslovens anden Behandling 
kommer Forslaget frem. Det er stil
let af Landbrugsministeren og til
traadt af Finansudvalget. Det lyder: 

"Til Erhvervelse af Resenbro 
Aalegaard (anslaaet) ... 28800 
Kr.", og i BetæJtkningen aftryk
kes den Skrivelse, som ligger til 
Grund for Forslaget; den lyder 
som følger. 

Landbrugsmisteriet, København, d. 
12. November 1915. 

I den Betænkning, der under 
17. November f. A. er afgivet af 
et af Landbrugsministeriet under 
7. April s. A. nedsat Udvalg til 
Forberedelse af en Revision af 
Lov Nr. 151 af 18. Maj 1906 om 
F'iskeri i Randers Fjord og Gu
denaa m. m., har Udvalget i An
ledning af et af Befolkningen orn
kring Resenbro ved Gudenaa**), 
fremsat Ønske om Nedlæggelse 
ved Statens Foranstaltning af den 
til Resenbro Kro hørende Aale
gaard udtalt, at Udvalget maa 
anse en Erhvervelse og N edlæg
geise af Aalegaarden for ønskelig. 
idet det efter indhentede Oplys
ninqer**) maa anses for utvivlsomt, 
at en stor Del Fiskeyngel gaar 
tabt ved Aalegaarden, idet Yn
gelen ødelægges ved Trykket i 
Fangsindretninger, jfr. Rigsdags
tidende for 1914-15, Tillæg A. 

Sp. 2699 ff. 

*) Dansk Fiskeritidende 1915, Nr. 49, 
Side 541-542. 

**) Ud bævelserne skyldes denne Ar
tikels Forfatter. 

En Nedlæggelse af Aalegaarden 
\'il sikkert være til Gavn for Fiske
riet i Gudenaaen, og Landbrugs
ministeriet kan derfor fol' sit Vedkom
mende anbefale, at Aalegaarden sø
ges nenlagt. Ved dertil af Land
brugsministeriet delegerede har der 
været ført Forhandlinger med Ejeren 
af Kroen om Mhændtilse af Aal('
gaarden, og der er derefter fra 
Ejeren fremkommet Tilbud gælden
de indtil 1. April 1916 om at ville 
afstaa til Staten den til Ejendom
men hørende Aalegaardsret for en 
kontant Afstaaelsessum af 28000 
Kr., der efter Landbrugsministeriets 
Skøn maa anses for passende. 'ril 
Handelens Berigtigelse og Aale
gaardens Fjernelse m. v. anslaas 
at ville medgaa et Beløb af ca. 800 
Kr. - Under de foreliggende Om
stændigheder kan der formentlig 
være god Grund for Statkassen til 
at træde til og ved at yde det til 
Erhvervelsen af Aalegaarden for
nødne Beløb af ialt ca. 28000 Kr. 
faa denne Hindring for Fiskeriet 
fjernet ved Aalegaardens N edlæg
gelse. 

Under Henvisning til foranstaa
ende tillader jeg mig herved at an
mode det ærede Udvalg om til 2. 
Behandling j Folketinget af Forslag 
til Finanslov for Finansaaret 1916 
-17 paa mine Vegne at ville stille 
følgende Ændringsforslag: 

Til § 13. B. Overordentlige Ud
gifter. Som nyt Nr. 

Til Erhvervelse af Resenbro Aa
legaard (anslaaet) .. 28800 Kr. 

Kristjan Pedersen. 

L. P. Larsen, 
Fmd. 

Til Folketingets Finansudvalg. 
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Er nu Slaget tabt, og skal man 
rolig se paa, at Staten øser disse 
28000 Kr. i Gudenaaen - ikke til 
Fiskeriets Forbedring, men til dets 
Forringelse? Nej, er det end maa· 
ske haabløst, føler jeg det dog som 
en Pligt at protestere mod, hvad 
der her er ved at foregaa. 

I Landbrugsministeriets Skrivelse 
nævnes, at der til Grund for For
slaget ligger et af "Befolkningen 
omkring ReSeJlbro ved Gudenaau frem
sat Ønske. Det er et nogen ud sæd
vanligt Udtryk, der her anvendes, 
men med god Grund. Man skulde 
nemlig mene, at det maatte være 
de fiskeriberettige ved Aaen, der 
havde Interesse i at faa Aale
gaarden nedlagt, og derfor havde 
fremsat Ønsket; men Sagen er, at 
de der er ivrige for Forandringen for 
en stor Del sikkert slet ikke er 
fiskeriberettigede. Som jeg har 
fremhævet tidligere, bl. a. i Fersk
vandsfiskeribladet (1915, Nr. 7, Side 
46), og som det blev fremdraget af 
Overretssagfører Alfred Christensen 
i Folketinget d. 22. og 25. Novem
ber i Fjor (se Folketingets For
handlinger Sp. ]527-28 og 1597 
-98), tilhører Fiskeriretten udfor 
Kaagstien sikkert Staten. Det virker 
derfor ejendommeligt at høre, at 
Staten skal købe og nedlægge Aale
gaarden, bl. a. paa Opfordring af 
Folk, som mener sig fiskeriberetti
gede paa det Omraade, der sikkert 
er Statens. Landbrugsministeren 
udtalte d. 25. November f. A. (Fol
ketingets Forhandlinger, Sp. 1589), 
at Spørgsmaalet om Statens Fiske
riret val' til Undersøgelse i Mini
steriet for offentlige Arbejder, der 
endnu intet bestemt kunde sige; 
senere har Ministeren mig bekendt 
ikke omtalt Sagen. Men før det et' 

afgjort, hvem der er jiskeriberettiget, 
kan, der dog ikke være Mening i at 
tage Hensyn til de fremførte Ønsker; 
thi er det Staten, som har Fiskeri
retten i Aaens ene Halvdel, har 
deri næppe Lyst til at o'fre 28000 
Kr. paa en Foranstaltning, som dens 
sagkyndige ikke vil kunne anbefale 
som forenelig med rationel Drift. 

I Landbrugsministeriets Skrivelse 
omtales det, at et Udvalg efter ind
hentede Oplysninger maa anse det 
for utvivlsomt, at en stor Del Fi· 
skeyngel gaar tabt ved Aalegaarden. 

Efter indhentede Oplysninger! 
Det er altsaa ikke Udvalget selv, 
der har undersøgt Sagen. Det vilde 
være meget ønskeligt, om det Be
vismateriale, der har været forelagt 
U d valget, blev gj ort offentlig til
gængeligt*), saa at man kunde se, 
hvad Værdi det har. Saa længe 
dette ikke er sket, maa det være 
tilladt at tvivle. At der ødelægges 
Fisk i Ruserne ved Resenbro er 
udenfor al Tvivl, men de Fisk, der 
ødelægges, er, saa vidt jeg ved, mest 
Løjer - bortset fra de madnyttige 
Fisk, som det jo er Meningen skal 
fanges. Løjerne er der næppe no
gen, der savner, selvom de selv
følgelig ikke er helt værdiløse 
(Føde for Rovfisk). Naturligvis 
ødelægges der ogsaa nogen (men 
er det paalideligt oplyst hvor megen?) 
y ngel af Skalle og Brllsen; imid· 
lertid nlaa man huske paa, at Yngel 
dog ikke er det samme som voksen 
Fisk; det meste af den vilde allige
vel ikke naa at blive madnyttig 
Fisk; enhver Fiskeopdrætter kan 
fortælle om, hvor stort et naturligt 
Svind der er blandt Yngelen. Men 

*) I Higsdagstidende, 19l4-15, Tillæg 
A Sp. 2699 It findes ingen nærmere 
Oplysninger. 
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Fiskerne selv helt nede ved Randers 
- omtrent ni Mil nede ad Aaen -
synes at tro, at der vilde vrimle af 
Fisk hos dem, hvis der ikke gik 
Yngel til Grunde ved Resenbro. 
(At de nærmest Aalegaarden væ
rende fiskeri berettigede kan lide 
noget 'rab ved disse Fisks Øde
læggelse, og at denne i og for sig 
er forkastelig, er klart). Det som 
Fiskerne ikke blot i Nærheden af 
Resen bro, men i Aaens hele Længde 
med Rette kan indvende mod Aale
gaarden, bliver den Skade den kan 
anrette paa Vandrefiskene (Aal, 
Ørred, Laks). Den opstigende Aale
yngel passerer let nok Aalegaarden. 
Den nedadsøgende Blankaal bliver 
selvfølgelig fOL' største Delen fan
get: dette er jo Formaalet med 
Aalegaarden; at Staten skulde købe 
og nedlægge en rationel Aalefangst
indretning, for at de nedenfor boende 
Fiskere med i den Forbindelse ttra
tionelle Redskaber (Ruser, Vaad o.l) 
skulde have Lejlighed til at prøve paa 
at fange Aalene, kan man næsten ikke 
tænke sig, og i Landbrugsministeriets 
Skrivelse nævnes da ogsaa udeluk
kende Yngelødelæggelsen som Grund
lag for Forslaget. Derimod er det 
en Selvfølge, at Fiskerne, hvis 
Aalegaarden bliver nedlagt, vil faa 
et bedre Aalefiskeri; dog maatte 
man altid regne med, at en stor 
Brøkdel (t Eks. Halvdelen) af de 
Aal, . der ellers vilde være bleven 
fanget, nu slap unyttet til Havs. 
Rimeligst synes det at være, at det 
er Hensynet til Ørred- og Lakse
bestanden, som gør, at Planen om 
Aalegaardens Fjernelse har vundet 
Anklang. Men hvor mange Ørreder 
ødelægges der da? Der er jo ikke 
synderlig langt fra Resenbro op til 
Silkeborg (kun c. 3 km Aaløb, Re-

sten Sø), og paa denne Strækning 
leger der mig bekendt ikke mange 
Ørreder eller Laks; helJer ikke i 
Tilløbene til denne Strækning synes 
Havørred eller Laks at lege, saa
ledes ikke i Funder Aa, hvor der 
kun skal:være Bækørred, (paa Grund 
af Stemmeværkerne), ved Silkeborg 
er der nok en Fisketrappe, ad hvil
ken Legefiskene kan komme op i 
Silkeborg Søerne; men i disse er 
der ingen Legepladser, og højere op 
kan Legefiskene ikke komme, da 
der ikke er nogen Fisketrappe ved 
Glentholm. Det synes derfor ufor
staaeligt, hvorfra de talrige unge 
Ørred og Laks skulde komme, som 
paa deres Vej fra Legepladserne 
mod Havet skulde ende i Ruserne 
ved Resenbro. Mon der egentlig 
gaar mer end et Par Hundrede 
Stykker til Grunde aarlig? Saa 
længe det modsatte ikke er bevist 
ved Iagttagelser af fiskerikyndige, 
er det rimeligst at antage, at den 
paa Lakse- og Ørredyngel voldte 
Skade er ubetydelig. Staten skulde 
hellere skaffe fri Opgang for Lege
fiskene til G;udenaaens øvre Løb eller 
besætte dette med klækket Yngel; 
saa vilde der blive Grund til at 
passe paa nedadsøgende Ungfisk, 
og det ikke blot ved Resenbro, men 
ogsaa ved Glentholm, Silkeborg og 
under Farten gennem Silkeborg 
Søerne (hvis Geddebestand burde 
formindskes). 

Imidlertid er det selvfølgelig 
uheldigt, at der ødelægges Fisk i 
Aalegallrden, selv om den økonomiske 
Betydning deraf ikke staar i noget 
Forhold til de Udgifter, man nu 
søger at paaføre Statskassen. Gaar 
man ud fra,. at det, det gælder om, 
ikke er at faa Aalene til at løbe ned 
ad Gudenaa til Fiskerne undervejs 



Nr. 3. Ferskvandsfiskeribladet 17 

(delvis til Havs), men at det virke
lig gælder om, at hindrE; Ødelæg
gelsen af andre :Fisk i Aalegaardens 
Ruser, maa man undres over, hvor
for man ønsker at nedlægge :Fangst
indretningen. Nu skal Fiskene 
trykkes ihjel i Aalegaardells Ruser 
af Strømmens Pres. Nuvel, skulde 
det saa ikke kunne lade sig gøre, 
dels at sætte flere Ruser i Aale
gaarden, saa at Opstemningen (og 
dermed Trykket) blev mindre, dels 
at lave Ruserne, saaledes at de endte 
med en Udvidelse (eller rimeligvis 
endnu bedre, saalcdes at de endte 
i en stor fast Tremmekasso), i hvil
ken Strømpresset vilde blive for
svindende. Al Yngel kunde da selv 
slippe ud, og gik der end nogle 
Løjer i Løbet (disse Fisk taaler 
næsten intet), var Ulykken da ikke 
saa stor.l\laaske var det nemmest 
at spærre for Aalene llled Lys. Er 
Aalegaardens JiJjer uvillig til at ind
føre disse Forbedringer, hvad han 
maaske slet ikke er, og kan han 
ikke tvinges dertil: var der jo endda 
den Mulighed, at Staten købte Aale
gaarden, men ikke for at nedlægge 
den, kun for at forbedre del] og 
drive den par], bedst m~tlig Maade, 
saa at der lwrrnner det størst rnuli,qe 
Dtlbytte aF den. Vi maa ikke gen
opleve Historien med Frijsenvold 
Fiskegaard, som Staten købte for 
150,000 Kr., men ikke maatte drive, 
og som den nylig maatte nedlægge. 

At der ikke kan være Tale om 
at købe Aalegaarden, førend det er 
afgjort, hvem der ejer Fiskeriet i 
de omliggende Vande, synes tyde
ligt. Og at man maa have Ol'dent
lige Undersøgelser af, hvad der gaar 
til Spilde i i\.alegaardens TIuser, før 
man slutter noget 0111 dens Skade
lighed, synes ~ige saa tydeligt. Og 

at det er meningsløst at nedlægge 
Aalegaarden, hvis Ulemperne ved 
den let kan afhjælpes paa anden 
Vis, synes allertydeligst. 

Frederiksdal v. LYllgby, d. 19. Januar 1916. 

C. V. Otterstrøm. 

Efter at foranstaaende var skre
vet, har jeg faaet Rigsdagstidende 
i Hænde. Dot viser sig da, at Ord
føreren for Landbrugsministeriets 
Budget (Rasmus Hansen) som første 
Begrundelse for, at Staten skal købe 
TIesenbro Aalegaard, nævner, at denne 
nu fanger alle Aalene, medens disse, 
naar Aalegaarden blev nedlagt, 
kunde fanges af Folk ned ad Aaen. 
Der slap det altslUt dog ud! 

Jeg tillader mig herved at ind
byde saavel Hr. Folketingsmand Ras
mns Hansen som HI'. :Folketi~gs
mand Jacob ChTistensen, der begge 
har udtalt sig for Køb og Nedlæg:
gelse afRescnbro Aalegaard (ingen 
har i Tinget udtalt sig derimod), 
til i dette Blad som det eneste Fag
organ for Ferskvandsfiskeriets In
teresser at give en Imødegaaelse af 
mine foranbtaaende Indvendinger 
mod Planen om Aalegaardens Ned
læggelse. 

Frederiksdal Y. Lynghy, d. 26. Januar 1916. 

C. V~ Otterstrøm, 
mag. scient. 

l\fere om Fiskeriet i 
Skive-Karup Aa. 

-o-

l Anledning af den i Ferskvands
fiskeribladet optagne Artikel om~ 
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handlende "Fiskeriet i Skive-Karup 
Aa", maa det maaske være tilladt 
at fremkomme med nogle Udtalel
ser fra en i ovennævnte Fiskeri 
ikke interesseret Side. 

Det oplyses i Artiklen, at der 
ved Regulativer givet Tilladelse 
til at fiske Laks og Ørred i en Del 
af Aaløbet for at forsyne Udklæk
ningsanstalter med Æg. 

Jeg kender ikke Forholdene, men 
gaar ud fra, at der ikke er Tale 
om rent forretningsmæssig U dnyt-
telse af Regulativet ved Salg af 
øjneæg etc., men at nævnte Klæk
keanstalter forsyne Karup Aa med 
den til Fiskeriets Ophjælpning 11Ød
ven dige Ørredyngel. Er dette Til
fældet, hvorfor saa ikke sætte de i 

Moderfisk, det er nødvendigt at 
indfange i Fredningstiden, tilbage 
i Aaløbet, naar de er afstrøgne. 

Der indvindes her i Landet under 
normale Forhold ca. 20 Millioner 

. Bæk- og Havørredæg, flere end der 
anvendes herhjemme, saa nogen 
egentlig Trang til Dispensation fra 
F'iskeriloven skulde man ikke synes 
var til Stede. 

Naar imidlertid en Fiskerifore
ning gør et virkeligt Arbejde for , 
Ophjælpning af Fiskeriet paa sit 
Omraade, er det maaske paa sin 
Plads at give en saadan Tilladelse, 
men ti! at udstrække Dispensationen 
til ogsaa at omfatte UdførselseJstil
ladelse for de afstrøgne Fisk, fore
ligger der vanskelig nogen Grund. 
De Ulemper, der nævnes i Artiklen, 
forekommer mig imaginære. 

Lad os forudsætte, at der fanges 
1000 kg Ørred i Fredningstiden, 
hvorovel' Fiskeriforeningen kau dis
ponere frit. Fiskene afstryges ef ter
haanden som de er modne, og forsen
des efter Foreningens Ønske til U cl-

landet, hvor de ankommer i en Tid 
da al Fisk - ogsaa Ørred er 
rigelig til Stede paa Markedet, har 
efter Afstrygningen en uheldig Form 
og vil næppe hjembringe mere end 
ca. 80 Øre pr. 1/. kg. Opbevares 
derimod disse Fisk til 1. Februar 
fagmæssigt paa dertil egnet Sted, 
vil de købmandsmæssigt udnyttet 
indbringe det dobbelte. Selvom 
Svind og Tab ved Opbevaringen 
højst regnet udgør 20-25 Ofo vil 
Opbevaringen give det bedste øko
nomiske HesultaL 

Sagen har ogsaa en anden Side, 
som ikke bør være unævnt. Den 
højeste Pris for Ørred opnaas i Re
gelen i den fiskeknappe Tid fra ca. 
medio Januar til 1. Februar, hvor 
Bækørred paa ea. l 11/ 2 kg kan 
opnaa indtil 2 Kr. pr. J/2 kg. Vore 
mange Damkulturer, der producerer 
betydelige Kvanta større Ørred, der 
gennemgaaende maa omsættes i 
disse 14 Dage, har ogsaa Krav paa, 
at der vises dem noget Hensyn, og 
en TiHadelse til Udførsel af Fersk
vandsfisk i den sidste Maaued af 
Fredningstiden vilde betyde et vil
kaarligt Indgreb i deres Næring, 
som næppe vilde gaa upaatalt hen. 

Et noget andet Synspunkt lIlaa 

vel anlægges, saafremt Optrækket 
af Ørred i Skive-Karup Aa er 
meget rigt og stort, og Lovens Fred
ningsbestemmelser lægger Hindrin
ger i Vejen for et rationelt Fiskeri 
og derigennem U dnyttelse af de 
store Fiskeværdier. Et Spørgsmaal, 
soæ imidlertid kun en Lok:\lkendt 
kan udtale sig om. 

F. 
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rø;~~* ~verter 
i /3Yledlems6Iadet. 

Prisen for Annoncer et': 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pptitlinje, 

3 12-

6 

12 

24 

10 -

8 
5 

Annoncer. 
-0-

En flink Mand, 

i Bæk- og i:gnbneørred i faas bedst o&' blllig.t 

fra ~ 

I~
'. Lundgaard Fiskeri 

pr. Vejen. 

Tilkendt Gnidmedailie 
paa Fiskeriudstillingen i KøI benhavn 1912. 

der har .Kendskab til Ferskvands- ~~ .. ' ~~;Q'i;:;.QM~~':;::ilå~~~. 
fiskeri, kan faa Plads straks som ~i?"iv~~~~~~ 

Slusepasser og Fisker i Baroniet FI"skerlaet "Aalykke" 
Sønderkarles Inddæmning. 

I,øn hovedsagelig Emhedsjord ug I pr. l,underskov 
Græsning. - I T l f 3 T l f 13 

Henvendelse til Skovrider Marcher, I e e on 1 e e on 
Sophieshøj pr. Rødby. I tilbyder prlDla øjneæg~ Yngel 

i og Sættefisk afDæk-o Kilde-

100,000 Sættefisk, I
I og Regnbueørred samt Sætte-

fisk af Karper og Suder 
b d I til absolut billigste Priser, 

~~k- ?g Regn ueørre \ Portionsørred, større Ørred, Kar-
er bIlhgt tIl Salg hos· I per og Suder købes og afhentes pall, 
A/S Store ltIøllens Fiskeri •. nærmeste Jernbanestation mod Kon-

Vejen. I tant. J. O. Ohrist~ntlen • 
••••• fil •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• • 
i JoHann "on eilzen, æ 
• • : edSV01'en Fiskeauktionarius, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til KommissioDs-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • 
• !!!! ... -!!!. ...... -.. Store Da.iner for levende :t'lsk. . .. ~........... • • • • • • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • • 
: Telegr.-Adr.: Fi.eheitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Rambnr&,. : · - . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Portions-Ørred-, 
.tørre Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæo, YnDeloD Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. . 

d9~9d8K flJamKu/lur. 
Te1egr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

PortionsørrelI, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købe.' og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation .. 

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

G. Domaschke,. 
Finhla.ndlunlt. Berlin 40. 

Lehrterøtt'ftSllie 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krop. 
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Indhold: 
Propaganda tor Salg at Ørred i Tysk

land. 
Sødra Syeriges Fbkerilorening. 
Flere Bemrerkninger til del fremsatte 

Lovforslag om Ferskvandsfiskeri. 
Major Holmans Fisketur. 
:\lindre Meddelelse. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Propaganda for Salg af 
Ørred i Tyskland. 

" -o-
De tyske Fiskeri-Foreninger har 

ifølge Fischeroi-Zeitung udsendt føl· 
gende 1'Ileddelelse: 

Vor Heldameplllkat: "Her sælg'es 
Ørred" er nu færdig. Den faatl gra
tis til ReklameformaaL Desuden er 
der forarbejdet d Heklamepostkort, 
hvorpan der sta~H' følgende edskrift: 
"Spis Ørred". Sidstnævnte k~n fans 
til en Pris af ;) Pfening pr. Stk. og 
egner hl. a. udmærket til Spise
seddel i HestauratiollPl'tlO', ligeletles 
til Forretnillgsbl'ug og fOl' 0rrpdop
drættere, FiskeriforellingerogSpods
fiskere. 

Desudl;n k an de bo kpIHlte vand
tætte Papl'lll1er, der er fabrikerede 
med Forsendelse af enkelte Pund 

Ørred for øje, faas til en Pris af 
11 Pfenning pr. Stk. foruden Porto. 

Ved Bestillinger bedas Beløbet 
sendt forud. 

Berlin W. 10, Kønigin-Augusta. 
Strasse :H den 17. Januar 1916. 

Deutseher Fis eherei-V erein. 
Der Generalsekretær: Dr. Busch

kiel. 

Af ovenstaaende Reklameplakat 
vil man med al mulig Tydelighed se, 
at der fra de tyske Fiskeriforenin
gers Side gøres eL stort Arbejde for 
at ophjælpe Hand-elen med Ørred i 
Tyskland. Red. 

Sødra Sveriges Fiskeri-
forening 

har udgivet den 13. Beretning om 
sin Virksomhed. Beretningen, der 
baade er fyldig og interessant inde
holder bl. a. Meddelelse om Driften 
og Fiskeriet i en Del af de større 
Søer, som Fiskeriforeningen har for
pagtet. Da disse Søer er beliggende 
i det sydlige Sverig, hvor Forhol
dene i mangt og meget ligner vore, 
skal vi fremdrage Hovedpunkterne 
af denne Del af Beretningen for 
vore Læsere. 
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Gcdde Aborl'c Aal Brasen Kvabbe 
Søens Navn.. __ 

________ . _____ : __ i_l_la_.. kg Øre kg r c kg Kr. Øre kg Kr. Ørc kg: Kr.L~~ 

Snogehl,llmssøen 
Ellestadsøen . 
Kragehomlssøen 
Børrioge Storsø 
Klostcrviken Borringesø 
Fjælstasøen 
Hafgaardssøen 

Søens .Navn 

Spogeholmssøen 
Ellestadsøen . 
Krageholmssøen 
Børringe Storsø 
Klosterviken Borringesø 

Fjælstasøen 
IIafgaardsøE'n -

309 816,4 743 41 

288 816,4 746 48 

219 1211,7 1,017 7B 

345 449 419 32 

20 88,1 60 47 

2:10 454 364 62 

60 189,8 150 85 

Arcal Karuds 

i ha kg Kr. Øre 

309 

288 6,7 7 50 

219 

345 

20 1,0 60 

230 3,0 1 50 

60 

1117,5 618 

kg 

1,5 

183 100 

62,9 35 

36,9 21 

47 

Sandart 

2 

11 

25 

Kr. Øre 

50 

04 

85 

08 

kg 

2,0 

176,3 328 05 27,9 15 49 1,0 50 

144,4 245 13 439,5 207 11 1,0 50 

543,4 894 04 400,7 60 15 

271,2 

9,5 

7,9 

60.6 

470 17 

16 10 

360 06 

120 56 

I 

1,0 

,7 13 

22,8' 11 

738,7 358 

50 

45 

23 

58 

Skalle Krebs Karper Suder 

Kr. 'øre [Tjog Kr. Øre kg Kr. Øre kg 
i-

Kr. Øre 

81/2 10 78 

2,4 3 12 

5,0 5 

1 75 
! 

3,4 3 8& 

23.6 25 98 
50 3 2 25 2,0 2 
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Sammenlagt har Fiskeriet i ovennævnte syv Søer givet 
følgende Resultat i 1914. 

Fiskefangsten Søens Fangs-
Bruttoindtægt 

Søens Navn 
Mængderii" V~rdi 

Areal i mængde 
ha kg pr. 

ha 
i kg r K;~~Ø;:; Klo. I Øre 

! I 

SnogehoJmssøen 2139,L 

1

1716 

i 
73 309 6,9 5 55 

Ellestadsøen. 1609,0 1326 49 288 5,8 4 60 
Krageholmssøen . 2225,0 

1

2012

1 

83 219 10,2 9 19 

Børringe Storsø 758,2 911 82 345 2,2 3 00 
Børringe Klosterviken. 142,4 I 97

1 
11 c. 20 7,1 4 86 

Fjælfotasøen. 710,1 I 775 I 03 230 3,0 3 37 
Hafgaardsøcn 1040,0 655

1 

58 c. 60 17,3 10 92 
I . 

Summa. . .1 8624,4 \1, 14.95 i 59 1 1471 
I I 

I Gennemsnit 5 Kr. 93 Øre pr. Hektar i Bruttoindtægt. 

Dette er jo et overmaade magert Resultat. Det usikre Marked 
i Tyskland og Mangelen paa Fiskere som en Følge af Mobiliseringen 
angives som Grunde til det ringe Udbytte. 

I 1914 er der udsat følgende Yngel i de ovennævnte Søer: 

Snogehobnssøen: Aaleyngel: 1500 Stk. fra Elben. 
500 " fra Tl'ollhiittan. 

Gedde: 11000 Stk. Yngel. 
400 Stk. 2- og 3 aarige. 

Ellestadsøen : Aaleyngel: 3000 Stk. fra Elben. 
500" "Trollhiittan. 

Suder: 17860" to Somre gI. 
2118 " en 

Sandart: 5323 " en 

Lmgeholmssøen: Aaleyngel: 1000 Stk. fra Trollhattan. 

Kloste'j'viken Børringsø: Suder: 
Karper: 

25000 " 
3000 

" 

en Sommer gl. 

Fjælfotasøen: Aaleyngel: .50000 eng. 
Suder: 25000 Stk., en Sommer gI. 
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Flere Bemærkninger til 
det fremsatte Lovforslag 

om Ferskvandsfisl{eri. 
-0-

Redaktionen har modtaget føl
gende: 

Jeg har med megen Interesse 
læst Lovforslagene og de forskellige 
Bemærkningpr dertil, men der er 
flere af Paragraferne, jeg synes ikke 
er fyldestgørende nok til at værne 
om Søejernes Rettigheder. J eg 8kal 
derfor nedenfor tillade mig at frem
sætte, hvad jeg synes, der burde 
være Lov for og Forbud mod. 

I § 1, 3. Stk., om Fiskeriets Af
løsning, burde undtages Fiskerier i 
Enkeltmands Eje, og nærmere præ
ciseres, hvad der forstaas ved Lov; 
om gamle Fundatser er medindbe
fattede heri? 

§ 9 burde tilføjes Bestemmelser 
om, at al Henlæggelse af rrjørn og 
andre Affaldsstoffer i Søens umid
delbare Nærhed (lG, 12 m Afstand 
fra Søbredden) er forbudt. Lige
ledes Udkastning i Søen af Stoffer 
af enhver Art. I Loven burde der 
ogsaa være fastsat Bestemmelser 
om, hvor Lodsejerne har gammel 
Ret til at vande Kreaturene, eller 
ved Overenskomst, eller hvor Land
væsenskommisionskendelse forelig
ger og er behørig underskreven af 
Lodsejerne - hvor Vanding af 
Kreaturerne maa foregaa. 

Der kunde jo f. Eks. bestemmes 
i hvor stor Nærhed saadanne Van
dingssteder maH være hinanden, ca. 
200 m eller lignende, og hvor store 
de skal være, men fortrinsvis altid 
hvor Rørgaarden er mindst. 

Det er jo ganske meningsløst at 
Vanding, som nu, kan foregaa langs 

hele Søbredden til stor Skade for 
Rørskæret, da dette jo er et meget 
stort Aktiv paa mange Steder. Be
stemme,lser om Fredning af Si v og 
Rør er jo ogsaa medtaget i Salt
vanusfiskeriloven, hvorfor saa ikke 
optage dem i Ferskvandsfiskeriloven, 
hvor de er fuldt saa godt- paa sin 
Plads? 

I § 8 burde Dærlllel"l~ præciceres, 
hvad Lovhjemmel og særlig Adkomst, 
dpI' sigtes til, og tilføjes at SE'jlads 
og Transport er ikke tilladt før 
Solopgang og efter dens Nedgang. 
Ligeledes at Ejprne af lhade og 
Pramme i andel! i\iands Fiskevande 
skal sørge for at (tisse, naar de ikke 
er i Brug, er forsvarlig aflaasede. 

§ 13 e. Pighylster og Skydevaa
ben til Fiskeribrug er forbudt. 

Det kan fra YirkeJig Piskeri
Interesseredes Side fuldt forsvares 
at forbyde Brugen af disse Vaaben, 
da det er Fiskeri i den mest 
modbydelige Form. 

§ 13 d. Brugen af Vaild i April 
Maaned vil, for nænærende Søs Ved
kommende, yæl"f) ønskelig, da April 
~la~llled SOlll Hegel et· Aarets bedste 
Kl'ogmaaned for Aal, og Agnen ikke 
kan faas uden yed Vaaddragning, 
men da Bestemmelst'n er undergivet 
Landbrugsmini sterens Dispensation, 
har jeg intet imod § 13 d. 

Magle Sø, lO-2--1G. 

Ærbødigst 
Aug. ChJ'istiallsen. 

~Iajor Holmans Fisketur 
Et Minde fra 1897 af A. jVlacfie. 

- 0-

N edenstaaende fornøjelige Fortæl
ling er taget fra det svenske Blad 

"Från Skog och Sjø" og giver et 
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udmærket Billede af Naturen og 
Forholdene i vort Naboland. 

Om Foraaret 1879 ha vde jeg udrus
tet, malet og oppudset min lille 
Damper og sat en Annonce ind i 
det store engelske Sportsblad "The 
Fjeld", at jeg ejede r~n lille, men 
nogenlunde bekvem Damper, der 
særlig egnede sig for Jægere og 
Turister, som ønskede at be:;;e vor 
Kyst, eller vore Søer, Floder og 
Kanaler, og at jeg var baade sprog
kYlldig og dertil Fisker og Jæger. 

Mærkelig nok fik jeg hUl'tigt 
to Bid, thi den Gang var vort kære 
Land eudnu kun lidt kendt, selv 
af vore nærmeste Naboer. 

Sverig og Isbjørne var omtrent 
det samme, medens derimod N argo ~ 
Ja, det Land kendte alle Englændere 
udmærket godt, thi del' fandtes 
Laksefi8ke, og del' var naturligvis 
herligt! 

En :Major Hollman svarede fra 
Italien, at han tog Baaden fur 6 
Uger og snart skulde komme til 
Gøteborg. 

Baaden var klar den aftalte Dag, 
og jeg laa med den i Gøteborg. 
Majoren ankom ogsaa paa bestemt 
Dag og Time. Det. var ell statelig 
middelaldrende Krigertype, og med 
ham ful gte hans lille nygifte Frue 
og hendes 1 uaarigc Broder. 

Majoren var en erfaren Mand og 
havde været saa meget omkring i 
Varden, at han ikke ventede at 
finde et flydende Palads i St.edet 
for den lille Damper; vi kom derfor 
snart overens om 1)1'isen, og han var 
godt fornøjet med den ret trange 
Plads o~ den enkle Indretning. 

Saa gik det da afsted til Troll
htittan. 

Forud havde ieg aftalt med For
mer P. om at være os behælpe
lig med Laksefiskeriet, thi han var 
ganske sikkert den mest erfarne 
Fisker paa disse Kanter af Landet. 

Instinktmæssig syntes han at kende 
ganske nøjagtig, hvor Laksen stod 
i de stride Fosser, hvorhen den 
havde tænkt sig at gaa og hvorfra 
den kom, samt hvor der fandtes de 
bedste Hvilepladser mellem Faldene. 
Hans Kast med Fluen var ogsaa 
altid meget smukke. 

Majoren vilde imidlertid kun fi
ske nede ved det sidste Fald, fordi 
han absolut ville tage en Laks, som 
kom direkte fra Havet, "glad og 
ren". i\lajoren havde nemlig den 
Teori, at en ægte Havlaks ikke tog 
Næring til sig saa længe, 'den val' 
tvungen til at opholde sig i Fersk
vand. 

Den stakkels Fisk smagte inh1t, 
levede kun af Kærlighed, naar den 
gik op mod Strømmen for at lægge 
sin Rogn og gifte sig. 

Jeg havde lidt svært ved at gaa 
ind herpaa og spurgte derfor, hvor 
det kunne "ære, at Laksen nappede 
efter Fluer og anden Madding? 

"Det er kun for Fornøjelse", 
svarede Majoren! "Fisken maa da 
gøre noget for sin Fornøjelse og 
Tidsfordriv, under ÆgteskabB-Tan
kerne! Hvis han kun tik en ren 
Laks, saa skulle han mikroskopisk 
bevise mig at han havde Ret. 

Længe og ihærdigt tiskede Ma
joren og Fonneren i den brede, 
stride Elv. Vejret og Vinden var 
imidlertid ikke gunstige, forgæves 
benyttedes alle mulige lokkende 
Fluer, men den opadgaaende Hav
laks llavde ikke været talt-ig de 
sidste Dage. 

Men til Slut - whrrrrl løb For-
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merens Rulle, og Linen strakte sig 
som en Solstraale over det blaa
skummende Vand. 

Majoren, som stod i Nærheden, 
sprang hurtig til, og jeg saa ham 
strække Armen ud for at bytte 
Stang med Formeren, noget gult 
skinnede i Baanden og saa skete 
Bytningen hurtigt og uden Vrøvl. 
Efter en ret kort, men h3ard Kamp 
blev Laksen landet efter alle Kun
stens Regler. 

Jeg erindre ikke mere Fiskens 
Vægt, men at det var en middel
stor Laks direkte kommen fra Ha
vet, netop en saadan som Majoren 
vilde' have, det husker jeg. 

Ombord . og i den stille Aften
stemning skulle Obduktionen foregaa. 

Bordet stilledes op paa Dækket, 
Vandskaale, Pincetter og andel Til
behør, samt det store dyrebare :Vii
kroskop blev stillet frem. 

Operatøren selv var iklædt en 
snehvid Trøje og Hestauratrisens 
største Forklæde og begyndte at 
skære Fiskens Bug op. 

Pincetten var lille og Snittet gik 
derfor kun langsomt. 

Da vinkede han ad Restauratrisen, 
idet han pegede paa Laksemaven 
og Kniven. 

Ja vel forstod hun Tegnsproget. 
Den største Køkkenkniv, som 

blev ført af hendes øvede H aand, 
snittede hele Maven op paa et øje
blik, men hendes venstre Baand 
fulgte tæt bagved Knivryggen, og 
hurtig som Lynet snappede hun 
hele Indmanden ud og slængte den 
over bord - Plask! 

Jeg var glad, fordi Pigen ikke 
forstod noget af det Sprog, der 
styrtede over hende som en Lavine 
paa ægte sydamerikansk militær 
Maner og med utrolig Kraft. 

Imidlertid blev det ikke til Mord 
denne Gang og Vreden tabte sig 
heldigvis snart. 

Den lille Frue var henrykt for 
Vandfaldene og alt hvad hun saa. 
Majoren havde set Niagara og saa 
var dette jo ikke .neget, men han 
glædede sig over sin lille Frues 
Glæde. (Forts). 

Mindre Meddelelse. 
-0-

Formandsskifte i den norske Jæger- og 
Fiskeriforening. 

Ifølge "Tidens Tegn" er Forman
den Advokat Nansen fratraadt og 
Politimester Fii1'st valgt i hans Sted. 

Advokat Nansen har beklædt Stil
lingen som Formand i 16 Aar og 
fratræder efter eget Ønske. 

Bestyrelsen har enstemmig fore
slaaet at udnævne Advo katen til 
Foreningens Æresmedlem. 

Bestyrelsens Forslag blev ligele
des enstemmigt vedtaget af Gene
ralforsamlingen. 

Fiskemarkedet. 
-0-

København, i Ugen fra 30. Jun.-5. :Fchr. 

Priserne er engros. 
AaI, blanke, levende pr. 1/2 kg 085-140 
Aal, gule, 055-110 \ 
Laks, Bornholm 150--300 
Ørred, blanke 
Ørred, brune 
Gedder 
Aborrer 
Brasen 
Skaller 

125-175 
090-150 
050--075 

020-040 

015-035 

010-030 
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Berlin, d. 5. Februar. 

Tilførselen af Ferskvandsfisk er util
strækkelig, staar der at læse i den offi
cielle Bekendtgørelse fra Berliner Mar
kedet. 

Levende Fisk: 

Gedder, Maximalpris 
Sandart 
Suder 

Aborre 

Mk. pr. 112 kg' 

110 

179-220 
175 
145 

Ispakkede Fisk: 
Smaa Laks 429-815 
Laksørred 319-266 

Suder 100 

Gedder, Maximalpris 088 

Sandart 210-266 
Brasen 048 

Aal 123-216 
Aborre 076-123 

Averter i Medlemsbladet! 

Annoncer. 
-0-

100,000 Sættefisk, 
Bæk- og Regnbueørred 

er billigt til Salg hos 
A/S Store Møllens Fiskeri. 

Vejen. 

@~~~~~j~~~@~~~~~~e 

4> . 
10Jneæg 
i af 

ID Bæk- og Regnbueørred 
ID 
~ faas bedst og billig.t 

i fra 

2K Lundgaard Fiskeri 
~ pr. Vejen. I 
I Tilkendt GnldmedailJe ~ i paa Fiskeriudstillingen i Kø- i 
Æ ben havn 1912. 2K 
®~~~~E(i) 

Fiskeriet "A.alykke" 
pr. I~underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper. og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jern banestation mod Kon-
tant. J. C. Ckristensen. 

---------_.------_._---_._._--------------------------- -i c10Rann von eilzen, i - -- edsvm'en Fiskeauktionarius, -- -- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-t Ferskvands- saavel som Damfiske, : · -- .............. ]'- Store Ba.iner for levende Fisk. . ....... !"....... -· -- -• Jerbanetorsendelser adresseres til: Altona. -· -• Telegr.-Adr.: Fiøeheitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547. HRmburr;. -- -· -.... -............. _._ .. __ ._._-_._-------_._._ .... -.. --
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og 8jneæg 
i alle Ørl'edartel' købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .~ernbal1estatjon. 

-- liontant Betaling. ===--

8jneæg, Yngel OD Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~Hds6 Øam6ultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

P. Hansen, "t; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telcfon-.\dr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

------~. --.. ~ ........... --

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin"" Lykkesholmsalll~ 3 A, København. 

Trykt i Sorø BOKtrykkeri (Aktieselskab) ved Rumuueu-Krogh. 
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Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Konto?': 1)1". phil. l:IQffmeyer, Sorø. 1 elefon 24 

Indmeldeisel' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

NI',5, 1. JYIal'ts. 1916. 

Indhold: 
Resenbro Aalegaard. 
Fiskeriforholdene i Gudenaa. 
En treh undred Aar gammel Karpedam. 
Det norske Stortings Forhandlinger om 

Ferskvandsfiskeri den 23/2 16. 
Major Holmans Fisketur. 
Forskellige Fiskeretter. 
Annoncer. 

Resenbro Aalegaard. 
-o-

Da der intet Svar er kommet paa 
en Forespørgsel til D'hrr. Folke
tingsmænd Rasmus Hansen og Ja
cob Christensen om, hvorvidt de 
agtede at forsvare deres Stilling til 
Planen om Køb og Nedlæggelse af 
Resenbro Aalegaard i" Ferskvands
fiskeribladet" inden )j~inanslovens 

tredje Behandling, tør man vistnok 
gaa ud fra, at D'hrr. ikke ønsker· 
at debat1ere Sagen med Fagmænd. 
Man' kan formentlig fastslaa (jfr. 
min Artikkel i Ferskvandsfiskeri. 
bladets Nr. 3): 
1, at Hesenbro Aalegaard søges ned

lagt paa Grundlag af et Andra
gende, der for en stor Del hid
rører fra I)ersoner, der slet ikke 
er fiskeriberettigede. Staten der 
er den virkelige Aaejer paa store 
Strækninger, bør modsætte sig 

den fiskeriligt set taabelige Plan, 
og dens Meuing maa vel have 
samme Vægt som de andre fl
skeriberettigede. 

2, at der intet sikkert er kendt om, 
hvorvidt den meget omtalte Øde
læggelse af "Yngel" i Ruserne 
ved Resenbro Aalegaard har no
gen nævneværdig Betydning. 

S, at det sikkert vil være let at 
indrette A~legaarden saaledes, 
at den ikke ødelægger Yngel, 
hvorfor det el' meningsløst at 
nedlægge den for Yngelen s Skyld. 

4, at det af Ordføreren ved anden 
Behandling af Finansloven frem
førte: "at hele Egnens fiskeri
interesserede Beboere ser med 
Uvilje og Mis:fornøjelse paa, at 
en enkelt Mand skal :fange nele 
denne Mængde værdifulde Aal" 
ikke berettiger til at forlange, 
at Staten skal købe Aalegaarden. 
Det ville være et farligt Princip, 
om Staten skulde købe alt, hvad 
der var Genstand for Misundelse! 
Og Udbyttet af Aalefiskeriet vil 
endda blive stærkt :forringet, hvis 
Aalegaarden nedlægges. Detdrej
er sig altsaa ikke blot om Købe
sumlUen (28.000 Kr.). 

Det forekommer mig, at Sagen er 
saa oplagt, at "Dansk Ferskvands-
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fiskeriforening" har en moralsk Pligt 
til at prostestere - uden Hensyn 
til, om det kan nytte eller ej, blot 
for at fralægge sig ethvert Medan
svar for et saadant Misbrug af Sta
tens Penge. 

Fredel'iksdal v. Lyngby. d. 29. Februar 1916. 

G. V. Otterstl'øm. 
mag. scient. 

Fiskeriforholdene i 
Gudenaa. 

-0-

Herom har Magister C. V. Otter
strøm skrevet en ganske udmærket 
Afhandling, som er udkommet paa 
Tysk under Titelen : Die Gudenaa 
und ihre Fischereiverhliltnisse." 
Afhandlingen indeholder mange for
træffelige Billeder fra Silkeborg
søerne, fra sel ve Gudenaa og hvad 
der særlig vil interessere dette Blads 
Læsere, Billeder fra Laksl'gaar
den ved FTijsenvold og Aalekisten 
ved GlentJwlm. 

Anledningen til denne Afhandlings 
Fremkomst er de Lovforslag"'), som 
l den senere Tid dels allerede 
er vedtaget og dels er forelagt i 
Rigsdagen, med det Formaa] at 
skaffe saa mange af de om boende 
Ifolk Fiskeret som muligt. 

Tiltrods for Magister Otterstrøms 
energiske Protest og de ganske 
indlysende Beviser, Magisteren førte 
i Marken for at Staten bibeholdt 
Frijsenvold Fiskegaard, vil samme 
Fiskegaard dog nu blive nedlagt. 
Heldigvis, som .Magisteren siger i 
sin Afhandling, har Staten dog be-

*) Angaaende Frijsenvold Laksegaard 
og ResenbroAalegaard i Gudenaaen. 

holdt Fiskegaardens Privilegier, saa 
at det forholdsvis let bl.l1 lade sig 
gøre at optage Fiskegaardens Drift, 
om man skulde fOI·tryde den V (~j, 
man nu er slaaet ind paa. 

Paa lignende :Jlaade er det gaaet 
med Res811bro Aalegaard; ogsaa den 
ønsker de omboende Folk at faa 
nedlagt, for hver især at faa Andel 
i Byttet. Og at Staten selvfølgelig 
skal betRIe Gildet, derom er alle 
enige j det er en ganske selvfølgelig 
Sag! 

De Argumenter, som føres i Mar
ken fra Ansøgernes Side, ,tfklæder 
Magisteren i sin Afhandling Lige til 
Skindet og viser klart og tydeligt, 
at de ikke er underbygget med den 
mindste Sagkundskab. 

Det triste 01' iniidlertid, at her
hjemme i vort højt priste Kultur
land er Forstaaelsen og Interessen 
for rationelt drevet Fel'skvaudsfi
ske!'i saa uendelig ringe Hvis mRn 
vil drive rationelt Ferskvandsfiskeri, 
malt det koncentreres enten paa 
Statcns- eller pall. fagkyndig Enkelt
mands Haand; der el' 1lU en Gang 
ingen Vej uden om. 

Skal alle Lodsejere ved en Sø 
eller Aa drive Fiskeriet hver for 
sig, bliver Driften altfor dyr og 
Udbyttet blivor efterhaanden ringere 
og ring"re, alt som Aal'ene gaal'. 

Derfor el' Aalekiste den eneste 
fornuftige JYIaade at drive Aalefiskeri 
paa, nnnr sandanne kan anbringes, 
og Laksegaard og 0rredspring som 
Regel de mest praktiske Fangst
indretninger for Laks og Ørred, naar 
man vil have det største Udbytte af 
dette Fiskeri og samtidig blive i 
Stand til gennem Hognudvinding at 
forbedre det. 

Alt det har Magisteren med al 
mulig Tydelighed fremholdt i sin 
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udmærkede Afhandling om Fiskeriet 
i Gudenaa. 

Idet vi vil haabe, at den maa 
virke efter sin Bestemmelse, og 
skabe Forstaaelse og Oplysning om 
ration elt Fel'skvan c1sfiskeri, baade hos 
Lovgh'erne og den Del af don dan
ske Befolkning, der har Interesse af 
vort Ferskvandsfiskeris Ophjælpning, 
skal vi anbefale den paa det bed
sle til Bladets L:esere. 

Red, 

l~Il trehundred Aa!' 
gammel Karpedaul. 

Ifølge 
dennes 
Hiedesel 

-'0-

Fischerei-Zeitung fOl 13, 
ejer den tyske Friherre 
til Bisen bach foruden 40 

km 0rredbække ogsaa 100 Hektar 
Dam mc; om disse sids1 e skriver 
Frihel'rens Forvalter Forstraad Enle
feld følgena~: 

To af disse Damn.'.o ligger oVt~r 
Han'ts Overflade vcclOhermoos og 
Niede1'l1loos i Kredsnll Lauterbach, 
Hessen. Hver af disse Damme er 
32 ha ( 128 Morgen) stor, og beggE' 
er indrettede i Aaret ] 58G; de er 
altsaa nu 330 Aar gamle. 

DammeJlo kan tømmes og ved 
Stigbordet (Udløbet) har de en 
Dybde af 3 Meter. 

Dammene bliyer hvert Aar besat 
med 10,000 Ka·rper og 5000 Suder. 

Udfiskningen (ahekslende en Dam 
hvert Aar) foregaar altid inden de 
jødiske Festdage i Septem her, da 
.Fiskehandlerne til den Tid skal 
bruge mange Fisk, Den største Del 
af Fangsten sendes til den 50 km 
bortliggende By Frankfurt a. 1\1. 

Ogsaa om Vinteren le\'e1' Fisken 
i de samme Damme, da man ikke 

raader over særlige Vinterdamme j 
Kafperne staar paa denne Aarstid 
samlede i Afdelinger paa et hundred 
Stykker i de større Fordybninger, 
halvt begravet i Dyndet. Isning 
paa Dammene og Hugning af Hul
ler for Lufttilførsel eller for Vand
hentning til de dertil berettigede 
omboende Folk, synes ikke at for
styrre Fisken. 

Udfiskningen 
paa Grund af 
Dynd. 

er ret vanskelig 
den store Mængde 

Dammene kan ikke udsættes for 
Frost efter at være tømt, hvad d.er 
sikkert vilde være til stor Gavn for 
dem; Vandtilførslen om Foraaret er 
nemlig saa ringe, at man ikke vilde 
faa Dammene spændte, hvis man 
forsøgte derpaa. 

Yngelen tiltrækkes i andre Dam· 
me. Fiskene vokser ganske godt 
og har en udmærket Smag. 

I tidligere Tid benyttedes ude
Inkkende Skælkarper ; nu forlanger 
Markedet imidlertid Spejl- og Læ
derkarper, og som en Følge heraf 
er de sidstnævnte indført. Heller 
ikke disse Karpeslags faar 
Dyndsmag ; man kan meget godt 
benytte dem straks, e f te rat de er 
fangede i Dammene. 

Den saakalrlte "Mooser-Karpe" 
(efter Landsbyerne Niedermoos og 
Obermoos, der ligger i Nærheden) 
er derfor en meget yndet Spise i 
Omegnen og særlig i Byen Frank~ 
furt a. lYI. 

Da Forfatteren af disse Linier 
for 15 AaI' siden var i Hamborg, 
saa han paa et Spisekort at Karper 
var betegnet med Navnet "Mooser~ 
Karper". 

Det viste sig da, at Yærten stam
mede fra Frankfurt a. ~L og ganske 
ubevidst havde angivet Fisken paa 
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sit Spisekort med ovennævnte Be
tegnelse. 

Med Fodring er der ikke gjordt 
særlig gode Erfaringer i ovennævnte 
Damme. Man har benyttet Byg
og Lupinskraa. Meget Foder gik 
paa Grund af det dybe Vand ganske 
tabt, og selvom man fodrede paa 
kunstige Foderpladser, saa medførte 
·Dammenes forholdsvis høje Belig
genhed i Vogelberg, at Vandet i 
kolde Somre var for· meget afkølet, 
saa Karpernes F'ordøjelsesproces var 
for ringe til at udnytte det kunstige 
Foder; i varme Somre var Tilvæk
sten ogsaa uden Foder rigtig god. 

Den ene Dam ligger nedenfor 
Landsbyen Obermoos; gennem Grøf
ter og mindre Vandløb fra de om
liggende Marker modtager de der
for en hel Del Gødningsstof, lige
ledes er dens Vand noget varmere; 
der dannes derfor ogsaa mere Plank
ton, altsaa rigelig Fiskenæring. 

Praksis har ogsaa længe vist, at 
Tilvæksten i Niedermooser Dammen 
er betydelig stmre end i Obermoo
ser Dammen. Undersøgelser af 
Faunaen, der er foretaget af Univer
sitetet i Frankfurt a. M, har ogsaa 
yderligere bekræftet dette. 

Priserne ved Udfiskningen og fire 
Uger eItel' er 70 Mark for Karper 
og 90 til 100 Mrk. pr. Centner for 

Horgen kritiserede skarpt Fiskeri
inspektørens I,edelse af Udklæknings
og OpdrætIlingsarbejdet. Dødspro
centen for Yngel var langt større 
ved Statens Udklækningsapparater 
end ved de Private. 

Hvarnstad talte for, at der blev 
bevilget et større Beløb til Støtte 
for at skaffe :H'isk i de fiskefattige 
Vande. 

Finstad anbefalede, at Laksefi
skerierne i Fillmarkselvene blev lej
et ud til Distriktets Folk, ikke til 
Fremmede. 

Statsminister Knudsen syntes, at 
Borgens Angreb var slet under
bygget. Det var ingen Sag at ud
klække Masser af Fiskeyngel, men 
det var langt vanskeligere at faa 
den til at leve videre saa let 
et Bytte som den var for større 
Fisk. Statsministeren var ganske 
enig i det ønskelige i at faa større 
Bidrag til Fremme af Ferskvands
fiskeriCl'ne; det var Pe'uge, som gav 
gode Renter. 

]jorhaug: Skal man faa Fart i 
Udklækningsarbejdet, kræves der 
større Bidrag til selve Arbejdet. 
Det er ikke nok at bevilge til In
spektøren og andre Funktionærer. 

(Tidens Tegn). 

Suder. I 
I Gennemsnit giver Udfiskningen : }\r[ajor Holmans Fisketur 

150 Centner om Aaret. Et Minde fra 189'1 af A. Macfie. 
Red. 

Det norske Stortings Forhand
linger om Ferskvandsfiskeri 

den 25/2 16. 
-0-

Til Ferskvandsfiskeriernes Fremme 
blev der bevilget 97,550 Kr. 

(Fortsættes ). 
--0-

Fra Vandene i Nærheden af TroU
hættan dampede yi forbi Venners
borg, over Vennerns store Vandspejl, 
hvor vi anløb den gode Stad Aa
maaL Visiten forløb, uden at der 
hændte noget særligt lige til det 
Øjeblik, da vi atter skulde afsted. 
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Majoren stod paa Dækket og gjorde 
0velseskast, netop som vi gled ud 
af Havnen. 

Borgmesterens Ænder vare sam
lede i en tæt Flok, og med eller 
mod sin Villie fik Majorell sin Krog 
til at lande midt i Flokken. 

Vips var Andefar parat til at 
nappe efter Agnet og blev fanget. 
Damperen skød allerede en god 
Fart, Fiskestangen stod spændt som 
en Bue og Linen som en Violinstræng. 

Jeg vilde imidlertid ikke standse 
inde i Havnen og derved .risikere 
at komme til at staa Skoleret for 
den stedlige Dyrebeskyttelsesfor
ening ! Det var derfor bedst at 
lwmme til Søs snarest muligt. 

Kraftigt, og med begge Vinger 
og Ben, slog Andefar hele Tiden 
fuld Bak. 

Stang og Line anspændtes til det 
yderste, og selv Majorens Staalner. 
vel' var spændt til Overmaal. 

Da vi var komne i Sikkerhed 
ilagtnede jeg Farten, Anden lededes 
ind til Baadsiden og toges op. 

Krogene sad godt fast. 
Naturligvis havde det nemmeste 

derefter været at tage Livet I\f 
Krabaten; men det lykkedes os 
imidlertid at faa Krogene løse paa 
anden i\1aade, og Anden roede lidt 
efter hjemad, som om intet var 
hændt. 

Fra Amål styrede vi derefter 
Kursen forbi Seffle og op gennem 
den lange henrivende By-Elv til 
Jøssefos, hvor der fandtes godt med 
Laks og Ørred. 

Majoren arbejdede stadig med sin 
tunge Laksefiskestang, og ignorerede 
ganslw Ørreden. 

Den lille Frue fik derimod min 
0rredstang og havde glimrende Bid, 
om eud Fisken faldt noget smaa. 

Lidt ovenfor Jøssefaldet er der 
en Landgangsbro, og her stod M!l.
joren gerne og lod Snøren løbe ud 
helt hen til Faldets Krone. 

Saa hændte det en Gang, at der 
blev Bid, tilmed af en kraftig Fisk, 
og der var ingen Muligheder for at 
lande Fisken i den rivende Strøm 
med bratte Bjergvægge pall. begge 
Sider. 

Der stod Majoren paa Broen og 
lo, og bandede; gode Raad vare 
dyre. 

Den .eneste Mulighed for at op
naa et godt Resultat maatte blive 
at tage imod Fisken nedenfor Fal
det. Jeg skyndte mig derfor at 1'9 
ud i en Baad, og da Fiskestangen 
kastedes ud i Elven, var der jo en 
Mulighed for, at vi i hvert Tilfælde 
kunde faa Stangen frelst? Jeg var 
hurtig færdig, og Stangen kom dan
sende ned med Strømmen. Jeg fik 
let fat i den og begyndte at rulle 
Linen ind og Underet skete. Fi
sken var endnu fast og Fiskestangen 
uskadt.. Men hvad var det for en 
Fisk? Ingen kunde besvare Spørgs
maalet! Nogen Tid efter blev det 
dog opklaret, at det var en Stal
ling paa 5 Skaalpund. De ældste 
Laksefiskere deroppe havde aldrig 
før set den Slags Fisk i sine Vande. 

Nogle ret gode Fiskedage havde 
vi imidlertid siden ved den henri~ 

vende Jøssefos, imellem Vermlands 
herlige Skove og Søer. 

Senere gik Færden atter ned 
gennem Byelven ud paa Vennern til 
Aspholmene, en Samling Holme og 
Skær ude i Midten af den store Sø. 
Her tilbragte vi en hel Uge med at 
fiske Aborre. Vi roede langt ud 
med Skibsbaaden til en afsides, men 
ypperlig Fiskeplads. 

De store skrutryggede Aborre bed 



34 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 5. 

udmærket, saa vifik en Mængdeafdem. 
Da det var umuligt at faa Orm 

til Madding paa de nøgne Holme, 
skaffede vi os Maddingen paa føl
gende Maade: Paa en middelstor 
Aborre skares et Snit ret ind ved 
Bugfinnen, derefter førtes Kniven 
mod Halefinnen og Halvdelen af 
sidstnævnte og et Stykke Kød af 
Bugpartiet dannede en udmærket 
og uimodstaaelig Madding. 

En kort Fiskestang og nogle Alen 
Line med to Kroge var hele Red
skabet. 

Vort Fiskeri gik saa udmærket, 
at jeg .nedsaltede en halv Silde
tønde med prægtige Aborre. 

Vel er friskfanget stuvet Aborre 
nnere,men saltet Fisk kan dog og
saa bruges - i Nødstilfælde l 

Majoren havde den Maner at ville 
vædde om alt muligt, ja jeg tror 
faktisk, at det var noget af eu Livs
betingelse for ham. 

Sommetider gjaldt Væddemaalet 
den første Fisk, undertiden den 
største, ja somme Tider kunde det 
hænde, at det gjaldt den mindste, 
der fangedes. 

En Nat sad han længe oppe og 
fabrikerede et Medetøj med mikro
skopisk smaa Kroge, og den Gang 
vandt han V æddemaalet! 

Saa snart vi var til Søs med 
Damperen, skulde vi have Maalskyd
ning med Kuglebøsse. En tom Fla
ske hejsedes op paa Mastetoppen, 
hvor den balancerede paa en Stang; 
var der saa en Smule Søgang vip
pede Flasken ret betæukelig og frem
bød ikke det letteste M aal. Vi 
stod paa Agterdækket og skød, og 
Majoren og Fruen var ivrige Skytter. 
For hvert Forbiskud lagdes der 25 
Øre i Hatten, første rrræffer tog 
hele Gevinsten. 

Jeg, der var mere yandt til Flugt
skydnig med Kugle, lod Hatten 
fylde under stærk Spænding og 
rot betydelig Risiko, til det øko
nomiske Resultat tillod mig at lade 
"Glasset klinge"! 

Da vi var træMe af Maalskyd
ning,' satte vi Kursen mod Aaraas. 
Her fiskede Majoren nogle Dag'e i 
Gul1spångselven. Del' var ingen 
Laks, lIlen godt med Ørred. 

Derefter toges den prægtige Ka
nalvej til V ætteru og Motala. 

(Forts). 

:Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Gedde med Sardel·Sauce. 

Skællene fjæTues af en Gedde paa 
2 k g, den ren "es, skylles, bestrøs 
med Salt og henstaar hermed 1 
Time. Fisken nu i saltet 
Vand tilligemed et Par Løg og en 
Selleri, skaaren i Skiver. Den ko
ger jævnt i Time og derefter op
tages den, udskære" straks i mindre 
Stykker, der hmtigt paa et 
varmt Fad og overhældes med en 
Smør-Sauce, hnH'i er blandet 100 
gl' rensede Sardeller, igen
nem en Sigte; 10 Draaher l\laggis 
Krydderi gi vel' Sardel-Saucen en 
god Smag, 

Spækket, farseret Gedde. 

Fisken renses, fiaas og 
spækkes med ganske fine Sl'ækstrim
ler. Nogle smaa Gedder skrabes, 
renses og l\Oges i saltet Vand, de 
befris fol' Sk ind og Ben, og af Fi. 
skekødet tilberedes en Fars, heri 
kommes l lille Løg, nogle h?1kkede 
Sardeller og Champignons, fint hak
ket Persille, Salt, Peber, en god 
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Skive Smør, l .lEg samt lidt reven 
Parmesan- eller Svejtserost. . Denne 
fint hakkede Fars af de smaa, kogte 
Gedder, (yldes nu i d()n stOI'C', som 

sammensys og lægges paa Brade
panden paa et U ndcrlng af Flæske
skiver. 

Fisken pensles med smeltet Smør, 
bestrøs med reven Ost og belægges 

med smaa Smøl'klumper. l Liter 
Fiskesuppe, kogt pan Benene af de 
smaa Gedder, udrøres 2 af 
Bouillontærninger; denne Suppe hæl
des i Bradepanden tilligel'ned 

Flaske hvid Vill, og Panden stilles 

i den ;-arme Ovn. N aar Gedden be

gynder at faa Farve, dryppes lien 

flittigt med Suppen, hvori den ko
ges. lifter 1/2 Times Forløb, Ilaar 
Fisken er færdig, oyerhældes den 

Il1ed Suppen, so 111 dereftedil nels hæl
des fra den en Sigte. Fisken 

still('s ved Varmen, saalænge Sau
cen Cl' under TilberedIling. Denne 
bestaar af lidt af Suppen, tilsat Ci

tl"Ollsaft og smaa Champignons, hvor
med den koges nogle ~Iinutter; dcl'
eftpr røres piskode .iEggeblommel' i 
Saucen, der straks løftes fra Ilden 
og serveres til den spækkede Geilde. 

1ZJ!..\::;,·a~·d~/;~~.:1~at-,ab.dW~~~ 
~!"lplc:';v'~;?~P!w~i?!c:';P'c:';P'c:';AP'c:';~ 

W lE i øjneæg I 
\17 I 'l",. af . 
~ 
~ Bæk- og Regnbueørred 
~ 
@ faas bedst og billigst 
in 
Æ: fra 

~ Lundgaard Fiskeri lE: 
@ pr. Vejen. 2K 
)It Tilkendt GuldmedailIe il. 
li( 'Iv. paa Fiskeriudstillingen i Kø-

]t benhavn 1912. 2K 
~~~a'0.d.b.d~.:1:;::"d~~a~ 
~v!~~~~~~~~~ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yn~el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Re"nbueørred samt Sætte
fisk af Iiarper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste .Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohl/·istp,nsen • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i c10nann von ei/zen, i 
• • : e(lsvo'ren IN"lkeauktionarius, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler til Kommissions-Salg af aUe Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • : ................ Store Barliner for levende Fisk. ...-.............. : 
• • • .Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • • Tclegr.-Adr.: Fiødleitzen. Telefon: ll.mt l, Nr. 1,547, HambnrJ:. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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. 

&l/~iJ~86 0am6ultur. 
Tclcgr.-Adr. : 

P. IIansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Damkultur, 
Lunderskov. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. -_._ .. --------_._--_._-_._-_ ... _-----------._.~ 

($~~~~~~~~~~~}3~~~~~~~~!~~~@i~~~~ 
Æ W 
~ ~ I Portionsørred, I 

større Ørred, Gedder, Karper, 

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmede 
, . Jernbanestation. 

----======= Konta.t Betaling. ======-- ~ 
G. Doma.schke, i 

a\. J<'ist'lhhandlunr;, Berlin 40, i 
W Lehrterøtrasøe 1S-1!t. ~ m Telegr.-Adr.: Foren.nhaodel. f 
i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. Lørtin", Lykkesholmsalle 3 A, København, 

l'ry .. t i Sort> Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved RasmUJIsom-.K;rogh. 
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Til Anmeldelsen af min Afhandling. 
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Endnu et Par Ord OlU 

Resenbro Aalegaard; 
-o-

l Ferskvandsfiskeribladet for 1. 
Marts skriver Mag. OLtol'strøm, at 
"Dansk Ferskvandsfiskeriforening 
har en moralsk Pligt til at prote
stere i denne Sag". 

Ja protestere, det gør jeg, 80m 

Formand for Ferskyandsfiskerifor
eningen gerne; men IJrotesten hjæl
per vel ikke noget, naar Mag. Ot
terstrøms udmærkede Artikler i 
Ferskvandsfiskeribladet om denne 
Sag ikke har hjulpet. 

Ferskvandstiskeribladets Redak
tion har io hele Tiden staaet paa 
Mag. Otterstrøms Side, ug at jeg 
gør det, er jo givet, eftersom jeg 
var den, der i Ferskvandsfiskeri
bladet for 15. Marts uno, først 
fremsatte Forslaget om Koncentra
tion af .Fangsten i et Fiskevand paa 
et Sted. 

Staten arbejder, ved at købe Re
senbro Aalegaard til Nedlæggelse, 
ikke hen til at skabe rationel Fi
skedrift i Aaen, men akkurat til det 
modsatte, og nationaløkonomisk set 
er det et Tab, at A alegaarden ikke 
bliver opretholdt. 

El Staten købe Resenbro-Aalegaard, 
bør dette ske, ikke {m' at nedlægge 
den, men derimod for ved Hjælp af 
den at {aa Fiskeriet i Aaen drevet 
rationelt. Het' kunde blive et For
søgsvand, hvor man ved Udsætning 
af Aale{aring, kunde {aa at se, hvor 
meget et vel plejet Fiskevand kunde 
yde. . 

Men, Magister Otterstrøm, selv 
om Slaget er tabt ved ResenblO, 
har vor Teori om Fangstens Kon
centration paa et Sted vundet Sejr, 
og vil nok en anden Gang forhindre 
et nyt Resenbro Nederlag. 

Folketingsudvalget, som den 25. 
Februar 1916 afgav Betænkning over 
:B'orslag til Lov om Ferskvandsfiskeri 
skriver: 

"Det er Udvalgets Opfattelse, at 
de bedste Betingelser for en rati
onel Drift af et Fiskevand fremkom
mer, uaa],' Fangstindretningen og det 
paagældende Fiskevands Opland er 
paa samme Haand." 

Her tales ikke om, at det er bedst 
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at nedlægge Fangstindretninger , men 
derimod om at drive dem sammen 
med Fiskevandets Opland. 

Disse Udtalelser viser, at Teorien 
om Fangst paa et Sted ved Aaen, 
med Tilknytning imellem Fangstind
retning og Opland har vundet For
staaelse, og vil sikkert forhindre 
en Gentagelse af Resenbro-Affæren, 
samt maa giv<l os godt Haab om 
Ferskvandsfiskeriets rationelle U d
vikling i Fremtiden. 

Hobro, 9.-3. 1916. 
J. N. Bie. 

Driftslaan til vore 
Dalnbrug. 

-0-

Allerførst vil jeg fortælle 
ne, at jeg er Ejer - Dej, 
hellere sige Indehaver 
større Dambrug. 

Læser
jeg vil 

af et 

For Tiden ligger jeg inde ved 
Sikringsstyrken og er Grænsevagt. 
Mit Fiskeri passes imidlertid af min 
Hustru, der har en stone Dreng 
til Medhjælper. Til at leje en dyg
tig og flrfaren Fiskemester til at 
passe Fiskeriet under min Fravæ
rels, har jeg ikke Ruad, og jeg 
ved heller ikke, hvordan jeg skulde 
faa fat i en saadan. Det er nu 3die 
Gang, jeg er indkaldt til Sikrings
styrken, og at mit Fiskeri hver Gang 
er blevet mere eller mindre van
røgtet, det siger sig selv. 

Der skal nemlig daglig hentes 
:Foder, og alene det at sørge for, 
er en ikke let Sag. Det kan alle 
og enhver ikke, ligesaa lidt som at 
udføre den daglige Fodring af Fi
skene. Produktionens Kvantitet og 
Kvalitet beror navnlig paa en for
nuftig Fodring, og naar Udbyttet 

sk al blive godt, gælder det selvføl
geligt om, at Fiskene hverken faar 
for lidt elier for meget Foder, lige
som der ogsaa maa paapasses, at 
Foderet er sundt og godt. 

Dette er ikke blevet varetaget, 
saaledes som det skuJ.de, naar jeg 
har Hggetinde ved Sikringsstyrken. 
Men de færdige Fisk skal ogsaa 
sælges. Men naar jeg er borte, 
hvem skal saa fiske disse ud af 
Dammene, køre dem i Fiskevogn 
til nærmeste Jernbanestation, for 
der at faa dem anbragte i Vand· 
basiner i Banevogn og saa følge 
med dem til København, f. Eks. 
hvor Fiskene skal leveres? 

Vi maa ikke glemme, at her er 
Tale om Levendeforsendelse af Fisk. 
Enhver vil kunne forstaa, at Salg 
af Fisk ikke kan finde Sted under 
saadanne Omstændigheder, det maa 
vente, indtil jeg kommer hjem. Og 
hvis det skal ske under min Fra
værelse, maa jeg se at faa en kyn
dig Mand fra et andet Fiskeri til 
at besørge det hele. At alt dette 
er et stort Tab for mig, vil selv de, 
der er ukyndige i den Slags Ting, 
kunne forstaa. 
~fen der er andet, der forvolder 
stort Tab. Gnder de Forhold, hvor
under jeg nu arbejder, er jeg des
værre nødt til at sælge mine Fisk 
til en uforholdsmæssig lav Pris. Til 
afvigt.e December Termin f. Eks. sad 
jeg for meget store Udgifter, som jeg 
havde meget ondt ved at klare pas. 
Gl'Und af de store Tab, jeg havde 
lidt siden Krigens Begyndelse. J eg 
var derfor nødt til at sælge saa 
mange som mulig af mine Fisk. 

Kunde jeg have holdt Største
parten tilbage til ind i 1916, 
da vilde jeg kunne have faaet 
en betydelig højere Pris for dem. 
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Thi som beke~dt er Priserne paa 
Ørredfisk højst i Begyndelsen ,af 
Aaret, navnlig i Maanederne Janu
ar og Februar, ja\ undertiden ogsaa 
i Mart!!, hvis vi til den Tid har tem
melig streng Vinter. Dambrugerne 
har herved en stor FOl'døl overfor 
Hav- og Fjordfiskerne. Sidstnævnte 
er nemlig nødte til at kaste de
res fangede Fisk ind paa Fiske
markedet, selvom dette er aldrig 
saa overfyldt, det behøver Dam
brugerne ikke. De kan lade deres 
Fisk gaa i Dammene, indtil de kan 
opnaa en tilfredsstillende Pris for 
dem. Men denne Fordel hal' jeg 
desværre hidtil ikke kunnet udnytte 

,tilstrækkeligt, fordi Forholdene, jeg 
arbejder under, tvinger mig til at 
sælge mine Fisk selv paa de Tider, 
da jeg kun kan faa en forholdsvis 
lille Pris for dem. Og som det er 
gaaet mig, er det vist ganet mange 
andre, Det jeg nemlig har manglet 
lige fra Begyndelsen af, det er 
Driftskapital. 

Paa Grund af manglende Drihs
kapital er det saaledes ogsaa me
I{et vanskeligt for mig at forandre 
Driftsmaaden ved mit Dambrug, og 
deL samme er vist Tilfældet for de 
allerfleste Dam brugere. Hidtil er 
Driften hovedsagelig gaaet ud paa 
at producere Portionsørred, fordi vi 
næsten udelukkende hidtil har udført 
vore Damfisk til Tyskland, hvor den 
Slags Fisk særlig opnaaede høje 
Priser. Men hvem ved, hvordan 
det vil gaa med Udførselen af 
PorHonsørred til dette Land, naar 
Krigen er endt? Det kneb allerede 
før Krigens Begyndelse me-d at faa 
denne Vare afsat i Tyskland gen
nem Opkøberne, og der taltes da 
om Overproduktion af Portionsørred. 
Hvorvidt dette havde noget paa 

sig, skal jeg ikke komme ind paa 
her. Maaske det af andre Grunde 
kan komme til at knibe med at 
faa den Slags Fisk afsatte i nævnte 
Land efter Krigens Ophør til Priser, 
vi kan være tjente med. Alt taler 
for, at vi allerede nu maa se 08 

om elter andre Markeder for Fisk. 
N aa!' jeg med Hensyntagen til 

alt dette overvejer, hvorledes jeg 
for Premtiden skal drive mit Fiskeri, 
sall. at jeg kan blive i Stand til 
fuldt ud at benytte den Fordel, 
Damhruget har, til altid at kunne 
kaste sine Fiskeriprodukter ind paa 
Fiskemarkedet, naar der er stærk 
Efterspørgsel efter den Slags Fisk\ 
sall. ser jeg· ingen anden Udvej end 
at· gaa over til delvis Produktion 
af større 0rredfisk, eller hvad man 
kalder mellemstore Fisk. Mit Salg 
af Fisk vil derved indskrænkes en 
hel Del i Løbet af en 2-3 Aar, 
ligesom jeg ogsaa i samme Tid vil 
faa en forøget Udgift til Fiskefoder. 
Men denne Mindreindtægt og Mer
udgift kan mit Fiskeri ikke bære. 
Skal jeg derfor gennemføre den 
paatænkte Ændring i min Drift, 
saa maa jeg se at skaffe mig et 
DTif'tslaan. 

Men hvor skal jeg faa det fra? 
Jeg læste forleden Dag i· et af 

vore Dagblade et Stykke med Over
skrift: "Driftslaan,ene til det mindre 
Landbrug". 

Der meddeltes deri, at Lov
forslaget derom kan ventes i en 
nær Fremtid og bliver i Overens
stemmelse med Landbokommissio
nens Indstilling. Lykkelige mindre 
Landbl'ugere tænkte jeg. Men jeg 
begreb ikke, hvorfor vort Dambrug 
og vort Ferskvandsfiskeri i det hele 
taget ved blivende skal behandles 
som Stedbarn. Statshusmænd kan 
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faa Statslaan, Hav- og Fjordfiskere 
kan faa Statslaan, Driftslaan kan 
man ve) nok kalde det, og nu vil 
det mindre I,andbrug ogsaa kunne 
faa DrifbJlaan hos Staten. 

Men der er ingen der tænker paa 
os arme Ferskvandsfiskere og Dam
brugere. Jeg er sikker paa, at der 
er mange af begge Slags Fiskere, 
der trænger lige saa haardt til Drifts
Iaan som jeg. 

Det er vel gaaet dem som mig. 
Vi har taalmodig ventet paa, at 
der skulde blive gjort noget for os 
ogsaa i den heromtalte Henseende. 
Saa vidt jeg ved, har det været paa 
Bane tidligere. 

Der er intet Spørgsmaal om, at 
vort Ferskvandsfiskeri og vort Dam
brug har en god Fremtid for sig i 
vort Land, men vi trænger til Støtte 
lige saa vel som det mindre Land
brug og Hav- og Fjordfiskeriet. 

Det vilde være en god Hjælp, om 
disse Fisk erier ogsaa kunde faa 
Dri ftslaan af Staten. 

Denne Hjælp tiltrænges hurtigst 
muligt. 

J. P. N. J. 

Ferskvandsfiskeribladets Redak
tion deler fuldtud det samme Syn 
pas Sagen som Forfatteren af oven
staaende Artikel, og vi føler os og
saa overbeviste om, at Ferskvands
fiskeriforeningens Bestyrelse ikke 
vil lade noget Middel uforsøgt, hvis 
der er mindste Haab om et gun
stigt Resultat med Hensyn til Op
naaelsen af de i disse vanskelige 
Tider saa haardt tiltrængte Drifts
laan af Staten til Dambrugere og 
Ferskvandsfiskere. Red. 

Lovbetragtninger. 
-0-

Folketinget har nu ved to med 
en Dags Mellemrum følgende Be
handlinger gjort Ferskvandsfiskeri
lovforslaget færdigt, og det kan for
modentlig ventes snart at komme til 
Behandling i Landstinget. Det er 
da nok værd at kaste et Blik paa 
vor kommende Lov i dens nuvæ
rende Skikkelse og give den et Pal' 
Ord med paa Vejen til det andet 
Ting. 

Efter min Mening er Forslaget 
nu ikke saa lidt bedre, end da Fol
ketinget fik det til Behandling. Der 
er bleven taget meget Hensyn til· 
de fra faglig Side stillede Ændrings
forslag, og disse har heldigvis kun 
i ringe Grad været præget af lo
kale Interesser, som staar i Strid 
med Almenvellet. Det forekommer 
mig, at Ferskyandsfiskeriet staar i 
Gæld til de Folketingsmænd, der 
paa forstaaeude Vis har varetaget 
dets Tarv og medvirket til de hid
førte Forbedringer; der bør lyde 
en Tak saaveltilUdvalgets Formand, 
O,'erretssagfører Alfr. Christensen, 
særlig for hans Interesse for Be
.vareisen af Statells Fiskerirettig
heder, som til Udvalgets Ordfører, 
Adjunkt Kofoed, der med For
staaelse modtog Ændringsforslagene 
og varmt har interesseret sig for 
Fremhjælpningen af det rationelle Fi
skeri, særlig ved at skaffe de pri
vil egerede Fangstindretninger over 
paa de rette Hænder. En Tak bør 
ogsaa cand. mag. Vilh. Rasmussen 
have; han har dygtigt og klart 
hævdet det nationaløkonomiske Prin
cip, at vi skal tilstræbe det størst 
mulige Udbytte af Fiskeriet uden 
at hænge os i lokale Interesser 

.1. 

l 
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(hvorfor han ogsaa er forskellige 
Lokalinteressers Repræsentanter en 
Torn i øjet), ligesom han stadig i 
sin Bedømmelse af Forslagene lader 
sig lede af, hvad man kender til 
Fiskenes Livsforho] d (noget der ofte 
syndes imod indtil det latterlige). 
Ferskvandsnskeriet har utvivlsomt 
i høj Grad Grund til at glæde sig 
over, at to Zoologisk skolBoe Fol
k etingsmænd har haft Indflydelse 
paa Forslagets Behandling. 

Den største Fare, der truede Lov-
. forslaget, skyldtes et Forsøg paa 
at indskrænke Fredningstiden for 
Laks og Ørred, saa at den i Stedet 
for som efter Kommissionens For
slag at strække sig oyer hele No
vember og December fØlst kom til 
at begynde den lO. November. Mange 
indenfor Udvalget støttede Ændrings. 
forslaget, men efter en lang Debat, 
hvori D'Hrr. Alfr. Christensen og 
Vi Ih. Rasmussen dygtigt talte Al
menvellets Sag mod Lokalinteres 
sernes, rorkastedes Ændringsforsla
get med 40 Stemmer mod 29. Denne 
Afstemning randt forøvrigt sleL 
ikke Sted nnder Ferskvandsnskeri
lovens Behandling, men under Salt
vandsnskerilovens; da imidlertid 
Fredningstiden i salte og ferske 
Vande skal være ens af Hensyn til 
Kontrollen, blev Ændringsforslaget 
taget tilbage ved Behandlingen af 
FBrskvandsnskeriloven. 

Ser det nu ved Sdie Behandling 
vedtagne Lovforslag lovende ud 
(nogle mindre Mangler omtales siden), 
skal man dog ikke glæde sig for 
tidligt; thi meget fælt har imidler
tid faaet Lov til tilsyneladende 
upaaagtet (af Ferskvandsfiskeriet) 
at gro i Forslaget om Lov for Salt
vandsnskeriet. Ser man det ved 

Sdie Behandling vedtagne Forslag 
igennem, finder man adskilligt af 
Interesse ror Ferskvandsfiskeriet; 
man høre blot; 

§ 14. "Landbrugsministeren kan 
dog tillade Fangst og Ilandbrin
gelse ar fredede Fiskearter og 
Krebsdyr i Fredningstiden, men 
kun til Udklækningsanstalters For
syning med befrugtet Rogn og i 
øvrigt paa de Betingelser, som Land· 
brugsministeren maatte anse for 
nødvendige og af ham fastsættes. 
Ligeledes kan Landbrugsministeren 
tillade, -at Fisk, der er benyttede 
til Udk]ækningsanst~lters Forsyning 
med befrugtet Rogn, maa i Fred· 
ningstiden af disse Anstaltersælges 
og forsendos direkte til Udlandet 
pall. nærmere af Landbrugsministeren 
fastsatte Vilkaar. Overtrædelse af 
disse Vilkaar straffes med Bøder 
fra 400-800 Kr., hvorhos Tilladel
sen til Eksport i Fredningstiden 
bortfalder" . 

§ 15. "Fisk, for hvilke der er 
fastsat Mindstemaal", (det er: Rød
spætte, Pighvarre, Slethvarre, rrunge, 
Skrubbe, Aal, Laks, Ørred, Helt, 
Snæbel, Gedde og Torsk) "maa ikke 
anvendes til Føde for Fiskeyngel 
i Udklækningsanstalter". 

Denne Bestemmelse har næppe 
synderlig Betydning, men det er 
dog et ikke urimeligt Forlangende, 
at Ferskvandsnskeriet bliver hørt 
om et Spørgsmaal, der direkte au
gaar det - og det er vistnok ikke 
sket. Bestemmelsen bærer i hvert 
B'ald Præg af at være affattet af 
Personer, der ikke konder meget 
til Dambrug, siden de tror, at der 
fodres i Udklækningsanstalter, og 
at det kun er Yngelen, der fodres. 

§ 15. "Aalekvabber mall. i Tiden 
fra 1. Oktober til 31. Januar kun 
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fanges og ilandbringes til Brug som 
Agn". 

§ 41. "Landbrugsministeriet kan 
under Torskefiskeriet i Skive og 
Hjarbæk .Fjorde, for et Tidsrum af 
3 Aar ad Gangen, tillade Iland· 
bringelse af farvet Laks og Ørred 
samt fastsætte særlige Regler for 
Køb, Salg, Opbevaring og Forsen
delse af saadan Fisk". 

Det er den blandt Ferskvauds
fiskere berygtede Bestemmelse frit 
den gamle Lov om igen. Jeg anta
ger, at der, naar den blot ikke 
faar Lov til at indsmugle sig 
ubemærket, vil rejse sig Protester 
mod den fra de stedlige Aafiskere, 
der sandelig kan have Grund til at 
føle sig brøstholdne over den Und
tagelsesstillillg, der atter er til
tænkt dem. 

Vigtigst blandt disse Bestemmel
ser erdogden førstnævnte(§ 14). Dens 
Betydning er nærmest uovt'rskuelig. 
Formodentlig vilde den ødelægge alt 
Ørredfiskeri af Betydning i ferske 
Vaode og hidføre en Masse Misbrug. 
Hvem tør garantere, at de i Salt
vand fiskede Ørreder vil vise sig 
tjenlige til Formering; det er dog 
sandsynligt, at de først er gyde
færdige, naar de selv bestemmer 
sig til at gaa op. Herom kan man 
efterhaanden skaffe sig Underret
mng men det har man vist ikke 
tæ~ktpaa; det er en Brand, der 

. her er slynget ud; at den vil skade 
Ferskvandsfiskeriet, hvis den ikke 
straks slukkes, er Tel givet, men 
det fik endda være, hvis den gav
nede vort Land; den staar imidler
tid i Fare for at skade den samlede 
0rredbestand, og før man har sik
ret sig herimod, burde Bestemmel
sen aldrig faa Lov at træde i Kraft. 
For øvrigt er jeg stærkt imod det 

Privilegium, der ved denne Be
stemmelse og ved den tilsvarende 
i Ferskvandsfiskerilovforslaget ska
bes for U cl klækningsanstalterne. 
Kun hvis di sse var Statsanstalter, 
og herom kunde der kun undtagel
sesvis bli ve Tale, el' det principielt 
forsvarligt at give dem og ikke 
Fiskerne Salgstilladelsen. (Forts.). 

Frederiksdal v. Lyngby, d. 11. Marts 1916. 

C. V. Otterstrøm. 
mag. scient. 

Til Anmeldelsen af 
lnin Afhandling. 

~o~ 

I sidste Nummer af "Ferskvands
fiskeribladet" har Redaktøren yderst 
velvilligt anmeldt min lille Afhand
ling om Gudenaaen og dens Fiske
riforhold. Da et enkelt Udtryk i 
Anmeldelsen kan give og vist-_ 
nok har givet Anledning til Mis
forstaaelse, maa det være mig til
ladt at bemærke, at Afhandlingens 
Fremkomst skyldes følgende: 

De internationale Havundersøgel
ser har optaget Lakse- og 0rred
fiskeriet i østersøen paa deres Pro
gram; hvert af de interesserede 
Lande lader derfor Fiskeriforholdene 
i et Vandløb undersøge. Danmark 
har valgt Gudenaa, Sverige: Ånger
manelf, Finland: Uleå, Rusland: 
Luga og Tyskland: Persante. Paa 
Opfordring af Dr. A. C. Johansen og 
Magister Løftirg, der varetager Dan
marks Del af disse Undersøgelser, 
gav jeg i 1913 en Skildring af 
Gudenaaen og dens ·F'iskeriforhold. 
Denne Skildring, der ikke har været 
anmeldt her i Bladet, kom sammen 
med de andre Landes tilsvarende 
Skildringer i "Die Lachsfrage im 
im Ostseegebiet" (Rapports et proces-
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verbaux du conseil international 
pour l'exploration de la mel'. Vol. 
XVI. Copenhague 1913). Den an
meldte Afhandling (nærmest et Ef
terskrift til Hovedafhandlingen ) er 
et Bidrag til de internationale Hav
undersøgelsers anden Samling af 
Afhandlinger om Lakse- og Ørred
fiskeriet fra de forskellige Lande, 
(Rapports etc., Vol. XXIII. Copen
haguet 1916). 

At den fremkommer netop nu, hvor 
den maaske kan tjene til at vække 
Modstand mod Planen om Nedlæg
gelse af Resenbro Aalegaard er et 
heldigt Tilfælde; mit danske Manu
skriptblev afleveret i Maj 1915, 
og dengang troede jeg, som det 
fremgaar af Afhandllngen, at Planen 
var opgivet. 
Uheldigt er det derimod, at det ty
ske Sprog, til hvilket min Afhand
ling jo har maattet oversoc,ttes for 
at kunne indgaa som Led i de inter
nationale Havundersøge15ers Skrift, 
rimeligvis lægger Hindringer i Vejen 
for Afhandlingens Virklling i He
senbro-Sagen*). 

Frederiksdal v. Lyngby, d. 4. Marts 1910. 

C. V. OtterstTfJ1n. 
mag. scient. 

l den i disse Dage udkomne Ud· 
gave fra den internationale Hav
forskning om "Die Lachsfrage im 
Ostseegebiet" af Dr. H. Henking, 

*) Af Rigsdagstidende (Sp. 3457 og 3460) 
ses det dog, at Folketingsmændene 
Vilh. Rasmussen og AHr. Christensen 
har drøftet dens Indhold, og at den 
førstnævnte ubetinget sluttede sig til 
de i Afhandlingen fremførte Fang~t
prineipper (Aalefangst i Aalegaard 
(Hesenbro), Lakse· og Ørredlangst i 
Laksegaard (Frijsenvold). Man maa 
da vel vente, at i hvert Fald Hr. Vilh. 
Rasmussen vil protestere' mod Ned
læggelsen af ResenbroAalegaard(ved 
Finanllovens tredje Behandling). 

findes som af Magister Otterstrøm 
bemærket fOl'uden den i ovenstaa
ende Artikel omtalte og i forrige 
Nummer af Bladet af Redaktionen 
anmeld te Biilretnin g af Magisteren, 
tillige en meget interessant Afhand. 
ling af D'hrr. Dr. phil. Johansen og 
Statskonsulent Løfting "Om Gudenaa 
Laksen". 

Pladsmangel forhindrer imidlertid, 
at vi denne Gang kan komme mer
mere ind herpaa, hvorfor vi des
værre ser os nødsaget til at ud
sætte Anmeldelsen hel'om til Bla.dets 
næste Nummer. Red. 

~~~I~~~~~I@~~~~,~ 
W 

I øJ·neæg 
L~\ I af 

ID Bæk-. og Regnbueørred 
Æ. 2t( faas bedst og billig.t 

'\j;.J fra 

1'7·' Lundgaard Fiskeri 
~ pr. Vejen. 

i( pa:il~~~~~'i~~~~:~~:i:l:ø_ 
W jK benhavn 1912. Æ 
e~~I~~~~~~~~~~~~~I~. 

Fiskeriet "laly kk e" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg~ YnKel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes plta 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tan t. J. C. Ch1'istensen. 



44 Ferskvandsfiskeribladet ~r. 6. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste ,Jernbanestation. 

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

8jneæo, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&}f~}fd86 fl)am6ullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Statskonsulent, Magister Chr. L.ftln,;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) "od RasIBusun-ltrop.. 
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Lovbetragtninger. 
(Fortsat). 
-0-

Under Hensyn til Udvalgets for
staaende Stilling overfor vort Fer~k
vandsfiskeri har jeg fundet det rig
tigt at fremdrage en Del Spørgs
maal, der ikke umiddelbart horer 
sammen med Lovforslaget, men som 
vilde blive fremmet meget ved at 
kunne vinde Udvalgets Interesse. 
Det gælder jo at smede, mens Jer
net er varmt! Det er mig en Glæde, 
at Udvalget har taget alle mine 5 
Emner op til Samraad med Mini
steren. Da det tør formodes, at 
disse Ting netop frembyder særlig 
meget af Interesse, skal her gives 
et Referat efter Rigsdagstidende ; 
mulig bliver der senere Anledning 
til at komme tilbage til Emnerne. 

l. Det ene af Spørgsmaalene er 
det allerede flere Gange her i Bla
det omtalte angaaende Statens Fi
skeriret udfor Gudenaaens Trække
sti Ufr. Ferskvandsfiskeribladet 1915 

Sd. 46 og 1916 Sd. 15). Ved anden 
Behandling d. 1. Marts udtalte Land
brugsministeren herom: 

"Landbrugsministeriet har ladet 
denne Sag undersøge saa nøje,. som 
det er muligt, dersom man ikke 
skal gennemgaa samtlige Retspro
tokoller paa Stedet, og vi er kom
met til den Opfattelse, at hele det 
Areal paa Gudenaastrækningen, som 
Staten skulde sidde inde med for 
Øjeblikket, indskrænker sig til et 
Stykke ved Kongebroen, 50 Alen 
langt, der bruges til en Ladeplads, 
og et Stykke mellem Andst og 
Silkeborg paa 4,000 Alen, som for 
Øjeblikket bliver benyttet af Op
synsmændene. Det er hele den 
Strækning ved Gudenaaen, som Sta
ten sidder inde med efter de Un
dersøgelser, vi har foretaget nu, og 
vi kan ikke komme Sandheden nær
mere, medmindre vi skal gaa langt 
dybere til Bunds i hele det paa
gældende Materiale, og det fore
kommer mig, a~ det, der her flr 
Tale om, er saa lidt, at det i og 
for sig ikke betyder saa meget i 
denne Forbindelse". 

Man skulde jo næsten tro, at 
Jylland var meget langt borte, eller 
at de ovre i den Landsdel slet 
ikke kender til at have Papirer paa 
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deres Ejendom! Naar Staten i sin 
Tid har købt Grund til at anlægge 
Kaagstien paa langs Gudenaaen, 
maa Fiskeriretten være fulgt med, 
hvis ikke de hidtidige Ejere for
beholdt sig -den ved Salget. Det 
synes ligetil, og Overretssagfører 
Alfr. Ohristensen, der stillede Fo
respørgselen, havde da ogsaa den 
Opfattelse. N aar det alligevel ikke 
i Løbet af de tre M aaneder*) er 
lykkedes Ministeren at faa større 
Klarhed over Sagen, maa det skyl
des Grunde, som han desværre ikke 
nævner (f. Eks. at Staten ikke har 
foretaget noget egentlig Køb af 
hele Arealet til Trækkestien). Be
klageligvis oplyser Ministeren heller 
ikke, hvor stor en Strækning det i 
det hele drejer sig om (Trækkesti
en er antagelig mindst ca. 15-20 
Kilometer lang), hvor meget af den, 
der givet ikke tilhører Staten, og 
hvor meget~ der maaske er Statens. 
Man kan atter slaa fast, at Staten 
er ilde tjent med, at dens Fiskeri
rettigheder ikke varetages af e11 
Fagmand med Ansvar for, at V ær
dierne ikke forringes ved ublu Over
greb fra anden Side. Men dette frem
gaar til Overflod af det næste 
Punkt. 

2. Statens ferske Vande og deres 
Drift. Herom udtalte Ordføreren 
(Kofoed): "Staten Cl utvivlsomt vor 
største Ejendomsbesidder i de fer
ske Vande. Særlig. i Nordsjælland 
ejer den forskellige store Søer, 
Arresø, Esromsø og Furesø. men 
ogsaa andre Steder i Landet ejer 
den betydelige Søarealer, f. Eks. 
Silkeborg Sø. Dernæst ejer den 
sikkert en Mængde mindre Sø are-

*) Spørgsmaalet fremdroges af Alfred 
Christensen d. 22. November i Fjor. 

aler omkring i Landet, specielt vel 
i en Del af vore Skovdistrikter, og 
desuden ejer den en Del Vandløbs
strækninger og en Del særlige Fi
skeriprivelegier. Men hvad den ejer 
af Fiskevande og Fiskerettigheder, 
foreligger ikke oplyst nogetsteds. 
Nu ved vi, at di~se Rettigheder og 
Ejendomme, som Staten saaledes er 
i Besiddelse af, har en .vis Tilbøje
lighed til at glemmes, at ~muldre 
hen i Tidens Løb, hvis man ikke 
faaI' Rede paa, hvad det drejer sig 
om. Vi har ønsket, at der ikke 
skulde gaa for meget i Glemmebo
gen, og ment, at det, hvis det skul
de forhindres, var paa Tide at op
tage en paalidelig og samlet For
tegnelse over, hvad Staten i Virke
ligheden ejer. Det er næppe saa 
lige en Sag at naa til Bunds deri, 
men Arbejdet vil blive vanskeligere 
ved at udskydes, og nogen Klar
læggelse af Spørgsmaalet maa sik
kert kunne skaffes til Veje. Fra 
Amtmænd og Skovridere og andre 
Eæbedsmænd omkri9g i Landet 
maa Landbrugsministeriet kunne faa 
oplyst, hvilke og hvor store Stræk
ninger Staten ejer paa de Omraader, 
som de vedkommende specielt kender, 
og i Løbet af, lad mig sige, et Aar 
eller saa, maatte der kunne fremkom
me en samlet Oversigt over Statens 
Fiskeriejendomme. Men derefter 
kommer Spørgsmaalet om Udnyttelsen 
af Statens Vande. Det er ikke 
nok at faa at vide, hvad Staten 
ejer, disse Rettigheder skulde og
saa udnyttes, Staten burde efter 
min Mening gaa i Spidsen for en 
god og rentabel og rationel Drift 
af de den tilhørende Fiskevande. 
Staten har mange Betingelser for 
at gøre dette, Staten er for det 
første de fleste Steder eller maaske 
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alle Steder Eneejer af sine Arealer; 
det staar den altsall. frit for at dis
ponere over disse, medtlns alle an
dre Søejere maa dele Ejendomsret
telJ med andre, der maaske er 
uvillige til at in dføre Fremskridt. 
Disse VaI1l!!keligheder har Staten 
altsaa ikke at kæmpe med. Der
næst er Statens Arealer ofte store 
og velegnede til Forsøg, og end
videre staar Landets bedste Sag
kundskab til dens Raadighed, lige
som Staten ogsaa har den økono
miske Evne, som er en nødvendig 
Betingelse for at kunne udnytte de 
Arealer, den er i Besiddelse af, og 
for at kunne gennemføre Frem
skridt paa Ferskvandsfiskeriets Om
raade. Det er imidlertid mit lad
tryk, at disse gode Betingelser for 
et rationelt og rentabelt Ferskvands
fiskeri hidtil ikke af Staten er ble
vet udnyttet tilstrækkeligt. En Del 
af Søfiskerirettighederne har Staten 
i Aarenes Løb solgt og ofte .paa 
en saadan Maade, at hverken Staten 
eller Fiskeriet som saadant har 
nogen Gavn eller Glæde af det. 
Andre Steder har Staten bortfor
pagtet Søfiskeriet, t. Eks. i Arresø, 
Esromsø, Furesøen og Silkeborg
søerne. Nogle af disse Forpagt
ninger er der rimeligvis intet at 
sige til, men andre er utvivlsomt 
mindre heldige, i hver Fald giver 
en Del af disse Vande vistnok ikke 
Staten det Udbytte, de kunde give; 
ej heller betyder de det til Frem.
me af Fiskeriets og Fiskernes Inter
esser, som der var Mulighed for 
under andre Forhold. Indtægten af 
disse Bortforpagtninger er i de fle
ste Tilfælde meget smaa; der er 
vistnok kun 2-3 Bortforpagtninger 
paa over 100 Kr. hver. Det er alt
saa kun smaa Summer, Staten faar 

ind for disse meget store og ofte 
om ikke just fiskerige Arealer, saa 
dog Arealer, som havde gode Be* 
tingeiser for at ernære Fiskeriet og 
Fiskerne. Mange af dem drives uden 
nogen som helst Plan, i hvert Fald 
efter en Plan, som ikke kan siges 
at hvile paa et fiskerikyndigt Grund
lag. Dette burde ændres, og naar 
vi faar den omtalte Fortegnelse 
over Statens Fiskevande, burde den 
lægges til Grund for en fiskerikyn
dig Undersøgelse af hele Forholdet 
og en Overvejelse af, hvorledes 
disse Vande kan udnyttes pall. en 
bedre Maade end hidtil. Naar en 
saadan Plan fremkommer, bør Rigs
dagen sættes i Stand til at dømme 
om, hvad Vej Staten fremtidigt bør 
gaa, om den skal rortsætte ad Bort
forpagtningens Vej eller muligt 
skal slaa ind paa selv at udnytte 
sine Vande og gøre det paa en ra
tionel og moderne Maade. Jeg vilde 
tro) at dette i mange Tilfælde vilde 
være at foretrække. Det vil baade 
set fra ot Fiskerisynspunkt og ud 
fra andre Synspunkter være det, 
der vil give det hedste Udbytte. 
Jeg har rejst dette Spørgsmaal, og 
Udvalget har diskuteret det med 
den højtærede Minister. Jeg vil paa
ny paa U d valgets Vegne henstille 
til den højtærede Minister, at der 
kommer noget ud af dette Spørgs
maal, og at vi faar denne Forteg
nelse, saaledes at Staten kan blive 
klar over, hvad den virkelig er i 
Besiddelse· af, for at der ikke skal 
smuldre mere hen end det, der al
lerede er smuldret hen, og vi der
efter kan faa en Undersøgelse af 
Forholdene, som muligvis kunde 
røre til, at mim gik !rem efter mere 
rationelle Principper med Hensyn 
til Fiskeriet i vore ferske Vande". 
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Hertil svarede Landbrugsministe
ren, "at det er vistnok meget rig
tigt og forstandigt, at man optager 
en Fortegnelse over samtlige de 
Fiskevande, som Staten sidder inde 
med, og tillige faar Oplysning om, 
hvordan de udnyttes, og det høj st 
rimeligt, at de kan udnyttes bedre. 
Men det gælder ikke alene do Vande, 
som Staten ligger inde med, men 
samtlige Vande, baade udenfor vore 
Kyster og inde i vore Fjorde. Det 
er vi vel alle paa det rene med, 
og vi lovgiver netop her for at op
nu, at de efterhanden blev bedre 
udnyttet". 

Svaret er jo ikke saa lidt ved 
Siden af, idet Ministeren øjensynlig 
ikke rigtig har forstaaet, at der 
ikke behøver at "lovgives her" for at 
St.aten skulde administrere sine Søer 
og andre Vande paa en nogenlunde 
tidssvarende Maade. 

3. Danmarks Ørredfiskeri. I Er
kendelse af, at der mangler Bevis
materiale til Støtte for en rationel 
Ordning af vort samlede Lakse- og 
Ørredfiskeri, tog jeg mig for at ud
arbejde en Plan for et virkeligt 
omfattende Forsøg. Tanken herom 
har jo været fremsat talrige Gange 
her i Bladet*), omend ikke i den 
Form, jeg har givet den. 

Ordføreren udtalte om denne Sag: 
"Dernæst har Spørsmaalet om Op
hjælpningen af Ørredfiskeriet været 
rejst til Samraad med den højt-

*) 1904 Sp. 8 (Smidt Nissen), 1905 261-
262 (samme), 376-378 (samme), 1906 
249-255 (samme), 426-427 (samme), 
433 (Jens Chr. Sørensen), 439-440 
(Smidt Nissen), 515 (Fensmark), 1908 
405-406 (»Pioner«), 1!;l10 123-124 (L A. 
Bie), 146 (Smidt Nissen), 172-17i$ (I. 
A. Bie), 1911 Sd.lO·n (Smidt Nissen), 
1912 Sd. 6 (»Bestyrelsen for Aafisker-
ne«), Sd. 65 (Lovændring). \ 

ærede Minister. Der er store Stræk
ninger af vore Vandløb, der ligger 
hen uden nogen opvoksende Ørred
bestand. Sjælland og Fyn er om
trent ørredtomme, og i talrige ud
mærkede jydske Ørredvande er 
Ørredantallet næsten forsvindende; 
Stemmeværkerne lukker af for den 
vandrende Ørred, og de private 
Interesser er ikke tilstrækkelige til, 
at man kan gennemføre Anbringel
sen af Fisketrapper, ad hvilke Le
gefisken kan gaa op, og det er 
egentlig forstaaelig nok, thi Aaej
erne har ikke nogen større Inter
esse i at faa Ørredyngelen op i 
Vandløbet. Han faar ikke derved 
den madnyttige .Fisk, fordi Lege
:fisken er fredet, og Ungtisken søger 
ud til Havet igen. Enkeltrnand kan 
altsaa ikke løse denne Opgave, og 
.Ferskvandsfiskerne som Stand er 
heller ikke i Stand dertil, fordi det 
ogsaa griber ind paa Saltvandsfi
skeriets Omraade. Derfor er det 
ret naturligt, at det er en Statsop
gave. Jeg tillader mig paa Udval
gets Vegne at lægge den højtærede 
Minister paa Sinde, at denne Op
gave bliver taget op fra Ministe
riets Side. Hvorledes den skal gribes 
an, er det selvfølgelig de mere ti
skerikyndiges Opgave at bedømme. 
Jeg vil haabe, at den maa blive 
grebet saa kraftigt an, at det kan 
give et større Udbytte af vort 
Ferskvandsfiskeri i Fremtiden end 
tidligere" . 

Ministeren svarede: "Med Hensyn 
til Nr. 3, Spørgsmaalet om Opret
telse af Forsøgsvande til Fremme 

. af Ørredfiskeriet, er jeg ogsaa enig 
med Udvalget i, at der her ganske 
sikkert er en Opgave, der kan ta
ges op, og der er Trang til, at den 
tages op". 
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4. Udover rent spredteOplys- mndsfiskerieis Vedkommende e net 
ninger har vi nu for Ferskvands
fiskeriet kUli den Statistik der frem
kommer ved, at Statistisk Departe
lllent modtager l\Iedrlelelse om, 
h vilke Vægtmængde LI er ml føres. 
Men denne Statistik er ydel'St pri
mitiv; Ferskyand~fisl{eJ1e deles 
følgende 3 G ru]Jpcr: 1) l ('\'en(le, 
2) i:d{" levende, :1) Laks, 0:'1'('(1. 

Helt, og man maa saa skøll ne, hvor 
mcget indenfor den cnkeltt, Gruppe, 
der har ya~rd den Slags og hvor 
meget den Slags; naar derefter hver 
Slags efter Sl(0n har faad ell Pris 

pr. Kilogram, kan IH~le Udførselens 
Yæl'di lJereglles - men det skulde 
da være mere end et 'l'nef, om Be
regningen passede. JC'g vilde gerne 
haye hat!, at der i Loyen var kom

met en Bestemmelse, der mulig
gjorde en bedre Statistik; det er 
hi(Hil ikke sket, lllen skel' m:laske 
i Landstinget. Ellers forstaar jeg 
ikke, hvorledes l\Iinisteren yil op
fylde sit n,~denstaaende Løfte om 

en bedre Stabstile 
Om denne Sag udtalte Ordføreren: 

"Der er vel IlU saa at sige ingen 
Statistik over, hyad der nsl,es i 
vore felsko Vande. Vi fllar nogle 
Oplysninger om Udførselen frll en
kelte flf vore Jernbanestationer, 
men det er en meget ringe og 1110-

get mangelfuld Stlltistik. Derfor 
vilde det være heldigt, om lilan for
sogte at faa bedre statistiske Op
lysninger 0111, hyad der fiskes paa 

de forskellige Omraadel', navnlig 
der, hvor ilian foretager nye grund
læggende Foranstaltninger, Yngel
udsætning o, l. J eg er meget vel 
klar over, at der er store Vanske
ligheder forbundet med Fremskaf
felsen af en saadan Statistik, og 
at de er langt storre fol' Fersk-

for Salb'andsfiskeriets; men jeg tror 
dog, der kunde gøres en Del i d(n 
Retning, og Udvalget hll], 111 ('nt 
det Sllll1ll1e. Vi har hellstillet tIl 
dell hojtæredo Minister, at Luncl
bl'ugsmillisteriet søgte at raade Dod 
paa 1l0glp af Manglerne ved vor 
Statistik pall dette Omraade". 

!lIillistel'en svarpde: "l\Ied llpn8yn 
til Punkt 4, Fremskaffelsen af en 
hedre Statistik, el' jeg ellig med 
don ærede Ordfører i, at det ('r 
vanskeligt at udarbejde en Statistik 
fur Ferskvandsfiskeriet, langt van
skeligere elld for Saltvandsfiskeriet, 
idet der der i langt højere Gmd fiskes 
af pI'ivate, men jeg hor i hVPl't 
Fald, det er Inulif:it at faa en bedre 
Statistik end den, vi har i øje
hlikket, og det er ogsaa muligt, at 
vi efterhaandeI) kan 1(OII1me videre 

og videre, Slla at .nan i alt Fald 
faar nogeniunde Forestilling om 
Fo1'llOld elJ e, og det skal der bliye 
draget Omserg for. Men Statistik 
er jo i de allerfleste Tilfældo til
Ilærmelsosvis" . 

5. Spildevandslvcmiker. Den nu
gældende Lovs Bestemmelser om 
Vandforurening er ufyldestgørende, 
men har vel ogsaa snart set deres 
sidste Time. Den kommende Lov 
hliver forhaabentlig ikke saa lidt 
bedre paa dette Punkt. Imidlertid 
er Loven kun en Stump Pllpir, hvis 
der ingen er til at føre den igen
nelli, og det mangler der foreløbig 
paa et lille, men vigtigt Omraade. 
Hvad kan det nemlig nytte, at der 
i Loven kommer til at staa, at der 
i Vandforureningtlsager kan tilk aldes 

teknisk sagkyndig Assistance, naar 
en virkelig sagkyndig paa Spilde
vandskemiens Omraade slot ikke 
findes her i Landet. Og det er 
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desværre Tilfældet. Jeg tør nok sige 
det, da jeg selv hidtil har haft med 
Spildevandssagerne at gøre, som den, 
der formodedes at kende mest der
til; den biologiske Side kuude jeg 
vel nok magte, men hele den ke
miske Side af Spørsgsmaalet har 
jeg kun et dilettantisk Begreb om. 
Nu er der en Lejlighed til at bringe 
Orden i Tingen, og gaar man den 
Vej at lade f. Eks. en Kemiker ved 
et bestaaende Laboratorium uddanne 
sig ved Særstudier, bliver Ordnin
gen næppe ret dyr. Og i hvert Fald 
er den hidtidige Ordning uforsval'lig. 

Ordføreren sagde herom: "Ende
lig er der overfor Landbrugsmini
steren rejst det Sporgsmaal om 
Nytten og Muligheden af at faa 
noget mere Sagkundskab med Hen
syn til Forurening af Vandene. Vi 
har herhjemme ikke den nødven
dige Sagkundskab paa dette Om
raade. Medens man i Udlandet har 
drevet Spildevandsteknikken og Spil
devandsvidenskaben ret vidt, har vi 
herhjemme ikke noget Laboratorium, 
der er i Stand til at løse den Op
gave og foretage en virkelig sag
kyndig Analyse af de Vandprøver, 
der sendes ind dertil. Det vilde 
sikkert være heldigt, om man naa
ede til at faa tilvejebragt saadanne 
Forhold, at vi var fuldstændig pall. 
Højde med andre Lande paa dette 
Omraade, og det kunde vistnok 

. gøres uden store Udgifter fra Sta
tens Side. Jeg vil udtrykkelig sige, 
at det ikke er Udvalgets Tanke, at 
der skulde oprettes et nyt Embede 
eller lignende, blot vi kom i Be
siddelse af den nødvendige Sag
kundskab, f. Eks. paa den ~Iaade, at 
Staten lod en Mand supplere sin 
Uddannelse paa det kemiske eller 
biologiske Omraade i Udlandet og 

f. Eks. satte Steins Laboratorium i 
Stand til at foretage disse Analyser." 

Hertil svarede Landbrugsministe
ren: "Det sidste Samraadsemne bar 
angaaet Spørgsmaalet om Uddan
nelse af en speciel Spildevalldske
miker. Efter den Fremstilling, den 
ærede Ordfører nu har givet, el' 
jeg ganske enig med ham i, at det, 
del' her ønskes opnaaet, kan naas, 
uden at del, behøver at koste mange 
Penge, og at Sagen kan have sin 
Betydning, thi det er ganske rig
tigt, at vi herhjemme ikke sidder 
inde med synderlig Sagkundskab 
paa dette Omraade, medens der 
mange andre Steder er langt mere 
Sagkundskab j saa Henseende". 

Til Slut tilføjede Ministeren: 
"Samtlige disse Samraadsspørgsmaal 
skal jeg tage op paa bedst mulig 
Maade, og det er min Opfattelse. 
at naar baade dette Lovforslag og 
det Lovforslag om SaltvandsflskcI'l, 
som vi behandlede før, bliver ved
taget, vil de bidrage til, at baade 
disse og andre Forhold kommer ind 
i en bedre Gænge, saa at Fiskeriet 
i høj Grad bliver fremmet". 

Medens Ministeren tilsyneladende 
betragter sit Arbej de veul'ørende 
Statens Fiskeril'et i Gudenaaen som 
afsluttet, maa man altsaa nu være 
berettiget til at vente. at han vil 
foretage det fornødne fol' at skaffe 
08 en Spildevandskemiker, en brug
bar Statistik, 0rr'O)dfol'søgsvande og 
en Fortegnelse ovel' og faglig Be
dømmelse af Statens Vande samt 
et Forslag om deres Anvend'else. 
Det forekommer mig at være smukke 
U dsigter, og man maa nu haabe, 
at Ministeren maa gribe disse Sager 
rigtig an. 

Det staar nu tilbage at undersøge, 
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om der er noget, som det vilde 
være ønskeligt at faa ændret ved 
Lovforslaget, medens det er Lands
tinget. 

De omtalte Steder i Sa.ltvands
fiskeriloven skal jeg ikke ved denne 
Lejlighed komme ind paa. Men der 
er nogle Ting i Ferskvalldsfiskeri
lovforslaget, som nok kunde blive 
bedre, 

Idet mal! gaar ud fra, ut Ørred
fiskeri ikke mlelukkende er Fersk
vandsfiskernes og ikke udelukkende 
Saltvandsfiskernes Sag, men tvært
imod et FællesanJiggende, kommer 
man ved at studere Tingen lidt nøj
ere hurtig til den Opfatte1st" at der 
er en Svaghed i hele Lovgivningens 
Syn fra dette Spørgsmaal. I Virke
ligheden er det uholdbart, at Staten 
ikke søl'ger fol', at Ørreden faar 
Adgang til Legepladserne; det over
lades til Lodsejernes Porgodtbefin
dende og har disse ingen eller for 
svag Interesse i Ørredfiskeri et, øde
lægget' de med koldt Blod Ørred
bestanden ved at spærre af med 
Stemmeværker, "drukne" Yngelen i 
Engvandingskanaler eller forgifte 
Strømmen med Spildevand. 

Nu el' jeg klar over, at faar vi 
og det faar vi jo forhaabentlig 

nu - et ordentlig Forsøg, der viser 
Godtfolk, hvilken Værdier der til
føres Landet af et vel vedligeholdt 
Ørl'edvand, saa bliver vi ogsaa i 
Stand til at raabe Rigsdag og Re
gering op og faa en ordentlig 01'
redlovgivning. Foreløbig mener jeg, 
at vi maa nøjes med, hvad vi faar. 
Kun er der et Par Punkter, som 
jeg synes, bør ændres. Jeg forklarer 
det bedst gennem et Eksempel: 

En Bækstrækning med udmær
kede Ørredlegepladser ødelægges 
ved Forurening, f. Eks. fra et Mejeri. 

Lodsejerne er nærmest ligeglade, 
Forureningen er maaske af sila 
gammel Dato, at de har glemt den 
Tid, da der var Ørredopgang i 
Bækken, og i hvert Fald er Ørre
den jo fredet i· den Tid, den er 
oppe, saa det er ikke af Interesse 
fur dem; tilmed er de vel sagtens 
Andelshavere i Mejeriet kort sagt 
ing(>n af Lodsejerne vil røl'e ved 
den Sag, Herved lider Landets 
Ørredbestand et lille Tab, der i 
Forbindelse med, jeg tør nok sige, 
mange Hundrede lignende 'rab, er 
en meget alvorlig Historie. Derfor 
el' det ogsaa kun rimeligt, at det 
offentlige efter l,ovforslaget (§ 15) 
kan skride ind. 

Val' det nu Lodsf'jerne, der havde 
klaget, fordi deres Fiskeri blev 
ødelagt, og "de i § 11 nævnte Myn
dighedel*)" gav dAm Medhold, vilde 
Mejeriet fait Besked om at rense 
sit Afløhsvand (Overrisiing, Septie
tank el. lign.), og efterkommer det 
ikke Paabuddet, maa det i Henhold 
til Forslagets § 29, "erstatte de 
fiskeriberettigede den Skade, de 
derved maatte have lidt". Men er 
det det offentlige, der klager for at 
redde Ørredlegepladserne fra Øde
læggelse, saa bliver Mejeriet maa
ske nok kendt pligtig til at rense 
sit Afløbsvand: men lader det være, 
skal det ikke betale nogen Erstat
ning! Saa kan man vist regne ud, 

hvordan det vil gaa! 
Derfor foreslog jeg (1915 Sd. 206), 

at det offentlige skulde kunne for
dre Skadeserstatning for Ødelæg
gelse af Legepladser og Opvækst
steder for Ørred- og Lakseyngel 
eller andre Vandrefisk, samt for 

*) Kan de arme Myndigheder ikke faa 
et Navn? 
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li'orurening af Strækninger, gennem 
hvilke Legefiskene skal op for at 

komme til Legepladserne. 
Forslaget vandt tilsyneladende god 

Tilslutning i Udvalget, men udgik 

alligevel af en olier anden Grunc!. 
.leg haaber llU, at Landstinget vil 
optage det og fore"lanr det fonnu
leret saatedes: 

§ 2!)l1. "Skade forvoldt pall. Lege
pladser og Opvækststeder fol' Laks 
og Ørred eller andrE' Vandrefisk 
ved Forurening eller paa anden 
l\faade samt Skade forvoldt ved 
Afspærring eller E'orurening af 
Vandomraader, der tjener Vandre
fisk til Gennemgang, sknl erstattes 

Statskassen" . 

Følger man (bn sa tllIlle Tan kl'
gang videre, vil man forstan, at 
FiskeriiiIsynet hør bave et vaagt'nt 
øjo med, at Landpts Fiskel'illlulig

heder ikke fml'inges ved printt,e 
Foretagender*). Ved de større Vand
løb har Lodsejorne maaske nogen 

}'iskel'iinteresse, men ved de smaa, 

h vor Ørred en kUli er i Frednings
tiden (Legetiden) og som ikke-mad
nyttig Ungfisk, vil Lodsejerne som 
Hegel være ligeglade. Hel' bør Fi

skeritilsynet derfor altid' have et 

Ord med i Laget, naar "de i § 11 
nævnte 'Myndigheder" i Henhdd til 

samme § 1 i skal til at virke. :VJen 
nu er § 11 saa uheldigt affattet, at 
(len ikke kan forstaas af alminde
lige dødelige. Thi siden jeg (i Fersk· 
vandsfiskeribladet 1:,)]5, Sd. 191) 
udtrykte min Tvivl om, hvad Para

graffen betød, er det endnu ikke 
lykkedes mig at tyde det. Og Vand-

') Ikke fordi det oflentlige er synde
frit ! Hvem tænkte paa Ørredbe
standen, da Kongeaaen ved en Klap
sluse unddroges SOI11 Tillægssted for 
Ørred? 

synsmændene er vel ikke altid saa 
store Jurister, at man kan være 
sikker paa, at det guaI' dem bedre. 
.Jeg babel' d.erfor, at Landstinget 
vil fordage den lille Tilføjelse, der 
skaft'er Klarhed, ·og affatter Be

stemmelsen sanledes : 
§ l "Forinden Y~lndsynsmæn

dene ell('r Lllllf!v:esellskOIllmis:liOJH"n 
afsiger Kendelse, skal del' gives 

Flskcl'iinspc ktørell ... ". 
At Bpstemmelsel'llc om Fiske

trappel' (§ ti) og Ellgvanding.sgitl'c 
(§ H) ser meget kønne ud, hindrer 
ikke, at de helt bar spillet Fallit. 
Der er mig bekendt ikke indrettet 
cet Engvandingsgitter, siden vi fik 
Loven i 1907, og vistnok kun een 
Fisketrappe (Silkehorg). Viser det 
ikke tydeligt, at Saltvl1ndsfiskeriet 
bal' beldippet Fershandsfiskel'lles 
0lTPC]iallgst saa meget, nt lll.HlJ ikke 

mere kan hygge Ørredbestandens 
Vedligeholdel:>e paa Lodejernes In
tereslSc, men maa tagrc; Skeen i en 

anden Haand. Herved kan det dog 
næppe hjælpe at røre, før vi har 
Hcsultatel'l1e frll de Fo I'søgsvallde, 
som Landbrugsministeren har lovet 

O" 

Allerede ved Gennemgangen af 
Kommissionens Forslag (HH5, Sd. 
l~a)fremsatte jeg Indvendinger mod 

Planen om at lade EksporttilladeI
sen for de afstrøgne Ørreder gaa, 
til Udklækningsanstalterne i St.edet 
for til Fiskerne. Jeg har senere for
mulm'et en Ændringsforslag herom, 
som Udvalget ogsaa syntes at ville 
optage; men det er aUigevel gaaet 

ud . .leg hanber nu, at Landstinget 
vil modsætte sig Indførelsen af dette 

nye Privelegie og følge mit Forslag: 
§ 153• "Landbrugsministeren kan 

tillade, at Fisk, der er benyttet 
til Udklækningsanstalters Forsyning 
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med befrugtet Rogn, maa i Fred
ningstiden sælges og forsendes di
rekte til U dland0t paa nærmere af 
Landbrugsministeren fastsatte Vil
kaar. Tilladelse til Salg og Udfør
sel kan efter Landbrugsministerens 
Skøn gives enten til den paagæl
dende Udklækningsanstalt eller til 
en Forening (jfr. § ~O) af det paa
gældende Fiskevands fiskeriberetti
gede eller til dermed ligestillede 
eneberettigede til Fiskeriet". 

Mit Forslag om en Tilføjelse g~a
ende ud paa at hindre visse Vand
forurenings sager i at forældes (jfr. 
1915 Sd. 206) er bevet fulgt; men 
mærkværdigvis har der indsneget 
sig en lille FOLskel, som ødelægger 
meget; det ,,2det Punktum", som 
er tilkommet, bør atter forsvinde, 
saa at Ordlyden bliver: 

§ 302,2. "Herfra undtages dog 
Overtrædelser af Bestemmelserne i 
§ 13, 2det Stykke". 

Som allerede omtalt har Ministe
ren lovet at gøre noget for at 
skaffe en bedre Statistik for Fersk
vandsfiskeriet. Det lader sig imid
lertid sikkert ikke udenvidere gøre 
ad den hidtil fulgte Vej: gennem 
Forespørgsler til dem, der menes 
at kunne give Oplysninger. Thi alt
for mange undlader at svare og 
derimellem som Regel mange af de 
vigtigste. Den samlede Handelsstati
stik kan forbedres ved anden Lej
lighed, og det tiltrænges haardt; 
mE;ll Statistikken for de enkelte 
Vandqmraader, som man maa have 
for at kunne se, om der er Frem
gang eller Tilbagegang i Fiskeriet 
i hvert Fald de Steder, hvor Sta
ten yder Bidrag til dets Fremme 
(jfr. Ordfører~ns Forespørgsel), den 
Statistik bliver næppe til noget, 
med mindre vi faar en Bestemmelse 

i Loven af orritrent dette Indhold: 
"Fiskere og andre fiskeriberettigede 

ved de i § Il nævnte Vande samt 
Fiskehandlere er pligtige til paa 
Forlangende af Fiskeritilsynet at 
opgive deres Fangst og Omsætning 
efter bedste Overbevisning. Nægter 
nogen at opgive Fangst eller Om
sætning, eller opgiver han forkert 
mod bedre Vidende, anses han med 
Bøder fra . . . til . . . ". 

Endelig er der at Punkt tilbage. 
Det er Regulativparagraffen, som er 
blevet ændret. Efter Forslaget, som 
det er nu, malt ingen afgive mere 
end 4 Stemmer (altsaa sin egen + 
3 Fuldmagter). Prøv at spørge Be
styrelserne for Fiskeriforeningerne 
for Skive-Karup Ari, for Varde
Toftnæs-Holme Aa, Kolding-Nebel
Aakjær Aa o. s. v., om de tror, at 
de paagældende Regulativer kunde 
være oprettet, hvis ingen maatte 
faa mere end 3 Fuldmagter. I Be
tænknillgen til Lovforslaget moti
veres Bestemmelsen med, at den er 
"en Følge af, at tilsvarende Æn
dringer er foreslaaet indførte i Salt
vand sfiskerilovforslaget". Det er 
selvfølgelig, hvad man kalder en 
"Dæksmand". Hvem der vil vide 
Besked, kan se efter i Rigsdagsti
dende Sp. 1512-1513. Fordi Bestem
melsen er god ved de salte Vande, 
kan den godt være umulig ved de 
ferske, og det sidste er i hvert 
Fald Tilfældet. Hidtil har den ube
grænsede Fuldmagtstilladelse vist 
sig meget gavnlig for Oprettelsen 
af Regulativer, og det er egentlig 
karakteristisk, at Striden om Regu
lativet ved Stubbe Sø staar mellem 
den Mand, der. vil ha ve rationelt 
Fiskeri med Fællesdrift og derfor 
har baet oprettet Regulativ, og 
dem, der vil gammeldags, planløst 
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Fiskeri efter bedste Beskub. I Ste
det for at støtte disse sidste skulde 
deres Fortalere paa Tinge vist her 
anvende Vilh. Rasmussens i anden 
Forbindelse udtalte Ord (Higsdags
tidende Sp. 3488): "Vi skal oplyse 
vore Vælgere om, hvad der tjener 
til deres eget Vel, og vi skal der
for sige til dem: Det er imod jeres 
egne Interesser, hvis der træffes 
den Bestemmelse, som I i Øjeblik
ket ønsker . . .". 

Da det jo for uindviede rriaaske 
kan se bestikkende ud, at Afstem
ningsmaaden for Saltvandsvedtægter 
og Ferskvandsregulativer bør være 
nogenlunde ensartet, skal her blot 
nævnes den afgørende Forskel. Ved· 
tægterne oprettes efter Afstemning 
blandt de omboende stemmeberet
tigede Fiskere, hvilket efter Salt
vandsflskerilovforslagets § 26 er 
"Fiskere, der· har fyldt 21 Aar, som 
driver og i mindst 2 Aar har dre
vet Fiskeri som Erhverv, og for 
hvis Vedkommende efter Kommu
nalbestyrelsens Skøn mindst af 
deres Aarsindtægt ved personlig 
Virksomhed skyldes Fiskeri". He
gulativerne oprettes derimod efter 
Afstemning blandt alle Lodsejerne 
ved det paagældende Vand, selvom 
de aldrig har set en ~'i8k. En Mand, 
der har 3/0 af sin Indtægt af l!'i
skeriet, skal nok møde ved Afstem
ningen, hvis han blot kan, men den, 
der ikke har Spor af personlig In
teresse for Fiskeriet, betænker sig 
to Gange, før han spænder for Vog
nen og kører til Regulativmøde. 
Saa er det jo endda ofte Tilfældet, 
at Yejforbindelserne langs Aaløbene 
er daarlige, og drejer det sig om 
Aastrækninger paa 30 Kilometers 
Længde eller mere (som det hal' 
gjort det ved Skive-Karup Aa og 

Varde Aa), er det givet, at det kun 
er de flskeriinteresserede, der kom
mer til Stede paa Mødet. Den lille 
Tilføjelse om de 4 Stemmer er der
for en højst reaktionær Opfindelse 
til Trods for sit Ophav. Skal galt 
være, maattfl man hellere lade Mø
det vær.e beslutningsdygtigt uden 
Hensyn til de· mødtes Antal eller 
Vandareal, og saa kunde man helt 
forbyde Fuldniagterne. 

Hermed ønsker jeg Ferskvands
fiskerilovforslaget Lykke paa Rejsen 
gennem det høje Ting. Gid det maa 
blive forbedret, f. Eks. med de 
.lEndringer, som jeg hel' efter bed
ste Evne hal' foreslaaet. Men gid 
det i hvert Fald ikke maa blive 
forringet - saa har vi endda faaet 
en god Lov og vel bedre, end man 
paa Forhaand havde turdet vente. 

Frederiksdal v. Lyngby, d. 11. :\iarts 1916. 

C. V. Otterstrøm: 
mag. scient. 

Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Stuvede Aborrer. 
Skællene rives af Fisken, som der

efter renses og skylles godt; den 
bestrøs med Salt, hvormed den hen
staar 1 Time. 

En Kasselolle smøres i Bunden 
med et tykt Lag Smør, og den godt 
skyllede og igen tørrede Fisk ven
des i rigeligt Mel og nedlæggt;ls med 
hakket Persille og smaa Klumper 
Smøl'; over hvert Lag strøs lidt Mel, 
og saaledes fortsættes med Fisk, 
Persille, Smørklumper og Mel. Vand 

kun det højst nødv~ndige - hæl
des over Fisken, der under Kognin
gen ry stes lidt i Kasserollen. Ved 

. i 

j 
l 
I 
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Anretningen optages Fiskene med 
en Hulske, lægges paa et varmt Fad, 
og Saucen legeres med Æggeblom
mer, pisket med lidt koldt Vand; 
den smages til med Salt og hældes 
over de varme, kogte Aborrer; Ret
ten bestrøs med hakket Persille. 

Brasen med Dild-Sauce. 
Fisken befris for Skællene, lenses, 

skylles, aftørres, bestrøs med Salt 
og henstaar saaledes en Time. Her
efter tørres den. i varmt, 
saltet Vand tilligemed nogle Suppe
urter, l Løg, l Laurbærblad og 
nogle hele Peberkorn. Naar Fisken 
er kogt, hældes noget af Suppen fra 
igennem en Sigte; Suppen indkoges, 
afbages med Smør og Mel, og fint 
hakket Dild og stødt, hvidt Peber 
røres i den. 

Fisker søges. 
Til Hjælp ved FJskeriundersøgelserne 

søges en ung Fisker, der helst maa være 
kendt med almindeligt Søfiskeri (Vaad, 
Garn, Kroge). Det drejer sig kun om 
SQmmermaanederne (Maj-Angust, I1lU
lig ogsaa September og Oktober). Løn 
100 Kr. maanedIig. Fiskeren maa selv 
sørge for Logi og Kost her ved Furesø, 
men taar paa Hejser til andre Søer 
særlig Godtgørelse. Man henvende sig 
til Magister C. V. Otterstrøm, Fre
deriksdal ved Lyngby . 

~~~t'-~~~~~lE~~($ 
1K lK 

I øjneæg I 
I Bæk- og ~:gnbneørred I 
~ f8as bedst og blIIlgot ir 
1i! f" I 
~ Lundgaard Fiskeri 
i pr. Vejen. 

i Tilkendt GnIdmedailIe i.' pall, Fiskeriudstillingen i Kø-
Æ bcnhavIl 1912. 

®~~~~~~~~~ 

Fiskeriet "laly kk e" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg~ Yn"el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portiollsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afbentee paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. ChJristl'Jnsen. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • -• 

c§oRann von eitzen, 
edsvoren Fiskeauktionarius, 

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

: SaItvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
• • 
• •• _~.!.!.. __ .! ... ~!...... Store Balliner for levende Fisk. . ••.••.••...... !.. • • • • • - J erbaneforsendelser adresseres til: Altona. -• • • Telegr.-Adr.: Fi.cheitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, HalDbur.,. • • • • • .... -........................... _ .. _._. __ .. _ .. --.-.. _. 
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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. --

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

~J/~9rJ86 f/)am6ullur. 
Telegr.-Adr. : 

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

Damkultur, 
Lunderskov. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
W 

I Portionsørred, 
~ større Ørred, Gedder, Karpep, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afbentes med Specialvogn paa nærme.te 

Jernbaneltatton. 

-- Kontant Betaling. ====--

G. Domaschke, 
I'isehhandlunr:. BerUn 4,0. 

Telegr.-Adr.: t"orellenhandel. 

Statskonsulent, Magister Chr. I ... _ftin:;. Lykkesholmsalle 3 A, KøbenhavR. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aklieselskab) ved Rasmuslen-Kroch. 
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IntlllOld: 
Ringkjøbing Fjords fremtidige Fiskeri

forhold. 
Annoncer. 

Ringkjøbing Fjords 
fremtidigeF!skeriforhold I 

Som bekendt nedsatte Ministeriet I 
for offentlige Arbejder i 1914 en I 
Kommission, som skulde undersøge, l 

hvorledes Afløbsforholdene ved Ring- I 
kjøbing Fjord endelig burde ordnes. 
Denne Kommision kom til at bestaa 
af følgende fem Fagmænd: 

Professor G. Schønweller (Vand
bygning ). 

Statskonsulent K. Hansen (Land
brug). 

Fiskeriinspektør F. V. Mortensen. 
Ingeniør under Vandbygnings

væsenet A. Poulsen. 
Ingeniør Claudi Westh (Hede

selskabet). 
Ved Juletid afgav Kommisionen 

Be,tænkning. Denne er et omfangs
rigt og interessant Arbejde, der 
spænder over meget forskellige Om
raader: Vandbygningsteknik, Land
brugslære, :Floristik, Hydrometri og 
Fiskeri. De fem Herrer er enige 

om at fremsætte et Forslag, efter 
hvilket Vandet i Fjorden bliver 
brakt, idet Hvide Sande Kanalen 
genaabnes, men saaledes at Strøm
men gennem den reguleres med 
Sluser. Medens jeg, da jeg skrev 
hel' i Bladet for et Aarstid siden*), 
nærmest regnede med, at Ring
kjøbing Fjord vilde blive omdannet 
til en Ferskvandssø i Overensstem
melse med Oberstløjtnant P. Han
sens Forslag, er det nu rimeligst 
at vente, at Fjorden - i alt Fald 
for en Aarrække - vil blive brak, 
ligesom før Hvide Sande Kanalen 
blev aabnet i 1910; dog bliver Salt
holdigheden efter Kommissionsfor
slaget en Del større (c. 2 % mod 
c. O,5-C. 1)~ % tidligere). 

Der har dog rejst sig en Del 
Kritik"'''') mod Kommissionsforslaget, 

*) llRingkjøbing Fjord som en Fersk
vandssø med Aalekiste«. Fersk
vandsfiskeribladet 1915 Sd. 21. (Sæt
teren - ikke jeg - har udeladt 
det jydske j i N avnet). 

**) J. Munch·Petersen: Ringkøbing 
Fjord, en Oversigt over de i de 
senere Aar foretagne Arbejder. In
geniøren, Sd. 673. 

Samme: Ringkøbing Fjord. Inge
niøren, 1916 Sd. 95. 

Karl Thalbitzer: Ringkøbing 
Fjord. Nogle Bemærkninger om 
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og det er vist ikke udelukket, at 
det ikke bliver gcnnemført uforan
dret. Det el' Hensynet til Land
bruget og de forskellige Afvandings
projekters Forsvarlighed og Kost
barhed, som i førate Række cr af
gørende for Fjordens Skæbne, og 
disse Forhold maa de pall. disse Om
raader sagkyndigE; drøfte. Men Fi
skeriets Interesser er jo ogsaa me
get betydelige, og kan de end ikke 
komme i første Række, er det dog 
muligt, at de kunde faa Vægtskaa
len til at synke afgjort til Fordel 
for en bestemt Løsning af Sagen. 
Det er derfor intet mindre end vor 
Pligt at bidrage til en alsidig Be
lysning af Spørgsmaalet ved at un
dersøge, hvorlodes Fiskeriet vilde 
blive stillet i de forskellige Til
fælde. Dette er rigtignok allerede 
gjort af Fiskeriinspektør Mortensen, 
som har redegjort derfor i Kommis
sionens Betænkning, men dels er det 
rimeligt, at dette Blads Læsere gerne 
vil vide, hvad Fiskeriinspektøren 

Kommissionsbetænkningen. Inge
niøren, 1916 Sd. 165. 

Medens Munch-Petersen dels me
ner, . at Fjordvandet vil blive fer
skere, end af Kommissionen be
regnet, dels hævder, at de foresIaa
ede Anlæg ved Udløbet er utilstræk
kelige og maa ~øges med et Par 
D.ækmoler til c. 2,2 Millioner Kroner, 
hvis man ikke vil foretrække en 
helt anden Ordning af Udløbsfor
holdene, saa gaar Thalbitzers Be
mærkninger ud paa at vise, at Fersk
vandstilstanden vil være fordelag
tigere end beregnet, idet Rørskæret 
vil faa helt andre Betingelser end 
forudsat, idet det vil ødelægges af 
det 2 Ofo saltholdige Vand (hvor det 
er sat til c. 7,1 Million Kroners 
Værdi), ~:men udvikles godt i det 
ferske Vand (hvor det ikke er reg
net til mere end 2 Millioner Kro
ner). 

har sagt om Fiskeriet i denne Fjord, 
som hvis den bliver fersk, vil for
øge vore ferske Vandes samlede 
Areal med omtrent Halvdelen, dels 
lader der sig et og andet tilføje, 
som synes af Betydning for Sagen. 

Først skal der gives en kort Be
skrivelse af Fjorden, som jeg til
lader mig at udskrive efter Docent 
Munch·Petersens Artikkel i "Ingeni
øren" . 

"Ringkjøbing Fjord, der adskilles 
fm Havet ved den c. 1 km brede 
Holmslands Klit, er c. 30 km lang 
og 15· km bred og har et Vand
areal af c. 300 km2 eller henved 
51/2 Kvadratmil, d. v. s. et Areal 
halvt saa stort som Bornholms 
Fjorden er opfyldt af talrige flade 
Grunde, og ud for disse er Dybderne 
omkring 3 m. Den største Dybde, 
5 m, findes ud for Stauning Pynt. 
Middelvandstanden i Fjorden var 
før Hvide Sande Kanalcnl'l Aabning 
c. 30 cm højere end Havets Mid
delvandstand, men sænkedes der
efter en Snes cm. Flodskiftet i 
Havet er ca. 80 cm. Fjordbunden 
bestaar af Sand, dækket af et Lag 
Dynd af forskellig Tykkelse. 

Fjorden modtager Afløb fra et 
overordentlig stort Opland, c. 3400 
km2 eller henved 50 Kvadratmil. 
Den betydeligste Vandmængde til
føres den fra Skjernall., der er ca. 
13 Mil lang og har en Vandføring 
af 20~30 mS. Medens Middeltil
strømningen om Sommeren udgør 
c. 24 mS pr. Sekund,samtidigt med 
at Fordampningen af Fjordvandet 
kan anslaas til ca. 16 mS pr. Se
kund, vil en stærk Vintertilstrøm
ning kunne løbe op til 2-300 mS 
pr. Sekund. Stad il ~'jord afvandes 
gennem den lille All. Vonaa til 
Ringkjøbing Fjord. 
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Kort over Ringkjøbing Fjords Vandomraade. 
-0-

Nordligst ses Iltobby Sø og Nørresø, der gennemstrømmes af Madum Aa. 
Sydligere ligger Stadil Bjord med en ø, Hindø, og de tre Tilløb: Tim Aa, Hobro 
Bæk og Hover Aa. Veslligere, tæt indenfor Klitterne, ligger tre Søer, af hvilke 
den sydligste kaldes Vester Stadil Fjord. Fra Stadil Fjord fører Vondaa mod 
Syd lil Ringkjøbing Fjord; undervejs optages Heager Aa. Ringkjøbing Fjord inde
holder en større ø, Klægbanken, der ligesom Halvøen (1 ipperne) i dens Sydende 
er nydannet Land. Fjordens gamle Afløb, Nymindestrømmen, gaar Vest om Tip
perhalvøen langl mod Syd, men er nu spærret med Dæmninger, saa at Vandet 
ledes ud gennem en i 1915 gravet Kanal, som ligger udfor det Vand, (Gjødelen), 
der overskærer Tipperhalvøens Stilk ved Grunden. Den i 1910 aabnede og i 
1915 at lukkede Hvide Sande Kanal ligger paa Højde med Klægbankens Nordende. 
I Ringkjøbing Fjord munder foruden Vondaa følgende Vandløb: HugbO,rg Bæk, 
Venner Aa, Mejlby Bæk, Andn~p Bæk, Skjern Aa, Stygbæk, Hemmed Bæk, Gjedde
grøft og Falen An (Lydt~1n Aa), medens en Kanal leder Aneraa til Gjøddelen. 

Kortet viser, at Skjern Aa er langt det betydeligste af Vandløbene. Denne 
paa Søer fattige, men pan Tilløb des rigere Strøm er den danske Aa, der har 
størst Vandføring. Fra Naturens Haand var den sikkert et fortræffeligt Lakse
og Ørredvand, men næppe noget andet større Vandløb er i den Grad udnyttet 
til Overrisling, og Følgerne heraf for Lakse- og Ørredbestanden er ikke ude
blevet, thi der er intet gjort for at afbøde dem. De Linier, som snart paa den 
ene Side og snart paa begge følger lange Strækninger af Aaerne, er Eng
vanddingskanalerne. 
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Manforstaarsaaledes, atRingkjøbing 
Fjord nødvendigvis maa have et 
Afløb til Vesterhavet. I tørre Somre 
vil den lukkede "Fjord ganske vist 
ikke stige synderligt. Regner man med 
de fornævnte Tal, vil saaledes Vand
!!tanden i den lukkede Fjord om 
Sommeren kun stige ca. 3 mm i 
Døgnet eller naar der ses bort fra 
Fordampningen: 7 mm i Døgnet; i 
Løbet af en Sommermaaned aItsaa 
mellem 10 og 20 cm. Om Vinteren 
vil derimod Vandstanden i et Døgn 
kunne stige over 7 cm og i Løbet 
af en Uge~ henved 112 m. 

Men hvor skal Afløbet være, og 
hvorledes skal det være? S Ira l det 
ligge Syd paa eller Nord paa, ved 
Nymindegab, ved Gjødelen (lidt nord 
for Nymindegab Kro), ved Hvide 
Sande eller endnu nordligere ? Skal 
Udløbet forsynes med en Sluse, 
eller kan man lade det være aabent, 
blot forsynet med nogle 'Moler til 
Indsnævring og Sikring af Kanalen, 
eller behøves der maaske slet intet 
andet end en Kanal uden Moler og 
uden Sikringsværker ?" 

Som Følge af den overvejende 
sydgaaende Strøm langs Kysten og 
de store Sand mængder, der føres 
med den, er det oprindelige Afløb 
fra Fjorden bleven forskudt længere 
og længere mod "Syd. Til sidst 
førte et langt smalt I,øb (Nyminde
strømmen) fra Fjorden ned mod Syd 
til Udløbet ved Nymindegab. I 
1910 gravede man den ny Kanal 
ved Hvide Sande og lukkede af 
ved Nymindegab; men paa Grund 
af de velkendte Ulykker, som dette 
ubesindige Foretagende førte med 
sig, har man nu atter med stort 
Besvær lukket Hvide Sande Kanalen 
og aabnet et Udløb ved Nyminde
strømmen (udfor Gjødelen). For-

holdene ved H vide Sande er føl
gende: Kanalen er spærret med to 
Dæmninger; den vestligste dannes 
af de sammenbyggede Indsnævrings
moler, som bestaar af Betonblokke 
og Sand, medens den en halv Kilo
meter østligere liggende er et bue
formet Sand dige. 

Den øjeblikkelige Tilstand ad
skiller sig da ikke saa overordent
ligt meget fra den, vi havde, før 
Hvide Sande Kallltlen mod Sag
kundskabens llaad blev gravet. Det 
blev en' dyr Selvklogskab ! Kommis
sionen beretter, at Udgifterne siden 
1908 har været c. '1,3/4 Million Kr. 
foruden Erstatningerne til de ska
delidte Lodsejere. Nogen Trøst maa 
man s~ge at hente i Betænkningens 
Ord (Sd. 18): "I Kommissionens 
Forslag kan Værkerne ved Hvide 
Sande og Havneanlægene ved Ka
nalen samt resterende Materiel an
slaas at indgaa med en Værdi af 
ca. 0,75 Mill. Kr., .og andre af de 
udførte Anlæg har blivende Værdi. 
Endvidere har Tilstedeværelsen af 
Hvide Sande Kanalen skabt Erfa
ringer, der har været af Betydning 
for Kommissionen." 

Vi vil nu kort nævne, hvilke In
teresser Kommissionen har haft at 
tage Hensyn til. 

1. Landbruget. l faa Ord er 
Stillingen den, at de nordligste Egne 
(nord for Stadil :F'jord) ønsker Vand
standen sænket det mest mulige, 
medens de sydlige (Tipperne o. s. v.) 
ønsker Vinteroversvømmelser og Brak
vand, men ingen Oversvømmelser om 
Sommeren. I alt er et Areal af 22,434 
ha interesseret i Vandstandsforhol
dene. 

2. Skibsfarten. Ringkjøbing By 



Nr. 8. Ferskvandsfiskeribladet si 

vilde gerne have gode Besejlings
forhold. Kan der ikke blive Tale 
om større Skibe, er det i hvert Fald 
af stor Vigtighed, at Fiskefartøjerne 
kan passere Udløbet. 

3 .. Udløbsforholdenes tekniske 01'd
ning og Omkostningerne derved. 

4. Fiskeriet. a) Kan Udløbet 
let og sikkert passeres, er der Mu , 
lighed for et indbringende Vester
havsfiskeri med søgaaende Fartøjer 
med Ringkjøbing Fjord som Basis. 
Er Fjordens Vand salt, kan Havn· 
skell sejles levende ind til Ring
kjøbiGg: er det for brakt eller end
og ferskt, vilde Havnskene dø under 
Sejladsen i Dammen og maa derfor 
sejles andet Steds hen. 

b) Uafhængigt af dette Spørgs
maal er Fiskeriet inde i selve Fjor
den; det er det, vi i det følgende 
udelukkende skal beskæftige os med. 

Betænkningen nævner (Sd. 31), 
at Befolkningens Ønsker med 
Hensyn til Fiskeriet kan samles 

passer bedst sammen med Havfiske
riet, der almindelig betragtes som 
det vigtigste." 

l Betænkningen gives (Sd. 20, føl
gende Skildring af de hidtidige Fi
skeriforhold i selve Fjorden: 

"Før 1910 var Fiskeriet i I<Jor
den et udpræget Ferskvands- og 
Brakvandstiskeri. Fiskefaunaen var 
fattig paa Arter, der ynglede i 
Fjorden, men ret rig paa Arter, 
.der tilbragte en kortere eller 
længere Tid i denne. De vig
tigste forekommende Nyttensk var 
Aalen, Silden, Skrubben, Helten, 
Aborren, Graaskallen og Gedden, 
hvorhos der af Laks og Ørred aar
lig fiskedes 4 til 5000 kg. Det sam· 
lede Fiskeriudbytte val' dog efter 
Omstændighederne ikke ubetydeligt. 
For Femaaret 1905-1909 er det 
aarlige Gennemsnitsudbytte opgjort 
til en Værdi af ea. 149,000 Kr. 

Vandets stærkt forøgede Salthol~ 
dighed i Ringkjøbing Fjord, efter 
Hvide Sande Kanalens Aabning for
aarsagede en gennemgribende For
andring i Fjordens Fiskebestand;' og 
kun faa Arter synes at være blevet 
nogenlunde uberørte af denne For-

i følgende: "en rimelig god 
Adgang til Havet med Baade af 
1,5 m (4 a 5 Fod) Dybgaaende og 
salt Vand i Fjorden, - men Udlø
bets Beliggenhed interesserer na
turligvis i særlig Grad Fiskeribe
folkningen under Hensyn til deros 
Bosted, og Udløbets Besk affenhed 
interesserer baade af Hensyn til Sej
ladsforholdene, og fordi der fra en
kelte Sider næres nogen Frygt for, 
at "Sluser" (med Betonbund og for
skellige Indretninger) formiudsker 
Fiskenes Tilbøjelighed til at gaa ind 

I andring. Blandt disse er den vig
tigste Silden, for hvilken Arts Ved
kommende Udbyttet af [,'iskeriet har 
været noget lignende i Perioden 
1910-1914 som i Perioden 1905-
09. 

i Fjorden. 
Overfor Spørgsmaalet om - helt 

ferskt Vand eller Vand med lav Salt
holdighed, er der overvejende Stem
ning for det sidste, ikke fordi det. 
formenes at give bedre Fjordfiskeri, 
men fordi det paa forskellig Maade 

For Aalefiskeriets Vedkommende 
har der fundet en mægtig Svingning 
i Udbyttet Sted i Aarene 1909-1914. 
Fra 1909-19lO steg Udbyttet fra 
ca. 120,000 kg til 328,000 kg, men 
faldt derefter igen meget stærkt til 
1914, i hvilket Aar Udbyttet var 
mindre end noget andet Aar siden 
1896 (ca. G5,000 kg). Hvilken Ind-
flydelse, den forøgede Saltholdighed 
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af Fjordvandet har haft paa den 
nedadgaaende Tendens i Udbyttet fra 
1910-1914, kan ikke siges med 
Sikkerhed, men det maa antages, 
at Indflydelsen har været ugunstig 
for selve Fjordbestandes Vedkom
mende. 

For alleFerskvandsfisk Bom Aborre, 
Gedde, Skalle og Brasen har Van
dets forøgede Saltholdighed i Fjor
den virket ganske ødelæggende, og 
det samme gælder for Helten og 
Smelten, der snart opholder sig i 
Ferskvand, snart i Brakvand. Det 
ganske betydelige Heltfiskeri, der før 
1910 fandt Sted i Fjorden, er nu 
fuldstændig ødelagt. 

De marine :Fiskearter tog derimod 
efter 1910 stærkt Opsving i Fjorden j 
Skrubben trivedes langt bedre end 
tidligere, Rødspætten trængte ind i 
Fjorden og blev saa almindelig der, 
at den i Aarene 1913 og 1914 gav 
et større Værdiudhytte end nogen 
af de andre Fiskearter. Ogsaa de 
mere kostbare Flynderarter, Tunge 
og Pi gh v arre , trængte ind i Fjorden, 
men Udbyttet af disse Arter hal' dog 
hidtil ikke været hetydeligt. I et 
enkelt Aar viste der sig en Del 
Makrel i Fjorden. 

Spørges der, hvorledes opvejes de 
her omtalte Forhold: Tilbagegangen 
i Udbyttet af Ferskvandsfisk og 
Fremgangen i Ud.byttet afSaltvands
fisk, imod hinanden, maa det synes, 
at Fremgangen i Udbyttet af Salt
vandsflskene mere end opvejer Til
bagegangen i Udbyttet af Fersk
vandsfiskene og Brakvandsfiskene. 
Det gennemsnitlige U dbyttei Perioden 
1910-14 (eller 1911-14) viser langt 
større Stigning overfor Gennemsnits
udbyttet i det foregaaende Femaar, 
end man er vant til at iagttage i 

Ringkjøbing Fjord. Dette fremgaar 
af følgende Oversigt: 

Det aarlige Gennemsnitsudbytte af 
Fiskeriet i Ringkjøbing Fjord. 

Perioden 1895-1899 ... ca. 112,000 Kr. 
1900-':1904, .. -
1905-1909 .. . 
1910-1914 .. . 
1911-1914 .•. 

115,000 
149,000 
242,000 
231,000 

Ligesom for Havfiskeriets Ved
kommende maa det imidlertid ogsaa 
her erindres, at siden Hvide Sande 
Kanalens Aabning er saavel den til 
Fiskeriet anvendte Redskabsmængde 
som Fartøjsmateriellet forøget og 
forbedret betydeligt. Værdien af 
Redskab anslaas til at være steget 
med ca. 31,000 Kr. og Værdien af 
Fartøjsmateriellet med ca. 62,000 Kr. 

Medens Perioden 1910-1914 har 
været tilsh'ækkelig lang til, at man 
har kunnet iagttage, hvorledes det 
gaar med Ferskvandsfiskene i Fjor
den, naar Hovedmassen af Vandet 
holdes oppe paa en Saltholdighed 
af ca. 15-28 pro Mille, saa har den 
været alt for kort til at erhverve 
afgørende Erfaringer med Hensyn 
til Saltvandsfiskene. .Man ved til 
Eksempel intet om, hvorvidt der 
under saadanne Forhold i nogen 
lang Aarrække vil kunne drives et 
efter Forholdene stort og lønnende 
:Fiskeri efter Rødspætter, som er den 
Fisk, der har bidraget mest til Ud
byttets betydelige Opsving. Det sam· 
lede Fiskeriudbytte af Fjorden har 
i de sidste Aar været store Sving. 
ninger undergivet. Til Eksempel 
skal nævnes, at Udbyttet i 1912 op
gjordes til en samlet Værdi af ca. 
215,100 Kr., hvoraf 52,500 kg Rød
spætter til Værdi 10,900 Kr., i 1913 
var Værdien af Udbyttet ca. 284,600 
Kr.) hvoraf 370,700 kg Rødspætter 
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til Værdi 138,600 Kr., hvorefter det 
atter i 1914 gik ned til en samlet 
Værdi af ca. 179,800 Kr., hvoraf 
163,800 kg Rødspætter til Værdi 
53,600 Kr. Ganske bortset fra de 
mere eller mindre tilfældige Aar
sager, som kan have været medvir
kende til den betydelige Tilbagegang 
i 1914, er der adskilligt, der tyder 
paa, at Fjorden muligvis i Tidens 
Løb vil egne sig bedre til Opvækst
plads for Yngelen end til Spisekam
mer for større, mad nyttige og salg-
bare Rødspætter." -

I ·Betænkningen skildres (Sd. 25) 
den Virkning paa Fiskeriet, som 
man maa antage vil fremkomme, naar 
Fjordens Skæbne afgøres i Overens
stemmelse med et af de 14 drøftede 
Forslag, der vil medføre en af de 
tre eksisterende Muligheder: 

{l. Ferskvandstilstand tor FjOl'· 
den, hvortil høj'e?' forholdsvis lav og 
i ringe Grad varierende Vandstand. 
"Pall. Fiskeriet (se Bilag 16 og 17) 
vilde Virkningen af denne Ordning 
blive, at der maatte fremelskes 
Ferskvands-Fiskebestand, hvilket 
vilde tage lang Tid. Af nogen Be
tydning er det ogsaa, !lt Havfiske
riet generes af denne Tilstand, idet 
den Del af Udbyttet af Havfiskeriet 
(Rødspætter og anden Fladfisk), del' 
føres levende i Markedet, ikke - i 
Skibenes Damme og Hyttefade -
kan føres ind i Fjorden, men maatte 
behandles udenfor Sluserne." 

b. Brakvandstilstand for Fjorden 
med store ogubeherskelige Variati
oner i Vandstand. "For Fiskeriet 
kan denne Tilstand betegnes som 
den bedste af alle, forudsat at Ud
løbet ikke er for lille." Bliver Salt
holdigheden svingende fra Aar til 
Aar, faar man en Tilstand, der er 

"saa usikker, at den maa betegnes 
som daarlig." 

c. Bmkvandstilstand for Fjorden 
med ret store Variationer i Vandstand, 
som dog nogenlunde lean beherskes, 
særlig i Retning af at holde højeste 
og laveste Vandst and indenfor visse 
Grænser. "For Fiskeriet. vil det 
være svækkende, om Fjordvandets 
Saltindhold til Tider paa Grund 
af Reguleringen - gaar særlig langt 
ned, men Faren derfor er sikkert 
mindre, end det ved første Øjekast 
kan synes, fordi Virkningen af den 
mindre Indstrøm OlU Sommeren maa 
tænkes ophævet af, at Fordampnin
gen omtrent svarer til Tilstrømnin· 
gen, og der saaledes ej heller bli
ver nogen stor Udstrøm. Forholdet 
lader sig iøvrigt ogsaa·regulere der
ved, at man undgaar at have en for 
lav Vandstand i det tidlige Foraar. " 

Det, som ligger til Grund for 
disse Kommissionens Udtalelser, er 
en Skrivelse fra Fiskeriinspektør 
Mortensen til Kommissionen. Den 
findes som Bilag 16 Hl Betænknin
gen og lyder som følger. 

Ringkjobing Fjord Kommissionen af 1914. 

Fiskeriinspektøren. 

København, d. 13. Januar 1915. 

Den mig af Kommissionen stil
lede Opgave: at udtale mig om Fi
skeriet og dets Udvikling i Ring
kjøbing Fjord under de forskellige 
Forhold, hvorunder Fjordens Udløb 
til Vesterhavet kan tænkes ordnet, 
er i sig selv ret vanskelig, fordi U d
viklingen, hvorledes Forholdet end 
ordnes, vil kunne være afhængig af 
mange tilstødende Omstændigheder, 
som det ikke er muligt forud at 
overse eller bedømme. For at faa 
Spørgsmaalet saa alsidig belyst som 

• 
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muligt, har jeg fundet det formaals
tjenligt indgaaende at forhandle med 
ansete Fiskebiologer desangaaende. 
Jeg har saaledes drøftet Sagen med 
Direktøren for Dansk Biologisk Sta
tion Dr. phiL C. G. Joh. Petersen, 
ligesom jeg har forhandlet med Dr. 
phil. A. C. Johansen, som i en Aar
række hvert Aar har foretaget fi
skerividenskabelige Undersøgelser i 
Fjorden, og som i særlig Grad har 
fulgt Udviklingen dersteds de senere 
Aar. Begge de nævnte Herrer har 
gi,vet nedenstaaende Udtalelser de
res fulde Tilslutning. 

Da der ved tidligere Forhandlin
ger om den foreliggende Sag, synes 
at have gjort sig nogen Misforstaa
else gældende med Hensyn til Fi· 
skeriet, maa jeg anBe det for hen
sigtsmæssigt, at Spørgsmaalet om 
Fiskeriets Interesser her deles og 
omtales i de to Dele, hvori disse 
Iilteresser naturligt falder j nemlig: 

1) Selve Fjordfiskeriet og Fiske
bestanden i Fjorden og 

2) Udløbet fra Fjorden som Sejl
løb og Tilflugtssted (Basis) for Fi
skerfartøjer, der ddver Fiskeri i 

. Vesterhavet. 
Hvad det første Punkt (Fjordfi. 

skeriet) angaar, da vil dette forment
lig bedst kunne belyses under 3 
forskellige Muligheder. 

a) Fjorden bevares som Salt· 
vandsbassin med en l\1iddelsalthol
dighed af Hovedmassen af Vandet 
af 15 til 30 pro Mille og helst ikke 
under 20 pro Mille.!\<) 

Under saadanne Forhold, der nær
mest svarer til Tilstanden i Aarene . 
1911--13, vil der være Udsigt til . 

') Altsaa svarende til, hvad Kommis
sion kalder »Brakvandstilstand«. 

C. V. O. 

tilfredsstillende Forhold for et Salt
vandsfiskeri, idet Fjorden i Forhold 
til sin Størrelse maa antages at 
kunne yde et efter Omstændighe
derne godt F'iskeriudbytte af værdi
fulde Saltvandsfisk. Hertil kommer, 
at der under disse Forhold forven
telig altid vil kunne opvokse en 
Bestand af Rødspætteyngel, der ikke 
alene kommer Fjorden til Gode, lllen 
som ogsaa vil være til Gavn for 
Rødspættebestanden i Vesterhavet. 
Det maa dog imidlertid bemærkes, 
at den Mulighed ikke er udelukket, 
at Fjordbunden under disse F.or
hold kan være udsat for Bevoksning 
af visse lavere Planter (Bændeltang, 
visse Brunalger og Rødalger etc.), 
der vil kunne hæmme eller maaske 
helt hindre Udviklingen af mange 
Bunddyr i Fjorden, og derigennem 
i Tidens Løb faa en uheldig Ind· 
flydelse paa Fiskebestanden i Fjor
den og paa Fiskeriudbyttet af denne. 

b) Udløbsforholdene ordnes saa
ledes, at Hovedmassen af Vandet i 
Fjorden faar en Saltholdighed mel
lem 15 og 5 pro Mille og bliver ud
sat for de store Vekslinger, som jeg 
tænker mig vil blive ell Følge af 
en saadan Ordning. 

Under disse Forhold vil saadanne 
værdifulde Saltvandsfisk som Rød
spætte - der jo navnlig i Aarene 
1912 og 1913 bidrog til den store 
Stigning af Fjordens .Fiskeriudbytte 
- Pighvarre, Slethvarre, Tunge og 
Torsk m. m. ikke kunne trives i 
Fjorden i en saadan Grad, at de 
vil kunne give noget nævneværdigt 
Udbytte. De Fiskearter (Brakvands
fisk), der i større Antal maa anta
ges at komme i Stedet for Salt
vandsfisken (saasom Aborre, Graa
skalle, Smelt med flere) er i det 
hele af mindre Værdi, og kunne 
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ikke antagtjs at give et Udbytte, 
der tilnærmelsesvis kan veje op mod 
den ved Saltvandsfiskens Fortræn
gen forvoldte Nedgang, selvom man 
under denne Tilstand kan regne med 
Udvikling af en Bestand af Helt og 
i visse Dele af Fjorden Gedde. 

c) Udløbsforholdene ordnes saa
ledes, at Fjorden bliver et Bassin 
med l~erskvand eller dog meget 
svagt Brakvand (intet Sted i Fjor
den over ca. 5 pro Mille SaIthol
dighed). 

En saadan Tilstand maa antages 
med passende Forholdsregler i Ti
dens Løb at begunstige Udviklingen 
af værdifulde Ferskvandsfisk, saa
ledes at Udbyttet af Fiskeriet an
tagelig vil kunne bringes op til en 
lignende Højde som Saltvandsfiske
riet (Tilstand a.). 

Medens Aalefiskeriet under alle 
Forhold vil kunne paaregnes at 
blive et af de bærende Fiskerier i 
Fjorden, maa det antages, at det 
under en Ferskvandstilstand vil kun
ne give det bedste Udbytte, og navn
lig maa det antages, at Kvaliteten 
af Aalen vil blive forbedret, hvilket 
i Handelen betinger en betydelig 
højere Pris. Jeg kan i det hele 
taget vedrørende Forholdene under 
denne Tilstand henvise til det fra 
Hr. Konsulent Løfting i dennes 
Skrivelse til Kommissionen af 23. 
November f. A. anførte, hvortil jeg 
ganske kan slutte mig. Ved Udlø
bet, der formentlig ved en saadan 
Ordning maatte ske gennem Sluser 
eller lignende Foranstaltninger, vilde 
der være at indrette gode Aalepas 
og Fisketrapper, hvorhos der utvivl
somt ogsaa der vilde kunne etab
leres et meget værdifuldt Aalefiskel'i, 
alene baseret paa at fange de Aal, 

der i fuldvoksen (blank) Tilstand 
søger ud af :E'jorden. 

Af det foranstaaende vil det for~ 
mentlig fremgaa, at den under b 
nævnte Brakvandstilstand - med 
store Vekslinger i Saltholdigheden 
- fiskerimæssig set efter min For
mening maa anses for den mindst 
heldige, medens jeg nærmest mener 
at kunne siddestille de to under a. 
og c. nævnte Tilstande, naal' For
holdene efter nogle Aars Forløb 
kunne paaregnes for hvert Tilfælde 
10r sig at blive konstante. 

Hvad angaar den anden Del af 
Spørgsmaalet: "U dlø bets Betydning 
som Sejlløb og Tilflugtssted for Fi
skerfartøjer, der driver Fiskeri i 
Vesterhavet", da kan der vel ikke 
næres Tvivl om, at et sejlbart Ud
løb altid vil rumme betydelige For
dele for den ved Fjorden og paa 
Holmslands Klit bosiddende Fisker
befolkning, der fra et saadant Til
flugtssted vil være i Stand til at 
udøve Fiskeri i Vesterhavet med 
større Udbytte og Sikkerhed, end 
de tidligere har kunnet fra den aabne 
Kyst, hvor Fartøjerne m!j.a landsæt
tes e~ter hver Fisketur. SaaveI }1'i
skedagenes Antal som det Vandom
raade, der kan befiskes, vil, sam
menlignet med et Fiskeri fra aaben 
Kyst, kuune forøges hetydeligt, til
dels i Forhold til Størrelsen og Sø
dygtigheden af de Fartøjer, som nn
der Hensyn til deu tilstedeværende 
Vanddyhde og øvrige Besejlingsfor
hold vil kunne anvendes fra et saa
dant Tilflugtssted. Det el' da ogsaa 
en Kendsgerning, at Fiskerne der
ovre, siden Gennemskæringen ved 
Hvide Sande fandt Sted, i forholds
vis stor Udstrækning har udviklet 
deres Materiel o~ udnyttet de til-
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stedeværende Forhold i den angivne 
Retning. 

Medens det saaledes af Hensyn til 
:Fiskeriets Interesser maa siges at 
være af Betydning, at den endelige 
Ordning af Fjordens Udløbsforhold 
bliver en saadan, at den i de senere 
Aar foregaaede Udvikling af Fiske
riet i Vesterhavet vil kunne fortsæt
tes, saa er det vanskeligt at sige 
noget nærmere om, hvilket Omfang 
denne Udvikling eventu@lt vil kunne 
faa, fordi forskellige andre Forhold 
og Omstændigheder til enhver Tid 
vil være af afgørende Betydning i 
saa Henseende. Nogen væsentlig 
Betydning ud over at tjene som 
Støttepunkt for et lokalt Fiskeri i 
et begrænset Havomraade, vil Ud
løbet efter min Formening ikke faa, 
og i alt Fald vil et Havfiskeri i 
:5tørre Stil formentlig udkræve langt 
mere vidtgaaende Foranstaltninger 
i Henseende til Bygning af Moler i 
Havet og eventuelt Havneanlæg, end 
det antagelig ligger indenfor denne 
Kommissions Opgave at udtale sig 
om. 

F. l~ },[oj'tensen. 

Endelig findes som Bilag 17 af
trykt følgende Skrivelse: 

København. d. 23. November 1a14. 

I Anledning af, at den højtærede 
Hingkjøbing Fjord l{ommission af 
1914 har anmodet mig om en Ud
talelse om, hvorledes Fiskeriforhol
dene kan antages at ville udvikle 
sig i Overgangstiden og derefter 
konstant vedblive at være, saafremt 
Fjorden omdannes til et Ferskvands
bassin, skal jeg tillade mig at be
mærke følgende: 

Inden Hvide Sande Kanalens Aab-

ning maatte Fjorden betegnes som 
et Brakvandsbassin, selvom Vandet 
i den nordlige og østlige Del af 
Fjorden som Regel nærmest var 
ferskt, medens det i Egnen omkring 
Nymindestrømmen var mere eller 
mindre salt. 

Fiskebestanden bestod væsentligst 
af rene Ferskvands- og Brakvands
former (Gedde, Aborre, Skalle, Helt 
og Smelt) samt af Arter, der op
træde saavel i Havet som i de fer
ske Vande (Aal, Laks og Ørred). 
Svingningerne i Vandets Saltindhold 
har dog i nogen Grad bidraget til, 
at Ferskvandsformerne ikke vandt 
den Udbredelse, som hvis Vandet 
havde været konstant ferskt. 

Ved Gennemskæringen af Kanalen 
ved Hvide Sande ændredes dette 
Forhold fuldstændigt, og Fjorden 
blev meget hurtigt et Saltvandsbas
sin med tilhørende Fiskeformer, der 
indvandrede i stort Antal fra Havet, 
medens Brakvands- og Ferskvands
formerne trængtes tilbage eller helt 
forsvandt fra "Fjordens Omraade. 

Paa Grund af det meget betyde
lige Jl'erskvandstilløb vil Fjorden for
mentlig ogsaa ret hurtigt faa ferskt 
Vand igen, dersom man ved et Sluse
anlæg ved Hvide Sande lukker paa 
en saadan Maade, at Fjordvandet 
vel kan strømme ud, men Havvan
det ikke trænge ind. 

Dersom Fjorden efter en saadan 
Lukning lod sig tømme helt for 
Vand, vilde den - da det samlede 
Ferskvandstilløb anslaas til 27,295 
Millioner Kbfd. om Aaret, og F10r
dens Rumindhold kun er 15,336 Mil
lioner Kbfd. - være fyldt med Fersk
vand i Løbet af et godt halvt Aar; 
men under de Forhold, hvorunder 
Overgangen til Ferskvandsbassin vil 
finde Sted, vil det tage en Del læn-
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gere Tid, idet Saltvandet rimeligvis 
vil holde sig paa de dybero Steder 
af Fjorden en Tid efter, at det øvre 
Vandlag er blevet helt ferskt. 

Selvom imidlertid Overgangen til 
Ferskvand maaske ikke vil tage sær
lig lang Tid, vil Bestanden af Fersk
vandsfisk dog næppe med samme 
Hurtighed- som tidligere Saltvand s
fiskene - være i Stand til at tage 
Bassinet i Besiddelse, da der ikke 
i dette Tilfælde kan ventes en til
svarende . Masseindvandring saavel 
af unge som af ældre Fisk. Fra 
Skjernaaen og de andre Ferskvan'ds
løb maa det ganske vist antages, at 
saavel en Del voksne Gedder, Abor
rer og Skaller som Yngel af disse 
vil vandro ud i Fjorden, men den 
egentlige Tiltagen kan dog næppe 
ventes før efter, at Legen kan fore
gaa herude, og hertil kræves bl. a. 
en Bundvegetationpaa det lavere 
Vand langs Bredderne. Muligvis 
kan man dog i nogen Grad bøde 
herpaa ved i de første AaI' at ud
lægge Bundter af Granris ved Skjern
aaens Munding, Stadil Fjord o. a. 
Steder, hvor legemodne Gedder hur
tigst kan ventes at ville komme. 

Antagelig vil Heltbestanden -
der ikke er blevet fuldt saa fortrængt 
fra Fjorden, som de egentlige Fersk
vnndsfisk, og som meget godt kan 
trives i helt ferskt Vand, og hvis 
Leg foregaar i Vandløbene, hvor 
Forholdene er uforandrede for
holdsvis hurtigt komme til Kræfter 
Igen. 

Af Former, der ikke tidligere er 
forekommet i Fjorden, kan det ri
meligvis svare Regning at søge ind
ført Sandart og ;Karusser. Sandar
ten er en Rovfisk, der er mindre 
graadig end Gedden, og som navn
lig trives godt i Søer, hvor der er 

Helt*). Den er hurtigvoksende og 
naar en anseelig Størrelse og en 
høj Pris pr. Kilo. Det vil her ri
meligvis være fordelagtigst at købe 
Rognen afsat paa Grangrene. Ka
russen yngler stærkt, og ved Siden 
af at tjene som Foder for Gedder 
og Aal vil den under de gunstige 
Vækstforhold sikkert opnaa en be
tydelig Størrelse og blive en ret vær
difuld Salgsvare. 

liedens Bestanden af de egentlige 
Ferskvandsfisk ogHelt først i Løbet 
af nogle Aar (4-6) kan ventes at 
kunne komme nogenlunde paa Fode, 
vil Overgangstiden paa Grund 
af, at Aalen - hvad enten Fjorden 
er brak eller fersk danner Ho
vedbestanden - næppe blive saa 
følelig for Fiskeriet, som man kunde 
formode. Selvom Aalebestanden 
under Saltvandsperioden !'ynes at 
være aftaget noget, er der dog endnu 
en god Bestand, som det ved Anlæg 
af Aalepas ved Udløbet gælder om 
at vedligeholde og udvikle. Anta
gelig vil % af Hunaal tiltage, hvil
ket betyder en Forøgelse af Gennem
snitsstørrelsell. Det mest rationelle 
vilde følgelig være at opgive Fang
sten af gule Aal i Fjorden og tage 
dem alle som Blankaal i en Aale
kiste ved Udløbet, hvor der ogsaa 
bør træffes Foranstaltninger til at 
opretholde Indvandringen af Laks 
og Ørred fra Havet. 

Ærbødigst 
Gltr. Løfting. 

Til 
Ringkjøbing Fjord Kommissionen 

af 1914. 

*) Dette er en Fejltagelse. Det er Smel
ten, som regnes for Sandartens Ynd
lingsføde. Men Smelten trives ogsaa 
godt i Fjorden. C. V. O. 
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Med det lidet vi endnu kender 
til Arealernes Produktion, kan maa
ske endnu ,jntet siges med Bestemt· 
hed; men alt tyder dog paa, at 
Ferskvand er mere produktivt end 
Saltvand pr. Arealenhed ; naar der
til kommer, at den vigtigste Fisk 
ved Ferskvandsdriften (A alen) kau 
fanges med ringe Udgift ved Ud
løbet, trorjeg overforFiskeriiuspektør 
Mortensens U dtaleise at turde hævde, 
at Ferskvandsfiskeriet vil kunne give 
et Udbytte som Saltvanclsfiskeriet 
(i selve Fjorden) ikke og laugt 
mindre Brakvandsfiskeriet kan give; 
medens Gennemsnitsudbyttet af Fi
skeriet i Ringkjøbing Fjord i Aa
rene 1911-1914 har været 231,000 
Kr. med Anvendelse af megen Ar
bejdskraft og dyrt Materiel, man 
man kunne regne med mindst ca. 
200,000 Kr. i Nettoudbytte af Aale
fangsten alene ved Ferskvandstil
stand C"Aalekistens" Anlægssum 
fraregnet). 

Det maa bero paa en Misforstaa
elsen, naar der baade i Bilag 16 
og 17 tales om, at der bør indrettes 
Aalepas ved "Ferskvandsijordens" 
Sluser. Disse er jo kun lukkede, 
naar Vandstanden er højest i Havet. 

Ligeledes er der i Bilag 16 Tale 
om Fisketrapper. Saadanne næv
nes ikke i Bilag 17, men der er 
her Tale om "Foranstaltninger til 
at opretholde Indvandringen af Laks 
og Ørred fra Havet": herved tæn
kes der sikkert ikke paa Fiske
trapper, m-en snarere paa, at det vilde 
være heldigst at indrette Slusen 
saaledes, at den ikke lukkes heh 
umiddelbart efter, at Strømmen er 
blevet indadgaaende. Erfaringerne 
fra Kongeaaen viser, at der er 
Mulighed for, at man derved luk
ker 1)øren i for Næsen af da opad-

søgende Fisk; det er dog meget 
muligt, at dette ikke vilde være Til
fældet her, hyor der ikke er noget 
tilsvarende til Kongeaaens "under
søiske" Løb. 

Den af Statskonsulent Løfting 
nævnte rationelle Drift af Fjordens 
Aalefiskeri ved Hjælp af en Aalekiste 
omtales, men i noget vagere Ud
tryk af Fiskeriinspektør Mortensen. 
De, der er inde i den moderne Aa· 
ledrift, vil ikke være i TYivl om, 
at hel' vil kunne bHve et stol'slaaet 
Eksempel paa, hvad et Aalekistefi. 
skeri kan spare paa Driftsomkost·' 
llinger og forbedre paa Fangstud
byttet. I min tidligere Artikkel 
(1915 Nr. 4). paaviste jeg, at man 
kunde anslaa Aalekistens Nettoud
byttet til mindst c. 200,000 Kr. aar
lig, og jeg tænkte mig den Mulig
hed, at Staten inddrog alt Fiskeriet 
paa en nærmere angivet, lempelig 
Maade*) og derved fik Rente af 
nogle af sine mauge til Afløbsfor
holdenes Ordning medgaaede Penge. 

Men som Landet nu ligger, maa 
man altsaa vente, at Fjorden slet 
ikke bliver fersk, men brak eller 

*) Til at begynde med fanges kun de 
ellers undslippende AaI i Aalekisten. 
Efter 10 Aars Forløb, naar man har 
de nødvendige Erfaringer for Fangst
indretningens Pasning og for dens 
Phalidelighed, forbydes alt Aalen
sked i Fjorden, og alle Aal tages i 
Aalekisten. Elter 20 Aars Forløb 
inddrages det øvrige Fiskeri. Man 
kunde ogsaa give alle nuværende 
Fiskere et livsvarigt Fiskekort, gra
tis, medens nye Kort kun udstedes 
i begrænset Antal og mod Betaling. 
K~lUlllissionens Redegørelse (Sd. 
34-35) for, i hvor høj Grad der er 
Plads til øget Arbejdskraft ved Land
bruget, gør det saa meget mindre 
betænkeligt at mindske Tilgangen 
af Arbejdskraft til Fiskeriet. 
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rettere svagt salt (c. 2 Ofo); dog 
menes det, at det engang i Frem
tiden, naar Egnen er hleven mere 
folkerig, og man derfor kan optage 
en mere indgaaende Drift af Jor
derne, vil vise eig ønskeligt at lade 
Fjorden blive fersk. Kommissionen 
foreslaar, at Gjødel Kanalen lukkes, 
medens Hvide Sande Kanalen gen
aabnes, i den ydre Betondæmning 
i Kanalen brydes en Aabning paa 
c. 100 Meters Bredde og 5 Meters 
Dybde; i den indre Sanddæmning 
bygges dels en mindre Skibsfart
sluse (til Fiskefartøjer og Sand
pumpe), dels en indstillelig Frisluse 
med en Gennemstrømningsprofil af 
c. 350 m2 og med c. 4 Meters 
Dybde paa Tærskelen af Gennem
strømningsaabningerne. N aar Fri
slusen reguleres paa nærmere an
givet l\1aade, skal der herved frem
kaldes Brakvandstilstand i Fjorden. 
Ønskes det engang i Fremtiden, er 
det ikke vanskeligt at gaa over til 
Ferskvandstilstand. 

Fiskebestanden maa antages atville 
faa mere Saltvandspræg, end den 
havde før 1910; et og andet lod sig 
maaske forbedre baade ved Fiske
bestanden og ved Fiskeriets Drift. 

Aalebestanden bliver formodent
lig som før altsaa talrig; men 
da den kommer til at bestaa 
overvejende af Hanaal, der jo 
ikke bliver ret store, vil Prisen 
blive lav. Dog vil Aalen uden Tvivl 
stadig blive Fjordens vigtigste Fisk. 
Spørgsmaalet bliver nu, om disse 
Aal vil kunne tages i »Aalekiste". 
Saaledes som Afløbsforholdene fore
slaasordnede med indstilleligeSlu!5er, 
skulde man næsten tro, at der kun
de anbringes faste Fangstindretnin
ger i dem. Dog vil Vanskeligheden 
blive betydeligt større end ved 

Ferskvandstilstanden, idet Strøm
retningen ved Brakvandstilstanden 
er skiftende. Vanskeligheden kan 
dog antagelig overvindes ved Sam
arbejde mellem Teknikere og fiske
rikYlldige. 

I Aarene 181J6--1913 blev der 
gennemsnitlig fanget 141,516 kg Aal 
aarlig i Hingkjøbing Fjord. Man 
kan imidlertid regne med, at Aars
produktionen var ikke saa lidt større, 
idet an stor Mængde af AaIene ikke 
er bleven fanget, men er sluppen 
til Havs. Tog man alle Aalene i 
en Afspærring ved Slusen, kunde 
man altsaa gaa ud fra, at den aar
lige Fang3t blev adskilligt større; 
men for at være paa den sikre 
Side kan man regne med 150,000 
kg aarlig. Hidtil har Fangsten mest 
bestaaet af smaa, gule Aal, der kun 
har indbragt en lav Pris (c. 50 Øre 
pr. kg). Fangedes for Fremtiden 
kun de udvandrende Aal, vilde det 
være blankeAal; men hvor megetdy
rere disse smaa, blanke Hanaal kan 
regnes at ville være, savner jeg Ma
teriale til at kunne bedømme. Nø
jes vi med at regne Prisen til 50 
Øre pr. kg, faar man som en aarlig 
Indtægt at Aalefiskeriet 75,000 Kr., 
men rimeligvis vil Prisen være ikke 
saa lidt højere. 

"Aalekistens" Anlæg kan næppe 
koste særlig meget, navnlig ikke 
hvis de fleste af Frislusens Aab
ninger kan spærres med Lys. Dens 
Drift kan heller ikke være ret dyr. 
Dog er det tydeligt nok, at Ud
gifterne ved .den vil være større og 
Indtægterne ved den mindre end 
ved Ferskvandsaalekisten. 

Fra Statens Side set, vilde det 
være rigtigst at drive Aalefiskeriet 
paa rationel Maade, saaledes at der 
slet ikke blev fisket Aul i selve 
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Fjorden. Alle Aalene burde tages 
i Fangstindretningen i Kanalen; 
herved vilde der ikke blot spares 
Arbejdskraft og Redskaber, men 
Bruttoudbyttet vilde tillige blive 
større. 

Staten ejer jo nu Fjorden, og 
det vilde være heldigst, om den 
vedbliver hermed, selvom Fjorden 
med Tiden bliver fersk. Derimod 
bør Staten enten ved særlig Lov
givning eller ved at indlægge Fjor
den under Ferskvandsiiskeriloven 
(jvf. § 1, sidste Stykke) muliggøre 
en rationel Udvikling af Fiskeriet. 
Kun naar Staten har Haand i Hanke 
med, hvor mange dal' driver Fiskeri 
i Fjorden, og kan skærme Lege
pladser o. 1., kan der rigtig udret
tes noget for Fiskeriets Udvikling. 
Og der bliver vist meget at gøre i 
den Henseende: Lakse-og Ørred
spørgsmaalet maa grundig overvejes 
under Hensyntagen til "Forholdene 
ved Aaløhene, og dm maa lægges 
en Plan for Udsætningerne af Yngel. 
Heltbestanden, der nu er stærkt 
formindsket, men som antagelig atter 
vil udvikle sig, hvis Vandet da ikke 
bliver den for salt, maa hjælpes 
hurtigt paa Fode ved Udklækning; 
nye Arter som Sandart (muligvis 
Stamsild) bør indføres. 

Det er da min Opfattelse, at Sta
ten baade for derigennem at 
at skaffe sig noget Vederlag for de 
Summer, Ordningen af Afløbfor
holdene har kostet og vil koste, og 
for at skaffe Fiskerimulighederne ud
nyttet paa den bedste l\faade bør 
tage Fiskeriet i Ringkjøbing Fjord 
i sin Haand og drive det f. Eks. 
efter følgende Driftsplan: 

I Ringkjøbing Fjords Afvandings
sluse anbringes, hvis det lader sig 
gøre, en Fangstindretning for Aal,' 

og her foregaat' hele Aalefislceriet. 
I de tørste 10 Aar nøjes man dog 
med at tage, hvad der ikke bliver 
fanget i Fjorden, men efter de 10 
Aars Forløb forbydes Aalefangst i 
Fjorden. Det øvrige Fjordji,sketi kan 
være frit endnu nogle Aa~' for det'
efter ogsaa at inddrages. 

For ikke at gaa de nuværende 
Fiskere for nær kunde man i Ste
det for vælge den Vej at give dem 
et livsvarigt Næringsbevis gratis, 
men iøvrigt kun udstede Fiskekort 
mod Betaling og i begrænset Tal. 
At "Aalekisten" let vilde kunne 
hortforpagtes*), siger sig selv, men 
Staten maatte hellere selv drive 
den. Den alene maa kunne for
rente et Par Millioner Kroner, hvis 
:Fjorden bliver buk, og mindst fem 
Millioner Kroner, hvis Fjorden bH. 
vel' fersk. 

Frederiksdal v. Lyngby, d. il. Marts 1916. 

C. V. Otterstt'øm. 
mag. scient. 

Efterskrift: 
At det vilde være mindst lige 

saa let :at indrette en "Aalekiste" 
i Ringkjøbing Fjords Affløb, hvor 
dette føres til Ho Bugt, er indly
sende. Det maa kunne gøres uden 
nogen Opstemning af Vandet. 

*} Det ses at Betænkningens Bilag 20, 
at Entreprenør N. Nielsen, Hov Vig, 
har søgt Tilladelse til at prøve med 
Aalefangst i Kanalen, medens Luk
kedæmntngen var under Opførelse. 
Da imidlertid KommissiOIlens An
befalingsskrivelse om Sagen er da
teret den 21. Juni 1915, medens 
Lukningen var fuldendt allerede 
d. 22. Maj, er Forsøget altsaa des
værre næppe blevet udført. Men 
det viser da, med hvilken Interesse 
en af Foregangsmændene i vort 
moderne Aalefiskeri følger Sagen. 
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Det synes, som om en af de væ
sentligste Indvendinger mod at ind
føre Ferskvandstilstand i Fjorden 
ved Hjælp af Sluser ved Hvide Sande 
er den, at der ikke uden Indretning 
af kostbare Skyllebassiner kan skaf
fes en Skyllestrøm tilstrækkelig kraf
tig til i den vandfattige Sommertid 
at sikre Kanalen mod Tilsanding. 
Kunde man ikke lede Stomaen til 
Hjælp? Mellem Nissum Fjord og 
Stadil Fjord er Landet meget lavt, 
vistnok uden egentlig VandskeL Det 
var da maaske overkommeligt at lede 
Nissum Fjords overskydende Vand
masse (eller snarere Storaaen direkte 

for at undgaa Fordampningen i 
Nissum Fjord) mod Syd til Ring
kjøbing Fjord. Man sparede da Ud
gifterue til Vedligeholdelse af Thors
minde og fik formodentlig det nød
vendige Skyllevaud til Sikrillg af 
Hvide Sande Kanalen. - 1\faaske er 
Planen uigennemførlig allerede af 
tekniske Grunde; jeg fremsætter den 
imidlertid, fordi det efter Kommis
sionsbetænkningen ser ud til, at den 
ikke har været overvejet. 

D. 7. April 1916. 
c. V. O. 

®~~~I~~I~~@~~~~~~® 
li 2K I øjneæg 
W af 

I Bæk- og Regnbueørred 
w ID. faas bedst o&' billlglt 

ID. fra i Lundgaard Fiskeri 
1m. 
lÆ pr. Vejen. 

I 
'P. 
,~ Tilkendt Guldmeda,ule 
i ~ paa Fiskeriudstillingen i Kø-

I ~ benhavn 1912. 

ii~~. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. Yngel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Rejt;nbueørred samt Sætte
fisk al Karper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 

I nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohriste,nsen. 

------------------------------------------------------- -
æ c10Rann "on ei/zen, ,æ 
• • - edsvoren Fiskeauktionarius, -

- -- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -- anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: -- -: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 

- -• .••••••.••••••••• Store Da_ine .. for levende Fiøk. . ...•......... _~.! • - . - -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- -- Telegr.-Adr.: Fiseheitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Rambur«. -. -
- -_._--..... _.-_.-.. _._._ ... -----_ ... _._ .. _. __ .••...... -
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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 nærme5te Jernbanelltation. 

--=~ Kontant Betaling. --

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9d8K f/)amKullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
LundersJwv. 

Telefon-Adr. 
P. Hansen d'1 P. Jørgensen, 

Lunderskov. 
~ Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købeø o&, afbentes med SpecialvoID. paa D.ler_e.te 

Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

Statskonsulent, Magister Chr. uf tiD:, Lykkesholmsalle 3 A, Købellhan. 

Trykt i Sot'. Boj(trykkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Den nye Fiskerilov 
endnu en Gang. 

-0-

Det Forslag til Fiskerilov, Bom 
jo nu er vedtaget ved anden Be
handling i det danske Folketing, og 
som, efter alle Solemærker at dømme. 
snart bliver Lov, betyder i mange 
Henseender et stort Fremskridt fra 
den nugældende Lov, hvilket ogsaa 
med al mulig Tydelighed fremgaar 
af tidligere Artikler her i Bladet. 

H vad de to Love den gamle 
og den nye -- imidlertid ligner 
hinanden i, det er deres Undtagel
sesbestemmelser, og heri er den nye 
Lov endda Bnarere mere vidtgaaende 
end den gamle. 

Fra en Lægmands Standpunkt 
kan det muligvis se ret mærkvær
digt ud, at Administrationen - Mi
nisteren har det i sin Haand i 
mange Tilfælde at kunne ophæve 
Lovens Bestemmelser. Og det vil 
derfor fra samme Side muHgens 
kunne siges, at det da maa være 
en ringe Lov, som tillader og nød
vendiggør den Slags Ting. 

Indenfor Fagmænds Kredse stiller 
Sagen sig derimod ganske ander
ledes; der forstaar man, at de for
skellige stedlige Forhold spiller en 
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aaa stor Rolle ved Afgørelsen og 
Etableringen af et rationelt drevet 
Fiskeri, at nogen almindelig Form 
for Fiskeriet i de frie, ferske Vande 
umuligt kan gives. Hvad der pas
ser i det ene Tilfælde, kan aldeles 
ikke bruges i et andet, tilsynela
dende ganske lignende Tilfælde. 

At andre Landes J.;~iskerikyndige 

har øjet aabent for denne Fordel 
ved vor fremtidige Fiskerilov vil 
fremgaa af følgende Citat af Ma
gister Hagman fra " Fiskeritidsskrif t 
før Finland". Hr. Hagman si
ger eftet at have gennemgaaet vort 
Lovudkast: "Hvilken som helst af 
Bestemmelserne i denne Lov kan 
under visse Omst'ændigheder og i 
Samraad med Fiskerikyndige saa
vel ændres som helt ophæves af de 
lovlige Myndigheder, uden at der
for Loven i sin Almindelighed enten 
fastslaas eller forandres. Er det 
da ikke snarere et Vrængebillede 
af en Lov end et efterfølgelsesvær
digt Eksempel? Nej! og ikke blot 
nej, men netop det modsatte; thi 
den nye danske Fiskerilov er sik
kert den eneste Fiskerilov i Ver
den, som gør det muligt i temmelig 
vid Udstrækning at tillempe sig en 
moderne Tids Erfaringer og udnytte 
de praktiske Fiskeriforsøg og der
ved blive i Stand til at drive et 
virkeligt rationelt Fiskeri." 

Videre skriver Magister Hagman, 
at et Sted passer et Mindstemaal 
for Fiskeri, et audet Sted et andet. 

Nogle Steder er det hensigtsmæs
sigt at frede bestemte Slags Fisk, 
andre Steder ganske andre. Lige
ledes kan FangstmaaJernes Art være 
mere eller mindre hensigtsmæssig 
paa de forskellige Steder. For 
Aalenes Vedkommende vil det saa
ledes, naar det gælder Søer med 

Afløb, være den eneste rationelle 
Maade at fange dem ved Søens Ud
løb i Aalekiste, og hvor Tilladelse 
dertil ikke haves, maa den kunne 
erholdes, saaledes at de Mænd eller 
det Interessentskab, som sætter 
noget ind paa at udnytte deres Fi
skevand efter Fagkunskabens For
skrifter, ogsaa kan faa Lejlighed 
til at høste Udbyttet af deres Ar
bejde, saa at de AaI, der opfødes 
i deres Fiskevande ikke faar Lej
lighed til at undslippe til Havet 
eller gaa i Uvedkommendes RUller. 

Pall. akkurat lignende ~faade gaar 
det med Fangsten af vore Lakse
fisk; ogsaa der kræves meget for
skellige Fangstmaader og Fangst
indretninger paa de forskellige 
Steder, hvis dette Fiskeri skal 
kunne udvikle sig; og faste Lov
bestemmelser er derfor umulige; 
men alt dette lægger, som man vil 
forstaa, en uhyre Magt i IJandbrugs
ministerens Haand, en Magt, som 
er særlig farlig, fordi man ikke 
kan forlange, at samme Minister 
skal være Fagmand paa dette Om
raade, og derfor kan have vanRkelig 
ved selv altid at træffe det rette. Det 
er jo f. Eks. overmaade let i dette 
Land at rejse en Folkestemning 
paa en Egn for dette eller hint 
Formaal, naar den rette Leder fin
des i en Deputation er jo heller 
ikke vanskelig at arrangere, og lige 
overfor saadant kan det jo til Ti
der være svært at træffe Afgørelser. 
Vox populi, vox Dei !*) 

Dermed være ikke sagt, at saa
dant vil ske: men Faren er der; 
og for Redaktionen af det eneste 
Blad for Ferskvandsfiskeri i vort 
Land er det en Pligt, baade at gøre 

~) Folkets Stemme er Guds Stemme. 
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opmærksom paa den nye Lovs For
dele, og paa dens farlige Sider. 

Hvad vi derfor maa baabe er, at 
en ikke fiskerikyndig Landbrugs
minister i Tvivlsspørgsmaal følger 
den Sagkundskab, der er stillet til 
hans Raadighed. Men Idealet var 
selvfølgelig, at vi havde en Minister, 
der forstod sig paa Fiskeri, desværre 
varer det vel en Stund endnu! 

Vanskelighederne for en Minister 
er jo særlig iøjnefaldende ve'd en 
Lov, som den her omhandlede, idet 
rationelt drevent Ferskvandsfiskeri 
i frie Vande, absolut fordrer saa 
meget som muligt af Fiskeriet sam
let under en Hat og drevet af en 
sagkyndig Mand, eller et Interes
sentskab med en sagkyndig Mand 
som Leder, og det er jo ikke den 
nærværende Tids Løsen. 

Men har vi som Landbrugsmini
ster den rette Mand paa den 
rette Plads, en der alene, som dpt 
f>ig hør og bør, røgter Fagets In
teresser, saa er der ingen Tvivl om, 
at det Lovforslag for Ferskvands
fiskeri, der ligger paa Tingets Bord, 
ikke alene kan blive en brugelig 
Lov, men tillige vil være i Stand 
til at ophjælpe denne Gren af 
vort Erhvervsliv i en ganske bety
delig Grad. 

Ser vi hen til Tyskland, som jo 
er Foregangsland paa dette, som 
paa saa mange andre Omraader, 
finder vi, at man der fisker 
30-40 kg .Fisk pr. Hektar, medells 
vi under lignende Forhold kun faar 
højst 10 kg Fisk pr. Hektar af vore 
Indsøer. Noget galt maa der der
for være paa Færde med vort Fersk
vandsfiskeri; hvis derfor denne Lov 
i Forbindelse med sagkyndig For
staaelse fra Administrationens Side, 
formaar at hjælpe herpaa var me-

get vundet. Det vilde betyde en 
Gevinst for vort Land saa stor, at 
den vanskelig kan vurderes højt 
nok i disse paa .Næringsmidler sall. 
knappe Tider. 

For et Land med Danmarks Kul
tur, er det ogsaa, synes det mig, 
lidt af en Falliterklæring, at vore 
ferske Vande endnu henligger med 
en Fiskebestand, der aldeles ikke 
er afpasset efter de fOIeliggende 
Forhold, hvorfor man heller ikke 
er i Stand til at udnytte dem, saa 
de kan svare Regning. Red. 

Statslaan til D.ambrug, 
Sødrift og rationel Drift 

af offentlige Vande. 
-o 

Der blev i sin Tid indenfor Fersk
vandsfiskeriforeningen arbejdet en 
Del pall. at faa Statslaan for ratio-
11el Drift af Dambrug, særlig for at 
hjælpe mindre Jordbrugere paa hvis 
Ejendomme, der fandtes gode Be
tingelser for rationelt drevet Dam
brug. De fieste af disse mangler 
nemlig tilstrækkelig Driftskapital 
dertil. 

Det er selvfølgelig forbundet med 
ikke ringe Omkostninger for en 
mindre Jordbruger at anlægge Fi
skedamme efter alle Kunstens Reg
ler til rationelt Fiskeproduktion ; 
men selvom han fa ar dette gjort 
er han langt fra færdig dermed. 
Sall. skal Dammen besættes med 
Fiskeyngel, og disse skal fodres, 
og der skal meget Foder til. Der
som saa Dambrugerne kunde be
sætte sine Fiskedamme med Fiske
yngel i Aar og gøre dem færdige 
til Salg til næste, ja, sall. var det 
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ingen Sag; men det varer maaske 
hele tre Aar, inden han har naaet 
at producere Salgsfisk, og det er 
ingen kort Tid. En mindre Jord
bruger har i Almindelighed ikke 
Raad til at købe store Sættefisk 
til at besætte Dammene med. Saa 
sker det, at han i nævnte Tidsrum 
kommer i Knibe og har ikke Penge 
at købe Foder for, og saa maa Fi
skene sulte en Tid eller i hvert 
Fald sultefødes. Saa faar han ende
lig Raad til at købe Fiskefoder igen) 
og nu fodres der paa Kraft. Men 
det er ikke rationel Drift. Til ra
tionel Drift hører det ikke mindst. 
at Fiskene fodres paa rationel Maade, 
dersom man da vil sikre sig et godt 
U dbytte. En Fodring, som den for
nævnte, er det rene Tab. En Dam
bruger maa derfor ha ve fornøden 
Driftskapital, naar han er færdig 
med Anlæget, for at undgaa den 
Slags Tab. 

Det var ud fra en saadan Syns
maade, der i sin Tid blev agiteret 
for, at Dambrugerne kunde faa 
Statslaan - naturligvis paa nogen
lunde betryggende Betingelser. Men 
Sagen fandt ingen Støtte der, hvor 
man nærmest skulde have ventet 
det, og saa døde den hen. 

Nu er Sagen kommen frem igen, 
og efter hvad Hr. Redaktør Hoff
meyer siger i en Efterskrift til en 
Artikkel fra en betrængt Dambru
ger, der netop slaar paa denne 
Streng, saa ser det ud til, at der 
nu er Haab om, at Dambrugerne kan 
faa Statslaan i Lighed med mindre 
Jordbrugere, der som nævnt i Ar
tiklen nu har Udsigt til at faa 
"Driftslaan" af Staten. Af Redak
tørens Efterskrift kan man ikke 
drage anden Slutning end, at Fersk
vandsfiskeriforeningens Bestyrelse 

nu vil smede, mens Jernet er varmt, 
og gøre sin Indflydelse gældende 
hos den Kommission eller de Mænd, 
der udarbejder Lovforslaget om 
billigt Driftslaan hos Staten for 
mindre Jordbrugere. 

Det er da heller ikke andet end 
ret og billigt, at mange Dambru
gere bliver regnet til Kategorien 
"mindre Jordbrugere", idet jo flere 
af disse paa deres mindre Jordbrug 
ved Siden af dette driver Dambrug, 
Damkultur, som Erhverv. Det er 
jo dog ikke Maaden, paa hvilken 
den mindre Jordbruger driver sit 
Brug, det kommer an paa. Det 
maa vel dog overlades til ham, om 
han i sin Bedrift vil frembringe 
Flæsk, Oksekød, Fiskekød eller Kar· 
tofter. Man skulde altsaa synes, at 
det uden Vanskelighed lod sig ordne, 
at Dambrug i et mindre Jordbrug 
kunne regnes under Kategorien 
"mindre Jordbrug", og som saadant 
ogsaa findes værdig til at faa Stats
laan. 

Anderledes stiller Sagen _sig for 
større Dambrug, Søfiskeri og pi
skerii offentlige Vandløb. Det større 
Dambrug skal vi ikke komme ind 
paa i denne Artikke!. Men saa 
varmt og indtrængende som muligt 
maa det tilraades Regering og Rigs
dag at ophjælpe dansk Søfiskeri og 
Fiskeriet i vore offentlige Vandløb. 
Her kan skaffes Erhverv for mange 
Mennesker og øgede Indtægter for 
Landet. Det er en kendt Sag, at 
Udbyttet af Fiskeriet i vore Søer 
og offentlige Vandløb er saa tar
veligt, at det er en Skamplet for 
vor Nation. Og hvorfor er Ud
byttet saa daarligt? Fordi der ikke 
bliver gjort noget for at ophjælpe 
den Slags Fiskeri! Hvorfor bliver 
der ikke gjort noget for det? Fordi 
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det er ringeagtet og overset! Vort 
Landbrugsministerium mangler ab
solut en Mand i Ministeriet med 
Indsigt og Evne til at vække Re
geringens og Rigsdagens Interesse 
for denne Sag og gøre dem op
mærksomme paa Forsømmelserne, 
der er begaaede, og til at give Im
puls til en frugtbringende Drift af 
yore ferske Vande. 

Ogsaa her vilde billige Driftslaan 
paa visse Betingelser være paa sin 
Plads, til Driftsforsøg, Fiskered
skaber osv. Det vilde aabenbart 
være heldigt om der i visse Hen
seender, f. Eks. ved Anskaffelsen 
og Brug af Redskaber og ved Søers 
Befiskelse, kunde indføres Fælles
skab for flere Søer. Driftsomkost-

l ningerne vilde derved mindskes i 
betydelig Grad, og Udbyttet derved 
øges. Det vilde ogsaa være for
maalstjenligt, om der kunde gives 
kyndig Vejledning i Fiskebestandens 
Røgt og Pleje og i Betjeningen af 
passende Fiskeredskaber. 

Forsøg af rationel Drift af Vand· 
løb burde ogsaa foretages, saaledes 
som det i sin Tid er foreslaaet ar 
Hr. cand. polyt. Bie og nu ar Hr. 
cand. mag. Otterstrøm. 

Her foreligger en stor Opgave 
og et ihærdigt Arbejde for Fersk
vandsfiskeriforeningens Bestyrelse. 
Lad os haabe, at den nu kører op 
med det svære Skyts og for Alvor 
tager fat paa den store Offensiv 
paa Fronterne. Smidt Nissen. 

Ferskvandsfiskeriernes Budget i Norge 
fra 1. Juli 1916 til 30. Juni 1917. 

-0-

Ifølge "Norsk Fiskeritidende" el' der for ovennævnte Tidsrum be-
vilget til de norske Ferskvandsfiskeriers Fremme følgende Summer: 
l) Til Løn til Inspektøren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Kr. 4,500,00 
2) Løn m. v. til 3 faste Assistenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,400,00 
3) Rejseudgifter for Inspektører og Fiskeriassistenterne 

samt til Løn og Rejseudgifter for de midlertidig an-
satte Assistenter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,000,00 

4) Anskaffelse af Fagskrifter, Fiskerirekvisiter og fotogra-
fiske Artikler .................................. . 

5) Opsyn med Laksefiskerierne .................... . 
6) Opsyn med Indlandsfiskerierne ................... . 
7) Drift af Statens Udklækningsanstalter og til kunstig 

U dklækning~ ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... 
heraf Kr. 900 extraordinært. 

8) Praktisk-videnskabelige Undersøgelser ........... . 
9) Praktisk-videnskabelig Forsøgsvirksomhed ........ . 

10) Bidrag til Anlæg af en Laksetrappe ved Fellingfos 

500,00 
39,600,00 
2,500,00 

13,600,00 

3,850,00 
8,800,00 

Vefsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,800,00 
------------~~-Summa Kr. 97,500,00 
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Om Salg af Damørred 
i England under 
Fredningstiden. 

-o-

I Nr. 2 af nærværende Blad for 
indeværende Aar rettede jeg en 
Forespørgsel til Bladets Red., om 
det var tilladt at sende Damørred 
til England uden at risikere, at Fi
skens Salg rorbydes, naar et Certi
fikat medfølger. I Følge tidligere 
Meddelelse i Bladet er nemlig Salg 
ar Laks tilladt i Fredningstiden, 
naar et saadant Cirtifikat medrølger. 

I Bladets Nr. 3 meddeler derelter 
Red. et Svar fra Fiskeriagent i 
London, Kaptajn Sølling, paa Fore
spørgslen, der lyder paa, "at Eng'. 
lænderne under de nuværende Om
stændigheder har: andet at tænke 
paa end Ørreder, som forøvrigt ikke 
bruges i nævneværdig Grad. En 
Del Portionsørreder bruges vel; men 
de store fine Middage er snart kun 
en Saga blott." 

Jeg maa sige, at jeg ikke røler 
mig tilfredsstillet ved dette Svar. 
Naar Englænderne kan bruge Laks, 
kan de vel ogsaa bruge Ørreder, 
især i en Tid, hvor der efter si
gende skal være stor Mangel paa 
Fisk i nævnte Land. Jeg synes 
heller ikke, det under de nuværende 
Priser henholdsvis ror Oksekød og 
Ørredfisk, at det skal være en sær
lig fin Middag at spise Ørred. En 
Ret Ørred er vist næppe mere 
luksuriøs i England lige for Tiden 
end en god Bøf. 

Oven over Svaret i Nr. 3 staar 
der: "Salg af Portionsørred i Eng
land". Min Forespørgsel gjalt ikke 
alene Portionsørred, men "Damør
red" i det hele taget Navnet nPor-

tions0rred" er slet ikke nævnt i 
min Forespørgsel. J eg har med 
Overlæg netop skrevet "Damørred". 
Vi kan nemlig ogsaa udføre større 
Damørred end Portionsørred. 

Red. føjer til Hr. Søllings Svar, 
at det omtalte Cirtifikat kun gælder 
Laks. Men det var dog Umagen 
værd ror Alvor at forsøge, om Dam
ørred lige saa vel som Laks -
ikke ogsaa maa sælges, naar der 
rølger et Certifikat med som Bevis 
ror, at de falbudte Fisk er Dam
ørred, og at Handelen med disse 
under Fredningstiden er lovlig. 

Nu vil vi haabe, at Krigen maa 
ende inden næste Fredningstid, saa 
Englænderne igen kan ofre Ørre
derne en Tanke, og saa vil vi haabe, 
at der inden den Tid - maa 
blive gjort et alvorligt Forsøg paa, 
at der gives danske Dambrugere 
Tilladelse til at sælge Damørred i 
England under Fredningstiden. Det 
kan vi i Tyskland, det var rart, 
om vi ogsaa kunde faa Lov til det 
i England. M. N. J. 

Ifølge de sidste Meddelelser, Re
daktionen har modtaget fra Eng
land, er der i Øjeblikket Mulighed 
tilstede for en lønnende Eksport af 
Ferskvandsfisk dertil, trods Forbud. 
Nærmere Oplysninger faas gennem 
Redaktionen. Red. 

Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Gedde med Peberrod. 
En Gedde paa 1 kg befris for 

Skællene, renses, skylles og skæres 
i mindre Stykker: disse koges i 25 
Minutter i saltet Vand tilligemed 
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1 Løg, Suppeurter og nogle faa 
Laurbærblade. Fisken optages, sam
menlægges pall. et varmt Fad i den 
oprindelige Form, bestrøs med re
ven Peberrod og overhældes med 
brunet Smør. 

Gedde med Kartofler. 

Gedden renses, koges og pilles 
fra Benene i mindre Stykker. Kogte 
faste Kartofler pilles, skæres i Ski
ver og koges lidt sammen med Løg
skiver eller Tærninger, Smør og 
lidt af Fiskesuppen. Fisken, som 
imidlertid er holdt varm, lægges 
lagvis med de varme Kartofler 
højt paa et Fad - øverst Kartof
ler - og Retten overstrøs med 
:finthakkede Løg, stegt i Smør paa 
Panden. 

Kogt Aborre. 
Af 3/4 kg Aborre afrives Skællene 

paa et Rivejærn, Fisken renses, skyl
les godt og lægges i kogende Vand 
med Salt, lidt hele Peberkorn, et 
Par Laurbærblade og 3 a 4 Skefulde 
fortyndet Eddikesyre. Naar Fisken 
er kogt, optages den og lægges paa 
et varmt Fad. 2 Æg haardkoges, 
hakkes :fint med Persille og heri 
blandes stødte Tvebakker, dette 
lægges over Fisken, der straks ser
veres. Hertil smeltet Smør. 

Foreller med Smør. 
Forellerne renses og derefter 

overhældes de med varm Eddike; 
de stilles et Øjeblik i et aabent 
Vindu; koges i let saltet Vand og 
serveres paa et varmt Fad, belagt 
med en smuk ordnet Serviet, og 
garneres med Persille og Citron
stykker. 

Bladet sendes frit til Medlemmerne 
af "Ferskvandsfiskeriforeningen ". 

Kontingentet er 4 Kr. aarligt. 
Artikler og AnnonceT til Bladet 

sendes til Kontoret i Sorø. 
Klager over ~7J{angler ved Forsen-

delsen rettes til Postkontoret; hvis 

j}Janglerne ikke afhjælpes, bedes Kla

sendt til Bladets Kontor i Sorø. 

C. IlojJmeym'. 

Annoncer. 
-0-

@~i~~tl~~®@~~~~~~~~@ 

i ø· I Jneæg 
w af 
~ 
~ Bæk- og Regnbueørred 
f faas bedst og billig.t 

Æ fra I Lundgaard Fiskeri 
w pr. Vejen.' I Tilk'ndt GDld~.dallle 
W paa Fiskeriudstillingen i Kø-
ffi benhavn 1912. 
li{ 
®~~~~~~~~I~~~~@~ 

Fiskeriet "A.alykke" 
pr. Lunderskov . 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. Yngel 
og Sættetisk 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 pu 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Oht'illt~nlltm. 
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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. ===--

Ojneæo, Y noel 00 Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c59~8~81l fl)amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

I.. Portionsørred, I 
m større Ørred, Gedder, Karper, I 

Suder, Skaller, Aborrer l{ 
købes og afhentes med Specialvogø paa nærmede 

Jernbanedation. 

--=== Kontant Betalin&,. ===--

G. Domaschke, 
I!'iselthandlllnat, Berlin 4,0, 

Statskonsulent, Magister Chr. L.tilnat. Lykkesholmsalle 3 A, KøbellhuJl. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) YoG RIlsauslen-Kro,il. 

, 
:l 

i 
1 
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Ferskvandsftskeriforeningen 
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Dagsorden: 
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2) Regnskabets Fremlæggelse til 

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

P. B. V. 

J . .ti. Bie, 
Formand. 

Efter Generalforsamligen i Ribe 

den 27 de dennes vil der for dem 

af Ferskvandsfiskeriforeningens Med

lemmer, som har Lyst til at deltage, 

blive arrangeret en. Udflugt til Je

sted Mølle, for efter Hr. Direktør 

Christiansens venlige Indbydelse at 

I 
bese det derværende Fiskeri. Ved 

Tilbagekomsten fra Jested Mølle an

tagelig ved Sextiden, spises der til 

Middag paa Klubbens Hotel a 2112 
Kr. pr. Kuvert for 2 Retter og Des

sert. 
D'Hrr. Medlemmer, der vil deltage 

i Udflugten til Jested og Middagen 

i Ribe, skal vi bede at om melde sig 

hos Hr. Sagfører Nors, Ribe, inden 

d. 25de ds., dels af Hensyn til Vogn

plads og dels af Hensyn til V ærten 

paa Klubbens Hotel i Ribe. Lige

ledes har Sagføreren været saa 

venlig at tilbyde at hjælpe D'Hrr. 

til Nattelogi, lIom kommer om Af~ 

tenen før Generalforsamlingen. 
Red. 
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Den engelske Aaleyngel. 
-o--

Trods dø største Anstrængeiser 
fra den danske Fiskeriagent i Lon
don Capt. Sølling og undertegnedes 
Side lykkedes det ikke i AaI' at faa 
indført engelsk Aaleyngel til Dan
mark. 

Alt var klappet og klaret, idet 
baade de engelske og danske 
Autoriteter havde givet deres Til
ladelse til Eksporten; men saa i 
aller sidste Øjeblik fik Englænderne 
Skrupler. Grunden dertil var Zep
pelinfaren. Men hvad kommer 
:Fangsten af Aaleyngel Zeppelinfaren 
ved, spørger man uvilkaarlig! her
til er at sige, at Fangsten, som 
tidligere omtalt her i Bladet, fore
gaar ved Lygteskin, og disse mange 
I,ygter, op til Hundrede, der lige
som en St. Hansorm snor sig langs 
Severnfloden paa de store Fangst
aftener, frygtede man skulde til
trække Zeppelinerne i derfor blev 
Fangsten forbudt. 

For de dallske Aaleopdrættere 
bliver der derfor intet andet Haad 
i Aar end at forsøge at supplere 
Bestanden, enten med hjemlig Aale
yngel, eller med tyske Sætteaal: 
Undertegnede benyttede ogsaa l 
Fjor en stor Mængde af sidstnævnte 
Slags, og var ganske godt fornøjet 
dermed; men dels er dette natur
ligvis adskillig dyrere end at ud
sætte engelsk Aaleyogel, og dels 
har man grundet Formodning om, 
at luan derved faar forholdsvis 
mange værdiløse Hanaal med 
Købet. Red. 

Kunstige Legepladser 
i Indsøer. 

-0-

Naar man i Sommerferien gennem
sejler svenske Indsøer, ser man plet
vis Toppen af en Del visne Graner 
rage op over Vandfladen, og som 
Regel tillige en Pram med en me
dende Fisker ved Siden af Gran. 
toppene. Spørger man, hvorfor disse 
smaa Granholme er lavet paa Søens 

d d t . u " Bund, svares er: e er JO " yasar . 
Anbringelsen af disse "Vasar" er 

i Sverrig urgammel. Metoderne er 
forskelllge, og muligt har Erfarin
gen for hvert enkelt Søomraade skabt 
Tradition Baavel for hvor, Bom hvor
ledes Vasarne bør anbringes. Da. 
vore Indsøfiskere muligt kan lære 
en Del heraf, skal vi omtale øje
medet for Anbringelsen. 

ji'or Formering af Gedder og lig
nende Fiskearter, hvis Rogn klæbes 
til Planter, er det af stor Betydning, 
at der i Indsøer langs Bredderne 
og paa Grundene findes tilstræk
kelig Plantevækst, f. Eks. uhøstede 
Rør, hvor Hognen kan klæbes og 
Yngelen finde Skjul for Rovfisk, 
særlig fol' Aborren. 

Il vor højt Vasurne vurderes af 
svenske Fiskel'ikyndige fremgaar af 
følgende Udtalelser: 
1893. Byråchef Trybom: "Jo fatti

gere et Fiskevand er paa na
turlige Legepladser, desto mere 
Betydniug har Vasarne, der kun 
i faa Vande er unødvendige". 

1884. Fiskeriinspektør Nordback : 

!! Hisvasal' har stor Betydning for 
Fiskene som Legepladser, og 
er et af de kraftigste Midler til 
at øge l!'iskebestanden i et Fi
skevand". 

1910. Doktor C. Cederstrøm: "Flit-
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tigt Anlæg af Risvasar er mange 
Steder en af de allervigtigste 
Foranstaltninger for en Forbed
ring af Fiskebestanden." 

1913. Hyråchef N ordqvist: En hos 
os almindelig bekendt Maade at 
befordre Forøgelsen af vaarle
gende Fisk med klæbende Rogn 
er Anbringelsen af Risvasar"*). 

Disse enstemmige Vidnesbyrd fra 
svenske Sagkyndige er sikkert et 
mere end tilstrækkeligt Bevis for 
Sagens store Betydning. 

Efter det personlige Kendskab, jeg 
har til V as arnes Anbringelse i en 
Del Søer i Smaaland, vil jeg anbe
fale at gøre Forsøg i danske Ind
søer paa Grunde fra 2 til 3 m Dybde 
og paa disse med et Mellemrum af 
ca. 2 til 3 m nedstikke 10 a 20 Gran 
(selvfølgelig med alle Grene, eller 
maaske endnu bedre Bjergfyr, saa 
Toppen lige rager op over Vandet. 

Erfaringen for, hvor og hvorledes 
Vasarna bør anbringes i de forskel
lige Indsøer, vil ved Iagttagelse af 
Virkningen hurtig naaes. 

Sportsfiskere vil i Nærheden af 
disse Ynglepladser faa gode Mede
steder for Fangst af Aborrer, navn
lig om de anvender Elrits eller an-
den levende Agn: Videbæk. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Den tyske ~Iaximalpris 
for Fisk. 

--o-

l Berlin gælder følgende Maxi
malprisen i Detailhandelen for le
vende Ferskvandsfisk. For død Fisk 
er Maximalprisen 200;0 lavere. 

') Citaterne er tagne eHer nFiskel'iarna". 

Gedde 1,25 .Mk, pr, 
Stor Brasen 1 00 , " " 
Mindre Brasen 0,75 " 

" Karpe 1,30" 
" Sudet' 1,50" 
" 

l Harnborg haves følgende Maxi-
rnalpriser: 
Gedde 
Skalle 

88 Pfg. 

40 " 
Store Brasen 64 

" Smaa Brasen 48 " 
Aal el' begge Steder meget efter

spurgte til høje Priser. 
Red. 

~Iajor Holmans Fisketur 
Et Minde fra 1897 af A, Macfie. 

(Sluttet). 
o-

Da vi sidst forlod Major Holman, 
var han netop bleven træt af at 
fiske i Vennern og dampede ad 
Kan alvejon til Vennern og Motaia. 

Eftcrat vi der havde gjort Be
kendtskab med en Værkstedarbejdel', 
som skulde være Nr. l blandt alle 
Egnens Fluefiskere, fik vi ham mod 
en klækkelig Godtgørelse, til at 
hjælpe Majore.n. Men Majorens 
extra gode Redskab, fineste For
fang og Kroge duede ikke! De var 
efter Mandens Mening meget for 
klodsede til at lure Laksen i det 
krystalklare Vand. Vel blev Ma
joren baade stødt og gnaven; men 
tilsids~ lod han sig dog overtale til 
at bruge Væl'kstedarbejderens haar
nne Redskaber, og det viste sig 
da ogsaa, at uden disse havde al 
-Fangst været udelukket. 

Nu blev det imidlertid vekslende 
I<'iskelykh, dog uden noget videre 
Resultat. 

En Dag havde ~1ajol'en imidlertid 
det Uheld, da han sprang ivrig om-
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kring paa de slibrige Stene, at glide 
ud og faldt pladask i Strømmen. 
Til al Held skete imidlertid ikke 
andet, end at Medestangen bræk
kede paa to Steder. Bruddene an
saas dog for saa alvorlige, at man 
ikke turde betro Reparationen af 
den til en af de stedlige Snedkere. 
J eg fik derfor hurtig Ordre til 
øjeblikkelig at afgaa til Stockholm 
til Leidesdorff's Ji:tablisement, og 
at der skulde være extra Fart paa 
Turen, det forstaar man vel. 

Naa, jeg havde baade Kul og 
Dagpenge, saa det skulde nok gaa! 

Men da vi uaaede til Borinhults 
store Sluseanlæg, syntes Majoren, 
at det alligevel tog for lang Tid 
og bestemte sig til i Stedet for at 
tage med Toget, hvorved han vandt 
et Par Dage, jeg skulde møde ved 
Karlstad om 3 Dage. 

Paa det aftalte Tidspunkt mødtes 
vi atter, og Stangen var lavet ganske 
udmærket. 

Jeg havde i Mellemtiden lejet to 
Rorkarle, og tidlig næste Morgen 
laa de med deres Baad ved Siden 
af vor Damper for at give Majoren 
Lejlighed til at faa en længere Fi
sketur op gennem Klarelven. 

Restauratrison havde pakket en 
Kurv med Proviant for tre Dage, 
Vejret var herligt og alt aRa me
get lovende ud. 

KI. 4 var alt klart til Afrejse. 
Solen skinnede allerede saa varmt 
og godt i den herlige Morgenstund; 
alt skinnede, undtagen Majoren. 

Han var mørk som en Tordensky. 
Medetøjet var forsvundet, borte, 

stjaalet! Han havde sent om Aftenen 
lagt det ovenpaa Ruf-Taget, og nu 
var det borte l 

Eu stakkels Fyr, som havde fltaaet 
og fisket Løje paa Molekanten, var 

ganske sikkert Tyven. Rorkarlene 
fik Afregning og sendtes hjem. Vor 
Major var ikke god at have med 
at gøre i de Timer, vi maatte vente, 
til det blev Tid at besøge Stadens 
Politikontor. Medetøjet skulde han 
have igen, om det saa skulde koste 
ham nogle hundrede Dollars, og 
Tyven skulde sone sin Brøde med 
en aarelang Fængselsstraf! 

Tiden gik dog, og tilsidst traf vi 
ogsaa Politidirektøren; men det var 
da overmaade vanskeligt for mig 
at oversætte Majorens hæftige Tale
strøm; imidlertid gik det jo, om 
end i en mere afdæmpet Form. 

Hele Stadens Politikorps sattes i 
Bevægelse; men Medetøjet var til
syneladende sporløst forsvundet. 
Hen paa Formiddagen gik vi atter 
ned til Damperen, meget mismodige 
og ærgerlige. 

Men saa kom Lyspunktet! Fru 
Majoren stod paa Agterdækket og 
vinkede glædestraalende med det 
stjaalne Medetøj. Det havde hele 
Tiden ligget i Majorens egen Køje. 
Der havde han selv lagt det. 

Som godt var afblæstes den 
spændende ,;Forbryderjagt" øjeblik
kelig. 

D'hrr. Politimænd bødes ned i 
Salonen til en Forfriskning, og jeg 
tolkede i velvalgte Ord Majorens 
Taknemlighed. Saa blev der Tak
sigelser med Haandtryk, og alle fik 
de som Minde om Majoren et lille 
blankt Guldstykke med paa Vejen. 

Paa Henturen fiskede vi efter 
Laks paa "Lura" i Vennern, men Laks 
blev der ikke meget af, men der
imod saa mange desto flere Aborrer. 

En Aften, da vi roede tilbage til 
Damperen, bemærkede vi noget 
stort og usædvanligt, som skød 
frem med god Fart over den stille 

I 
l 
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Bugt. Vi nærmede os forsigtigt og 
saa da til vor store Forbavselse, at 
det var en stor Fuglerede lavet af 
Rør og Siv, som roedes energisk 
frem af Mama Lappedykker. Hun 
hvilede Kroppen paa Redens ene 
Kant og arbejdede Fartøjet frem 
med begge Fødderne, akkurat som 
en Dobbeltskruedamper. 

Paa selve Reden sad nogle smaa 
netop udklækkede Unger. 

Vi kom dog tilsidst for nær~ thi 
Lappedykkermoderen gav Signal til 
sine Smaa, tog dem ombord paa 
sin Ryg og forsvandt med dem. 

Forklaringen paa, at Lappedyk
keren tog hele Reden med til Søs, 
var antagelig den, at den var byg
get for nær Stranden, og da Ven
nern var begyndt at stige, var der 
Fare for Æggene; men da Bygnings
materialet var stærkt og let, holdt 
det sammen og flød ovenpaa og kom 
tilsidst i Drift, netop som Ungerne 
var udklækkede. 

I alle Tilfælde var det et baade 
vakkert og ejendommeligt Syn, denne 
Ytring af Fuglens Instikt og Moder
kærlighed. 

Efter lidt over en Maaneds be
hagelig Rejse aammen med den 
prægtige Major og hans Frue, var 
vi atter i Gøteborg. 

Mine Turister var overmaade vel
fornøjede med hele Rejsen og med 
den lille Del af Sverrigø, de havde 
faaet Lejlighed til at se. 

Majoren havde altid mange in
teressante Fortællinger at berette 
om fra sin Tid som aktiv Officer; 
selv havde. han deltaget i flere 
varme BatRiller, hvorom hans Bryst 
og Arme bar tydelige Vidnesbyrd, 
og for at slaa Hovedet paa Sømmet 
sagde han gerne: "Se paa min Ryg, 
der ser Du ingen Ar!" 

Fra Gøteborg forsøgte vi at drive 
noget Havfiskeri; men det synes 
Majoren ikke var nogen Sport. 

En Dag sagde han pludselig til 
mig: "Naa sig mig saa Kaptajn, 
hvor skal vi nu tage hen?" Jeg 
foreslog en hel Del forskellige Ste
der; men ingen af dem syntes at 
falde, i hans Smag. 

Nej, han vilde til et Sted, hvor 
der ingen Mennesker fandtes; noget 
Nyt og Æventyrligt, hvor J orden 
end~u ikke var nedtrampet af nys
gerrige Mennesker. "Find paa noget, 
som ingen Mennesker tidligere har 
fundet paa!" 

Jeg spekulerede over Sagen, og 
sagde tilsidst halvvejs i Spøg: 
"Hvad siger De om en Overvintring 
paa Jan Mayen!" Majoren tog imid
lertid Sagen for fuld Alvor og sva
rede: "V ery well, lad os tage 
dertil! -Jeg har hørt om 0en, den 
ligger mellem Island og Spitsbergen 
og har et vulkansk Bjerg, der er 
6,870 Fod højt, liggende paa Nord
siden, det er aldeles udmærket, vi 
starter straks!" 

Jeg maatte imidlertid forklare 
ham, at vor lille Damper aldeles 
ikke passede for en saadan Tur. 

"Nuvel, saa lejer eller køber vi 
en anden Baad", foreslog han straks, 
og der blev ogsaa gjort Forsøg paa 
at finde en passende Baad, men 
uden Reeultat. 

Vi fortsatte da til Lysekil for at 
træffe min gamle, fortræffelige Ven, 
daværende Fiskeriintendent G. von 
Yhlen, som kendte godt til Polar
rejser. 

Han fraraadede det paa det be~ 
stemteste. Hidtil havde ingen Men
nesker overvintret paa denne stygge, 
frosne ø, og desuden var det alle
rede for sent paa Aaret til at tænke 
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paa en saadan Tur. Blandt andet 
kunde Udrustning med Proviant og 
Materialer til Hus m. m. umuligt 
skaffes tilveje paa den korte Tid. 

Vor :1\1ajor lod sig imidlertid ikke 
afskrække, blot han fik mig med, 
saa skulde han til "Jan ~fayen", 
om han ogsaa skulde gaa dertil 
over Isen. Han tog derfor til 
Kristiania for at forsøge at købe 
en Damper der; men skrev og tele
graferede derfra, at der ingen var 
at faa, og at han derfor fOl'tsatte 
til Bergen, hvor han haabede at 
finde et passende Fartøj. 

Men fra dette Øjeblik hørte jeg 
aldrig mere fra den djærve, præg
tige Major. Det val' ('lIers sikkert 
blevet til en vild, lol{ kende Æventyl'
rejse; men bedst var det vist nok, 
at den ikke blev til noget r 

(Fdm Skog och Sjø). 
Red. 

~findre ~feddelelse. 
-0-

Odtlerfangst lTed VantUH'aft. 
I Efteraaret 1913 var min Søn og 

jeg paa Hønsejagt, og kom henad 
Aften, hen over en udtørret Mølle
dam, hvor der fra Kanalen gik en 
Grøft ca. 20 Alen op i den udtør
rede Dam. Idet min Søn sprang 
over nævnte Grøft, gav det et Plump, 
og Vandet, der var ca. 1/2 Alen dybt, 
blev plumret. Han ranbte op til 
mig, der gik i Nærheden, at der 
vist var en Gedde eller Odder i Grøf
ten, og jeg var snart dernede. Grøf
ten gik j o kun en 20 Alen op i 
Dammen, men saa maa der have væ
ret en Huling lidt længere inde, som 
vi imidlertid ikke kunde finde, 
skjøndt Ejeren og vi gravede efter 

den. Da nu Aftenen var tæt paa, 
besluttede vi at forsøge "at vande 
Odderen ud" og vi stoppede for 
Vandet med en Dæmning i Grøften. 
Vandet stemmedes temmeligt hurtigt 
op, i den lille Stump Grøft, og min 
Søn blev sat til at passe paa om 
der kom noget ud, det var allerede 
for mørkt for mine øjne. Ejeren 
og jeg, stod og drøftede Mulighe
derne, da Sønnen efter nogle faa Mi
nutter raabte, "der var han", men 
før han kunde skybe, var Odderen 
inde i Hullet igen. Saa blev der 
passet bedre paa, og da der strax 
efter kom en Odder ud, fik den et 
velrettet Skud i Hovedet, snurrede 
lidt rundt i Vandet, og blev smidt 
paa Land af mig, da ingen af de 
andre vilde røre ved det Bæst, turde 
vist ej heller. Men der kunde jo 
være en til, og Sønnen gik atter 
paa Post; kort efter kom ganske 
rigtig Nr- 2 ud, og med et Skud i 
Hovedet, akkurat som NI' 1, snur
rede den rnndt, blev fisket op og 
saa paa Post efter Nr. 3. Men den
ne Gang blev det ved alle gode 
Gange to. H. C. Pape. 

(Dansk Jagttidende). 

:Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Aborre med Vin-Sauce. 
S smaa, vejrensede og godt skyl

lede Aborrer koges med 1 Løg, 2 
Laubærblade, Salt og lidt hele Pe
berkorn. Naar Fiskene er kogt, op
tages de og henstilles ved Varmen, 
medens Saucen tilberedes. Smør 
og Mel bages sammen, spædes med 
lidt Fiskesuppe og 1/4 Liter hvid 
"in, Saft af l Citron, lidt Sukker, 
hvidt) stødt Peber, Salt og Kapers, 
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Saucen .legeres med et Par Ægge- I ~~~~~~~@~~I~~~~~iE~I€~ 
blommer, og gives Smag af 1 Te- lE. . 
skefuld Maggis-Krydileri. Serveres 2it ø· 
til Aborrerne. 'i J n e æ g 
Aborre med østers eller Champignons. lE. af 

Fiskene flaas, flækkes, Rygbenet i. 
udtages og de skæres i mindre lt\ Bæk- og Regnbneørred 
Stykker, som koges i ganske lidt W 
Vand med Salt, desto bedre bliver ~ faas bedst og billigst 
Saucen. Denne er en jævn, hvid i fra 
Sauce, tillavet af Smør, Mel og W L d d F' k . 
:Fiskesuppe, og smages til med Salt, . un gaar IS er! 

pr. Vejen. 

med en Tilsætning af østers eller .' \. Tilkendt Gultlmedaille 
Champignons. Saucen hældes over 1K 

paa Fiskeriudstillingen i Kø
Fiskene, disse garneres med Butter- 1K 

benhavn 1912. 
dejgsnitter. ~ 

~~~~~~~~~!~~e~e> 

Averter i Medlemsbladet! 

Annoncer. 
0-

Fiskeriassistent 
eller Arbejder med noget Kendskab 
til Damkultur kan faa Plads i Dam
kulturen 
Jedstetl ltIølle. Gredstedbro. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. Yngel 
og Sættefisk afDæk-. Kilde
og Regnbueøl'red samt Sætte
fisk af U:arper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 

[
I nærmeste Jernbanestation mod Kon-

tant. J. C. (''''hTistensen • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
æ c§oRann von eitzen, æ 
• • : easvoTen INskeauktionaT'lu.s, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 
• • 
• ...... .!.!!.!! .•••• .! Store Da.dner for levende Fisk. • ....... ~!.!.!.! • • • • • • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • • Telegr.-Adr.: Pil!lcheifzen. Telefon: Amt 1, Nr. 1,547, Hambor&,. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



88 Ferskvandsliskeribladet Nr. 10. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

• 
samt prima Sættefisk og øjneæg 

i alle Ørredarler købes. 
Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation.-

-- Kontant Betaling. ===-~ 

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9~8R f/)amRultur. 
Telegr.-Adr. : 

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

Lunderskov 48. Damkultur, 
Lunderskov. Lejrskov 16. 

®~~'~~t1~~~~~~~~~~~~~~~. 
~ ~ 

• Portionsø~ei 

i 

større Ørred, Gedder, I\arper, 
Suder, Skaller, Aborrer 

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærme.te 
Jernbanestation. 

i Fi.eh ... nd"!~ Domaschke, BerJin .... 

~ L.hrt ........ .., 18-1'. t I TeJ.gr.·Adr.: Forellenha.dol. 1K 
.~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Uhr. L.ltID::. Lykkesholnisalle 3 A, K.ebenhnIl. 

Trykt i Som Bogtrykkeri (Akties.lskab) ved Rasmnslen-Kroch. 
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Ferskvandsfiskeriforeningens 
Generalforsamling i Ribe. 
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Paa det hyggelige Klubbens Ho
tel i den gamle, ærværdige Stad 
Ribe holdt Ferskvan dsfiskeriforenin
gen sin ordinære Generalforsamling 
i Lørdags d. 27. Maj. 

Forhandlingerne indlededes med, 
at Formanden bød Forsamlingen vel
kommen, idet han udtalte sin Glæde 
over, at der, tiltro ds for det lidt 
afsidesliggende Sted Ior Generalfor
samlingens Afholdelse, alligevel var 
kommet saa mange til Mødet. 

Naar Ribe imidlertid var valgt 
til dette Aars Mødested, Iaa det dels 
i, at man ønskede for en Gangs 
Skyld at komme til andre Landsdele, 
og deh fordi Ribe, tiltrods for sin 
Beliggenhed i Landets sydvestligste 
Hjørne, alligevellaa forholdsvis godt 
som Mødested for alle de store 

I 

Damkulturer, der ligger langs Græn-
sen. 

Efter disse Indledningsord gik 
Formanden over til en Omtale af 
den nye Fiskerilov, og fremdrog 
i denne Forbindelse den uheldige 
Stemmemaade, der ønskes indført, 
hvor det drej er sig om Oprettelse 

I
_ af Regulativer ved Søer og Aaer .. 
Man føler sig nemlig overbevist om, 
at en Stemmeafgivning, der fordrer 
et stort personligt Fremmøde af 
Lodsejerne, i Praksis vil vise sig 
aldeles uigennemførligt. 

Reglen er jo nemlig den, at det 
altid er forholdsvis faa af Lodsej
erne, der interesserer sig for Fi
skeriets Ophjælpning, og som har 
den rette Forstaaelse af Midlerne 
dertil; de allerfleste er enten gan
ske ligeglade, eller modarbejder 
ligefrem et Regulativs Oprettelse, 
fordi de hellere end at underordne 
sig en fælles Plan med Udsigt til 
at faa en fornuftig Indtægt af de
res Fiskevand, vil drive lidt værdi
løst Lystfiskeri udfor deres Ejendom. 

Formanden gik derefter over til 
at meddele Forsamlingen, at For
eningen i Anledning af et Fiskeri
raads Oprettelse havde faaet Fore
spørgsel fra Ministeriet, om det vilde 
indvælge sin Formand Bom Medlem 
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af nævnte Raad til, sammen med 
Statskonsulent Løfting, at varetage 
Ferskvandsfiskeriets Interesser. 

Ferskvandsfiskeriforeningen havde 
herpaa. svaret bekræftende og Hr. 
Brygger Bie var saaledes indmeldt 
i Raadet. I Anledning af denne 
Sag, havde Fiskeriejer SIllidt Nissen 
gennem Redaktøren fremsendt en 
Skrivelse til Generalforsamlingen, 
som oplæstes, da Hr. Smidt Nissen 
selv var forhindret i at være til 
Stede. 

Skrivelsen indholdt foruden en 
Lykønskning til Ferkvandsfiskerifor
eningen i Anledning af Udnævnelsen, 
tillige en Appel til de to Herrer 
Bie og Løfting om eftertykkelig at 
gøre deres Meninger gældende in
denfor Raadet til Gavn og Frem
gang for vort Ferskvandsfiskeri. 

Formanden meddelte derefter, at. 
Foreningen foruden et Andragende 
til Ministeriet om et mindre Tilskud 
iaar af de Midler, Ministeriet havde 
til Raadighed, vilde andrage om et 
større Tilskud paa den kommende 
Aars Finanslov til Ophjælp af Ør
redfiskeriet i vore Aaer. At rati
onel Drift og Udsætning kan hjælpe 
har vi det aller bedste Bevis for i 
Hobro Fjord, hvor Fangsten ved 
Hjælp af Udsætning af Yngel og 
Sættefisk fra 1890 til 1915 er for
øget fra 1000 Pd. Ørred om Aaret 
til 28,500 Pd. 

Endvidere gav Redaktøren Med
delelse om det Arbejde, Foreningen 
havde gjort for at hjælpe de mindre. 
Dambrugere, der i disse kritiske 
Tider trænger til Assistance. 

Efter Anmodning fra Bestyrelsen 
har Redaktøren konfereret med D'hr. 
Landstingsmænd Joh. Lauridsen og 
Kaptain Maegaard og begge have 
lovet, at søge udvirket at Loven, der 

skal give Driftstilskud til mindre 
Jordbrugere, ogsaa kan komme til 
at gælde for de mindre Dambrugere; 
om Forsøget vil lykkes, vil det paa 
Sagens nærværende Standpunkt være 
for tidlig at have nogen Mening om; 
men vi faar haabe, at D'hr.s Be
stræhelser maa krones med Held. 

Redaktøren omtalte derefter Ex
porten af engelsk Aaleyngel; men 
da denne Sag for nylig har været 
publiceret her i Bladet, skal vi ikke 
nu komme tilbage til den. Kun skal 
vi i Forbindelse hermed fremkomme 
med nogle Oplysninger om et tidli
gere gjort Fonøg paa Indplantning 
af Aaleyngel, som Statskonsulent Løf
ting fremsatte paa Generalforsam-' 
lingen, og som vil have Interesse 
for Bladets Læsere. Hr. Løfting med
delte, at han allerede i 1!lO5 paa 
en Forskningsrejse til Island, under 
Irland fangede en Del spæd Aale
yngel, og paa Grundlag heraf og 
efter de Beretninger, han den Gang 
havde faaet om de aarlige Masse
fangster i de engelske Floder, havde 
sendt Dr. Smidt et Forslag, om at 
faa dannet et internationalt Selskab, 
der hvert Aar med et særlig. ind
rettet Skib skulde føre Masser af 
engelsk Aaleyngel ind i østersøen, 
hvor de saa skulde udsættes, og de 
omgl ænsende Stater betale hver sin 
Andel af de U dgi{ter, der var for
bunden hermed. Tanken vandt dog 
ingen Tilslutning den Gang. 

Nogle Aar efter tog Tyskerne 
Sagen op og oprettede deres be
kendte Depot ved Fangststedet ved 
Severnfloden, hvorfra de i de sidste 
Aar inden Krigen har spredt mange 
Millioner engelsk Aaleyngel ud til 
alle Tysklands Ferskvandsarealer. 

Formanden omtalte derefter kor
telig Fodringsspørgsmaalet, hvilket 

1 
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gav Hr. Løfting Anledning til at 
henlede Forsamlingens Opmærksom
hed paa et 0rredfoder, der i disse 
knappe Tider burde skænkes Op
mærksomhed, nemlig Blaamuslinger. 

Regnskabet oplæstes derefter og 
godkendtes. Da det findes aftrykt 
i nærværende Blad, skal vi ikke her 
komme nærmere ind derpaa. 

Derefter foregik der Valg af de 
fem Medlemmer til Bestyrelsen, hvis 
Valgperiode vat udløbet, D'hr. Gods
inspektør Oopmann, Overbanemester 
Lysholm, Jens Ohr. Jensen, Karup, 
Forpagter Wulff Stamer og Fiske
rifoged Jens Ohr. Sørensen, der alle 
genvalgtes; det samme var Tilfældet 
med de to Revisorer D'hr. Proprie
tær Eich og Bankassist,ent R. Vi
landt, der ligeledes genvalgtes. 

Under »Eventuelt" meddelte Ma
gister Otterstrøm, at Arresø nu var 
optaget blandt de Søer, der var 
Genstand for Fiskeriundersøgelser. 
Endvidere bebudede Magisteren, at 
han gærne ved næste Foreningsmøde 
vilde fremkomme med en Redegø
relse af de Undersøgelser, han med 
Fiskenes Ernæringsforhold for øje 
havde foretaget i de sidst forløbne 
Aar. 

Da der derefter ikke var flere 
Sager paaDagsordenen, sluttede For
manden Generalforsamlingen. 

Efter Generalforsamlingen sam
ledes derefter Medlemmerne til en 
lille fornøjelig Fællesmiddag, som 
var arrangeret af Hl'. Sagfører Nors. 
Beretningen om Besøget i Ribe skal 
imidlertid ikke indskrænke sig til 
alene at omtale den forretningsmæs
sige Side af Sagen, dertil gemmer 
det for os Deltagere, takket være 
Sagfører Nors fortrinlige Føreregen
skaber, en Skat af smukke, ufor~ 
glemmelige Minder, som vi ikke nok-

som kan være ham taknemmelige 
for. 

Tidlig om Morgenen, inden Be
styrelsesmøde og Generalforsamling, 
tog vi alle afsted med Toget ned 
til Grænsen. Ankommen til Vedsted 
Station, der er sammenbygget med 
den tyske Hviddillg Station, steg vi 
nd og spadserede hen til Gitteret, 
der adskilte de to Stationer og bag 
hvilken en "Feldtgraa" gik med sit 
skarpladte Gevær og holdt Vagt. 
Det var med en ejendommelig Føl
else, vi saa de tyske Soldater fær
des derinde, og der var Alvor i vore 
Tanker, da vi bagefter gik ud af 
Stationen, og fulgte Landevejen det 
korte Stykke, til vi ogsaa der mødte 
Spærringen i Form af Pigtraadshegn 
og Løbegrav paa tværs af Vejen og 
med Vagt paa den anden Side. Paa 
vor Side saas ingen Vagt; inde paa 
selve Stationen opholdt der sig dog 
et Par Sergenter af Grænsegendar
meriet ; det val' alt og saare beteg
nende for Situationen. Efter 20 Mi
nutters Ophold dampede vi tilbage 
til Ribe, for nnder Sagfører Nors 
,Ledelse at bese den gamle, vidun
derlige By. 

Og vi kom alle Vegne, var inde 
i det pragtfuldeste gamle Værtshus, 
som Byen har erhvervet, for at be
vare det i sin oprindelige Skikkelse; 
vi besaa den dejlige nyrestaurerede 
Domkirke, og spadserede de 200 
Trin op paa dens flade Taarn, hvor
fra vi havde den herligste Udsigt 
over de rige Marskenge med Blom
ster og græssende Kreaturer og helt 
ind i Sønderjylland - det gamle 
danske Land, der nu ligger og vaan
del' sig under Krig og Sorg og Nød. 

Oppe fra Taarnet kiggede vi og
saa lied i alle de Ribe Haver, der 
netop stod i deres fulde Blomster-



Ferskvandsfiskeribladet Nr. 11. 

pragt, og deroppe fra sall. vi alle 
Storkerederne, der findes rundt 
omkring pall. Husene, midt inde i 
Byen, og som ligesom hører med til 
Byens Fysiognomi. 

Oppe i det gamle Raadhus var 
vi ogsaa; der saa vi Originalerne 
til Aarhundredaars gamle Love og 
Forordninger -- vi vejede Bødlens 
Sværd i Haanden og studerede alle 
Torturinstrumenterne. - Derfra gik 
Turen ud til Pladsen, hvor Slottet 
en Gang har ligget, og hvor nu Ribe 
Borgere har rejst et prægtigt Mo
nument for Dronning Dagmar. En
delig sall. vi det henrivende gamle 
Posthus, Latinskolen og Amtmands
boligen, hvor vor berømte Lands
mand Finsen er født, som Søn af 
afdøde Amtmand Finsen. 

Ja Ribe er herlig, for hvert Skridt 
man gaar finder man nye Undere; 
og man følte, at man tilhørte et 
gammelt Folk med sin egen ejen
dommelige Kultur, og paa Baggrund 
af Besøget ved Vedsted ønskede i 
hvert Tilfælde Undertegnede - og 
som det gik mig, gik det nok de 
fleste af os, - at Danmarks Sønner 
alle, allesammen vilde forstaa, at 
vi har noget at værne, og noget 
der vel er værd at værne om! 

Foruden at beundre Ribes Sevær
digheder fik vi ogsaa Tid til at fore
tage den bebudede Udflugt til det 
store og fortrinlig indrettede Dam
brug ved Jedsted Mølle, hvor vi 
under Direktør Christiansens kyn
dige Ledelse besaa det vældige An
læg. 

I det hele taget blev Turen til 
Ribe en baade interessant og læ
rerig Oplevelse, og jeg røler mig 
overbevist om, at vi alle er Fersk
vandsfiskerHoreningens Kasserer, 
Sagfører Nors, meget taknemlige, 

fordi han fik det arrangeret saale
des, at vor Generalforsamling denne 
Gang blev afholdt i Ribe og at den 
forløb saa vellykket, som den gjorde. 

Red. 

I En fornøjelig Fisketur. 
-0-

(Lystfiskeri-Tidende). 

Enhver brav Lystfisker, som 
nogensinde har været saa lykkelig 
at vandre langs med en af de jyd
ske Aaer, mall. kunne forstaa, at 
det var med Sorg jeg maatte med
dele min store Broder Jens, at jeg 
ikke kunde deltage i en af ham 
planlagt Tur til Gudenaa i Paasken. 
For hver Dag, jeg kom Paasken 
nærmere, gærede og sydede det i mit 
urolige "Fiskerblod" : "Du maa se 
at arrangere Dig sall.ledes, at Du 
kan tage med," og Tirsdag Aften 
KJ. 6 telegraferede jeg til min gode 
Ven i Silkeborg, at jeg vilde an
komme dertil med første Tog Skær
torsdag, og bad ham drage Omsorg 
for, at den fornødne Baad og "Træk
ker" var til Stede ved min Ankomst 
til Aaen. 

Jeg vil springe den kedelige Rejse 
over; thi alle Lystfiskere kender 
jo den Længsel, der besjæler enhver 
af os til det Øjeblik kommer, da 
man staar ved sine Længsler Maal 
-Fiskevandet, og for at komme til 
Sagen blot meddele, at jeg den 
første Dag havde eu Laks pall., som 
imidlertid ikke blev hængende, da 
den præparerede Skalle, jeg havde 
til Agn, knækkede midt over ved 
Biddet, den anden Dag saa jeg ikke 
noget til Laksen, der jo pall. denne 
Aarstid er paa Vandring ud mod 
Havet, og da den tredie og sidste 

1 
'1 
'l , 



Nr. 11. Ferskvandsfiskeribladet 

Bilag 
A, 1. 

" " 
" " A,2, 
A.3. 
A.4. 
A.5, 
A,6. 
A.7. 
A.8. 
A.9. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for 1915. 
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Indtægt: 
Overført Kassebeholdning fra 1914 Kr. 

Kontingent for 1915 af 210 Medlemmer a 4 Kr..... " 
Extrakontingent for 1915 ifølge Fortegnelsen... . . . . " 
1 Restance fra 1914.......................... .. " 
Kontingent af Postabonnenter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Solgt 3 Aargange af Bladet. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . " 
Indtægt af Annoncer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 
Bidrag fra Ministeriet til Indkøb af Aalefaring i England " 

Do. fra Do. til Bladet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Soigt 3 Love4emplarer .......................... . 

" Refunderet Porto ifølge Kassebogen .............. . 
" Indvundne Renter i Aarets Løb ifølge Bankbogen .. 
" 

93 

300,22 
840,00 
165,00 

4,00 
12,90 
15,00 

169,75 
300,00 
400,00 

0,60 
32,56 
15,08 

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

Kr. 2255,11 

Pr. Kasseheholdning at overføre til Aat'et 1916 . .. Kr. 456,78 

l'(lgift: 
B. Bladets Trykning og Udgivelse m. m ................ Kr. 1215,59 
C. Porto, Telegrammer, Papir og Tryksager m, m,....... " 202,91 
D. :Forskellige Udgifter (herunder 300 KI', til Indkøh af 

Aalefaring fra England). , , ... , ... , . . . . . . . . . . . . . . " 
E. Rejseudgifter og Diæter............ . . .. ........... " 

Beholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 

321,43 
58,40 

456,78 

Kr. 2255,11 

H i b e, den 20. :Maj 1916. 
Jul. Nors. 

Efter Anmodning har jeg gennemgaaet Regnskabet for 1915 og 
fundet det i Overensstemmelse med Bøger og Kvitteringer, 

R i b e, den 24. Maj 191H, 
R. Vilanelt. 
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Dag oprandt med et Herrens Vejr 
- Storm og Sne, Regn og Kulde 
- havde jeg opgivet at faa noget 
videre Udbytte af denne Tur. Men 
trods Kulde og Regn afgik vor 
Baad KI. 9 Morgen fra Kroen, hvor 
vi havde Kvarter, bemandet med to 
unge Mennesker (hvoraf den ene var 
min l3-aarige, den anden Jens Meyers 
lidt ældre Søn), "Trækkeren" og 
Undertegnede. Det kan jo være 
ganske morsomt at være Læremester 
for de unge, saa jeg fik d~m begge 
anbragte - min Søn med min 
gamle amerikanske Geddestang og 
veltjente Hjul, hvor Bremsen er 
fulstændigopslidt, men med en stærk 
og god ca. 80 Al. lang Snor, et nyt 
3 Al. dobb. Gutforfang og med et 
af min Ven i Silkeborg forskaffet 
Krogsæt, der dog havde den Fejl, 
kun at være forsynet med 2 Stkr. 
tregrenede Kroge, medens de "rigti
ge" Laksekroge skal have 4 Stkr. 
tregrenede Kroge - Snørene havde 
jeg i Land agnet med friske Skal- I 

ler, som jeg med megen Møje havde 
faaet sendt fra Silkeborg. 

Da Turen den Dag skulde gaa 
med Strømmen, var "Trrekkeren om· 
bord og fik Ordre til ved Hjælp af 
Aarene at holde Baaden midtstrøms, 
og idet Agnfiskene af Strømmen blev 
drevne af Sted, blev der stuk ket 
en 30-40 Al. Linie ud. Jeg holdt 
saa belærende Foredrag for Ungdom
men med bestemt Ordre til, saafl'emt 
der kom Bid at holde stram Line og 
hurtig give mig Stangen, mens Ved
kommende skulde tage min Stang 
og rulle Snørren op. Efter 1 Times 
Forløb fik min Søn Bid -- og natur
ligvis gjorde hau det stik modsatte 
af, hvad jeg havde sagt: firede Line 
af, saa den Ørred saa vi ikke noget 
til. Naa! det var jo Dyppefiskeri, 

der stod ham i Hovedet, og han 
lovede bestemt at holde stramt ved 
næste Bid, hvad han ogsaa pligtskyl.;. 
dig gjorde nogen Tid efter; idet han 
samtidig raabte: "Her er Bid~ og 
overgav mig Stangen. Jeg kunde 
straks mærke, at det var en af de 
gamle, der hang paa, og gav Ordre 
til at ro til nærmeste Bred; men 
da jeg kom denne nærmere, knnde 

I 
jeg se, at det vilde være meget 

l vanskeligt at .lande en større Fisk 
) der, hvorfor jeg gav Kontraordre 

om at ro til modsatte Bred og mod 
Strømmen, hvilken Ordre blev hur
tigt og godt udført af »Trækkeren". 
Saa snart Baaden stødte, blev 
Drengene og "Trækkeren" sendte i 
Land, medtagende de Grejer, som 
kunde være generende i Baaden, 
sanledes at jeg, holdende stram 
Snøre, baglæns kunde naa Baadens 
Stævn og derfra selv gaa i Land, 
og nu begynte en spændende Kamp 
med Laksen, thi den Kraft, denne 
.Fisk var i Besiddelse af, var kolos
sal. Den gik dybt i Vandet, trak 
hele Tiden, saaledes at jeg Gang 
paa Gang maatte fire 20-30 Alen 
Line, samtidig med at den gav nogle 
volsomme Ryk. Stagen stod stadig 
i en stærk Bue, og naar Laksen 
ikke trak, begyndte jeg at rulle 
op, men saa snart jeg havde rullet 
en Snes Alen op, kunde jeg være 
sikker paa, at et Øjeblik efter var 
det samme Stykke atter ude, og 
!iaaledes gik l'el nok den første 
halve Time, nden det var at mærke, 
at Fisken blev træt og uden at jeg 
kunde faa den saa højt op i Vandet, 
at jeg knnde begynde at se Forfan
g'et. Pludselig gik den op i Vand
skorpen, og jeg var belavet paa, at 
den vilde "springe", hvad disse Fisk 
ofte gør, men den nøjedes med at 

l 
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pidske Overfladen, hvorpaa den atter 
forsvandt ned i Dybet. Dette gentog 
sig et Par Gange, og jeg formoder 
det var be.grundet paa, at jeg holdt 
den saa haardt, at den ikke sprang. 

(Sluttes). 

Forskellige :Fiskeretter. 

Sandart med Fløde-Sauce. 
kg renset og i smaa Stykker 

skaaret Sandart faar følgende Til
beredning: 1/4 Liter hvid Vin og 
112 Liter Vand koges sammen og 
henstaar ved Varmen, koge maa de 
ikke. Medens Fisken henstaar saa
ledes, tilberedes Saucen, hvori den 
skal koges færdig. Hertil afbages 
Smør og Mel, der opspædes med 
Fiskesuppen. Saucen smages til 
med 1/4 Liter sur Fløde og koges 
med nogle fint ituskaaee Skalotter 
og 1 Spiseskefuld Kapers; derefter 
legeres den med et Par Æggeblom
mer, og Fisken lægges heri, for at 
koges færdig. Før Serveringenop
tages Fisken paa Fadet, medens Sau
cen tillaves yderligere med sur Flø
de og Citronsaft. Serveres hældt 
over Fisken. 

Kogt Sandart. 

1-11/2 kg Sandart renses, bestrøs 
med Salt og 'henstaar hermed, ind
til de skal koges. Den lægges i 
Fiskekedlen, paahældes saa meget 
Vand, at den dækkes dermed, bestrøs 
med Salt, og et Par Løg, nogle 
Laubærblade og helt Peber lægges 
i Kedlen, som nu sættes overIlden. 
Fisken gives et godt Opkog, løftes 
fra Ilden og maa nu henstaa i Fiske-

kedlen, indtil den skal anrettes paa 
Fiskefadet ; den garneres med Per
sille og spises med hollandsk Sauce. 

Annoncer. 
-0-

Fiskeriassistent 
eller Arbejder med noget Kendskab 
til Damkultur kan faa Plads i Dam
kulturen 
Jedsted nølle~ Gredstedbro. 

~~E~E~~I~~~~~® 

I øjneæg i 
~ af I 
~ Bæk· og Regnbneørred li( 
.ro.. w. W faas bedst o, billl,.t ,ffi 
.ro. 
\il fra I Lundgaard Fiskeri 
~ pr. Vejen. 

m Tilkendt GuldrnedailIe i paa FiskeriudstiIIingen i Kø- Æ. 
W benhavn 1912. lK 
@~~~~. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

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

PortiODsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes pø.a 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohrillttm,lIetl. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredal·ter købes. 

Fiskene aL"I).entes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&}f~9d8K flJamKilltur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

®~~~~~~~~~@~~~~~~~~~~~~~~~~. 

større Ørred, Gedder, Karper, 

I købe. ~~?~~:e. ~~~~~:I~!O!~:!:r .. e.t. i I Jernbane.tation. I 
i -- KontaDt Betaling. -- W. 

~ G. Domaschke, i 
I J<'iøehltaudlllu&r;, Berlin 40, ~ 

LehrterøtrftS8fl 18-U.. .ai 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. I 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin.:. Lykkesholmsalle 3 A, Ksbenhnn. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Akties.lskab) ved RaSDlUSleIl-J[roCh. 
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Tilskudet fra 
Lan dbrugsministeriet. 

-0-

Af Referatet fra sidste General
forsamling, vil man se, at Fersk
vandsfiskeriforeningen- har andraget 
Landbrugsministeriet om et mindre 
Tilskud af de Midler Ministeriet 
har til Raadighed, til Ophjælp af 
Iierskvandsfiskeriet. Som Svar her
paa kan vi nu bringe Medlemmerne 
den glædelige Meddelelse, at Land
brugsministeriet i Aar har tilstaaet 
I!'oreningen 40U Kr. 

Red. 

Maagen som ,Smittekilde 
for Fiskesygdomme. 

-o-

l det schweiziske Fiskeritidskrift 
meddeler Privatdocent, Dr. Fehl
mann, at Ferskvandskvabben (Lota 
vulgaris) i ZUrichersøen meget ofte 
hjemsøges af øjensygdommen" Stær. " 

Ved at undersøge tolv forskellige 
Fisk, der Jed af Sygdommen, fik 
Doktoren Lejlighed til at studere 
Sygdommen i alle dens Stadier, 
lige til det sidste, hvor Fiskenes 
øje var ganske uigennemsigtigt og 
mælket, og Øjeæblet udflydende. 

Aarsagen til denne Sygdom, der 
i ZUrichersøen har grebet meget 
om sig, skyldes en Iktelarve, som 
i store Mængder lever i Fiskens 
øjne. 

De inficerede Fisk falder som 
en Følge af Blindheden som et let 
Bytte for ?tfaagerne. 

Iktelarverne kommer derved ned 
i Maagens Tarm, hvor de vokser 
og bliver kønsmodne og producerer 
utallige Æg. 

Disse Æg følger med Fuglenes 
Skarn ud i Vandet, hvor de atter 
fortæres af Fiskene og Æggene, 
der imidlertid er bleven til smaa 
Larver, vandrer saa fra Fiskenes 
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Tarme op til deres øjne. Kreds
løbet er dermed sluttet. 

Maagernes stærke Formering ved 
ZUrichersøen er saaledes Grund til 
Sygdommens store Udbredelse. 

Professor, Dr. Hofer, Lederen af 
den biologiske Forsøgsstation for 
Ferskvandsfiskeri i Miinchen skriver 
i sin Bog, "Die Fischkrankheiten" 
følgende om Sygdommen: Denne 
Sygdom forekommer meget alminde
lig blandt forskellige Ferskvands
fisk, bl. a. hos Sandart, Regnbue
ørred, Aborre og Ferskvandskvabbe 
og den viser sig ved, at Øjelinsen 
bliver mat, ja ganske hvidlig og 
Fisken lidt efter lidt bliver blind. 
Sygdommen skyldes store Mængder 
af Iktelarver, som kryber omkring 
mellem Linse og Linsekapsel, me
dens de suger ~æring af Linsen, 
saa denne efterhaanden bliver mat. . 
Fisken dør ikke af Sygdommen, 
men magrer naturligvis af, fordi 
den ikke kan skaffe sig tilstrække
lig Føde. Under Sygdommens vi
dere Forløb, samler der sig i det 
forreste 0jekammer en v:mdagtig 
Opløsning, som bevirker, at Horn
hinden hvælver sig stærkt frem. 

Hornhinden sprænges saa tilsidst, 
og hele øjet falder ud. 

I særlig ondartede Tilfælder kan 
den .tomme ~Øjehule derefter blive 
angrebet af Svampe, der sluttelig 
kan hidføre Fiskens Død. 

Ligesom Dr. Fehlmann skriver 
Professor Hofer, at Livsbetingelsen 
for denne Snylter, er Tilstedevæ
relsen af forskellige Svømmefugle, 
særlig Maager, i hvis Tarm Larven 
kan blive kønsmoden. Hvis man 
derfor i de()aagældende Fisko
vand kunde bortskyde alle Svømme-

fugle, vilde der ikke mere komme 
Ikteæg i Vandet, og Sygdommen 
vilde som en Følge heraf ophøre 
af sig selv i Løbet af kort 'i'id. 

Som det fremgaar af ovenetaaende, 
er de to Videnskabsmænd fuldkom~ 
men enige med Hensyn til den om~ 
talte Sygdoms Oprindelse og Aar
sagen til dens Udbredelse, og den 
praktiske Fiskerimand har derbr 
kun at følge deres Anvisning, naal' 
det gælder om Sygdommens Be-
kæmpelse. Red. 

Sportsfiskeriets 
økonomiske Betydning. 

-0-

Vi skal her gengive Hovedind
holdet af et Foredrag om dette 
Emne, som den norske Fiskeriin
spektør Landmark holdt ved Tul'ist
kongressen i Bergen den 7.-8. 
September 1910. 

Af egentlige Lakselve findes 160 
i Norge, af disse vare i Aarene 
1907 -08, omtrent 80 enten helt 
eller delvis lejede ud til Sportsfi
skere. Lej(3n af disse Elve udgjorde 
med et rundt Tal c. 300,000 Kr. 
aarlig. (Heri er ikke medregnet 
Kommissionærernes Fortjeneste ved 
Udlejningen). For omkring 130 af 
af disse 160 Lakseelve - der i 
blandt alle de største - foreligger 
der statistiske Opgivelsol' over 
U dbyttet af Laks- og Ørredfiskeriet 
for de senere Aar, disse Opgivelser 
omfatter baade Sports- og Brugs
fiskeriet. Ifølge denne Statistik 
har Bruttoudbyttet i samtlige 130 
Elve i Aar~ne 1903-08 udgjort 
c. 160,000 Kr. aarlig. 

Man finder altsaa, at allerede Leje
afgiften for de 80 - helt eller 

• 
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delvis - udlejede Elve giver c. 
40,000 Kr. mere i Indtægt end 
Bruttoudbyttet af Lakse- og Ørred
fiskeriet i alle de Laks{lelve, hvor
fra Statistik haves, og uden Tvivl 
mere end Udbyttet af alle Elvene 
i hele Landet. Og det maa i denne 
Forbindelse erindres" at dels er 
Lejerne. paa faa Undtagelser nær 
alle Udlændinge, hvorfor saa godt 
som alle de 300,000 Kr. er Beløb, 
som kommer til Norge fra Udlandet 
og dels er disse 300,000 Kr. kun 
den rene NeUobetaling til Fiskerne, 
medens den ovennævnte Fangst
værdi: 260,000 Kr., er Bruttoværdi 
fra hvilket der selvfølgelig maa 
fradrages et anseligt Beløb i Drifts
omkostninger. 

Men dette Beløb, 300,000 Kr., 
er kun en ringe Del af de Summer, 
som Sportsfiskeriet efter Laks ind
bringer Norge. 

Hertil kommer nemlig Udgifterne 
for Sportfiskerne og deres Familier, 
Venner og Folks Ophold i Landet. 
Angaaende Størrelsen af disse Sum
mer er der i Aarene 1903-04, af 
Sekretæren for den brittiske Sports
fiskeriforening, "The Anglo Norw. 
Fishermens ascocialion", en For
ening, som omfatter de fleste bri
tiske Sportsfiskere, som har lejet 
Fiskeri i Norge, foretaget meget 
omfattende Undersøgelser. Fra et 
stort Antal af Foreningens Med
lemmer fik Sekretæren nøiagtigt 
Regnskab over deres Udgifter under 
Opholdet i Norge. Og paa Grund
lag af disse Opgivelser opgjorde han 
en Beregning af det samlede Be
løb, som Foreningens Medlemmer 
nedlagde i Landet. 

Resultatet af denne Beregning 
er, at dot Beløb, som Foreningens 
Medlemmer aarlig udgiver i Norge 

foruden selve Lejeafgiften, udgør 
c. 1,327,000 Kr., og Sekretæren 
tilføjer, at han er forvisset om,' at 
dette Beløb snarere er for lavt end 
for højt ansat. (Forts). 

Red. 

Tyske Forsøg med 
Ottesens og andre Fry

semetoder. 
0-

Efter Særtyk af det tyske Tids-
skrift "Fischerbote", Vin Aargang 
1916, Nr. 1, 2, anføres følgende ud
togsvis af en Afhandling om Folke
ernæring, udgivet af Central-Ind
købsselskabet for Berlin. Under
søgelserne er foretagne af Prof. Dr. 
Ing. R. Pl~nk fra den tekniske 
.Højskole i Danzig med Medhjælp af 
Professor Dr. Ehrenbaum, Hamburg, 
som l<'iskerikyndig, og som medi
cinsk og hygiejnisk Sagkyndig Dr. 
med. K. Re~der, Hamburg. 

Opgaven var at underkaste den 
omfangsrige Literatur om Indfrys
ning af Fisk fornøden Sigtning og 
derefter ud føre et stort Antal For
søg med forskellige Frysemetoder. 

Det blev ved disse Forsøg fast
slaaet, at praktiske Metoder for An
vendelsen af Kulde i Tyskland qg 
i andre Lande ikke havde holdt 
Trit med Udviklingen af Køletek
nikken. 

Ved at studere det foreliggende 
Arbejde kommer man til den Over
bevisning, at de i Fiskehandelen og 
'Fiskeindustrien hidtil gældende An
skuelser om, at Fisk i frossen Til
stand altid er en mindre god Vare, 
er skabt ved tidligere, ufuldkomne 
Forsøg og er uberettigede Fordomme, 
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der bør udryddes ved heldigere An
vendelse af Frysningsmetoder til 
Konservering af Fisk. 

Forsøgene blev gjort med Graasej, 
Lubbe (Lyr), Torsk, Kuller Markrei, 
Sild, Rødspætte, Skruppe, Slette, Aal, 
Havørred, Bækørred, Karper, Suder, 
Gedder, Skader, Pigrokke og Pighaj, 
og de resulterede i, at disse Fisk 
- tnaaske Pighaj undtaget - egner 
sig mere eller mindre til Konser
veringved Frysning, at ved rigtig 
Valg af Frysemetoden Torskear·ter, 
Laksearte1', Gedde og Aal egner sig 
særlig godt, og at der ogsaa kan 
opnaas meget med Makrel, Sild og 
mindre Fladfisk. 

De 3 anvendte Metoder var: 
Frysning i Luft i Saltopløsning (den 
Ottes en ske Metode) og Indfrysning 

Isblok. 

Sammendrag af Resultaterne 
(gengivet ordret, uden Forkortning); 

Af disse Metoder skønnedes det, 
at Frysning i Luft var lidet anbe
falelsesværdig : Vægttabet blev for 
stort og Muskelcellerne forandredes 
paa. uheldig Maade, hvorimod der 
ved Anvendelse af den Ottesenske 
Metode (Frysning i Saltopløsniug) 
især opnaaedes udmærkede Resulta
ter. Ved Anvendelse af meget lav 
Temperatur og ved meget hurtigt 
Forløb af l<'rysningsprocessen, lyk
kedes det endogsaa at fryse Vandet 
i Muskelæggehviden i Molekyler, d. 
v. s. i saa smaa Dele, at de selv 
under Mikroskop ikke mere er syn
lige, hvormed enhver Forandring af 
Muskelvævet ved Frysningsprocessen 
egentlig kan anses som undgaaet. 
Frysning i Isblok viste temmelig 
uens Resultater og syntes mest hen
sigstmæssig for AaI. 

Resultatet af Forsøgene blev alt-

&Ral at Indfrysningen Lage har 
uimodsigelige Fordelelog at 'dette 
i Ilærlig Grad gælder Ottesens lvIe
tode; fordi der ved denne Metode 
er lagt Hovedvægt paa at hindre 
Luftens Indtrængen i det frysende 
Legeme. Koncentrationen af Salt.
lagen skal vælges saaledes, at den 
ved den ønskede Driftstemperatur 
netop befinder sig paa sit Fryse
punkt og derved udskiller ren Is. 
Derved bliver Saltlagen til en fuld
stændig indifferent Kuldeleder. 

Den Ottesenske Frysemetodes For
dele bestaar i fuldstændig Undgaa
else af Vægttab, Bevarelse af Fi
skenes friske Udseende, Indfrysnin
gens Hurtighed og den enkle Form 
af Apparatet og dettes smaa Dimen
sioner, der gør den let anvendelig 
paa Skibe. Denne Indfrysning af 
Fisk umiddelbart efter Fangsten er 
den mest ideelle Konse1'vering, man 
kan, tænke sig. 

Det næste Spørgsmaal er Lagrin
gen. Ogsaa denne er underkastet 
et indgaaende Studium. 

V ægttabet ved I,agring afhænger 
af ~Fiskens Størrehle, ydre Form og 
Fedtindholdet. Fri Ophængning gi
ver det største Vægttab. Ved Sam
menstuvning, navnlig i Blokke, ned
sættes det till/s, der yderligere for
mindskes ved Sænkning af Tempe
raturen. Et i længere Tid brugt 
Middel mod Vægttab er Isglasw', 
der opnaas ved Fiskens Neddypning 
i Vand. Denne Glasur fuldstændig
gøres ved Omvikling af Pergament
papir o. 1. luftætte Hylstre. Luf
tens Adgang toraarsager Aftagen i 
god Smag og Aroma. 

Man har dernæst studeret de hel
digste Optøningsmetoder. Resulta
tet er, at man maa give langsom 
Optøning i Vand Fortrinet. Men 
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ogsaa her vise'r det sig, at den Ot
tesenske Metode er den bedste, idet 
Fisk indfrosset efter denne, selv ved 
hurtig 01Jtøning, ingen Lufttab lider. 
Dette maa anses for et Hovediortrin 
ved denne Frysemetode. 

Naar Udtagning af Fisken ikke 
er foretaget før Indfrysningen, maa 
den ske straks efter Optøningen. 

De væsentligste Resultater af de 
foreliggende Undersøgelser lader sig 
sammenfatte i følgende Sætninger: 

Den hurtige Indfrysning af Fisk 
i en umættet Kogsaltopløsning ef
ter Ottesens Metode give i det væ
sentlige bedre Hesultater end Ind
frysningen i Luft. Ved den hur
tige Indfrysning stivner Muskelvæd
sken indeni Muskelcellerne, ved den 
langwmDle Frysning derimod uden
for disse i !'lellemvævet, hvor de 
under 8ammenpl'esningen af Muskel
bundtet danner store Krystaller og 
foraarsager en stærk Sprængning af 
Vævforbindelsen. Vægttabet, som un
der den egentlige Frysning i kold 
Luft udgør :3 til 6 pCt., er derimod 
i Lage lig N ul. 

Frysningen af middelstore Fisk i 
Lage paa -;- 20 o C. tager omtrent 
20 Gange mindre Tid rnd Frysning 
i Luft paa -: 7 0 C. 

Fiskene skulle ved Indfrysningen 
altid være saa friske som muligt, de 
maa vaskes grundigt, men man maa 
skaane det naturlige Slimovertræk 
og - i 'l'ilfælde af større Fisk -
maa disse udtages. Ved Opbeva
ringen af frosne Fisk indtræder me
get store Vægttab, afhængig af Ek
semplarets Størrelse og Form. Vægt
tabet kan formindskes ved Sammen
pakning og Stabling af de i Blokke 
frosne Fisk, bedst ved Isglasur og 
Omhylning af Pergamentpapir. 

Den hos fede Fisk ved en læn· 

gere Lagringstid tiltagende Foran
dring åf Fedtet, som foraarsager en 
tranagtig harsk Smag, standses let
test ved luftæt Indvikling, hvis en 
tyk Hud ikke allerede frembyder 
tilstrækkelig Beskyttelse. 

Ved beskyttet Lagring bliver selv 
efter en flere Uger lang Lagrings
tid Smagsværdien af Fisken kun 
ubetydelig forringet. 

Optøningsmaaden har ingen væ
sentlig Indflydelse paa Fiskens Smag 
og Holdbarhed, derfor bliver den 
billige, enkle og hurtige Optøning 
i koldt Vand an befalet som den mest 
passende, for saa vidt Optøningen 
ikke bedre kan henlægges til Trans
porttiden. 

Efter Optøningen maa Fisken ud
tages saa hurtigt som muligt, den 
holder sig da under de samme Op
bevaringsbetingelser lige saa længe 
og ofte endnu længere end friske, 
ikke frosne Fisk. 

De ved Indfrysningen indledede 
fysikalsk-kemiske Forandringer i 
Muskelæggehviden tager til med Lag
ringstiden og paavirker Muskelkø~ 
dets oprindelige Udvidelses evne og 
Konsistens, de kan ved Optøningen 
lige saa lidt ophæves som Foran
dringerne i Vævene, de forringer 
Srnagsværdien, men ikke Fordøje
ligheden, og brIan ger en varsom 
Behandling af de frosne Fisk ved 
Transporten, Optøningen og Til
beredelsen, naar større Tab af Kød
saft skal und~aas. Derfor er det 
anbefalelsesværdigt at indskrænke 
Opbevaringsfristen for de frosne 
Fisk, saa meget som muligt. 

sig. Ehrenbaum. 
Fischereibiologische Abteilung des 

Zoologischen Museums Hll-mborg, 
Kirchenallee 47". 

(Dansk Fiskeritidende). 
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En fornøjelig Fisketur. 
-0-
(SInttet). 

Men Laksen begyndte nu, trods det 
den gik dybt, at blive mindre udhol
dende, og jeg kunde nu og da se 
den Svirvel, hvormed det 13 Alens 
Forfang var fastgjordt til Snøren. 
Der blev ligeledes længere Ophold 
mellem de stærke Ryk, ligesom det 
ikke var nødvendig at fire slet saa 
meget Line, hvergang den trak; 
den begyndte. at blive mat. Jeg 
skulde nu finde et Sted at lande den 
paa, og da der var et Stykke Bred 
med meget dybt Vand lige ud for, 
rullede jeg Gang paa Gang Snøren 
stærkt op; Inen saa snart Laksen 
var ca. 10 Al. fra Land, gik den 
atter dybt, og dette Eksperiment 
turde jeg ikke oftere gentage. Jeg 
kunde nu fra det Sted, jeg stod, se, 
at der længere oppe ad Strømmen 
var et Stykke overSTømmet Eng, 
som saa ud til at være med fast 
Bund, der besluttede jeg mig til at 
gøre et nyt Forsøg. da Fisken nu 
fulgte forholdsvis villigt med og 
yderlig vilde mattes ved at trækkes 
mod Strømmen. J eg fik den godt 
hen til den oversvømmede Eng, hvor 
der var ca. 3/4. Al. Vand, og jeg gav 
da min Nevø Ordre til at gaa saa 
langt ud som muligt med Ketsche
ren, men inden han naaede derhen, 
havde Laksen slaaet en fulstændig 
Kulbøtte i Vandet. Da jeg saa denne 
Manøvre, som jeg var ude af Stand 
til at forhindre, blev jeg klar over, 
hvor farlig en saadan Vending kunde 
blive, og besluttede mig til at gøre 
et energisk Forsøg paa at faa den 
op, rullede derfor stærkt ind, min 
Neveu stak Ketsrherstangen under 
Fisken - Ketscerstangen var 3-
4 Al. lang, sall, den kunde naa langt 

ud -, men ak! Ringen var Ior lille, 
Laksen gled to Gange ud; men da 
jeg stadig holdt den haardt ved at 
rulle mere og mere ind, lykkedes 
det tredie Gang at faa Ketsche
ren midt under Fisken, saaledes at 
Hoved og Hale stak ud af denne, 
og slæbende selve Fisken igennem 
Vandet kom den i Land og det endda 
meget langt op paa Land. Kampen 
var endt, og jeg stod der rystende 
over hele Kroppen af Spænding -
og Iorbavset over. hvor stor Laksen 
egentlig var. Sølvglinsende laa den 
paa den grønne Eng - et herligt 
Syn for en Fisker! 

Naa, Laksen skulde jo slagtes, og 
jeg forbavsedes atter over den Kraft, 
den havde paa Landjorden, inden 
den maatte lade Livet ved et kraf
tigt Stik i Nakken, Den vejede 
nøjagtigt 19 Pund, var 39 Tommer 
lang og 71/2 Tomme bred. Der var 
hengaaet en Times Tid fra det øje
blik, den bed, indtil den laa i Land. 
Kun 2 smaa Kroge havde let fat i 
det bløde Kød i Gabet; jeg tog dem 
let ud uden Anvendelse af Kniv, saa 
det var sikkert i sidste Øjeblik, jeg 
fik den op. I den lange Tid, jeg 
havde arbejdet med Fisken, havde 
Stang og Snøre uafbrudt været udsat 
for et haardt Pres, og jeg maatte 
have hele min fulde Opmærksomhed 
henvendt paa mit Hjul, hvor Bremsen 
ikke kunde virke, saa det var jo 
ikke saa underligt, at jeg havde 
næret store Betænkeligheder i den 
svundne Time. 

Ved en senere Festmiddag i Kroen, 
hvis Vinkælder blev meget nøje 
undersøgt, lykkedes det mig at. blive 
fuldt restitueret efter Anstrengel
serne. Men Moralen af Historien 
er, at ingen Lystfisker, som kan 

I faa Anledning dertil, maa forsømme 
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at prøve Fiskeri efter Ørred og 
Laks; det er lan~t mere interessant 
og spændende end alt andet Fiskeri, 
thi det er Fisk, der er Fart i, saa
vel i Bid som ved "Optagelsen, saa 
mit Raad til alle brave Fiskere N: 

"Gak hen og gør ligesaa!" 

Oscar J.llpyer. 
P. S. Laksen blev røget fers"k, 

og der blev nøjagtig 14~ Pd. røget 
Laks af fineste Kvalitet. 

c5lverfer 
l J3Yledlems6fadel. 

Prisen fat Annonccr er: 
1 Gang 15 ØTe pr. l-sp. Pf'titlinje, 
3 12 
6 10 

12 8-
24 5-

Annoncer. 
-0-

Fiskeriassistent 
eJler Arbejder med noget Kendskab 
til Damkultur kan faa Plads i Dam
kulturen 
Jedstetl :nølle~ Gredstetlbro. 

~~ 
i øJ-neæg1 I 
li\ Æ 

il·· •• , Bæk- og ~~nbneørred I 
• faas bedst og billig.t I 

fra 

$ Lundgaard Fiskeri 
~ pr. Velen. 

)R Tilkendt Gnt:medaille 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø-Æ benhavn 1912. 

®~~~~~(i) 

Fiskeriet "Aaly kk e" 
pr. I ... underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg. YnKel 
og Sætteflsk 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 Jernbanflstation mod Kon-
tant. J. C. ChristMlsen • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i" c!JoRann "on ei/zen, i 
• • : edsvoren Fiskeauktionarius, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • • !i ........ ~,; •• ,;" •. i Store Ba.iner for levende Fisk. ; ........ !'.!..... • • • • • • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • : Telegr.-Adr.: Fi.eheitzen. Telefon: Amt 1, NI'. 1,547, Hambnl'~. : 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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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 næl'meste Jernbanestation. 

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

Ojneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

dU~Ud8H f/)amHullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen d1 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~ I Portionsørred, ~ 
I større Ørred, Gedder, Karper, ~ 

Suder, SkaUer, Aborrer 
kø~etl og afhentes med Specialvogn paa nærme.te 

Jernbane.tation. 

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

G. Domaschke, 
Fi8ehlaandlanr;, Berlin 40, 

Lehrter.trasøe 1S-1'. 

Telegr.~Adr,: Forellenhandel. 

~~~.~~~~~~~~~~~~. 

Statskonllulent, Magister Chr. Løftinr;, Lykkesholmsalle 3 A, KøbellhnB. 

Trykt i SOMl Bogtrykkeri (Akti" .. lskab) "fil RaSl'Iluslen-l:ro,h • 

• • 
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Indhold: 
Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrel

sesmøde ved Furesø den 23. Juni. 
Fnresøen forurenes. 
Annoncer. 

Ferskvandsfiskerifor
eningens Bestyrelses

møde ved Furesø 
den 23. Juni. 

~o-

Hovedformaalet med Mødet var 
at drøfte Fiskeriforsendelsen paa 
Statsbanerne, idet Foreningen meget 
ønsker, at ogsaa friskt Fiskeaffald 
(Dele af Fisk), der ikke er bestemt 
til Menneskeføde, maa komme ind 
under Godsreglementets § 29 og sen
des paa hvidt Fragtbrev som let
fordærvelig Vare, selvfølgelig under 
Forudsætning af, at Forsendelsen 
sker i forsvarligt lukkede Kasser. 

Sagen er af særlig stor Betyd
ning i Øjeblikket, fordi det i disse 
dyre Tider er omtrent umuligt at 
skaffe det nødvendige Foder til Fi
sken i Damkulturerne, og hvis alt 
tilgængeligt. Foder ikke bliver ud
nyttet, kommer mange ~f disse Kul
turer til at standse deres Drift, 

I eller i hvert Tilfælde lade deres 
I Fiskebestand føre en ret kummerlig 

Tilværelse. Ja, Forholdene har jo 
i Virkeligheden været sao. alvorlige 
i Aar, at det ikke en Gang alle 
Steder har været mulig at skaffe 
Moderfiskene tilstrækkeligt Foder. 

Følgen deraf har ogaaa været den, 
at de ofte ikke har været i Stand 
til at producere Forplantningspro
dukterne, og adskillige Damkulturer 
har af den Grund fa aet for lidt 
eller for daarlig Yngel. Og naar 
det saaledes er gaaet ud over 
Moderfiskene, forstaar man vel, at 
Damkulturernes øvrige Bestand af 
Fisk ogsaa har lidt Nød. 

Det vedtoges derfor af Bestyrel
sen, at indgaa til Trafikministeriet 
med et Andragende om, at faa den 
ønskede Tilladelse til at forsende 
Fiskeaffald som letfo rdærvelig Vare 
paa hvidt Fragtbrev, naar "Forsen
delserne foregik paa betryggende 
l\faade. Endvidere vedtoges det, at 
D'Hr. Landtingsrnand, National
bankdirektør Lauridsen og Fiskeri
forpagter, Dr. Hoffmeyer skal søge 
Foretræde hos Generaldirektøren 
ved Statsbanerne for at forelægge 
ham Sagen. 
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Efter Bestyreliesmødet samledes 
Medlemmerne for at høre et Fore
drag, som holdtes af Magister G. 
V. Otterstrøm over hans FiskeundE\r
søgeiser i Fure- m. fl. Søer. 

Til dette Møde var efter Magi
sterens Indbydelse endvidere kom
men tilStede D'Hr. Folketingsmand 
Vilhelm Rasmussen, StatskoDsulent 
Løfting, samt Formand for Lyst
flskerifOl eningen Tandlæge L. Prange, 
Bestyrelsesmedlem i samme For
ening Ingeniør Otto Wolff og cand. 
jur. Sehested, der er Medlem af· 
Konsortiet, der har forpagtet Rødby 
Fjord samt flere brakke og ferske 
Vande, for at drive Aaleopdræt. 

Magister OtterstrIJms Fiskeunder
søgelser foregaar hovedsa,gelig ved 
Hjælp af Statstilskud og har nu 
snart varet i tre Aar. Hovedfol'
maalet med disse Undersøgelser er 
at søge konstateret, hvilke Føde
midler de forskellige Ferskvands
fisk benytter under deres forskellige 
Udviklingsstadier. 

Magisteren er foreløbig kommen 
til følgende Resultater: 

Alle Fiskene lever som ganske 
spæde af Smaadyr: Hjuldyr, Daph
nier osv. Med de enkelte Fiske
arter stiller det sig iøvrigt efter 
Undersøgelserne saaledes: 

Gedden begynder med Smaadyr, 
men gaar meget snart over til at 
tage anden Yngel, og efter at den 
er bleven en 6-8 Tommer lang, 
lever den alene af Fisk. 

Aborren begynder ogsaa med at 
søge Smaadyr som Næring, og lever 
derefter hovedsagelig af Vaarfluer 
og Insekter. 

Horken først Smaadyr saa Mygge
laver, Krebsdyr (Kaaren). 

Hundestejlen Smaadyr. 
Skallen førstSmaadyr, saa Vand-

lopper og lis Planteføde; naar den er 
25 cm lang udelukkende Snegle. 

Rudskallen først Smaadyr, saa 
hovedsagelig Planteføde og noget 
Luftfoder (Myg). 

Løjen Luftfoder (Myg) og Svæv 
(plankton). 

Brasen først Vandlopper, Daph
nier, saa Larver og lidt Planteføde. 
Ude paa Dybet Myggelarver og Ærte
Illuslinger. Hvor der ikke findes 
Ærtemuslinger i Søer trives Bra
senen daarligt. 

Suder først Smaadyr, derefter 
Vaarfluer, Snegle og Planteføde. 

Endvidere meddelte Hr. Otter
strøm, at han havde taget en Mængde 
Skælprøver af Fisk for at bestemme 
deres Alder. Da denne Metode 
imidlertid flere Gan~e har været 
omtalt i Bladet skal vi ikke komme 
nærmere ind derpaa her, kun til
føje Hr. Os. Meddelelse, at Gedden 
anlægger Skæl i det første ARr af 
sin Levetid, Løjen i andet Aar og 
Aalen først Aaret efter, at den er 
indvandret som Aalefaring. 

Derefter gav Magisteren nogle 
Oplysninger om Hampen Sø i Jyl
land. Denne er ca. 70 Hektar stor 
og en meget mager Hedesø. Bra
sen og Løje og muligvis Rudskalle 
og Ferskvandskvabbe mangler gan
ske. DeJ' findes derimod enkelte 
Aal og nogle store Skaller (11 cm 
lange), der vejer indtillkg. Des
uden mange Aborrer, Hundestejler 
og nogle gode Gedder. 

I denne Sø kunne Fiskeriet gan
ske sikkert ophjælpes ved at lave 
bedre Legepladser for Skallerne. 
Ved at forøge Skallebestanden op
naaedes nemlig samtidig at skaffe 
Gedderne deres mest yndede Føde. 
Hr.Otterstrøm har allerede gjort 
det første Skridt i denne Retning, 
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ved at udlægge Bunker af Bjærg
fyr paa passende Steder i Søen til 
Legepladser for Skallerne. 

Endelig burde der udsættes Aale
yngel, da der saa ,godt som ingen 
Opgang kan finde Sted, samt etab
leres en Aalekiste. Foruden de 
nævnte to Søer har Hr.Otterstrøm 
ogsaa undersøgt SølleTød Sø og der 
fanget mange, smaa Brasen, der 
tilmed er magre. Hele Søen er 
nemlig forgiftet af Afløb fra Slag
terier, Vaskerier osv. 

Her burdes skrides ind mod 
Vaudforureningen, hvis Fiskebestan
den skal kunne ophjælpes. 

Om Fiskeriet i PUTe Sø meddelte 
Magisteren, at der aarlig fanges c. 
1500 kg Gedde og c. 1700 kg 
Aborre af Lystfiskeriforeningen. 
Endvidere fanges i Ruser enkelte 
Aar c. 600 kg Suder og i Aaret 
1912 med Vaad c. 10,000 kg Bra
sen. Endelig fanges der i Aale
kisten ved Frederiksdal c. 150 kg 
Aal om Aaret. 

Grunden til dette forholdsvis 
ringe Udbytte af denne c. 1700 Td. 
Land store, frugtbare Sø, maa alene 
søges i den ringe Bestand af Aal, 
der findes i Søen. Dette skyldes i 
første R~kke Valldforureninger i 
MliJlleaaen, som hindrer Aaleynge
lens Opgang. 

I gamle Dage var der saaledes 
et udmærket Aalefiskeri i Fure Sø, 
men den Gang var Adgangen til 
Stranden ogsaa fuldstændig i Or
den. 

Da nu tilmed Fiskeriet i Søen og 
Aalekisten er paa forskellige Ham
der, har ingen Interesse af at ud
liætte Aale'yngel, da de mangler 
alle Garantier for at faa nogen 
Nytte deraf og Følgen deraf er da 
ogsaa det sørgelige Syn af en stor I 

god Sø, som henligger omtrent 
ubenyttet, fordi Forstaaelsen for 
rationelt Ferskvandsfiskeri ganske 
mangler. Hr.Otterstrøm foreslaal 
derfor ogsaa, at Staten, der ejer 
de 7/l0 af Soen, skal forsøge enten 
at overtage hele Fiskeriet i Søen, 
eller faa lavet et Regulativ for .Fi
skeriet i hele Søen og samtidig 
søge ved mindelig Overenskomst 
med Ejeren af Aalekisten at faa 
den overdraget, da den dog under 
de nuværende Forhold er af temme
lig ringe Værdi for Vedkommende. 

Derefter skulde Mølleaaen opr&ll
ses og desuden aarlig udsættes Aale
yngel i Søen. Efter Hr.Otterstrøms 
Mening kan Søen producere c. 2000 
kg Aal om Aaret. Ligeledes er der 
Grund til at antage, at en U dsæt
telse af Helt vil give et gunstigt 
Resultat. 

Før Forholdene er blevne ordnede 
i den ovenfor antydede Retning, er 
der imidlertid næppe Haab om nogen 
Forbedring af Fiskeriforholdene i 
Søen. 

Efter Hr.Otterstrøms Foredrag 
takkede Formanden, Hl', Bie, Ma
gisteren for de interessante Oplys
ninger, han havde givet os, og vi 
tog derefter med en Dampbaad, som 
laa parat og ventede, ud paa Søen 
for at foretage nogle Prøvefisknin
ger. Da disse vare tilendebragte 
rejste hele Selskabet tilbage til 
København, efter at have taget Af
sked med Magister Otterstrøm og 
hans elskværdige Frue og takket 
dem for al deres Venlighed imod os. 

I Anledning af Magister Otter
strøms Foredrag, skal Redaktionen 
bemærke følgende: 

Af det undersøgte Fiskemateriale 
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er det egentlig navnlig Aborrens 
og Brasenens Levemaade, der væk
ker Opmærksomhed, idet de fleste 
Fel'skvandsfiskere er tilbøjelige til 
at tro, at den førstnævnte Fisk, 
som voksen, er en udpræget Rov
fisk, der lever af Smaafisk, medens 
den i Virkeligheden hovedsagelig 
ernærer sig af Vaarfluer og ln-

I sekter. Og for Brasenens Ved
kommende er det meget interessant 
at faa oplyst, at det er Tilstede
værelsen af .2Ertemuslinger, de'r be
tinger denne Fisks Vækst og Triv
sel. 

At de karpeagtige Fisk, Skalle, 
Rudskalle, Brasen og Suder optager 
en stor Del Plantenæring i deres 
Tarm ved vi ogsaa fra tidligere 
Undersøgelser, men jeg er tilbøjelig 
til at tro, at en Del af denne 
Planternasse, mere kommer med 
som Appendix til den dyriske Føde, 
idet de karpeagtige Fisks Munddele 
er saa bevægelige og kan føres 
frem og tilbage ligesom en Harmo
nika og derfor paa en Maade suger 
Føden ind. Naar Fisken derfor, 
søgende efter Næring, bevæger sig 
omkring mellem Planterne og der 
ser et eller andet Smaadyr krybe 
paa Bladene, nærmer den sig dette, 
0i suger det til sig og samtidig 
følger der nogle Bladdele med i 
Købet. 

Hvad endelig Hr.Otterstrøms 
Plan til Forbedringer af Fiskeriet 
i Furesøen angaar, har den Uedak
tionens fulde Tilslutning. Som vi 
saa ofte tidligere har fremhævet, 
er Aal i Forbindelse med Aalekiste 
omtrent den eneste Maade, hvorpaa 
man kan drive et rationelt, løn
nende Fiskeri i store Søer. Hvor 
der derfor ikke ad naturlig Vej 
kan skaffes tilstrækkelig Aaleyngel, 

maa saadan tilføres andre Steder 
fra. 

Et Bevis paa, at vi her er inde 
paa den rette Vej, afgiver Salget 
af Farum Sø (c. 300 Td. Land) der 
har fundet Sted i disse Dage. I 
denne Sø, der var saa godt som 
aaletom, blev der for tre Aar siden 
udsat 200,000 Stk. engelsk Aale
yngel og derefter det følgende Aar 
75,000 Stk. Aaleyngel fra samme 
Sted, og alene paa Grund af denne 
Aaleyngels rl'rivsel og fænomenale 
V ækst har Handelen fundet Sted 
og givet Sælgeren Hr. cand. jur. 
Sehested en forholdsvis høj Pris 
for sin Sø. 

Man ser deraf bedst, hvad Aale
udsættelse betyder, naar den bliver 
grebet rigtig an, og Forholden iøv-
rigt passer derfor. Red. 

Furesøen forurenes! 
Der maa i Tide skrides ind. 

Af Dr. C. TVcssenberg-Lund 
U niversitetets Ferskvands-biologiske 

Laboratorium. 
-0-

(Nedenstaaende Artik.el fra Ber
lingske r:I'idende tillader vi os at 
gengive, da den er et godt Supple
ment til Magister Otterstrøms Fore
drag, idet den yderligere belyser 
de biologiske Forhold i Fure Sø. 

Red.) 

Der har snart i 20 Aar været udført 
et ret betydeligt Antal biologiske 
Undersøgelser vedrørende Furesøens 
Dyrelivl dens Planter, Bund arter, 
dens Plankton, de fysiske og kemi
ske Forhold o. s. v. Disse Under
søgelser er vistnok alle udgaaede 
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fra Ferl'lkvandsbiologisk Laborato
rium. Da en stor Del af dem er 
udført af mig personlig, og jeg i 
højere eller mindre Grad har haft 
Del i dem alle, vil man for~taa, at 
jeg i det forløbne Tidsrum har er
hvervet mig et ret ingaaende Kend
skab til 'Furesøens Naturforhold. 
Det er ud fra dette Kendskab, at 
jeg med Hensyn til Forureningen af 
Furesøen i Tide tilladar mig at 
raabe et Vagt i Gevær. 

Endnu den Dag idag er Furesøen 
en Perle af dam,k Naturskønhed. 
Har end Egnen om Store Kalven 
ved Villabyggeri et lidt noget, ligger 
dog stadig betydelige Kyststræknin
ger i al deres jomfruelige Skønhed. 

Hvad der i ikke ringe Grad bi
drager til at øge Stedets Naturskøn
hed er Furesøens rene klare Vand 
og den dejlige Luft, som enhver, 
der færdes ved Søens Bredder, har 
kunnet glæde sig over. Videnska
belig set er det godtgjort, at af alle 
danske Søer er Furesøens Vand det 
reneste, vi kender; det har i hvert 
Fald den højeste Gennemsigtighed. 
Søen er iøvrigt vort Lands dybeste 
Sø. 

l rent videnskabelig Henseende 
er Furesøen, dels paa Grund af sin 
Dyreverden - det er den danske 
Sø,< hvori de fra Istidens Fortids
have i vore ferske Vande indeluk
kede Saltvandsdyr er paavist dels 
fordi den og dens Omegn lige fra 
O. F. Mullen Tid og til vore Dage 
har været den, der har været Gen
stand for de mest gennemførte viden
skabelige Undersøgelser af ubereg
nelig Værdi. Mange Udlændinger 
har i Tidens Løb søgt til den og 
herfra hentet Materiale til videre 
Undersøgelse. 

Det er i alle Maader en Sø, som 

vi bør værne godt om, og som ikke 
nogensinde bør kunne ødelægges. 
Der staar for os alle, og ikke mindst 
for Hovedstadens store Befolkning, 
altfor meget paa Spil. 

Som den, der i de sidste ca. 20 
Aar har ledet de ovennævnte Under
søgelser, mener jeg at kunne inde
staa for, at Beskaffenheden af Fure
søens Bundarter og Vandmasser er 
ved at undergaa en Forandring, som 
visselig ikke er af det gode. Hel
digvis, 015 vistnok fordi Undersøgel
serne er drevet over saa langt et 
Tidsrum er Forureningen paavist 
saa tidligt, at Processen endnu maa 
siges at v ære i sin Voraen. 

De tydelige Beviser for, at en 
Vandmasse forurenes. er, at Genem
sigtigheden bliver mindre, Vandet 
er ikke længere saa klart, end videre 
at det begynder at lugte. Om 
ingen af Delene er der for Furesø
ens Vedkommende Tale endnu. 
Beviserne for, at det alligevel er 
ved at gaa galt, er af rent viden
skabelig Art; de taler ikke desto
mindre et meget tydeligt Sprog. 
Beviserne er af dobbelt Natur: 

1. Nye Organismer, der stiller 
store Fordringer til Vandets Rigdom 
paa organiske Stoffer, har i de sidste 
Aar baet Indpas i Vandmasserne : 
Svævet (I)lanktonet) har forandret 
sin Karakter. 

2. Over ikke ubetydelige Dele 
af Søbunden er Dyrelivet og ikke 
minst Snegle og Muslinger begyndt 
at uddø. 

Da Undersøgelserne over Svævet 
paabegyndtes i 1897, bestod Plante
svævet den største Del af Aaret for 
en meget stor Del af Kiselalger ; n u 
optræder de blaagrønne Alger i 
stadig stigende Mængder: Artsan
tallet tiltager, og ikke sjeldent lejrer 
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de sig i stille Vejr paa Overfladen 
og danner et blaagrønt Skum; alt
sammen Fænomener, som er almin
delige i stærkt forurenede Søer 
(Frederiksborg Slotssø, Viborg Sø 
o. a.), men som Furesø hidtil har 
været forskaanet for. 

Da jeg i 1900 foretog en Række 
Skrabninger i Store Kalven, fandtes 
der paa den daværende frodige 
Vegetation og paa Søbunden et 
meget rigt Dyreliv: Snegle og Mus
linger iagttoges i Mængde. Ved 
Skrabninger i 1912-14. blev det 
konstateret, at over betydelige Stræk
ninger af Store Kalvens Bund var 
alt Snegle og Muslingeliv uddød. 
Skaller var der nok af, men Dyrene 
var døde. Bunden lugtede modby
deligt, og store Mængder af Gasar
ter frigjordes, naar man stak Stager 
ned i den. Det forekommer mig 
ogsaa, at Vegetationen i sin Helhed 
er gaaet tilbage. Denne Uddøen 
ai Snegle og Muslinger er for mig 
et meget betænkeligt Fænomf1n. 
Det finder kun Sted, hvor der paa 
Søbunden opsamles store Mængder 
af henraadnende Materiale. 

Ud fra disse Iagttagelser er det, 
at jeg - forhaabentlig tidsnok -
henstiller til Kommuner og Lodsejere 
at have deres Opmærksomhed hen
vendt paa Sagen. Aarsagerne til 
l\Eseren er jo uomtvistelig: før eller 
senere maatte den komme. DEm 
stærke Bebyggelse af Furesøens 
Bredder, særlig ved Store Kalven, 
Spillevandsafløbene, navnlig fra Søl
lerød Sø, den stærke Trafik af DanJp
baadene med Udkastning af Olie, 
alt bidrager og har allerede i en 
Aarrække hver for sig som en ube
tydelig Ener, men samlet som en 
Faktor af stadig Betydning bidraget 
sit til Resultatet. 

Netop fordi Advarselen gives paa· 
et saa tidligt Tidspunkt, frygter jeg 
for, at den ganske overhøres. "Søen 
lugter jo ikke". "Jeg hal· aldrig set 
Søen grøn". "Det store Vand kan 
sagtens taale min lille Rendesten" 
o. s. v. Jeg kender Indvendingerne 
og kan tilføje: En kemisk Analyse 
af Søvandet vil give Skumlere og 
alle dem, der har pekuniærFordel af 
at lade Spillevand løbe ud i Søen, 
absolut Medhold. Analysen vil sik
kert give et meget fint ResuHat, kun 
den bakteriologiske vil til visse 
rpidspunkt':lr af Aaret og paa visse 
Steder af Søen godtgøre,. at Advar
selen var herettiget. Forekomsten 
af stigende Mængder af blaagrønne 
Alger i Søen, Uddøen af Søbundens 
Dyreliv siger mere end Analyserne. 
løvrigt vil jeg gerne tillade mig at 
gøre opmærksom paa følgende: Staar 
vi først overfor det Faktnm, at en 
Sø virkelig er forurenet, bliver 
Vandet stinkende, gaar Planterne 
ud, dør Dyrelivet bort, kan ingen 
mennesklig Magt faa den i Orden 
igen. Ingen Kommune kan betale, 
hvad der koster. Det maa blive 
Kommunernes og de større Lods
ejeres Sag, dels at blive klar over 
Kilderne til Forureningen, dels at 
faa disse stoppet. Den Side af 
Sagen rnaa der være andre, der 
kender mere til end jeg. Udover 
formentlig i Tide at paavise Faren 
kan jeg ikke gaa. Der er ingen, 
der merl; end Kommunerne maa 
være interesserede i, at Furesoen 
vedbliver at være det, den gennem 
Aarhundreder har været, Perlen 
mellem de nordsjællandske Søer. 
N etop fordi den ligger saa nær ved 
den By, der sammen med tilgræn
sende Kommuner rummer ca. 114 af 
Landets samlede Befolkning, er Be-
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vare Isen af Søens Naturforhold, 
dens Søvands og Bredders Renhed 
en Opgave, som endvidere ingen
lunde er uden en vis almen natio'nal 
Betydning. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Husmanden i Aalekisten! 
Følgend~ lærerige Historie har 

vi gennem det svenske Fiskeriblad 
"Från Skog och Sjø" faaet berettet 
fra Bohuslan: 

I det mellemste Bohuslan, ikke 
langt fra Grænsen til DaIsIand havde 
for nogen Tid siden en Van dfalds
ejer indrettet sig en Aalekiste, i 
hvilken han plejede at fange mange 
AaI. Imidlertid holdt dette plud
selig op, hvorfor han fik en Anelse 
om, at alt ikke gik rigtig til. Eje
ren af denne Aalekiste havde imid
lertid et Par Karle, som bestemte 
sig til at holde Vagt ved Aalekisten. 
Tidlig om Morgenen listede Karlene 
sig ned til Aalekisten og opdagede 
straks to Mænd, som samlede Aal 
op i en Sæk nede i Aalekisten. 
Hurtigt smækkede Karlene Laaget 
til Kisten i og lukkede op for 
Strømmen, saa at Kisten fyldtes 
med Vand, og Mændene kun kunde 
bjærge Livet ved at trykke Næse 
og Mund mod Aabninger iLaaget. 
For øvrigt var deres Legemer helt 
omsluttede af Vand. 

Karlene løb nu hj~m og vækkede 
deres Husbond, som fulgte med 
dem tilbage, lukkede for Vandet 
og aabnede Laaget for Kisten, hvor 
han fandt vel forvaret sin nærmeste 
Nabo, en Husmand med sin Dreng. 
Han udtrykte sin Forbavselse over 
at træffe ham her og beklagede, 

at de var bleven saa vaade og kolde, 
samt bød dem hjem paa en Kop 
Kaffe med Cognak, for at de kunde 
komme til Kræfter igen. 

Skamfuld e og med langsomme 
Skridt fulgte de med, og efterat de 
havde faaet en god Forplejning, 
tog de venlig Afsked. Men de kom 
aldrig i Aalekistell mere. 

Annoncer. 
-0-

®~i~~i~~i~~!@i~~~~~~i~~~~® 
w. w 
.a:\ .tn 

i øjneæg I 
w. af W .ro, ffi 

Æ JK 
\il Bæk- og Regnbueørred ]f 
~ w 
~ faas bedst og billigwt ~@ 
Ll'\ 
Æ: fra .m 
i Lundgaard Fiskeri ~ 
.ffi. m w pr. Vejen. W. 

~ Tilkendt GuldmedailIe ~ 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø- i Æ benhavn 1912. li{ 

@~~~~~~i~~~~~® 

Fiskeriet "Aaly kk e" 
pr. Lunderskov 

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

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afbentes paR 
nærmeste Jernbanestat.ion mod Kon-
tant. J. O. OhTist~nsen. 



112 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 13. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ør1'edarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----===== U:ontant Betaling. ====--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d8~8d86 fi)am6ultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwv. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~9.~~~~~~~~~i~~~~~!ei~~!~~!$~~!~~~~~~e 
lE Æ 

I Porlionsørred, i 
W '\17 

~ større Ørred, Gedder, Karper, i 
~ Suder, Skaller, Aborrer lE 
t købes og afhentes med Specialvogn paa Dier_eide 'i 
W Jernbanestation. i i -- Kontant Betaling. i 
]t G. Domaschke, f 
~ JI'illchhandlu.ng', Berlin 40, JK 
ffi Lehrterstrasse 18-1~. W I TeJegr.-Adr.: ForeUenhandel. I 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonlulent, Magister Chr. Leftinl{, Lykkesholmsalle 3 A, KøbenhaTll. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselsbb) VN Raslllt1tslen-E:ro(h. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hofjmeyer, Sorø. 'Idefan 24, 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent <1 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

. Nr. 14. , .. 15. Juli. I 1916 . 

Indhold: 
Sandarten i Sorø' Søerne. 
Gedder. 
Vort Aalefiskeri. 
Smelten i Furesø. 
Annoncer. 

Sandarten 
i Sorø-Søerne. 

;;;-0-

I Aarene 1908-09 og fremefter 
udsatte undertegnede hvert Aar ca. 
25,000 Stk. befrugtede Sandartæg 
i Sorø og Pedersborg Søer. Æg
iene, der var fra Wittinggau i Bøh
men, var anbragte paa Mosplader 
g udsattes i Søerne i almindelige 

;tore Tørvekurve, over hvis Aab· 
ning der var paasyetnoget Sække
lærred for at hindre Æggenes Fjen
der i at komme til dem. Disse 
Kurve med de befrugtede Æg for
ankredes paa 4-5 Alen Vand, saa 
de stod ca. en Alen under Vandets 
Overflade. 

I Kurvene fortsatte saa Sandart
æggene deres Udvikling, og den 
spæde Yngel kunde, naar det pas
sede den, slippe ud gennem de 
mange Aabninger i Kurvenes V æg-

geo Hvorledes det imidlertid der
efter gik Fiskene, var det temme
ligt vanskeligt at hllve noge~ Me
ning om, da de levede i saa store 
Søer, at det var umuligt at føre 
Kontrol med dem. 

Nogle Prøvefiskninger med Vaad, 
som blev foretaget i Efteraaret 1911, 
gav imidlertid som Resultat et Par 
Sandart, som da allerede var ca. 40 cm 
lange og vejede ca. 1 Pd. Stykket. 
Tilvæksten pau den korle Tid var 
saaledes overordentlig god, men da 
det var forholdsvis faa .Fisk, der 
fangedes, begyndte jeg at tvivle paa 
Resultatet af FQrsøget og standsede 
derfor Udsætningen i 1912. 

For nogle Dage siden var jeg 
imidlertid selv med nede ved Pe
dersborg Sø for at trække Vaad 
efter Smaafisk, der skulde bruges 
til Agn paa Aaleliner, og hvem 
skildrer min Forbavselse og Glæde, 
da jeg i hvert Træk :fik en 4-5 
smaa Sandart med i Vaadet. Fi
sken har saaledes ikke alene klaret 
sig i Søerne, men formeret sig i 
betydelig .Grad. De fangede Smaa
fisk var alle 2 Aar gamle og ca. 
10 cm lange. 

Efter alle Solemærker at dømme 
er Forsøget med Sandarten saaledes 
lykkedes i Sorø-Søerne, og der er 
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al Udsigt til, at denne hurtigvoka 

sende, fortrinlige Aborrefisk, der 
kan blive 6-8 Pd. stor, kan kom
me til at danne en lønnende Be
standdel af Fiskestammen i disse 
Søer. Red. 

Gedder. 
-0-

Gedden er vel en af de Fersk
vandsfisk, der fortjener mest Op
mærksomhed. Mange Steder er den 
desværre i en sørgelig Tilbagegang, 
hvilket ikke er saa underligt. 

Det er en god og velsmagende 
Fisk og som saadan en god Han
delsvare, og da det er eu Fisk, der 
er let at fange, saavel i Vaad og 
Ruse som paa Kroge, er der som 
Regel livlig Jagt efter Gedder, hvor 
de forefindes. Og desværre el' der 
ikke ret mange Steder, hvor der 
tages tilstrækkeligt Hensyn til, hvor 
meget Geddebestanden kan taale, 
at der bliver fisket aarlig af den, 
og det beror ogsaa meget paa de 
stedlige Forhold (Y nglepladserne 
og 'Spisekammeret). 

Ynglepladserne regnes der mange 
Steder slet ikke med, og dog har 
de en meget stor Betydning. Er 
der gode Ynglepladser, skal Gedden 
som Regel nok klare sig. 

For det første vil der hvert For
aar fremkomme en Masse srnaa Ged
der. Men det har ogsaa sin Betyd
ning for de store Gedder, at Yngle
pladserne er gode; kan Gedden kom
me ind paa flad og blød Engbund 
og lægge deres Æg om FOl'aaret, 
da vil deres Slimhud, der ligger 
udAn paa Skellene, ikke blive saa 
afrevet og ødelagt. Skal den der-

imod lægge sine Æg i Rør eller 
andet stiv Plantevækst (særlig er 
Rørene slemme), bliver mange af 
Gedderne stærkt forrevet og saa
rede, og da det varme Foraar som 
Regel begynder i Slutningen af 
eller straks efter Geddelegetiden, 
indtræder der altid en meget stor 
Dødelighed blandt de saaledes saa
rede Gedder, hvilket de fleste, der 
fanger Gedder sidst i Maj og Juni 
Maaned, sikkert vil have lagt Mær
ke tiL 

Af Æggene, der bliver udlagt 
saadanne Steder, bliver der langt 
mindre Yngel end af de Æg, der 

I bliver udlagt paa den frie og bløde 
Engbund, og det af flere Grunde: 
Den første Hindring, der melder 
sig, er, at Æggene bliver daarligere 
befrugtede, naar Gedderne skal ud
lægge dem imellem Planter som 
Rør, der for en Del hindrer dem i 
deres Bevægelser, end naar den kan 
komme ind paa Engbund, hvor den 
uhindret kan bevægt sig. 

Dertil kommer, at de Æg, der 
aflægges mellem Rørvækst1 selvom 
de er befrugtet1 kun har en meget 
ringe Mulighed for at udvikles vi
dere. 

Straks Ægget forlader Moder
fisken, klæber det sig fast til den 
første den bedste Genstand, det kom
mer i Berøring med, uanset om Æg
get er befrugtet eller ej. Der mø
der straks de første Fjeuder frem1 

nemlig de smaa Skaller og Løjer; 
Man skulde næsten tro, de vidste, 
at Gedden er en af deres værste 
Fjender, naar de vokser til, for de 
kan gennemsøge Landkanterne i en 
Sø saa grundigt og opæde alle de 
Geddeæg, ,der ikke er gemt særlig 
godt. Og der har Engbunden igen 
sin Fordel med dens tætte Græs-
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bevoksning, hvor Æggene dækkes 
og skjules. 

Som Bevis paa, hvor godt Smaa
fiskene kan gennemsøge Søkanterne, 
tjener: Det er nu en 23 Aar siden, 
at jeg efter i flere Aar at have 
iagttaget Smaafiskenes travle Søgen 
paa Geddernes Legepladser om For
aaret, tog ca. l Lit.er Æg, sørgede 
for at faa dem befrngtede saa godt 
som muligt og hældte dem saa ud 
over nogle Græstuer, der stod i 
Søkanten. Allerede Dagen efter var 
der begyndt at samle sig Smaafisk 
om Tuerne, men 2. og 3. Dagen 
efter var der fuldstændig levende 
i og ved Tuerne, 4. Dagen var der 
ikke stort at se. J eg skar da et 
Stykke af den ene Tue og under
søgte det, men fandt kun l Æg, 
der sad i Hjærtet paa et Straa. 
Man kan ogsaa se det paa Smaa
fiskene, naar Geddeynglen kommer 
frem af Æggene, for saa gennem
søger de Søkanten igen. 

Men ikke nok hermed. Æggenes 
Klæbeævne ophører, efterhaanden 
som Udviklingen skrider frem, og 
Vandet bliver varmere, Søgang o. L 
kan da løsrive .2Eggene, og de, der 
saa falder ned paa Dyndbund eller 
lignende Steder, har selvfølgelig 
kun meget ringe Udsigt til at blive 
til Yngel. Og desværre er det 
mange Steder ikke let at forandre 
noget ved Søbredden. 

Fiskeribestyrer Pedersen, 
Brahetrolleborg. 

(Fortsættes). 

Vort Aalefiskeri. 
-o-

l Sorø Amts Avis for 3. Juli 19 J 6 
læstes følgende: 

Ophæves Afspærringen 
i TissøJ 

En Adresse, der er underskrevet 
af over 100 Lodsejere, er for kort 
Tid siden bleven tilsendt Ministeriet. 
Den andrager om Ophævelse af 
Afspæringen for Aaerne, der har 
Udløb af Tissø. Tissøes Fiskeri er 
for Tiden udlejet til en Fisker, der 
bor i Nærheden af Sæby. Afspær
ringen ventes ophævet om kort Tid, 
hvorved den gamle Fisker naturlig
vis vil lide et Tab, da en Del af 
Fiskene begribeligvis svømmer op i 
Aaerne. 

* 
Hvis ovenstaaende Andragende 

bevilges, vil det betyde Ødelæggelse 
af det rationelle Fiskeri i Tissø. 

Som det atter og atter er fremhæ
vet i dette Blad bør Fangsten af 
i\.alene i Søen foregaa ved Udvan
dringen, naar Fisken har naaet sin 
største Udvikling som Blankaal. 
H vis derfor Ejeren eller Brugeren 
af Fiskeriet i Søen ikke har Retten 
til Fiskeriet i Udløbet eller Udløbene 
fra denne, vil Følgen ganske naturlig 
blive, at Vedkommende dels ikke 
sørger for at forøge sin Aalebestand 
ved Udsætning, hvor saadan er for
nødent, og dels tvinges til at drive 
et intensivt Krogfiskeri, for dog at 
faa fanget en Del af den Aal, der 
opfødes i hans Sø. Det endelige 
Resultat heraf bliver saa, at Masser 
af Aal fanges, inden de er fuldt 
uJviklede, og derfor gives langt rin
gere Priser og meget mere Ulejlig
hed og Arbejde ved Fangsten. At 
et Aalefiskeri ikke kan blive ratio
nelt drevet paa denne Maade, siger 
sig selv, men foreløbig synes det 
desværre,' som om det mere er de 
lokale Folkestemninger, man gaar 
efter end Sagku~dskabens~ordrinser, 
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naar det drejer sig om vort Fersk-
vandsfiskeri. Red. 

Smelten i Furesø. 
-0-

For nogle Aftener siden var jeg 
sammen med en Del af Lystfiskeri
foreningens Medlemmer, og Sam
talen kom hurtigt til at dreje sig 
om en Del Oplevelser fra sidste 
Fiskeaar. Jeg fortalte bl. a. lidt 
om Smelten i Furesøen. Det interes
serede tilsyneladende vor ærede 
Formand, som var tilstede, og han 
henstillede til mig at fortælle i Bladet, 
hvad jeg kendte til denne Fisk. 
Derfor fremkommer disse Linier, og 
jeg skal forsøge at fortælle om de 
Par Gange, jeg har haft den For
nøjelse at holde et af elisse smaa 
livlige Dyr i min Haand. Smelten 
er jo ikke en Fisk, som Medlemmer 
af vor Forening nogen Sinde kommer 
til at fiske efter; saa skulde Forhol
dene da bli ve meget forandrede paa 
Furesøen, og denne Sø er elen eneste 
af de Søer, Lystfiskeriforeningen har 
Fiskeret over, at Smelten findes. 

Smelten lever i den botniske og 
finske Bugt, i større Søer i Finland, 
ved den russiske østersøkyst og 
mange Steder i Nordtyskland, end
videre i Skotland, England og Neder
landene, samt i det nordlige Fran
krig. Den gaar op i Flod- og Vand
løb for at yngle. Den leger i Maa
nederne Marts og April og Legen 
varer kun nogle faa Dage; hvornaar 
den leger i Furesøen vides ikke be
stemt. Paa den Tid, Legen foregaar, 
kommer vi Lystfiskere jo ikke derud 
paa Grund af F'redningstiden. Smel
ten spisePl ikke her i Landet, skønt 

den skal være fanget i store Masser, 
f. Eks. i Ringkøbing Fjord. I Rus
land spises den derimod gerne, og 
i St. Petersborg gaar Smelten i 
I<'astetid tB høje Priser. 

Smelten er en lille, livlig Fisk, 
der i Furesø bliver ca. 10 ctm lang. 
Den lever paa Sjælland vistnok 
kun i Furesø; det er en Dybvands
fisk, som hidtil efter min egen 
Erfaring og ogsaa efter gamle 
FUl'esøfiskeres Mening kun viser 
eller viste sig et Par Dage i August. 
I de Dage bider Aborren som særlig 
eftertræbel' Smelten ikke; selv de 
lækreste Løjer bliver forsmaaede. 
Min første Viden om Smelten i 
lTuresøen har jeg fra en gammel 
Furesøfisker, som for Resten for 
nogle Aar siden paaen F'isketur 
druknede derude. Han kendte Søen 
efter 40 Aars Fiskeri, pg han paa
stod, at Smelten kun viste sig i to 
Dage om Aaret i Furesøen, nemlig 
naar dens Legetid var inde, og i 
de Dage fraraadede han enhver 
Lystfisker at gaa efter Aborrer. 
"Det kan inte nytte noget, Smelten 
er oppe." (Han mente de legede 
i August.) Aborren vil inte ta'e 
mine store dajlige Skaller, De skal 
iute gaa derud, " sagde han, naar 
han kom fra Fisketur: og saa satte 
han sig til Rette i det ventende 
Køretøj og sagde til Hans, som 
kørtø for ham: "Det bliver daarli
ligere og daarligere med Fiskeriet 
derude; det er ikke som for 30 Aar 
siden, den Gang kunde man fange 
Fisk." Saa kørte han hjem til det 
ventende Frokostbord og slukkede 
sin Sorg i en kold' Dram. Han 
fiskede nemlig kun før Frokost. 
Jeg havde den Gang aldrig set 
denne lille Fisk, og kun ved et 
Tilfælde fik jeg den at se. 
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En Efteraarsdag for 2 Aar siden 
stod jeg nede paa den Udklæknings
kasse, som Lystfiskeriforeningen for 
en Del Aar siden lod bygga ved 
Slusen ved Frederiksdal paa Lyngby
siden ; jeg stod her som saa ofte 
før og fangede Smaafisk. Paa en 
Gang saa jeg nede i Skalleflokken 
en lille Fisk, som jeg ikke mente 
at have set før. Der laa en Ket
ved Siden af mig og forsigtig stak 
jeg den ned under den Ubekendte. 
Om nu denne har været noget mat, 
eller jeg havde Lykken særlig med 
mig, nok er det, et Øjeblik efter 
havde jeg Fisken i min Spand. 
Jeg saa paa Dyret; dette var en 
god Haandbred lang, og efter nogen 
Tid bestemte jeg, at det maatte 
være en lille Laks. At det va'r en 
Laks, viste den lille Fedtfinne, som 
var ganske tydelig. Der var ingen 
Tvivl mulig det var en Laks; jeg 
slog efter for at se, om Beskrivelsen 
af Laksen stemmede, ja, . alt 
passede. Laksen maatte altsaa yngle 
i Fure- eller Lyngbysø! Saa var 
der et ældre Medlem af vor Fore
ning, som jeg viste den, og som 
lugtede til den, og han udbrød: 
"Den' lugter· som Agurker." Lidt 
efter var den skønne Drøm om Lakse
yngelen forbi. Laksen var reduceret 
til en Smelt. Agurkelugten var 
saa paafaldende, at en Fejltagelse 
var udelukket, thi Smelten lugter 
nemlig som friske Agurker. Jeg 
er af den .Mening, at Smelten er 
kommet fra Furesøen, er faret gen
nem Slusen med Vandet, og paa 
denne ~1aade kommet paa Lyngby
siden, thi der er vistnok ikke Smelt 
i Lyngbysø; i Furesø findes disse 
derimod i store Mængder. Det saa 
vi sidste Sommer, hvor "eorien om 
de 2 Smeltdage gik fløjten. I læn-

gereTid havde nemlig Furesøfiskerne 
bemærket store Masser af Maager, 
som fiskede paa Steder, hvor det 
som Regel ikke var muligt at fiske 
for Lystfiskerne paa Grund af 
Dybden. Jeg vidste ogsaa,.· at det 
var meget vanskelig og besvær
lig at fiske paa de store Dybder; 
men Maagerne lokkede mig, der 
lliaatte være Fisk, hvert Øjeblik 
tog Maagerne sig en, og ofte saa 
jeg Aborrechok ; det var ikke Løjer 
eller Skaller, Aborren jagede. Dis
ses Flugt for Rovfisken kendte jeg 
for godt. Løjen springer jo ofte 
halve og hele Alen over Vandet, 
naar Aborren jager den. Skaller 
var det heller ikke, 'det var jeg 
straks paa det rene med. Saa 
kastede jeg Anker. Bund kunde 
jeg faa, det vidste jeg, thi mit Anker
tov var 65 Alen langt; ved 35 Alen 
havde jeg Bund, sall. firede jeg ekstra 
en halv Snes Alen og Ankeret holdt, 
der var blød Bund. Jeg laa i en 
Linie, Nordspidsen af Kolle-Kolle 

Langebanke omtrent midtvejs, 
maaske lidt nærmere Nordspidsen, 
Maagerne var mig ganske nær, og 
uafbrudt slog de ned omkring Baa
den. Jeg fik sat lidt mere Bly 
paa Linen 'end ellers, og holdt 
Ekstra-Line parat i Tilfælde af en 
større Fisk. J eg kastede den levende 
Agn ud, lidt efter var der Hug. 
Det maatte være en stor Fisk ude 
paa denne Dybde. Linen gik rask 
ud, jeg gav et lille Modhug, sall. 
Krogen fik fat, og Linen gik endnu 
hurtigere ud mellem min Tommel
og Pegefinger. Da den havde løbet 
lidt, tog jeg den ind, i Begyndelsen 
forsigtig; Rykkene i Linen sagde 
mig, at det var en Aborre. Men 
hvor stor var den? N u er der dem, 
der paastaar, at man straks kan 



118 Ferskvandsiiskeribladet Nr. 14. 

være klar over, om det er en stor 
eller mindre Fisk, man har paa. 
Jeg mener: "Nej." Jeg tror, man 
som oftest i Hugget ikke kan be
dømme om Fisken er stor eller 
lille. Først efter ~n lille Tids Forløb, 
kan man være klar over Fiskens 
omtrentlige Størrelse, og endda kan 
man tage Fejl. Jeg husker· f. Eks. 
engang en ivrig Fisker, som stod 
og trak en Aborre og saa sin anden 
Line, som han havde ude med le
vende Agn, gaa over Bord med 
Snøre og Vindsel. Han paastod 
bag efter, at det var en meget stor 
Fisk, der havde trukket Vindselet 
med. Et Par Dage efter fangede 
en anden Lystfisker paa samme 
Sted en Aborre paa et kvart Pund, 
og denne havde en Krog i sig med 
Forfang ud af Munden med Snøre 
og Vindsel. Det val' den store 
Fisk, som gik med det hele. Jeg 
tog ogsaa Fejl straks; men det 
varede kun et Øjeblik, saa var jeg 
klar over, at det var en laset Aborre, 
jeg havde paa. Den vejede, dajeg 
fik den op, mellem et kvart og et 
hal vt Pund. J eg gentog Forsøget: 
samme Resultat, og da jeg havde 
taget en Del, blev jeg ked af at 
fange disse smaa Aborrer og hørte 
op med Fiskeriet. Men i saa godt 
som samtlige Aborre var der Smelt; 
jeg kunde trykke levende Smelt, 
som altsaa lige var fanget af Abor
rerne, ud af disse, og Smelten 
svømmede nok aaa lystig om i min 
Dam (Smelt er vistnok en daarligere 
Svømmer end Løjer og Skaller.) 
Da jeg senere paa Dagen kom paa 
Næssebanken, kunde jeg vise et 
Medlem de Smelt, jeg havde. Han 
havde ikke set den lille interessante 
Fisk før, kendte heller ikke Lugten 
af den. (.Teg fortryder kun en Ting, 

at jeg ikke gav vor Sekretær et. 
Eksemplar; først senere har jeg 
erfaret, at han kun har et Eksemplar 
af Sm.-1lten fra Furesøen, og det 
skal efter hans eget Udsagn endog 
være et daarligt Eksemplar.) Naar 
der er blevet sagt, at i de to August
dage legede Smelten, er dette ikke 
rigtigt. Den leger i Marts og April 
og gaar op fra Dybet og i Overfladen 
af Vandet ind til Kysten, hvor den 
søger ind i Bække og Vandløb, og 
her foregaar Legen. Men af Vandløb 
og Bække har vi jo ikke mangepaa 
Furesø; der findes vistnok kun en 
ved Frederiksdal, og den udtørres 
tildels om Sommeren (jeg taler ikke 
om Kanalen ved Frederikdal), en 
ved Kolle-Kolle, en ved Fiskebæk 
og saa nogle Afløb fra Mosen ved 
Bidstrup, og Smelten leger vistnok 
ikke i disse. :Men hvor leger den 
da paa Furesø? Rindende Vand 
skal der tiL Hvis Hr. Magister 
Otterstrøm, som jo til Sommer skal 
undersøge Levebetingelse o. s. v. 
paa Furesø, kunde skaffe Oplysning 
om dette, vilde det jo være interes
sant at faa det oplyst, og Bladets 
Spalter staar da forhaabentlig aabne 
for Magisterens Undersøgelser. Der 
blev jo udsat Sandart vistnok hun
drede Stykker i Furesøen i 1902, 
og naar disse stadig lever og har 
formeret sig, maa Grunden vistnok 
tillægges Smelten, som Sandarten 
hovedsagelig lever af. Der maa 
være Smelt nok derude - det saa 
vi sidste Sommer. - Burde vor. 
Forening ikke udsætte Sandart hvert 
Aar i Furesø og saa udsætte en 
Medaille af godt lødigt Metal til den, 
som først fanger en Sandart. Der 
kunde tlaa knyttes den Bestemmelse 
til Præmien, at den lykkelige, der 
fik den, skulde opgive Fangstmaade 
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og Stedet o. s. v. for at andre Med
lemmer kunde høste Erfaring af 
hans Viden - dette tillader jeg 
mig ærhødigst at henstille til den 
ærede Bestyrelse. Smelt er der 
nok af derude, saa Betingelserne 
for Sandart er ad naturlig Vej til 
Stede, og en Sandart paa en halv 
Snes Pund skal ikke være ualmin
delig, og saa ar det tilmed en vel
smagende Fisk. Jeg har ofte spist 
den i Udlandet. Der bør gøres 
noget for at faa en større Bestand 
af Sandart og saa maa vi lære at 
fange dem, og hvis en :Medaille 
ikke er animerende nok, lad os saa 
faa· udElat f. Eks. en Pokal for den 
første, som fanger Sandart. 

At Smelten viser i August, 
maa vistnok søges i, at dens Ernæ
ring (Vandlopper, Dafnier) søger 
op til Overfladen i de Dage, og 
Smelten gaar efter disse og Aborren 
og vistnok ogsaa Sandarten efter 
Smelten. Smelten, der i tidligere 
Tid, efter ældre Fiskeres Udsagn, 
kun viste sig i 2 Dage, har i 1913, 
som jo var et magert Aborreaar, vist
nok været fremme i henved enMaaned. 
Er det maaske derfor, at 1913 blevet 
daarligt Aborreaar? Ohr. S. J. 
(Lystfiskeritidende.) 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I ... underskov 

Telefon 18 Telefon 18 
tilbyder prima øjneæg. y nael 
og Sættefisk afBæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

PortiODsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristp,nsen. 

~i~~~~~~~~~~i~OO~ 
\:17 W 

i øjneæg i 
I af I 
~ Bæk- og Regnbueørred ~ 
~ faas bedst og billigøt @ 

tI( ltil "'""- fra 

Æ Lundgaard Fiskeri 1K lE Æ pr. Vejen. li( 

1K Tilkendt GnIdmedailIe i I paa Fiskeriudstillingen i Kø- . 

1K ben havn 1912. 2K 
~~~~~~~~* 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
i c10liann "on eitzen, i 
• • • edsvoren Fiskeauktionarius, • • • • • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • : .";'''~''.''''''!.' Store Ba.iner for levende Fisk. ~"'!".!!~!" : · -• Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • • Telegr.-Adr.: Fi.eheitllien. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Hambnrr;. -· ~ · ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima SæHefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~9~9rj86 fi)am6ulfur. 
Telegr.-Adr. : 

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

Damkultur, 
Lunderskov. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

e~~~~~~~~~~~~_~. 

I Poriionsørrei I 
)K 

)l~ 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer I ~ købes og afhentes med SpeeialvogD paa nærmelte 
]K .Jernbanestation. I -- KODtaDt Betalinr;. -- I 
i· G. Domaschke, al. 

I!'iaekkaadlanl:, Berlin 40, lir 
. LekrterøtraslIIe 18-H). ~ I Telegr.-Adr.: Forelle.haadel. I f 
.~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin.:. Lykkesholmsalle 3 A, Kl'lbenhaTlil. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmuslen-Krolh. 
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l 

Professor 
Dr. Bruno Hofer. 

-0-

Kun 54 Aar gammel er Professor 
Horer pludselig afgaaet ved Døden 
i MUnehen den 7. Juli. 

Det er med oprigtig Sorg, jeg 
bringer Bladets Læsere dette triste 
Budskab; thi Professor Hofer var 
ikke alene en fremragende Lærer 
og Vejleder for det tyske Fersk
vandsfiskeri, men tillige en Fore
gangsmand for Ferskvandsfiskeriet 
i sin Helhed. Proressol' Horer var 
nemli g ikke alene grundig inde i 
sin Videnskab, som han forstod at 
benytte som faa; men han havde 
tillige en Evne til at lære rra sig 
og f~nge sine Tilhøreres Interesse, 
som faa andre Lærere, jeg har 
kendt. 

For mig var Professor Hofer 

en uegennyttig Hjælper og trofast 
Ven, som jeg aldrig kan takke nok, 
fordi han gav mit Liv Indhold og 
min Gerning et Maal. 

Dette lyder maaske underligt for 
danske Læsere; jeg maa derfor 
have IjoV tll at knytte en lille For
klaring dertil, fordi jeg tror, den 
vil tjene til at tegne Billedet af 
min kære Professor klarere ror dem, 
og det røler jeg en overordentlig 
Trang til i denne Stund. 

Da jeg ror c. 14 Aar siden be
stemte mig til at sætte mig ind i prak
tisk og videnskabeligt Ferskvands
fiskeri, tog jeg efter nu ardøde 
PrOreSSOl' Feddersens Forslag til 
Jylland og besøgte mange af de 
derværende Damkulturer, da det 
var min Hensigt at uddanne mig 
ved en ar dem. 

Jeg kom dog meget snart til den 
Overbevisning, at det ikke kunde 
lade sig gøre; vel var der mange 
dygtige Ledere blandt Dambruga
ejerne allerede den Gang, men selve 
Bedriften var endnu saa ung her
hjemme, at baade de nødvendige 
Kundskaber og Erfaringer mang
lede i jeg opgav derfor meget hurtig 
at søge min Uddannelse i Danmark. 
Efterat have gjort Professor Fed-
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dersen bekendt hermed, satte han 
mig i Forbindelse med Professor 
Hofer, der var Leder af den biolo
giske Forsøgsstation for Fiskeri i 
Miinchen. Kort Tid derefter tog 
jeg saa derned og kom straks i Ar
bejde ude i en Damkultur kom
bineret med Søfiskeri, der hører 
under Forsøgsstationen og ligger 
ved Starnberg i Bayern. Efter 
endt Læretid der, hørte jeg saa 
Professor. Hofers Forelæsninger 
inde i ~Iiinchen over kunstig Fiske
avl og Fiskesygdomme og tog 
Eksamen i begge Fag. Dermed 
mente jeg saa, at min egentlige 
Uddannelse skulde være færdig, men 
Professor Hofer opfattede Sagerne 
ganske anderledes. Han havde et 
Arbejde over Fiskeblod, som han 
gærne ,vilde have udført, og det 
passede udmærket for mig til en 
Doktorafhandling, saa der var ikke 
Tale om, at jeg kunde slippe. Nu 
var det imidlertid sin egen Sag for 
mig at fortsætte mine Studier, da 
jeg den Gang var i Slutningen af 
Trediverne og der tilmed forlanges 
ved de mellemeuropæiske Universi
teter, at man for at erholde Dok
torgraden, foruden at præstere en 
Doktorafhandling, som godkendes 
af vedkommende Fakultet, tillige 
skal aflægge Eksamen ved sal:!lme 
Universitet i et Hovedfag og to 
Bifag, saa Sagen var jo ret indvik
let for mig. Professor Hofer lod 
mig imidlertid ingen Ro; han syntes 
min Uddannelse kun blev halvfærdig 
uden' deu Grad; selv mangleJ.e jeg 
heller ikke Lysten og "hvor der er 
Vilje er der jo ogsaa gerne en Vej" 
som man siger; jeg satte mig altsaa 
paa Universitets bænken og studerede 
paa Livet løs. 

Da jeg saa efter 2-3 Aars For-

løb kunde melde Professor Bofer, 
at Maalet var naaet, og mit Dok
torarbejde "Untersuchningen liber 
normales und anormales Fischblut" 
var antaget og tilegnet ham, tror 
jeg nok, jeg oplevede min stolteste 
Dag. Hans Ros var nemlig noget 
jeg satte Pris paa, selvom jeg var 
uaaet til Skælsaar og Alder. 

Ja, saadan har Professor Hofer 
været mod mig, og saadan var han 
mod alle, der havde Interesse for 
den Sag, der optog hans Tan
ker, nemlig Ferskvandsfiskeriets 
Fremgang og Trivsel. 

Midlerne han benyttede til Op
hjælpning af Damkulterene og Fersk
vandsfiskeriet i Tyskland, var først 
og fremmest en uhyre Grundighed 
og en nøje Undersøgelse af de fore
liggende Forhold. Naar alt derefter 
var lagt tilrette afsagde Professon 
sin Kendelse, og den var saa godt 
som altid rigtig og tillige iklædt 
en saa populær ~'orm, at den ogsa,a 
var forstaaelig for Menigmand. Paa 
Grund af sin indtagende Venlighed 
og store Menneskekundskab forstod 
Professor Hofer at interessere alle 
Samfundslag for rationelt Fersk
vandsfiskeri, og det gjaldt ikke 
alene i hans eget Hjemland Bayern, 
men ogsaa alle deoæliggendeLande. 

Hans Haandhog "Fiskesygdomme" 
findes saaledes spredt hele Verden 
over hos alle, der interesserer sig 
sig for Ferskvandsfiskeri, og hans 
geniale Tanke, at omdanne Stor
stædernes Kloakaffald til velsma
gende Fiskekød, ved at udsætte 
dette Affald for Luftens Paavirkning 
og derved skabe Betingelser for et 
lavere og siden et højere DYieliv, 
som kan tjene til Næring for visse 
Fiskearter (Karper og Suder), for
tjener den største Beundring. 
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Hvad Professor Hofer først og 
sidst har formaaet, det er at skabe 
System i hele det indviklede Ma
skineri som Fiskekulturerne og det 
rationelle Ferskvandsfiskeri nu en 
Gang er. 

Og han har lært os, at ligesom 
alle Virkninger i Naturen har sin 
særligeAarsag, saa gælder det om i 
alle Tilfælde at finde denne Aarsag 
for at blive Naturens Herre, saale
des at man kan olive i Stand til 
at lede den efter sin Viden og sine 
Ønsker. 

Derfor skal der ogsaa i dette 
danske Blad i denne Stund lyde 
en hjærtelig Tak til den hensovede 
tyske Professor fer hans store, for· 
tjenstfulde Gerning og for hans 
varme, forstaaelsesfulde Hjærte. 

Gedder. 
-0-

(Fortsat fra Nr. 14). 

Red. 

I de Indsøer eller Vande, hvor 
Ynglepladserne for Gedden ikke er 
gode, er der forskellige Veje at gaa 
for at ophjælpe Geddebestandell, 
sall, den kan taale, at der fiskes 
stærkere. 

Den første og bedste, er at frem
skaffe gode Ynglepladser fOl" Ged
derne ved Søbredden, sall, den kan 
faa let Adgang til Engbund. Men 
det er (som allerede nævnt) mange 
Steder ikke let. 

For det er ikke nok, at Gedden 
(med den som Regel høje Foraars
vandstand) kan komme ind paa Enge, 
og selv komme ud igen. Men En
gen skal være saaledes udgrøftet, 
at Yngelen dterhaanden som Van
det svinder bort om Foraaret kan 

faa Adgang til Grøfterne og derfra 
til Søen. 

Den anden Udvej er at udsætte 
Yngel, men her melder det Spørgsmaal 
sig, hvilken Størrelse skal Yngelen 
have; den Yngel, der sælges lige 
fra Udklækningsanstalterne har 
den Fordel, at der er Forholdet 
imellem de to Køn, som af Naturen 
anvist. For Geddens Vedkommende 
er Hangedden sikkert langt stærkest 
repræsenteret. (Aarsagen til min 
Formodning herotI\ skal senere blive 
begrundet). Jeg prøvede i flere 
Aar at udsætte spæd Geddeyngel, 
men jeg kunde ikke mærke nogen 
Fremgang i Geddebestanden. Aar
sagen dertil var muligvis, at det var 
for lille et Antal Yngel, jeg aarlig 
havde til Udsætning. Jeg har kun 
haft flydende Kasse. til at udklække 
Gedder i, saa Antallet var ikke 
100,000 Stk., og der skal vistnok 
et stort Antal spæd Geddeyngel til 
i en Indsø, naar det rigtig skal 
hjælpe noget, hvilket Geddernes 
store Formeringsdygtighed jo ogsaa 
hen\Tiser tiL Der regnes med 15 å 
20,000 Æg pr. 1/2 kg Hunfisk, saa 
Naturen har der, som med alt anden 
Fisk, regnet med et stort Svind 
iblandt og spæd YngeL Tages 
Æggene under Behandling i Ud
klækningsanstalter fredes de for 
deres :B'jender, saalænge de er mest 
hjælpeløse. Men Yngelen har allige
vel en haard Kamp tilbage, inden 
den rigtig kan indtage Næring og 
værne sig, thi Fjenderne (Smaafi
skene) er mange og ivrige. 

Efter at jeg i flere Aar havde 
forsøgt med at udsætte spæd Yngel, 
forsøgte jeg at opdrætte dem i 
Damme, hvilket ogsaa efter for
skellige Forsøg udmærket godt lyk
kedes. Men saa stod jeg igen over-
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for Spørgsmaalet, hvilken Størrelse 
er nu den bedste til Udsættelse. 

Først mente jeg, de skulde være 
saa store som muligt, for bedl'c 
at kunne optage Kampen for Til
yærelsen, Men jeg kunde ikke ved 
at fodre dem, faa dem til at tage 
dødt Foder, saa de angreb og opaad 
hinanden i den Grad i Dammene, 
at jeg hurtig maatte holde op der
med. 

Saa gik der en Aal'række, hvor 
jeg udfiskede Geddeyngelen, dels 
solgte den og dels udsatte den i 
Indsøerne her, naar den havde en 
Størrelse af fra 5 til 8 cm. Og jeg 
troede, at det var den bedste Stør
relse til Udsætning; thi dels mær
kede jeg en god Fremgang i Gedde
bestanden her, og dels modtog jeg 
Breve fra Folk, der havde købt, hvori 
de meddelte, at de havde opnaaet et 
godt Resultat af de indkøbte Sætte
gedder. Det var særlig den ene 
Sø (Nørresø), jeg forsynede stærkt 
med Geddeyngel, og som saadan 
var det ogsaa Nørresø, jeg tog de 
fleste Ynglegedder fra om For
aaret. 

Men da der var gaaet nogle Aar, 
begyndte det at knibe med at faa 
det tilstrækkelige Antal Hangedder 
om Foraaret. 

Fiskeribestyrer Pedersen, 
Brah etrolleborg. 

(Fortsættes). 

Den engelske Aaleyngel 
i Farum Sø. 

-0-

Som tidligere omta!t her i Bladet 
meddelte Hr. cand. jur. Sehested 
undertegnede ved Mødet i Frederiks-

dal den 23. Juni 1916, at den engel
ske Aaleyngel, jeg havde skaffet 
ham til Udsættelse i Farum Sø 
var vokset ganske fænomenalt, og 
havde givet Anledning til at Hr 
Sehested havde kunnet afhænde Søen 
til en udmærket god Pris. 

Farum Sø er ca. 300 Td. Land 
stor og paa Grund af sin Beliggenhed 
saa godt som ganske ahkaaren fra 
al Aaleopgang. 

For tre Aar siden iudsatte Kandidat 
Sehested 200,000 Stk. engelske Aale· 
yngel og Aaret efter atter 75,000 
Stk. engelske Aaleyngel i Søen. Hele 
Aalebestanden i Søen stammer saa
ledes fra disse to Udsættelser. 

Igaar fik jeg fra Fisker Jørgensen 
ved Farum Sø sendende en Prøve 
paa tre Stykker af Aalene. Disse 
var 40-45 ctm. lange og vejede 
i Gennemsnit 110 Gr. Stk. Ved 
Skælundersøgelsen viste det sig 
endvidere, at det her virkelig drejer 
sig om den udsatte engelske Aale
yngel, idet ingen af Aalene havde 
opholdt sig mere end 3 Aar i fersk 
Vand. 

Et bedre Bevis paa Nytten af 
Fiskeudsættelse synes jeg ikke godt 
kan præsteres. Red. 

Lidt om Geddespindillg. 
-0-

Vær hilset Oktober, Du Maaned sna skøn, 
med din Lun SOlIl Kl'ystnl,lned Din rødmende nøn. 
Nu Gedden er I4rnadig, i den, Bid er der Klang. 
san ud da, Du Fisker, med Spindel' og Stang. 

Oktober Maaned kan være dejlig 
ja er for det meste dejlig her i 
Landet. August Maaneds Regn, som 
jo.altid tager fat, naar Landmanden 
skal til at have Høsten i Hus, fort
sætter sig ofte helt ind i September. 
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Men i Oktober faar vi næsten som 
en Regel en 14 Dages herligt, sta
digt og klart Vejr. Da er det Spindefi
skerens bedste Tid. Skovene staar 
med en Uendelighed af Farvenuan
cer, Vandet i Fiskesøerne bliver 
klart som Krystal, og Grøden, Spinde
fiskerens Fjende, falder. Dyppeme
toden, del' i mange af Grøde opfyldte 
Vande i Sommermaanederne har 
været den eneste anvendelige, bør 
paa denne Aarstid erstattes af Spin
ding. I det klare, grøderri Vand 
kan Dyppefiskeren ikke uset nærme 
sig Fisken. Spiudefiskeren derimod, 
som præsenterer sin Agnfisk for 
Geddell en 50 Alen eller mere 
borte fra hvor han staar, er ikke 
udsat for at blive opdaget af Fisken, 
og har herved en stor Fordel. 

Hr. P. Larsen skrev her i Bladet 
ror et Par Aal' siden nogle fortrin
lige Artikler om Geddespinding, og 
sluttede dem med Ønsket om, at 
mange af Foreningens Medlemmer 
vilde lægge sig efter denne morsom
me og eltlgante Fiskemetode. Jeg 
er imidlertid bange for, at dette 
Ønske ikke er gaaet i Opfyldelse. 
- Vi danske Fiskere er alt for 
konservative, har vi engang ,?Jl 

Maade at fiske paa, som passer os, 
og som lykkes for os, prøver vi 
vanskelig noget nyt; det vil sige, 
vi kan nok prøve det en eller to 
Gange en Time eller to, men er 
det da saa uheldigt, at den ny 
Metode ikke giver noget Udbytte, 
saa forlader vi den igen og siger: 
"Nej Tak! saa holder jeg mig hel
lere til den gamle Maade." Vi be
tænker ikke, at det maaske netop 
er vor Mangel paa Øvelse i den 
ny Metode, der er Skyld i det nega
tive Resultat, og tænker heller ikke 
paa, at det jo slet ikke er sikkert, 

at vi havde faaet Fisk i de nævnte 
Timer, selvom vi havde fisket paa 
vor gamle Vis. Paa denne Maadø 
gik det i alt Fald mig, da jeg for 
en Del Aar siden, belært af engelske 
Fiskebøger, begyndte paa at spinde. 
Jeg opgav det den Gang, som sagt 
fordi Resultaterne var saa godt 
som negative; men for et Par Aar 
siden tog jeg tilfældigvis Spinde
metoden op igen, fik mig anskaffet 
en ordentlig Spindestang og et up 
to date Spindehjul fra England, og 
siden da er jeg en begejstret Til

af Systemet, ja gaar saa 
vidt, at jeg synes, at al anden Slags 
Geddefiskeri end Spinding er tomt 
i Sammenligning med denne ogsaa 
sportslig set saa filH; Letode. 

Grunden hertil er flersidig. Først 
og fl'emmest den manuelle Færdig
hed og Hedskabernes Godhed spiller 
i Spindef1skeriet en langt større 
Roll<l end ved nogen som helst 
anden Metode. Sæt en Begynder, 
der da ikke er særlig kejtet, ind i 
Dypuskeriet f. Eks., og han vil i 
Løbet af forholdsvis kort Tid kunne 
fiske omkap med gamle Dypfiskere, 
uden at der er nogen særlig stor 
Forskel paa deres Maade at føre 
Stang og Agnfisk paa. Anderledes 
med Spinding. Det tager lang Tid 
og flittig Øvelse, rør Spinderen er 
fuldt ud Herre over sine Redskaber, 
før han kan kaste taaleligt laD!~t, 

ramme med Agnfisken netop hvor 
han vil, passe paa, at Linen ikke 
ved hvert andet Kast kommer i en 
syndig Uorden, der let kan tage 
en 10 Minutter af den kostbare Tid 
at faa klaret igen, føre Spindefisken 
naturligt og uden Standsning gen
nem Vandet, og endelig naar Ged
den bider da at give den et Mod
hug, før den fa ar 'rid at mærke 
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Krogen og spytte Fisken ud, og 
saa til Slut, naar Krogen har fat, 
da at tumle med Gedden. saa at 
den hurtigst muligt kan bjerges. 
En Gedde, der allerede i nogen 
Tid har gaaet med en Dyppekrog 
i Maven, er syg af Smerte og langt. 
mere medgørlig end en lignende, 
der kun har Krogen fast i Mund
partiet, og som man straks begynder 
Kampen med umidelbart efter at 
den har bidt. Smaa Gedder, der 
fanges pat!. Dyp, er hjæpeløst for
tabt, medens Gedder, der tages 
paa Spind, for det meste nogenlunde 
uskadte kan sættes ud igen; atter 
en stor Fordel ved denne :afetade. 
Spindefiskeriet har for Geddeflske
skeren en Charme, som for mit Ved
kommende egentlig kun overgaas af 
Fluefiskeriet efter Ørred, og begge 
Metoder har jo for Resten meget 
tilfældes. En Ting til, der taler 
for, at Spinding burde finde langt 
mere Indpas i vor Forening, er den 
Omstændighed, at det jo indtil nu 
er saa godt som ukendt i Foreningens 
Vande. Fiskes der stadigt paa en 
bestemt Maade i en Sø, f. Eks. med 
Dyp, saa er der efter min Mening 
ingen Tvivl om, at Gedderne ef ter
haanden lærer at tage sig i Agt 
for en Fisk, der har den blandt 
Skaller eller Karudser saa usædvan
lige Maade at bevæge sig paa, at 
den snart styrter med Hovedet lige 
ned mod Bunden og snart svømmer 
med Halen foran op til Overfladen 
igen. Da Foreningen i sin Tid fik 
Fiskeret i Lyngby Sø, var Dyppen 
ukendt der, og inden Gedderne der 
lærte at tage sig i Agt for Dypfi
sken, maatte Tusinder af dem lade 
Livet. Tuel Sø, som "Foreningen 
jo først har faaet i Aar, giver og 
har givet vældige Fangster paa Dyp, 

.. 

==== 

ogsaa netop fordi Gedderne ingen 
Erfaring har haft og ikke endnu 
er mistænksomme overfor den for
ræderiske Dypskalle. Paa ell Herre
gaard i Sydsjælland, hvor jeg kom
mer en Gang hver Sommer, bliver 
der i en Sø i Haven fisket udeluk
kende med Dyp, men Gedderne, 
skønt der er mange af dem, er 
er yderst forsigtige med at gaa paa 
Dypfisken. En ualmindelig flink og 
erfaren Dypfisker fiskede deri i Aar 
og Dag flere Dage, men fik kun en 
Gedde. Jeg prøvede saa med 
Spindefisk og fik 6 Gedder paa cn 
Formiddag fra 8 Pd. og nedefter. 
Paa en kort Strækning af Guden
aaen, hvor der heller aldrig havde 
været spundet før (derimod ofte 
dyppet), tog jeg paa en Dag i Sep
tember 10 Gedder paa Spind, lige
ledes fra 8 Pd. og nedefter. 

Fisker man med Dyp, og den ene 
Time gaar efter den anden, uden 
at man saa meget som faar et Til
bud, og den Situation kender vist 
desværre alle Foreningens aktive 
Medlemmer af Erfaring, saa bliver 
der noget forfærdelig monotont ved 
selve Dyppebevægelsen med Stan
gen, det ene Dyp ligner det andet 
som to Draaber Vand. Anderledes 
medSpinding. Hvert Kast med 
Agnfisken kan og bør interessere 
Fiskeren spotslig set. Snart kaster 
man til højre Side, snart til venstre, 
snart et ekstra langt Kast ud paa 
det dybe Vand, snart udsøger han 
sig et bestemt Punkt mellem to Aa
kandeblade, hvor der efter hans 
Mening maa staa cn lurende Gedde: 
med andre Ord, der er hele Tiden 
Afveksling og sportslig Fornøjelse 
ved blot at kaste. Og faar man 
saa en Gedde paa, saa tager man 
den (eller ak! mister den) med det 
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samme, ikke en kedelig Ventetid 
paa 7 -8 Minutter, der tages fra 
den kostbare Fisketid, og ikke den 
Skuffelse, som jeg en Gang paa et 
engelsk Billede saa en Fisker udsat 
for. En ældre, alvorlig Gentleman, 
der mente at have haft Hug af en 
særlig stor Gedde, var afbildet 
staaende i en Baad og givende sin 
opmærksomme Søn en lang, viden
skabelig Forklarring om det for
kastelige i "to hurry a pike wenn 
in tke act of pouching". Samtidig 
saas Dyppekrogen paa Billedet fast 
i en gammel Træstamme nede paa 
Bunden af Vandet. 

Jeg har nu med disse Linier søgt 
at lægge et godt Ord ind for Spinde
metoden blandt Foreningens Gedde
fiskere, og slutter paa samme Maade, 
som Hr. P. Larsen, i sin Tid gjorde 
det, med Ønsket om, at mange af 
Medlemmerne viI adoptere denne 
elegante og i højeste Grad fornø
jelige Fiskemaade. 

J. Hornemann. 
(Lystfiskeri-Tidende). 

Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Ab"orre med forloren hollandsk Sauce. 
Over de paa Fiskerist kogte, hal

verede Aborrer hældes en. Sauce af 
Smør, kogt sammen med Mel og 
fortyndet med Fiskesuppe; den lege
res med Æggeblommer, tillaves med 
Citronsaft, Salt og ubetydeligt Suk
ker. Saucen serveres i Sauceskaal. 
Fisken pyntes med Persille og Ci
tronskiver. 

Sandart med Champignons. 
En mellemstor Fisk renses, ud

skæres i Filet'er, befriede for Skind 
og Ben. Fiskestykkerne skylles og 
tørres i Fiskeklædet, læggds i en 
Pande og smaa Smørklumper imel
lem, de bestrøs med Salt og Over-

hældes med 2 Glas hvid Vin, blan
det med enten Kød- eller Fiske
suppe og lidt Citronsaft, Suppen 
med Vin og Citronsaft maa yære 
kogende, idet den hældes over Fi· 
sken, som derefter koges I Kvarter 
i Ovnen. 

Suppen, som er ved Fisken, bru
ges til at spæde bagt Smør og Mel 
med; heri faar Champignons, skaar
ne i Skiver, et godt Opkog og med 
3 piskede Æggeblommer legeres 
Saucen, der tillaves med koldt Smør 
og Citronsaft. Noget af den hæl
des over den varme, anrettede Fisk, 
garneret med Snitter. Resten af 
Saucen ophældes i Sauceskaal. 

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. Christensen. 

MM~~~~@) 
Æ 

I øjneæg I 
I af Æ 
~ Bæk- og Regnbueørred I 
~ faas bedst og billigst \t7 

I Lundga:;~ Fiskeri I 
~ pr. Vejen. 2f( 

ffi Tilkendt Guldmedaille I 
~ paa Fiskeriudstillingen i KøI benhavn 1912. 

*~~~~. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i ulle Ørretlarter 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~9d81t fl)amRultur. 
Telegr.-Adr. : 

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

Damkultur, 
Lunderskov. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~,~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(I 

I Porlionsørrei I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 
I Suder, Skaller, Aborrer I 
)K købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Æ Jernbanestation. 
\17 

& -" - Kontant Betaling. --Æ 

i~,m G. Domaschke, li( 
I"ischhandlun:;, Berlin 40, li: 

Lehrterstrasse 18---19. li( I Talegr.-Adr.: Forenenbandel. I 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskommlent, Magister Chr.Løftin:;, Lykkesholmsalle 3 A, KøbenhavIl. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktie .... lskab) Ted Rasmllssen-ItroCh. 
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Gedder. 
-0-

(Sluttet). 

Artiklen i Bladets forrige Numer 
sluttede med at meddele, at Han· 
geddernes Antal stadig formindske
des i Søerne ved Brahetrolleborg, 
tUtrode for den aarlige Udsættelse 
af Yngel. 

De første Aar at den Knaphed 
paa Hangedder begyndte at vise 
sig, troede jeg, det var tilfældigt. 
Men da det tog til i en foruroli
gende Grad fra det ene Aar til det 
andet, blev jeg klar over, at det 
havde en bestemt Aarsag. Og da 
det kun var i den Sø, der blev for
synet med de fleste og største Sæt
tegedder, rettede jeg min Opmærk
somhed paa Dammene, hvor Gedde
yngelen opdrættedes. 

Geddeynglet kommer som Regel 
frem af Æggene her, i den sidste 
Halvdel af April Maaned; de første 

8-12 Dage af sin Levetid ernærer 
den sig af Fosterblæren, først efter 
at Fosterblæren omtrent er opbrugt, 
begynder den at svømme frit omkring 
i Vandet og selv søge efter Føde. 
Den har da en Størrelse af godt 
1 cm (den Størrelse, hvori de ud
sættes eller udsælges fra Klække-

I anstalterne). 3-4 Uger efter at 
Geddeynglet selv skal søge sin Føde, 
har den en Størrelse af Oll.. 3 cm 
(hvor der er gode Forhold for den), 
og indtil den Størrelse har jeg ikke 
kunnet se nogen Forskel pall. Væk
sten. 
M~n ved sidstnævnte Størrelse 

indtræder der en Forandring. En 
Del af Gedderne tager da. meget 
stærkt til i Vækst og begynder at 
æde af sine Kammerater, som er en 
Ubetydelighed mindre, og i Løbet 
af ganske faa Uger kan de, der 
Baaledes æder, have en Størrelse 
af 5-8 cm (Den Størrelse, hvori 
jeg en· Del Aar udsatte dem). 

J eg havde godt set, at de be
gyndte at æde hverandre, naar de 
var ca. 3 cm lange, men da der 
var rigelig med Yngel de fleste Aar I 
og jeg troede, at det var de STage 
Individer det gik ud over, og da de 
andre til Gengæld blev sall. meget 
kraftigere, sall. tænkte jeg det var god 
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Økonomi. Men da Misforholdet 
imellem Han~ og Hunkøn iblandt de 
udvoksede Gedder blev saa frem
trædende, ,fangede det alligevel min 
Opmærksomhed. 

Ved nøje at iagttage Geddeyngelen 
Dag for Dag om Foraaret, viste 
det sig, at det tilsyneladende kun 
var den mindste Del af dem, der 
tog til at vokse sall. stærkt ogæde 
væk af sine Jævnaldrende. 

J eg udfiskede da en Del af de 
største, der da havde naaet en 
Størrelse af 3 cm og udsatte i 
Nørresø, og da jeg havde gjort det 
i nogle Aar, fremkom der atter en 
Del smaa Hangedder, saa. Misforhol
det imellem de 2 Køn, er nu, om 
end ikke helt udjævnet, saa dog be
betydeligt aftaget. 

Deraf fremkommer min Formod
ning om, at Hangedderne er stær
kest repræsenteret fra Fødselen af, 
hvilket jo ogsaa er naturligt, da de 
efter min Iagttagelse allerede 5-6 
Uger efter at de er fremkommen 
af Æget, er Hungedden underlegen 
og tildels skal tjene den til Føde, 
samtidig med at de paa Grund af 
deres langsommere Vækst er en Del 
af sine andre Fjender (Aborren o. L) 
prisgivet i meget længere Tid. Na
turen er her, som paa alle andre 
Omraader, mærkværdigt viseligt ind
rettet. 

En Ting til, der bestyrker mig 
i den Overbevisning, at Forskellen 
paa Væksten imellem Han- og Hun
gedden allerede begynder saa tidlig 
er at hvert Foraar, naar jeg tørlægger 
Dammene for at faa de sidste Ged
der af, er der altid en Del, der kun 
er ca. 3 cm lange og ser hikke og 
raske ud og er saa godt som nøj
agtig lige store, skønt Yngelen 

ellers er 6-8 cm lange, før jeg 
kan naa at. faa tørlagt Dammen. 

Disse smaa Gedder er en lille 
Rest af Hangedder, der er bleven 
tilbage. 

Jeg er derfor kommen til den 
Overbevisning, at Geddeyngel af en 
Længde af ,3-4 cm lange er de 
bedste til Udsætning. 

Fiskeribestyrer Pedersen, 
Brahetrolleborg. 

Naar jeg har formaaet Hr. Fiskeri
bestyrer Pedersen til at indrykke 
ovenstaaende Artikler her i Bladet, 
er det, fordi jeg :linder at hans 
mangeaarige Erfaringer paa Gedde
udsætningens Omraade bør komme 
Ferskvands:liskerne til Gode. Bra
hetrolleborg er nemlig ikke det 
eneste Sted i IJandet, hvor man har 
gjort al;:kurat de samme Erfaringer 
med Hensyn til Misforholdet mellem 
Kønnene hos de udsatte Gedder; 
der er derfor god Grund til at hen
lede alle Fiskeriinterresseredes Op
mærksomhed paa disse Forhold. 

N aar man kender lidt til Geddens 
uhyre Graadighed, undrer man sig 
heller ikke det mindste over, at de 
mindre og svagere Hanner forsvinder 
fra Arenaen. 

Jeg mindes saaledes et Tilfælde 
fra mit Ophold ved Damkulturerne 
i Starnberg i Bayern, der paa en 
ret overbevisende Maade gjorde mig 
opmærksom herpaa. 

Vi havde en Aften sent modtaget 
med Banen en 6-800 Stk. unge 
Gedder paa 25-30 cm Længde. 
Disse Gedder skulde sorteres efter 
Længden og næste Dag afsendes 
til forskellige Steder i Landet. Da 
det imidlertid var for mørkt til at 
foretage Sorteringen samme Aften, 
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blev alle Gedderne fordelt i nogle 
lange Cementrender med rindende 
Vand, for at opbevares der til den 
paafølgende Morgen. Hvem skildrer 
imidlertid vor Forfærdelse, da vi 
næste Uorgen RI. 6 atter saa til 
Gedderne og da opdagede, at om
trent en Fjerdedel af samtlige Ged
der var forsvundne. 

Hvem de· forhærdede Tyveknægte 
var opdagedes imidlertid med Let
hed, thl hveranden af de tilovers
blevne Gedder svømmede nok saa 
ugenert rundt med sit Offers Hale 
et Stykke ude af Munden; del' var 
nemlig ikke Plads endnu til hele 
den store Mundfuld. 

Enhver, der har iagttaget en 
Samling Geddeyngel i et Akvarium, 
vil have erfaret akkurat det samme. 
Ogsaa her forsvinder lidt efter 
lidt alle de smaa Eksemplarer, og 
tilbage paa Valpladsen bliver kun 
en eller to lige store Gedder. 

Vil man derfor udsætte Gedde
yngel i Søer, bør man ikke lade 
den blive længere end 3 cm før 
Udsættelsen. 

Red. 

Krustaceopdræt til 
Yngel. 
-0-

Herom staar der i Svensk Pisked 
Tidssh'ift Sdie Hæfte følgende: 

Opdrætning af Rrustaceer (Vand
lopper.Daphnier) omtales ikke saa 
sjældent i Lærebøger og Tidskrifter. 
I Praksis ser man imidlertid sjæl
dent noget til Sagen; heller ikke 
i Tyskland har Sagen haft den 
Fremgang, som den paa Grund af sin 
teoretiske Forudsætning burde have. 

"I Allgerneine Fischerei-Zeitung" 
Nr. 5 1915 findes en Artikel af Dr. 
R. Wohlgemuth, i hvilket der paa
vises et Par vigtige Aarsager til de 
mislykkede Forsøg. 

Den ene er, at de Vandlopper, 
som der her er Tale om, kræver vel 
opvarmet Vand for at formere sig i 
højere Grad, og da Vandet ude ikke 
bliver tilstrækkelig opvarmet paa 
den Tid af Aaret, hvor man netop 
for den høstlegende Yngels Ved
kommende kræver Krustacefoder, 
er Sagen ret vanskelig. Naturlig; 
vis har man den Udvej, hvor man 
har varme Stalde, at man der kan 
udsætte Tønder med Foderdyrene 
til Jl'ormerelse, men det er jo kun 
faa Steder at Fiskeavlerne er i Be~ 
siddeise af saadanne. 

Imidlertid kan Tilgang af Kru
stacModer ogsaa være godt at have, 
naar Regnbueørredyngelen vokser 
op, og til den Tid er Vandet til
strækkeligt varmt. En almindelig 
Fejl ved Anskaffelsen af Forplant
ningsmaterialet er, at man faar 

. forkerte Arter. Saadanne Krusta
ceer, som forekommer i Søer, større 
Damme og i rindende Vand, kræver 
forholdsvis megen lit i Vandet og 
leve for en stor Del af Grønalger. 
I "Rrustacegruberne" er Vandet paa 
Grund af Forureninger - Gruberne 
gødes og indeholde forraadnende 
Løv ·0. L - meget iltfattigt. Der 
udvikles imidlertid i Stedet andre 
Slags Alger, grønne Flagellater 
(Englenidel') m. m., som udgøre et 
yndet Foderemne for visse Daph
nider, Bom lever under disse For
hold. Man bør derfor til Besættelse 
af Rrustacegruberne hente Materiale 
fra Vandansamlinger af lignende 
Natur. Red. 
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Om Furesøen 
og om Blinkning m. m. 

(Af Overretssagfører G. Malling). 
(Lystfiskeri-Tidende). 

-0-

Nu, da jeg snart, paa Grund af 
Alder og hovedsagelig begrundet i. 
at Blinkfiskenet paa Furesøen, For
eningens største og bedste Fiske
vand, i de senere ARt er gaaet saa 
væsentlig tilbage, træder ud af de 
aktive Fiskeres Række, kan det maa-

. ske have Interesse for en Del af 
Foreningens Medlemmer at hørl;3 
lidt om mit Blinkfiskeri paa Fure
søen og om de Erfaringer, jeg paa 
forskellige Omraader har gjort. Det 
meste vil ganske sikkert ikke være 
Nyt for Foreningens mange, dygtige 
Fiskere, men en Del vil dog maa
ske indeholde noget nyt og give 
Stof til Eftertanke, hvorved bemær
kes, at jeg i mange Aar har fisket 
"videnskabeligt", ::>: jeg har forsøgt 
helt nye Metoder og har efter bedste 
Evne studeret Gjeddens Natur. Om 
jeg har faaet flere eller færre Gjed
der, (som alligevel ikke spises af 
min Familie eller mig, dertil har jeg 
faaet aItfor mange Gjedder i mit 
Liv), har for mig været et ganske 
underordnet Spørgsmaal, hvorimod 
det i høj Grad har interesseret mig, 
hvis jeg har kunnet blinke Gjedder 
paa Maader, som ingen anden har 
anvendt. Masser af Tid har jeg i 
det sidste Tiaar anvendt paa det 
videnskabelige Fiskeri, det, som 
Folk leer af og som en afdød For
mand i Foreningen (der fiskede over
maade meget, men saa at sige al
drig fik: noget), karakteriserende Bom 
at jeg i de sidste Tiaar har fisket for 
min "Fornøjelse" ,::>: har fisket viden
skabeligt, o: har forsøgt at betræde 

nye Baner, selvom det i de allerfleste 
Tilfælde ikke har givet samme gode 
Resultater som de gode gamle Meto
der. Jeg forudskikker den Bemærk
ning, at j eg saa at sige udelukkende 
har været og er Blinkfisker (Fiskeri 
paa Metal og død Fisk), hvorimod 
Dyppe- og Medefiskeriet aldrig har 
været noget for mig, der aldrig har 
haft Taalmodighed til at ligge stille, 
hl'orimod Blinkfiskeriet med dets 
stadige Aktivitet (Ronin g og Sejlads) 
har taget al min Interesse. Kun 
skade at Blinkfiskeriet er taget saa 
grundig af, Grundene er desværre 
yderst naturlige, - saa at det snart 
er en hel Kunst for en brav Fisker -
uden for :Maj ~Iaaned - at faa en 
Gjedde op. Da jeg begyndte at 
fiske med Blik paa Furesøen i J 874, 
var Forholdene saare forskellige 
fra de nuværende. A:k ja, da var 
det rart og godt at være Blinkfisker, 
da var der Poesi over Søen og Fi
skeriet, da var der .Fred paa Søen, 
den store Fred, der lader En smelte 
sammen med Naturen og ofte skabte 
en Højtidsstemning, som saare van
skelig nu føles, hvor Søen piskes 
igennem af Masser af Ro-, Sejl-, 
:Motor- og Dampbaade. I Halvfjerd
serne var der kun nogle ganske faa ' 
Baade paa Furesøen, maaske ikke 
10 iaIt, hvoraf Dronninggaard, der 
da var Indehaver af hele Fiskeriet, 
havde 3 svære, skrækkelige Plimsol
lere, der pr. Stk. udlejedes for 3 Kr. 
pr. Dag til de faa, ganske faa pas
sionerede Fiskere, der fra Køben
havn tog ud til Søen for i Fred og 
Ro at tilbringe en glad Dag ved 
det kære Fiskeri. Det er snart 
saaledes, at jeg, der dog endnu 
ikke er nogen gammel Mand og som 
i 1886 var med til at stifte Forenin
gen, føler mig som et forhistorisk Dyr, 
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der snart staar ene tilbage 'fra en 
Fortid, der i vor rastløse Tid synes 
at ligge saa uendelig fjern, men 
som dog alligevel ikke er saa fjern, 
hvoimod det er den uhyre Forskel 
mellem da og nu, der giver Følelson. 
Dengang o: i 1874 var der ikke en 
eneste Villa ved eller i Nærh~den 
af Furesøen (Direktør Ernst Bojese~ 
blev den late Pioner.) Vejlesøen 
var ikke forbunden med Furesøf'n 
ved den uuværende Kanal, og den 
førstnævnte herlige lille Sø var helt 
omgivet af Dronninggaards Jorder 
og af Jærnbanens Terræn. Denne 
herlige lille Sø, hvoraf Foreningen 
har saa stor Fornøjelse, laa gemt 
som en anden Tornerose ; der var 
ikke en eneste :Villa ved eller i Nær
heden af Søen. og der førte ikke, 
som nu, en Vej omkring hele Søen, 
i hvilken man slet ikke kunde' faa 
Lov til at fiske, hvorimod man snød 
sig til i Søen at fiske sine Blink
skaller fra Land. Ja, det var her
lige poetiske Tider. Vi var den
gang 3 Studenter fra Aarhus, som 
alle tre samti.iig Iaa paa Regensen. 
Vi var vante til fra vor tidligste 
Barndom at fiske sammen i Egnen 
omkring Aarhus, og det var derfor 
kun naturligt, at vi, da vi samtidig 
kom til Hovedstaden, snart fandt 
ud til Furesøen, hvor vi fandt det 
herligste og rigeste Fiskeri, en 
Rigdom, som Nutiden vanskelig vil 
kunne forstaa, men alene Tanken 
herom og om de mange herlige 
Timer paa Furesøen fylder mig end
nu med inderlig Glæde. Og hvad 
er der nu bleven af den gamle 
Trio? J a, den ene er forlængst død 
som Læge, den anden sidder nu 
som Overlæge i Aalborg, kun jeg 
staar med Minderne tilbage i vor 
kolde rastløse og ophidsende Tid, 

! 
der slet ikke kan staa :afaal med 
de gode gamle Dage, hvorved be
mærkes, at jeg selvfølgelig ikke paa 
nogen Maade underkender Nutidens 
store :Forljenester og mange For
trin, men maa jeg alligevel bede 
om de gode gamle Dage, der des
værre aldrig ville vende tilbage. 

Naar vi i Halvfjerdserne og da 
forreste n ogsaa i Firserne vilde ud 
at fiske paa Furesøen, maatte vi 
først skrive ud til Dronninggaards 
Smed, der boede ved Hovedlande
vejen og under hvem Udlejuingen 
af de fornævnte 3 Plimsollere sor
terede. Der erlagde man sine 3 
Kroner, hvorefter man begav sig 
over Markerne ned til Vejle Sø, 
hvor vi alle 3 i Forening fiskede 
ca. 15 Blinkskaller. Saaledes ud
rustede begav vi os til Dronning
gaard, ved hvis Bro da 3 Plimsol
lere laa. Alle 3 var de grufulde, 
utættl-l og som Ballast fOl'synede 
med en stor Kampesten .. Naar vi 
saa havde øst vor Baad, begyndte 
Fiskeriet saaledes, at 2 Mand sad 
ved Aarene og den tredje Mand 
fiskede, enten med død Skalle som 
Madding (Slæbefisk) eller med Me
talblink. Af disse sidste kendte 
man den Gang saa at sige kun den 
gamle Skeblink med en stor Haj
krog fastloddet i den ene Ende, 
hvilken Blink forøvrigt var udmær
ket Apparat, og skønt den nu saa 
at er ukendt, kan den Tid, og 
efter min Mening med Rette, godt 
komme, da den gamle Skebliuk paany 
kommer til Ære og Værdighed. 
Dengang kendte man aldeles ikke 
til at blinke fra en Stang ud til 
hver Side, nej, mau blinkede med 
1 Line agter, og paa den Maade 
fik vi Masser af Fisk, hvis Gennem
snitsvægt var betygelig større end 
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nu. Aldrig fik man under et Par 
Lispund Gedder, og engang var vi 
naaet til med 15 BlinkskaUer, - og 
vi holdt kun op, da vi- ikke havde 
flere Skaller, - at tage 13 Ged
der, der havde en samlet V ægt af 
78 Pund, altsaa 6 Pund gennem
snitlig. 3 af Gedderne var mellem 
12 og 14 Pund. Den Slags Smaa
gedder, af hvilke der desværre nu 
til stor Skade for Fiskeriet dyppes 
og medes saa overvættes mange, 
fik man dengang saa at ,sige aldrig. 
Gennemsnitsvægten var gerne ca. 
r> Pund. Man vil kunne forstaa 
Rigdommen af Fiskebestanden den
gang, naar man hører, at vi 3 Stu
denter, der ikke selv kunne bruge 
den Masse Fisk, vi fangede, i en hel 
Sæson igennem havde en staaende 
Kontrakt llled en Fiskehandler, hvor
efter han med Hest og Vogn mødte 
ved et bestemt Tog og tog vor 
Fangst, som han betalte med 25 Øre 
pr. Pd. Kun engang mod Slutningen 
af Sæsonen slog det ganske fejl, 
idet vi, paa Grund af Storm, kom 
ganske tomhændede til Byen, hvor 
vor Medkontrahent trolig som sæd
vanlig mødte op med Hest og Vogn. 
Vi blev saa flove over vort Uheld, 
at vi ophævede Kontrakten. 

Senere lærte vi at blinke fra Stang 
til hver Side af Baaden, en Metode, 
som senere, og med Rette, slavisk 
er fnlgt af alle Blinkfiskere. 

Naar man nu tænker tilbage, maa 
man erkende, at det egentlig er for
bavsende lidt man (det gælder baade 
om Videnskabsmanden (Biologen) og 
den praktiske Fisker) ved om Fi
skenes Liv. Herom ved i hvert 
Fald den praktiske Fisker næppe 
stort mere end den praktiske Fi
sker alt vidste for 100 Aar siden. 

(Forts). 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Sukker mod lUyggebid. 
Stedet hvor iVlyggen har bidt, fug

tes og gnides med et Stykke Sukker, 
til en Del af dette opløses. Sukker
saften nskadeliggør det Giftemne, 
som gennem Myggestikket indføres 
i Huden, hvorfor Smerten ophører 
efter nogle faa Minutters Forløb. 
Desuden forhindres herved at Stedet 
svulmer op. Jo hurtigere Midlet 
benyttes efter Infektionen, desto 
sikrere er Virkningen. 

(Från Skog od Sjø.) 

Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Farsert Karpe. 
Hakkede Skalotter og Persille blan

des sammen med Dild og nogle Ribs 
i kogte Ris, dette brunes let i Smør, 
der efter røres Salt, Peber og Bouil
lon deri, og Risene med disse for
skellige Ingredienser koges, men ik
ke altfor længe, saaledes at Risene 
bliver for udkogte. Smaa Karper 
befris for Skællene, renses som sæd
vanlig, og Rygbenet udtages. Fi
skene fyldes med ovenstaaende Ris
fars, sammensys, lægges paa en 
Pande, bestrøs med hakkede Løg og 
Persille og overhældes med Olie. 
Panden stilles i den varmeOvn, 
hvor den maa henstaa, til Fiskene 
er gennemstegt. 

Spækket Karpe. 
En stor Karpe befris for Skindet, 

rennes godt og spækkes ganske tæt 
og fint, den lægges paa en Pande 
og overhældes med smeltet Smør, 

1 
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og Panden stilles i Ovnen. Saa 
snart Spækket begynder at antage 
Farve, hældes 1/4 Liter tyk Fløde 
over Fisken, og hermed dryppes 
den flittigt under Stegningen, der 
varer 3/4 Time. 

Smør og Mel brunes sammen, heri 
hældes lidt Fløde og, naar det er 
kogt sammen, blandes det med 
Fløden paa Panden, hvori Karpen 
blev stegt. 

Fisken serveres, garneret med 
Butterdejgssnitter. Saucen ophældes 
i Sauceskaal eller hældes over 
Fisken. 

• Stegt Brasen. 
Fisken befris for Skællene, renses, 

udvaskes og Rygbenet udtages j den 
tørres i Fiskeklædet, skæres i om
trent ensartede Stykker, der saltes 
og henstaar hermed 1 Time. Styk
kerne optages pas et Klæde, tryk
kes tørre og dyppes i velpisket Æg, 
vendes i stødt Brød, blandet med 
Mel, og steges i Smør. Anrettes 
smukt ordnede paa et Fad og gar
neres med Persille eller Hovedsalat. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lundersliov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima ø,jneæg, Yn~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. 

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

I øjneæg i 
i Bæk- og ~~nbneørred I Iw I II,· faas beds:

r
:

g 
billig.t I 

~ Lundgaard Fiskeri I i p'. Vejen. li{ 

i
f
" ~ Tilkendt GuldmedailIe I 
VJ paa Fiskeriudstillingen i Kø-

benhavn 1912. 

il~~~~~~~~ 
------------------------------------------------------- -
æ c10Hann "on et/zen, æ - -: edsvoren Fiskeauktionarius, : 

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

: Sa.ltvands-, Ferskva.nds- saavel som Damfiske. : - -: •••••. ! .......... ! Store Ha.iner for levende Fisk. ~ ••• !.!: ........ ! : 

- -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -

- -: Telegr.-Adr.: Fiøeheitzen. Tt:leron: Amt l, Nr. 1,547, Ha_bur". : 

- " --.-----.------_ .. _--_._.--.. _ .. __ .-.---.. -_ ... --_ ... _-
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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. --

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

t89~9d8K fi)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~ I Porbonsørreil 
~ større Ørred, Gedder, Karper, 'I I Suder, Skaller, Aborrer li( 
'i: købes og afhentes metl SpeeialvogD paa Dær_elie 
'Æ: J'ernbanestation. 
W 
4it KontaDt Betaling. ===--
i 
l l<'iSehlllandl!7 Domaschke, BerUD ,(0, a\ 

~ LehrterliltI'a81iJe 18-18. W I Telegr.-Adr.: ForelleDhaDdel.@,-

i~~~~~~~~~~~~~~ 
Statskommlent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, Københan .• 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Akties.lskab) Ted RasDl.llSlerl-Kro,b.. 

j': 
" 
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Indhold: (Tab. II) for deres Æg for at finde 
Nogle Undersøgelser over Ægantallet et Gennemsnitstal for disse Fisks 

hos Fiskene. normale Ægproduktion. 
Om Furesøen og om BIinkning m. m. Ved en flygtig Undersøgelse af 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. disse Tabeller fremgaar det, at 

den sværere, det vil sige den rimelig
vis ældre Fisk, absolut producerer 

l flere Æg end den yngre og let· 
Nogle Undersøge ser over I tere. Hvis man imidlertid regner 

Ægantallet hos Fiskene. Ægantallet ud efter 1 kg Legems-
-0- Vægt og derefter sætter de bestemte 

Herom har Dr. H. Mast, Speyer, Vægtsgrupper sammen, saaledes som 
bragt nogle Meddelelser i Allge- det fremgaar af Tabellerne II og IV, 
meine Fischerei-Zeitung, som for- saa vil man gøre den interessante 
uden at have almindelig Interesse Opdagelse, at de yngre Fisk pro du
tillige har særlig Interesse for Ny- cerer· forholdsvis flere Æg end de 
begyndere i kunstig Fiskeavl. Vi ældre Aargange.· Ved Sammenlig
skai nedenfor gengive deres Hoved- ning af Tabellerne II og IV finder 
indhold. man ogsaa, at Æggenes Vægt hos de 

I Literaturen finder man de for- unge Fisk procentvis er større i 
skelligste Angivelser over Antallet Forholdet til deres Legemsvægt end 
af modne Æg hos de forskellige hos de ældre Fisk; men paa den anden 
Fiskearter. Forskelligheden ligger Side er der en ikke ubetydelig For
rimeligvis i, enten at Tallene rent skel i de enkelte Ægs Vægt og da 
beror paa et Skøn, eller at man saaledes, at de yngre Fisks Æg er 
har benyttet Hunfiske af forskellig betydelig lettero end de ældre Fisks. 
Størrelse og Alder. Den 'Mnge Fisk produ,cerer altsaa af 

Dr. Mast har for at komme Sand~ den samme Mængde Bygningsma~ 

heden nærmere foretaget en stor teriale flere Æg end den ældre, hvil~ 

Del Undersøgelser af Fisk i Fiske~ ket væsentlig bidrager til at Ægge
opdrætningsanstalten i Starnberg og antallet pr. Kilogram Legemsvægt 
saaledes strøget 58 kønsmodne Bæk- synes at være højere hos unge Fisk 
ørred (Tab. 1) og 54 Regnbueørred end hos ældre dito. 
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Fiskensl Fiskens 

I 
Lmng- V.ægt de i : 

cm l g 
I 

I 58 2500 
50 

I 
1800 

52 Hi60 
43 1105 
43 1095 
41 875 
43 830 
40 670 
38 650 
39 620 
37 600 
38 580 
40 570 
38 570 I 
R7 560 
36 500 
36 500 
35 480 
35 470 
36 460 
34 460 
34 450 
35 440 
33 435 
34 430 
32,5 400 
.33 390 
33 350 
32 350 
32 345 
32 340 
32 340 
32 330 
30 330 , 

32 320 
33 320 
30 320 
33 320 
30 315 
30 315 
30 300 
29 300 
30 300 
29 290 
28 280 
27 270 
30 270 

Ferskvandsfiskeribladet 

rrabel 1. Bækørred (Trutta fairo) 

(ordnet efter Fiskens Vægt). 

~Eggenes I Æggenes Vægten 

I 

Yæat i il/o af Vægt Æggeantal b , af Fiskens 

l i g Vægt 1000 Æg 

! 
419 : 4058 16,7 103 
368 4094 20,4 90 
273 2104 16,4 129 
251 2513 22,9 l 100 
231 2318 21 100 
142 1477 I 16 96 
186 1660 21,5 108 
12<1, 1226 ]8,5 101 
121 i 917 18,6 131 
137 1388 22 99 
15R 1413 26 110 
436 1398 23,4 100 
88 1074 ! 15,4 87 

126 1103 22 114 
121 Il,j.5 21,5 105 
98 743 19,5 131 

121 1557 24 78 
118 1080 2,1:,5 109 
106 885 22,5 119 
107 1019 23 105 
110 1263 24 81 

99 886 22 112 
96 1075 20,5 89 
91 741 21 122 

108 990 25 109 
84 7il8 21 110 
89 768 23 118 
83 986 23,6 86 
86 93(; 24 92 
82 851 24 96 
78 1102 23 71 
70 672 20,5 104 
61 861 18,5 71 
77 877 23 88 
84 797 26 105 
88 1208 27 73 
62 943 19 63 
72 740 22,5 i 97 I 
68 798 21,5 85 
88 895 28 97 
66 872 22 75 
72 768 24 83 
66 829 22 79 
58 614 20 95 
62 - 774 22,5 80 
65 746 21: 86 
55 639 20 86 

Nr. 17. 

. ......... _ ... _--_.- ... 

Æggeantal pro kg 
iskens 
Vægt 

1622 
2274 
1326 
2274 
2154 
1687 
2000 
1830 
1412 
2240 
2355 
2410 
1884 
1920 
2045 
1486 
3114 
2250 
1882 
2214 
2766 
1969 
2442 
1703 
2302 
1895 
1968 
2817 
2G74 
2466 
3240 
1974 
2629 
2n60 
2490 
3775 
2946 
230fi 
2437 
2842 
2906 
2560 
2763 
2080 
2764 
2762 
2370 



Nr. 17. 

i 

I 
Fiskensl Fiskens Læng-I de i v,ægt 

eln l g 
I 

30 I 260 
31 250 
27 240 
28 240 
30 230 
- 230 
29 220 
28 220 
27 220 
26,5

1 

210 
26,5 200 

34,21 498,7 

Fiskens Vægt i g 

200- 250 
250- 300 
300- 400 
400- 600 
600-1000 
over 1000 
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~~"~"" , 

Æggenes Æggenes I Vægten Æggeantal 
Vægt i % af' Vægt af ~ro kg 

Æggeantal : Fiskens I is ken s i g , Vægt 1000 Æg Vægt 

56 767 19 73 
78 1030 30 75 
50 600 20,8 83 
52 742 21,5 70 
51 565 22 89 
45 581 19,G 75 
62 804 28 77 
61 797 28 76 
42 444, 

I 
19 I 94 

43 457 20 l 93 , 
47 758 23,5 , 62 , I 

105,8 1105 22,0 90,3 

Tabel II. Bækørl'ed (Trutta fario) 

(ordnet efter Vægtgruppen). 

Æggeantal Vægten af Vægten af 
pro Stk. Æggene i u/o at 1~0 Æg 

Fiskens Vægt l gr 

707 23,6 78 
751 22 83,7 
879 20,4 88 

1090 21 96 
1293 ]9,3 105,5 
3017 19,1 104 

I 
2922 
4]20* 

I 2500 ! 

I 3091 
I 2456 

2526 
3654 
3622 
2018 
2180 
3790 

2444 

Æggeantal 
pro kg 

Fiskens Vægt. 

2993 
2646 
~594 
2178 
1829 
1839 

rfabel III. Regnbueøl'red (Trutta iridea) 

(ordnet efter Fiskens Vægt). 
~, .. ~ ,." ,,' ~ , 

.. ... I .il""enes I 
Fisl\:CllS: Fiskens 

I 
Æggenes hl:::! , Vægten Æggeantal 

La~llg- Væol V.ægt E IVænt i % afl at pro kg 
de i • h / < gge::mlal I Fiskens 

1000 Æg Fiskenl 
,C In l g 

I 
l g I Vægt i Vægt 

l 
53 1800 226 2604 12,5 87 1446 1 

52 1800 :315 4977 17,5 63 2765 
52 1800 296 34()6 16 84 

I 
1939 

55 1650 2i2 29R6 13 7U 1800 
50 1500 206 1980 14 103 I 1320 
49 1500 226 2112 15 107 1408 

*48 1500 300 999 20 66() 
49 1480 280 2867 1,9 100 1936 
50 1440 24·8 2G3G 17 94 ]828 
49 1350 251 2658 18,5 94 1969 
47,5 1320 246 2721 18,5 91 2061 
44 1300 184 2511 14 74 1930 
46 1130 180 2035 16 l 90 1800 



Fiskensl 
Læng- : 
de i I 
en} 

i 

41 I 
43 
42 
42 
42 , 
42 
41 
40 
40 
38 

~~ I 
47 I 

36,51 
36 , 
38 I 

38 I 
38 I 
37 ' 
35,5:

1

' 

35 I 

34 I 
34 I 34 
31 ' 
30 
30 
30,5 
29,5: 
29 
29 
29 
29 
28 
38,5 
28 l 

28 
28 
29 
27,5 

Fiskens 
Vægt 
i g 

1000 
1000 
1000 
970 
950 
950 
900 
710 
700 
700 
700 
1)50 
G20 
600 
600 
520 
510 
500 
500 
500 
450 
450 
450 
420 
400 
370 
350 
330 
320 
320 
290 
280 
270 
270 
270 
267 
260 
250 
250 
250 
250 
758,8 
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I Æggenes 

I ~æt 
205 
192 
185 
179 
150 
132 

91 
117 
106 
104 
108 
127 
85 

104 
106 

76 
89 
97 

112 
93 
~n 
92 
79 
67 
94 
65 
68 
65 
60 
69 
55 
58 
46 
58 
49 
50 
42 
46 
42 
46 
36 

124 

! "Ægg~~~s ! Vægten af 

I 
Æggeantal iVæ~t l ,0 af

r
' 1000 Æg 

I 
FIskens i g 

i Vægt I 

2653 
2693 
2806 
1869 
1880 
1692 
1082 
2537 
1323 
2150 
1360 
]807 
1780 
1406 
1437 
904 

1990 
1777 
]402 
2388 
1620 
1352 
858 

1167 
1284 
1336 
1446 
996 

1048 
816 
742 

1042 
875 
848 

1117 
1127 
1048 
768 
686 
928 

1218 

1738 

20 
19 
18,6 
18,4 
15,5 
14 
10 
15 
15,1 
15 
15,4 
19,3 
13,7 
17,3 
17,5 
14,6 
17,4 
19,4 
22,4 
18,6 
18 
20 
17,7 
16 
23,5 
17,5 
19 
20 
19 
21,8 
16,6 
20,7 
17 
21 
18 
18,5 
16 
18 
17 
18 
14,4 

] 7,3 

77 
71 
66,5 
95 
80 
73,5 
84 
46 
80 
48 
79 
70 
47 
74 
74 
81 
45 
54 
80 
39 
50 
69 
92 
50 
74 
48 
47 
65 
57 
85 
53 
56 
53 
68 
45 
44 
41 
60 
61 
50 
30 

64,3 

Nr. 17. 

... -

Æggeantal 
pro kg 
Fiskens 

Vægt 

2653 
2693 
2806 
]923 
1980 
li81 
1200 
3295 
1961 
3070 
1943 
2780 
2871 
2343 
2393 
1807 
3901 
3554 
2804 
4776 
3600 
3044 
1907 
91.778 
3210 
3610 
4131 
2988 
3281 
2550 
2593 
3721 
3240 
3140 
4136 
4220 
4030 
3072 
2744 
3712 
4872 

~703 
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Tabel IV. Regnbueørred (Trutta iridea). 

(Ordnet efter Vægts gruppen). 

Fiskens V ægt i g Æggeantal 
pro Stk. 

Vægten at I" 

Æggene i % af,' 
Fiskens Vægt 

Vægten af 
1000 Æg 

i g 

I 

i Æggeantal 
, pro kg I Fiskens Vægt 

250- 300 945 I 300- 400 1154 
400- 600 1547 
600-1000 1975 
over 1000 2798 

Om Furesøen 
og om Blinkning m. m. 

(Af Overretssagføre!' G. Malling). 
(Lystliskeri-Tidende). 

-0-

(Fortsat). 
Det, der derimod har gjort uhyre 

Fremskridt til stor Skade for Fi
skeriet, er Redskaberne og Materi
ellet. Paa disse Omraader staar 
Nutidens Lystfisker uendelig højere 
end Lystfiskeren fra blot f. Eks. 
1870. Det er jo hovedsagentlig 
Nutidens fortrinlige Redskaber og 
Materiel og Lystfiskernes i høj Grad 
voksende Skare, der bevirker den 
overalt mærkede, betænkelige Ned
gang i Fiskeriet. Paa denne Ned· 
gang har Udsættelse af Yngel paa 
ingen Maade kunnet raade Bod; i 
hvert Fald maa man erkende, at de 
uhyre Ofre, der over alt i Landet 
er gjorte med Hensyn til Udsættelse 
af Yngel, (jeg har engang beregnet, 
at der i Foreningens Tid er udsat 
for over 8000 Kr. Ørreder i Fure
søen) i det Hele og store har været 
ganske forfejlede. Paa et eneste 
Punkt vides Foreningen at have haft 
Held med sig (nemlig med Hensyn 
til Udsættelsen af Sandarten, der 

18 50 3577 
16,6 47 3323 
17,4 57 30G5 
16,1 69 2332 
15,8 85 1823 

vides at have formeret sig, skønt 
man desværre aldrig paa sportfdig 
Maade har fanget denne Fisk, men 
det kommer nok). Nu bag efter 
er det saa let at være klog. Da 
vi og forskellige Velyndere (Staten 
og Private) ofrede de mange Penge 
paa Udsættelse af Yngel i Fure-

I
, søen, var vor Beregning den, at var 

der f. Eks. for hver Million Smaa-

I 
fisk l udsat Ørred, vilde hver ud
sat Ørred ikke have mere Chance 

I for at blive spist af Rovfiskene end 
enhver Skalle, der fandtes i Søen. 
Som bekendt har vi imidlertid aldrig 
set noget Udbytte af vor Ørred
yngel, og Grunden er sikkert den, 
ikke at de naturlige Betingelser 
for Ørrederne ikke er til Stede, 
men den, at den fornævnte Bereg
ning har været fejlagtig, idet Rov
fiskene øjensynlig har betragtet den 
udsatte fremmede Fisk som Sylte
tøj, hvorfor de udsatte Ørreder for
lods blev spiste. Den anførte Grund 
har sikkert ogsaa været til Stede, 
hvor i mangfoldige 'l'ilfælde Landet 
over U dsættelse af Ørreder er mis
lykkedes. Havde der derimod i 
Furesø slet ikke. været Rovfisk, 
hvorved jeg særlig tænker paa Ged-

'der og Aborrer, vilde Resultatet 
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sikkert have været et helt andet. 
Moralen heraf er, at skal man med 
Held kunne udsætte Ørredyngel i 
et Fiskevand, maa dette helst ikke 
indeholde Rovfisk, eller i hvert Fald 
ikke ret mange. I et Vand som 
Furesøen vil Udsættelsen af Gedde
yngel sikkert have langt bedre Ud
sigter, og Grunden er da den, at 
der med de udsatte Smaagedder jo 
ikke importeres en fremmed Fisk i 
Fiskevandet. Udsatte Smaagedder 
har sikkert ikke større Udsigt til 
at blive spiste end de andre i Søen 
værende Smaagedder af samme 
Størrelse. Som bekendt er der 
derimod opnaaet et meget godt Re
sultat med den Udsættelse af Sand
art, som Foreningen foretog for en 
halv Snes Aar siden i Furesøen. Vi 
havde indkøbt 200 Stk. af denne 
Fisk, hvilke var ca. 6 Tommer lange. 
Jeg var selv med til Udsætningen. 
Straks ved Ankomsten viste det sig, 
at Halvdelen, eller 100 Stk., var 
døde, og af de resterc-mde ] 00 Stk. 

. var sikkert Halvdelen, da vi naaede 
ud med dem i Furesøen, enten døde 
eller ikke levedygtige. Jeg regner 
'saaledes kun, at der ved den fol'
nævnte Lejlighed er bleven udsat 
ca. 50 Stk. 6 Tommer lange Sand
arter. Ved en Vaaddragning, der 
for et Par Aar siden fandt Sted i 
Vejle Sø, blev der, efter hvad man 
har meddelt mig, optaget 12 Stk. 
Sandarter, hvoraf de største vejede 
3 <æ Stykket. Dette var jo et sær
deles smukt Resultat. N aar Sand
arten har klaret sig saa smukt, 
ligger dette øjensynlig i, dels at 
Sandarten er en haardfør Fisk, og 
dels deri, at Sandarten har en ikke 
ringe Lighed med Aborren, hvilken 
sidste igen fører til, at Sandarterne 

næppe, ligesom udsatte Ørreder, er 
gaaet forlods med. 

N aar Fiskeriet efter Gedder i de 
sidste 20 Aar er gaaet saa betænke
lig tilbage, er Grunden til Tilbage
gangen sikkert ingenlunde, at der 
fiskes for meget i Søen, men Grun
den maa hovedsagentlig søges i, at 
Bestanden af Skaller, Løjer, Flirer 
og BrAsen m. fl. er taget saa over· 
vældende til. Jo flere der er af 
den Slags Fisk, desto mere Foder 
er der til Gedderne og Aborrene, 
hvad der jo forsaavidt er godt, men 
Ulykken er, at alle forvænte Smaa
fisk (Madfiskene, g: det som Ged
derne og Aborrene skal leve af) i 
Virkeligheden er til uhyre Skade for 
Gedde og Aborrebestanden, idet alle 
disse for største Delen overflødige 
og unyttige Fisk i Foraarstiden op
æde den allerstørste Del af Gedde
og Aborrerognen, og jeg er endda 
yderligere overbevist om, at Skaller, 
Brasen og Flirer ikke nøjes med at 
æde Gedde- og Aborrerognen, men 
jeg er tilige sikker paa, at de og
saa optræder som Rovfisk paa don 
~1aade, at de sluge en Mængde af 
de udklækkede Gedder og Aborrer. 
Jeg vil minde orn, at i min Tid har 
man 3 Gange haft det Tilfælde, at 
der er fanget Rudskaller paa en 
som Agn udsat Løje; dette viser, 
at det ikke blot er Gedder og Abor
rer, der lever af Smaafisk. 

Meningen med at blinke i en Sø 
er jo at fremkalde det Indtryk for 
Gedderne og Aborrerne, at et min
dre, levende Dyr, det torøV1~igt ikke 
behøver at være en Fisk, bevæger sig 
gennem Vandet. Det er en bekendt 
Sag, at Gedder, og for Resten ogsaa 
Aborrer, leve af mange andre Dyr 

l 
end Skaller og Løjer. ~aar man 
nu spørger, hvorfor en Metalblink 
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er et sølvglinsende Stykke Metal, 
eller hvorfor der fiskes paa en død 
Blinkskalle, er Grunden meget let 
at forstaa, idet Grunden er den, at 
omend Gedden og vel ogsaa Aborren 
er altædende, bestaar disse Rovfisks 
daglige Føde saa at sige udeluk
kende ar Skaller, Løjer og ganske 
smaa Flirer og Brasen, altsaa ar 
sølvglinsende Smaafisk. Naar Fliren 
og Brasen er naaet til en vis Stør
relse er jeg overbevist om, at disse 
Fisk ikke efterstræbes af Gedder og 
A borrer, der ganske sikkert ikke 
æde Fisk, der ere saa store og brede, 
at de ikke kunde sluges hele af Rov
fiskene. Der er sikkert mange flere 
Gedder og Aborrer i Furesøen, end 
nogen tænker sig, men det er jo 
ikke saa underligt, at det bliver 
mere og mere vanskeligt at fange 
Gedder og Aborrer, naar det betæn
kes, hvilken uhyre Mængde Smaafisk, 
der findes i Furesøen. For at fan
ge en Gedde skal man altsaa først 
narre Gedden til at tro, at vore 
lYletalfrsk og døde Skaller er spil
levende Skaller, der bevæger sig i 
Frihed uden al Svig og Lumskeri, 
men at frembringe dette Indtryk 
er ikke let, da vore mangfoldige 
R~dskaber, trods alle Forbedringer, 
(log ere og blive meget daarlige 
SurrogateT. 

(Forts.) 

Anekdote. 
-0-

Ualmindelig Fisk. 
En Fisker sidder med sine Grejer 

og meder. En Spadserende kommer 
forbi, standser, ser en Stund paa 
Fiskeren og spørger derefter, om 

han nogensinde faar noget. "I Dag 
har jeg ikke faaet noget endnu; det 
blæser vistnok for koldt, men De 
skulde have været her i Gaar, da 
fik jeg en Brasen saa stor, at Van
det i Søen sank 11/2 Meter, da jeg 
trak den op ar Søen. 

(Svensk Fiskeri-Tidsskrift). 

Annoncer. 
-0-

Fiskeriet "A.alykke" 
pr. I ... underskov i 

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

til absolut billigste Priser' 
Portionsørred, større Ørred, Kar

per og Suder købes og afbente!! paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. O. Ohristensen. 

~~~~~~~~~I~~~~~~E~~@) 
Ji( ~ 

I øJ·neæg 2K 
\Xl 1K 
@ "af I 
~ Bæk - og Regnbueørred :li( 
@ i ~ faas bedst og billigilt '4' 

lf\ ffi. 
'\t7 ua ]K 

i Lundgaard Fiskeri Æ: 
~ I w pr. Vejen. 
@ i Tilkendt GnidmedailIe I 
/~, paa Fiskeriudstillingen i Kø- I 
lK benhavn 1912. 
lK 
~~!~~~~. 



144 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 17. 

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. --

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

&9rJjll~81l fl)amllullur. 
Telegr.-Adr. : Telefon-Adr. 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensml, 
Lunderskov. Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

(I)~~~~~~~~~~~~~~~~QD 
Æ Æ I Portionsørred, I 
I~ større Ørred, Gedder, Karper, Æ I Suder, Skaller, Aborrer 1: 
~ købes og ar hentes med SpecialvogD. paa nær_~5te e Jernbanestation. 

~ Kontant Betaling. ~=--

l"'i.'hIo"'dl!~ Domaschke, Berlin 40, 
-]K Lehrteratraslle 18-18 • 

. ~ Telegr.-Adr.: ForellellhalldeI. 
.m m.. 
.~~~~~~~~~~~~~. 

Statskollsulent, Magister Chr. LøftiD", Lykkesholmsalle 3 A, Københavll. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved RaSDlUSSeIl-][ro,h. 
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Til det danske Folk! 
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Karper. 
Om Furesøen og om Blinkning m. m. 
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Forskellige Fiskeretter. 
Annoncer. 

Til det danske Folk. 
-0-

Et Aar er gaaet, siden jeg sidst 
paa lignende Maade bad om Hjælp 
til de allerfaUigste herinde i vor 
store Hovedstad. Det har været et 
tungt A3r for største Delen af Europa, 
men for Danmark har det været et 
godt AaI' - og det allerbedste var, 
at vi blev torskaanede for at blive 
draget med ind i Krigens Rædsler. 
Her i Centralmissionen har vi haft 
et haardt Arbejdsaar, og ofte har 
det været vanskeligt for os at slaa 
os igennem. De allerfattigste - dem, 
der føler Dyrtiden haardest, kommer 
til os i store Skarer og beder om 
Hjæld. Vi har hjulpet, saa langt 
vi kunde. Foruden at vi har brugt 
de Midler vi fik ind, har vi i Dag 
en Underbalance paa ca. 10,000 Kr. 
Og derfor maa vi nu bede om Hjælp 

for at være i Stand til at hjælpe 
andre. Vi beder enhver, der læser 
dette, om at sende os et Bidrag 
straks, og denne Bøn retter vi særlig 
til alle, der har haft gode Indtægter 
i dette Krigsaar og saadanne, der 
har haft en god Høst. Send ven
ligt Deres Gave til mig og modtag 
de fattiges Tak for den. 

Anton Bast, 
Leder af Centralmissionen, 
Stokhusgade 2, København. 

Sulteforsøg 
med Regnbueørred. 

-0-

Ifølge Svensk Fisked Tidsskrift 4. 
Hæfte har Hr .• T. Arwidson, Upsaia paa 
Foranledning af Søndre Sverigs Fi
skeriforening foretRget nogle Sulte
forsøg med Regnbueørredyngel i 
AnebodIl. for at undersøge, hvilke 
Eftervirkninger en saadan Sultepe
riode havde paa Fiskens fremtidige 
Liv og Trivsel. 

Yngelen var klækket af befrugtede 
Æg, der var indkøbt i Danmark og 
Udklækningen i Aneboda begyndte 
den 22/4 1914. 

Af den udklækkede Yngel til
bageholdtes 300 Stk. l Klække

I 
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apparaterne uden at mades til den 
11/6 1914, hvilke Dag de udsattes 
i en Forsøgsdam. 

Andre 300 Stk. Yngel af samme 
Sending Æg behandledes derimod 
paa sædvanlig J\laade, for at man 
kunde blive i Stand til at anstille 
en Sammenligning med de stakkels 
Hungerskandidater, som fremdeles, 
ogsaa i det nye Opholdssted blev 
nægtet al Tilgang af Føde. 

Det Hr. Arvidson først og frem
mest ønskede at konstatere var, om 
denne mishandlede Yngel beholdt 
den samme gode Kropform, som den 
ikke mishandlede Fisk, og om den 
iøvrigt forholdt sig norm.alt under 
sin videre Udvikling. Man ved nem
lig, at til Eks. Laksyngel, som ikke 
ud slippes i rette Tid fra Klække
anstalterne, let bliver magre og 
storhovede, og det var derfor in
teressant at se, om det samme var 
Tilfældet med disse Regnbueørred. 

Paa Grund af forskellige uheldige 
indvirkende Omstændigheder, som 
Klækkevandets for høje Temperatur 
og den lave Vandstand i Dammene 
i Sommeren 1915, blev Forsøgene 
ikke fuldt genntmførte, men saa 
meget kunde i alle Tilfælde kon
stateres, at Dødeligheden blandt det 
sultede Hold Fisk var mange Gange 
større end hos det Hold Fisk, der 
opfødedes normalt. Tillige var det 
ganske tydeligt at se, at de sultede 
Fisk fik et forholdsvis større Hoved 
og større øjne end de normalt le
vende Individer. 

Ved at anbringe de faa overle
vende mishandlede Fisk i Damme 
hvor der fodredes, viste det sig 
imidlertid, at de i forholdsvis kort 
Tid antog et ganske normalt Ud
seende og i alle Henseender blev lige 

saa gode, som de ikke mishandlede 
Fisk. 

Katarr i 
N æseaabningerne hos 

etaarige Karper. 
-o 

Herom har Hr. Arvid M. Berg
man skrevet en Artikel i det skandi
naviske Veterinær Tidsskrift Hæfte 
11, 1915. Artiklen findes anmeldt 
i Svensk Fiskeri-Tidsskrift, Hæfte 4 
af Dr. Th, T. Ekman, og denne 
Anmeldelse skal vi tillade os at 
gengive her i Bladet, da den har 
adskillig Interesse for mange af 
vore Karpeopdrættere. 

I Søndre Sverigs Fiskeriforenings 
Fiskeopdrætningsanstalt i Aneboda 
optraadte i Slutningen af Februar 
Maancd 1909 en Sygdom blandt de 
etaarige Karper· - da de var c. 8 
xlaaneder gamle - og en stor 
Mængde af dem dødp. Næseborene 
paa Karperne var fyldt med en'hvid 
Masse, og. fra en Del af disse vok
sede busklignende Svampedannelser 
ud (Saprolegniaceer). Af Under-· 
søgeiSerIle fremgik det, at Syg
dommen alene optraadte hos de 
etaarige Karper om Foraaret og 
ofte afstedkom storDødelighed iblan dt 
dem (21-100 Ofo); værst optraadte 
Sygdommen, naar Fiskene holdtes i 
smaa, næringsfattige Vinterdamme, 
At det ikke var nogen smitsom Syg
dom fremgik af den bakteriologisk 
Undersøgelse og Infektionsforsøg. 

Sygdommen i Næseborene havde 
mest Lighed med Næsekatarr hos 
Daadyr og havde efter alt at dømme 
kun været en secundær Lidelse og 
ikke den egentlige Dødsaarsag. 
Karper er som etaarig særlig o[llC 
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taalelig og trænger til megen Næ
ring ogsaa om Vinteren, i Særdeles
hed naar denne er mild. Rimelig
vis har Nærings- o~ maaske ogsaa 
Lufttilgangen til Vandet været util
strækkelig i de smaa Vinterdamme, 
hvilket særlig har gjort si g gæl
dende mod Slutningen af Vinteren. 

Naar saa Issmeltningen er begyndt 
er de syge og svage Karper gaaet 
op til Vandets Overflade, og her 
er d~n sensible Overhud i Næse
borene bleven for stan'kt afkølet, 
saa de fornævnte ganske uskadelige 
Bakterier har fundet gunstige Vil
kaar for deres Udvikling. Den 
egentlige Aarsag til Sygdommen maa 
derfor alene søges i et mangelluldt 
Næringstilbud i Forbindelse med 
for ringe Lufttilførsel til Vandet. 

Red. 

Olll Furesøen 
og om Blinkning m. m. 

(Af Overretssagføre!: G. Malling). 
(Lystfiskeri-Tidende). 

-0-

(Fortsat). 
Kunde man konstrut~re et A ppa

rat, der til Punkt og Prikke lig
nede en Skalle, ~om bevæger sig 
gennem Vandet paa samme l\hade 
og ligesaa let og naturlig' som en 
Skalle, ja da ville man sikkert nok 
faa mange Gedder og Aborrer. Naar 
vi overhovedet faa Gedder og Aborrer 
paa vore, trods alleForbedringeJ', dog 
yderst mangelfulde Apparater, ligger 
dette rimeligvis i, at Gedden og 
Aborren faar Indtrykket af at det 
er en syg Skalle, der paa Grund af 
sin Sygdom bevæger sig gennem 
Vandet paa denne yderst mærkelige 
Maade, som ingen rask Skalle bevæ
ger sig paa, men en syg eller halv-

død Skalle er netop bestemt til at 
gaa forlods med, idet Gedden let 
kan indhente den, hvad den deri
mod næppe kan overfor en spille
vende Skalle. Der er ingen Tvivl om, 
at Gedden ikke kan indhente en 
Skalle eller Løje, hvorfor den er 
henvist til at tage sin Føde ved 
lumske Overfald. Mislykkes et saa
dant, opgiver Gedden efter mine 
Erfaringer alle videre Forsøg. Den 
ligner forsaavidt en Kat, thi har 
denne engang sprunget forkert ef
ter en Due eller Spurv, opgiver den 
ethvert .Forsøg, som den meget godt 
ved alligevel el' ørkesløst. Ja, vi 
har oven i Købet for Kattens Ved
kommende den Særegenhed, at den 
efter sit Nederlag endog anstiller 
sig, som den aldrig havde tænkt 
paa den Due eller Spurv, paa· hvis 
Liv den har gjort et mislykket At· 
tentat. Hvis der ikke var en aaa 
uendelig Mængde Smaafisk (hvoraf 
jo tilmed mange er syge eller beska
digede) og Gedden ikke af og til 
havde Held med sig ved sine lum
ske Overfald, vilde Gedden simpelt
hen dø af Sult. Det er ogsaa en 
bekendt Sag, at de rigtig store 
Gedder, der ligesom Panserskibe ere 
tunge i Vendingen, have meget Be
svær ved at faa deres Føde og der
for ofte sultne. De store Gedder 
slumpe sikkert ofte til at sluge God
der fra 1-5 Pd. Stykket, hvilke 
Fisk de kunde faa igennem Svælget, 
hvad de derimod ikke kunde D)ed 
Hensyn til større Flirer eller Bra
sen, der er for brede. Sønderrive 
saadanne kan Gedden ikke. Kan 
den ikke faa den paagældende U'isk 
hel igennem Svælget, angriber den 
den ikke. Hvad Aborrerne angaar er 
det en kendt Sag, at de er endnu 
tungere i Vendingen ond Gedderne. 
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Dette er da sikkert ogsaa Grunden 
til, at man ser, at Aborrerne jage 
i Flok. Aborrerne holde med an
det Ord en Slags Klapjagter i Van
det paa samme Maade som Jægerne 
paa Landjorden j kun er der den 
Forskel, at Aborrerne baade agere 
Klappere og Jægere. 

En af Grundene til at Fiskeriet 
er gaaet saa meget tilbage i de sene
re Decennier, ligger vistnok i, at 
en meget stor Del af Gedderognen 
ødelægges hvert Foraar, naar Van
fra Bidstrup Enge trækker sig til
bage indenfor Søens almindelige 
Grænser om Sommeren. Det er 
udenfor al Tvivl, at en uhyre Mæng
de Gedderogn da bliver liggende 
paa Engene og der ødelægges ved 
Hentørring. 

Meningen med al Blinkning er jo 
at fremkalde det Indtryk for Ged
den, at en Skalle eller et andet 
mindre Dyr, som slet ikke behøver 
at være en Fisk, bevæger sig igen
nem Vandet. Det Apparat, der 
bedst frembringer dette Indtryk, er 
det bedste. Det er almindelig be
kendt blandt Fiskere, at det, det 
gælder om, er at finde paa nye Red
skaber, som Gedderne ikke kende. 
Dette er paa een .Nlåade rigtig, men 
paa en anden J\<1aade er det galt. 
Sandheden er, at det, det gælder om 
at bilde Gedden ind, er, at en Fsk 
eller et andet levende Dyr, de1' er for
skellig fra Skallen, bevæger sig igen
nem Vandet. Som anført vide vi jo 
alle, at Gedden er altædende, 
idet den spiser alle mulige smaa 
Fisk, Frøer, VildæUinger, Snoge, 
Rotter, Insekter m. m. m. Paa den 
anden Side kunde vi let blive enige 
om, at i de 9~ af 100 Tilfælde er 
Gedden henvist til at søge Føden 
blandt Skallerne og Løjerne. Den-

ne Føde, hvoraf Gedden saa at sige 
lever Dag ud og Dag ind, er at op
fatte paa samme :a"laade, som naar 
vi Dag ud og Dag ind leve af Kar
tofler eller Grød og Klipfisk. Hvis 
vi nu en Dag kom til et Bord, paa 
hvilket der stod en 1lendelig Ræk
ke af Portioner bestaaende af Kar
tofler, Grød eller Klipfisk, medens 
der i enkelte Tilfælde tillige fand
tes andre ukendte Retter, ja da er 
der ikke nogen Tvivl om, at vi vil
de være saa led og ked af Kartof
ler, Grød og Klipfisk, at vi uvilkaar
lig greb efter de enkle Retter, som 
vi slet ikke kendte. Paa samme Maa
de gaar det Gedderne. Træffe de 
i Vanqet paa noget levende, som 
ikke er Skaller, er der ikke nogen 
Tvivl om, at de fortrinsvis gribe 

. efter det fremmede. Heri har man 
Grunden til, at de udsatte Regnbue
ørreder og danske Ørreder, der aIt
saa i Relation til Søens almindelige 
Fisk er fremmede Fisk, forlods er 
gaaede i Gedderne som Syltetøj. 
Det, det altsaa gælder om for Fi
skeren, er ikke just at finde nye Red
skaber, der forestiller Skaller, men 
at finde paa Redskaber, der frembringe 
det Indtryk paa Gedden, at det Le
vende, som antages at bevæge sig i
gennem Vandet paa naturlig 1l1aade, 
er en ft'ernrned Fisk, eller et andet 
fra Skallen forskelligt Dyr. Meder 
man f. Eks. paa levende Regnbueør
reder, Guldfisk eller blot paa Karud
ser, er der ikke nogen Tvivl om, at 
Resu1tatet vil blive bedre end hvis 
man paa almindelig Maade meder 
paa Skaller eller Løjer. Med Hen
syn til Karudsen er dog Forholdet 
det, at denne .Fisk ikke er ukendt 
j Furesøen. Jeg bar nerdig selv 
flere Gange i Søen fanget Karu<1-... 
ser, og jeg antager, at denne Fisk 
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"" er bleven indført paa den l\1aade, 
at Fiskere, der havde medet paa 
Karudser, efter endt Fisketur have 
udkastet i Søen de tiloversblevne 
levende Karudser. Noget andet er, 
at jeg er overbevist om, at der i 
Søen ikke findes mange Karudser. 
Man vil heraf forstaa, at det er min 
Overbevisning, at den, der meder 
paa Karudser, vil have større Chance 
for at fange Gedder, end den, del' 
meder paa Skaller. 

Der er dernæst en anden Overtro. 
som jeg meget gerne vilde ramme 
en Pæl igennem. Jeg sigter her
ved til den almindelige Tro at alle 
BIinkeapparater nødvendigvis skulde 
skinne paa samme Maade som en 
Skalle og Løje skinne. Dette er 
jo allerede en Overtro af den Grund, 
at Gedden lever af mange Fisk, som 
slet ikke skinne f. Eks. Aborrer og 
Karudser. Dertil kommer, at man 
uvilkaarlig tror at knnne overføre 
vore Erfaringer, der ere indhentede 
i Luften, der jo er et meget gen
nemsigtigt Legeme, til Vandet, der 
er et Legeme af en helt anden haand
gribelig Art end Luften og i l~llgt 

mindre Grad saa gennemsigtig som 
Luften. I denne vil en Blink for
tone sig helt anderledes end i Vand. 
Dertil kommer, at man jO' slet ikke 
ved, om Gjeddens øjne funktionere 
i Vandet som det menneskelige øje 
i Luften, skønt Funktionerne selv
følgelig til en hvis Grad er ens. 
Benyttes det menneskelige øjes Se
kraft under Vandet, f. Eks. ved Dyk
ning i klart Vand, vide vi alle, at 
vi i en vis kortere Afstand kan se 
og tage op Smaating, der ligge paa 
Sandbunden, men langt vil det men
neskelige øje ikke kunde se i Van
det. Det gaar ganske sikkert Ged
den paa samme !vlaade, skønt dens 

stadige Ophold i Vandet selvfølgelig 
har træneret dens øje til, nnder de 
samme Forhold,. at kunde se længere 
end det menneskelige. Til Gengæld 
maa det erindres, at det ferske Vand 
absolut ikke er saa klart som det 
salte Vand, ligesom Bunden i det 
ferske Vand er l !tngt mørkere end 
Bunden i Havet. Man tænke end
videre paa f. Eks. den betydelige 
Forsk~l der er paa Gennemsigtighe
den af Vandet i Furesøen og en Sø 
som Lyngby og Bagsværd Søer. At 
Gedden i disse sidste Søer ikke 
kan se saa langt som i Furesøen, 
er indlysende. En anden Forkel 
mellem Mennesket og Gedden ligger 
deri, at Gedden kun kan se fremad 
og noget til Siderll~. Vil den se 
op efter eller lige til Siderne, m aa 
den ved Hjælp af Hale og Finner 
forandre hele sin Stilling i Vandet. 
Mennesket kan derimod, uden at 
forandre Kroppens Stilling i betyde
lig Grad udvide Synsfeltet ved at 
dt'eje Hovedet opad, nedad eller til 
Siderne. Gedden, hvis Hoved jo 
ikke har· nogen bevægelig Hals, 
kan derimod ikke udvide sit Syns
felt uden ved, at hele Kroppens 
Stilling forandres ved Hjælp af :Fin
nerne. Meget af hvad jeg skriver, er 
og kan kun være Hypoteser, som man 
til al Evighed kan diskntereom, 
men efter min Erfaring er det sik
kert, at Gedden ikke gaar ret langt 
for at faa sin Føde. Komme.r denne 
ikke forbi den i nogle faa Alens 
Afstand, eller helst lige forbi den, 
styrter den ikke efter Føden. Man 
vil derfor kunde forstaa, hvor vig
tigt det er, at Metalblinken eller 
Slæbeskallen føres lige eller tæt 
forbi det Sted, hvor Gedden staar. 
Da Gedden sjælden staar i Vand
skorpen, men 1 a 11/2 Alen under 
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Vandspejlet, eller endog paa eller 
tæt ved Bunden, (jeg tænker her 
kun paa J<'orholdet i Store Kalv), 
vil man kunne furstaa, hvor vig
tigt det er, at Blinken kommer 
til at gaa l a 1112 Alen under Van
det. Dette kan man naturligvis 
sagtens passe paa i Store Søen, men i 
Kalven, hvor man skal passe paa 
ikke at hænge i eller generes af 
Grøden, er det meget vanskeligt. 
De fleste Blinke i Store Kalv gaa 
sikkert saadan noget som et Kvar
ter under Vandspejler, altsaa oven
over Gedderne, hvilket igen bevir
ker, at man ikke faar saa mange 
Bid. En anden Grund til at Blinken 
gaar for højt, ligger i, at sætter 
man ikke Fart paa Baaden (hvorved 
Blinken tvinges op moJ Vandskor
pen), drejer Blinken ikke hurtig, 
nok rundt, (): den gaar forkert og' 
saa langsomt, at Gedden ikke lader 
sig narre. Er der klar blaa Himmel 
(i Modliætning til mørk Himmel), 
vil Gedden dH staar langt under 
Blinken, lettere opdage denne med 
den klare Himmel som Baggrund. 
Dette at faa Blinken eller Blinkskal
len til at gaa i det rigtige Tempo 
og i rette Dybde, deri bestaar Kun
sten ved Blinkfiskeriet. Man forstaar 
derfor, hvor vigtigt det er at have 
en lille, letroende Baad, hvis Frem
drift kræver et Minimum af Kraft, 
ligesom man {orstaar, at Robaaden 
er langt at foretrække for en Sejl
eller Motorbaad, idet den dygtige 
Roer har det i sin Magt at skaffe 
frem det rigtige Tempo og at faa 
Blinken saa nogenlunde i den rette 
Dydde. Sejlbaaden gaar snart for 
hnrtigt og 'snart for langsomt, lige
som man er nødt til at befare Ste
der, hvor man slet ikk vil fiske, 
medens Motorbaaden saa at sige 

altid gaar for. hurtigt, hvad der 
nledfører, at Blinken gaar for højt 
og Gedden slet ikke kan følge med. 
Gedden trættes nemlig meget hurtigt: 
den kan vel under sine lumske 
Ovel fald fare nogle faa Alen frem 
lynsnart, men den bliver hurtig 
træt, og fejler den en Gang en spil
levende Skalle, gentager den efter 
min Erfaring ikke Forsøget. Noget 
andet er det naturligvis, hvis Skal
len er saaret etler halvdød og saa
ledes ikke i Besiddelse af sin sæd
vanlige Hurtighed. En saadan Skalle 
gaar selvfølgelig forlods med. 

(Fortsættes). 

llindre M.eddelelser. 
I Pedersborg Sø ved Sorø er der 

atter fanget et Par Sandarter. Fi
skene vejede næsten l kg Stykket 
(900 og 925 g); de var 5 Aar gamle 
og 47 cm lange. 

Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Farserede Gedder. 
En Gedde paa 1 kg renses, udva

skes godt og Rygbenet udtages. 
En mindre Gedde paa 250 gI' be
fris for Skind og Ben, den hakkes 
fint tilligemed 125 gr Spæk og 1 
Dessertskefuld Kapers; derefter 
passerer denne Masse igennem Pure. 
sigten. Nu blandes i denne hakkede 

! Fisk. 1 Spiseskefuld hakket Persille, 
l Æggeblomme eller 1 Hvide, 35 
gr udblødt Franskbrød uden Skor
per, 8 gr Salt og ganske lidt stødt, 
hvidt Peber. Gedden, skrabet fri 
for Skæl, gnides ind- og udvendig 
med Salt, fyldes med Farsen og 
Fisken sammensys. Gedden lægges 
paa Panden i Ovnen, overhældes 
med brunet Smør og steges under 
flittig Dypning med Fløde og Vand 
i c. 1 Time. Fisken anrettes, gar
neret med Oitronskiver og Persille. 
Saucen jævnes med lidt Sagomel, 

I 
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udrørt 
skaal. 

Vand. Ophældes i Sauce-

Farseret Gedde. 
En Gedde paa 3-4 kg befris for 

Skællene, afvaskes og tørres. Der· 
efter udtages Indmaden og den ren
ses godt. tørres indvendig. hvoref
ter Kødet af denne opskaarne Ged. 
de skrabes fra Skindet; dette maa 
endelig gøres med Omhu, da det 
maa forblive helt, efter som det 
skal fyldes igen mcd den Fars, der 
nu hakkes. J;'iskekødet gaar igen
nem Maski'nen, blandes derefter med 
1/4 kg velrørt Smør, 2 hele Æg, 4 
Æggeblommer, 4 Teskefulde Salt, 
4~5 .godt opblødte Simler, hvoraf 
Skorpen er afskaaren, 4 Sardeller, 
1 Teske reven Løg og ubetydeligt 
af Muskatblomme, for hvem der yn
der denne Tilsætning. Naar alt er 
godt blandet, skal det endnu 1 
Gang igennem Maskinen og fyldes 
nu i Geddeskindet. der paa den 
indvendige Side er smurt med Æg
gehvide. Fisken lægges i Bradepan
den, overhældes med brunet Smør, 
steges 1 Time og dryppes med Fløde 
og V!lnd. Den stegte Fisk garne
res med Persille og Citronskiver. 

Sauce som til foregaaende Ret. 

8000 sommergamle 

Karper 
ønskes til Købs. 

.J. Errboe, 
Lysbro, Silkeborg. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I ... underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima øjneæg, Yn2el 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Karper og Suder 
til absolut billigste Priser. 

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

~,~~~~~~~~~~~~ 
~. lE 

I øJneæg I 
af I 

Bmk- og Regnbneørred }!{ 

faas bed~t og billiglIt Æ

j fra 

~ Lundgaard Fiskeri 
i pr. Vejen. I 
I Tilkendt GnIdmedailIe I 
"'" paa Fiskerilldstillingen i Kø-

l{ benhavn 1912. 2K 
!I)~~~~ 

---------------------------------------_._ ... _--------- -
æ C§oRann "on et/zen, æ - -- \ edsvoren Fiskeauktionarius, -

- -- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -• an befaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: -- -: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : · -• !:"!. ... ~! .• "!~...... Store B2udner for levende Fisk. ................ -- -------- -· -- J erbaneforselldelser adresseres til: Altona. -· -- Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,541, HaDlb.rg. -· -· -.. _-.-.----_ .. _--.----.-... -------.. -.... __ .......... -
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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. 

-- fiontant Betaling. :::::::::::::::::::::--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karp er og Suder 

Telcgr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges . . 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~,~~i~~i~~i~~~B!~~!~~~~i~~!~~i~~!~~!~~!~~!~~~~!~~!~~!~~!~~~~!~~~~i~~!~® 
Æ Æ 

I Portionsørred, I 
tr/ '\;tl Æ større Ørred, Gedder, Karper, i 
JK Suder, Skaller, Aborrer lI( Æ Æ 
)E købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste JK 
lE: Jernbanestation. lE: 
\i7 '\;tl 

@ -- Kontant Betaling. -- ~ 
ro. L'f\ 
Æ Æ 
~ G. Domaschke, ~ 
lfi "'iscllhandlun~, Berlin 40, L'f\ 
~ Lehrterstrasse 18-19. ~ 
ro. Telegr.-Adr.: I~orenenhandel. ro. 
Æ Æ 
I)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskon!>ulent, Magister ellr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

TI'ykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Det tyske Fiskemarked. 
-0-

Ligesom herhjemme faar ogsaa 
Tyskland lidt efter lidt Maksimalpris 
paa sine Levnedsmidler, og det er 
vel ikke saa underligt, at det maa 
blive saaledes, naar Udbytningen 
af Kundyrne er sat saadan i System, 
som den i Virkeligheden er dernede. 

En Ting maa man imidlertid vel 
vogte sig for, hvis ikke Maksimal
priserne skal blive illusoriske, det 
er ikke' at sætte dem aItfor lavt i 
Forhold til Priserne paa andre Føde
midler; dette gælder ikke alene 
Priserne indenfor de paagældendc 
Landes egne Grænser, men ogsaa 
i Forholdet til Priserne i de Lande, 
hvorfra man ønsker Tilførsel af 
Levnedsmidler. 

Og her er det, jeg synes Tyskerne 
efterhaanden afskærer sig fra Mu
ligheden af at faa bl. a. den Mængde 
Fiskekød fra det neutrale Udland, 

som de ogsaa i Fredstid plejer at 
være Aftager af. En Maksimalpris 
f. Eks. af 105 Pf. for Karper, 125 
Pf. for Suder og 120 Pf. for Gedde 
pr. 1/2 kg er med den nuværende 
lave Kurs paa tysk Mønt og i For
hold til Prisen paa andre Føde
midler efter min Mening ikke til
strækkelig til at en Eksport af de 
nævnte Fiskearter er lønnende for 
Danmarks Vedkommende. Det viser 
sig da ogsaa, at der fremkommer 
altfor lidt af nævnte Slags Fisk paa 
de tyske Markeder; og denne Om
stændighed vil sikkert ikke foran
dres, før den tyske Maksimalpris 
bliver forhøjet i passende Grad. 

Blandt de Fisk, som hidtil har 
været undtaget fra Maksimalprisen 
i Tyskland, har Aalen været. Aalen 
er jo ogsaa, selv i Fredstid, at be
tragte som noget af en Luksusfisk, 
saa det er derfor ganske naturligt, 
at den i disse Krigstider betales 
med en forholdsvis høj Pris, især
deleshed da den jo som bekendt 
er rig paa det eftertragtede l!'edt
stof. Nu lader det imidlertid til, 
at der ogsaa skal sættes Maksimal
pris paa denne Luksusvare, saaledes 
har Magistraten i Danzig fastsat en 
Maksimalpris af 180 Pi. for levende 
AaI, medens de tidligere i den frie 
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Handel kostede 240 Pf.-280 Pf. pr. 
1/2 kg. Den ganske naturlige Følge 
heraf vil sikkert blive, at Danzig 
herefter ingen Aal raar - Maksi
malprisen er nemlig for lille. 

I denne Forbindelse maa man 
tillige erindre, at den kølige Som
mer har skadet Aalefiskeriet i ganske 
betydelig Grad, saa Udbudet af Aal 
er mindre end sædvanlig, ligesom 
Fangsten af Blankaal i indeværende 
Efteraar rimeligvis bliver mindre 
end de foregaaende Aar, fordi Til. 
væksten hos Aalene paa Grund af 
Kulden har været betydelig ringere 
i den forløbne Sommer, end den 
plejer at være, h vilket igen har til 
Følge, at langt færre Aal i Aar 
naar til Blankaalstadiet end under 
normale Naturforhold. 

Med Hensyn til Ørredfiskene er 
Markedet forholdsvis godt i Tysk
land. Laks bliver betalt med en 
høj Pris og selv Ørred finder Af
sætning til Priser, der ligger mellem 
300 Pf. til 500 PI. pr. 1/2 kg. 

Red. 

~Ieddelelser fra 
Kommissionen for Hav

undersøgelser. 
-0-

Under ovenstaaende Titel har vi 
modtaget en større Redegørelse for 
Kommissionens Undersøgelser i Aa
rene 1909-1913. Meddelelserne er 
redigeret af Magister A. G. Stmbberg 
og omhandler: »Mærknings Ekspe
rimenter med Torsk ved Færøerne." 

Mærkningerne omfatter ialt 4100 
Torsk. Som Mærke benyttedes som 
Regel en Benknap, der sammen med 
en Bronceplade med Numer og 

Aarstal fæstel:l med Sølvtraad paa 
Gællelaaget. Næsten alle Fiskene 
toges med Haandsnøre, mærkedes, 
maaItes ( og vejedes), hvad der kunde 
gøres paa faa Minutter, og sattes 
derpaa hurtigst muligt l Søen igen. 

v'ormaalet med disse Mærkninger 
var at undersøge Torskens Vækst 
og Vandringer. 

Ved Genfangsten viste det sig, 
at de to- og treaarige Torsk saa 
godt som ikke vandrer i de første 
12 Maaneder efter Mærkningen; ja, 
adskilli'ge er fanget indtil 2 Aar 
efter nøjagtigt paa det Sted, hvor 
de blev sat ud. De faa Individer, 
yngre og ældre i Flæng, der er 
vandret længere bort, viser ingen 
som helst IJovmæssighed hverken i . 
Tid eller Retning for disse Van
dringer. Ganske anderledes er 
derimod Forholdet med de større 
Fisk; herom skriver Forfatteren; 
Her er der en med Størrelsen til
tagende Tendens til Vandring eller 
maaske rettere Omstrejfen. De 
Strækninger, der tilbagelægges, er 
oftest smaa, saaledes er Vandringerne 
fra Suderø til de nordlige Øer 
meget sjældent iagttaget; det drejer 
sig altid om Distancer paa mindre 
end 60 Kvml., der er gennem van
drede i ret lange Tidsrum. I nogle 
Tilfælde lader der til at være en 
tydelig Hovedretning for Vandrin
gerne; f. Eks. er det Tilfældet med 
de ældre Torsk paa Sand ø-Banken, 
der genfanges nærmere Land i Vin
tertiden. I andre Tilfælde er der 
tilsyneladende ligesaa lidt Plan i 
Vandringerne her, som hos de yngre, 
hvad der vel lader sig forklare, dels 
ved de overordentlig ensartede For
hold i Havet rundt alle Færøernes 
Kyster og dels derved, at der oftest 
kun er mærket Fisk, der ikke er 
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naaet til Kønsmodenhed. Saa vidt 
vi ved, er ingen genfanget udenfor 
Færøernes Omraade." 

Med Hensyn til Færø Torskens 
Vækst oplyses følgende: 

Gydningen sker paa Kystbankerne 
i Perioden fra sidst i Februar til 
ind i Maj; allerede i Begyndelsen 
af Juni (1913) paavistes Aarets 
Yngel paa Indvandringen i Fjordene 
(p3a Suderø) i Størrelser paa ca. 
1-2 cm, i August har de unge 
Bundstadier naaet ca. 5-6 cm i 
Middellængde, og i Løbet af hele 
den første Vækstperiode tiltager 
Længden saaledes, at den i Maj
Juni næste Aar er i Gennemsnit ca. 
16 cm (Suderø-Fjordene). og for de 
daarligst og den bedst voksende 
henholdsvis 9-22 cm. Væksten 
for de toaarige Fisk ligger derefter 
mellem 35 og 50 cm, for de tre
aariges Vedkommende mellem 50 
og 70 cm. 

Som man ser har To;sken ved 
Færøerne nanet en ret betydelig 
Størrelse. inden den begynder sine 
Vandringer . 

Den Omstændighed, at Torsken 
saaledes opholder sig forholdsvis 
lang Tid inde i Fjordene, og i alle 
Tilfælde saa længe, at den ar naaet 
til fuldt madnyttig Størrelse bringer 
mig til at tænke paa de saa meget 
omdisputerede Forsøg med Ud
klækning og Udsætning af Torsk i 
de norske Fjorde. 

Som bekendt findes der i det 
sydlige Norge i Flødevigen nær 
Arendal en stor Udklækningsanstalt 
for Torsk, som i sin Tid blev an
lagt af Kaptajn Dannevig, og efter 
hans Død ledes af hans Søn, Ma-

gister Dannevig. Anstalten er nu 
statsunderstøttet og udklækker og 
udsætter aarlig mange Millioner 
Stk. Torskeyngel i de norske Fjorde) 
for at øge Fiskebestanden der. Fra 
mange Sider i Norge har man 
imidlertid frygtet for, at dette For
søg pall. at ophjælpe den lokale 
Torskebestand var ganske unyttigt, 
fordi den Mængde Torskeyngel, det 
her drejer sig om, var saa uendelig 
ringe i Forhold til det vældige, 
store Hav med dets skiftende Strømme 
og varierende Næringsmuligheder. 
Men ser vi dette norske Eksperi
ment pall. Baggrund af Undersøgel
serne af Torskens Vækst og Van
dringer ved Færøerne, hvor For
holdene jo i mange Henseender er 
analoge, synes det, som Udklæk
ningen og Udsætningen af Torske
yngel i de norske Fjorde har sin 
fulde Berettigelse. Thi om end 
Torsken ved Norges Kyster ikke 
vokser fuldt saa stærkt som den 
færøiske Torsk, hvad man har kon
stateret ved Undersøgelser, saa 
opnaar den 2-3 aarige Torsk i de 
norske Fjorde dog en saa betydelig 
Størrelse, at den ve) er Forsøget 
værd. vel at mærke, hvis den som 
sin færøiske Frænde holder sig sta
tionær (paa samme Sted), til den 
er mindst tre Aar gammel. 

Til Sammenli~ing med Torskens 
Vækst j dens første Leveaar skal 
vi bringe nogle Tal om Rødspættens 
Vækst fra den svenske internationale 
Havforsknings Arbejde i Aarene 
1910-16. Et Resume af denne 
Beretning findes i Dansk Fiskeri
tidsskrift for 5. September, hvorfra 
vi tillader os at gøre et Uddrag. 

En Rødspætte i 31/2 Aars Alderen 
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har en Længde af 25 cm og en 
Vægt af 166 gr. 

En Rødspætte i 41/2 Aars Alderen 
har en Længde af 29 cm og en 
Vægt af 257 gr. 

Efter den svenske Beretning an
tages det, at Nordsøen er J ordens 
fiskerigeste Hav i Forhold til Ud
bytte pr. Areal, og deraf giver igen 
Skagerak (begrænset af Linierne 
Lindesnæs-Hanstholm og Skagen
Vinga) det forholdsvis rigeste Ud
bytte. 

Gennemsnitlig fiskes paa hver 
Hektar i den egentlige N ordsø 
21,60 kg Fisk til Værdi 3,39 Kr., 
i Skagerak derimod 29,87 kg til 
Værdi 3,58 Kr., i Kattegat 10,02 
kg til Værdi 2,59 Kr. og i øster
søen kun 2,08 kg til Værdi 0,41 Kr. 

Totaludbyttet af Skagensfiskeriet 
i 1910 var ifølge den internationale 
Havforsknings Statistik 100,070,000 
kg til Værdi af ca. 12,000,000 Kr. 

Som man ser producerer Havet 
om vore Kyster uhyre store Rig
domme; det gælder derfor kun om 
at udnytte dem. 

Hidtil har vi imidlertid staaet 
adskilligt tilbage for vore N abo
Nationer, men Hovedgrunden dertil 
har sikkert været SaTnet af Havne 
paa Jyllands Vestkyst og da navn
lig paa Skagerakkysten. 

Nu endelig er der dog Udsigt 
til, at dette Savn kan blive afhjulpet, 
idet der er planlagt Anlæg af 
Havne ved Halshage og Hirtshols 
paa den nordlige Del af Jyllands 
Vestkyst, netop ud mod Verdens 
flskerigeste Hav Skagerak. -
N aar disse to Havne bliver fuldført, 
hvad man maa haabe sker saa hur
tigt, som det Tel er muligt, viI det 
betyde en saa uhyre Gevinst for 
det danske Havfiskeri, at alt hvad 

der tidligere er gjort for denne 
Næringsgrens Ophjælp kun har 
været dilletantmæssige Forsøg i Sam
menligning hermed. 

Det danske Ferskvandsfiskeri 
ønsker derfor ogsaa sin store Bror 
til Lykke med de to nye Foreta
gender, idet vi haaber, at vort Hav
fiskeri dermed endelig har faaet saa 
meget Luft under Vingerne, at det 
kan optage Konkurrencen med vore 
Naboer paa lige Fod og under lige 
Vilkaar. Red. 

~Iindre Meddelelser. 
-0-

Skrivelse fra 
Landbrugsluinisteriet. 
Fra IJandbrugsministeriet har 

Ferskvandsfiskeriforeningen under 
16. Septeæber i Aar modtaget en 
Skrivelse, hvori der stilles 500 Kr. 
til Foreningens Raadighed til Af
holdelse af de fornødne Udgifter 
ved Forarbejder for et eventuelt 
Forsøg med Udsætning af Ørred
yngel og Aalefaring i et eller flere 
Aaløb. 

Om Furesøen 
og om Blinkning ID. m. 

(Af Overretssagføre!' G. Malling). 
-0-

(Fortsat). 

For at vende tilbage til Luftens 
og Vandets Gennemsigtighed, saa 
skinner en Blink selvfølgelig helt 
anderledes i Luften (der er et meget 
gennemsigtigt Legeme) end i Vandet 
(der er et lidet gennemsigtigt Le
geme). Hvis man opstiller et bestemt 

1 
j 
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Legeme i Luften, f. Eks. en Skyde
skive, vil den kunne øees i mange 
Hundrede Alens Afstand i den klare 
Luft, ligesom det spiller en uhyre 
Rolle, om det, der skal besigtiges 
gennem Luften, beskinnes af Solen. 
Tænk f. Eks. paa et Sølvskjold eller 
en Glasrude, der beskinnes af Solen. 
En Glasrude, som Aftensolen falder 
i. kan ofte ses i en Mils Afstand. 
Er Skydeskiven opsat paa lang Af· 
stand, er det aldeles Ligegyldig, om 
den er hvid, sort eller sølvglinsende 
(noget andet er det, naar Solen 
falder i den sølvglinsende Genstand). 
Man vil dog kun kunne se KQnturerne 
af Skiven mod det omgivende gen
nemsigtige Legeme, o: Luften. Se 
alt dette forandre sig, naar Genstan
den kommer ned i Vandet. Her kan 
Tingen af Menneske- eller Fiskeøjet 
kun ses i en ret kort Afstand, der 
bliver større eller mindre efter Van
dets Klarhed, Bundens Farve og 
Himlens større eller mindre Klarhed, 
ligesom det selvfølgelig spiller en 
meget stor Rolle, i hvilken Dybde 
Tingen (Blinken eller Slæbeskallen) 
ses. Færdes Blinken i Vandskorpen, 
hvor Sollyset lettere trængE'r ned, 
vil Gedden kunne se Blinken i læn
gere Afstand, men jo længere den 
kommer ned, desmindre vil Sollyset 
oplyse Vandet, og desto kortere 
vil den Afstand blive, hvori Blinken 
kan ses af Gedden. Efter min Erfa
ring gennem maitge Aar er det lige
gyldigt, om Blinken skinner; eller 
rettere, den skal helst slet ikke skinne, 
idet Gedden selv skal tro, at den 
efterlavede Fisk ikke er en Skatte, 
il: dens Hovedkostj eller hvis Blin
ken skinner, skal den skinne paa 
en Maade, at den nok forestiller en 
sølvglirtsende Fisk, men dog en helt 
anden Fisk end Skallen, der for 

. Gedden er, hvad Kartofler er for 
den fattige Befolkning i Irland. At 
frem bringe dette Indtryk er ingen
lunde vanskeligt. Man kan male 
Blinken sort, blaa, hvid, rød o. s. v. 
paa begge Sider, eller kun paa den 
ene Side, medens den anden Side 
er sølvglins~nde, og man kan lade 
Blinken som den svenske Blink være 
sølvglinsende paa begge Sider og 
saa lade den udvendige Side paa 
langs overtrække med en Snor, der 
er flettet af en 5-6 Traade af f. 
Ex. ildrødt Uldgarn. En Blink, der 
er udstyret paa sidstnævnte Maadc, 
er en udmærket Blink, og det er 
fabelagtigt at se, hvorledes Blinkens 
Udseende i Vandet kolossalt for
andres ved den røde Uldgarnssnor, 
særlig naar da Sollyset trænger ned 
i Overfladevandet, i hvilken Blinken 
gaar. Gedden maa absolut tro og 
tror, at det er en fremmed Fisk, 
o: ikke en Skalle' Farven er som 
sagt ret ligegyldig, og jeg er over
bevist om, at er Blinken nogenlunde 
dybt nede i Vandet, ses dens uigen
nemsigtige Legeme kun som Kon
turer mod det omgivende, nogen
lunde gennemsigtige Legeme, o: Van
det. Hvad jeg her efter mine Er
faringer gør mig til Tolk for, har 
jeg ikke hørt andre docere; det 
skulde interessere mig at hore er
farne Fisker~s Dom. Jeg paastaar 
nu, at jeg har den gennem et lang
varigt, videnskabeligt Fiskeri ind
vundne Erfaring for mig, og at jeg 
paadette Punkt er ude over Hypo
thesen. Hvad jeg her har doceret, 
forklarer ogsaa, hvorfor vore Regn
bueørreder ere gaaede og nødven
digvis maatte gaa forlods med. Man 
ved jo ogsaa, at man har blinket 
Gedder paa Karudser og Torsk, 
ligesom det ikke er saa underligt, 
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at jeg har blinket mange Aborrer 
paa Ansjoser, (ikke de ægte Ansjoser, 
men de uægte, 'J: de smaa norske 
Sild, der staa paa Hovedet i smaa 
cylinderformede Glas), der er et 
saare nemt og billigt Agn at have 
med. Jævnlig fanger vi jo ogsaa 
Gedder paa Sild. En af mine Præ
miegedder fra Lyngby Sø (11,40 Pd.) 
er blinket paa en Sild, ligesom jeg 
i en lille Sø paa Mols har blinket 
en Mængde Gedder udelukkende paa 
Karudser, der først vare fangede i 
en anden lille Sø i Nærheden, i hvil
ken lille So der kun fandtes Karud
ser. At jeg blinkede saa mange 
Gedder i den anden Sø i Sommer
ferien (Juli-August), tilskriver jeg 
bl. a., at Karudsen, der jo ikke blin
kes, i den Sø el' en fuldstændig 
fremmed Fisk. Den første Dag, 
jeg blinkede i bemeldte lille Sø, 
blinkede jeg i 5/4 Time 1 Aborre 
paa 11/2 Pd. og ;} Gedder, der til
sammen vejede 40 Pd., altsaa 8 Pd. 
gennemsnitlig. Føjes hertil, at jeg 
blinkede i on elendig lille Pram, 
der val' saa lille, at den sank, hvis 
man satte sig paa Agtertoften, hvor
for den enkelte Fisker, den kunde 
bære, maatte sidde paa Midtertoften, 
at Prammen var Baa lille, at den 
vendte rundt, hvis man bøjede sig 
ud til en af Siderne, hvorfor Fiske
ren, siddende lodret paaMidtertoften, 
maatte hive Gedderne ind i Baaden 
og at jeg slet ikke havde Ketscher, 
som jeg forøvrigt heller ikke kunde 
have benyttet, hvis jeg havde haft 
den, da Prammens Lidenhed SOll 

anført ej tillod, at Fiskeren blot en 
en Smule lænede sig ud over Rælin
gen, tror jeg at maatte sige, at min 
Debut paa den Egn var vellykket. 
De Damer og Herrer, der Ira Gaar
den, fra hvilken jeg var gaaet ud, 

kom neil imod mig for at se, hvor
ledes det var gaaet Københavneren, 
som man nærmest ventede at kunne 
udle, var ogsaa imponerende, da jeg 
kom slæbende med Fangsten. Da 
jeg saa Dagen efter paa Kautschuk
fisk, (ved at trække med Stangen 
fra den stilleliggen de Pram r i 5 i4 
Time tog 125 Aborrer, hvoraf 1 paa 
2 Pd. og l pall. 21i2 Pd. blev hele 
Egnen grebet af Raseri efter at fiske 
og jeg maatte forskrive Kautschukfisk 
til 14 forskellige Personer. 

Som foran anført er det forbav
sende lidt, man ved om Geddens 
Liv. M,an ved slet ikke, hvorfor 
man en Dag, hvor det er stille Sol
skinsvejr (aUsua daarligt Fiskevejr), 
faar mange Bid, og hvorfor man 
en anden Dag, hvor det er skyet 
og overtrukket Vejr med nogen 
Bevægelse i Van det (altsaa godt 
Fiskevejr), slet ingen Fisk faar. 
Det er derfor meget faa Sætninger, 
der for Blinkfiskeriet kan fastslaas 
som Kendsgerninger, og andre, som 
ere fastslaaede som saadanne, ere 
urigtige, f. Eks. at det er daarligt 
at fiske, naar det er Østell\'ind. 
Denne Paastand er absolut uholdbar. 
Jeg for mit Vedkommende fore
trækker netop Østenvind til mit 
Blinkfiskeri i Store Kalv, thi med 
den Vind er der forholdsvis Ro paa 
Søf'n i Kalvens nederste Halvdel, 
(fra Jægerhuset og ned mod Fre
derikslund). 

Derimod kan der fastslaas 2 
Sætninger: Def' skal blinkes fm en 
Stang til hVe1" Side og det er godt 
at fiske i rørt Vande. Ligesom en 
mangeaarig Erfaring har fastslaaet 
Rigtigheden af disse to Sætninger, 
saaledes er det ogsaa let at paavise 
Grunden til disse to Sætningers 
Rigtighed. 
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Med Hensyn til den første Sæt
ning !;kal jeg anføre: Naturligvis 
er Gedderne vante til, at Baade af 
forskellig Størrelse, Farve, Art (Ro-, 
Sejl-, Motor- og Dampbaade) etc. 
færdes paa Søen. Dette er ikke 
anderledes end, naar vi er vante til 
paa vor V f'j i København eller an
detsteds at møde Køretøjer af alle 
Former og Størrelser og med for
skellig Fart. Naar nu en Baad 
(der altsaa i Helation til Gedden er 
et Uhyre) roes gennem Vandet, ja 
da sker der det samme, som der 
sker, naal' vi. paa Gaden møder et 
Køretøj: vi gaar til Side. Kommer 
Køretøjet i almindelig Fart, gaar vi 
i Ro og Mag til Side; kommer det 
i stærk Fart, flytter ~i os hurtigere 
ud til Siden; er Hefltene løbske, 
styrter vi i rasende Fart saa langt 
bort som muligt fra Fareeentret. 
Det er netop det samme, Gedden 
gør, naar en Baad gaar frem i 
Vandel. Er det en almindelig Ro
baad, der gaar frem i almindeligt 
Rotempo, ja da viger naturligvis 
de Gedder, der befinder sig i Baa
dens Retningslinie, ud til Siderne. 
II vormeget lader sig ikke sige, men 
at Vigningen til Siderne bliver 
større i Relation til Damp- og 
Motorbaade, der som Regel gaar 
frem med stor Fart synes mig ind· 
lysende. Hvis nn Gedderne blot 
flytter sig 6 Alen til Siderne fra 
Baadens Ræling, ja da er det sole
klart, at hvis Sætningen om, at Ged
den ikke under normale Forhold 
løber ret mange Alen efter sin Føde, 
er rigtig, hvilket jeg anser for al
deles givet bliver Kølvandsliniens 
Vand ret tomt for Gedder, idet disse 
jv ere forjagne fra Kølvandslinien. 

(Fortsættes). 
(Lystfiskeri-Tidende). 

31verler 
l 3Yledlems6!adel 

Prisen fOT AnnonceT eT: 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pl'tittinje, 
3 12 ~ 
6 10 

12 8-
24 5-

Annoncer. 
~o-

®~i~t'-~~~~~~~~!~~~~~~~® 
)f{ Ji( 

i øjneæg i 
I w af JK 
lÆ 'Æ 

2f( Bæk· og Regnbueørred lir 
I faas bedst og billiglt Ji( 
il" Æ: 
w fra ~ 
~ Lundgaard Fiskeri w 
~ pr. Vejen. ~ I Tilk,ndt Guldm.dRille Wi~ 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø-

~ bcnhavn 1912. 
~ .. 

@~!@l@i~~j~~r@i~~~~,~~® 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima ø.i"eæg~ Yngel 
og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk af Iiarper og Su(ler 

til absolut billigste Priser. 
Portionsørred, 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 Jernbanestation. 

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

8jneæo, Y nuel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

d9~9d8K 'J)amKulfur. 
Te1egr.-Adr.: 

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

Damkultur, 
Lunderskov. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

rr;:~1 
<il større Ørred, Gedder, Karper, 
In 

i Suder, Skaller, Aborrer 
i købe. og afhentes med Specialvocn paa nær_elite 
lE Jernbanestation. 

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

..a\. G. Domaschke, 
.t'isehh a.dl Rnr:. Berlin ,(0. 

Lehrtentra •• e 18-1'. 

Telegr.-Adr.: Forelleahandel. 

Statskonsulent, Magister Uhr. LøftinlC'. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BO«1,rykkeri (Aktieselskab) Ted RasJaussen-][ro,h. 
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Fiskekødets N ærings
værdi! 
-o-

l Fiskeritidskriftet Nr. 7 og 8 
for Finland findes en Artikel om 
ovenstaaende Emne af Hellevaara, 
hvoraf vi skal gengive følgende: 

De Stoffer, som Menneskelegemet 
skal bruge for at opholde Livet, 
er i Hovedsagen Æggehvide, Kul
hydrater, Fedt, forskellige Salte og 
Vand. Æggehvidestofferne faas 
hovedsagelig gennem Kød af Dyr, 
Fugleæg, Mælk, Ærter og MeL 
Kulhydrater tilføres Kroppen i Form 
af Stivelse og Sukker. Stivelse
holdige Næringsmidler ere især Kar
toflen, forskellige Bælgplanter og 
Bælgvækster. Sukker findes i ~'rug
ter. Rødder og Mælk. Fe~tet, som 
sammen med Æggehvide og Kul
hydrater, danner det vigtigste For
brændingsstof, optager vi baade 

i dyrisk- og vegetabilsk Form, 
(Smør, Fedt, Olier). De forskellige 
Salte findes dels i de forskellige 
Næringsstoffer i naturlige Forbin
delser og dels tilsættes de vor Føde 
ved Tilberedningen (t. Eks. Kog
salt). Vandet, som udgør 60 % af 
vor Legemsvægt, tilføres Menneske
kroppen dels som Drikke, og dels 
i større eller mindre Mængde med 
de forskellige Næringsmidler. 

Sammenligner vi Fiskekødets N æ
ringaværdi med andre Fødemidler 
staar det Oksekødet, som Fiske
kødet jo ogsaa ofte maa erstatte 
i det daglige Liv, nærmest. Begge 
disse Næringsmidler indeholde Æg
gehvide, Fedt, Mineralsalte og Vand. 
Da hverken Saltet eller Vandet, tH
trods for at begge Dele er nød
vendige for Legemets Trivsel, har 
nogen egentlig Næringsværdi, gæl
der det saaledes om at sammen- ' 
ligne Fedt- og Æggehvideindholdet. 

De forskellige Fiskearters Næ
ringsværdi er meget varierende; dog 
kan Fiskekød i Almindelighed side
stilles med magert Oksekød. Fiske
kød er desuden mere letfordøjeligt 
end Oksekød, hvorfra den ret al
mindelige Følelse, at man ikke 
bliver mæt af Fiskekød, ogsaa hid
rører. 
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For at kunne satnmenligne de 
forskellige :Fiskearters Næringsværdi 
er man nødsaget til at undersøge, 
hvor mange Varmeenheder eller 
Kalorier Fiskekødet frembringer ved 
sin Forbrænding i Menneskelegemet. 
(Ved V armeen heder eller Kalorier 
forstaas den Varmemængde, som 
kræves for at opvarme 1 gr Vand 
en Grad). 

Fiskeart 
Vand Ægge

I hvide 

I sin Afhandling, "Fiskekødets 
kemiske Sammensætning og Nærings
værdi", i Finlands Fiskerier J. Bd. 
har Magister P. Brofeldt sammen
stillet Resultaterne af saavel sine 
egne som andre Forskeres Under
søgelser i en Tabel for at vise 
Kødets Sammensætning hos de for
skellige Fiskearter samt deres for
skellige Næringsværdi. 

I I 

1 308,41 
179,38 
124,67 
106,46 

AaI .............. . 
Laks ............. . 
Hundestejl " ..... . 

58,22 
68,07 
72,54 
78.18 
77,51 
80,43 
80,30 
79,19 
80,82 
82,02 
75,95 

'II, 12,89 i 

18,64 I 
13,94 

i 16,71 

27,48 
10,63 

7,26 , 

~:3~ I 

0,82 
1,28 
3,1a 
1,05 
1,75 
1,23 
1,05 
1,27 
1,07 
1,41 
1,60 

Brasen ........... . 
Kildeørred ........ . 
Aborre ........... . 
Gedde ... '" ..... . 
Suder ............ . 
Skalle ........... . 
Torsk ...... , ..... . 
Sild .............. . 

19,18 

I
· 17,41 

18,11 
I 15,74 
I 17,63 
. 16,31 
I 16,82 

Af alle disse Fisk har Aalen saa
ledes den største Næringsværdi -
308,41 Kalorier og Torsken den 
mindste, nemlig kun 69,57 KaI. I 
den første Fisks Kød findes 27,48 0J0 
Fedt og i den anden kun 0.20 
Fedt. 

Til Sammenligning skal bemærkes, 
at Kalorieværdi hos Oksekød al
mindelig angives til,at være mellem 
89,98 og 98,16. At Kalorieværdi dog 
meget sjældent er dell samme hos 
de forskellige Individer indenfor 
samme Slags Fisk, er dog ganske 
indlysende, idet Alder og Størrelse, 
Aarstid, Legetid osv. naturligvis 
influerer herpaa i højeste Grad. 
Saaledes er Vandindholdet mindst 
kort før Legen og størst lige der-

0,74 i 

~:H' I 
0,29 
5,80 I 

97,07 
78,16 
78,15 

I 77,00 

I 
76,75 
69,57 

I 123,83 

efter. Vekslingerne i Fiskekødets 
Sammensætning indvirker ogsaa paa 
Smagen, hvilken saaledea veksler 
efter Aars- og Legetider : 
Abon'en er saaledes bedst i Aarets 
tre første og fire sidste l\baneder 
og Brasen bedst i Aarets sidste fire 
Maaneder. Gedden bedst i Aareta 
første tre og sidste fem Maaneder. 
Suderen bedst i Aarets første fire og 
sidste tre Maaneder og Aalen bedst 
i August, September, Oktober og 
November. 
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En Bændelorm, som 
sny11 er i Krophulen hos 

Hundestejlen. 
-o-

I Augusthæftet ar Norsk Fiskeriti
dende giver Overlærer J. A. Olsson, 
Haugesund, rølgende Skildring af 
Hundestejlens Snylter: 

Den lever som LarVf3 i Bughulen 
hos Hundestejlen og forekommer saa
vel hos den trepiggede som hos den ti
piggede. Larven har Suge gruber, er 
leddet og ligner en ruldt udviklet 
Bændelorm. Den største Længde, jeg 
har maalt hos udviklede Larver, er 
8 cm. Men de kan vistnok blive læn
gere. Fuld Kønsmodenhed opnaar 
Ormen i Tarmen hos rorskellige Va
de- og Svømmefugle. I Nordtyskland 
og i Danmark skal den forekomme 
meget almindelig. Her ved Hauge
sund findes den i store Mængde hos 
den trepiggede Hundestejle, gastero 
steus aculeatus .... Ifølge Meddelelse 
har Hr. Konservator Paul Bjerkan 
rundet den paa Askøen ved Bergen. 
Om den ellers overhovedet er fundet 
her i Landet, kan den ikke være me
get udbredt, da den i saa Fald vilde 
være mere kendt, end jeg har Indtryk 
af gennem mine Undersøgelser. Her 
er det temmelig almindelig bekendt 
blandt Befolkningen, at der er Bæn
delorm i Vandet. Den findes ikke saa 
sjelden frit i Vandet, idet den bryder 
ud af Fisken. Jeg har selv mange 
Gange fundet baade døde og levende 
Orme i Mængde frit i Vandet. 

Forat give en Forestilling om, i 
hvor høj Grad Hundestejlen er infi· 
ceret af den, viljeg nævne nogle Tal· 
For et Par Dage siden faugedes 40 
Stykker hvoraf 1 var fri for Orm. 15. 
August 1914 fangedes 25 Stykker! 
hvoraf 1 var fri for Orm, men døde 

straks, vistnok som Følge af Udmat
telse efter at Ormen havde forladt 
den. Ormen borer sig nemlig meget 
ofte ud af Fisken. Af de øvrige 24 
havde 15 en Orm hver, 3 havde 2 
hver, 3 havde 3 hver, 1 havde 4 og 2 
havde 6 hver. Medens Opgivelser fra 
Danmark viser, at en Orm hos hver 
Hundestejle er det almindeligste, og 
at 3 kun forekommer meget sjeldent, 
sall. er 3 og 4 omtrent fuldvoksne Lar
ver hos samme Individ her ingen Sjæl
denhed. Er der flere, da er det gerne 
yngre Stadier. Ganske smaa fra l 
mm till cm kan findes i stort Antal. 
Jeg har talt op til 21 hos en enkelt 
Hundestejle. 

Det er klart, at s~a mange ikke 
kan komme til fuld Udvikling hos 
en saa lille V ært; men det er rimeligt, 
at de fleste gaar til Grunde, naar 1 
eller 3-4 faar et Forspring og tager 
Næringen fra dem. Man finder almin. 
delig angivet Juni, Juli og August 
som de Maaneder, da Hundestejlen 
har Bændelorm. Det kommer vel for 
en stor Del af, at Larven da i Almin
delighed er udvokset øg lettest at 
finde. De yngste Stadier er uled
dede og meget forskellige med Hen
syn til Udvikling. Der er ogsaa 
stor Forskel pall. dens Forekomst 
og Udvikling i de forskellige Aar. 
Her har i Almindelig fundet den 
hele Aaret i forskellige Udviklings
stadier, saaledes at i Sommermaane
derne er de fleste voksne Larver at 
finde, med yngre Stadier iblandt. 

At denne voldsomme Ormeinfek
tion er til Skade og Plage for :Fi
sken er indlysende, og da næppe en 
eneste Hundestejle her undgaar at 
blive smittet, skulde man tro, at 
hele Bestanden meget snart vilde 
dø ud. Men i Løbet af 6 ARr har 
jeg ikke mærket nogen Forringelse 
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i Fiskemængden, og Folk. som har 
levet her hele deres Liv, har ikke 
mærket nogen Forandring. Det er 
vel saa, at Fisken i høj Grad har 
tilpasset sig til at taale Ormen. Saa 
længe Larverne er unge og smaa, 
er Hundostejlen i godt Huld, runde 
og trivelige, livlig~ og livskraftige. 
I Fangenskab kan de holdes i Live 
meget længe og det trods knap Til
gang paa Føde. I denne Tid naar 
Fisken at forplante sig. Men ved 
den Tid Larverne er fuldvoksne, er 
Bugen stærkt opspilet, Fiskene er 
næsten sprækkefærdige, tynde i Ryg
gen næsten gennemsigtige og svært 
træge i deres Bevægelser. I Fange
skab dør de meget snart af Udmat
telse. Man har ment, at de ane skulde 
omkomme ved at Ormens Vækst 
sprængte dem eller ved at Ormen 
borede sig ud gennem Bugvæggen, 
hvilket Larven ofte gør i udvokset 
Tilstand. I tyske og danske Beret
ninger om denne Orms Forekomst 
fortælles om Fund af døde Fisk i 
Mængdevis og med gennemhullet 
Bug. Skønt jeg ofte har fundet Ormen 
frit i Vandet, har jeg aldrig fundet 
døde Hundestejler, undtagen de som 
døde i Fangenskab. Men deraf kan 
intet sluttes, da Fisken i Fangenskab 
lever under ugunstigere Ernærings
forhold og lettere dør af Udmattelse. 
Jeg har ofte set Ormen bore sig 
ud, men da var Fisken allerede død 
af Udmattelse. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Om Furesøen 
og oin Blinkning m. m. 
(Af Overretssagfører G. Malling). 

(Lystfiskeri-Tidende), 

-0-

(Fortsat), 

Da Gedderne imidlertid sikkert ikke 
flytte sig ret mange Alen til Siden 
for en almindelig Robaad, der gaar 
roligt frem, er det indlysende, at 
Blinken (l\letalbIinken eller Blinke
skallen) fra Stang skal præsenteres 
Gedden i en Linie, der er i en Afstand 
af for Eks. 5 Alen parallelt med 
Baadretningen. Der omtrent staar 
den af Baaden til Siderne jagede 
Gedde, og man kan være overbevist 
om, at Gedden, naar den er veget 
ud til Siden for Baaden, da vender 
Hovedet efter Baaden. Et Par Mi
nutter efter vil da Blinken passere 
tæt forbi Gedden. Dette forklarer 
ogsaa, hvorfor man skal have en 
Stang til hver Side, thi nogle Ged
der løbe, jagne af Baaden, til den 
ene, andre til den anden Side af 
Bauden. Det Felt, hvor Blinken 
skal træffe Gedden, vil være besat 
dels med de Fisk, der hele Tiden 
har staaet der, og dels med de Ged
der, der ere tiljagne fra Kølvands
liniens VandareaL Det kan ikke 
hjælpe, at Stangen er længere end 
ca. 5 Alen fra Rælingen, thi ellers 
Til man ikke kunde magte den. Det 
bedste vilde naturligvis være! hvis 
man havde og kunde magte en Blin
kestang, der førte Blinkene f. Eks. 
50 Alen fra den fremadgaaende 
Baads Ræling, thi der vilde Geddene 
jo slet ikke kunne mærke Baaden, 
hvad der naturligvis er det aller
bedste. Overhovedet er Gedderne 
sikkert langt klogere end man tror. 
Vi ser jo saa at sige ikke llogetsom-

.. ~ 
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helst af det, der foregaar i Vandet 
fra Baaden, og vi er derfor tilbøjelige 
til at tro, at Gedderne heller ikke 
nede fra Vandet iagttage os og vore 
lumske Planer, men dette er sikkert 
en stor Fejltagelse. Vor Baad med 
Stænger og det Hele presenterer 
sig sikkert ret klart for Gedden 
paa Himlens Baggrund. At alt Fi~ 
skeri skal foregaa saa lydløst som 
muligt, er soleklart. At Gedden er 
en skarp Iagtager af, hvad der fore
gaar over Vandet og oppe i Luften, 
har jeg Beviser paa fra mit Fiskeri 
ved Kolindsund. Der blinkede vi 
fra Stænger fra Dæmningen paa 
paa hver Side af Kanalen, der havde 
klart og ikke ret dyht Vand. Vi 
saa mange Gedder og Aborrer oppe 
fra Dæmningen langs Kanalens Siaer, 
men Pokker tog ved Gedder og Abor
rer, naar de fik øje paa os oppe 
paa Dæmningen. Vi fik derfor først 
Fisk, (6 Gedder), da vi fandt paa 
at binde Blinklinen midt paa en Snor, 
som vi drog tværs over Kanalen, 
hvilken Tværlinie blev draget frem 
af en Fisker paa hver Side af Kana
len og saaled6s, at hver af Dragerne 
gik 8 Alen fra Kanalens Sider og 
saaledes var skjult for Gedderne. 
Med Hensyn til Spørgsmaalet om, 
hvorledes Blinkestangen skal være, 
mener jeg, at den hverken maa være 
for stiv eller bøjelig. Derimod skal 
den helst i aen tynde Ende være 
en Del bøjelig, netop Baa bøjelig 
at Blinkens Slag, og dermed Tempoet 
for Blinken, markeres ved Vibra
tionen i Stangens tynde Ende, der 
altsaa ved sine stadige Bevægelser 

'viser, hvor hurtigt Blinken slaar. 
En stiv Stang holder langt bedre 
paa Gedden, men en bøjelig Stang, 
der, om jeg saa maa sige, markerer 
Blinkens Pulslag, giver langt flere 

Bid, men til Gengæld tabes der Here 
Gedder fra den bøjelige end fra 
den stive Stang. Dette kan man 
nu nok forstaa, men hvorfor den 
bøjelige Stang giver flere Bid, er 
vanskeligere at forstaa. Efter min 
Erfaring er det imidlertid saa, og 
det er allerede en Menneskealder 
siden, at jeg har hørt en erfaren 
Fisker fremsætte Paastanden her
om. Efter mine Erfaringer finder 
jeg altsaa Sætningen rigtig. Man 
bør helst undgaa nye og derfor 
skinnende Bambusstænger, der giver 
megen Reflex ned i Vandet. Bam
busstængerne skal helst være gamle 
og af Vind og Vejr gjorte omtrent 
farveløse. Det vil ofte erfares, at 
en konkurrerende Fiskebaad tager 
Fisk, naar den passerer os. Dette 
er netop, fordi vor Baad har jaget 
Fisken ud til det Sted, hvor den 
konkurrerende Baad passerer forbi 
os. Den, der fisker, er ikke den, der 
holder I,inen i sin Haand, eller den 
Mand, der passer Blinkestængerne 
nej, den, der fisker, og som har 
Æren for Resultatet, er hovedsagelig 
den, der roer. I jo højere Grad 
Roeren faar det rigtige Tempo frem, 
jo Her Fisk vil han faa. Den, der 
burde have Medaljen, er derfor Ro
eren, ikke den, der haler Fisken 
op. Dette at ro er en stor Kunst, 
og naar Blinkfiskeriet paa Metal me
get ofte ikke giver saa store Resul
tater som Blinkning paa død Skalle, 
ligger dette i, at Roeren ikke er 
dygtig og ~J.dholdende nok, idet han 
ikke i det lange Løb kan naa at give 
Blinken det rette Tempo; Roeren, 
Baadan, Stænger og det Hele skal 
saa at sige smelte . sammen til et 
harmonisk Hele, omtrent som en 
Cowboy med sin Hest (de saakaldte 
Hestemennesker). Roerens Opgave 
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er langt sværere, naar han fisker 
paa Metal, end naar han blinker 
paa død Slæbefisk. Den første Art 
Fiskeri kræver langt større Fart 
paa Baaden end Blink paa død Fisk, 
hvor Roeren har det langt mageli
gere. Er der megen Sø, kan man 
ikke udholde Blinkfiskeriet paaMetal, 
men man bør fiske paa død Slæbe
fisk. Dog vil jeg sige, at tillader 
Vejret begge Arter af Blinkfiskeri, 
foretrækker jeg at fiske paa Metal. 
I hvert l<'ald er en god Metalblink 

. (f. Eks. den udmærkede svenske 
Blink) absolut at foretrække for cn 
lille eller paa anden lYIaade daarlig 
Blinkskalle. 

Den anden Sætning, som jeg vil 
fastslaa som en Kendsgerning, er 
Rigtigheden af det gamle Ordsprog: 
Det er godt at fiske i rørt Vande. 
Det er nu ikke alle Ordsprog, der 
er lige rigtige. "Høflighed koster 
ingen Penge", er et sRndt Ord, men 
"Renlighed koster ingen Penge". er 
det f. Eks. ikke, eller rettere sagt, 
det er det ikke mere, men har sik
kert været det for adskillige Hun-
drede Aar siden, hvor man en sjel-
den Gang vadskede sin Person og 
sine Ejendele over med koldt Vand. 
I Nutiden med dens store hygiejni
ske Krav koster Renlighed virkelig 
mange Penge. Hvad imidlertid an
gaar Ordsproget om "rørt Vande", 
saa er det nu rigtig nok, og det er 
let at paavise Grunden der er den, 
at stormer det, eller er det et rig
tigt afskyeligt Vejr med Rusk og 
Regn, ja da er Smaafiskene, 'J: Mad
fiskene, som blæst bort. Som Følge 
deraf har Gedden paa saadanne 
Dage vanskeligt ved at finde sin Føde, 
hvad der igen fører til, at den lettere 
tager den Attrap, som Lystfiske-

ren byder den. Paa saadanne afsky'" 
elige Fiskedage er Forholdet som 
hvis man paa en smuk og stille Sol
skinsdag med et Magtsprog kunde 
trylle bort de 9/10 Dele af Søens 
Skaller, Suder, Løjer, S m aafli re r, 
Smaabrasen og Smaaaborrer. Saa 
vilde der ogsaa blive et godt Fiskeri 
paa smukke Solskinsdage. Dette 
er Forklaringen paa, at fra Slutnin
gen af April til Begyndelsen af Juni 
er Blinkfiskeriet godt,derefter meget 

. slet. Det er jo imidlertid ikko saa 
underligt, at i Juni, Juli, August 
og tildels September, hvor Søen er 
fuld af Stimer af Smaafisk, er det 
saare vanskeligt at faa Gedden til 
at tage vore Surrogater, naar den 
kan faa nok af Føde blot ved omtrent 
at lukke Munden op. At Gedden 
i Sommermaanederne, ,hvor Smaa
fiskene særlig er fremme, spiser 
langt mere end om Foraaret og Ef ter
aaret, - jeg vil nu slet ikke tale om 
Vinteren, hvor den næppe tager me
gen Føde til sig, mener jeg abso
lut. Der er derfor ikke Tale om, 
at den er doven eller ikke lysten 
efter at bide, Sagen er, at den om 
Sommeren, ligesom Aborren, har 
fuldt op af Føde. Om Aborrerne 
vide vi jo f. Eks., at omtrent enhver 
Aborre, der fanges paa Bankerne 
om Sommen, har hængende ud af 
Svælget Halen af en slugt, men endnu 
ej fortæret Løje. 

Spørger man nu om, hvorledes 
det da kan forenes med det fornævn
te Ordsprog, at man paa slige Uvejrs
dage hvor man bag efter inderlig 
fortryder, at man er taget ud, som 
Regel ingen Fisk faar, ja da er Grun
den den, at Vejret har været Fiske
ren for stærkt. saa at han ikke har 
kunnet holde ud at blinke. Med 
Vinden er han gaaet for hurtigt, og 
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mod Vinden er hans Fart for lang
som, hvortil kommer, at Uvejret 
ogsaa paa mange andre l\faader, som 
jeg ikke her skal komme ind paa, 
hæmmer Fiskeriet. At Fiskene allige
gevel er der, og at de er sultne og 
derfor ere villige til at gaa paa vore 
Limpinde, er imidlertid rigtig nok, 
hvad jeg ogsaa kan bevise. 

(Fortsættes). 

}Iindre lieddeleIser. 
--0--

Ifølge Fischerei Zeitung kunde 
den biologiske Station ved Pløner
Søen i Holsten holde 25-Aars J u
bilæum for sin Bestaaelse den 1. 
Oktober iaar. 

Stationen grundlagdes af Professor 
Zacharias, der endnu er dens dyg
tige, energiske Leder. 

Stationen beskæftiger sig hoved
sagelig med Planktonundersøgelser. 
(Undersøgelse af Ferskvandssøernes 
Svæv.) 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima' øjneæg, Yn~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. C. Chr'istp,nsen. 

~~~~~~~~~~~~~. 
lK Æ 

i øjneæg I 
~\ Æ 
~ af I 
~ Bæk· og Regnbueørred I 
ID faas bedst og billigst 

fra ~ 
~ }It Lundgaard Fiskeri 
w pr. Vejen. 

$ Tilkendt GnIdmedailIe IC , 

Lf\ paa FiskeriudstilIingen i Kø-

~ benhavn 1912. W 
~ Lf\ 
®~~~~~I~~~I~~~~~~~~j~~~e ---------------------------------

------------------------------------------------------- -
5 c10Hann "on eitzen, 5 
- -- edsvoren INskeauktionarius, -- -! St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, ~ 
- -- anbefaler sig til· Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: -: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, 

-: ••..•.. !..:;.~.... Store Basiner for leven.le Fisk. . ............ ... 

-_ Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -- Telegr.-Adr.: Fiseheitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 1.547, Ramburlt. --_._-----------------._-------.--------------_._._-_._-
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt p~ima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Y nuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~Hd8R f/)amRullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

r~P;;n;;~1 
I større Ørred, Gedder, Karper, ~ 
I Suder, Skaller, Aborrer ii 
.Æ: købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
2K .Je~nbanestation. . 

~ -- Kontant Betaling. -- I 
~ f 
~ G. Domaschke, 2K 

@'i:17@f1:-j .ul. .t'iøehla.DdIDD~, Berlin 40, 
Lehrterstraø5e 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Statskoniulent, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø flogtrykkeri (Aktieselskab) Ted RasDlussen-Kroch. 

, 
• li 

.t 
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-0-

Som bekendt er den ikke autori
serede Eksport af Ferskvandsfisk 
forbudt fra den 18. Oktober. 

For at opnaa Tilladelse til frem
tidig at eksportere Ferskvandsfisk 
til Udlandet, maa Fiskerne derfor 
ansøge Landbrugsministeriet om 
Autorisation. 

Dette sker ved at indsende et 
Andragende til Landbrugsministe
riet om at faa Autorisation bevilget, 
for saa vidt det angaar Eksport af 
Fisk. 

Ifølge Meddelelse fra Statakon
sulen t Løfting maa der ogsaa med 
Andragendet følge Oplysning om 
Udførselsproduktets Art (Brasen, 
Gedde) og om Vægtmængden (om-
trentlige pr. Aar). Red. 

Lidt om dybe og grunde 
Søers Produktionsevne. 

-0-

En Artikel i Fischerei-Zeitung for 
8. Oktober i Forbindelse med tal
rige Forespørgsler, jeg i Aarenes 
Løb faar, ange.aende dette Spørgs
maal bringer mig til at tage dette 
Emne frem til almindelig Undersø
gelse .. 

Den gængse Mening, Foll}: imellem, 
er i det Store og Hele den, at jo 
dybere en Sø er, i Forhold til dens 
Størrelse, desto mere Næring inde
holder den; 'og at derude, i det 
store hemmelighedsfulde Dyb, findes 
Kæmperne blandt Fiskene; der har 
de samlet sig i store Skarer - det 
gælder .kun om at finde de rette 
Midler til at fange dem, alene deri 
ligger hele Vanskeligheden; Fisk 
og Fiskenæring skorter det ikke paa. 

Saaledes umtrent lyder Kendel
sen i men det er denne Kendelse, . 
som jeg gerne vilde til Livs, fordi 
den absolut kun er til Skade for 
Erhvervet, idet den kan give An
ledning til en forkert Værdiansæt. 
telse af vore Søarealer. 

Hvad det kniber med i de dybe 
Søer, er Fiskenæringen. 

Betingelsen for at danne denne 
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er nemlig langt ringere her end i 
de grunde, flaae Søer. 

Men hvorfor dog det? lyder 
Spørgsmaalet; Vand er der da nok 
af; her i denne vældige Vandmasse 
maa der da være glimrende Plads 
for en saa at sige ubegrænset 
Mængde Smaadyr, der igen kan 
tjene til Næring for Fiskene. 

Det er ogsaa ganske rigtigt; 
Plads er der nok af, og Vand er 
der i rigelig Mængde, men den 
første Betingelse for Livet i de ferske 
Vande Lyset - mangler ude 
palt Dybet. Uden Lys intet Plante
liv, og hvor der intet Planteliv 
findes, der trives Dyreli vet ikke; de 
to Ting hører saa nøje sammen. 
Hvor Søerne er omgivet af Skov, 
saa "en stor Mængde forraadnende 
Bladrester kan komme ud paa Sø
ernes Dyb, bliver Forholdet dog 
adskillig gunstigere for Dyrelivet, 
idet der herved bydes visse Dyre
arter, som forskellige Myggelarver 
(Chironomidae Central) en kærkom
men Næring. 

Under saadanne Forhold kan der 
selvfølgelig ogsaa ude paa de større 

. Dybder findes god og rigelig Fiskenæ
ring; men det skyldes ikke saa meget 
selve Søens Produktionsevne, som 
snarere den Tilfældighed, at den er 
omgivet af Skov. 

De flade, grunde Søer opvarmes 
ogsaa meget hurtigere om Foraaret 
end de dybere Søer, og da en høj 
Vandtemperatur er til Gunst baade 
for de fleste Vandplanters og Fi
skearters (A al, Brasen, Suders) Triv
sel, har dette ogsaa sin store Be
tydhing. 

At Befiskningen er langt lettere 
i flade Søer end i dybe ditto, er jo 
ogsaa kendt af alle praktiske Fi
skere. Ugesom at flade Søer ogsaa 

som Regel har mange flere egnede 
Steder til at hale Vaadet op, end 
det er Tilfældet i de dybe Søer. 

Hvis man derfor har Valget mellem 
en dyb og en grund Sø og For
holdene ellers er nogenlunde lige, 
bør man altid foretrække den 
grunde Sø. Red. 

Gaadefulde Fiskeigler. 
-o-

l Allgemeine Fischerei~Zeitung 

for 15. August iaar bringes en 
Meddelelser om nogle Angreb af 
Fiskeigler, som vi skal gengive her i 
Bladet paa Grund af den ejendom
melige Maade, hvorpaa de optraadte. 

Ved Udfiskning af en Dam med 
Hegnbueørred og enkelte l Sommer 
gamle Karper fandt man, at de 
sidstnævnte vare ganske ovorsaaede 
med Fiskeigler. Iglen dannede holt 
sammenhængende Kager paa Kar
perne, medens Regnbueørreden fra 
samme Dam var omtrent ganske fri 
for den ubehagelige Snylter; kun 
ganske enkelte Ørreder førte en eller 
to Igler mod sig omkring. De tre 
Centner Ørred havde saaledes til
sammen færre Igler paa sig end de 
10 Stk. Sma!tkarper. Af dette Exem
pel skulde man derfor tilsyneladende 
kunne drage den Slutning, at man 
i en Ørreddam, hvor der optraadte 
mange Fiskeigler, kunde befri Ørre
den for disse Plageaander ved at 
udsætte nogle Karper i samme Dam, 
da Iglerne saa vilde forlade Ørre
derne og slaa sig ned paa Karperne. 

Hvor galt imidlertid et saadant 
Experiment i Virkeligheden kan fal
de ud, viser Udfiskningen af en 4 
Hektar stor Tilvækstdam, hvori der 
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fandtes en stor Mængde Karper og 
Suder af forskellige Aargange, og 
hvori man endvidere havde udsat 
200 Stykker 0rredaaringer til at 
fortære Smaaskaller og lignende. 
Af de ::lO Centner Karper og Suder, 
som der fangedes i Dammen, fandtes 
kun en eneste Karpe, der var be
fængt med Fiskeigler; den var gan
ske mager, medens alle de andre 
Karper var i udmærket Condition 
og fulstændig fri for Igler. Derimod 
vare saa godt som alle Ørrederne 
tæt besatte med Igler. 

I begge Tilfælde handlede det om 
den samme Igleart, den almindelige 
Fiskeigle Piscicola geometl'a. 

Grunden til denne tilsyneladende 
saa højst mærkværdige Opførsel hos 
de omtalte Fiskeigler, maa forment
lig søges enten i Sygdom eller mangel
fuld Næringstilbud hos Væltsfisken, 
henholdsvis Smaakarperne i første 
Tilfælde og Smaaørrederne i det 
andet Tilfælde. Alene dette, at Ig
lerne i begge Tilfælde har kastet 
sig over de mindste og svageste 
Fisk i Dammen, synes at tyde paa, 
at det ikke saa meget er Fiskens 
Art,_ det gælder, som at Iglen helst 
søger sin Næring hos de Individer, 
der af en eller anden Grund er 
svækkede og derfor lettore at komme 
i Lag med. Red. 

Om Furesøen 
og om Blinkning m. m. 

(Af Overretssagføre!' G ... lIaIling). 
(Lystfiskeri-Tidende). 

-0-

(Fortsat). 
Lad os tænke os en Brandstorm 

med Vindretning fra Næssepynten og 

ned paa det Sted, hvor Frederiks
lunds Jorder støder til Bidstrup Enge 
(o: omtrent hvor Frederikslundssko
ven med de bekendte foran staaende 
Elletræer hører op). I et saadant Vejr 
vil man kun kunne holde ud at blinke 
i kort Tid, men man vil med en Del 
:Møje paa Dronninggaardssiden kunne 
faa Baaden roet op til Næssepynten. 
Hvis nu Dyppefiskeren vil lade sin 
Baad drive paa tvers for Vinden 
(et Toug med en almindelig Mursten 
i den ene Ende og den anden Ende 
af Touget bundet til Gaflen midt i 
Rælingen er godt), vil han, ganske 
uden Hensyn til, om han paa sin 
kun af Vinden bestemte Vej kommer 
til Grødeklatter eller ej, finde, at 
han faar en Masse Hug. Vejret 
forudsæHes saaledes, at hele Søen 
skummer hvidt, saaledes at han har 
meget vanskeligt ved at dirigere sin 
Stang med Line og Dypfisk. Som 
Følge heraf vil han miste de fleste 
af sine Bid, men Biddene er der, 
og det er det, jeg skulde bevise. 
Kunde man blinke i Brandstorm og 
støt holde det rigtige Tampo for 
Blinken og holde denne i den rette 
Dybde (hvad man absolut ikke kan), 
ja da vilde man faa mange Fisk i 
Stormvejret. Derimod vil Blinkfiske
riet give langt større Udbytte, hvis 
det "rørte Vande" vil sige, at der 
er en livlig Bevægelse i Vandet, 
men ikke stærkere end, at Blinkfi
skeren kan holde det ud. 

Kan Fiskeren eller Fiskerne ikke 
ret magte 2 Stænger paa Grund af 
for haardt Vejr, da er død Slæbefisk 
absolut at foretrække for Metalblink, 
der omtrent fordrer dobbelt Kraft 
af Roeren, eller ogsaa bør man fiske 
ordentlig og støt paa en Line. nem
lig Kølvandslinien, bundet fast om 
Roerens ene Ben uden om Strømpen 
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(ikke uden om Benklæderne), idet 
Benet er mindst lige saa følsomt 
som Haanden med Hensyn til Ryk 
i Blinken. .Man maa med andre 
Ord hellere fiske ordentlig paa en 
Agterline end daarligt paa 2 Stang
liner, som man ikke kan magte. 

Fordringerne til Roeren, der blin
ker, er langt større end de, der 
stilles til den, der dypper eller meder. 
Det er meget vanskeligt for den, 
der fisker ale11e, at dirigere 2 Blink
stænger, - Udsætningen, medens 
Baaden skal drives frem, er særlig 
vanskelig -, men den dygtige Roer 
lærer det dog snart. Har man blot 
Mistanke om, at der er Grøde paa 
den ene Blink, bør man hellere 
standse og tage op. Maaske viser 
det sig at der alligevel ingen Grøde 
var paa, hvorfor Optagningen var 
unyttig, men man maa hellere tage 
for meget op, end fiske med Blinken 
fuld af Grøde. Selv en lille Smule 
Grøde forhindrer Blinkningen. Op
tagningen af Blinkene giver Roeren 
Vi",hed om Blinkenes Tilstand og 
giver yderligere Roeren et Pusterum, 
som han maaske kan trænge til. 

Som Blinkfisker er jeg absolut 
Tilhænger af korte Ture. Disse bør 
ikke strække sig over 3--5 Timer. 
N aturligvis forandrer det noget Sagen, 
om man er to til at skifte med Ro
ningen. Det er dumt at overanstrenge 
sig, hvad der jo ogsaa hævner srg. 
Fiskeriet skal være en fornøjelig 
Adspredelse, men ikke noget, der 
overanstrenger En. Man skal over
hovedet se Vejret an. Naturligvis 
er der mange, der kun Søn- og 
Helligdage kan tage ud, men selv 
til disse siger jeg: stormer det, 
(lller er det paa anden Maade et ube
hageligt Vejr, saa opgiv hellere 
Fiskeriet, Vi kender alle den Slags 

kedelige Ture, hvor man kommer 
trætte og forasede hjem og kun for 
Resten af Dagen, til liden Glæde for 
Familien, duer til at sove paa en 
Chaiselongue. Desuden faar man 
sjælden videre Fisk paa den Slags 
Ture, fordi man i Virkeligheden 
ikke kan magte Baaden, i hvert 
ikke ret længe. Jeg har selv mang
foldige Gange været med til den 
Slags Ture, hvor man, f. Eks., naar 
det blæser stærkt fra Fiskebæk ned 
mod Vejlesøen, da forcerer :Fiskebæk 
ved en meget haard Roning paa 2 a 3 
Timer i Haab om, at der saa er Læ 
underF'iskebæk ogKollekolle. Under
tiden slaar det til, ofte ikke, men 
det ved jeg af Erfaring, at man 
efter en saa anstrengende og lang
varig Roning er aldeles udaset og 
derfor ikke holder ret længe ud, 
selvom der ogsaa er roligere For
hold, naar man endelig er naaet op 
under Fiskebæk og Kollekolle. Man 
erindre her, at jeg kun taler om 
Blinkfiskeri fra Robaade. Det andet 
Fiskeri (Dypning og Medning), for 
ikke at tale om alt Fiskeri fra Mo
torbaade kræver naturligvis ikke de 
store Anstrengelser af :Fiskeren. 
Den, der en Gang imellem kan tage 
ud en Eftermiddag, bør tage ud med 
Toget lidt før 3. Han kan da ligge 
ude paa Søen KI. 4 og kan holde 
op Kl. 71/2. I disse 3112 Timer skal 
han virke energisk, hvad han kan, 
og man har yderligere det Fortrin, 
at man kan se Vejret an, inden man 
tager ud, hvorimod Søndagsfiskeren 
er bunden til at tage Vejret., som 
det nu engang er. Tiden fra 4-8 
er d('suden efter min Erfaring den 
bedste til Blinkfiskeriet, hvortil som 
Regel kommer af, at det ikke blælier 
meget mellem f. Eks. 5-8. 

Ketcheren skal være meget stor, 
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med store Masker i Nættet, og det
tes største Dybde bør kun være 1 
Fod. Foreningens Ketchere ere for 
smaa og for dybe, ligesom Nettene 
have for smaa Masker. Faar man 
en stor Gedde paa, er det rart, at 
Ketcheren er rummelig, og selvom 
Gedden er milJdre, er der langt større 
Chance for at faa den, naar Ketche
ren Cl' stor, end naar den er lille. 
En vigtig Regel ved Blinkning bør 
det være, at man jævnlig ma,a ro 
bort fra den lige Linie. Ved at ro 
i en Linie som et Ottetal eller en 
ret Vinkel, kommer Blinken til at 
afvige mere fra Kølvandslinien. Den 
kommer med andre Ord til at gaa 
paa Steder, hvor Gedden ikke har 
mærket eller mærker Baaden. Man 
maa ingenlunde tro, fordi man en 
hel Dag ikke faar Bid, at der ingen 
Fisk er fremme, men i Sommermaa
nederne, hvor store Partier af Søen 
er en Stime af Skaller, Løjer og 
andre Smaafisk, er det selvfølgelig 
vanskeligt at narre Gedden med en 
daarlig Attrap. Jeg h'ar bl. a. op
levet følgende: En stille Sommer
solskinsdag havde jeg ihærdigt blin
ket ;:, a 6 Timer og kun faaet en lille 
Gedde, hvad der efter Aarstiden og 
Vejret ingenlunde forbavs~de mig. 
Af Træthed og Kedsomhed gik jeg 
da med ,Baaden ind til Rørkanten 
mellem Fiskebæk og Stavnsholt for 
som en Adspedelse at fiske Skaller. 
Da jeg nu omtrent var kommen helt 
ind og tilfældigvis stod pall, Baadens 
Midtertoft, sall, jeg i det Vandareal, 
jeg fra Baaden kunde overskue, staa 
ca. 20 Gedder, alle il, l, 2 a 3 Pd. 
Stykket og alle staaende ubevægelige 
og lurende ca. l a 2 Fod under 
Vandspejlet. Ingen af dem vil bide 
paa Dyp, som jeg kastede ud efter 
flere) hvad der ikke forbavsede mig, 

dell:' fordi Vandet var opfyldt med 
Myriader af Smaafisk, og dels fordi 
Gedderne i det meget klare Vand 
kunde se Baad, mig og det Hele, 
naturligvis langt tydeligere end jeg 
kunde se Gedderne i det klare 
Vand. 

Den almindelige Mening er, at 
Gedden ikke ser sig for, men blindt 
styrter løs paa sit Bytte. Dette er 
selvfølgelig ogsaa i mange Tilfælde 
rigtigt, og navnlig vel naar Gedden 
er sulten; men jeg ved dog ogsaa 
af egen Erfaring, at Gedden ofte 
ser sig for og undersøger det for
mentlige Bytte, inden den styrter 
løs pall, det. Denne Erfaring har 
jeg gjort i den fornævnte lille Sø 
ovre ved Mols, hvor der var særdeles 
mange Gedder, og hvor jeg da ogsaa 
blinkede baade mange og store Ged
der, skønt det som Regel var stille 
Solskinsvejr med krystalklart Vand 
og uagtet Søen var gennemsyret 
med hele fortløbende Rækker· af 
Smaafisk og det var Midsommer. 
Her hændte det nemlig mange Gange, 
naar jeg halede Blinklinien ind for 
at efterse, om Slæbekarudsen nu 
ogsaa sad, som den skulde, at Slæbe
fiske,n, naar den haledes ind mod 
Baaden i langsomt Tempo, efterfulg
tes forsigtigt af en større eller min
dre Gedde, der først tog Flugten, 
naar den lige i Baadens Nærhed 
opdagede Baaden og mig. Dette 
viser, at Gedden er langt mere iagt
tagende end man vistnok i Alminde
lighed er tilbøjelig til at tro. 

Gedden er sikkert ikke meget føl
som af sig, navnlig naar da ikke 
Fiskens ædlere Dele og navnlig 
Svælget er beskadiget. Herom vid
ner noksom den stærkt saarede Til~ 
stand, i hvilken man ofte i Foraars
tiden fanger Gedder. Det drejer 
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sig ganske sikkert ikke om Saar fra 
Lyster (dette kan naturligvis ogsaa 
forekomme), hvorimod Saarene sik
kert stammer fra indbyrdes Kampe 
i Legetiden. Ovre i Kolindsunds 
gamle Aa (ikke den gravede Kanal) 
har jeg haft det Tilfælde, at en 4 
Pd.s Gedde 3 Gange er styrtet løs 
paa en Blinkeskalle og først 4de 
Gang af mig blev fanget. Jeg blin
kede fra Stang paa almindelig Skal
le udspændt paa et af de bekendte 
Krogsæt. Jeg stod ganske stille 
paa Aabredden, hvad jeg kunde, idet 
Strømmen besørgede Skallens Om
drejning. Der' er ikke Tvivl om, 
at det har været den samme Gedde, 
der styrtede løs, og de tre første 
Gange, hvor jeg ikke fik den, vat' den 
i meget alvorlig Konflikt med Krog
sættet, hvad jeg kunde mærke gen-
11em Stangen. Den har altsaa ikke 
ænset de 3 første Gange. 

Som Regel fnar Slæbefiskeren mere 
end Metalfiskeren, men dette er in
genlunde fordi SJæbefisken, der jo 
ganske vist er en virkelig Fisk, er 
bedre end f. Eks. en god svensk 
Nikkelblink, men udelukkende for
di de fiel5te Fiskere ikke forstaar 
eller i det lange Løb har Kræfter 
nok til at give Metalblinken det rette 
Tempo og den passende Dybde. 
Slæhefisken derimod stiller som an
ført ikke nær de samme Krav til 
Fiskerens Udholdenhed. Jeg for 
mit Vedkommende er kommen til 
det Resultat, at en god svensk Blink 
i Foraarstiden er at foretrække for 
Slæbefisken. Man maa ogsaa indrøm
me mig, at ingen virkelig Skalle 
løber som en Blink-Slæbe-Skalle. 
Naturligvis kan man sige det samme 
om en svensk Blink, men dennes 
Blink og Slag forekommer mig dog 
naturligere end Slæbeskallens. 

En anden Erfaring, der illustrerer 
Forskellen mellem Ro- og Sejlbaad: 
engang i Maj 1915 begyndte jeg 
10ende i Kalven mit Blinkfiskeri KI. 
4 Eftermiddag. I den første halve 
Time fik jeg 3 Gedder, hvoraf en 
paa 151/2Pd. Bliver det ved paa 
den 1YIaade, tænkte jeg, faar Du snart 
Baaden fuld. Da jeg imidlertid ikke 
bryder mig herom og det blæste saa 
meget op, at jeg havde den for Blink-

I ningen bestemte Fart (hvad man ikke 
oplever 1 af 10 Gange), satte jeg 
Sejl til og blinkede nu ihærdigt i 
2 Timer (fra 41/2-61/2), hvilket ikke 
ga v et eneste Bid. KJ. 61/2 tog jeg 
saa Sejlet ned, og roende tog jeg 
nu i den sidste Time, jeg var paa 
Søen (fra 61/2-71/2), 5 Gedder. De 
8 Gedder vejede tilsammen 32 Pd. 
Dette er naturligvis ikke et enestaa
ende Tilfælde, men jeg har oplevet 
det samme mange Gange. Det er 
Robaaden alene, der giver den for 
Blinkningen ideale Fart. 

Med Hensyn til Geddens Nedsvæl
ningsevne vil jeg minde om det Til
fælde, man for nogle Aar siden op
levede i Store Kalv: en Fisker kom 
roeude i Kalven og opdagede da en 
meget stor Gedde, der laa og baskede 
i Overskorpen af Vandet. Der var 
øjensynlig et eller andet i Vejen med 
Gedden, og vor Fisker roede da 
forsigtig derhen og fik sin Ketscher 
ind under Gedden, som han fik op. 
Det var en Gedde paa 12 Pund der 
havde forslugt sig paa en endnu le
vende Gedde paa 4 Pd., som den 
spyttede ud i Baaden. Her har man 
altsaa en Art 1Ihalestok: En Gedde 
paa 12 Pd. er ikke bange for at 
forsøge paa at nedsvælge en Kollega 
paa 4 Pd. Man kan være overbevist 
om, at Geddel: paa 16 Pd. og der
over tager endnu større Gedder. 
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J eg har anstillet ell Del kostbare 
Forsøg med svenske Blinke af A.lu
minium. Dette Metal blinker næsten 
ikke: det ligner mest mat Blik, men 
man vil forstaa, at efter min oven 
udviklede Teori, der har bestaaet 
sin praktiske Prøve, behøver "Blin
ken" slet ikke at "blinke". Fordelen , 
skulde derimod bestaa i, at da en 
svensk Blink af A.luminium kun vejer 
en Brøkdel af den samme Blink 
(selvfølgelig af samme Metaltykkelse) 
af forniklet Jern eller at Nikkel 
behøvede Roningen ikke at være 
saa forceret, naar Blinken var af 
lettere MetaL Tanken var sikkert 
nok ogsaa korrekt, men i Praksis 
strandede Planen paa, at Aluminiums
metallet var saa let, at det i Stedet 
for at dreje rundt som en alminde
lig svensk Blink foretrak som en Baad 
at sejle ovenpaa Vandet med den 
buede Side ned! For Fiskere, der 
maaske vil fortsætte mine l?orsøg 
med Aluminium, skal jeg her give 
den Dessin, at Blinken af Aluminium 
ikke skal laves som svensk Blinkl 
men den skal skæres ud som e, 
aflangt ganske fladt Stykke Metal, 
der foran er skaaret ud i de 2 vel
bekendte Vinger (hver drejede til 
sin Side), medens Halens 2 Spidser 
ligeledes, men svagere, skal være 
bøjet til hver sin Side. (Forts.). 

~Ieddelelser, 
-o-

Den danske Fe1'skvands-biologiske 
Station, hvis Leder er Dr. phil. We
senberg-Lund, har i mange AaI' 
haft sit faste Domicil i Nærheden 
af Fure Sø. I den nærmeste Frem
tid vil Stationen lægge en Filial ved 
Tjustrup Sø, da det er Doktorens 
Hensigt at underkaste Faunaen i 

den Iiærliggende Susaa en grundig 
Undersøgelse. 

Hølge :Nleddelelse i Fischerei
Zeitung for 22. dennes er Lederen 
af den biologiske Station i Pløen, 
Holsten, Professor, Dr. O. ZachaTias 
afgaaet ved Døden den 1. Oktober 
iaar, akkurat samme Dag, som han 
skulde fejre 25 Aars Jubilæet for 
den ar ham grundlagde og leded~ 
Station. 

@~i~~~~~~~~~~~~~(i) 
1K lE 
~ øJ·neæg I Æ li( 
W af I m. . 
Æ 
W Bæk· og Regnbueørred Æ i faas bedS:

r
:" bllllgøt i< 

Æ !. Lundgaard Fiskeri m. 
~ pr. Vejen. 2t 

~ Tilkendt GuIdmedailIe ~ 
@paaFiskeriudstillingen i Kø'l' 
m benhavn 1912. 
]K 
(i~~i~~~~~i~~~~~e 

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 Jcrnban~station mod Kon-
tant. J. C. Christt'Jnsen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørl'edarter købes, 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

8jneæu, Ynuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

&9~Jld81l fl)amllulfur. 
Telegr.-Adr'.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~@i~~i~~~B~~~~~I~~~~~~~~~~'I 

I Portionsø~ei I 
i større Ørred, Gedder, Karper, I 
Æ Suder, Skaller, Aborrer lE I købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeøte 
Æ Jernbanestation. 

lK 
~ 

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

I G. Domaschke, I 
I F .. ehh'DdlDn::le=~·;:::I:~h::d.l. RorlIn 40'1 
.~~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskollimlent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, KøbenhavB. 

Trykt i Sorø Bo!rtrykkeri (Aktieselskab) Ted ltasJIlllsseø.-Krogh. 
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Fiskeriberetningen 
for 

Aaret 1915. 
-0-

FraFiskeriinspektør Mortensen har 
Hedaktionen modtaget ovennævn
te Beretning, 11voraf vi skal bringe 
et lille Resume i Medlemsbladet. 

Af Beretningen fremgaar det, at 
Aaret har været glimrende for det 
danske Havfiskeri, og i mangt et tid
ligere fattigt Fiskerhjem er der nu 
Glæde og Tryghed tH Huse, fordi 
Gælden, der Aar for ARI' blev større 
og mere tyngende, nu er betalt og 
nye Redskaber anskaffet; mange 
Steder staar der endda ikke saa lidt 
paa Fiskernes Conto i Banker og 
Sparekasser. Hvis den danske Rege
ring og Rigsdag nu vil forstaa sin 
Tid, saa har de intet andet at gøre, 
end bygge De projekterede jyske 
Havne saa hurtig, som det vel er 
muligt. I dette Øjeblik har de danske 
Fiskere Kapital til at sætte i store 
søgaaende Fiskerfartøjer, og for Tiden 

kan der skaffes Penge til Redskaber 
og alt, hvad der ellers tiltrænges 
for at udnytte saadanne Havne. 
Derfor byg væk - sæt fuld Kraft 
paa, medens Chancerne for Udnyt
telsen er der! 

Af Oversigten fremgaa det endvi
dere, at Totaludbyttet af Saltvands
fiskt>riet er for Aaret 1915 opgjort 
til en Værdi af c. 26,525,000 Kr., 
imod 17,293,200 Kr. i Aaret 1914, 
hvilket giver ca. 9,231,800 Kr. i 
Merudbytte for 1915. 

Værdien af Østersfiskeriet er ikke 
medregnet i denne Statistik. Der 
er i Sæsonnen 1915-16 indbragt og 
solgt ca. 5,58-1,600 Stk. østers. Ej
heller er i Statistikken medregnet 
Værdien af den Fisk, som af Fiskerne 
forbruges i deres Husholdninger og 
ombord i Fartøjerne. Fiskernes 
Antal er for 19] 5 opgjort til 17,86G 
imod 17,638 i 1914, og der har saale
des været en Tilgang af 222 Perso
ner. Den samlede Fiskerflaade be
stod mod Udgangen af 1915 af ca. 
15,370 Fartøjer og Baado. Den sam
lede Værdi af dette Fartøjsmateriel 
androg c. 12,908,000 Kr. 
V ærdien af "Fiskeredskaber er op
gjordt til ca. ) 0,028,100 Kr. 

I Finansaaret ] 915-16 er af Stats
laanefondens Midler udbetalt 114,900 
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Kr. i direkte Laan til Fiskere til 
Anskaffelse af Fiskefartøjer og 71,000 
til Laaneforeningen. 

Værdien af det færøske Fiskeri 
er for 1915 opgjordt til ca. 3,672,400 
Kr. imod ca. 2,352,200 Kr. 1914. 

010 li'erskvandsfiskeriet i 
1915 giver Statskonsulent Løfting en 
Oversigt i samme Beretning, hvoraf 
vi skal fremdrage Hovedpunkterne. 
Forinden skal vi dog i al Alminde
lighed udtale, at det danske Fersk
vandsfiskeri selvfølgelig ogsaa har 
lukreret ved de høje Fiskepriser, men 
dog langt fra efter en saadan Maale
stok, som det har været Tilfælde 
med Havfiskeriet, der paa sine Masse
fangster, navnlig af Sild, har skov
let Guldet ind. Forholdene er jo 
endnu ret smaa for det danske Fersk
vandsfiskeris Vedkommende og Fang
sterne derefter; saa det bliver jo 
ikke til store Kapitaler, der fortjenes, 
naar man samtidig maa regne med 
den dyre Arbejdsløn og de kostbare 
Redskaber, og tillige tage i Betragt
ning, at Altret har været for koldt 
og solfattigt til at give de fleste 
Ferskvandsfisk og deres Fødeemner 
den normale Vækst og Trivsel. Men 
trods alt, maa det dog siges, at Aaret, 
takket være de høje Fiskepriacr) har 
været godt og lønnende for vort 
Ferskvandsfiskeri. 

For Damkulturernes Vedkommende 
burde Aaret ogsaa have været gan
ske godt, hvor man har kunnet skaffe 
Fiskefoder til rimelige Priser. For 
Ørredfiskene har Temperaturforhol
dene og den megen Nedbør i den 
forløbne Sommer kun været til Gavn. 
De klarer sig nemlig aller bedst 
ved en forholdsvis lav Vandtempera
tur (8-12 Gr. C.). Tillige har Pri-

serne paa 0rredkød ogsaa været 
ganske gode i Tyskland, særlig i 
den senere Tid, saa Forretningen 
maa være temmelig lønnende, hvis 
Foder kan skaffes til rimelig Pris. 

Noget andet er det ganske vist, 
at vi har hørt en Fugl synge om, 
at mange af vore store Damkul
kulturer har sluttet med Opkøberne 
før Krigen til en saa lav Pris, at 
Dambrugerne ikke tjener noget paa 
deres Arbejde og derfor maa redu
cere Produktionen. Hvis dette er 
Tilfældet, er det jo mere end trist, 
men vi forstaar iøvrigt ikke, at Op
køberne under saadanneForhold ikke 
af sig selv forhøjer Priserne noget, 
saa begge Parter kan staa sig der
ved; vi synes, det maatte være klogt 
ogsaa for Fremtidens Skyld. 

løvrigt forstaar vi ikke, hvorfor 
man vil sælge til en fast Pris paa 
længere A'lremaal, men ikke fore
trækker at fixe re sin Pris efter Mar
kedsprisen, noget i Lighed med, 
hvad man gør ved Mælkesalg, hvor 
Sælgeren fa ar en fast Grnndpris for 
Mælken og et Tillæg efter Stigning 
og Fald i Smørprisen. I nærværende 
Tilfælde burde det f. Eks. være 
indrettet saaledes, at Købet af 0r
red for saa og saa lang Tid var 
afsluttet efter en Grundpris af 90 
Øre pr. 1/2 kg, og for hver 10 Øre 
(eller Pf.); Markedsprisen enten 
steg eller faldt, fik Sælgeren det 
halve eller en Tredjedel af For
tjenesten eller Tabet. Saadan ar
rangerer danske Landmænd sig i 
Almindelighed, og vi kan derfor 
ikke tænke os andet, end at Ejerne 
og Brugerne af Damkulturerne ogsaa 
med Fordel maa kunne indrette sig 
paa lignende Maade. 
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Af Ferskvandsfiskeriberetningen 
skal vi denne Gang kun aftrykke 
nogle Meddelelser om: "Undersøgel
ser af de ferske Vandes Fiskeri
forhold" af Statskonsulent Løfting, 
for saa i næste Nummer at bringe 
vore Læsere Slutningen af Beret
lUngen. 

Medens øærJige Institutter til Ud
forskning af de ferske Vandes Fiske
riforhold og hvorfra Forsøg paa 
Ferskvandsfiskeriets forskellige Om
raader kan anstilles, allerede er op
rettet i vore Nabolande og i nogle 
af disse endda har været i Virksom
hed i ('In længere Aarrække, er vi 
endnu ikke fuldt saa vidt herhjemme. 

I November 1912 indsendtes der 
imidlertid fra en Del Ferskvands
fiskeriforeninger, Søejere og For
pagtere af ferske Vande et Andra
gende om, at der maatte blive iværk
sat en rationel U ndersøgt'lse af vore 
ferske Vandes Fiskeriforhold. 

Eft!"!r at der var udarbejdet en af 
Landbrugsministeriet billiget Plan 
for saadanne Undersøgelser, optoges 
der til dette Formaal en Bevilling 
paa Finansloven for 1914115. Til Be
stridelse af Udgifterne ved disse Un
dersøgelser, hvis aarlige Varighed 
var foreslaaet til Sommerhalvaaret, 
bevilgedes dels 800 Kr. til Anskaf
felse af Redskaber, dels 3500 Kr. 
aarlig i 3 Aar til Driften. Ved nogle 
Besparelser og som en Følge af, at 
Lystfiskeriforeningen - under For
udsætning af, at Furesø blev den før
ste So, der gjordes til Genstand for 
Undersøgelse til at udrede 500 
Kr. det første Aar, blev Bevillingen 
for 1914115 nedbragt til 3200 Kr., 
medens den for 191°/16 var paa 3850 
Kr. 

Som foreslaaet i den ovennævnte 

Plan overlodes Ledelsen af Virksom
heden til Magister C. V. Otterstl'øm, 
der i den Anledning tog Bopæl i 
Frederiksdal ved Euresø. 

I de forløbne to Somre har Under~ 
søgelserne været knyttet til de to i 
Hovedsagen Statskassen tilhørende 
Søer: Furesø i Nordsjælland og Ham
pen Sø ved Palsgaard Statkskovdi~ 
strikt i Midtjylland. 

Medens den sidstnævte Sø kun er 
besøgt i Perioder (1914: 17.-28. 
Juli, 1915: 23. Juni-2. Juli og August 
-5. September), har Furesøen begge 
Aar været det daglige Undersøgelses
objekt. I Frederiksdal indrettedes 
en lille, noget forfalden Bygning 
(et forhenværende Vadskehus) til 
et i Sommertidnn anvendeligt La
boratorium, da det viste sig ugørligt 

som det oprindeligt var paatænkt 
- at faa Universitetets ferskvands
biologiske Laboratorium ved Fure~ 
søen overladt til Fiskeundersøgelser. 
Ogsaa paa enkelte andre Omraader 
har den oprindelige Plan mattet 
fraviges noget; det har saaledes vist 
sig at være næsten umuligt ved 
E'uresøen at skaffe den paaregnede 
løse Arbejdskraft til Hjælp ved Fiske
riet og Medhjælp har derfor været 
antaget fra andre Egne for kortere 
eller længere Tid ad Gangen. 

Som det var fremhævet i Planen 
for Undersøgelserne, maatte disse i 
første Linie tage fat paa en Rede
gørelse for Fiskenes Ernæringsfor
hold ; og de i nævnte Søer forkom
mende Fiskearters Føde er i videst 
muligt Omfang bestemt ved Gennem
gang af Maveindhold af et meget 
stort Antal Eksemplarer af de for
skellige Arter og Aldersklasser. Ved 
Siden heraf er der foretaget adskil
lige andre Al bejder f. Eks. er Længde 
og V ægt af alle de fangede Fisk 
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saa vidt muligt noteret for at skaffe 
Materiale dels til senere Aldersbe
stemmelse efter den af Dr. C. G. Joh. 
Petersen angivne Maalemetode, dels 
til Sammenligning mellem Fiskenes 
Trivsel i forskellige Søer og til Basis 
for fremtidige .Mindstemaalsreglcr. 
Der er taget ca. 1000 Skælprøver 
af forskellige Fiskearter, med det 
Formaal at anvende ogsaa dem til 
Aldersbestemmelse, eller ~ for saa 
vidt det ikke forud er kendt, om 
dette lader sig gøre for den paagæl
dende Art - at undersøge dette 
Forhold. Arbejdet med Gennem
gangen af disse Skæl prøver er næ
sten udelukkende foregaaet udenfor 
Undersøgelsestiden i Vinterhalv
aaret. 

Desuden er der gjordt Iagttagel
ser over Legetider, Legepladser, 
Fiskeynglens Udseende o. fl. a. Ar
bejder, der dog ligesaa lidt som 
Næringsundersogelserne lader sig 
fuldføre førend Undersøgelserne en
gang bliver helaarige. 

Ved Siden af de biologiske Opga
ver har ogsaa Undersøgelser af rent 
praktiske Fiskerispørgsmaal været 
taget op, særlig med det Formaal 
at give Forslag til Reformer af de 
paagældende Søers Driftsmaade. Me
dens der næppe vil kunne ventes 
nogen større Indtægt af Hampen Sø, 
der ligger i en mager Egn og selv 
har en mager Bnnd, vil Furesø ved 
rationel Drift (i Forbindelse med 
den nu lidet værdifulde Aalekiste 
ved Frederiksdal) sikkert kunne yde 
adskillige Tusinde Kroner aarlig. 

(Sluttes). 

Om Furesøen 
og om Blinkning m. m. 

(Af Overretssagføre:r G. Malling). 
(Lystliskeri-Tidende). 

-0-

(Fortsat). 
Eu saadan Blink, som ingenlunde 

er at foragte, vil løbe rundt, og da 
Metallet kan være ganske tyndt og 
kun vil veje en Brøkdel af Jern- eller 
Kikkelblinken af samme Dimension, 
vi] Blinkning med en saadan Blink 
ikke kræve en nær saa forceret Ro
ning som den sædvanlige svenske 
Blink. 

En anden Ide, som jeg vil foreslaa 
Folk, der kunde ønske at eksperi
mentere, er følgende: Enhver massiv 
Blink, der forestiller en Fisk (f. Eks. 
de almindelige af Kautschuk eller 
forsølvet Jern) drejes rundt ved de 
foran anbragte 2 Vinger, der er 
drejede hver til sin Side. Det vil 
være langt naturligere at lade Halen 
og hele Fisken være ganske lige 
og saa lade de foran siddende 2 
Vinger være bøjede til samme Side. 
Derved opnaas, a.t l;'isken ikke løber 
fjollet rundt, som ingen anstændig 
Fisk gør, men gaar lige gennem 
Vandet som en Skalle eller en anden 
Fisk. Jeg har taget Aborrer paa 
saadan konstruerede Smaafisk, men 
der maa dter det her angivne Prin
cip ogsaa kunne konstrueres Blink
fisk for Gedder. 

En anden Blink, der ogsaaer udmær
ket, er "Vakle"blinken D: en Blink, 
der hverken løber rundt eller gaar 
lige igennem Vandet som en levende 
Skalle. Virkningen opnaas ved at 
lade Vingerne være bøjede til samme 
Side, Halens Spidser derimod til 
forskellig Side. 

At Apparatet, hvordan det nu end 
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er, aldeles ikke behøver at forestille 
en "Fisk" eller at "blinke", har jeg 
Erfaring for paa mange Maader. 
Jeg har engang oplevet et slaaende 
Bevis herfor. Afdøde Kobbersmede
mester W. E. Jensen, der var en af 
de braveste og ihærdigste Fiskere, 
jeg har kendt, og som paa mange 
l\laader viste stor Interesse for For
eningen, forskrev engang, saavidt jeg 
erindr'er fra Kanada, nogle højst 
mærkelige .Blink apparater, hvis "Mage 
jeg aldrig før eller siden har set. 
De bestod af 2 aflange cylinderfor
mede Stykker Træ, ca. 1 Tomme 
lange og afrundede for Enderne 
(formede omtrent som de bekendte 
aflange ferniserede KOl'kproppeflaad, 
der benyttes til at bringe den største 
Del af en lang Geddesnøre til at 
flyde ovenpaa Vandet). Igennem de 
2 Træstykker, der var oversmurte 
med en mat, ikke glinsende Sølvbronze 
(Blikfarve), gik en fin Jernpind, i 
hvis nederste Ende der var anbragt 
en Trekrog. Ovenover Træstykkerne 
var anbragt 2 smalle Vinger af 
ganske almindelig, mat Blik, hvilke 
Vinger i Vandet svirrede rundt 
og sa3ledes gav det Indtryk, at det 
var noget Levende, der gik igennem 
Vandet. En anden stor Mærkelighed 
ved Apparatet var, at naar man 
kastede det ud i Vandet, flød det 
ovenpaa; det var altsaa lettere end 
Vandet, og naal' det droges igennem 
dette, gik det halvt ovenover Vandet, 
i hvilken det hele Tiden skal' en 
Stribe. Jeg mindes ikke at have 
fa aet en saa hjertelig Latter, som 
da jeg første Gang saa dette mær
kelige Apparat, Bom i bogstavelig 
Forstand hverken var Fugl eller 
Fisk. Jeg fik et af Apparaterne, 
hvis Fordel navnlig skulde bestaa 
i, at det kunde benyttes i Søer med 

meget lav Vandstand, eller hvor 
Grøden næsten gik helt op til Over
fladen. Paa dette mærkelige Appa
rat har jeg imidlertid en Dag i Kal
ven, hvor jeg slet ikke kunde faa Fisk 
paa de almindelige Apparater, taget 
3 Gedder i Løber af 3/4 Time. Man 
ser altsaa, atman intet skal forsværge, 
og at jeg øjensynlig har ret i min 
Teori om, at Apparatet ikke behøver 
at forestille en "Fisk" eller behøver 
at "blinke", lIleu at det kun kom
mer an pall, at frembringe det Ind
tryk, at noget levende, der ikke er 
større end at det kan nedsvælges af 
Gedden, bevæger sig igennem Vandet. 
At det "Levende" efter sit Udseende 
adskiller sig fra Geddens daglige 
Kost (): Skallen, vil kun være en 
stor Fordel for Fiskeren. 

Om Geoden under sin Nedsvælg
ning har en mere eller mindre be
hagelig Smagsfornemmelse, ved jeg 
ikke, men dette er formentligt ogsaa 
aldeles ligegyldigt, idet Hovedsagen 
for Gedden øjensynlig er, at den 
faar fat i noget, der er og smager 
forskellig fra den daglige Kost (): 
Skallen. Selv OlIl derfor den impor
terede fremmede Fisk er en lidet 
velsmagende Fisk, vil Gedden dog 
forlods tage den og betragte den 
som en Herreret. Alt er jo relativt, 
baade i og ovenfor Vande,t. Fik 
vi Mennesker Dag ud og Dag ind 
Laks, vilde vi hurtig væmmes ved 
den Spise. Jeg minder her om den 
Kendsgerning, at i de gode gamle 
Dage var Laks i Danmark en saa 
dagligdags Kost, at Tjenestefolkene 
betingede sig, at de ikke vilde have 
Laks mere end 3 Gange om Ugen. 
Nu behøver lIlan ikke at frygte for 
Fremsættelsen af en saadan For
dring. Det er Sjældenheden, der gør 
Varen dyr og tiltrækkende. Torsk, 
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der f. Eks. er en herlig Spise, koster 
under normale Forhold 25 it 30 0re 
pr. Pd, men uagtet den er langt mere 
velsmagende end f. Eks. Gedde, be
tales denne dog i Sommermaa~ 

nederne . med indtil 1 Kr. 50 Øre 
pr. Pd. 

En Ting, der er overmaade vig
tig for Blinkningen, er Metallets 
Bøjning. I hvilken Grad det skal 
være bøjet, lader sig ikke beskrive. 
Man IDaa prøve sig frem, indtil man 
ser, at den ved passende Rotempo 
faar det rette Slag. Det samme 
gælder, hvis der blinkes paa en død 
Skalle. Hvor lidt eller hvor meget 
Skallen skal være bøjet for at faa 
det rette Slagtempo, beroer 'paa 
flere Forhold, som f. Eks. Skallens 
Størrelse, Baadens Fart og Vejrets 
Beskaffenhed. Den praktiske Fisker 
vil forstaa at fremskaffe det rette 
Forhold. 

En anden vigtig Ting bestaar i at 
paase, at ~letalblinken eller Krog
sættets Trekroge altid har fine, 
skarpe Spidser. Disse bliver med 
Tiden ret ofte stumpe og sløve; den 
Omstændighed, som mange Fiskere 
ikke tænker over, redder mange Ged
ders Liv. Med en lille fin Fil kan 
man gøre Trekrogene mere spidse, 
men det bedste er dog jævnlig at 
forsyne Apparaterne med nye og der
for spidse Trekroge. Spidse (nye) 
og af Brugen stumpe Trekroge for~ 
holder sig til hinanden som en skarp, 
nylig sleben Kniv forholder sig til 
en Kniv, der gennem en langvarig 
Brug er bleven ganske sløv og der
for ubrugelig. 

Jeg mener dernæst ret sikkert at 
kunne antage, at Gedden er statio
nær, ;:>; at den opholder sig paa et 
bestemt Sted i Søen. Naturligvis 
kan den besøge ethvert Sted i Søen, 

men enhver Gedde har dog vistnok, 
ligesom Mennesket, sit Standkvarter. 
At Legetiden og andre Forhold kan 
bryde denne Regel, er noget andet. 
At Gedden som Regel er stationær, 
slutter jeg deraf, at man jævnlig har 
fanget en Gedde paa et bestemt 
Sted i Søen, hvor man llhaneder i 
Forvejen har haft samme Gedde paa 
og hvor Identiteten har kunnet fast
sIaa derved, at Gedden endnu har 
haft i Munden den Trekrog eller det 
Forfang, som den samme Fisker mi
stede, da han forrige Gang havde 
Gedden paa. Jeg vil ogsaa minde 
om det kendte Tilfælde, at en af en 
bestemt Fisker mærket Gedde en rum 
Tid ef te fangedes pas samme Sted 
og forøvrigt af den samme Fisker. 

Det er en bekendt Sag, at Blink
fiskeriet i de senere Aar er gaaet 
meget tilbage paa 1!'uresøen. Hvad 
Grunden nu hertil være kan, skal jeg 
lade være usagt, men der er jo i det 
foregaaende paavist mange Grunde 
til Tilbagegangen. Derimod syntes 
.1l1edefiskeriet at være ganske godt, 
og ligger dette vel deri, at Maaden 
at fiske paa (nemlig med en levende 
Skalle eller Løje) er langt naturli
gere end den Maade, Blinkfiskeren 
anvender. At fiske paa en levende 
Skalle er selvfølgeligt det naturlig
ste, hvortil kommer, at Skallen jo 
kan bevæge sig i mange forskellige 
Retninger og snart er oppe ved Over
fladen, og sn art er dybt nede i Van
det, hvor ofte Gedderne gaar. Paa 
den anden Side har Medefiskeriet 
den Skavank, at man jo kun kom
mer til at fiske paa et meget lille 
Stykke af Søen. Blinkfiskeren der
imod opleder Fiskene. Det.svntes 
derfor tilraadeligt for Medefiskeren, 
at han jævnlig flytter Baaden fra 
det ene Sted til det andet. Jæge-
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ren paa Landjorden driver heller I ~~~~~~~~E~!~t1J~~~~~,E~* 
ikke sin Jagt paa den Abade, at 1K lir 
han hele Dagen bliver staaende paa li( ø· - ffi 
;~nOg~ms::a:~øl~::dkunD~::~l;~:~ ffi J n e æ g Æ 

lf\ lK 
ter, altsaa hvor en Mængde Klap, 4E af lK 
pere jage Vildtet ned mod Jægeren, Æ 1K 
der staar paa Post. Medefiskeren )f( Bæk- og Regnbueørred Jf( 
har jo ikke Evnen til at kunne jage 2f W. 
GeddeDs ned mod ,in Raad. ~ Cn .. s bedst og billigst i~ 

(Sluttes). e fra 

ffi Lundgaard Fiskeri 

Annoncer. 
-0-

Fiskemester søges. 
En ugift, paalidelig Fiskemester, 

der paa egen Haand kan passe et 
veldrevet ~'iskeri, kan faa Plads 
straks eller senere. Anbefaling eller 
Referencer udbedes. 

Fens'lnark, 
Søblink pr. Trustrup. 

Suder. 
50,000 Stk. fra 8- ] 2 cm lange 

er til Salg ved Henvendelse til 

Overjæger Petersen, 
Linalyst pr. Lejre . 

i p,. Vejen. i 
Æ Tilkendt GuldmedailIe i lZ \17 paa Fiskeriudstillingen i Kø-I ben havn 1912, 1K 
~~~~~,~~~~E~~~~~~~~ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder prima Ojneæg. Yngel 
og Sættefisk afBæk-. Kilde
og Regnbueør.'ed' 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. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
~ C§eRann "en ei/zen, i 
• • : edsvoren Fiskeauktionarrvlus, : 
• • ! St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, 
• • ................. Store Basliner for levende Fisk. ._"!.'~ .......... . • • • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Hamburg. • • .a •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •• 



184 Ferskvandsfiskerlbladet Nr. 22. 

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~jJld8R f/)amllullur. 
Tclcgr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Statskom;ulent, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, Københavll. 

Tryk t i Sorø Bogtrykked (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kro,h. 
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Exporten 
fra Damkulturerne. 

-0-

Hølge en Skrivelse af 23 November 

1916 fra Landbrugsministeriet er al 

Udførsel herfra Landet af fersk Fisk 

fra samtlige autoriserede Damkul

turer fl itaget for at erlægge den 

fastsatte Exportafgift for fersk Fisk. 

Fritagelsen skyldes en Indstilling 

fra Fiskenævnet. 

Fritagelsen for Exportafgiften er 

i og for sig ganske naturlig, fordi 

Damkulturerne er anlagt alene med 

Exporten til Tyskland for øje, og de 

er særlig i derine Tid paa Grund af 

den dyre og utilstrækkelige Foderfisk 

meget uheldig stillede; men Land· 

brugsministeriet fortjener dog Tak, 

fordi det har vist saa god en For

staaelse af Sagen og handlet saa 

hurtigt og resolut. 
Damkulturerne kan erholde Auto-

risation ved at indsende Andragende 

derom til Landbrugsministeriet. 

Red. 

Fiskeriberetningen 
for 

Aaret 1915. 
-0-

(Sluttet). 

I Bladets forrige Numer sluttedes 
med nogle Meddelelser af Statskon
sulent 'Løfting om: )I Undersøgelser 
af de ferske Vandes Fiskeriforhold ". 
Vi skal idag fortsætte med at bringe 
vore Læsere Meddelelser om, hvad 
Fiskeriberetningen for 1915 iøvrigt 
indeholder af Interesse for Fersk
vandsfiskeriet. 

Først omtales Nedlæggelsen af 
Frisenvold Fiskegaard, der randt 
Sted ved Loy af 31. Marts 1915. 
l Henhold til samme Lov overgik 
Tilsynet med Fiskeriet i Randers 
Fjord og Gudenaa til at sortere 
under Fiskel'ikontrollen. 
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Om Tilsynet llled Anbringelsen af 
Aalepas sigel" Beretningen, at der 
for Finansaaret 1915-16 var, lige
som det foregaaende Aar, stillet et 
Beløb paa 1000 Kr. til Raadighed 
for Afholdelsen af Udgifter ved 
Lønning, Dagpenge og Befordring 
for Medhjælpere ved Tilsynet med 
Ferskvan dsfisk erilovensO v erhol d e Ise, 
og atter i 1915 koncentreredes An
vendelsen af dette Beløb i særlig 
Grad paa 'l'ilsynet llled Anbringelser 
af Aalepas yed de forskellige Stem
meværker, der findes i vore Vand
løb. 

Efter vort Skøn er dette Beløb 
paa 1000 Kr. imidlertid saa latter
ligt lille i Forhold til det Arbejde 
og det Tilsyn, der hæves, for at 
Fiskeriloven kan virke effektivt, at 
man knap forstaa Ilovgivernes Melling 
dermed. Hvis Loven om Aalepas 
virkelig skulde kunne føres ud i Livet, 
til Gavn for vort forsømte Indsø
fiskeri, udkræves et Beløb til Tilsyn 
og til Vejledning for Stemmevæeks
ejerne, som mindst bør sættes til 3-4 
Gange den nuværende Bevilling. 
Der el' jo dog ikke ret megen Me
ning i at lave en Lov, som ifølge 
sin Natur kun kan blive et Stykke 
pænt Papir og ellers intet andet. 
Og for Lederen af vort Ferskvands
fiskeri Statsko118ulent Løfting maa 
det være et omtrent haabløst Arbejde, 
at sk\llde ophjælpe en Næringsvl'j, 
som Ji'erskvandsfiskeriet dog burde 
være, naar det "maa ske under saa 
ugunstige Vilkaar. Vi faar haabe 
at den nye Fiskerilov byder bedre 
Betingelser paa dette Omraade, saa 
Statskonsnlenten kan faa Hjælpemid
ler i Hænde, der kan sætte ham i 
Stand til virkelig at føre Loven ud 
i Livet. 

Om Udklækning og Opdrætnirrg. 
I Følge de Oplysninger, Statskon

sulenten har modtaget fra en stor Del 
Klækkeanstalter, forløb Klækningen 
de paagældende Steder und.~r eet reg
net saaledes i Sæsonen UH4-1915: 
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Klækkeprosenten har været for 
Halvorred ca. 69 %, 

Bækørred ea. 83 %, 

Regnbueørred ca. 70 %, 

Kildeørred ca. 63 %. 
Nogen Indførsel af Æg eller Yngel 
til Damkulturerne har næppe fundet 
Sted i 1915. 

I Danmark fandtes i Aaret 1915 
92 større Udklækningsanstalter. 

Angaaende Udsætning af Yngel i 
fri Vande meddeler Beretningen, at 
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der af de forskellige Ørredarter er 
udsat 1.734,000 Stk. Yngel i de fri 
Vande. 

Af Gedde klækkedes ved Brahe
trolIeborg ca. 500,000 Stk. Gedde
yngel, hvoraf 120,000 Stk. udsattes 
i Nørre- og Brendegaardsøen. Ved 
Tissø klækkedes ca. 600,000 Stk. 
Geddeyngel, hvoraf 556,000 Stk. 
udsattes i Tissø, medens Resten 
solgtes til Udsætning andre Steder. 
Ved Engestofte paa Laaland klæk
kedes 280,000 Stk. Geddeyngel, 
hvoraf udsattes 80,000 i Maribo Sø, 
65,000 i Hejrede Sø og 110,000 i 
Bøgbølle Sø. 

Aal. Indførslen af Aaleyngel fra 
England til Udsætning i danske Søer 
var i 1915 - paa Grund af Trans
portvanskelighederne under Krigen 
- væsentlig ringere end i de fore
gaaende Aar, men beløb sig dog til 
ca. 240,000 Stk. Desuden indførtes 
fra Tyskland en Del Sætteaal, der 
udsattes i Sorø Søerne. 

Til Slutning skal vi anføre nogle 
Bemærkninger om Handelen med 
Ferskvandsfisk i England af dnn 
danske Fiskeriagent i London, Capt. 
Sølling: 

"Der er stigende Begær efter Fersk
vandsfisk som Gedder, Suder, A
borrer, Skaller og Karper, for hvilke 
der betales gode Priser, og vore 
Ferskvandsfiskerier kunde sikkert 
med Fordel udvides med denne Eks
port for øje. Alle disse Fiskearter 
kommer fra Holland og spises næ
sten udelukkende af Jøderne. 

Som ofte meddelt, er Salget af 
Ørred i England .absolut forbudt 
fra den 2den Oktober til 1 ste l!-'e
bruar begge Dage incl. j hvis Ørred 
dog alligevel skulde komme hertil 
indenfor dette Tidsrum, vil den vel 
ikke hlive I{oofiskeret, men vil blive 

lagt i Fryserum, hvor den opbeva
res i frossen Tilstand indtil efter 
2den Februar. En saadan frossen 
Ørred har dog en aaa ringe Værdi, 
at det ikke vil kunne betale sig at 
omgaa Loven ved at gøre saadanne 
Forsøg. 

Med Hensyn til Laks, da er det 
forbndt at forhandle den i Tiden fra 
3die September til1ste Februar 
begge Dage incl. Dog vil det være 
tilladt at indføre Laks i den for-

. budte Tid og sælge den i frossen 
Tilstand, naar den er blank, og naar 
der fra det Sted, hvor Fisken er 
fanget, foreligger et Certifikat en
ten fra Borgmesteren eller den eng
elske Konsul, hvis en saadan findes 
paa Stedet, som Bevis paa, at Lak
sen er lovlig fanget. Yderligere 
maa Kasserne, hvori Laksen for8en
das, være tydelig paamalet Salmon. " 

Sverigs 
Udldækningsanstalter. 

-o 
I Sverig varder i Aaret 1913 

32 Udklækningsanstalter. 
Klækkeprocenten angives til ca. 

80 %. 
Der udklækkedes 1,752,800 Stk. 

Laksyngel og 293,000 Stk. Havørred, 
264,200 Stk Kildeøl'red, 117,700 Stk. 

. Bækørred. Desuden en Del Regn
bueørred, Gedde, Suder og Karpe. 

(Svensk Fiskeri Tidsskrift). 

Artikleroit ltleddelelseI' Cl' stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 

NB. Artilder og Meddelelser maa kun 
skrives paa Papirets ene Side al Hen
syn til Trykningen. 
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Om Furesøen 
og om Blinkning ID. ID. 

(Af Overretssagfører G. Malling). 
(Lystfiskeri-Tidende). 

-0-

(Slultet). 

Blinklinerne skulle efter min Me
ning være saa tynde som mulig 
og selvfølgelig være flettede, lige
som de skulle være farvede. Der
ved falder Farven nærmest sammen 
med Vandetø Farve. Jeg for mit 
Vedkommende foretrækker Liner, der 
ikke er over 50 Alen lange, og gæl
der denne Længde saavel i Store 
Kalv som i Storsøen. Kommer en 
Blinkline i fuldstændig Uorden ved 
Optagningen, bør man hellere tage 
Linen af og sætte en ny Line paa. 
Det er aldrig let, medens man er 
ude i Baaden, at finde ud af en Line, 
der er kommen i kaotisk Forvirring. 

Om en Fisk er stor eller lille, er 
meget vanskeligt at bedømme. Ofte 
tror man, at Gedden, man bar paa, 
er en lille Gedde, men først, naar 
Gedden kommer hen i Nærheden af 
Baaden, viser det sig, at Gedden er 
stor, og omvendt. Grunden til, at 
man ofte lader sig narre af Geddens 
Vægt, er at søge i den Maade, hvor
paa Krogen eller Krogsættet sidder 
i Geddens Mund. Sidder Krogen midt 
i Overkæben eller Underkæben, føl
ger Gedden med uden vIdere Mod
stand. Sidder den derimod i Siden 
af Kæben, gør Gedden meget bety
delig Modstand, og man faar da Ind
trykket af, at Gedden er meget 
større, end den til Slut viser sig at 
være. Om Gedden el' stor eller lille, 
beroer jo paa en Tilfældighed, hvor
over Fiskeren ikke er Herre, men 
maa jeg bestemt hævde, at jo dyg-

tigere Fiskeren er, desto flere Bid 
vil han faa. 

Ønsker man at anstille Sammen
ligning mellem forskellige Appara
ter, gaar det ~elvfølgeligt ikke an, 
at man paa den ene Stang har en 
Metalblink og paa den anden Stang 
en død Slæbeskalle. Disse to Maa
der at fiske paa er jo vidt forskel
lige. Hvis man samtidig prøver med 
~ietalfisk og en død Skalle, vil Me
talblinken have Fortrinnet, hvis Ro
eren anvender det hurtige Tempo, 
som Metalfisken udfordrer; anvender 
han omvendt det sindige Rotempo) 
som død Slæbeskalle forgrel', vil han 
intet faa, paa Metalblinken, der da 
har altfor langsom Fart. Skal man 
derimod anstille en gyldig Sammen
ligning mellem f. Eks. 2 forskellige 
Metal-Blinkapparater, bør man have 
deu ene Blink paa den ene Stang 
og den anden paa den and~n. Hvis 
nu den ene Blink Dag ud og Dag 
ind giver f. Eks, 3 Gange saa mange 
Bid som den anden Blink, er det 
efter min Mening derefter fastsbaet, 
at den første Blink er at foretrække. 
Derved maa naturligvis yderligere 
erindres, at man ikke kan lade sig 
lede af en eller nogle faa Ture. 
Erfaringen maR indhentes gennem 
en Mængde 'l'ure, ellers betyder det 
aldeles ikke noget. 

Da Roningen ved Blinkning er 
det centrale, forstaal' man, at Blink
fiskeren ikke i sin Baad skal sejle 
med større Vægt end højst nødven
digt. Han skal f. Eks. ikke have 
sin Hustru med, idet hun kun giver 
Fiskeren en unødvendig Vægt at 
slæbe paa uden at hendes Tilste
deværelse paa anden l}1aade opvejer 
deu Skade, hendes Nærværelse be
virker i at udtømme Roerens Kræf
ter. Man undskylde min Ugalantitet 
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men Sandheden maa frem. Noget 
andet er, at tager man ikke Hensyn 
til Udbyttet, er hendes, eller andre 
Damers eller gode Venners Nærvæ
relse selvfølgelig et behageligt Plns. 
Man forstaar derfor, at del' aldrig 
bør være mere elld 2 i Baaden, og 
disse 2 bør skifte med Roningen. 
Kan den ene ikke ro, eller roer han 
daarligt, hvad der er ligesaa galt, 
er han ligesaa bindrende for Fiske
riet som ens Hustru, c: ban virker 
som en død og skadelig Vægt, der 
udmatter Roeren før Tiden. 

Meget af, hvad jeg foran har skre
vet, er selvfølgelig kun at betragte 
som A-B-C for Foreningens mange 
Blinkfiskere, men dels er der jo en 
Del yngre Medlemmer, der kunne have 
godt af at høre lidt om Blinkfiske
riets almindeligste Principer. og dels 
tror jeg, at jeg dog paa adskillige 
Punkter har kunnet fremdrage noget 
nyt, som jeg nu vil overlade til an
dre Fiskere nærmere at prøve. Hvad 
enten de af mig paa flere Punkter 
udviklede Teorier ville blive bestridte 
eller anerkendte, vil det interessere 
mig i lige Grad at høre U d taleiser 
fra andre Fiskere. 

Notitser. 
-0-

Aalen i Kjolen. 
En vældig Aal, som vejede tre og 

et halvt Kilo blev for nogen Tid 
siden, fanget paa Snøre i Lathsjøn 
ved Lanna. Snøren passedes af en 
ung Dame fra UpsaIa, Det blev en 
varm Kamp mellem Aalen og Damen. 
Striden endte dog med, at Damen 
fik Aalen i Ketseren og op i Baa
den. Her toges den af Krogen, men 

vilde derefter ganske sikkert være 
nndsluppen, hvis ikke den unge Fi· 
skerinde havde været saa raadsnar, 
som det heldigvis var Tilfældet. 
Hun snoede nemlig Aalen ind i sin 
Kjole og lagde sig over den, og paa 
denne Maade lykkedes det hende 
at holde den fast, til en Karl kom 
bende til Hjælp. Med forenede 
Kræfter fik de saa endelig Livet 
af den vældige AnI. Ved Exkuti
onen maatte dog baade Tollekniv 
og en Hammer benyttes, . saa man 
forslaar det var ikke den rene Spøg. 

(Friln Skog och Sj ø). 

Mærket og igenfanget Laks. 
Af de Laks som Fiskeriinstruktør 

Gotfried Arvidson i Aaret 1914 mær
kede og udsatte i Umealfven er iføl
ge "Från Skag ocb Sjø" en Laks 
atter fanget med Vaad ved Klab
bøle. 

Laksen, som den 7 November 1914 
vejed8 7.5 kg. og havde en Længde 
af 95 cm., vejede nu 13,7 kg. samt 
var 104 cm. lang. Den havde saa
ledes paa 20 Maaneder tiltaget 6,2 
kg. i Vægt eller over 91 Prosent 
og var nu tydelig nok atter paa 
Vej op i Elven for at lege. 

Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Kogt Karpe I. 
En Karpe, der vejer 11/2-2 kg, 

udtages, skylles godt, lægges paa 
et Fad og overhældes med kogende 
Eddike; denne farver Skællene blaa. 
Derefter .koges Fisk en i saltet Vand, 
tilsat forskellige Supperødder og 
Visk. Severes med en Sauce af 
smeltet Smør, hvori er blandet Ka
viar, eller med usødet Flødeskum, 
hvori er rørt reven Peberrod. 
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Kogt Karpe IL 
Skællene fjærnes, og Fisken skæ

res i mindre Stykker; de bestrøs 
med Salt og overhældes med lidt 
kogende Eddike. Saaledes henstaar 
de l K varter, og efter at der forud 
er kogt Vand med Suppevisk, Rød
der, hele Peberkorn, Salt, lidt Ci
tronskal og et Par Laurbærblade, 
hal' vi af denne siede Fiskesuppe, 
afbagt med Smør ug Mel og tilla
vet med Eddike eller Citronsaft, en 
Sauce, hvori Fisken koges. Den 
optages, og Saucen legeres med 3 
iL 4 piskede Æggeblommer og til
sættes et Glas Rødvin. 

Suder med sur Fløde. 
2-2 1/2 kg Fisk renses, Skællene 

fjærnes og Fisken skæres i mindre 
Stykker, disse lægges i en Kasse
rolle tilligemed 2 Løg, skaarne i Ski
ver, Salt og hel Peber. 1/2 Liter 
Vand hældes over Fisken, som nu 
koges heri. 

50-60 gI' Mel bages i 125 gI' 
Smør, dette spædes med den siede 
Fiskesuppe, efter at Fisken er op
taget paa et Fad, og l/S Liter sur 
Fløde røres i Saucen, som derefter 
legeres med 2 Æggeblommer og 
tilsættes 2 Teskefulde af Maggis 
Krydderi, hvorved den vinder be
tydelig i Smag; Saucsn hældes over 
Fisken. 

Suder med Fløde og Kapers. 
3/4 kg i smaa Stykker skaaren 

Suder koges med ganske lidt Vand, 
Salt, en Skive. Smør og l Løg, skaa
ren i Skiver. Af Smør og Mej, op
spædt med den siede Fiskesuppe, 
tillaves en jævn Sauce, 'heri røres 
Peber og Kapers tilligemed nogle 
Citronskiver, og Fisken koges endnu 
en lille Stund heri; den optages, 
og Saucen legeres med 2 Ægge-

blommer, pisket sammen med lidt 
sur Fløde, 

Suder med Dild-Sauce. I. 
Fisken koges som sædvanlig, men 

Saltet udelades. N aar den er fær
dig, optages den, og Skindet fjær
nes. Fiskesuppen deles i 2 Dele, i 
den' ene Portion holdes Fisken varm, 
medens den anden indkoges godt, 
og 2 U, 3 Spiseskefulde Sauce-Ve
loute røres deri; den gives Smag af 
Citronsaft og tilsættes det nødven
dige Salt; indkoges igen en Stund, 
og derefter røres) stor Skefuld ægte 
hollandsk Sauce deri, og nu passerer 
den igennem Saucesigten. Forin
den Severingen røres rigeligt af fint 
hakket Dild deri. Denne Sauce ser
veres særskilt, 

Sudere med Dild-Sauce. II. 
En stor, velrenses, afskællet og 

skyllet Suder koges i saltet Vand, 
tilsat Persille og Silleri. 3 Spise
skefulde hakket Dild samt en god 
Skive Smør koges ganske smaat i 
1/4 Liter Mælk. 2 Spiseskefulde Mel 
pisket med lidt raa Fløde, og dette 
røres i den kogende Mælk, som un
der fortsat Omrøring bringes i Kog 
og derefter legeres med 2 Ægge
blommer. Den serveres til den 
varme Fisk. 

Karusser med krydret Smør. 
Smaa Karusser koges i saltet Vand 

med nogle Peberkorn, et Par Laur
bærblade og et Løg. Til denne Fisk 
serveres cn Sauceskaal med Fiske
suppe, en med smeltet Smør, en A
sjet med hakkede, haardkogte Ægge
blommer og en med finthakket Per
sille samt; en Sennepskrukke. Af 
disse forskellige Bestanddele blan
aer h vel' især sin Sauce efter sin 
egen Smag. 
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Karusser med sur Fløde· 
Karusserne renses som sædvanlig 

og koges i saltet Vand. I en Kassp,
rolle koges 1/4 Liter Eddike med l/S 
Liter Vand samt Sukker efter Smag, 
pisker hertil 4 Æggeblommer med 
en Knivspids Mel og hælder disse 
tilligemed en Spiseskefnid brunet 
Smør og l Teskefuld af Maggis Kryd
deri i Eddikeu. Fisken serveres 
overhældt med denne Sauce, tilsat 
lidt sur Fløde. 

Fiskemester soges. 
Eu ugift, paalidelig f'iskemester, 

der paa egen Haaud kan passe et 
veldrevet Fiskeri, kan faa Plads 
straks eller senere. Anbefaling eller 
Referencer udbedes. 

1?ens1nwrk, 
Søblink pr. Trustrup. 

Uuderteg'uedes Fiskeri 
(Damkultur). 

beliggende mellem Ejstrup og Lun
derskov Stationer el' til Salg eller 
Forpagtning straks eller til Foraaret. 
Forespørgsler fra virkelige Købere 
eller Forpllgtere beFlvares. I 

~iJ'Ia1·tinus liT1'iis~ 
Hjarup pr. Kolding. 

®~j~~j~~~~~~i~~~~~~,~S~~ 
~ . W. 

1l\ ø· 1R i Jneæg i 
1l\ af W 

i Bæk· og Regnbnerred I 
~ faas bedst og billigd Æ' 

i LUndga:;~ Fiskeri I 
~ pr. Vejen. )f( 

I p,:il~;;~~:~~:::~Fi";ø·1 
in . ffi 

®~~~~~~~~,~~~~~® 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. I~underskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder pI'ima Ojneæg. Vnltel 
og Sættef'isk afBæk-. Kilde
og Regnbueøl'red samt Sætte
fisli af Karl.er og Sudel' 
til absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større 0rred, Kar
per og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tan t. J. C. Ch1'it'ltensen. 

-------_._------------------------------------_._------ -
~ c10Hann "on ettzen, ~ 
- -- edsvo'ren FiskeauktionaTius~ -- -- -: St. Pauli Fiskehalle,Hamborg, : 
- -- anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: -- -: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 

- -: .. ; ........... !...... Stol'e Basiner for levende Fisk. . ••.....••.••. ! .... ~. : 

- -- Jerbaneforsendelser adresseres til: Altollll, -- -- Telegr.-Adr.: Fischeitzell. Telefon: ADlt l, Nr. 1,547, Hambur". -- -- --~-----.-----------------------------------.. _--._ ... -
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~9d86 f/)am6ullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~® 

Portionsørrei I 
større Ørred, Gedder, Karper, ! 

Suder, Skaller, Aborrer I 
: købes og afhentes med SpecIalvogn paa nærme.te 1!\ ! Jernbanestation. ~ 

I 
--.. Kontant Betaling.@ 

Fi ...... nd .. !~ Domaschke, Berlin 40: i 
- Lehrter.trallllle 18-18. i ! Tel.gr.-Adr.: ForellenhaDdel. i 
i~~~~~~~~~~~~~~. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kro,h. 
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1 Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
l P., Frijenvold Laksegaard, Randers. 
1 S., Fiskemester, Lundgaard Fiskeri. Vejen. 
l Andreasen, cand. jur., Byfogedfuldm. Nyborg. 
l Ahlefeldt-Laurvigen, Lensgreve, Tranekær, Langeland. 
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1 Aagaard, Birger, Fiskeriassistent, Landbrugsdepartementet, Kristiania. 
l Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
1 Bech, Kammerhene, Hofjægermester, Engelholm, Vejle. 

Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
1 Bendtzen,G., Købmand, Aalborg. 
1 Bertelsen, Bredsten pr. Vejle. 
1 Bie, J. A., cand. polyt., Brygger, Hobro. 
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1 Bille-Brahe-Selby, Greve, Rønninge-Søgaard pr. Ullerslev. 
1 Bodahl, E. A. Rakkestad St., Norge. 
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1 Bodenhaff, Løjtnant,. Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
] Borch, Alfred E., Fiskee:xportøl', Kolding. 
1 Brandt, Carl) Obel'stl., Livjægergade 30, Kbh. ø. 
1 Brammer, Carl, Fiskeriexportør, Frederiksværk. 
1 Brach, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
1 Brun, Fabl'ikejer, Brunshaab, Aalborg .. 
1 Bruhl, Dr" Steglitz, Post Friedeman, Fregestr. 49, Berlin. 
1 Bruninga-Hansen, Gods('jer, Ebberup. 
1 Bydekarken, Henry, Fischzucht, Rensborg. 
1 Bøving-Petersen, Magister, GI. Kongevej 157, Kbh. V, 
1 Cassias, Handelsmand, Holsted St. 
1 Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
1 Cedel'feldt de Simonsen, Erholm pr. Aarup. 
l Christiansen, Skovrider, Dyrehavegaard, Kirkeby, Fyn. 
l Aug .. Fiskeriejer, Magle Sø, Sorø. 
1 A., Direktør, Jedsted 11ø11e pr. Gredstedbro. 
1 V" Tandlæge, Odense. 
1 Christensen, F. C., Guldsmed, Viborg. 
1 Charles, Mølholm, Vejle. 
1 G., Fiskeexportør, Kolding. 
1 P., Fiskeexportør, Kolding. 
1 J. C., Aalykke, Lunderskov. 
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l Clausholm Fiskol'ikonsort. v. Slotsgartner Hansen, Claullholm, Randers 
1 Christoffersen, J., Toffelmagel', Sorø. 
1 Copmann, Godsinspektør, Hellerup pr Pederstrup. 
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1 Drejer, N., Blanke Mark pr. Blanke. 
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l Ebbesen, M .. Frue, Brørup. 
1 Eich, G. V., Propr., Bramminge Hovedgaat'd, Bramminge. 
1 Ehlers, .Jørgen, Sagfører, Sorø. 
1 Eriksen, K, Møller, Ulkjæl' Mølle, Give. 
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1 'Fabricius, Forpagter, Skovsgaard, Slagelse. 
1 Feddersen, C. H., Grosserer, Holte. 
1 Fensmark, Fiskeriejer, Søblink, Trustrup. 
1 'Finderup, H., :Mølleforpagter, Skægs Mølle, Odder. 
-l Folsach, C, V' l Godsejer, Gjeasinggaard pr. Randers. 
1 Frederichsen, IL K, Fiskehandler, Fiskehuset Nr. l, København K. 
J Friis, Johannes, Proprietær, Skramsø, Tirstrup. 
1 Gemzøp, Magister, Abildgaards AJle 3, Kbh. V. 
1 Goltermann, Fiskeriforpagter, Dansk Fiskerianstalt, Brabrand. 
1 Gustafson, IC G., Brusgatan 121, Katrineholm, Sverige. 
1 Groothoff, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø. 
1 Hansen, A., Gaard- og Mølleejer, Linderum Mølle, SindaL 
] P., jun., Fiskeriejer, Aakjærdal, Lunderskov. 
1 Engmester, Engholm pr. Ebberup St. 
1 H. P., Propr., Sneumgaard, Lunderskov. 
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l Hansen, J. P., sen., FhJkeriejer, Aakjærdal, Lunderskov. 
1 li. Chr., Forpagter, Tyrsbæk, Vejle. 
l 11., Fiskeriejer, Køge. 
l R, Mazantiyej 24, Kolding. 
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l Larsen, A., Fiskerifoged, Mariager. 
l Sander, Kancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
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1 Larsen, Fiskeri kontrollør, Nyborg. 
1 N. W. & Co., Rømersgade 7, Kbh. 
1 Landmark, A" Fiskeriinspektør, Kristiania. 
1 Lauridsen, Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 
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1 Nicolajsen, Mejeribestyrer, Løgstør. 
1 Nielsen, B., Dollerup Damkultur, Skelhøje. 
1 N. H., Fiskeriforretningen "Prima", Aarhus. 
1 Chr., Fisker, Maribo. 
1 Martin, ~'iskeexportør, Frederikshavn. 
1 Joh., Møller, Ølsted. 
1 N., Entreprenør, Hov· Vig, Nykøbing S. 
1 Brunsgade 30, Aarhus. 
1 L., Thim Station. 
1 Nissen, Magne, Fisketiejer, Hvilestedgaard, Vejle. 
1 Smidt, Haraldstedgaard pl'. Lunderskov. 
1 Nors, Jul., Sagfører, Ribe. 
1 Nygaard, O., Proprietær, Bjært. 
1 Olsen, Martin, Fisker, Strandvej 43, Nykjøbing Falster. 
1 Peter, Fisker, Frenderup Forsamlingshus, Sorø. 
10tterstrøm, Andreas, cand. mag., Forstander, Snoghøj, Fredericia. 
1 C. V., Magister, Frederiksdal v. Lyngby. 
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10ttesen, Fiskeexportør, Thisted 
1 Papa, A., Randrup, Viborg. 
1 Pedersen, Overjæger, Linalyst pr. Lejre. 
1 Jens, Fiakeriforpagter, Tissø pr. Ruds-Vedby. 
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l Petersen, Ørum, Prokurist, Aarhus. 
l Ørum, Forretningsf. Firma Mammen & Drescher, Aalborg. 
l Harald, Godsejer, Mullerupgaard, Slagelse. 
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l Thuesen, Niels, Fiskeriejer, Lejrskov, Lunderskov. 
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1 Troelsen, Troels, Fiskemester, Albæk pr. Skjern. 
l Utzon, M. L, Net- & Garnfabrik, Mariendalsvej 55, København F. 
1 "Viborg Kommunes Søudvalg" ved Conditor N. A. Christensen, Viborg. 
l Warming, C. E., Kl.-Kollektør, Kolding. 
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1 Westergaard, C. C., Lindet, Frederikshavn. 
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Klasse B: 

24: Bornholms Ferskvandsfiskeriforening, Rønne. 
100 Skanderborg Søs Fiskeriforening, Skanderborg. 
370 Skive-Karup Aa's Fiskeriforening, Karup. 
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Tyveri af Fisk 
fra Fiskernes Redskaber. 

-0-

Ofte har en Fisker haft den Ærg
relse, at uvedkommende røver af 
hans Fangst, og han har intet virk
somt Middel haft imod disse Onder. 
Al hans Agtpaagivenhed fører hun 
til, at han ofte han konstatere, at 
der bliver stjaalet af hans Fangst, 
menhvornaar dette sker, hvem det 
er, og hvorledes det foregaar, er 
ham en beF;tandig uopklaret Gaade. 

Disse Ulæmper har en dansk Fi-

sker, Severin Larsson i Bogense haft 
øjet aabent for~ 

Det, der straks stod Hr. Larsson 
klart, var, at navnlig Ruset'De burde 
kunne aflaasos. Dette er, som en
hver Fisker vod, ingenlunde nogen 
lot Sag. Thi at faa anbragt en al
mindelig Hængelaas paa Rusen er 
af flet'e Grunde upraktisk, da Laa
sen er yderst vanskelig at faa an
bragt, er meget langsom at sætte 
paa, da der skal særlige Bøjler til 
for at kunne gribe om Laasestædet, 
og yderligere er en almindelig Laas, 
med dens fine Laasemekanisme. hur-

.daleruse med Laasemckanisme, 

tig ødelagt af Havvandet, 
Hr. Larsson har derfor fremstillet 

og faaet patenteret en særlig prak
tisk Laas til Fiskeruser , 

Den bestaar af en kasselignendo 
Bøjle, der omslutter en, med højre
og venstreskaaret Gevind forsynet 
Spindel. Denne kan ved Hjælp af 
en særlig Nøgle, der er dannet som 
et Haandsving, drejes og derved 
bevirke, at to knumme Horn paa 
Laasen kan bringes til at forskyde 
sig mod hinanden, Anbringes nu 
Ruserts Løbegang mellem nævnte 

Horn, og Spindlen derefter ved Hjælp 
af den særlige Nøgle, drejes, vil 
Rusen aflaases og kun kunne aab
Des igen af den, der hat' den sær
lige "Nøgle, som passer til Laasen. 
Denne særlige Ubførselsform bevir
ker, at den kan udføres af Materi
alier, der praktisk talt ikke angri
bes af Vandet, og en Fisker kan, 
selv i Mørke, eller fra en Baad i 
ret høj Sø, let anbringe Laasen paa 
Rusen. 

Denne Laas lader sig anvende i 
Forbindelse med særlige, til den 
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Torskeruse med Laasemekanisme. 

anordnende Stænger, der bærer en 
Beskyttelsesskærm for Rusen. Skær
men bevirker, at for Eks. en Tor
skeruse ikke lader sig slaa sammen 
som en Harmonika og derefter, trods 
Laasen, er let at røve Fangsten fra. 
(Se Figuren). 

Trods alle disse sindrige Foran
staltninger fandt Hr. Larsson allige
vel, at der endnu var en Mangel 
ved hans Opfindelse, fordi en Tyv 
kunde med en Kniv skære Rusen i 
Stykker og røve af Fangsten, og 
derved havde alle hans Foranstalt
ninger jo ikke stor Værdi. For at 
forebygge dette fandt Hr. Larsson 
en Udvej. Det vilde imidlertid føre 
for vidt her at beskrive de ved 
Opfindelsen særegne Enkeltheder og 
den Fremgangsmaade, som Hr. Lars
son udfandt. 

Lovbetragtninger. 
-0-

Efter at Landstin get i Fjor havde 
modtaget Forslagene til Fiskeriloven 
fra Folketinget, blev der nedsat et 
Udvalg til Overvejelse af disse. Ud- l 

De almindelige Kvaler, som en 
Fisker ellers har med Snøregangen 
til Rusen, er her ganske undgaaet, 
da Fiskeren nu ikke behøver Snø
reline. Man lægger nu kun en Line 
med en Knude' ind i Rusen, og idet 
man med Laasen spænder denne 
sammen om Linen, kan denne ikke 
hales ud, hvad der jo unægteligt 
er betydeligt sikrere og simpelt. 

Der kan vist jkke være Tvivl om, 
at Hr. Larssons Opfindelser har Be
tydning, og han er gerne til Tjene
ste med udførlige Oplysninger. En
hver dansk Fisker vil, for en ganske 
ringe Afgift, kunne erholde Ret til 
at drage Nytte af Fisker Severin 
Larssons patenterede Opfindelser. 

(Dansk Fiskeritidende). 

valget blev imidlertid ikke færdig 
med sit Arbejde, og i den indevæ
rende Rigdagssamling er Forslagene 
derfor atter blevet forelagt i Lands
tinget, som atter har nedsat et Ud
valg (la Oour, Jørgen Hald, J. A. 
Hansen, N. Hansen, Kragh, Lange, 



Nr. 24. Ferskvandsfiskeribladet 201 

Lewinsky, Carl Madsen, Maegaard, 
Nordby, Nygart, Olufsen, Rambusch, 
Sonne og Windfeld-Hansen). For'
haabentlig faar Udvalget sluttet sit 
Arbejde i Vinterens Løb, men inden 
dette sker, kan der være Grund til 
at kaste et Blik paa Lovforslagene, 
saaledes som de forlod Folketinget, 
og undersøge, om der er noget, 
som mltn kunde ønske ændret nu i 
Lapdstinget. Jeg har allerede tid
ligere*) omtnlt forskellige saadanne 
Ønsker, men skal nu gennemgaa en 
Række Ændringsforslag, som jeg 
paa Opfordring af Udvalgets For
mand indsendte til ham un~er den 
20. ~hj. Nogle af Forslagene, der 
drejer sig om formelle Ændringer, 
Stavefejl 0.1. springes dog her over. 

Ferskvnndsfiskeriloven. 
a. Til § 1 2 føjes: "Dog kan Fi

skeriretten skilles fra Grunden, naar 
den derved forblive?' elle?' kommer i 
Statens Eje." 

b. Til § ] 3 føjes: "Hvis de?' be
gæres Afløsning af FiskerireUighede1', 
kan Staten overtage disse enten efter 
mindelig Overenskomst eller etter 
Kendelse af en Landvæsenskommis
sion som fm'an nævnt." 

c. Til § l som nyt Stykke mel
lem 3. og 4, Stk: Gøres Fiskeriret
tigheder, der ikke eT knyttet til den 
til Fiskevandet stødende Grund, tit 
Genstand tO?' Handel, hm' Staten 
ForkøbsTet. Sælgeren er pligtig til i 
betimelig Tid at underrette Staten 
om det paatænkte Salg. li 

ad a, b og c. Det er vel en 
blandt alle forstaaende Ferskvands
fiskere almindelig Opfattelse, at det 
vilde have været langt bedre, om 

*) Ferskvandsfiskeribladet, 1916, Sd. 
40-42 og 45-54. 

de ferske Vande ikke havde været 
stykket ud paa saa mange Hænder. 
Fiskeriregulativer kan i nogen Maade 
raade Bod paa de uheldige Ejen
domsforhold, men det var dog som 
Regel langt at foretrække, at hvert 
Fiskevand kun havde een Ejer eller 
Bruger. Nu er der adskillige Ste
der, hvor Vandene er i Eneeje ; 
dette .Forhold trues imidlertid af 
Afløsningsbestemmelserne (som dog 
paa andre Punkter maaske kan gøre 
Gavn). Kravet om Ophævelsen af 
En keltpersoners Særrettigheder og 
Fiskeriets Krav om Fiskevandenes 
Samlethed, kan formentlig enes ved 
at lade Staten bliver Ejer af de 
paagældende Vande (Punkt b og c) 

Der er vistnok slet ingen Anled
ning til at fastholde Fii?kerirettens 
Uadskillelighed fra Grunden, naar det 
drejer sig om Staten; denne bør 
kunne afrunde sine FiskevaIlde (i 
adskillige Søer -- ]'ures0, Esrom 
Sø, Silkeborg Søerne osv. - ejer 
den Størstedelen af Fiskeril'etten, men 
vil under de nugældende Bestem
melser ikke kunne erhverve de mang
lede Dele uden tillige at skulle 
købe den i denne Forbindelse vær
diløse Jord). Hvis Staten gerne vil 
købe, og Ejeren gerne vil sælge, og 
Handelen vil være til Gavn for Fi
skeriet og ikke til Skade for nogen 
- hvorfor skal den saa være for
budt? Den bør være tilladt (Punkt 
a). Staten bør ogsaa kunne sælge 
Ejendom, men reservere sig Fiskeri
retten. (Det var saaledes uheldigt, 
at Staten maatte give Afkald paa 
en ret vigtig, men i Øjeblikket 
temmelig værdiløs Strækning af 
Silkeborg Langsø, da den solgte det 
nedlagte Skovfogedsted"Lysbrohus"). 

Mod de tre Tilføjelser (a, b og c) 
kan jeg egentlig ikke tænke mig, 
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at der fra nogen Side kan rettes 
reelle Indvendinger (derimod nok 
mod Affattelsen, særlig af c). Der 
er jo ikke Tale om nogen Art Tvangs
salg, men kun om i paakommende 
Tilfælde at imøde1wmme begge Par
ters Ønske. Jeg beklager, at min 
Opmærksomhed først blev fæstet 
rigtig paa disse Spørgsmaal efter, 
at Lovforslaget havde forladt Folke
tinget, thi det havde formodentlig 
ikke voldt Vanskeligheder at faa 
Æn dringerne indført her. Saafremt 
Lovforslaget alligevel skal tilbage
sendes til Folketinget (og det nød
vendiggør den nuværende Affattelse 
af Regulativparagraffen (§ 19 for
mentlig), maa man haabe, at Lands
tinget nu vil indføje de foreslaaede 
tre Punkt8r, der som sagt maa an
tages at ville gaa glat igennem i 
Folketi uget. 

d. §] 1 2 affattes saaledes: For
inden Vandsynsmændene eller Land
væsenskommissionen afsiger Ken
delse, skal der gives Fiskeriinspek
tøren ved Ferskvandsfiskeriet Ad
gang . .... 11 

Ad d. Motiveringen findes i Fersk
valldsfiskeribladet, 1916, Sd. 52. 
Der vil kunne ødelægges meget og 
j god Tro, om Vandsynsmændene 
alene skal kunne afgøre Fiskeri
spørgsmaal. 

e. I § 13 2 indføjes efter "de i 
§ 11 nævnte ~lyndighedel"" "Fiskeri
inspektøren" og i Linie 8 udgaar 
Ordede "i § 11" og erstattes med 
"foran". 

ad e. Det synes urimeligt at lade 
de i Forslaget nævnte usagkyndige 
ene .om at afgøre disse sikkert 
jævnlig meget vauskelige Sager. 

f. § 15 3 affattes saaledes: "Land
brugsministeren kan dog, hvor dej" 
er oprettet Regulativ for et Fiskevand, 

paa Andragende fra den paagældende 
Fiskeriforenings Bestyrelse tillade 
F angst og Ilandbringelse af fredede 
Fiskearter i Fredningstiden, men 
kun til Udklæknjngsanstalters For
syning med befrugtet Rogn og i 
øvrigt paa de Betingelser, som Land
brugsministeren maatte fastsætte. 
Landbrugsministeren kan tillade, at 
Fisk, der er benyttet til Udklæknings
anstalters Forsyning med befrugtet 
Rogn, maa i Fredningstiden sælges 
og forsendes direkte til Udlandet paa 
nærmere af Landbrugsministeren 
fastsatte Vilkaar. Tilladelse til Salg. 
og Udførsel kan efter Landbrugsmi
nisterens Skøn gives enten til den 
paagældende Fiskeriforening eller til 
en Udklækningsanstalt. Overtrædelse 
af de fastsatte Vilkaar straffes med 
Bøder paa indtil 800 Kr., hV01'hos 
Tilladelse til Eksport i Frednings
ttden bortfalder; drejer det sig om 
de under Litra a nævnte Fisk, kan 
Bøden ikke sættes lavere end 400 
Kr. 

Den samme Tilladelse og paa til
svarende Betingelser kan Landbrugs
ministeren tillige indrømme fiskeri
berettigede ved Vande, hvor Regutativ 
i7cke lader sig oprette i Henhold til 
§ 19." 

ad f. Tilladelse til Fangst i Fred
ningstiden bør som hidtil kun kunne 
gives Fiskeriforeninger med Re
gulativ for det paagældende Vand 
og dermed ligestillede (Vande i 
Eneeje o. 1.) (Lov af 4. Maj 1907 
§ 6, Stk. 2 og Stk. 3). 

Sker der Misbrug ved Salg af 
f. Eks. Gedder, vil en Bøde paa 
400 Kr. oftest være en altfor haard 
Straf; kun for Laks og Ørred vil 
de store Bødestraffe altid være paa 
deres Plads. 

Om Motiveringen for at give Fi-
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skeriforeningerne Udførselselstilla
delse se Ferskvandsfiskeribladet, 
1915, Sd. I!JH-194. 

Som Eksempel kan nævnes For
holdene ved Skive-Karup Aa. Der 
er Fiskeriregulativ, og man maa 
paa betryggende Maade kunne over
lade Fiskeriforeningen at sælge den 
afstrøgne Fisk. Rognen klækkes na
turligt i de ved Aaen beliggende 
Klækkeanstalter : "Kilden" ved Ka
rup og "Høgild Mølle", som begge 
er i privat Eje. Faar Klækkean
stalterne derimod Tilladelsen, kom
mer de til at snylte paa Fiskerne, 
der da næppe faar det fulde Ud
bytte af deres Fangst, men maa 
afgive en Del til Bevillingshaveren. 
Vil Fiskeriforeningen da købe Klæk· 
'keanstalterne for at drive dem selv, 
vil Prisen kunne skrues op paa 
Grundlag af Lovbestemmelsen. For
eningen nødes da rimeligvis til at 
bygge en Klækkeanstalt selv, medens 
den ellers havde kunnet benytte de 
forhaandenværende. Lignende ,For
hold findes ved de fleste større 
Aaløb. 

Det maa erindres, at Ørredbe
standen antages at faa større Til
vækst, naar 10 fllo af den klækkede 
Rogn udsættes som spæd Yngel, end 
hvis Ørrederne selv havde leget i 
det fri. Det maa følgelig antages 
at være til Gavn for den samlede 
Ørredbestand, at et stort Antal Ør
reder afstryges. Klækkeanstalternes 
Forbrug af Rogn bør derfor heller 
ikke beregnes efter Dam brugets 
Krav paa Ørredyngel, men man 
maa - en planmæssig UdsættelBe af 
et vist Procenttal af Yngelen for
udsat - betragte en rigelig Ørred
fangst i Aaløbene med paafølgende 
rigelig Udvinding af god, moden 

Rogn som et Gode for Ørredbestan
den. 

g. I § 19 udgaar Stykket fra 
Linie 8: "Naar en elle1' flere" til 
Linie 22: " .... ingen afgive me1'e 
end 4/)temmer." Det erstattes med 
følgende: 

"Naar een eller flere fiskeriberettigede 
ønsker et Regulativ oprettet, foraniedi. 
gc-r vedkommende udarbejdet Udkast 
til et saadant og indsender det til 
Fisker#nspektøren. Denne fremskaf
fet' da gennem Bestyrelserne for Kom
mttnerne ved det paagældene Vand
omraade en af Sognefogederne attesteret 
Fortegnelse over samtlige de i ve(l
kommende Vand fiskeriberetti,qede med 
Angivelse af Arealerne af deres Fiske
vand. Kommw~albestyrelserne er plig
tige at skaffe disse Fortegnelser med 
en Maaneds Varsel. Fiskeriinspek
tøren indvarsler til Møde ved Hen
vendelse med mindst tre Ugers Varsel 
til de paagældende Kommunalbesty
relser, der bekendtgør Mødet paa den 
paa Egnens brugelige Maade med 
mindst 14 Dages Varsel. 

Paa Mødet fremlægger Fiskeriin
spektm'en Fot'slag til Regulativ og 
Fortegnelse over de fiskeriberettigede 
med Arealangivelse. Saafremt detltalve 
Antal af de tilstede1Jærenil.e Stemmer, 
rePræsenterende (let halve af det samle
de Vandareal, afgives for Regulativet, er 
dette vedtaget. Ikke mødende fiskeri
berettigede kan afgive skriftlig Fuld
magt; men ingen kan afgive mere end 
een Stemme, hvorimod han som Ejer 
eller gennem Fttldmagt kan repræsente· 
re flere Lodder. De tilvarslede Kommu· 
ner kan hver sende en med behørig 
skriftlig Fuldmagt forsynet Sende
mand, som kan afgive Stemme fot' det 
Areal af det til hans Kommune hm'ende 
Vand, .'lom ikke allerede er repræsenteret 
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ved Ejeren eller ved hans befuldmæg
tigede." 

ad g. Den nugældende Lovs Be
stemmelser om Oprettelse af Regu
lativer har i det store og hele vir
ket godt. I et enkelt Tilfælde har 
personlig Bitterhed og Ufordrage· 
lighed medført en uholdbar Situa
tion, der har sat saa meget i Røre, at 
det næppe vil være mulig at bevare 
Paragraffens hidtidige Affateise. De 
.i Folketinget foretagne Ændringer 
er dog yderst uheldige og vilde, om 
de blev Lov, fremtidig omtrent 
hindre Oprettelse af Regulativer (se 
Ferskvandsfiskeribladet 1916, Sd. 
53-54). Det gælder da at finde en 
brugbar Maade, men det maa af Hen
syn til den rejste Stemning vistnok 
være en Forudsætning, at een Per
son kun kan afgive een Stemme ved 
Afstemningen om Regulativet. 

Hidtil har det været en lovlig stor 
Opgave for en Mand at søge Regu
lativ oprettet, idet han selv maatte 
skaffe Fortegnelse over Lodsejerne. 
Herpaa er Oprettelsen af flere paa
tænkte Regulaliver stI;andet. Det 
synes rimeligt at lade Fiskeriinspek
tøren have Forpligtelse til at ordne 
Forberedelserne, hvilket vil lettes 
ham meget, om der paalægges Kom
munernes Pligt til at skaffe de nød
vendige Fortegnelser over Ejendoms, 
forholdene. 

Da efter det hel' fremsatte Forslag 
hele Vandomraadet er repræsenteret 
(ved Ejeren, ved hans befuldmægti
gede eller ved Kommunens Sende
mand), og da Halvdelen af Arealet 
skal stemme for Regulativet for at 
dette kan vedtages, er der næppe 
Grund til at frygte Overrumplinger, 
og Mødet kan derfor være beslut
ningsdygtigt uden Hensyn til Antal
let af de' mødte Personer. 

Det vilde paa den Maade blive 
langt mindre besværligt end nu at 
faa oprettet Regulati ver for lange 
Aastrækninger, hvilket vilde være 
en værdifuld Vinding, 

h. Til § 22 1 føjes: "Ligeledes 
lean Landbru.gsministeren meddele dis
se Pe?'soner Ret til at færdes ove?' 
de Jorder og private Veje, som støder 
til de i denne Lov omhandlede Van
de" • 

ad h. Som Leder af de paa Land
brugsministeriet Foranstaltning fore
tagne Fiskeriundersøgelser i de fer
ske Vande har jeg allerede haft 
Brug for at færdes ved Søbredden 
for at undersøge Geddelegepladser 
o. s. v.; det er hændet mig, at jeg er 
bleven vist bort, og derved er der 
med den nugældende Lov intet at 
gøre. Rent galt vilde det blive, 
naal' de af Landbrugsmipisteren i 
U dsigt stillede, højst paakrævede 
Forsøg med 0rredvande skulde fore
tagos (jvf. Folketingets Forhandlin
ger, l/S 1916 Sp. 3515 og 3518). 
Tilladelsen svarer omtrent til den 
Fiskeritilsynet har (§ 24). 

De i § 22, andet Stykke omtalte 
Forsøgsvande faar desværre sikkert 
ingen Betydning (se Ferskvandsflske
ribladet, 1915, Side 204-205). 

i. Ny Paragraf (mellem § 24 og 
§ 25): "Fiskere og andre fiskeribe
rettigede ved de i § 1, første Stykke 
nævnte Vande samt Fiskehandlere er 
pligtige til paa Forlangende al Fiskeri
tilsynet at opgive deres F angst og 
Omsætning efter bedste Overbevisning. 
N ægter nogen at opgive Fangst elle1' 
Omsætning, eller opgiver han forkeTt 
mod bedre Vidende, anses han med 
Bøder fra . . . til . . • ". 

ad i. Den nuværende Statistik 
101' Ferskvandsfiskeriet er yderst 
mangelfuld og kan næppe blive stort 
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bedre under de nuv-ærende Forhold, 
da overordentlig mange ikke er 
villige til at give Oplysninger om 
deres Fiskeri. Det er saaledes meget 
beklageligt, at der nu ved Fersk
vandsfiskerilovens Behandling kun 
kan gives daarlig Besked om Fiske
riets Værdi (c. 1 Million Kroner 
aarlig), og det er yderst uheldigt, 
at der ikke er Mulighed for at kon
statere Virkningen af f. Eks. Yngel
udsætninger, der foretages med Stats
tilskud (Ferskvandsfiskeribladet, 
1915, Sd. 53 og Folketingets Forh., 
iJg 1915, Sp. 3515 og 3518). 

j. Til § 29 føjes som nyt Stykke: 
"Skade forvoldt paa Legepladser og 
Opvækststeder for Laks og Ørred 
eller andre Vandt'etisk ved Forurening 
eUer paa anden .Maade samt Skade 
forvoldt ved Afspærring eller Forure
ning af Vandommader, der tjener 
Vandre/is1c til Gennemgang, ska~ er
stattes Statskassen". 

ad j. Motiveringen findes i Fersk
vandsfiskeribladet, 1916, Sd. 51 ("I
det man gaal' ud fra . . . ") og 
1915, Sd. 205-206 ("Er der f. Eks. 
gaaet 7 Aar . . ., 'i). 

k. I § 30, andet Stykke, andet 
Punktum, udgaar Ordene ,,2det 
Punktum". 

ad k. Som § 30 nu er affattet, 
forældes det Krav, man har paa, at 
nye Afløb skal sanktioneres, saale
des at en Fabrik f. Eks. ikke vil 
kunne idømmes Bøde for at have 
undladt at tilkalde Myndighederne, 
med mindre Paatale sker i Løbet 
af det første Aar. Hertil synes der 
ikke at være nogen Anledning, og 
en saadan Bestemmelse vilde sikkert 
virke uheldigt. Bødekravet bør ikke 
kunne forældes (Ferskvandsfiskeri
bladet, 1915, Sd. 205-206). 

Saltvandsfiskeriloven. 
I. I § 14 udgaar Stykket fra 

Linie 6:".Landbrugsrninisteren kan 
dog tillade . .. " til LiniH 14: " .. 
Tilladelse til Eksport i Predningsti
den bortfalder". 

ad I. Denne Del af § 14 (om 
Saltvandsfiskernes Adgang til Fangst 
i Fredningstiden) bør formentlig helt 
udgaa, eller den bør forsynes med 
en Tilføjelse, som sikrer mod utidig 
Anvendelse af den. F. Eks.) at dens 
Anvendelse i det paagældende Til
fælde skal anbefales eenstemmigt 
af Fiskeriraadet, eller at den ikke 
maa møde :Modstand hos nogen 
Fiskeriforening ved noget med Regu
lativ belagt Fiskevand, der munder 
i det paagældende Omraade (Fersk
vandsfiskeribladet, 1916, Sd. 41-42). 

m. § 41, andet Stykke, bør ud
gaa. 

ad m. Der gives ved denne Und
tagelsesbestemmelse (om Fiskeriet i 
Skive og Hjarbæk Fjorde) Fersk
vandsfiskerne i den paagældende 
Egn en uretfærdig Særstilling (Fersk
vandsfiskeribladet, 1916, Sd. 42). 

'l'jl disse Ønsker om Ændringer 
i Lovforslagene kan passende knyt
tes Ønsket om, at det høje I,ands
ting maa tage velvilligt paa den 
Række nye Bestemmelser, som er 
blevet indføjet i det andet Ting, og 
da særlig paa den ny § 7, som i 
faglige Kredse regnes for et betyd
ningsfuldt Skridt hen mod Fiskeriets 
rationelle Ordning. 

Frcderiksdal v. Lyngby, d. 8. Decembcr 1916. 

C. V. Otterstrøm. 
mag. scient. 
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Forskellige Fiskeretter. 
Badensisk Gedde. 

Skællene skrabes af en Gedde paa 
} 1/2 kg, den udtages, afvaskes godt, 
men pas paa at Skindet ikke beska
diges. Fisken bestrøs med Salt og 
henstaar hermed 1 'rime, den af
vaskes og tørres, stilles derefter paa 
Bugen paa en med Smør smurt Bra
depande og bestryges med revet 
Løg, reven Parmesanost og, stødt 
Brød, oyerdryppes med smeltet Smør, 
overhældes med 1/4 Liter sur Fløde 
og steges i ell ikke for varm Ovn, 
indtil den har faaet en smuk Farve. 

Under Stegningen dryppes Fisken 
engang imellem med Fløden paa 
Panden, men varsomt, at ikke den 
brune Skindside ødelægges. N aar 
den er færdigstegt, lægges den paa 
et Fad og stilles ved Varmen, me
dens Saucen tilberedes. 

I Skyen, som har dannet sig paa 
Panden, hældes lidt mere Fløde, til
sættes lidt Sagomel, udrørt i kold 
Fløde, og nogle hakkede Sardeller. 
Saucen raar et godt Opkog, stryges 
igennem Sigten og bringes under 
I)iskning med Riset omtrent i Kog; 
den maa yære rigtig varm, naar den 
serveres til Fisken. 

Stegt Aborre. 
10 smaa Aborrer renSI3S, Skællene 

afrives paa Rivejærnet, Rygbenet 
udtages og saa mange som mulig 
af de smaa Ben søger man at faa 
med. Fiskene skylles, tørn's ud- og 
indvendig og fyldes med en Cham
pignonsfars eller Brød do.: 

Løgskiver brunes i Smør, herover 
hældes 1/2 Flaske hYid Vin, lidt Vand, 
Salt og ubetydelig Peber. Denne 
Sauce jævnes med brunet Smør og 
Mel, bagt sammen og opspæd t med 
lidt af Væden - Yin og Vand. A-

borrerne vendes i Mel, lægges i et 
Gratinfad - Halerne til samme 
Side - Saucen hældes over dem, 
de bestrøs med Brød og reven Par
mesanost, og Gratinfadet med Fi
skeretten staar i den varme Ovn 
1/2 Time mindst. 

Fiskekasser 
af Gran Og' POI)pel leveres fuldt 
færdige med Net og Navn. 

150 Kasser kan leveres daglig. 

Rothe Hansen, 
'('ræbsIldel en g'I'08, 

SOI'O. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. IAunderskov 

Telefon 13 Telefon 13 
tilbyder pl'ima ø.ineæg, Yngel 
og Sætteflskaf Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte
fisk at Karper og Suder 
til ,absolut billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Kar
per og Suder købes og afllentes paa 
nærmeste Jernbanestation mod Kon-
tant. J. C. Chtristp,nsen. 

~~~®~~~~~~~~~~~~~® 

i øjneæg! 
i af I 
~ Bæk- og Regnbueørred ~ Æ -, 
w faas bedst og billiglIt @ 

I LUndgaa~~ Fiskeri ~ 
I p'. Vejen. i 
i Tilkendt GuIdmedailIe I 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø-i ben havn 1912. li{ 

®~~~~~® 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9d8R f/) am Rultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. IIansmt &; P.Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~tl~~~~~~~$i~~e 
I' Æ 
I Portionsørrei I 
~ . @ 
~ større Ørred, Gedder, Karper, ~ 
~ Suder, Skaller, Aborrer I 
ffi ffi 

I købes og afbentes med Specialvogn paa nærmeste W 
J

. ffi 
ernbanestation. Æ i KontRDt Betaling. I 

~ G. Domaschke, ~ 
~ J<'illehhandI1lnr;, . Hedin 40, ~ 
_. Lellrterlltrasøe 18-19. ~ I Telegr,.-Adr.: Forenenhande.l. . i 
.~~~~~~~~~~~~~~. 

Averter 
i Foreningens Medlemsblad! 
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Lystfiskere! 
Hige Forel-, Lax- og andre Fersk

vandsfisk i sydlige Sverig. 

Dr. J .. indstedts Fiskerier. 
F arl Of, Sverige. 

Averter i Medlemsbladet! 

U ndertegnedes Fiskeri 
(Damkultur), 

beliggende mellem Ejstrup og Lun~ 
derskov Stationer er til Salg eller 
Forpagtning straks eller til Foraaret. 
Forespørgsler fra virkelige Købere 
eller Forpagtere beflvares . 

.1l1a'ptin us ~Ji"riis, 
Hjarup pr. Kolding . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
æ c106ann· von ei/zen, æ 
• • : edsv()'}'en Fiskeauktionarius, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: S altvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • 
: !.!·i!· .. ···_ ....... ~ Store Basiner for levende Fisk. ";"'~!.O""'! : 

• • • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • • Telegr.-Adr.: Fiøeheitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 1,54'7, Hambnrr;. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Kupon. 
Undertegnede indmelder .sig herved som Medlem af "Ferskvands

fiskeriforeningen «. - Kontingent 4 Kr. samt 20 Øre for et Loveksemplar 
følger pr. Postanvisning. 

kan hæves ved Postopkrævning . 

................... .......................................... , den .... . . ............. .191 

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

Postad r'esse :. 

NB. Kuponen hedes i udfyldt Stand tilsendt Foreningens Formand, f It-. 
Cand. Bie, Hobro, eller til Bladets Kontor: Dr, Hoffrneyer, Sorø, Pengeforsendel
ser bedes dog adresserede til Foreningens Kasserer, Hr. Sagfører Jul. Nors, Ribe. 

Statskommlent, Magister Chr. Løftinr;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Boe;trykkeri (Aktiea.lskab) ved RasmusseIl-Krogh. 
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