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Aarsberetning. 
-0-

Aaret 1916 stod atter i Krigens 
Tegn. og Fiskernes Gerning og Disposi
tioner blev stadig prægede af al den 
Usikkerhed og alle de Vanskelig
heder, som en saadan Tilstand nød
vendigvis medfører. Men det skal 
siges straks, at ror Frivandsfiskerne 

• har Aaret rorretningsmæssig set 
været blandt de bedste. Thi vel 
har alle Raavarer, som Tjære, Garn, 
Net OSV., der er nødvendige for Er
hvervet, været uforholdsmæssig dyre; 
men Fiskepriserne har til Gengæld 
den hele Sommer- og Efteraarsæi
son været saa høje, at Aaret alli
gevel har givet god Fortjeneste. 

Hvad Damkulturene angaar, har 
det forløbne Aar derimod næppe givet 
videre Overskud. Dels har Fiske
foder omtrent ikke været til at op
drive, ogdelshardePriser, der er op
naaede for Portionsfisk gennemgaa
ende været forholdsvis lave, ligesom 
Handelen med befrugtede Æg har 
ligget ganske nede. 

Har Forholdene for Fiskeriet gen-

nem hele det forløbne Aar været 
usikre og vanskelige, saa synes det, 
som endnu flere Vanskeligheder 
skal optaarne sig for vort Ferskvands
fiskeri mod Aarets Slutning. 

Som bekendt har de allierede 
Magter (England og Frankrig) for 
ganske nylig forbudt al Tilføreise 
af Petroleum, Kroge, Net og Garn 
til Danmark, forsaavidt disse Ting 
bliver benyttede til Fangst af Fisk, 
der exporteres til Tyskland. 

Da vort Hovedmarket for Fisk 
imidlertid nu og altid hal' været 
netop Tyskland, vil man forstaa, al' 
dette omtreut er et Dødsstød for 
det danske Fiskeri. Man ser da og
saa i disse Dage, at Saltvandsfiskel'lle 
- som dette Forbud selvfølgelig 
ogsaa gælder - lægger deres Kut~ 
tere op, fordi det ikke kan betale 
sig at fiske til de Priser, del' kan 
opnaasfor Tiden, ogfordi det omtrent 
er umuligt at skaffe det nødvendige 
Petroleum. Vi faar derfor ha abe, 
at. den danske Regering snarest mu
lig maa finde Udveje, der atter kan 
faa Erhvervet ind i naturlige For
mer. Mærkværdigt er det forøvrigt, 
at VOr Regering ikke forlængst har 
søgt en Ordning med England og 
Frankrig, saa de nuværen de umulige 
r.t.'ilstande var undgaaede. 
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Det har jo ikko manglet paa 
kraftige Advarsler fra engelsk Side, 
saa man skulde tro, at der havde 
været god Tid til at kaste Brønden 
til, fodnden Barnet var druknet. 

Situationen er i den senere 'I'id 
yderligere forværret og vanskelig
gjort for Fiskerne ved Tyskernes 
Centralisation af Fiskehandelen og 
den danske Regerings Regulering 
af E:li:porten, saa Fremtiden ser ret 
mørk ud for Erhvervet. 

Vejrforholdene har i det forløbne 
Aar været yderst uheldige for Til
væksten hos flere af vore Fersk
vandsfisk. Som ofte tidligere om
talt, staar Fiskenes Fordøjelse i nær 
Forbindelse med det omgivende 
Vands Temperatur, idet Fiskene, som 
de koldblodige Dyr de er, ikke 
producerer nogen Egenvarme, men 
er indrettet paa, at fordøje bedst, 
naar de Næringsemner, der findes i 
det Vand, hvori de lever, er til
stede i størst Mængde. 

Da dette kun finder Sted ved 
ganske bestemte Luft- og Vand
temperaturer, er de forskellige Fi
skearters Fordøjelse indstillet efter 
den Temperatur, hvori deres Yng
lingsføde finder de gunstigste Be
tingelser for sin Formering og Mang
foldiggørelse. 

De lakseagtige Fisk (Ørred, Stal
ling, Laks) fordøjer saaledes bedst 
ved en Vandtemperatur af 8-12 Gr. 
C., derimod gaar Fordøjelsen bedst 
og mest energisk for sig hos de 
karpeagtige Fisk (Karper, Suder, 
Skaller) og hos Aalene ved en højere 
Vandtempera,tur. 

N aar vi derfor ved dette, og tillige 
tænker tilbage paa den forløbne 
Sommer, saa er vi samtidig klare 
over, at Aaret mas. have været 
gunstigt for Laksefiskene, altsaa i 

denne Forbindelse for Fiskene i Dam
kulturerne, hvad Fordøjelsen og det 
almindeligt Velvære angaar j medens 
den kølige, regnfulde Sommer kun 
har givet ringe Tilvækst hos Karper, 

'Suder og AaI. 
Hvad angaar Arbejdet med Fiskeri

lovene, saa er dette fremmet ganske 
godt i det forløbne Aar, og der er 
al Udsigt til, at faa dem færdige fra 
Rigsdagen i det kommende Aar, 
hvis intet uforudset indtræffer. Hel
digvis synes der denne Gang, at 
være saa megen Forstaaelse og Ind
sigt til Stede for disse Sager blandt 
vore Lovgivere, at man tør vente 
et efter Forholdenes Natur gunstigt 
Resultat for vort Ferskvandsfiskeri; 
og derved vil jo adskilligt være 
vundet. 

Dog, alle Love og Forordninger 
hjælper jo kun lidt, saalænge Kri
gen - Verdenskrigen - varer, den 
forrykker alle Beregninger og umu
liggør alt maalbevist Arbejde. Skal 
vi derfor ikke, baade for vort Ar
bejdes Skyld, og først og sidst for 
den lidende Menneskeheds Skyld i 
alle de krigsførende Lande, ønske, 
at Freden snarest maa komme. Med 
det Ønske og en Tak, fordi Dan
mark indtil Dato er holdt udenfor 
Krigen, ønsker vi vor Læsekreds 

~t glædeligt ,flytaaF! 

Fisketur. 
-0-

(Lystfiskeri-Tidende). 

Efter at have forsøgt Lyngby Sø 
3 a 4 Gange med Dyp i Slutningen 
af Maj og i Begyndelsen af Juni 
Maaned, hvor jeg vel hver Gang 
havde faaet fra 6 til 7 Gedder, men 
kun Smaagedder, ikke over 21/2 a 
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3 Pd. i Gennemsnit, havde min Fiske
kammerat, som jeg oftest tisker sam
men med foreløbig tabt Lysten, til
med da Vejret var uroligt og koldt. 

Jeg selv havde imidlertid bestemt 
mig til at gentage Forsøget Søndag 
den 4. Juni. Vejret var ogsaa denne 
Dag koldt og blæsende fra Morgen
stunden, og jeg tog derfor først ud 
med 11 -Toget. Jeg havde en Mand 
med til at ro for mig, som paa sine 
Fridage i de senere Aar stadig har 
været med paa mine Ture, naar jeg 
tiskede alene, en Søn af Fiskeri
foreningens gamle Fisker Ibsen. 

Vi var først paa Fiskepladsen i 
Lyngby da Klokken var over 12, og 
paa dette Tidspunkt syntes Blæsten 
at være taget noget af. Vinden 
stod nordvest f og det eneste Sted, 
hvor der var nogenlunde Læ, vftr 
oppe ved Virum Mosen, hvor jeg 
derfor besluttede at begynde mit 
Dypfiskeri. 

Allerede i 'første Udkast havde 
jeg Bid paa dybt Vand i een af de 
smaa Vige oppe i Mosen. Da jeg 
har vanskelig ved at staa tilstræk
keligt længe, inden jeg rører Linen, 
begyndte jeg selvfølgelig at føle til 
Fisken, og llesultatet var, at næsten 
hele Indholdet af mit Hjul i Løbet 
af næste Øjeblik stod ud i Søen. 
Det var ingen lille Gedde, der tog 
en saadan Fart, men desværre var 
den ogsaa væk med det samme, og 
jeg dyppede saa videre hen over 
Mosen. hvor jeg kort efter atter fik 
Bid. 

Biddet var svagt, men belært af 
Erfaring fra mit foregaaende Ud. 
kast lod jeg Linen urørt i samfulde 
3 Minutter, uden at. Fisken rørte 
sig det ringeste. (Forts.). 

Lystfiskere! 
Rige I"orel., Lax- og andre Fersk

vandsfisk i sydlige Sverig. 
Dr. Lindstedts Fiskerier, 

FarlOf, Sverige. 

Fiskekasser 
af Gran og (-oppel leveres fuldt 
færdige med Reb og Navn. 

150 Kasser kan leveres daglig. 
Rothe Hansen, 

Træhandel en gros, 
Sorø. 

~. I øjn~æg 
I
• Bæk- og Regnbueørred 
.. faas bedst og billlgat 

fra 
\V 

Lundgaard Fiskeri 
pr. Vejen. 

Tilkendt GnidmedailIe 

benhavn 1912. 

i~~~~~~ 
Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes pas. nærmeste Ban~8tat.ion mod Kontant. 

J. C. ChritJttmtsen. 
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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 OD Suder 
sælges. 

d9~J/d86 f/)am6ullur.· 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

._--_._._-------

.~~~~~~i~~~~~ 

I Potlionsørrei I 
I større Ørred, Gedder, Karper,' i 
~ Suder, Skaller, Aborrer ~ 
i købes og afhentes med Speeialvogn I,aa nærmelilte ! 
~ Jernbanestation. v.-I Kontaut Betaline· I 
il Fi.ell .... ndb!~ Domaschke, Berlin 40, 'i fK Lehrtentralll.e 18-19. I 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Statskommlent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bolltrykkeri (Aktie.elskab) nd Rasmussen-Krop. 



F ers kvan dsfisk eribladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HojJmeYe'r, Sorø. lelefon 24 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

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

Nr. 2. 15. Jannar. 1917. 

Indhold: 
Karpeopdræt i øvre-Italiens Hismarker. 
Indførselen af Bomuldstrikolage samt 

Fiskenet. 
De jyske Fiskerihavne. 
Fisketur. 
Annoncer. 

Karpeopdræt j 
Øvre-Italiens Rismarker. 

Af J. O. Waldmann, 
Brussel. 
-0-

Om ovennævnte Emne skriver Ty
skeren Waldmann en ganske interes
sant Artikel i Fischerei.Zeitung for 
31. Dec. 1916. 

Naar vi optager denne Artikkel 
i Bladet,er det dels for at give yore 
Læsere et nyt Bidrag til Kundska
ben om Karpens Levevis, dels for 
at pege paa, hvor uhyre vagtsom7 
me Tyskerne altid er, naar det gæl
der fremmed Konkurrence. Medens 
vi Danske, der dog kun lever i et 
lille Land med faa og enkle Muli~
hf-lder, netop havde al mulig Grund 
til altid at være paa Vagt for at 
gribe Chancen, hvor den fandtes 
ude idet Fremmede, saa er det i 
mange Tilfælde, som om vort Lands 

Lidenh ed ogsaa har indskrænket vor 
Horisont og faar os til at glemme, 
at der lever andre Folkeslag ude i 
Verden end vore aller nærmeste 
Naboer. 

Om den Italienske Karpeopdræt
ning i øvre-Italien skriver Hr. Wald
mann følgende: 

Da det næppe er almindelig be
kendt, at Italienerne var godt paa 
Vej til at paaføre vore tyske Dam
ejere en farlig Konkurrence, skal vi 
bringe følgende Meddelelse l 

øvre-Italiens Rismarker er i de 
senere Aar efter en udstrakt Maale
stok blevne benyttede til Karpeop
dræt, og Resultaterne viser sig at 
være ganske glimrende, fordi Kar
perne i de fortrinlige Omgivelser 
vokser aldeles fænomenalt. 

Rismarkerne er oversvømmede, da 
Risen - en Vandplante kun kan 
trives i Vand. 

Man kom da paa den Tanke, for
søgvis at udsætte nogle enkelte Kar~ 
per i disse oversvømmede Marker, 
og da Forsøget lykkedes langt over 
Forventning, bestemte man sig for 
at udvide :Forsøget efter en større 
Maalestok, og indrette det som et 
Slags Till!:eg til Riskulturerne. 

I mange Egne var der derfor al
lerede inden Krigen et ganske be-
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tydeligt Karpeopdræt. Risen trives 
kun paa den bodste Jord i Italien, 
og som en Følge heraf fandt Karperne 
ogsaa paa disse Steder Føde i 
Overflod. 

Herom fortalte den nu afdøde ita
lienske Oberst Gerini i Turin -
forøvrigt var denne Herre en god 
Ven af Tyskerne, i Modsætning til 
Hovedmassen af Italienerne at 
Ejerne af Rismarkerne, der samti
dig drev Karpeavl, i mange Tilfælde 
havde ligesaa stor Indtægt af Kar
perne som af Rishøsten. Karper, 
der vejede et halvt Pund ved Ud
sættelsen om Foraaret, kunde paa 
en Sommer, uden Tilskud af kunstigt 
Foder komme til at veje op til fem 
Pund. 

Hele Arbejdet ved denne Karpe
bedrift bestaar i Udsætning og Fangst 
Tø bene var forholdsvis ringe, da der 
hverken fandtes Odder eller Hejre 
i disse Egne, ligesom det ogsaa var 
meget vanskeligt for menneskelige 
Fiskerøvere at (aa noget Ud~ytte 
af deres Arbejde i disse, med tæt 
Ris bevoksede Marker. Italienerne 
havde ydermere den Fordel af Karpe
holdet i Rismarkerne, at det bidrog 
til at indskrænke Malariaen - denne 
frygtelige Blodsygdom, som hærger 
Befolkningerne i mange Sumpegne 
i de varme Lande. 

En bestemt Slags Myg*), der lever 
i disse Egne, overfører nemlig en 
Blodparasit, der giver Andledning 
til den frygtelige Malaria-Feber, fra 
det ene Menneske til det andet, og op
træder paa sine Steder som f. Eks. 
i Afrika i et saadant Omfang at 
hele Landstrækninger bliver affol
kede. Det eneste Middel til at 
bekæmpe denne Myggeplage har 

*) Anopheles. 

hidtil været at udtørre Sumpene 
eller overgyde Vandet i dem med 
et Lag Petroleum, for derved at 
hindre Myggens Formereise, der 
sker ved at de lægger sine Æg i 
Vandet. 

For disse Myg og disse Mygge
larver er Karpen imidlertid en fryg
telig Fjende, og Tusinde og atter 
Tusinde fortæres af dem i Sommerens 
Løb. 

Naar Karpen saaledes ikke alene 
er en ypperlig Hjælper for Italie
nerne til at udrydde Malaria Syg
dommen, men tillige uden nævnevær
dig Bekostning giver en udmærket 
aarlig Indtægt, saa er det forstaae
ligt, at der kun er Spørgsmaal om 
Tid, naar der er Tale om Karpeop
dræt i Italien i større Sti1. 

Italienerne selv bryder sig imid
lertid ikke meget om Karpekød, og 
før Krigen var der derfor allerede 
en temmelig betydelig Export af 
Karper til Tyskland i Gang. Da 
Italienerne imidlertid kun drive Kar
peavl som Tillæg til Risdyrkningen, 
vil man forstaa, at de kan sælge 
Fiskene til en forholdsvis bi1lig Pris, 
og endda have god Fortjeneste der
af. 

Transporten med Specialvogn gen
nem Schweiz er heller ikke videre 
besværlig eller særlig dyr. Konkur
rencen for de tyske Karpeopdrættere 
var derfor ogsaa meget farlig, idet 
nemlig Italienerne var i Stand til 
at overfylde det tyske Marked med 
billige tre - til fem Punds Karper, 
samtidig med at Franskmændene fra 
Lyon sendte os deres smaa, magre 
Karper i Massevis. 

Efter Krigen vil denne Karpeindu
stri imidlertid faa betydelige Van
skeligheder at kæmpe imod, fordi 
Tyskland og Østrig da næppe kan 
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komme i Betragtning som Afsætnings
sted, og Frankrig, der selv er Ex
portør af Karper, heller ikke kan 
benyttes; men Faren for en Konkur
rent for den tyske Karpeavl er som 
sagt til Stede,. og kan give sig Ud
slag, saa snart Lejligheden dertil 
gIves, 

De jyske Fiskerihavne. 
-0-

Ministeren har forelagt Lovfor
slag om Anlæg af en større Fiskeri
havn ved Helshage til 11,400,000 
Kr. En mindre Fiskerihavn ved 
Hirtshals til 4,200,000 Kr. En Læ
mole ved Løkken til 500,000 Kr. 
og forskellige Arbejder i Ringkø
bing Fjord til iaIt 500,000 Kr. 

Indførselen af Bomulds
Trikotage samt Fiskenet. 

-0-

Grosserer-Societetets Komite og 
Industril'aadet meddeler: 

Da Importen vestfra af Bomulds
varer samt Fiskenet efter al Sandsyn
lighed indtil videre vil blive begræn
set til et nærmere fastsat aarligt K van
tum, vil en Fordeling af deune Im
port blive nødvendig. 

Delmportører, der indenfor Aarene 
1911-1916 inc1. har haft en direkte 
Import, enten vestfra eller andet
steds fra, og som fremdeles maatte 
ønske at deltage i denne Import, maa 
snarest muligt og senest inden 15. 
1917 skriftligt anmelde.dette til For
eningen af københavnske Manufak
tur - Grossister, Fordelingskontoret, 
Købmagergade 64, København K., 

hvilken Forening har paataget sig 
det med Fremskaffelsen af det nød
vendige statistiske Materiale og der
paa følgende Fordeling forbundne 
Arbejde. Nærmere Meddelelse vil 
derefter tilgaa paagældende Impor
tører. 

(Dansk Fis keritiden de). 

Fisketur. 
-0-

(Lystfiskeri-Tidende), 

(Fortsat). 

Gedden havde imidlertid slugtAgnet, 
og enhver Fisker kender jo det beha
gelige Syn, naar Linen, idet man 
rører ved den, overskærer den ene 
Aakandestilk efter den anden, saa 
ved man sikkert, at det er ingen 
lille Fisk, og kort efter havde vi en 
Gedde paa 7 Pd. i Baaden. 

Dette Bid, saavel som de efter
følgende paa denne Dag, var alle de 
saakaldte Flyyebid, hvor man kun 
mærker Biddet derved, at Vægten 
tages af Skallen, og Linen føres et 
større eller mindre Styk ke hen mellem 
Sivene og Aakanderne. 

J eg fik paa samme Strækning yder. 
tigere et Bid, ligeledes af en større 
Fisk' som uagtet den havde staaet 
i 3 Minutter, da jeg rørte ved den, 
slap Skallen. Jeg var nu paa det 
rene med, at det var en af de Dage, 
hvor de store Fisk endelig var at 
faa i Tale, men var højst betænke
lig ved Maaden, hvorpaa Fiskene bed; 
thi jeg kendt'r kun altfor vel af Er
faring, hvorledes saadanne Bid ender. 
idet Fisken, der allerede i Biddet 
farer ind mellem Grøde og Aakan
der derved ofte strax: snoer Linen 
omkring disse, mærker Krogen og 
slipper. Sluger Gedden derimod 
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Skallen strax, kan man endda haabe I 
paa et godt Resultat, men dette , 
s!nte~ efter min hid,~il gjorte Erfa-l 
rlllg Ikke at være 1 Ilfældet i Dag, 

en Gedde paa 5 Pd. i Baaden men , , 
derefter forfulgte Uheldet mig. 

J eg havde yderligere 5 Bid, alle 
af store Fisk, idet jeg saa Gedderne 
under Vandet, idet de bed. Alle 
Bidene var, som før omtalt Flyve-, ,) 

bid" og dem alle var jeg saa uhel
dig at miste, idet Gedderne, der 
stod pag, meget lavt Vand, strax 
snoede sig ind i Grøden. 

Klokken var imidleItid blevet hen
imod 6. Jeg var ærgelig over mine 
Uheld, og besluttede at tage hjem 
med 7 Toget, idet jeg ikke ventede, 

Jeg vidste' at mine Kroge var 
prima Varer, som jeg selv havde for
færdiget - til Forskel fra de fleste 
andre Dypfiskeres er mine Kroge 
ret brede foran Munden af Skallen, 
og som Følge deraf ret spredende, 
dog selvfølgelig ikke nedefter, thi 
efter min Erfaring beholder man nem· 
lig langt sikkrere de store Fisk med 
saadanne Kroge. Jeg selv har ad
skilligtl Gange i min Tid mistet 
store Gedder ved de i sin Tid brugte 
Kroge, som næsten sluttede til Skal
lens Hoved, og som vel; saafremt de 
var tilstrækkelig skarpe tog fat i 
Tarmen paa Gedden, men kun saa
lidt, at Tarmen med Lethed blev 
revet i Stykker, og Fisken undslap, 
hvorimod ved mine Kroge, jo mere 
der trækkes i Linen, desto dybere 
gaar de ind i Indvoldene paa Fi
sken. 

, at Bidene vilde blive bedre j Løbet 
af Aftenen. 

Min Line var omtrent dobbelt saa 
tyk, SODl den jeg sædvanligvis plej
t-1de at bruge, da jeg ikke havde kunne 
faa anden hos Børgesen, og mine 
Fiskegrejer var saaledes i den bed
ste Orden. 

Klokken var nu blevet heni
mod 2, da vi holdt Frokost. Vejret 
var klaret mere op, og Blæsten taget 
af, saaledes at der nu kun var en 
fin Brise i Mosen. 

Jeg holder altid af, naar Fiskene 
bider et Sted i Søen at blive ved 
der, saa længe dette giver noget 
Resultat, og har ofte gjort den Er
faring, at det betaler sig. Jeg be
gyndte dedor at dyppe det samme 
Sted, hvor jeg om Morgenen havde 
mit første Bid, og snart havde jeg 

Jeg stod derfor og dyppede gan
ske mekanisk, idet jeg talte lIled 
Ibsen, da jeg pludselig hører et 
uhyre Plask ved Siden af mig. I 
første Øjeblik var jeg ikke klar 
over, h.vorvidt det var noget fra 
Baaden, der var styrtet i Vandet, 
men idet jeg hurtig vender mig om, 
ser jeg Ryggen af en stor Gedde, 
- som aabenbart havde jaget efter 
min Dyp, og derved maatte være 
sprunget op over Vandet - for
svinde under Vandfladen. 

Uvilkaarlig havde jeg sluppet Li
nen, og da jeg vidste, at der kun var 
ca. 2 Alen Vand paa det Sted, hvor 
Gedden bed, val' Spørgsmaaset jo 
nu, hvorvidt Gedden overhovedet 
havde naaet Skallen, eller denne 
maaske laa rolig paa Bunden. Skønt 
jeg ikke havde nogen Tro paa mit 
Held, begyndte jeg dog troligt at 
tælle til 300, forinden jeg besluttede 
mig til at røre ved Linen, i hvil
ken Tid denne ej heller havde flyt
tet sig det ringeste, og jeg var alle
rede saa smaat overbevist om, at 
Gedden havde slaaet fejl, og ærg
rede mig over, at jeg ikke 'strax 
havde begyndt at dyppe igen, for 
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dog maaske derved at have faaet 
Gedden til at bide endnu en Gang. 

Men aldrig saa snart havde jeg 
løftet Stangen, førend jeg til~min 
Glæde opdagede, at Snøren ganske 
roligt gled frem i Vandet, idet Fi
sken stod ud i Søen. 

Hurtig lykkedes det mig med min 
Grødeløser at faa enkelte Aakander 
fjernede, og Ibsen fulgte godt efter 
med Baaden. 

Da Fisken var kommen til Kanten 
af Aakanderne, ,>endte den imidler
tid pludselig om og stak ind under 
Baaden med en saadan Kraft, at 
jeg nær havde knækket Stangen, 
det lykkedes dog hurtig Ibsen at 
faa Baaden tilbage, og jeg eaa nu 
ikke uden Bekymring, at min Gedde 
var paa Vej ind i de store tætte 
Grødebede, som enhver Lyngby Fi
sker ved, ligger i den inderste Del 
af Mosen saa tæt, at man næppe 
kan ro igennem dem. Men for at 
gøre Uheldet større gik Gedden lige 
under en lille ø, som er beliggende 
i den ene Side af Mosen. 

F ttrten var nu' taget betydelig af 
og til sidst ophørte den fuldstæn
dig, uden at mit Hjul dog var tomt 
endnu. 

Gode Raad var her dyre, Øen 
var eaa stor i Omkreds, at jeg ikke 
kunde komme til min Line paa den 
anden Side, undtagen jeg maatte ro 
udenom den; jeg' lagde derfor 
Stangen fra mig pall, Øen, medens 
jeg fiskede efter Linen paa den an
den Side; nogle Minutter søgte jeg 
forgæves, før jeg endelig fik fat i 
den, men af en eller anden Grund 
maatte Hjulet nu være kommen i 
Uorden paa min Stang, thi det var 
umulig for mig at trække mere Line 
denne Vej. 

Der var altsaa ikke andet at gøre, 

end med Forsigtighed at arbejde 
sig henimod Stedet til Fisken ved 
Hjælp af min Grødeløser, og jeg 
havde paa denne Maade allerede 
10 a 12 Alen Line op i Baaden, uden 
at mærke noget til Fisken, da jeg 
maa være kommen til at tage for 
haardt, - thi med en voldsom Kraft 
gled Linen pludselig igennem mine 
Fingre, uden at det kunde nytte det 
det ringestej at jeg holdt igen. Der 
var intet andet at gøre end slippe 
og det lød omtrent som et Piske
smæld, idet Linen sprang og røg 
tilbage gennem Vandet. 

Gedden havde sprængt min ekstra 
tykke Line - - og over al 
Beskrivelse ærgerlig over de stadige 
Uheld, kastede jeg Grødeløseren fra 
mig og sank om i Baaden. Efter 
at have fattet mig noget begyndte 
jeg atter i det ft)rfængelige Haab, 
at jeg endnu en Gang skulde træffe 
Gedden og faa den til at bide, men 
selvfølgelig var Resultatet forgæves, 
- efter endnu en halv Times Dyp 
frem og tilbage i Mosen, fortsatte 
jeg videre ned mod Lottenborg Løbet. 

Toget var allerede gaaet, og der 
var en Del Tid, førend det næste 
gik, men der var ikke flere Bid at 
faa her, og Vinden stod endnu ret 
stærkt paa paa den Side. Jeg vendte 
derfor tilbage til Mosen endnu en 
Gang. Brisen var her ganske for
svundet, og jeg dyppede vel et Kvar
ters Tid uden at faa noget Bid, da 
- hvem skildrer min Forbavselse, 
jeg et Stykke ude i Søen ser en stor 
Fisk oppe i Vandskorpen viftende 
med Halen frem og tilbage som et 
Aakandeblad. 

Det stod mig klart, at det maatte 
yære "min" Gedde, der mulig havde 
ta~et et større Stykke Line med sig, 
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og derved havde indviklet sig i Siv 
og Aakander. 

Endnu en Gang haabede jeg at 
skulle faa fat i Gedden, og med 
Forsigtighed nærmede vi os Stedet, 
men længe forinden forsvandt den 
i Dybet. Med fornyet Iver dyppede 
jeg stadig omkring de samme Steder 
i Mosen, og da - ved at se ind 
over Grøden mod Land, ser jeg et 
Syn, hvor jeg næppe vilde tro mine 
egne øjne, - inde i den tykke røde , 
Grøde stod et Geddehoved lodret 
op af Vandfladen, ubevægelig, ra
gende ca. en halv Alen op over Grø
den. 

Efter at have besindet mig' et 
Øjeblik styrede vi meget forsigtig, 
hen mod Stedet. Jeg tvivlede nu 
ikke længere om, at Gedden maatte 
have Line efter sig, som den stadig 
viklede ing i Grøden, og derfor ikke 
kunde komme fri. Jo nærmere vi 
kom, des uhyggeligere saa den ud; 
- Oll/trent som et Menileske, der 
var ved at drukne, sall. den paa os 
med de store øje uden at bevæge 
sig det ringeste. 

Da vi var kommen ca. 10 Alen 
f,'a Fisken slog den et Slag, hvor
ved den i hele SiD Længde viste sig 
for os og dykkede atter ned i Grø
den. 

Jeg saa nu, at det var en uhyre 
Fisk - - - med min Grødeløser 
søgte jeg, hvor den var gaaet ned, 
idet jeg haabede at skulle faa fat 
i Linen eller paa anden Maade mærke 
Fisken, - men det var imidlertid 
forgæves, Ærgerlig rejste jeg mig 
atter og saa mig omkring, da jeg 
omtrent et halvt Hundrede Alen 
fra mig ser det samme Geddehoved 
pall. samme ubevægelige Maade staa 
op over Grøden. 

AldF.ig havde jeg hørt eller set· 

noget lignende og kunde næppe tro, 
jeg var rigtig vaagen; vi nærmede 
os endnu engang, men desværre for
gæves, Fisken forsvandt, og trods 
vor ihærdige Spejden kom den ikke. 
til Syne. (Sluttes). 

Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Sandart med' Ragout. 
Sandarten befris for Skællene, og 

Fisken udtages, den skylles, Skindet 
aftages og den lægges 1 Time i en 
Marinade af Løgskiver, Citronsaft 
og lidt Eddike. Den lægges der
efter paa en med Smør smurt Brade
pande, dækkes med et Papir, lige
ledes smurt med kold Smør, over
hældes med Marinaden og 1/2 Fla
ske hvid Vin og steges i den varme 
Ovn. medens den stadig dryppes med 
Væden, som er paa Panden. 

Man kan give Fisken en smuk Farve 
ved at bestryge den med Krebse
smør. 

Ragout'en bestaar af følgende: 
Smaa Fl!~kefrikadeller, helst af Ged
defars, Morkler, Champignongs, 
Krebsehaler, Kalvebdssel, Kalve
hjærne og kogt, salt Tunge; disse Sa
ger serveres i en god, legeret Sauce, 
tilberedt af føigende Bestanddele: 
Benene fra Fiskefarsen afkoges med 
nogle faa Suppeurteri Brisselsuppen. 
denne sis, afbages af Smør og Mel, 
opspæd t med Suppen, gives Smag 
af hvid Vin, og den Sky, som har 
dannet sig paa Penden, hældes deri. 
Nu bringes den i Kog og legeres 
derefter med Æggeblommer. 

Fisken anrettes paa dens Bug 
paa Midten af et ovalt Fad, og den 
omtalte, fine Ragout anrettes paa 
begge Sider af Fisken. Fadet gar
neres med Butterdejssnitter. 
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Sandart a la Francaise. 
En lille Sandart renses for Skæl, 

udtages, skylles og tørres godt, der
efter løsnes Kødet forsigtig fra Be
net, bestrøs med Peber og Salt, 
vendes i Mel og steges i Smør. 
Hoved, Hale og Ben afkoges i Vand 
med Salt i denne Fiskesuppe sis, 
jævnes med afbagt Smør og Mel 
opspædt med Suppen, tilsat Maggis 
Krydderi og Citronsaft. Denne Sauce 
legeres med l It 2 Æggeblommer, 
pisket med lidt Melis. 

Annoncer. 
-o 

Fiskekasser 
af Gran og Poppel leveres fuldt 
færdige med Reb og Navn. 

150 Kasser kan leveres daglig. 
Bothe Hansen, 

Træhandel en groM, 
Sorø. 

~~~~~I) 
lK lK i øjneæg 
lK af I Bæk- og Regnbueørred 
\tf faas bedst og billiglt 
Ll\ 

lK fra 

~ Lundgaard Fiskeri 
lfi lK pr. Vejen. 

lir Tilkendt GnidmedailIe I' 
~ paa Fiskeriudslillingen i Kø- . Æ benhavn 1912. 

($~~~~. 

3lverler 
i 3Yledlems6ladel 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg! Yngel og Sættefisk af Dæk-! Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Ohristensen . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
æ' c10Rann von eitzen, i 
• • : edsvoren Fiskeauktionarius, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • 
• ••••••••••••••• ! Store Da.iner for levende Fisk. • ....... !!.!.!.... • • • • • 
• Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • : Telegr.-Adr.: Fil!leheitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,547, Hambnrg. : 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredader 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. 

tS}jr}jUdall fl)amllullur. 
Telegr.·Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~/11~ 
I . Portionsørrei I 
I større Ørred, Gedder, Karper, 
@ Suder, Skaller, Aborrer . 

købes o~ afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. 

G. Domaschke, 
1<'isehhandlunr;, Berlin 40, 

Lehl'tel'lItrBlJlle 18-19. 

i Telegr.-Adr.: Forellenhandel. f 
.~~~~~~~~~~~~~~. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Om Yngelens Tilvækst 
i Damme. 

-0-

Herom skriver den svenske Bio
log Carl Sehager en Artikel i det 
svenske Skov- og Fiskeriblad "Från 
Skog och Sjø" for 15 Januar iaar. 
Yngelen s Tilvækst i Dammene er 
ikke alene afhængig af den større 
eller mindre Tilgang paa tjenlig N æ- I 
ring, men i ligesaa høj Grad af I 
Yngelens Conditi"n, da det meget 
ofte hænder, at Yngelen er i en saa- l 
dan Tilstand. at den ikke formaar 
helt at udnytte den tilbudte Føde: I 
Yngel, der til Exempel har været 
holdt for længe i Klækkeaparaterne 
er som Regel saa underernæret og 
svækket, at den ikke formaar at 
optage Kampen mod sine kraftigere 
Kammerater, men maa nøjes med 

• en Ubetydelighed af det NaturfoderI 

der findes i Dammen. Af kunstigt 
Foder faar den saa godt som intet, 
fordi den ubarmhjærtig skubbes til
side af de normalt ndvoksede Indi
vider.Dens Lod bliver derfor, at 
dAn uvægerlig maa standse i Væk
sten og Tid efter anden bliver den 
et let Bytte for sine stærkere Kam
merater. Det er under denne Kamp 
for Tilværelsen, at enkelte Individer 
udvikler sig meget hurtigt og naar 
en Størrelse, saa man skulde tro, 
at de tilhørte en meget ældre Alders
klasse. Jeg skal tillade mig at frem
drage et meget drastisk Exempel her
paa. I Sommeren 1914 lod jeg ud~ 
klække en Del Sandartrogn i en 
Dam. Ved Udfiskningen gav den 
512 Stk. Yngel, der tilsyneladende 
alle havde samme Størrelse med Und
tagelse af en, som synes at være 
noget større og kraftigere. Al Yn
gelen flyttedes derefter til en anden 
Dam med meget ringe Tilgang af 
Naturnæring; for at hjælpe paa Fo
derets Knaphed gaves en Del Kunst
foder i Form af Æggernel. Tre 
Maaneder efter Indsætningen tømtes 
Dammen, og Sandartbestanden var 
da formindsket med 283 Stk. og 
talte saaledes kun 219 Stk. Af dis
se var 218 c. 6 cm. lange, den 219 
derimod 16 em. lang! Hvilken Rolle 



14 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 3. 

den sidste Sandart har spillet i 
Dammen er let at tænke sig. 

At kraftig Yngel ved rigelig Til
gang af Føde kan vokse meget hur
tigt, er noget, vi alle ved fra vore 
Damkulturer. At Tilvæksten ved 
ubegrænset Tilgang af Føde*) kan 
blive forbløffende stor har jeg konsta
teret ved et rent Slumpetræf. l Maj 
Maaned 1913 indsatti jeg i en Dam, 
som i 2 Aar havde været bundfrossen 
om Vinteren, 1400 Stk.legemodne 
Skaller. Forholdene for Legen var 
udmærkede. Ved rrømningen af 
Dammen det paafølgende Aar, hvilket 
skete netop paa Udsætningsdagen, 
fandtes imidlertid kun 400 Stk. Skal
ler. Resultatet viste, at Skallerne 
ikke alene ikke havde formeret sig, 
men tilmed var blevne meget deci
merede. 

Grunden til dette uhyggelige Ne
derlag fandtes imidlertid at være tre 
Gedder af resp. 3-4 og 9 Hekto
grams Vægt, som fangedes i samme 
Dam. Men hvorltldes var disse Rø
vere kommen ind i den afspærrede, 
tilgitrede Dam? Den eneste mulige 
Forklaring herpaa er, at da Dam
bunden ligger saa lavt, at Vandet 
fra den forbiløbende Aa i Foraars
tiden kan komme gennem Munken 
og de dobbelte:Gitre, saa er nogen 
spæd,Geddeyngel fulgt med. For 
større Fisk har det absolut. været 
umulig at trænge sig gennem Git
rene. Mange Læsere vil rimeligvis 
sige dertil: !)Men det er jo ganske 
umulig, at Geddeyngel paa et Aar 
kan' naa: en ~ saadan U d vikling og 
V ægt? Vore gamle Fiskebøger op
giver Geddens Vægt· ved et Aars 

,Alderen til c. 125 Gram" og den 

*) og passende Vandtemperatur. 
Bed. 

største af disse Gedder skulde jo 
veje 900 Gram. Disse Gedder er 
selvfølgelig sat ud i Dammen af en 
eller anden velvillig Sjæl, som vilde 
skade Fiskeavleren. " J eg maaimid
lertid dertil sige, at jeg er aldeles 
overbevist om, at min Forklaring er 
den rigtige, selvom jeg derved skal 
udsætte mig for, at man vil trække 
paa Smilebaandet af mig. Da Ged
deyngelen nemlig kom ind i Dam
men, var der dækket et rigt Bord 
fOl" dem. Der var Overfloa af Rogn 
og Skalleyngel. . Senere blev Ged
derne saa store og kraftige, at de 
begyndte at tage ogsaa de store 
Skaller. 

Doktor O. Nordqvisf opgiver i sin 
"Vagledning i fiskeval'd "*), at Ged
deyngel, et halvt Aar gammel d. v. s. 
en Sommer gammel opnaaede en Vægt 
paa 1/4 Kilogram. Hvis denne Yn
gel havde faaet Lov til at fortsætte 
sin Vækst et halvt Aar til, havde 
den med den stadig forhøjede Til
vækst sikkert kunnet konkurel'e med 
Gedden paa de 9 Hektogram. 

Akvariegedden. 
-o-

l Dansk Lystfiskeritidende findes 
nedenstaaende Artikel, som vi gen
giver her, da vi tror, den vil være 
til megen Glæde og Nytte for vore 
sportsinteresserede Læsere. 

l adskillige Aar har jeg om Som
meren boet i Frederiksdal, nærmest 
for at fiske i Furesøen. 

Saa godt det har været mig mu
lig har jeg gennem lange Tider stu
deret Forholdene i Søen, særlig for 
at faa opklaret, naar det bedst be-

. *) VeUedning i Fiskeavl. 
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hager Aborre og Gedde at bide 
paa levende Agn. 
Det var ikke altid, at Fisken havde 
Lyst til at nappe. Ofte fik jeg kun 
Bid ved ligefrem at tvinge den til 
at bide: i mange andre Tilfælde 
derimod bed Fisken helt udmærket. 
Men ofte har jeg, naar jeg laa der
ude spekuleret paa, hvorfor Fisken 
ikke altid vilde tage Agnet og det 
skønt Rovfisken opholdt sig ganske 
nær og ivrigt fulgte efter Agnet 
lige ind til Baaden. 

Jeg taler i Øjeblikket kun om 
Medning med løs Linie. Hvorfor 
bide Fiskene i Dag og ikke i Mor
gen? Hvorfor har man nogle enkelte 
gode Dage og andre, da Fisken ikke 
tager Agn, hvad enten dette sidder 
paa løs Linie, Dyp eller Spind? 
Ganske sikkert har mange Sports
fiskere gjort de samme Erfaringer. 
Ofte har jeg debateret dette Emne 
med Kammeraterne og mange og for
skellige vare de Grunde som førtes 
j, Marken. 

Saa indtraf følgende: 
I min lille Have ved Frederiksdal 

opstillede jeg et Akvarium, indplan
tede Vandplanter deri, fangede cn 
lille l-aarig Gedde og satte den i 
Akvariet forat studere den og for 
rigtig at se, hvordan den levede, 
og særlig, hvornaar den tog Føde. 

Et Akvarium med Geddeyngel paa 
Aarhusudstillingen gav mig Impulsen 
hertil, ellers havde jeg maaske ikke 
fa aet dette Indfald. 

De første Dage Gedden var i Akva
riet tog den aldeles ingen Næring 
til sig, tiltrods for at jeg baade bød 
den raat Kød,· Daphnier og andre 
smaa Krebsdyr. Den saa nærmest 
ud, som den var led derved. 

Selv hader jeg at have det kede
ligt eller være led vQd noget, alt-

. saa Gedden skulde lives op. Jeg 
satte derfor et Par Krebs, nogle 
Aborre og Smaaskaller ned til den. 
Gedden stod og gloede paa disse 
Væsener - den aad dem ikke -
men blev magrere og magrere. 

Noget maatte derfor gøres, ellers 
døde Gedden ganske sikkert af Sult. 
Jeg gravede en hel Del Orm op og 
gav den. Den aad den første, og 
den følgende Dag yderligere en 
eller et Par; nu endelig havde jeg 
funden den rette Metode. Hvis Ged
den ikke tog Ormen, saa gik de i 
Aborrerne eller Krebsene. Men paa 
enkelte Dage blev Ormene liggende 
paa Bunden uden at hverken Ged
den, A bonene, Skallerne eller Kreb
"ene rørte dem. 

Paa iaadanne Dage bed Fiskene 
heller ikke i Furesøen. 

Hvis jeg derimod en Dag gravede 
ti Orme .op og bød Gedden, og den 
da aad dem alle - hvad der kunde 
hænde saa var jeg vis paa, at 
Fisken ogsaa bed paa Søen. 

Igennem et langt Tidsrum lagde 
jeg Mærke hertiL Min Iagttagelse 
var, at naar Gedden aad begærligt 
i Akvariet, saa fik jeg Fisk ude paa 
Furesø, og omvendt, naar Akvarie
gedden ikke tog mine Orm, saa fik 
jeg heller ingen Fisk. 

Jeg hørte en Gang en Sportsfisker 
synge: 
"N aar Vejret er diset med Brise 

fra Vest, 
saa hygger nok ogsaa Gedden sig 

bedst" . 
Jeg kan imidlertid ikke give ham 

Ret, i hvert Tilfælde ikke altid. Jeg 
har til Eksempel en Dag i klart 
Vejr og stærk Blæst paa Furesøen 
taget over 100 Aborre, altsaa stik 
imod alle hans Regler. 

Gives da mon nogle Regler? Jeg 
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tro er det ikke. Men en Ting er 
sikker, det lille Akvarie har for mig 
været som et Barometer. 

Et saadant Barometer er det jo 
meget let at lave sig og behøver 
ligesaa lidt som et rigtig Barometer 
nogen nævneværdig Pasning. Til 
Sommer har jeg besluttet at føre 
Statistik over Vejrforholdene og sam
tidig føre Statistik over Fangsten 
paa ~aadanne Dage, hvor jeg fodrer 
Gedden og samme Dag faar Fisk 
paa Søen. O. S. J. 

Det schlesiske Fiskeri 
og Dambrug i 1916. 

Af Dr. H. M ehring. 

Breslau. 

-0-

Karper og Suder. 
I AUg. Fisherei-Zeitung for 15. 

Januar findes en Artikkelom oven
staaende Emne, der klart ug tyde
lig viser, hvilken uhyre Indflydelse 
det kolde, regnfulde Vejr i Sommeren 
1916 har haft paa Fiskenes Trivsel. 
Artiklen begynder med at meddele, 
at saa godt som alle salgbare Fisk 
var afhændet i 1915, og kun i Smaa
damme, hvor man drev Fiskeri som 
Bierhverv, eller hvor Udfiskningen 
ikke kunde finde Sted paa Grund 
af Mangel paa dertil skikkede Folk 
var det lidt tilbage .. Senere med
deles derefter, at der i Foraaret 1916 
var rigeligt med Sættefisk, men disses 
Størrelse var forholdsvis ringe. 

Maj Maaned havde enkelte var
me Dage, dog formaaede Dagtem
peraturen ikke at opvarme Vandet 
i Dammene til ilen rigtige Tempe
ratur, særlig fordi Nætterne var 

usædvitnlig kolde og til og med 
bragte Nattefrost med sig. Den øv
rige Del af Karpernes Sommer var 
heller ikke tilfredsstillende; det var 
næsten aldrig stille Vejr, hyppig 
Vejrforandring, ingen længere Var
me- og Solperioder, ofte Regn, me
gen Vestenvind, som ofte drejede 
til Nordvest, med andre Ord en 
Sommer som meget lidt var egnet til 
at opvarme Vandet i Dammene. Naar 
Solen udebliver stiger Damtempera
turen ikke højt nok og Fiskene, 
særlig Karperne, mangler Ædelyst, 
ligesom Næringsdyrenes Formering 
er meget langsommere i det kolde 
Vejr; ikke ,alene Ædelysten, men 
ogsaaN aturnæringen slaar altsaa 
fejl; og saa hjælper intet KunstIo
der, selvom man har det; det har 
Erfaringen lært os, det har det for
løbne Aar i allerhøjeste Grad lært 
os, at uden Solskin iaar vi intet 
Udbytte! Med Foder var det af be
kendte Grunde daarligt nok; kun 
smaa Kvantiteter Lupiner var enkelte 
saa heldige at faa fat paa; andre 
fik lidt Affald fra Slagterieme; men 
det forslog jo ikke meget. Tilvæk
sten hos Fiskene var derfor ogsas 
ringe og treaarige Fisk, der plej ede 
at veje 21/2 til 31/2 Pd. ved Udfisknin
gen vejede kun 11/2 til 2 Pd. og 
fireaarige Karper vejede højst 3 Pd. 
Endvidere gjorde Artiklens Forfatter 
den Iagttagelse, at Skælkarperne 
klarede sig forholdsvis bedre end 
Læderkarperne i den forløbne Som
mer. 

En svag Trøst for det daarlige 
ResuHat af' Karpebedrifterne var 
det, at Suderne trivedes forholds
vis godt i den forløbne Sommer: 
Grunden dertil var rimeligvis den, 
at Karperne paa Grund af manglende 
Ædelyst lod en stor Mængde af det 
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tilkastede kunstige Foder urørt, og 
dette kom saa Suderne tilgode. 
Suderne er nemlig ikke saa ømfindt
lig for koldt Vejr som Karper. 

Suder'nes . Opgave i Karpedamme
ne er jo ogsaa den at fortære det 
Poder, Karperne lader ligge; man 
ser af Ovenstaaende, at de i Som
meren 1916 røgtede dette Iherv 
udmærket. I denne Forbindelse maa 
der dog gøres opmærksom paa, at 
en for stærk Besættelse med Suder 
ogsaa kan virke skadeligt paa Karpe
bestanden, idet Suderne da ikke ale
ne fortære Affaldet fra Karpernes 
Fode!'pladser, men gaar den i Næ
ringen paa en saadau l\laade, at 
Karperne kommer til at savn e til
strækkelig Føde. Resultatet heraf 
bliver selvfølgelig overmaade tarve
ligt, idet hverken Karper eller Su
der faar den tilbørlige Tilvækst. 

I 1917 og endnu mere i 1918 
kommer man dog her i Tyskland 
bl at indrømme Suderne noget mere 
Plads i Karpedammene end under 
almindelige Forhold. Grunden der
til er den, at Sættekarpen bliver 
meget vanskelige at skaffe i tilstræk
keligt Antal og koster gennemsnit
lig fra 140 til 150 Mk. pr. Centner 
indeholdende c. 200 Stk. En Somre 
gamle Karper kan man næppe regne 
med i større Tal, dertil var Vejret 
i den forløbne Sommer for ugunstig 
for Legen. Fisk der maaIte 9 til 
12 cm. blev sidste Efteraar omsatte 
til en Pris af 130 Mark af den 
Schlesiske Fiskeriforening. 

Forhaabentlig vil Vinterdammen 
til Foraaret endnu bringe nogen Vale 
paa Markedet, e!lers faar vi m'eget 
høje Priser paa Sættefisk i 1918, 
saa høje som vi endnu aldrig har 
oplevet dem. 2-Somre Suder regnes 
.der at være tilstrækkeligt af, medens 

der er Mangel paa en Somre gamle 
Suder. Rimeligvis staar dette og
aaa i Forbindelse med den kolde, 
regnfulde Sommer, derindvirket uhel
dig ogsaa paa Sudernes Leg. Hvad 
der gælder for Sudernes Tilvækst 
i 1916 gælder ogsaa for Aborren, 
ogsaa denne Fisk har klaret sig gan
ske godt i 1916 og dens Tilvækst 
har været normal, hvilket er en sim
pel Følge af at Aborrefiskene er 
afpassede efter en forholdsvis lav 
Vandtemperaturog derfor langt bedre 
trives i den kolde, regnfulde Som
mer end f. Eks. Karpen. 

Med Gedden var det samme Til
fældet som med Aborren, ogsaa disse 
Fisk var voksede temmelig normalt 
og havde ikke lidt uævneværdig un
der Sommerens Vejrlig. 

En Ting kan vi dog rose det for
løbne Aar for; men det er ogsaa 
det eneste Gode, det har bragt os, 
vi har været meget forskaanede for 
Fiskesygdomme, og hverken Kopper 
eller Igleangreb har man hørt noget 
om. 

Fisketur. 
(Lystfiskeri-Tidende). 

-0-

(Sluttet). 
Der gik nu et Tog en Time senere, 

som jeg vilde tage hjem med og i 
den tilbageværende Tid, forin den 
vi roede ned mod Baadepladsen, lagde 
jeg mig ind i Kanten af Grøden for 
derfra at spejde ud over Mosen, 
saafremt Fisken atter skulde vise 
sig. 

Men Tiden gik, uden at vi saa 
nogen Gedde. 

Der var nu kun 40 Minutter til 
Togets Afgang fra Lyngby -- og 
ikke just i det bedste Humør gav 
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jeg Ibsen Ordre til at ro hjem. Paa 
Vejen vilde jeg dog endnu engang 
undersøge den sidste Grødeklat, hvor 
jeg havde set Fisken, men vi kom 
ikke saa langt, thi ved at kaste et 
Blik ud overSøen, opdagerjegyderst 
ude mellem Sivene og Aakanderne 
Halen af min Gedde, denne Gang 
bevægende sig som et Skrueblad 
helt oppe ved Vandet. 

Vi styrede igen mod Stedet. 
Vandfla.den var blank og Vandet 

i Mosen meget klart. Allerede paa 
lang Afstand kunde jeg se, hvorle
des Gedden i hele sin Længde stod 
lodret med Hovedet ned mod Bun
den, medens den stadig bevægede 
Halen oppe over Vandfladen. Den 
stod i Nærheden af en Tot Siv, som 
det lykkedes os at komme bag paa. 

Jeg var i Tvivl om, hvorvidt jeg 
skulde benytte min Grødeløser for 
at jage den ind i Gæll~rne paa Fi
sken eller forsøge med Ketscheren, 
og skønt det sidste syntes det umu
ligste, valgte jeg - hvorfor ved 
jeg ikke - dog denne 1rIaade. 

Ketscheren, der tilhørte min sæd
vanlige .Fiskekammerat, var mørk
farvet, men desværre kun med et 
Skaft paa 3 Kvarters Længde, jeg 
maatte derfor jage hele Armen ned 
i Vandet, og uagtet Gedden flyttede 
sig syntes det dog, som om den læn
gere nede var bundet til Sivene. 

Det lykkedes mig saaledes at faa 
Ketscheren under Geddens Hoved, 
men jeg havde selvfølgelig intet 
rigtig Tag paa Ketscheren, og da 
jeg skulde løfte den op - jeg havde' 
allerede fa aet den op i Vandfladen 
- slog Gedden et Slag, og til min 
Forfærdelse gled den ud af Kets
cheren og ud i Søen. 

Nu maatte Legen da være forbi 
- dette Mirakel kunde ikke gentage 

sig, jeg var stum af Ærgrelse, 
og havde mest Lyst til at ødelægge 
denne infame korte Ketscher, som 
havde været Skyld i, at min dejlige 
Gedde var smuttet væk, - jeg spej- • 
dede igen udover Vandet og skim
tede ude i Vandet noget Hvidt, som 
ved nærmere Eftersyn viste sig at 
være Geddens Bug, og denne Gang 
lykkedes det mig virkelig at faa 
Ketscheren saaledes ina under Ged
den, der tilsyneladende var udmat
tet, at vi fik den op i Baaden. 

Den vejede baade strax og senere 
17 Pd., og der var forløbet over to 
Timer siden, Fisken havde bidt paa 
min Dyp. 

Det viste sig senere, at der ingen 
Line sad uden for Gedden, hvorvidt 
der har hængt et Stykke efter den, 
og Gedden efterhaanden har slaaet 
denne over, ogderved drevet Krogen 
yderligere ind i sig, skal jeg lade 
være usagt, kun min Dyppekrog saa 
jeg sidde nede i Halsen paa Fisken. 

Ved senere at skære Fisken op 
hjemme, saa jeg iøvrigt, at Krogen 
var gaaet gennem Tarmen ind i de 
store Muskler, som holder Hjertet 
og Svømmeblæren, hvad der sikkert 
har været Grunden til, at Fisken 
stadig kom op til Vandfladen. 

Det var en af de mest spændede 
og interessante Fisketure, jeg har 
oplevet. 

Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Stegt Aborre med Tomat-Sauce. 
Skællene afrives omhyggeli~t og 

Fisk~n flækkes i Ryggen, Rygbenet 
udtages, den udvaskes godt og lægges 
paa Fiskeklædet for at tørres. 

Disse halve Fisk dyppes i ell tyk 
Tomat Sauce, vendes i stødt Brød, 
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blandet med ganske lidt Mel, over
strøs med fint Salt og steges brune 
paa Punden i Smør. 

Serveres med Tomat-Sauce. 

Gedde med Blomkaal eller Asparges. 
En Gedde koges i saltet Vand, 

befris for Skind og Ben - eller 
har man Levninger, benyttes disse 
Fisken parteres i smaa Stykker og 
lægges i Salatskaalen. Blomkaal, 
delt i smaa Buketter, eHer Aspar
ges, skaarne i Stykker, koges. af
svales og lægges rundt om Fisken, 
der overhældes med en forloren 
Mayonaise (meget kold skal den 
være), krydres med Citronsaft og 
Maggis Krydderi. rril at opspæde 
det bagte Mel og Smør med til den 
forlorne Mayonaise, benyttes Blom
kaals- eller Aspargesvandet. 

Laksefars. 
800 gI' raa Laks befris for Skind 

og Ben, parteres i ganske smaa 
Stykker og blandes med en Panade, 
bestaaende af 4 afraspede Simler, 
udblødt i MæJk og bagt i en Gryde 
sammen med 300 gI' Smør; heri 
skal endvidere P/2 dl tyk Fløde og 
4: Æg, Salt og stødt, hvidt Peber 
efter Smag. Fisken, blandet med 
Panaden, stødes nu i en Morter, til 
Fisken el' af en fin Konsistens; da 
ophældes den i en smurt Form, 
dækkes over med smørbrunet Papir 
og koges i Vandbad i Ovnen i 
45-50 Minutter. En saadan Fars 
spises med Veloute Sauce. 

Annoncer. 
-0-

Ung Nordmand 
i 20·Aars Alderen ønsker Plads ved en 
Ørred-Damkultur for at lære Fiskeop
drætning, specielt af Ørred. Han er 
rask og kraftig, forekommende og nøj
som. Pladsen kan tiltrædes straks eHer 
senere. Billet, mrkt. »Nordmand«, sen
des til Bladets Kontor i Sorø. 

Fiskekasser 
af Gran or: Poppel leveres fuldt 
færdige med Reb og Navn. 

150 Kasser kan leveres daglig. 
Rothe Hansen, 

Træhandel en r:ros. 
Sorø. 

I~~~~~~~~~~® . ]K 

ø· 2K I Jneæg :i 

1_. ~ Bæk- og Regnbueørred 
af 

i fa as bedst og billigst 

i fra i 
~ Lundgaard Fiskeri I pr. Vejen. I 
I Tilkendt GnidmedailIe I 

paa Fiskeriudstillingen i Kø-I benhavn 1912. I ' 
®~~~~~~~~~e 

Averter i Medlemsbladet! 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yn~el og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbneørred samt Sættefisk af Karper og Snder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. ChrilJt"nlJen. 
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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. 

--=== Iiontant Betaling. --

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk < af Karper og Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

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

Lunderskov 48. ' 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~. 

I Portionsørrei I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, i 

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

Jernbanestation. §t 
~ Kontant Betaling. ~ 
i i 
~ Fisekbandl!~ Domaschke, Berlin 40,1, 
~ Lehrterstrasse 18-19. Æ I Tel.gr.-Adr.: Foren.nhandel. I 
.~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskommlent, Magister Chr. Løftin:, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bo~ykkeri (Aktieselskab) ved Rumusst!Jll.-K.r0lh. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HQjJmeyer, Sorø. 1elefon 24 

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

Nr. 4. 15. Febrnar. 1917. 

Indhold: 
Isen og Fiskeriet. 
Jordens dybeste Sø. 
En Frokostpassiar paa Furesø. 
Litteratur. 
Annoncer. 

Isen og Fiskeriet. 
-o-

l lange, vedholdende Isperioder 
som i indeværende Vinter, er der 
adskillige Arbejder, som kan og bør 
foretages, dels fordi de paabydes 
af Forholdene, og dels fordi Søer
nes Isdække frembyder en enestaa
ende L~jlighed til deres Gennemfø
relse. 

N aar de ferske Vande dækkes med 
Is, maa. Fiskea,1eren først tænke 
paa, om Lufttilførelsen er tilstræk
kelig til, at hans Fiskebestand kan 
opholde Livet dermed. Kravet til 
Luften i Vandet er imidlertid meget 
forskellig hos de forskellige Fisk 
størst hos alle de lakseagtige 
Fisk, mindre hos Brasen, Aborre, 
Gedde, Suder og mindst hos Aal og 
Karudser. 

For at afhjælpe Mangelen paa til
strækkelig Luft i vort Ferskvand 
maa vi først undersøge, i hvilken 

Form den Luft, som er tilgængelig 
for Fiskene findes i Vandet. Van
dets kemiske Sammensætning beteg
nes som bekendt ved Tegnet H20, 
og da O betyder Ilt, det Stof, som 
kræves af alle levende Væsener for 
at opholde Livet, skulde man jo an
tage, at der var tilstrækkelig deraf 
i Vandet til at Fiskene, under alle 
Forhold, f. Ex. ogsaa - naar et 
Isdække afspærrer Vandet fra de 
ovenstaaende Luftlag, kan forskaffe 
sig den nødvendige Luft. Dette er 
imidlertid langtfra Tilfældet, idet 
den kemisk bundne Luft (Ilten) ikke 
er tilgængelig for Fiskene. 

Don Luft, Fiskene i vore Søer 
benytter, er derimod den i Vandet 
mekanisk indblandede Luft, det vil 
sige den Luft, som indpiskes i Vandet 
med Vinden, eller tilføres gennem 
rindende Vand, eller ved Planternes 
Respiration (Aanding). Som bekendt 
aander Planterne paa den Maade, 
at de forbruger Ilt og afgiver Kul
syre, akkurat som Menneskene og 
Dyrene. Hos Planterne forogaar 
den Respiration saavel i Lys som 
i Mørke. Naar det er lyst, foregaar 
der imidlertid i de grønne Planter 
tillige en ganske modsat Livsyhing" 
som kaldes Assimilationen, og som 
bestaar i, at Planterne optager Kul-
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syre og afgiver Ilt. Man vil heraf 
forstaa, at Planterne om Dagen, i 
Solens Lys, hjælper til at forsyne 
Fiskene med den Luft de kræver. 
Vi ved ogsaa fra vore Stuer, at 
Planterne forfrisker Luften om Da
gen, hvilket alene' sker ved, at de 
afgiver Ilt til den omgivende Luft, 
medens de derimod om Natten, ved at 
tage af deu Ilt, der er i vore Stuer 
og samtidig udskille Kulsyre, gør 
mere Skade end Gavn, hvilket og
saa er Aarsagen til, at man ikke 
ønsker at have for mange Planter 
i sine Soveværelser, da Luften sim
pelthen fordærves derved. 

Af oveustaaende yil man forstaa, 
at et Isdække, som spærrer en Del 
af Lyset ude, ogsaa hæmmer d('nne 
Assimilation hos IJlanterlle i Van
det, og dermed formindsker Lufttil
førsIen. Saa længe Is 9 ække,t er 
blankt og gennemskinneligt fol' So
lens Straaler er Skaden, det Mfsted
kommer dog ikke saM slem endda; 
men bliver Isen dækket af et tykt 
Lag Sne, som hiudrer alle Lysstrall
Ier i at trænge ned til d e i Vandet 
levende Planter, standser deres As
similation ganske og istede1;{or at 
de ellers om Dagen tilfører Vandet 
en De] Luft, Bom Fiskene kunde nyde 
godt; af, sall, optager de nu baade 
Nat og Dag Ilt af det omgivende 
Vand og afgiver Kulsyre, det vil sige, 
de virker kun skadeligt for den til
stedeværende Fiskebestand. For at 
raade Bod herpaa tilraades det at 
bortfjærne Sneen, og da særlig paa 
saadanne Steder, hvor man ved, at 

. der findes Planter ar en eJler anden 
Slags. Hvis man har Mulighed for 
at sætte Strøm gennem sit Fiske~ 
vand er det selvfølgelig et udmær
ket Middel til at skaffe frisk og 
rigelig Luft; men da det jo kUli 

kan lade sig gøre de:færreste Steder, 
maa man ty til at hugge Vaage r i 
Isen fol' derved at sætte Vandet i 
Berøring med den ovenstaaende Luft. 
DenHe Foranstaltning anvendes ofte 
med Fordel i mindre Damme og 
smaa Søer; men i store Søer vil 
man fOl'staa, at selvet meget stort 
Antal Vaager i Isen vil i Forhold 
til Søens Størrelse og den Vandmæng
de, det drejer sig om at udlufte, 
kun betyder overmaade lidt. Hvis 
man ikke dækker noget over disse 
Vaager, risikerer man jo ogsaa, at 
de meget hurtigt fryser til, hvol·ved 
deres Nytte bliver ganske illusorisk. 
Nogen Nytte vil de dog altid kunne 
gørH, idet de fungerer som en Slags 
Ad varselssignaler, idet FiskeriejerelI 
her vil kunne iagttage, om der er 
tilstrækkeligt Luft i hans Fiskevand. 
Kniber det nemlig med Luften i Van
det vj] allerførst Vandinsekterne søge 
til disse Vaager for at tilfredsstille 
deres Trang til Luft, og derefter 
vil Søens Fisk, i en Rækketølge, som 
tidligere angivet, samles iV aagerne 
og Fiskeriejeren vil heraf forstaa, 
at nu begynder det at knibe for 
Fiskene. Er Forholdene særlig al
vorlige, er der næppe andet at gøre, 
end hnrtigst muligt at sætte etIsfiskeri 
i Gang. Et saadant vil nemlig gøre 
Gavn paa to Maader, dels ved at re
ducere Fiskebestanden i Søen og 
derved formindske Konkurrenternes 
Antal, og dels vil selve hfiskeriet 
ved den Maade, hvorpaa det udføres 
tilføre Vandet i Søen en ret bety
delig Mængde frisk IÆft. 

Min Erfaring er imidlertid, at 
Vandet i sbre, dybe Søer næsten 
altid vil indeholde saa meget meka
nisk iblandet Luft, at der næppe er 
større Fare for Fiskebestandens Triv-
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sel selv under langvarige Frostperi
oder"'). 

I Smaasøer og Damme kan det 
derimod ofte' knibe, og særlig j en 
saa haard Vinter som den nuværende, 
være nødvendigt baade at fjerne 
Sneen fraisen og "vække""''') saa ofte, 
man kan faa Lejlighed dertil. Man
gen Søejer vil maaske ryste paa 
Hovedet, naar jeg taler om Søel'lles 
Plantevækst, fordi det jo er en al
mindelig Antagelse, at Søernes Plan
teliv ligger dødt eller slumrende i 
Vintertiden; dette el' dog langtfra 
Tilfældet; thi foruden de højere 
Planter, der levAr i Søerne og som 
gennemgaaende, fører en hvilende 
Tilværelse om Vinteren, findes der 
en Mængde andre Planter f. Ex. 
Alger, som er saa smaa, atde ikke 
kan ses med blotte øjne, men som 
under Lysets IndYirkning alle hjæl
per til at forøge Luftmængden i 
vore Søer. 

l Vintre, hvor Isdækket er tilstræk· 
kelig tykt til, at man uden Fare 
kan færdes derpaa, bør man ogsaa 
sørge for, paa passende Steder at 
udlægge sammenbundne Graner eHer 
Ener, for derigennem at skabe gode 
Betingelser fol' den gydende lnsk. 
Saadanne Ynglepladser anbringes i 
lune, beskyttede Vige paa en 2--3 
Meters Vanddybde, og de sammen-

*) Fiskene vil h'er søge ud paa de 
større Dybder, hvor Vandtempera
turen gærne holder sig ved 40 
C., fordi Vandet ved denne Temp. 
har sin højeste Tæthed og derfor 
af sig selv glider mod de dybeste 
Sleder j Søen. Her ude j den store 
Vandmasse vil der ogsaa som Regel 
altid være tilstrækkeligt Luft til, at 
Fiskene dermed kan opretholde 
Livet. 

**) hugge Vaager 1 Isen. 

bundne Graner eller Ener fæstes til 
nedrammede Pæle, saa man er sik
ker paa, at hverken Strøm eller 
Bølgeslag kan flytte dem eller skade 
de paaklæbede Æg. 

Ynglepladser, der indrettes paa 
denne Maade, vil ikke alene være 
til stor Nytte for Fiskeavlen, fordi 
mange Fiskearter her vil faa en god 
Lejlighed til at forrette deres Leg, 
og tordi den spæde Yngel her vil 
finde et relativt godt Skjulested for 
sine mange Fjenders Efterstræbelser, 
men disse Steder vil ogsaa blive 
yndede Fiskepladserfor Sportsfiskere, 
fordi mange Rovfisk vil holde til 
her i Haab om at faa deres Part 
af det rigt dækkede Bord. 

Red. 

J ordens dybeste Sø. ., 
-0-

-Ifølge"Ham burger N achrichten" er 
Jordens dybeste Sø Baikalsøen i 
Nonlsibirien. Efter de foretagne 
Maalinger er den 1500 Meter paa 
det dybeste Sted, det vil sig'e at 
den baade er dybere end østersøen 
og Nordsøen. 

Foruden dens store Dybde er den 
ogsaa mærkværdig i m ange andre 
Henseender. Den er saaledes med 
sine 34,180 Kvadratkilometer hele 
Europas og Asiens storste Fersk
vandssø og er ligesaa stor som det 
halve Bayern. eller omtrent paa 
Størrelse med Elsas- Lothringen, Ba
den og Rheinpfalz tilsammen. 

Baikalsøen har ogsaa en ganske 
ejendommelig Fauna. Mange Fiske
arter, som ellers ikke findes paa 
J orden, træffes her; enkelte lever 
selv ude i Søens store Dybder. Og 
det mest mærkværdige er, at mange 
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af disse Fisk minder om længst ud
døde Fiskearter og rimeligvis er 
Efterkommere af de Fortidsfisk, som 
levede i Sibirien, da dette havde 
et tropisk Klima. Mangt og meget 
tyder ogsaa paa, at Baikalsøen en 
Gang har været i Forbindelse med 
Havet. Saaledes findes der i Søen 
en Sælhundeart. Sælhunden lever 
ellers altid i det aabne Hav med 
Undtagelse af en Art i det kaspiske 
Hav og i Aralsøen 

I Baikalsøen findes ogsaa enkelte 
Krebsearter, som har nære Slægt
ninge i Havet, og da særlig i det 
nordlige Ishav. I ~fodsætning til 
hvad der ellers er Tilfældet med 
andre Ferskvandsbækkener, findes 
der ikke en eneste Musling i Bai
kaisøen, En ejendommelig Frem
toning finder man i denne Sø, blandt 
mange andre, nemlig en Svampeart, 
som bliver saa haard, naar den 
kommer ud af Vandet, at den kan 
benyttes til Polering. 

A1l9 disse Kendsgerninger peger 
da ogsaa hen paa, at' Baikalsøen 
i en længst forsvunden Tid har 
staaet i direkte Forbindelse med 
det nordlige Ishav. 

Videnskabernes Akademi i Petro
grad paatænker efter Krigens Slut
ning at indrette en biulogisk Station 
ved Baikalsøen. 

En Frokostpassiar paa 
Furesø. 

(Lystfiskeri-Tidende). 

-0-

En Midsommerdag gled en Baad 
ind i Rørene for at søge sig en Fro
kostplads ; der var 2 i Baaden, Fa
der og Søn, og 2 Gedder havde de 
dyppet, paa 1 og 2 Pd. 

Drengen: Fader, hvorfor er dat 
altid saadanne Smaafyre, vi faar? 

Faderen: Det er vel den Maade, 
vi fisker paa, der er Skyld i det. 

I 
Dr. : Nej, jeg tror snarere, det er, 

fordi de allerfleste Gedder er af den 
Størrelse. 

F.: Der tager du fejl; det er kun 
Halvdelen, der er saa smaa. 

Dr.: Kun Halvdelen! naa ja, de 
maa jo ogsaa vokse og blive gamle. 
Bliver Gedderne meget gamle? 

F.: Aah nej; de store, vi fanger, 
er gennemgaaende daarligt nok i 
Konfirmationsalderen, og i gennem
snit er de alle kun 4 Aar gamle. 

DI',: Saa maa der jo dø mange 
hver Aar! 

F.: Ja, ~vert Aar dør l/S af alle 
Gedderne i ·Furesø, 

Dr.: Jamen, Fader, saa er der jo 
slet ingen Gedder ,om 3 Aar! 

F.: Aah jo. Du kan være gan
ske rolig; men for det første regner 
Du fejl, for naar lis dør, bliver der 
2/3 tilbage, og næste Aar igen er 
der altsaa endnu omtrent Halvdelen 
i Live af dem - og saa glemmer 

, Du, at der hvert Aar kommer lige 
saa mange til, som der dør, saa der 
bliver ved med at være lige mange 
Gedder i Søen. - Naar jeg sagde, ' 
der døde l/a hvert Aar, saa talte jeg 
dog kun om de Gedder, der er saa 
store, at vi kan fange dem, altsaa 
fra 1 Pd og opefter, det er kun dem, 
jeg kan sige dig noget videre om; 
men regner Du alle de smaa med, 
saa dør der aarlig vel en 1000 Gange 
saa mange Gedder, som der er i hele 
Søen -,. om Foraaret. 

Dr.: Det er jo næsten ubegribe
ligt! hvorfor dør dog saa mange, er 
det af Sygdom? 

F.: Næh Du, Fisk dør vist sjæl
dent af Sygdom, de bliver nok ædt 

• 
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forinden. Kryb og Fisk og Fugle 
og vel ogsaa daarlige Forhold i 
Hjemmet, om jeg saa maa sige, er 
Skyld i, at saa faa naar op til en 
Vægt af l Pd.; tænk Dig, af 1 
Million Æg bliver omtrent kun 10 
til Punds-Gedder! Men naar de 
er blevet saa store, er de ogsaa 
over det værste, saa hliver de da 
i Familien, for det er kun andre 
Gedder, der nu kan tage dem. Men 
selv de rigtig store er ikke sikre, 
for hvis en endnu større eller 
blot lige saa stor - faar Held ti! 
at dreje dens Hoved ned i sit Gab, 
er den kvalt og færdig. Naa, Od
deren foretrækker vel ogsaa de store, 
saa jeg tænker, vi kan regne, at 
l\;landefaldet, eller om du vil "Døde
lighedsprocenten", er ens i alle AI. 
dersklasser. 

Dr.: Hvordan kan man se, hvor 
gammel en Gedde er? 

F.: Man kan tælle Aarringene i 
Skællene, og saa ser man, at en 
Gedde er omtrent lige saa mange 
Aar, som den er Pund. En Hun 
paa l Pd. er vel godt 1 Aar, en 
Han maaske 2-3; men senere t.ager 
de ca. 1 Pd. til hvert Aar, Hannerne 
dog kun til de bliver en 6 Pd., saa 
vokser de ikke mere, men Hunnerne 
kan blive baade 20 og 30 Pd. og 
mere endnu. 

Dr.: Det var morsomt at mærke 
nogle Punds-Gedder og saa se, hvor 
store de var blevet, naar man fan
gede dem nogle Aar efter. 

F.: tja, Du har Ret, men Sand
synligheden for at fange dem igen 
er ikke stor. Vi mærkede et Par 
Hundrede Gedder for en halv Snes 
A,ar siden, og af dem er del' nu kun 
2 tilbage. Nej, skulde vi kunne gøre 
Regning paa at fange en mærket 

Gedde i Aar, saa skulde vi dengang 
have udsat 3000! 

Dr.: Det lyder underligt, men er 
vist heller ikke· helt rigtigt; og. det 
var da ogsaa galt det, Du før sagde, 
at Gedderne kun blev taget af an
dre Gedder og af Odderen, for Du 
glemte helt Fiskerne! Og selvom 
Du ikke gør megen Skade paa dem, 
saa ved jeg da, at der er nogle, der 
kan fange Gedder, saa det forslaar, 
de tager vist lige saa mange, som 
der bliver ædt! 

F.: Nej min Dreng, vi tager kun 
l/S af hvad Gedder og Oddere æder. 

Dr.: Hvormeget æder de da? 
F.: Det skal jeg sige Dig, de 

æder ca. 25,000 Pd. Gedde om Aaret. 
Dr.: Det var vældigt,! 
F.: Tværtimod, jeg synes, det er 

forbavsen de lidt; tænk Dig en Gedde 
faar kun ordentlig Geddesteg hvert 
4de Aar! Kun en Gang i sit Liv! 

Dr.: Nej Fader, den er for tyk, 
det kan Du jo ikke have Spor af 
Begreb om! Saa kan Du jo ligesaa 
gærne bilde mig ind, at Du ved, 
hvor mange Gedder der er i Fure
søen. 

F.: Ja, jeg kan jo prøve paa det; 
der er 30,000! Og af dem fan-
ger vi hver 30te hvert Aar! 

Dr,: Fader, nu synes jeg, vi skal 
begynde at dyppe. Jeg saa godt, 
Du kneb Dig 2 Snapse til .Froko
sten foruden Bajeren, og saa bliver 
Du lystig og gør Grin' med mig. 
30,000! og saa har Du ikke kunnet 
fange mere end 10 skallede Geder 
hele Sommeren! Nej, hold nu op, 
lad os nu hellere fiske, til Du er 
svalet lidt af, saa kan vi jo fortsætte, 
hvis Du da vil lade være med saa
danne Fiskerløgne. 

F.: Du tager helt fejl, min Dreng i 
hvis Du blot vil tænke Dig lidt om, 
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kan Du udmærket godt selv regne 
Dig til alle de Tal, jeg har nævnet. 
Tag en Lap Papir og et Blyant og 
noter saa disse Tal op: Vi fang.~r 

1000 Gedder om Aaret i Furesø, 
og de vejer 3000 Pd, og vi har en 
Gang - ved Vaaddragning efter 
Brasen faaet 381 Gedder i et 
Dræt i Vejle Sø, som staar i For
bindelse med Furesø, der er 60 Gange' 
saa stor. 

(Fortsættes.) 
Otto Wolff. 

Litteratur. 
-o-

Den norske Biolog, Dr. Knut Dahl 
har for ganske nylig sendt os en 
lille Afhandling betitlet: "Røje i 
ørretvand", som vi skai give vore 
Læsere et Resume af, da den viser, 
at man ofte Illed Fordel kan befolke 
et Fiskevand med meget nærstaaende 
Fiskearter. fordi den Føde selv nære 
Slægtninge blandt Fiskene med For
kærlighed søger, kan være særdeles 
forskellig. 

Den norske Røje er, hvad vi paa 
Dansk kalder fol' "Fjeldørred l. (salmo 
alpinus); den lever paa Spitsbergen, 
i Nordskandinavien, paa Island og 
i Grønland. Om denne Ørredart 
siger Dr. Dahl, at der tidligere har 
været delte Meninger om Ønske
ligheden af at indplante den i Fiske
vande, hvor der levede almindelig 
Ørred ( salmo fario), fordi man fryg
tede for, at de skulde blive Nærings
konkurrenter og fordi man i Sports 
interesserede Kredse foretrækker Ør
reden, da sidstnævnte Fisk er meget 
mere villig til at bide paa Krog end 
Røjen. 

Ifølge Undersøgelser, som er fore
tagne af Dr. Dahl i Norge og Ma-

gister B. Sæmondson paa Island, 
viser det sig imidlertid at Røjen 
og den almindelige Ørred vel i visse 
Henseender er Næringskonkurenter, 
idet de til bestemte Tider al' Aaret 
lever af de samme Slags Dyr; men til 
andre Tider er Røjen i Stand til at 
udnytte Dele af det lavere Dyreliv, 
som Ørreden har 'betydelig vanske
ligere ved at bruge. Højen lever 
~lemlig i stor Udstrækning af smaa 
planktoniske*) Krebsdyr, Holope
dium gibberum og Heterocope sali
ens), som den forfølger og tager i Van
dets Overflade. Efter Dr. Dahls Me
ning bliver derfor et Vands Rigdom 
paa lavere Organismer bedre og mere 
fuldkomment udnyttet i et Vand, 
som indeholder baade Røje og Ør
red, end i et Fiskevand~ som alene 
indeholder den sidste. 

Da Røjen, ogsaa hvor den lever 
sammen med Ørreden, vokser langt 
hurtigere end denne, hvad baade 
Magister Sæmundson og Dr. Dahl 
illustrerer ved talrige Eksempler, 
bør man efter Doktorens Mening 
lægge V ægt paa, at udbrede Højen 
i Norges Ørredvande for at faa den 
fulde Nytte af diss0. Tilstede
værelsen af Røjen synes nemlig ikke 

mærkbar Grad at skade Ørreden 
i den normale Vækst. 

* 

Fra Fiskeriinspektør Mortensens 
Haand foreligger nu den 24. Aar
gaIlg for IlDen danske FiskeTflaade" 
1917. AarbogeIl er en overordentlig 
formaalstjenlig og nyttig Haandbog 
for alle Saltvandsfiskere og Fiske~ 

interesserede. Da Bogen ikke alene 
er let overskuelig, men tillige billig, 
hvad der jo snart er et ukendt Be-

*) li vad vi kalder »Svæv«. 

• 
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greb i vore Tider, bphøver den 
næppe bedre Anbefaling for at vinde 
Udbredelse. Red. 

Annoncer. 
-0-

Ung Nordmand 
i 20·Aars Alderen ønsker Plads vert en 
Ørred· Damkultur for at lære Fiskeop
drætning, specielt af Ørred. Han er 
rask og kraftig, forekommende og nøj
som. Pladsen kan tiltrædes straks eller 
senere. Billet, mrkt. »N ordmand«, sen
des til Bladets Kontor i Sorø. 

Lystfiskeriforeningen 
i København ønsker Adgang til Fluefi
skeri. Kun enkelte Medlemmer vil be
nytte sig af Tilladelsen. Oplysning om 
Beliggenhed, Afstand fra Jernbanesta
tion og n ærmes le Kro, Pris og Betin
gelser bedes sendt til Sekretæren Inge
niør Otto Wolff, Brolæggerstræde 5. Kø
benhavn. 

®~i~~~~i~~i~~i~~!~~~~~~ 
\:17 \t7 
J1\ jli 

W ø· ]K I Jneæg I 
i af I I Bæk· og Regnbueørred I 
w faas bedst og billigst \t7 
.ro. ffi I fra Æ: 
@ Lundgaard Fiskeri Æ 
~ pr. Vejen. ~ 
~ :at }f Tillwndt GuldmedailIe Æ 
'N"7 paa Fiskeriudstillingen i Kø-* \t7. /~, benhavn 1912. ~ W W ro.. ffi 
~t.t~~~~~tJl~~~~ 

diverter 
l a1edlems6ladel 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg. Yn",el og Sættefisk af Bæk-~ Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karpe.' og SUfler til bil
ligste Priser. Portionsørl'ed, større Ørred. Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation morI Kontant. 

J. C. Ch1'isfp,nsen. 

-------------------------------------_._ .. _._---_ .. _.-- . 
i C§oHann "on eitzen, æ 
- -• edsvoren lNskeauktionarius, • · -- . : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : · -: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 

- -: ................ Store Basiner for levende Fisk. • ...................... ! : 

- . • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. -· -- Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon: Amt 1, Nr. 1.547. Hamhur~. -- -- --_ ... _----_ .. _-_. __ . __ . __ ... ---------_.-.. _-----_._---
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

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

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----=",:::::::::::::: Kontant Betaling. :::::::::::::::=--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
. samt 

Sættefisk af Karper og Soder' 
sælges. 

c58~8dsH f/)amHulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~M~~~~~. 

I . Portionsørred, I 
Æ: større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med SpeeiaIvogn paa nlermelite 

Jern baneøtation. 

;.-~::~::;.:, I 
Fiseld •• ndlunl;, Berlin 40, I 

Lehrterstra.lle 18-19. 

Telegr.-Adr.: ForelIenhandel. 

~~~~~~~~~~~. 

StatskoDliulent, Magister Chr. LøftinJ:, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i So!"" BOj{trykkeri (Aktieselskab) ved RaSIq"SSeD-Kror;h. 
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Kamp mellem . 
Fiskeodder og Gedde. 

-0-

Herom fortælles følgende Histo
rie i et tysk Dagblad: 

En Fiskeribesidder Gensungen 
overværede for nogle Dage siden 
en ganske usædvanlig Kamp mellem 
en Fiskeodder og en stor Gedde. 
Kampen fandt Sted i Floden Edder, 
der er en Biflod til Fulda. Hr. Gen
sungen spaserede langs Floden, da 
han pludselig ved en smal aaben 
Vandrende i Isen bemærkede, at 
Vandet var i usædvanlig Bevægelse 
og slog op o~'er lsen, Derefter 
hørte han en Pusten og Knurren, 
og saa en sølvskinnende og en mørk 
Genstand, som tilsyneladende var 
sammenfiltret til en Knude. Denne 
mærkværdige Genstand bevægede 
sig 'med stor Hastighed og dukkede 

. stadig op og ned. Fiskeriejeren 

lagde sig sall. lang, han var, hen 
over Isen og lod sig glide helt ud 
til den aabne Rende; her sall. han 
da ganske tydelig, at en mægtig 
Odder sad ovenpaa en ualmindelig 
stor Gedde og havde bidt sig fast 
i dens Gæller, men blev med Ly
nets Hurtighed drejet rundt i Van
det af Gedden. 

Odderen søgte flere Gange at 
slynge den vældige Fisk op paa 
Isen, samtidig med at Kæmpegedden 
af alle Livsens Kræfter prøvede 
pall. at dukke under for derved at 
befri sig for sin Plageal\nd. Efter 
omtrent seks Minutters Forløb be
gyndte Gedden imidlertid at blive 
mattere og opgav efterhaanden sin 
Modstand. 

Saasnart 9dderen mærkede dette, 
bed den sig endnu fastere i Geddtlns 
Gæller, hvilede derefter nogle Secun
der, svang sig derpaa med en Kraft
anstrengelse helt op paa Isen, idet 
den trak den vældige Gedde med 
sig. 

Den frække Fiskerover var imid
lertid saa udmattet af Kampen, at 
den aldeles ikke lagde mærke til 
den paa Isen liggende Fiskeriejer, 
skønt den dukkede op med Gedden 
ikke mere end højst 40 Centimeter 
fra ham. Hr. Gensungen var der-
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for ikke længe om med sin Stok at 
give Fiskerøveren et saadant Slag 
i Hovedet, at den sank bedøvet om 
paa Isen og derefter blev dræbt. 
Foruden Odderens prægtige Pels 
havde Fiskeriejeren saa tilmed den 
Glæde, at kunne bringe en 22 Pund 
svær Gedde med sig hjem. Fisken 
havde kun et eneste Saar umiddel
bart bag Gællerne. 

Rfmeligvis havde Odderen, medens 
den fiskede under Isen, opdaget 
den store Gedde staaende ved Bred
den i Slammet; der hard en saa gre
bet den og slæbt den gennem Van
det hen til Aabningen i Isen for at 
faa den op her. Mærkværdig er 
det forøvrigt at Odderen ogsaa fi
sker i stræng Vinterkulde (det var 

19 C), og at den er i Stand 
til at trække en saa stor Gedde 
ud af dens Skjulested. 

Isfiskeri. 
-0-

Som bekendt søger vore Fersk
vandsfisk ud paa Dybet, naar det 
køl~ge Vejrlig indtræffer; om Vin
teren, naar Isen dækker vore Søer, 
finder man dem derfor samlede i 
Huller og Fordybninger, hvor mange 
af dem i en delvis hvilende Tilstand 
afventer Foraarets Komme. 

Paa denne Aarstid drives der of
te med Fordel et meget indbringende 
Isfiskeri, noget som særlig iaar, med 
de høje Fiskepriser vilde være ret 
fristende at sætte igang. 

Da mange af Bladets Læsere ri
meligvis ikke har overværet denne 
Slags Fiskeri, der jo er ret sjældent 
i et Land med vort Klima, skal vi 
forsøge at give en Beskrivelse af 
det. 

Til Udførelse af Isfiskeri kræves 
først og fremmes!' et meget stort 
Vaad med temmelig aabne Masker, 
dernæst et Par lange solide Liner, 
der anbringes i Vaadet til at trække 
det frem gennem Vandet med. End 
videre en 6-8 Isøkser, d. v. s. Øk
ser med et Skaft som en alminde
lig Hakke og iøvrigt af Form som 
denne, men i Stedet for Hakkens 
Spids er den væbnet med et 3 Tom
mer bredt Blad af hærdet Staal til 
at hugge Isen op med. En Møg
hakke til at tage Isstykkerne op 
med er heller ikke af Vejen. Til 
den videre Udrustning kræves des
uden et Par 8 --12 Meter lange, tynde 
Lægter og et Par Høtyve. Endelig 
kræves et Par Spil, som er saaledes 
indrettet, at de kan skydes paa Slæde 
hen over Isen og forankres ved 
Jernankre, der anbringes i Huller 
i Isen paa de Steder, hvor Spillene 
skal benyttes. En Issav bør heller 
ikke glemmes til Ekspeditionen. 

Alle disse Grejer læsses paa en 
eller to Slæder, og hele Selskabet, 
som helst skal bestaa af 6--8 Mand, 
begiver sig ud paa Isen. Forinden 
Fiskeriet her tager sin Begyndelse, 
maa Lederen imidlertid have lagt 
sin Plan over, hvorledes han vil 
have det drevet. Der kan nemlig 
være to Alternativer, del' begge kan 
føre til Maalet. Det ene bestaar i 
at begynde fra Søens ene Ende -
helst den bredeste - og overfiske 
hele Søen, hvorved der er megen 
Sandsynlighed for, at man kan drive 
alle Fiskene op i den smalleste Ende 
af Søen, hvor man da tilsidst kan 
gøre det store Kup. Det andet be
staar i, at man kan vælge at fiske 
paa Søens dybeste Steder, hvor man 
med god Grund kan vente at t~æffe 
Hovedmassen af Fiskene; denne 
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sidste Fiskemaade kræver imidlertid 
meget dybe Vaad og særligt stort 
Lokalktindskab. 

Har Lederen af Fiskeriet imidler
tid gjort sit Regnebræt op, gaaes der 
i Gang med selve Arbejdet. Paa 
det Sted, hvor Vaadet skal sænkes 
i Søen, hugges eller saves derefter 
et langagtigt Hul, vinkelret paa den 
Retning man vil drage Vaadet. Dette 
Hul gøres 6-7 Meter langt og 2-
3 Meter bredt. I samme Retning 
som dette store Hul hugges derefter 
paa hver Side af dette et Antal 
Smaahuller med nøjagtig den Af
stand mellem hver, som de før om· 
talte lange. tynde Lægter maaIer i 
Længde. Antanet af disse Huller 
retter sig efter Vaadets Bredde. 
Naar man er naaet saalangt, foran
drer man Retningen paa begge Fløje 
og bøjer begg~ Steder af i en Vin
kel, for uerefter at fortsætte med 
Smaahullerne i Isen i samme Afstand 
som de første Huller og saaledes, 
at Rækkerne løber parraleit. Her
med bliver man saa ved saalangt, 
Linerne omtrent kan række, da bøjer 
man indad i en ret Vinkel fra begge 
Siderne, og ender med et stort Op
tagningshul for Vaadet, af samme 
Form og Størrelse som det tidligere 
beskrevne Nedgangshul. Hermed 
er det vigtigste Arbejde for det før
ste Træk med Vaadet færdigt. 

Det Billede, alle disse store og 
smaa Huller danner paa Isen, ligner 
en aflang Firkant (Paralellogram), 
og saaledes, at de to store Aahnin· 
gedor Ned- og Optagning af Vaadet, 
ligger midt i Firkantens smalle En
der, lige overfor hinanden. Forin
den Trækningen begynder, anbringes 
saa begge Træklinerne, der maa 
være meget solide, i hver sin Ham
mel paa Vaadet og den anden Ende 

af Linerne surres godt fast til Enden 
af hver af de omtalte lange, tynde 
Lægter. 

Derefter sænkes hele Vaadet, med 
Aabningen ind mod den store hug
gede Firkant i Isen, ned i det først 
beskrevne Nedgangshul, og Stænger
ne, der trækker Linerne skydes un
der Isen, hver til sin Side, hele 
reegningen rundt, ved at skyde dem 
med en Høtyv fra Hul til Hul. 
N aal' Lægterne med de fastsurrede 
Linier paa denne Ma::tde er naaet 
til det paa den modsatte Side an
bragte store Optagningshul kan Ar
bejdet med Vaaddragningen begynde. 
Dette kan saa ske enten alene ved 
Haandkraft eller ved Hjælp af Spil. 

li vis man under Dragningen er 
saa uheldig, at Vaadet hænger fast 
i Sten, Grene o. L, saa det er umu
ligt at føre det videre frem, maa 
man torsøge, at faa det løs ved at 
kaste den ene Line løs og trække 
det op ved den anden. Paa denne 
l\laade faar man selvfølgelig intet 
ud af dette Træk, men det er jo 
mindr<l væsentlig, naar det drejer 
sig om at redde et kostbart Vaad. 
Hvis det ik ke lykkes at frigøre Vaa
det ved denne Manøvre, maa man 
prøve pao. at faa det løs ved at 
føre den Line man har fat i helt 
tilbage til Nedgangshullet og her
fra trække det tilbage samme Vej, 
det netop har passeret. Endelig 
kan man ogsaa forsøge at hugge 
"Hul i Isen over Stedet hvor Vaadet 
har sat sig fast, og ved Hjælp af 
en Baadshage paa en lang Stang 
prøve paa at frigøre det. 

Naar Vaadet er trukken op, tømt 
og rengjort, sænkes det straks ned 
i Hullet igen for ikke at sammen
fryse, dog saaledes at det nu vendes 
om, da Optagningshullet i denne 
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Firkant benyttes som Nedgangsaab
ning for den næste Firkant (det 
næste Vaadtræk), der anbringes umid
delbart ved Siden af. Paa denne 
Maade fortsættes Vaadtrækningen 
hele Søen over, eller saa langt, som 
man mener, det er lønnende. Un
der Arbejdet, maa man saa vidt mulig 
undgaa, at bevæge sig over Isen, 
paa de Steder, hvor der ikke. er 
trukket, da man ellers resikerer at 
skræmme Fiskene bort. 

Isfiskeriet kræver e.t temmelig 
stort Mandskab, naar det skal gaa 
lidt fra Baanden, men det kan selv
følgelig ogsaa give gode Resultater, 
hvis man f. Ex. er saa heldig at 
træffe en stor Brasenstime. Der
som man ikke raader over tilstræk
keligt Mandskab, er der dog intet 
til Hinder for, at man lader et Par 
Mand hugge alle Hullerne paaSøen, 
forinden man begyn der Vaadtræk
ningen; . derved opnaas ogsaa, at 
der falder Ro over Fiskene, saa de 
lettere fanges; men Forudsætningen 
er jo rigtignok den, at det ikke fry
ser for haardt under dette Arbejde, 

. da Hullerne i saa Tilfælde fryser 
saa meget til, at Arbejdet med deres 
Ophugning omtrent maa gentages. 

Red. 

Fiskeriet i Søerne. 
-0-

Vibol"g Fiskeriforening. 
afholdt den 30. N ov. sin ordinære 
aarlige Generalforsamling i Viborg 
Borger- og Haandværkerforening. 

I Formanden, Maler S. Sørensens 
Fraværelse bød Næstformanden, Sko
mager I. Holtegaard Vel~ommen. 

Til Ordstyrer valgtes Murer A. 
Andersen. 

Sekretæren, Sagfører Carl Hand
berg, aflagde Beretning om Virksom
heden i det forløbne Aar og udtalte 
bL a.: 

Naar Talen er om Fiskerispørgs
maalet, maa man bestandig have i 
Erindring, at Fiskeriejer El'rboes 
i Byraadet den 7. April 1915 frem
lagte Forslag danner Grundlaget for 
det Forsøg, som nu gøres for at 
sætte Søerne under Kultur. Taleren 
gennemgik derefter i Enkelthederne 
dette Forslag eller rettere: den deri 
indeholdte Plan, som har to Sider 
l) Opfiskning af Ukrudtsfisk og 2) 
Udsættelse af Yngel af Nyttefisk. 
Med Hensyn til den første Del af 
Opgaven. 

Opfiskningen, 
maatte det siges, at det forløbne 
Aar havde været godt og' overste
get alle Forventninger. Taleren 
skulde saaledes minde om de to 
store Fangstdage den 23. Januar og 
den 16. Februar. Førstnævnte Dag 
afsendtes herfra til Tyskland 249 
Kasser, altsaa ca. 15,000 Pund, som 
indbragte 2417 Kr. 62 Ør,e, og den 
sidste Dag afsendtes der 10,000 
Pund Fisk. Kommunens Nettoind
tægt i Aaret 1915-16, altsaa ind
til 1. April j Aar, udgjorde 4135 
Kr. _. den indtil dette Tidspunkt 
udsatte Yngel var haledes betalt, 
og efter alt foreliggende var 
der en ikke ringe Sandsynlighed 
for, at Indtægten i indeværende 
Finansaar ikke vilde blive ringere, 
muligt større, uagtet Priserne for 
Tiden ikke var saa gode. I Aaret 
1916 indtil l Oktbr. er opfisket ca. 
40,000 Pund Ukrudtsfisk, og det er 
forsvindende, hvad der er taget af 
andre Fiskearter. Med Hensyn til 
denne Side af Planen - Opfisk-
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ningen - maa det altsaa siges, at 
alle, endog de største Forventnin
ger er opfyldte. Hvad angaar Sa
gens anden Side. 

Udsættelse af Fiskeyngel 
maa det imidlertid desværre indrøm
mes, at Aaret ikke hidtil havde 
været saa godt som ønskelig, idet 
forskellige Omstændigheder havde 
bevirket. at der i Aarets Løb ikke 
var udsat det vedtagne K vantnm 
Yngel. Der var udsat Sandartrogn 
foruden en Del Krebs, og der vil 
i den nærmeste rrid ankomme 3000 
Stkr. Karper og 5000 Stkr. Suder, 
men Krigen har bevirket. at der 
ikke var ankommet engelsk Aale
yngel, ligesom det heller ikke var 
lykkedes at faa Sættefisk af Hegn
bueørreder. Der vil imidlertid sik
kert i Henhold til førte Forhand
linger allerede i indeværende Yin
ter blive udklækket befrugtede Rogn 
af Regnbueørreden i Fiskeriselska
bets Hus i Asmildkloster Have, saa 
der næste Aar vil kunne ske en 
større Udsættelse. Ligeledes vil der 
blive draget Omsorg for Udsættelse 
af A borl'er i Søerne fra andre Søer 

der findes iøvrigt en rigelig Be
stand af smaa Aborrer i Søerne, 
for hvilke Levevilka?xene maa blive 
bedre efter den forgaaede Opfisk
ning -, og der vil i det kommendfl 
Aar blive foretaget lignende For
sigtighedsanstaltninger ved Udsæt
telsen af Sandartrogll, som er sket 
i Sorøsøerne, og hvor Udsætningen 
har givet et udmærket Hesultat. 

Fisker. , 
(Viborg Slifts Folkeblad). 

Rusepladsen. 
-0-

Naar Fiskeren om Foraaret vil 
anbringe sine Gedde- og Aaleruser, 
støder han ofte paa den Vanskelig
hed, at Grøde og Rørstubber hin
dre, ham i hans Arbejde. 

Ved Ai1bringelse af Ruserne, sær
lig Aaleruserne, gælder det om, at 
de alle Vegne kommer .til at berøre 
Bunden, saa Fisken ikke kan finde 
Vej under dem, men tvinges til at 
gaa ind i Uuserne. Fiskeren maa 
derfor fra sin Baad, ved Hjælp af 
en Le paa et langt Skaft, søge at 
bortrjærne alle Hindringer, saa Ru
serne kan opstilles saaledes, at de 
formaar at fiske bed::!t mulig. 

Dette Arbejde tager imidlertid 
megen Tid, Dg da Fiskeren har 
travlt nok i Forvejen paa denne 
Aan,tid, er Arbejdet ret generende, 
fornden at det ikke er hver Mands 
Sag at udføre det ordentlig. 

I Isvintre, som den vi har iaar, 
vil ieg derror som gammel Søfiskel' 
tilraade. at mali fra Isen udfører 
Arbejdet med at rengøre de Plad· 
ser, hvor man ønsker at an bringe 
sine Huser, naar Isløsningen er forbi. 
Af tidligere Aars Erfaring ved man, 
hvor de rorskellige Slags Ruser 
skal anbringes for at tIske bedst. 
Paa disse Steder hugger man saa 
Isen op og fjærner den, saa man 
med en Le kan rense Bunden fuld
stændig. Enhver vil forstaa, at dette 
Arbejde kan udføres ganske ander
ledes bekvemt og ordentlig fra en 
rast Isllade, som den der i Aar 
dækker vore Søer, end fra en gyn
gende Baad. Naar man paa denne 
J.\hade i Vintertiden har rengjort 
sino Rusepladsel', vil .selve Anbrin-
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gelsen af Ruserne være en forholds
vis let Sag for en øvet Fisker. 

Red. 

En Frokostpassiar paa 
Furesø. 

(I ,ystfiskeri-Tid~n(I~). 

-0-

(Fortsat). 
D.: Og hvad saa mere? 
F.: Ja, mere er der ikke, naar 

Du sammenholder disse Tal med, 
hvad jeg sagde Dig om Geddernes 
Vækst og Dødeligheden iblandt dem, 
er det let at regne det hele ud, for 
vi kan jo nok gaa ud fra, at de c. 
12,000 Gedder, vi har fanget i Fu
resø, som Prøve betragtet, stemmer 
overens med hele Partiet, om Jeg 
saa maa sIge. 

Dr. : Jamen Fader, jeg kan da 
ikke faa meget ud af de 4 Tal, og 
Du vil da ik:ke bilde mig ind, at 
man kan regne ud, hvor ofte en 
Gedde æder en anden, naar man 
ikke ved mere, end at jeres Gedder 
ikke el' større end 3 Pd. i Gennem
snit. Jeg kan nok regne, men ikke 
hvatl l Pd. Smør koster, naar Høet 
koster 4 Mark og 8. 

F.: N aa, prøv nu blot, saa skal 
Du se, hvor simpelt det hele er. 
Vi begynder med at finde D",delig
hedsprocenten. 

Af 100 Gedder sætter vi, at der 
dør f. Eks. 20 om Aaret. Se, saa 
har vi altsaa 100 Gedder paa l Pd. 
SO paa 2 Pd., 64 paa 3 Pd. o. s. 
v. Saa lægger vi alle Gedderne 
sammen og regner ogsaa den sam
lede Vægt ud i Pd., og saa skal 
den være 3 Gange saa stor som Ged
dernes Antal. 

Dr.; Ja, men det bliver den ikke. 

F.: Nej, der dør altsaa flere, men 
vi maa prøve os frem, til det pas
ser, man kan nok finde det ved 
Hjælp af en Ligning, men det kan 
Du vist ikke endnu, det bliver hver
ken en Differents- eller K votient
række, som Du har lært om, men 
en Kombination af begge. Vi prø
ver altsaa nu f. ,Eks. med at lade 
30 dø. Se, nu passer det helt pænt, 
nu er Gennemsnitsvægten 3 Pd. 
Men Du maa stille 2 Tabeller op, 
en for Hunner og en for Hanner; 
der dør j o nok forholdsvis lige 
mange af dem om Aaret, men Du 
husker, at Hannerne kun bliver 6 
Pd., og at der el' dobbelt saa mange 
af dem. Saa slaar vi Tabellerne 
sammen til en, og den ser da saa
dan ud, naal' vi omregner den for 
100 Fisk: 

Vægt Fisk Samlet 
Pund af 100 Vægt 

1 30 30 
2 21 42 
') 
J 15 45 
4 lO 40 
5 7 35 
6 13 78 
7 1 7 
8 1 8 
9 0,5 5 

10 0,4 4 
11 0,3 3 
12 0,2 2 
13 0,2 2 
14 0,1 1 
15 0,1 l 

16 og I 
derover 0,2 4 

I 100 307 

Og nu kan Du selv se, at Dine 
første Spørgsmaal ikke var saa van
skelige at besvare: 

Af Gedder paa l og 2 Pd. er der 
30 % og 21 %, altsaa tilsammen 
c. Halvdelen af dem alle. - Hvert 
Aur dør 30 Ofo af alle Aldersklas
ser eller c. Ila af alle Gedderne i 
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Søen. - Af IO-Punds Gedder er 
dflr knap 'h Q/o tilbage, men lægger 
vi Hanneme til, faar vi omtrent l % 

eller 2 levende af de 200 mærkede 
Gedder. -

Dr.: Det var en Pokkers Tabel! 
I?: Og saa noterede Du ogsaa 

op, at vi fik 381 Gedder i et Dræt 
i Vejle Sø, som er 30 Tdr. Ld. stor. 
Se, vi fik naturligvis ikke alle dem, 
der var i Søen, skønt det store 
Vaad næsten omsluttede den helt. 
Mange stod jo inde iB.ørene, Vaa
det hang fast i Bunden, og derved 
tabtes en DeL men naar jeg regner 
Illed en 700 Gedder for hele Søen, 
saa antager jeg, det er nogenlunde 
rigtig. Furesøen er 60 Gange saa 
stor, det vil give 42,000 Gedder; 
men da der palt de store Dybder. 
som udgør henved en Trediedel af 
Søen, sikkert kun er faa Gedder, 
saa trækker vi c. 1/3 fra og faar 
da omkring 30,000 Stkr. - Heraf 
dør aarlig 30 Ofo eller 9000 Gedder; 
vi fanger de 1000, Gedder og Od
dere æder de 8000 paa gennemsnit
lig 3 Pd., altsaa 24,000 Pd. iaH. 

De 30,000 Gedder æeler altsaa 
ikke cn Gang 8000, kun hver 4de 
faar sig en Gedde, og da de kun 
bliver 4: Aar gamle, faar i Gennem
snit an Gedde kun en eneste Gang 

sit Liv en ordentlig "Geddesteg"! 
Otto Wolfl. 

(Fortsættes.) 

Artiklel'og lYlelldelel!iier er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. Hoflmeyer, Sorø. 
~B. Artikler og Meddelelser maa kun 

skrives paa Papirets ene Side al Hen
syn til Trykningen. 

Annoncer. 
-0-

Lystfiskeriforeningen 
j København ønsker Adgang til Fluefi
skeri. Kun enkelte Medlemmer vil be
nytte sig af Tilladelsen. Oplysning om 
Beliggenhed, Afstand fra Jernbanesta
tion og nærmeste Kro, Pris og Betin
gelser bedes sendt til Sekretæren Inge
niør Otto Wolff", Brolæggerstræde 5. Kø
benhavn. 

rø;:;;I 
~ af i 
~ Bæk- og Regnbueørred I 
@1 ffi 
@ faas bedst og billIgllIt \17 

i LUndgaa:~ Fiskeri I i pr. Vejen. ~ 
~ Tilkendt GnldmedailJe ~ 
W paa Fiskeriudstillingen i Kø- Æ W " 
~ ben havn 1912. \:t7 
lii lii 
®~~~e 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Iiarper og Suder til bil
ligste Priser. PortioDs0rred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhente!! paa nærmeste Banestatioll mod Kontant. 

J. O. Ohrristtlnsen. 
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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. --

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~9~DdsK fj)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Æ ~ 

I Porlionsørrei I 
@ større Ørred, Gedder, Karper, I 
I Suder, Skaller, Aborrer lE m w 
2K købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste ~ 
li{ .Jernbanestation. i 
Æ ~ ]K -- Kontant Betaling. -- W 

I G. Domaschke, I i J<'ischhandluue;, Berlin 40, 2K 
W Lehrterstrasse 18-19. ~ I TeJegr.-Adr., t'orell ... handel. I 
.~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kroch. 
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Ferskvandskvabben 
eller. 

Knuden 
-0-

Ferskvandskvab ben (Lota vulgaris) 
maa ikke forveksles med Aalekvab
ben (Zoarces viviparus). Førstnævnte 
hører nemlig til Torskeslægten og 
lever som Regel i Ferskvand, medens 
Aalekvabben, opholder sig i det 
salte Vand og hører til Tangspræl
familien (Blenniidæ). 

I det Ydre ligner de to Fiskeslags 
en hel Del hinanden, hvorfor de ofte 
antages for at være af samme Familie. 
De har saaledes begge en langstrakt, 
noget slangelignende Form, en sli
met Hud med smaa Skæl og en tem
melig mørk Bundfarve med endnu 
mørkere Pletter og Tegninger .. Ved 
lidt nøjere Undersøgelse vil man 
imidlertid finde, at Ferskvandskvab
ben er i Besiddelse af en Skægtraad, 

ligesom sin nære Frænder Torskene; 
en saadan Prydelse eller snarere 
~ yttegenstand har Aalekvabben ikke. 
Medens Rygfinnen hos Ferskvands
kvabben er delt i to, er den udelt 
hos Aalekvabben. Et andet ydre 
Skælnemærke mellem de to Fiske
arter er ogsaa det, at Halefinnen 
hos Ferskvandkvabben er adskilt 
med Ryg- og Gatfinne, medens Ryg
og Gatfinne løber i eet med Hale
finnen hos Aalekvabben. Foruden 
flere baade indre og ydre Forskel
ligheder skal vi her i denne For
bindelse kun tilføje, at Ferskvands
kvabben formerer sig ved Æg, der 
lægges paa Søbunden, eller ved Hjælp 
af deres forholdsvis store Oliedraa
ber svæver i Vandet et lille Stykke 
over Bunden. Aalekvabben derimod 
føder levende Unger. Man iler af 
det anførte, at der i Virkeligheden 
er en himmelvid Forskel pall. de to 
tilsyneladende saa nær beslægtede 
Fiske. 

Ferskvandskvabben lever som før 
omtalt, hovedsagelig i fersk Vand; 
men den er dog ogsaa undtagelses
vis fanget ved vore Kyster. Naar 
Redaktionen trækker denne Fisk 
frem til særlig Beskuelse i dette 
Øjeblik, eJ' Grunden den, at det 
netop nu er mod Slutningen af dens 
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Legetid, og den Tid paa AUl'et hvor 
man lettest kan fange den. 

Medens Ferskvandskvabben ellers 
den meste Tid af Aaret lever ude 
paa dybt Vand, hvor den er van
skelig at faa fat paa, saa opholder 
den sig i Legetiden, der finder Sted 
i Slutningen af Vinteren, paa grun
den Vand (1-2 m) i Søerne og da 
særlig ved Aamundingerne, hvor der 
findes nogen Strøm. 

Ferskvandskvabben bliver sjældent 
stor hos os; almindelig 1-2 kg, 
men skal dog ifølge C. V. Otter· 
strøm, kunde naa til 7 -8 kg f. 
Eks. i Hald Sø. 

Fangsten kan foregaa paa forskel· 
lig Maade. Ifølge den norske Biolog 
Hartvig Huitfeldt-Kaas brug!'r man 
saaledes i Elven Laagen i Nærheden 
af Lillehammer de saakaldte Lake· 
gaarde (Lake er den norske Beteg-

. nelse for Knuden), der bestaar af 
gærdelignende Indretninger af Vidie 
eller Garn, hvori der med bestemte 
}Iellemrum er anbragt Ruser. Disse 
Lakegaarde stilles paa tvers af Strøm
men paa l 11 2 Meters Dybde. Ru
serne, som staar med Indgangsaab
ningen vendt mod Strømmen, an
bringes gæme i et Antal af 3--10 
i hver Lakegaard. 

Dimensionerne er ifølge ~amme 

For~atter, for Rusernes Vedkom
mende: Længden 130--150 cm., den 
ydre Indgangsaabning (Rammen) ca. 
30-35 cm. og den indre Aabning 
ca. 10-12 cm. i Diameter og Ar
menes Højde ca. 2 1\leter. 

Mange Steder udsættes der ogsaa 
Ruser paa Knudens Legepladser, 
uden nogen Gaard, til at lede Fi
sken ind i Ruserne. 

Ferskvandskvabben eller Knuden 
er meget lidt mistænksom af sig, 
saa den gaar gærne paa den første 

den hedste Madding, den støder paa .. 
For at tiltrække Fisken anvendes 
ofte med Fordel et Stykke Blik eller 
Spejlglas ophængt midt i Rusen, 
ligesom man gør vel i at efterlade 
i det mindste en Kvabbe i Rusen, 
naar man tømmer den, I Legetiden 
er Ferskvandskvabben nemlig meget 
selskabelig anlagt, og hvor en K vabhe 
i denne Tid gaar foran, følger de 
andre gærne Trop, 

Da Kvabben søger til Legeplad
serne temmelig lang Tid, f·~H·inden 
Rognen er færdig til Gydning, op
holder den sig en Stund paa disse 
Steder, saa der er god Tid og Lej
lighed til at fange den. Her hos 
os fanges Kvabben gærne fra Isen 
med en Slags Pilk. I Sverri g og 
Finland fanges den med Hængeruse, 
der hænger i en Line fra Iskanten. 
Rusen kan være en ganske almin
delig Abol'l eruse, der hænger med 
Aabllingen nedad, og paa sin ned
advendte Side har fæstet et kort 
Ledegarn, som holdes strammet ved 
Hjælp af en horisontaltløbende Stok 
og to Stene, Rusen anbringes saa
ledes, at den nederste Kant af Le
degarnet netop naar til Bunden. 

H vis man øverst oppe i Rusen 
anbringer en Stump Spejl eller et 
Stykke Blik, tjener dette til at 
henlede Kvabbens Opmærksomhed 
paa Rusen cg faar den lettere til at 
gaa i den. 

Undertiden fanges Kvabben ogsaa 
paa Legepladserne, ved at man om 
Vinteren paa tynd, nylagt Is bedø
ver den ved at slaa med en Træ
kølle paa Isen over det Sted, hvor 
Fisken staar. Hugger man derefter 
i eh Fart H ul paa Isen, kan man 
tage Kvabben med en Ketser, inden 
den er kommen til Bevidstheden 
igen. 
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Kvabbens Kød er ikke videre 
holdbart; men til Gengæld er Pi
sken meget sejglivet, saa den kan 
let opbevares levende i lang Tid. 

Ifølge førnævnte Huitfeldt-Kaas 
skal Kødet egne sig udmærket til 
Fiskegratin og til at koge Suppe 
paa. Salt maa dog ikke tilsættes 
før den er omtrent færdigkogt, da 
man ellers risikerer, at den bliver 
noget sejg. Efter yor J'vlening synes 
vi den smager bedst stegt. .NIan 
flaar Skindet af den ligesom paa 
en Aal fori Ilden Tilberedningen. 
Dens store Lever er en særlig de
likat Spise. 

I disse Tider, hyor alle Føde
midler er saa dyre og saa van ske
lide at faa fat paa, burde man og
saa skænke den ellers foragtede 
Ferskvandskvabbe en 'ranke. 

Her i Sorø Søerne er mange af 
dem, og vi fangel' ikke saa faa i 
Aaleruserno, del' er sat i StromillElll 
for at fang'f~ de vandrende Blank
aal, og paa de Aalekroge, eler om 
Sommeren ligger ude paa dybt 
Vand. Red. 

De tyske Orredaviere. 
-0-

Det tyske Fiskeriblad "Fischerei
Zeitung" for ] 1. dennes bringer 
følgende Opfordring til de tyske 
0rredavlere, som ogsaa har Inte
resse for danske Kollegaer. 

Opfordringen begynder med føl
gende Opraab: 

Kollegaer fra Nord, Syd, øst og 
Vest! Læs nedenstaaende nøjagtigt 
igennem, tænk godt over deL og 
meddel derefter Undertegnede det 
Resultatet, I derigennem kommer 
til. Siden Krigen begyndte, lider 

vi under dens Følger mere end 
nogen anden Stand; Prisen for Por
tionsørred saavelsom for Sættefisk, 
Yngel og Æ,g er omtrent de samme 
som før Krigen, medens alle andre 
Fisk eJ bleven betydelig dyrere. 

Læs nedenstaaende Fiskemarkeds
beretning over Priserne før Krigen 
og nIT: 

Markedspriser. 
d. ~!2 1913 d. 1['/2 1917 

Fiskeart Pds pr. Pd. Pris pr. Pd. 
Mk. MI<. 

Gedde, leyende 0,57-1,29 l/iO 
død 0,46-0,85 1,40 

Sandart, levende 0,86-1,28 
død 0,75-1,18 6,55 

Aborre, levende 0,48-0,91 5,50 
død 0,34-0,50 4,48 

Karper, levende 0,85-0,91 1,55 
Suder 1,12.1,23 1,75 
Brasen 0,47-0,62 1,00 

død 0,37-0,38 0,65 
Aal, levende 0,97-1,08 

død 
Laks, død 0,46-0,60 12,00*) 
Ørred, levende 4,00--4,50 4,00 

Enhver yderligere Forklaring er 
i Virkeligheden unødvendig overfor 
ovennævnte Tal, naar man samtidig 
tænker paa den Forskel, der er paa 
Udgifterne ved Opdrætningen af 
Portionsørreden før og under Krigen. 
Foderet bliver Dag for Dag dyrere 
og vanskeligere at skaffe. 

Mangelen paa Arbejdskraft bliver 
Dag for Dag føleligere. Fiskerøve
rierne hører til Dagens Orden. 

Vi nødsItges derfor til at slutte 
os sammen for bedre at fremme 
vore Interesser. 

Vi maa frem for alt enes om en 
Mindstepris for VOI' Produktion; 
inden der fastsættes en Højstepris, 

*) Tallet for Laks betegner forskellige 
Kvaliteteter, medens de andre Tal 
direkte kan sammenlignes med 
hinanden. 
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der ikke alene'vil ødelægge 08, men 
en h~l Erhvervsgren, der har en 
V ærdi af Millioner af Kroner. Vi 
maa sørge for, at det Offentlige 
viser 0rredproduktionen mere In
teresse. Vi maa ogsaa søge at gøre 
vot" ØtTedpt"oduktion uafhængig af 
Udlandet*). Det tyske Landvæsen 
skal være vort Forbillede. Vi har 
fra mange Sider faaet Anmodning 
om, at foranledige en Sammenslut

nmg. 
Vi har derfor allerede begyndt 

Forarbejderne til en saadan Sam
menslutning og opfordrer hermed 
alle, der deler vor Opfattelse ved
rørende denne Sag, om at indmelde 
sig skriftlig til Undertegnede. Sam
tidig med Indmeldelsen vil det være 
formaalstjenligt at de enkelte Op
drættere tilføjer deres specielle Me
ning med Hensyn til en saadan 
Sammenslutnings Maal og Midler. 
Foreløbig ,gælder det om at lægge 
Grunden for Sammenslutningen. Af 
det indkomne M ateriale vil det der
efter afhænge om der virkelig er 
Trang til Stede for en saadan Sam

menslutning. 

Tiethadmannsdorff, Kt"eis SchiJnau
Katzbach, d. 1. Marts 1917. 

A. Com'ad Sendle1·. 

Videre Kommentare til ovenHtaa
ende er næppe nødvendige. 

. Red. 

*) Fremhævet af os. Red. 

Valldremuslingen 
(Dreissenssia polymorpha Pall) 

i Fure Sø. 
-o 

Fra Magister C. V. Ottet"stt"øm 
har Redaktionen netop modtaget en 
lille Afhandling om ovennævnte 
Musling og dens Forekomst i Fure 
Sø. '\Ti skal i det følgende give et 
lille Resume af Hr.Otterstrøms 
Meddelelse. 

Som det vil være vore Læsele 
bekendt, har Magisteren siden For
aaret 1914 opholdt sig ved Fure 
Sø for særlig at undersø~e Fiskenes 
Ernæringsforhold dersteds. 

I det første Aarstid saa Hr. O. 
intet til Muslingen i Søen, skønt 
han befiskede den med alle mulige 
Redskaber; heller ikke Dr. phil. 
\Vesenberg Lund, der i mange Aar 
har drevet biologiske Undersøgelser 
i Søen havde bemærket den. Men 
saa en Dag mod Slutningen af Som
meren 1915 opdagerle Magister O. 
et Eksemplar af flen, som sad paa 
et Sættegarn, der havde staaet paa 
over 20 m Vand ude ved Store 
Banke, midt i Søen. 

Samme Efteraar iagttoges en Masse 
smaa Unger, siddende paaPlantedele 
og lignende. Og i 1916 er Vandre
rnuslingen langt den almindeligste 
Musling paa lavere Vand i Furesø. 
Den sidder paa Stenene, paa Plante
stængler og paa Skaller af saavel 
levende som døde Dammuslinger 
(Anodonta). Magisteren udtaler som 
sin Anskuelse, at Vandrernuslingen 
er tilført Søen i 1912 eller maaske 
lidt før. 

Ifølge Oplysninger som Hr. O. har 
faaet af Musellmsinspektør Ad. Jen
sen er Vandremuslingen først fundet 
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herhjemme 1843 i en Pyt Vand paa 
Jacob Holms Pladser paa Christians
havn: den findes endvidere i Smaa
søerne nærmest København. Van~ 

dremllslingen stammer fra de syd
østeuropæiske-asiatif,ke Floder og 
har herfra i Løbet af forrige Aal'~ 

hundrede bredt sig over store Dele 
af Vesteuropa. 

Hvorledes den er kommet til 
Fure Sø er ikke godt at vide; Ma
gisteren antager, at det er sket 
enten fra et Akvarium fra en af 
Villaerne ved Søen, eller med en 
københavnsk Lystfiskers Fiskespand. 
Lystfiskerne medfører nemlig ofte 
de levende Agnfisk, de skal bruge 
til Gedde- og Aborrefiskeriet i Fure 
Sø fra Smaasøerne ved København. 

Hvorom alting er, Vandremus· 
lingens Tilstedeværebe i Fure Sø 
er nu et Faktum, og det skal blive 
interessant at se i hvilken Sø den 
næste Gang vindor Indpas. 

Til nærmere Oplysning om Van
dremuslingen skal vi meddele, at 
den er beslægtet med Blaamuslingen 
(Mytilus edulis) der lever i Havet. 
Ligesom denne karakteriseres Van
dremuslingen ved den saakaldte 
Byssus. Denne Byssus er en Hud~ 
afsondring, som under Vandets Paa
virkning stivnertil hornagtige Traade, 
og tjener til at fæste Muslingen 
fast til sit Underlag. Selve Mus
lingen er lille og at en trekantet 
Form. 

Om nogen Vandring fra det ene 
Vand til det andet er der dog ikke 
Tale, men snarere om en Transport. 
enten med fugtigt Træ, Svømmefugle 
eller paa lignende Itfaade. 

Vandremuslingen stammer som 
ovenfor nævnt fra Asieu og Syd
østeuropa. 

Muslingen bemærkedes allerede 
England i Aaret 1824 og i Tysk

land 1825-26. 
Til England maa Muslingen være 

kommt)t pr. Skib, rimeligvis paa 
noget fugtigt Tne. Udvendig paa 
Skibene k,ID man nemlig vanskelig 
tænke sig, at den har kunnet tran
sporteres levende; Professor, Dr. 
LampeJ't meddeler nemlig, at den 
el' meget ømfindtlig for Saltvand 
og nævner som et typisk Eksempel 
herpaa, at alle Vandremuslingerne, 
som i Aaret 1895 levede i Flem
huder-Søen i Holsten. døde, da 
denne So blev sat i Forbipdelse med 
Kejser 'Vilhelm Kanalen, hvori der 
var brakket Vand. 

Vandremuslingens Udbredelse i 
det Fiskevand, hvori den en Gang 
har vundet Indpas, sker i Larve
stadiet. Under dette svømmer den 
hit omkring i Vandet, men naal' dette 
Stadium ertilende efter ca. 8 Dages 
Forløb-- synker den til Bunds og 
hæfter sig fast til en eller anden 
fast Genstand, og særlig vælger den 
d~'l. med Forkærlighed en Dammus-
lingeskal. Red. 

}Jn Frokostpassiar paa 
Puresø. 

(I.ystfiskeri-Titlende). 

-0-

(Fortsat). 
Dr.: Nej, det er forkert, Du glem

mer, at do spiser en Masse Smaa
gedder. 

F.: Ja, det har Du Ret i, men 
jog sagde udtryk keIig: en ordent
lig Geddesteg, altsaa paa l Pd. og 
derover, og det er jo ogsaa kun 
saadanne Gedder, jeg taler om, for 
jeg indrønnnel', at 'ral paa Smaa-
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gedderne, det har jeg ikke, men 
der er sikkert Masser af dem. 

Dr.: Er der en Milliard? 
F.: :Nej, min Dreng, det kan Jeg 

sige bestemt, det er der ikke. 
Dr.: Hvor kan Du sige det, naar 

Du ikke ved, hvor mange der er? 
F.: Ganske simpelt: en Hungedde 

lægger omtrent 20,000 Æg for hvert 
Pund, den vejer, der er 10,000 
Hunner, som vejer godt 30,000 Pd., 
altsaa lægger de en SOO Mil!. Æg 
om Aaret, og det kan ikke blive 
til en Milliard Smaagedder, navnlig 
da der gaar Masser af Æg til 
Grunde, 

Dr,: Ærlig talt, Fader, tro I' Du 
nn selv alt det, Du sidder og prop
per i mig? Den Tabel, Du stillede 
op, kan Du jo slet ikke kontrollere, 
den er maaske skrup forkert, og 
saa er jo alle dine Tal gale! 

F.: H vad siger Du, ikke kontrol
lere ! Jo, Du kan tro, jeg kan. E'or
eningen giver jo Medailler for Ged
der paa 10 Pd, og derovtlr; 146 

Medailler i 12 Aar -
Dr.: Ja, hvad saa? 
F.: Se i den lille Tabel, min 

Dreng! IO Pd, og derover: 1,5 %; 
vi har fanget 11,500 Gedder, det 
giver 173 Medailler, og det synes 
jeg passer ganske pænt. 

Dr.: Det gør Pokker, gør det; og 
hvis Tabellen er rigtig, saa siger 
det jo blot, at I er nogle Klodrianer 
til at fange de store. 

F.: Der traf Du det J men vi læ
rer det nok, for i første Halvdel 
af de 12 Aar fik vi kun 73 0J0 af 
de Medailler, vi skulde haft, men 
i sidste Halvdel 93 %! Og de 
meget store, paa 16 Pd. og derover 
med har vi da lært til Gavns at 
fange, for af Sølvmedailler har vi 
endog faaet flere, end vi kunde 

vente, :39 i Stedet for 2:3! ~ men 
det kan vi nu takke Bankefiskeriet 
og de løse Liner for, 

Dr.: Ja, for Tabellen kan natur
ligvis ikke være forkert! 

F.: Naah, umuligt er det vel ikke, 
jeg kunde nok tænke mig, at der 
blev ædt forholdsvis færre af de 
allerstørste end af de store ~ der 
er jo ingen endnu større til at æde 
dem ~ men som Du ser, fange 
dem, det kan vi da! 

Dr.: Naah, de rigtige store, dem 
1mster I da altid, dem I ,fortæller 
om, at de hat· en Ryg som et Svin; 
men det er vel ogsaa nogle drabe
lige Fyre paa en 5--6 Fod! 

F.: Nej, min Dreng, de er kun 
højst 41/2 Fod lange. 

Dr.: Ja Tak, Fader, jeg ved da, 
at Du ikke har ru a alt dem, naar I 
aldrig har fanget nogen af dem; 
Jeres største er jo ikke en Gang 
paa ~4 Pd! 

F.: N ej, de allerstørste har jeg 
ikke maalt, men jeg har ellers 
maalt mange Gedder, og de vokser 
saadan, at de stadig beholder samme 
Form, bliver de f. Eks. dobbelt saa 
lange,saa bliver de ogsaa dobbelt 
saa høje og dobbelt saa brede, saa 
de altsaa kommer til at veje 8 
Gange saa meget. Se nu, eu Gedde 
paa :30" den vejer 6 Pd., en paa 
60" eller 5' vilde altsaa veje 48 Pd., 
og saa tunge har vi dem ikke; 
men en paa 41/2' vil veje 35 Pd.*) 
og større Gedder findes næppe 
Søen. 

Otto rVoEff. 
(Fortsættes.) 

*) Geddens Vægt i kg el' som Regel 
Længden i ctm multipliceret 3 Gange 
med sig selv og divideret med 16000; 
en Gedde paa f. Eks. 80 elm vejer alt
saa 80.80.80: 16000 3,2 kg. 
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Bladet sendes {1'it til JIedlemmeme ! (i~!E~~,E~!@i~~~~~~~~~® 
af "Ferskvands{iskeriforeningen". 2i( 2K 

KOminge::~~:c:r.aarligt I øj neæg i 
-o ~ af ~ 

Central-Fischerei-Verein fUr )i( Bæk- og Regnbueørred Æ 
Schleswig-Holstein I faas bedst og billigst 2f(~:-

i Nortorf (Holstein) ønsker at kobe \V f 
ffi ra ffi 

en større Mængde '\il vv 

~ Lundgaard Fiskeri ~ 
Sættekarper i pr. Vejen. W 

og ~ Tilkendt GuldmedailJe I Sættesuder il\ pHll Fiskeriudstillingen i Kø- ... 

i :Æ: benhavn 1912. ~ 
II St I :Æ Ll\ 

a e arre ser. ®~!~~~~~~~~~~ 
Tilbud med nøjagtig Pl'isangivelse 

"fragtfrit Grænsen" bedes pr. om· 
gaaende sendt til vor Fort'etning 
i Nortorf. 

diverter 
l 8Yledlems6ladel 

............................................ __ ._----.. - -i C§oHann von eitzen, i · -• edsvoren PiskeæuJctionarius, -· -· -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : - . : an befaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk; : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 

- -- ! ................ !~. Store Basdner for levende Fisk. • ............. ~.. -- -- . - Jerbaneforsendelser adresseres til; Altona. -• • - Telegr.-Adr.; Fischeitzell. Telefon: Amt 1, Nr. 1,547. Hamburg. -- . - -.. _.-.. _---_ ... _---_. __ .. _-_ .. _._. __ ._.-----_._-----_. 

Fiskeriet "Aalykke" .pr. Lunderskov 
tilbyder prima- øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karl.er og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Ckristtmsen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredartel' købes, 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nær'meste Jernbanestation 

-~ lionhmt Betaling. :;;;;;;;::;;;;;;;::;;;;;;;:--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. . 

~}f~Ddsll fi)am Iluttur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

@~~~~~~~~~!E~t'-E~~i~~~~~~~~~~~~. 

I Porlionsørrel I 
ilt større Ørred, Gedder, Karper, I 
~ Suder, Skaller, Aborrer ~ 
~ f~ 
~ købes og aflIentes med Speeialvogn paa nærmede lE. 

~ Jernbanestation. lE 
Æ Æ )K Kontant Betaling. :Æ: 

i ~ I FI •• hh.nd"~~ Domaschke, Jlerlln 40, Æ 
.ro.. I ... ehrterstrasse 18-19. LE 
~ Telegr.-Adr.: t"orellenhandel. ~ 
m lf\ 
~~~a~~\'-"d~~,~~ .. . ~~d.~·~~.a~~~b.:1~a~W~~~.· 
\fJ'~~~v~~9~t'~~yt~~~~'~~~~~~~~~~~~ytG~ 

Statskonsulent, Magister elu·. I ... ø f ti n:;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

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

Fiskeordningen 
af 15. Marts 1917. 

-o-
Den 15. Marts 19] 7 tJ'aadte en 

ny l<'iskeordning i Kraft, og sam
tidig dermed bortfalder den hidtil 
gældende Ordning med dertil hø
rende Udligning gennem Statstil
skud og Procentafgift. 

Formaalet med Ordningen er at 
sikre ;Landets Befolkning den for
nødne Forsyning af fersk Fisk og 
Fiskevarer, og af Hensyn hertil sall. 
vidt muligt at tilvejebringe en be
tryggende Kontrol med Udførselen 
til Udlandet af bemeldte Varer. 

Forudsætningen for Gennemførel
sen af den herom han diede Ordning, 
under hvilken der aI Indenrigsmi
nisteriet vil blive fastsat nye Mak
simalpriser, er saaledes: 

Al Udførsel til Udlandet af fersk 
Fisk skal foregaa gennem neden-

nævnte af Landbrugsministeriet der
til autoriserede Eksportører. Salg 
af fersk Fisk til Konservesfabrik
ker, der af Landbrugsministeriet er 
autoriseret til Fremstilling af Kon
serves m. m. til Udførsel, regnes 
lige med Udførsel til Udlandet, og 
maa kun finde Sted gennem de af 
Landbrugsministeriet til Udførsel 
af fersk Fisk autoriserede Ekspor
tører. Indtil videre er dog alt Salg 
af Rødspætter og Torsk til saadanne 
Fabrikker forbudt. 

De auturiserede Fiskeeksportører 
er: 

som Hepræsentanter for Fiske
eksportørerne: 

M. Ovesen, Skagen - Cloos LOM 
rentzen, Frederikshavn Valdo 
Bast, Løkken - M. Nørlev, Aal
borg - M. C. Mehlsen, Struer 
P. Taabbel & Co., Thisted Ras-
mus Nielsen, Lemvig Oscar Vil-
helmsen, Esbjerg H. Munck, 
Frederecia - \Valther Thomsen, 
Aarhus -- S. Donbæk, Grenaa -
N. L Flindt, Lohals Brdr. Han
s.en, KragEmæs, Lolland. - C. Chri
stoffersen, Næstved .J. Gottrup, 
København L L. H. Kuhn, Bønne 

og soI? Hepræsentanter for An
delsforeningerne: 

Forretningfører Lauritz Nielsen, 
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Esbjerg Petri Madsen, Grenaa 
- Martin Petersen, Kallundborg 

Aksel Henriksen, Langø pr. 
Nakskov samt Lauritz Peherson, 
Bregnør pr. Kerteminde. 

Under Iagttagelse af nærmere 
bestemte Regler er det de autori
serede Eksportører tilladt at benytte 
Mellemmænd ved Udførselen, i hvil
keu Henseende følgende Fremgangs
maade vil være at følge: 

De Fiskeeksportører eller Fiskeres 
Andelsskaber, som maatte ønske at 
medvirke som Mellemmænd, vil sna
rest muligt have derom at henvende 
sig til en autoriseret Eksportør 
(som Regel den nærmest boende), 
og vil derefter fra denne kunne faa 
tilstillet de fornødne nærmere Op
lysninger og Instruktioner vedrø
rende Hjemmesalget og Udførselen. 
Udførsel gennem Mellemmænd sker 
under den paagældende autoriserede 
Eksportørs Navn og paa hans An
svar. 

Til Dækning af den autoriserede 
Eksportørs Udgifter til Kontorhold 
m. m. i den heromhandlede Anled
ning, vil de af ham benyttede Mel· 
lemmænd til ham have at betale en 
Afgift af hvert Kollo Fisk, som ud
føres under hans N avn. Denne Af
gift kan fastsættes efter Forhand
ling imellem autoriserede Ekspor
tører og de Mellemmænd, som han 
samarbejder med, men Afgiften maa 
i intet Tilfælde overstige 2(1 Øre pr. 
Kollo. 

For ikke at stille Fiskerne ugun
sugere end under normale Forhold, 
er enhver Fiskeeksportør (Andels
selskab), som kommer til at deltage 
i Udførselen af :fersk Fisk, pligtig 
til at modtage den til Udførsel be
stemte Fisk i Kommission, naar der 
fra Fiskere fremsættes Anmodning 

derom. For saadanne Kommissions
forretninger oppebærer Eksportøren 
en nærmere fastsat Procentafgift. I 
Tilfælde, hvor Fi:;kens Tilstand er 
en saadan. at det maa befrygtes, 
at Forsendelsen kan blive konfiske
ret ved Ankomsten til Bestemmel
sesstedet, er Eksportøren dog be
rettiget til at nægte Kommissionens 
Overtagelse. 

For konfiskerede Kommissions
varer er Eksportøren berettiget til 
af den paagældende Fisker at faa 
godtgjort de til Kasser, Kurve, Is, 
Arbejdspenge m. m. faktisk afholdte 
Udgifter. 

Det er en Forudsætning, at Hjem
memarkedet først skal være forsynet 
forinden nogen Udførsel maa finde 
Sted, og Undladelse heraf vil med
føre, at den paagældende fortaber 
enhver Ret til at deltage som Mel
lemmand ved Udførselen. 

Landbrugsministeriet, den 9de 
Marts 1917. 

P. M. V. 
E. B. 

Helsted. 

Instruks 
for 

de af landbrugsministeriet til Udførsel 
af fersk Fisk autoriserede Eksportører. 

§ 1. 
Formaalet med Fiskeordningen er 

at sikre Hjemmemarkedes Forsyning 
med fersk Fisk og Fiskevarer, og 
af Hensyn hertil saavidt muligt at 
tilvejebringe on betryggende Kon
trol med Udførselen til Udlandet 
af bemeldte Varer. 

Salg af fersk :Fisk og Fiskevarer 
til Fabrikker, som tilbereder samme 
til Udførsel, maa kun finde Sted 
for saa vidt disse dertil er autori-
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serede af Landbrugsministeriet og 
kun· gennem Eksportører, der af 
Landbrugsministeriet er autoriseredM 
til Udførsel af fersk Fisk. 

§ 2. 
Til at forestaa Udførselen af fersk 

Fisk til Udlandet er aer af Land
bmgsministeriet autoriseret de i Vej
ledningen nævnte Eksportører. Disse 
kan fordele deres Virkefeldter i Di
strikter og fastsætte for hVE'r især 
Distriktbogstav eller andet specielt 
Mærke, som skal anbringes paa alle 
Forsendelser. Afvigelser fra Di
striktsinddelingen er dog tilladt. 

Udførsel af fersk Fisk til Udlan
det maa kun finde Sted gennem de 
autoriserede Eksportører. Enhver 
af disse er overfor Landorugsmini
steriet under Bødeansvar og Autori· 
sations Fortabelse pe1'sonlig ansvar
lig for, at Hjemmemarkedet forsynes, 
forinden nogen Udførsel til Udlan
det finder Sted. Opgørelse over 
Forsendelserne til Udlandet indsen
des for den forløhne Uge hver Man
dag til Fiskeordningens Regulerings 
Kontor, Nybrogade 2, København K. 

Sammen med Opgørelsen over Ud·' 
førselen skal der ligeledes hver ege 
til fornævnte Kontor indsendes en 
Opgørelse over Salget til Hjemme
markedet. 

§ 3. 
Enhver her i Landet bosiddende 

Fiskeeksportør, Fisker og Fiskeres 
Andelsselskaber kan som Mellem·· 
mænd gennem de autoriserede Eks
portører faa udført de af dem ind
købte, i Kommission tagne eller ved 
egen Virksomhed frembragte, ferske 
Fisk, 'i hvilken Henseende følgende 
Regler vil være at iagttage: 

De paagældende vil snarest eft;r 
Fiskeordningens Ikrafttræden have 

derom at henvende sig til den i Di
striktet (som Regel den nærmest bo
siddende) autoriserede Eksportør, 
der tildeler dem et Afsendernummer 
og udleverer dem de fornødne Ud
førselsattester samt Mærker til An
bringelse paa de enkelte Kolio. Mær
kerne skal være forsynede med det 
den autoriserede Eksportør tildelte 

I 
Distriktbogstav samt med det for-
nævnte Afsendernummer. 

Haves der, efter at Hjernrnernærkedet 
først er forsynet, Varer til Udførsel, 
meddeles dette pr. Telegraf eller 
Telefon til vedkommende autorisere
de Eksportør, der, saafremt han skøn
ner det foreneligt med Hjemmemar
kedets Forsyning, hurtigst muligt gi
verTilladelsetil Udførselen samt even· 
tuelt opgiver, hvorhen Varerne skal 
sendes. Enhver Tilsidesættelse af 
Hensyn til Hjemmemarkedets Forsy
ning vil straks medføre, at den paa
gældende udelukkes fra fremtidig at 
kunne faa Fisk udført gennem nogen 
af de autoriserede Eksportører. 

Enhver, der efter foranstaaende 
Regler som Mellemmand fOl' en au
tori~eret Eksportør udfører fersk 
Fisk, skal føre en af Landbrugsmini
steriet autoriseret Journal over det i 
hans l!~orretning foretagne Salg til 
Hjemmemarke(let. Journalen, der 
udleveres gennem vedkommend au
tori serede Eksportør, opgøres for h vel' 
U ge, og hver Mandag for den for
løbne Uge sendes Indberetning om 
det til Hjemmemarkedet i U gens Lob 
leverede Kvantum Fisk til den auto
riserede Eksportør, som den paagæl
dendt' staal' i ]'orbindelse med. 

§ 4. 

Til Dækning af de Udgifter, som 
den autoriserede Eksportør har i An
ledning af den i Punkt III omhand-
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lede Udførsel, vil vedkommende Mel
lemmand til den autoriserede Ekspor
tør have at erlægge en Afgift. Stør
relsen af denne Afgift kan efter 
Forhandling imellem den autorise
rede Eksportør og vedkommende 
Mellemmand fastsættes for hvert 
Distrikt for sig, dog at Afgiften i 
intet Tilfælde maa overstige 20 Øre 

. pr. Kollo. 
§ 5. 

For ikke at stille Fiskerne ugun;
stigere end under normale Forhold, 
er enhver Fiskeeksportør (Andels
selskab), som iIlenhold til § 3 øn
sker at" udføre Fisk, pligtig til at 
modtage den til Udførsel bestemte 
Fisk i Kommission, naar der fra 
Fiskere fremsættes Anmodning der
om. For saadant Kommissionssalg 
oppebærer den paagældende en 
Provision, der indtil videre er fast
sat til 15 pOt. af det ved Salget 
indkomne Nettobeløb. I Provisio
nen er indbefattet alle ved Varer
nes Forsendelse paaløbne Udgifter 
saasom til Kasser, Kurve, Is, Ar
bejdspegne, Porto, Afgift til den 
Mutoriserede Eksportør etc., filen 
ikke Fragt. Kommissionæren er dog 
berettiget til at nægte saadan Kom
missions OVl:'rtagelse, naar Fiskens 
Tilstand er en saadan, at det maa 
befrygtes, at Sendingen vil blive 
konfiskeret ved Ankomsten til Be
ste mmeisesstede t. 

For konfiskerede Kommissions
varer er den paagældende Kommis
sionær berettiger til af vedkommende 
Fisker at faa godtgjort de til Kas
ser, Kurve, Is, Arbejdspenge. m. ru. 
faktisk afholdte Udgifter. 

Ved Udførsel skal enhver Forsen
delse foruden Fragtbrev være led
saget af en Udførselsattest. Saavel 
.Fragtbrev som U dførselsattest skal 

bære den autoriserede Eksportørs 
A utorisationsnumer, Navn og Adresse: 
og Godsets Mærkebetegnelse skal 
svare til det eller de Mærker, som 
vedkommende har faaet tildelt. Ud
førselsattesten skul være nøjagtig 
udfyldt med Angivelse af Antal Kolli 
og Fiskens Nettovægt i Kilogram. 

En Udskrift af Udførselsattesten 
afsendes samtidig med Varernes 
Indlevering til U Mørsel til den au
toriserede Eksportør. Denne Ud
skrift skal indeholde nøjagtig An
givelse af det afsendte Antal Kolli, 
samt den samlede Forsendelses 
Nettovægt. J;Jndvidere skal der 
medfølge en Specifikation over 
de afsendte Varersorter og disses 
Nettovægt. 

Undladelse af omgaaende at til
stille den autoriserede Eksaortør 
fornævnte Oplysn inger udelukker 
straks den paagældende fra at kunne 
destage som Mellemmand ved Ud
førselen, og den autoriserede Eks
portør skal uopholdelig træffe For
anstaltning til Inddragelse af de 
til den paagældende udleverede Ud
førselsattester m. v. 

Landbrugsministe1'iet, 9. Marts 1917. 

KristJan Pedersen. 

I)e af Landbrugsministeriet autoriserede 
Eksportører til Udførsel af fersk Fisk 
har vedtaget nedenstaaende Iliktrikts-

inddeling: 
Skagen: Fiskeeksportm' Jf.Ovesen. 
F Tederikshavn ; Fiskeeksportm' Cloos 

Lorentzen : Læsø og Kystplad
serne fra og med Aalbæk til Lim
fjorden. 

Løkken: Fiskeeksportør Valdemar 
Bast: Alle Kystpladser med Til
knytning til Banelinien Aabybro 
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-Lønstrup samt videre Nord paa 
til Hirtshals. 

Aalborg: Fiskeeksportør lvI, Nørlev: 
Alle Limfjordspladserne fra Kat
tegat Yest paa til og med Løg
stør samt Kystpladse!'ne ved Kat
te fat til og med Hadsund. 

Struer,' Fiskeeksportør J.f. C. Mehl
sen: Alle Limfjordspladserne paa 
Fjordens Side 1'ra Løgstør og Vest 
pau til Nørre Nissum samt Je
gindø og Thyholm indtil Hurup. 

Thisted: Fiskeeksportør P. Taabbel 
&- Co.: Øen Mors samt alle Lim
f jords- og Kystpladser med Til
knytning til Bauelinien fra Hurup 
til Aabybro. 

Lemvig: Fiskeeksportør Rasmus Niel
sen: Thyborøn, Harboøre samt 
alle Kystpladser med Tilknytning 
til Banelinien Syd paa til Ulfborg. 

Esbjerg: Fiskeekslwdør Oskar Wil
helmsen: Alle Fiskepladser med 
Tilknytning til Banelinien fra Ulf
borg og Syd efter til Grænsen. 

Fredericia: Fiskeeksportør H. l}Iunck: 
Byerne og Kysten fra Hou Syd 
paa tIl Grænsen samt Fyn med 
Taasinge og Thurø. 

Aarhus: Fiskeekspot"tør Walther 
Thomsen: AJle Kystpladser fra og 
med Hou imod Syd til Mariager
fjord (derunder Kalø-, Knebel
og Begstrup Vige). 

Grenaa: Fiskeeksportør S, Donbæk : 
Mols og Øen Anholt. 

Lvhals: Fiskeekspor~ør N, 1. Flindt: 
Langeland Ærø med flere Smaa
øer. 

Lolland: Kragenæs " Fiskeeksportør 
Brdr. Hansen: Lolland og Falster. 

Næstved: Fiskeeksportør C. Christof
fer sen: Alle Pladser. fra og med 
Skelskør Syd om Sjælland til Rød
vig ,samt Møen. 

København: Fiskeeksportør 1. Got-

trup: Sjælland Nord for Byerne 
Skelskør og ·Rødvig samt Samsø. 

Rønne: Fiskeeksportør LL. H. Kiihn. 
Bo rnholm og Christiansø. 
Fiskere og Fiskeres Andelssel

skaber, der ikke ønsker at udføre 
deres Fisk gennem fornævnte auto
riserede Eksportører. vil kunne 
henvende sig desangaaende til ne
dennævnte Repræsentanter for An
delsselskaberne, der ligeledes er 
meddelt Autorisation til Udførsel af 
fersk Fisk. 
Esbjerg: Forretningsfm'er LaU! its 

Nielsen. 
G7'enaa: Forretningsfører Petri .Mad

sen. 
Bregnør 111'. Kerteminde,' Forretnings

fører LClurits Pelt crson. 
Kallundborg: li orretningsfører M ar-

tin Petersen. ' 
Langø pr. NakskoL.': Forretningfører 

Aksel H enrikse71. 
(Dansk Fiskeritidende). 

~liskeriet i Donaudeltaet. 
-o~ 

Som et sLorslaaet Bevis paa, hYilke 
uhyre Mængder Fiskekød, der aar
lig kan produceres i Fiskevande, der 
fra Naturens Haand er særlig begun
stigede, skal vi anføre et Eksempel 
fra Donaufloden i Sydøsteuropa. 

Meddelelsen skyldes Dr. O. Quelle 
og har været optaget i Tidsskriftet 
"Der \Veltmarkt". 

Donaudeltaet er kendetegnet ved 
et Mylder af Flodarme, Søer og 
Sumpe, der alle er meget rige paa 
Fisk. 

Hvert Aar plejer Deltaet at være 
hjemsøgt af tre store Oversvømmel
ser, der sætter det meste af det 
under Vand. Den vigtigste Over-
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svømrnelse finder Sted om Ji'oraaret, 
ved Tøbrud, og denne varer ogsaa 
længst. I disse oversvømmede Are
aler findes en meget yppig Plante
vækst, hvor Fiskene har rigelig Til
bud paa passende Næring, og sær
lig for dtln spæde Yngel er her et 
ligefremt Eldorado. 

Største Parten af den Fisk, som 
fanges om Vinteren, er da ogsaa 
opvokset her. 

Hvis Oversvømmelserne ikke er 
store, eller tilstrækkelig langvarige. 
bliver Udbyttet af Fiskeriet mindre. 
Man kan saaledes ganske nøjagtig 
konstatere, at Svingningerne i Fiske
udbyttet staar i et ganske bestemt 
Forhold til Oversvømmelsernes 
Intensitet. Udbyttet af Fiskeriet i 
Dobrudscha af. det 16,284 Hektar 
store Fiskeareal mellem Macin og 
lsaccea svinger fra 1901 til 1908 
mellem 1,539157 og 4,171838 kg. 
eller i Gennemsnit c. 2,5 Millioner 
Kilogram d. v. s. 150 kg. risk pr. 
Hektar. 

Som man vil se et ganske over
ordentlig rigt Udbytte. 

Det Aa!', der gav det bedste Ud
bytte, havde samtidig de største 
og langvarigste Foraars-Oversvøm
melser, og det Aar, der gav det rin
geste Udbytte udviste ogsaa den 
laveste Foraars-Vandstand, der til
lige varede den korteste Tid, saa 
at den største Del af Landet ikke 
blev oversvømmet, hvorfor ogsaa 
Tilbudet paa Fiskenæring svandt 
ind til et Minimum. 

Ifølge Dr. Quelle gav Søerne i 
Egnen ved Braila følgende Udbytte: 

Højeste Udbytte Værdien 
Aar Vandstand i Fisk Lei 

m. kg. (=80 Pf.) 
1903-04 4,45 2,431,670 ,517,487 
1904-05 3,57 920;725 211,840 

1905-06 4,57 
1905-07 4,73 
1907---08 5,40 

3,296,361 583,188 
5,262,089 1,064,320 
6,447,793 1,000,597 

Fallgsten i det oversvømmede 
Areal bestod særlig af Karper, for 
hvilken Fisk Priserne er underkastet 
ret betydelige Svingninger, men I.tf 
ovenstaaende Tabel fremgaar det dog 
med al mulig Tydelighed, at Over
svømmelsernes større eller mindre 
Omfang indvirker direkte paa Fiske
udbyttets Størrelse. 

Af gode Fiskearter, der fanges i 
Donaudeltaet skal nævnes forskellige 
Størarter, Flyndere, en Sildeart, Bra
sen, Gedder, Suder, Karudser, Mal
ler og Sandart. I det særlig gode 
.Fiskeaar 1908-09 gav Fiskeriet 
følgende Udbytte: 3,925,603 kg Kar
per, 3,0~6,539 kg Sad, 656,869 kg 
Stør, 112,435 kg Pighvar, 138,776 
kg Flyndere og 7,353,127 andre 
Slags FIske. 

Udbyttet af Størllskeriet er i Mod
sætning til, hvad der nnder Sted i 
de nordeuropæiske Størvande, ikke 
gaaet tilbage i Donufloden. Af alle 
de anførte Tal vil det fremgaa, at 
Donaufiskeriet har en overordentlig 
stor Betydning for Befolkningen i 
de tilgrænsende Lande. 

Forskellige Fiskeretter. 
-0-

Lakse-Mos. 
Et Stykke Laks paa omtrent 500 

gI' koges i hvid Vin. Naar denne 
kogte Fisk er lidt afkølet, optages 
den, for at Væden kan afløbe, den 
deles i smaa Stykker; disse blandes 
i 70 gr velrørt Smør og i 2 dl Chaud
froid-Sauce, denne bestaar af Smør 
og Mel, bagt sammen og opspædt med 
Vinen hvori Fisken blev kogt. Saucen 
koger nogle Minutter, blandes der
efter med 3 Spiseskefulde opløst 
Gelatin og hældes igennem en Sigte. 
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Først naar denne Sauce er kold, 
røres den sammen med Laksemas
sen, hvori man rører 11/2 dl tyk Fløde, 
Salt og Peber samt ganske lidt 
Sukker. Det hele passere nu igen
kem en Sigte og blandes med 11/2 
dl Piskefløde og ubetydelig Hummer
farve. 

Annoncer. 
-0-

Ceutral-Fiscberei-Verein fur 
Scbleswig-Holstein 

Fisker 
søges for Sommeren til Hjælp ved 
,b"iskeriundersøgelser i de ferske 
Vande. Han maa selv sørge for 
Kost og Logi, men faar paa Rejser 
særlig Godtgørelse. Man henvender 
sig til Magister C. V. Otte'Pst'Pom, 
"Furehus" , Frederiksdal ved Lyngby. 
med Opgivelse af Lønfordriog. 

~iE~~~~~!~~~~® i l{ 

I øjneæg I 
i Nortorf (Holstein) ønsker at kobe ~w. af Æ 
en større Mængde Æ 
Sættekarper ffi Bæk- og Regnbueørred 2K 

w. 2K og W faas bedst og billiglt i 
Sættesuder i fco i 

i 'I Lundgaard Fiskeri JK 
alle Størrelser. Jir pr. Vejen. 2K 

Tilbud med nøjagtig Prisangivelse lE: Tilkendt Guldmedaille ~ 
"
fragtfrit Grænsen" bedes pr. om- lE: -paa Fiskeriudstillingen i Kø- L.-+"-

gaaende sendt til vor Forretning]K benhavn 1912., ~ 
i Nortorf. " I ]K ". . ro. 

1J'P. Nan~. i @§)~~~®~~~~@} 

Ferskvandsfisk købes. 
Alle Slags Ferskvandsfisk købes til højeste Pris. 

Handelshuset S. Babizkow, 
Nyhavn 6, København. 

'felefoil: Byen Nr. 5079 y. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yn~el og Sættefisk af Bæk-o Kilde
og Regnbneørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligide Priser. PortioJlsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes pa.a nærmeste Banf!stafion mod Kontant. 

J. C. Oh'Pistf1nstm. 
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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. 

dJf~!/dSK fi)amKullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 

Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~,~~~~i~~~~i~~~~~~i~tJ1~~~~ 
Æ ~ . ~ 

I Portionsørred, I 
W W 
~ større Ørred, Gedder, Karper, ~ I· Suder, Skaller, Aborrer i( 
2K købes og afltentes med' Specialvogn paa nærmeste I 
l{ Jernbanestation. I 
Æ· 

!
I G. ~o~t:~::n~ke, 1.-

l<'i!!lehbandIDn~, Bel'lin 40, lX:!,. 

Lehrter!lltrasse Hi-IB. i i Telegr.-Adr., t'orellenhandel. i 
~~oo. ~t.:::.d.·<;::',d~~~·a<;::..a'0.d<;::..a"·~~.a~1.a~":::~~~;d~~~~. ~ 
'fj1~~~~~;?GV-~i/~P"~~~'~~~V~~V~~~~~~~~ 

Statskommlent, Magister Chr. Loftin:;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved R:lJimussen-Kro,h. 
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Indhold: 
Foder til Portionsørred. 
Transport a r Damfisk i den varme 

Aarstid. 
En Frokostpassiar paa Furesø. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Foder 
til POl tionsørred. 

-,,-

I disse Krigstider, da det er saa 
overordentlig vanskelig at skaffe Fo
der til Fiskene i 0rredkulturerne, 
tænker jeg mig, at det vil være'af 
Interresse for Producenterne af Ør
redfisk, at høre lidt om, hvorledes 
man bærer sig ad i Tyskland med 
at skaffe det nødvendige Foder 

I Allgemeine Fischerei-Zeitung for 
lste April 1917 skriver A. C. Sen
der herom følgende: 

Medens det Fiskefoder, der al
mindelig benyttedes i Damkulturerne 
i Fredstid, bestod af simplere Fiske
sorter eller Fiskemel, saa hørte 
Tilgangen af begge disse Foderem
ner saa godt som ganske op med 
Krigens Begyndelse, idet de tarve
lige Fiskesorter nu ogsaa blev en 
efterspurgt Vare til Menneflkeføde, 

og Fiskemelet, SOlD før Krigen ko
stede c. 10 Mark' pr. Centner, nu 
koster 50-100 Mark pr. Centner. 

For at raade Bod herpaa maatte 
man derfor ty til andre Fodermid
ler, og for at begynde med Y nge
lens Ernæring, meddeler Hr. Send
der, at han til Opdræt for sin Yn
gel hovedsagelig benytter Smaa
krebs (Vandlopper). Smaakrebsene 
producerede han i Millionvis i 
særlig indrettede Smaakrebsdamme. 
Disse Damme var m. dybe Hul
ler, i hvis Bund der var anbragt et 
afvekslende Lag af Staldgødning, 
Løv og Blod, der tilsammen var c. 
40 cm. tykt. Naar denne Blanding 
var lagt tilrette lededes, der Vand til, 
og det hele blev udsat for Solens 
stadige Paavirkning. Isaadanne 
Grave fremkom der snart et myl~ 
drende Liv af Smaakrebs, som be
nyttedes til Føde for den spæde 0r
redyngel. 

Et andet godt Yngelfoder er My
repupper, som ogsaa benyttes i stor 
Udstrækning i Tyskland, og indsam
les af Skolebørn. Myrepupperne be
nyttes baade i frisk og tørre d Til
stand. 

Et Foder, som tiltrods for dets 
lidt tiltalende Oprindelse, alligevel 
er meget yndet af lidt større 0r-
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redfisk, er Ma.ddiken; den benyttes 
da ogsaa i temmelig stor Udstræk
ning til Ørredfoder under Krigen. 
Alle selvdøde Dyr og Kadavre af 
nedlagte Rovdyr og lignende, som 
ellers nedgraves, bliver nu parteret 
og Stykkevis anbragt paa Pæle i 
Ørreddammen. I Sommervarmenind
finder Fluerne sig snart til saa
danne Steder og lægger deres 2Eg 
i Kødet, disse udvikler sig til Mad
diker, som Tid efter anden falder 
ned i Vandet, hvor de bliver et ef
terstræbt Bytte for de forventnings
fulde Ørreder. 

For at hindre at Rovfugle skal 
bemægtige sig Kødstykkerne, maa 
man anbringe Traadfletningomkring 
dem. 

Hvis man ønsker at regulere Fod
ringen med Maddiker bruger man 
ogeaa at anbringe AadslerJle over 
en Tønde med Klid, naar Maddi
kerne falder ned heri, formaar de 
ikke at undvige, og man har da 
selv i sin Haand at fordele dem i 
Fiskedammen e. 

Naar Fiskene bliver endnu større 
benytter Tyskerne alle Sneglearter 
som Foder. ligeledes Frøer og Sa
lamander, som dog først dræbes og 
søndermales. 

Af andre Fødeemner bruges f. Eks. 
Oldenborg- og N onnelarver*), ligeso'm 
Regnorme naturligvis benyttes i stor 
Udstrækning. Regnormene opfodres 
gærne i frisk Tilstand, og naar man 
til Tider har indsamlet større Mæng
der, end man i Øjeblikket ønsker 
at opfodre, gemmer man Oversku
det i fugtig Jord i Kældere; her 
kan Regnormene i lange Tider 
holde sig levende. Hvis man kan 

*) Bombyx monacha hører til Stor
sommerfuglen. 

skaffe noget vegetabilt Foder, som 
f. Eks. Rugklid kan dette og
saa med Fordel blandes sammen 
med deri dyriske Næring; men 3elv 
uden det, vil man af ovenstaaende 
se, at der ikke staar saa ganske 
faa naturlige Foderemner til Ørred
producenternes Disposition, naar De 
kun vil passe paa at benytte alle 
Chancer. " 

Noget ganske andet er det natur-o 
ligvis, at de her nævnte Fødemid
ler, som Tyskerne paa Grund af 
Forholdene maa ty til i saa stor 
Udstrækning for at holde Liv i de
res Damkulturer, næppe kan til
lægges nogen væsentlig Betydning! 
naar det drejer sig om' Masseprok
tion af Portionsørred. 

Til Opfødning af Yngel, Sættefi,sk 
og mindre Partier Portionsørred 
kan den Slags Naturfoder spille en 
vis Rolle, men derudover rækker 
Betydningen næppe, Før Krigen er 
forbi, og alt igen kommer i de van
lige Folder, er der derfor heller 
ikke megen Udsigt til. at de store 
Damkulturer, de der virkelig be
tyder noget for Produktionen af 
Partionsørred, kan komme i den 
rette Gænge igen, det være sig 
enten i Tyskland eller herhjemme 
i Danmark. 

Red. 

Transport af Damfisk i 
den varme Aarstid. 

(Fra Fischerei-Zeitung Nr. 29 - 1916). 

-0-

Transport af levende Fisk. 
Den almindeligste Maade, hvorpaa 

man transporterer levende Fisk 
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er i Fad eller Kander, de førstnævnte 
benyttes til modstandskraftige, større 
Fisk, de sidstnævnte til Yngel. De 
Fade eller Tønder, mlw sædvanligvis 
benytter, rummer gærne fra 150 til 
200 Liter Vand; ved Transporter, 
som fordrer flere Omladninger, er 
disse Størrelser de bedste. Større 
Fade har de Fordele at være rum
meligere, men der er den store Ube
hagelighed ved dem, at de er for 
uhaandterlige . og for vanskelige at 
flytte. Fadene eller Tønderne maa 
helst være lidt fladtrykte og have 
en oval Form. Kar- eller Baljefor
men kan kun anvendes om Vinteren 
paa korte Afstande; om: Sommeren 
og paa længere Disstancer er den 
ubrugelig. For Kander 'er den bed
ste Størrelse 50 Liter, disse Kande r 
anbringes bedst i Kurve og ompak
kede med Halm. 

Hvis Fisken har stærk Madlyst, 
hvad der oftere sk.er om Foraaret 
end om Efteraaret, eT det nødvendigt, 
at Fisken forberedes før Forsendel
sen. Om Sommeren maa man saa
ledes passe nøje paa, at :Fiskenes 
Tarm er fuldstændig tømt, forinden 
Forsendelsen begynder. 

Naar det hænder, at Arbejdet med 
Fiskeudsætnigen trækker længe ud 
om Foraaret, saa det begynder at 
blive varmt, gælder det særlig om 
at passe paa. 

Det hænder under disse Forhold 
ofte, at Fiskeavlere, som tidligere 
kun har haft at gøre med Karper 
og Suder, overvurderer Ørredens 
Modstanskraft og derfor af U videnhed 
lider følelige Tab ved Transporten. 
Fisk bør aldrig forsendes direkte 
efter Udfiskningen. Karper og Su
derer meget ømfindtlige om Foraaret· 
Paa denne Aarstid findes der ofte i 
Transportvandeten Mængde Smaadyr 

og Alger ,som forbruger meget af Ilten 
i Vandet og derfor skader Fiskefor
sendelsen. Derfor bør Transport
vandet være saa rent som muligt. 
Bækvand, som paa en længere Stræk
ning har løbet gennem en rig Bestand 
af Plantevækst, er det bedste. . At 
fylde Transportfadene med Damvand, 
hvilket er meget almindeligt, er en 
farlig Sag, da det ofte bliver foru
renet ved Udfiskningen. Ofte ser 
man ogaaa Fade, der skal benyttes 
til Fishtransport, ligge halve Dage 
i Solen, at saadant er aldeles for
kasteligt vil man ved nærmere Om
tanke let forstaa. Vandet er da 
ganske vist varmt, naar Fisken slip
pes deri, men er fattigt paa Ilt, og 
Fisken døer derfor let, hvis den 
skal transporteres et længere Stykke 
Vej. Der er dog intet til Hinder 
for i den varme Aarstid først at fyl
de Transportfadet med Damvand, 
men saa snart Fiskene slippes deri" 
bør man paafylde frisk Bækvand 
indtil Vandet alene bestaar deraf. 
I de fleste Tilfælde findes der gerne 
Tilløb til Dammen, hvorfra Vandet 
kan pumpes direkte i Fadene. 

Ørred bør aldrig forsendes før 
3 a 4 Dage efter Udfiskningen, aaa 
man er sikker paa, at de har tømt 
sig fu1stændig; den eneste Undtagelse 
skulde da være, hvis det gælder 
ikke fodrede Fisk, der er taget op 
med en Ketser 

Endvidere er det af den største 
Betydning at beregne Fordelingen 
af Fiskene i Transportfadene efter 
Rejsens Længde og Temperaturen. 
H vis man ikke tager dette med i 
Betragtning, hænder det ofte, at Fi
sken dør en varm, lummer Nat, selv 

tom alle Forberedelser er trufne og 
Fisken er ført til Jernbanen i upaa
kj ageligt Transportvan d. 
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Hvis man f. Fks. for en Trans
port under c. 12 Timer og med en 
Vandtemperatur af 5° C regner 
med c. 5 Liter bedste Transport
vand pr. 1 kg. 112 kg. tunge to 
Somre gamle Karper eller 4 Liter 
pr. 1 kg. 112 kg's Suder, sall, bliver 
det for et Transportfad pall, 150 
Liter kun 20 kg. Karpe eller 25 
kg. Suder. I 150 Liters Fad kan 
man nemlig kun regne 100 Liter 
Vand fordi Fadet ikke bør være 
mere end 3/, fuldt. For 200 Liters 
Fad kan man beregne Fisk efter 
3/4 Delen af Pladsen, d. v. s. 30 kg. 
Karpe eller 37 kg. Suder pr. Fad. 

Hvis nu Fiskene ikke er forbe
redte, eller Transportvandet ikke 
er af den bedste Slags og indehol
der Indblandinger, gaar Vandtempe
raturen tidt op til + 10Q

, naar Tem
peraturen om Dagen er over + 18° C. 
eller om Natten over 10° C., i saa 
Tiltælde maa Fiskemængden formind
skes med l/S til 1/5, og hvif' Luften 
er særlig varm, maa man gaa ned 
til 1/4 af den oprindelig beregnede 
Mængde Fisk, hvis man skal være 
sikker paa, at Transporten skallyk
.kes. 

(Fortsættes.) 

En Frokostpassiar paa 
Furesø. 

(Lyst!1skeri-Tidende). 

-0-

(Sluttet). 
Du ser ogsaa, at en Gedde pall, 

15" - som Loven kræver udsat i· 
gen - vil veje l/s af de 6 Pd., alt
sall, 3/4 Pd,; men hvis Du sætter 
161/2" af paa Toften, kan Du og
sall, ropgt smide alle dem ud, der 
er mindre for, de vejer under l Pd. 

Dr.: .Ta, og saa kan de store Grov
ædere spise dem til Frokost. 

F.: Grovædere! Nej Du, jeg tror, 
Ti gør Gedderne Uret i den Hen
seende; de kan nok tage sig' et or
dentlig Foder en Gang imellem, 
me.n saa er der til Gengæld længe 
imellem Snapsene, som man siger. 

Dr.: Men nu de 2, der ligger 
der henne, tror Du da ikke, de al
lerede har spist mange Skaller i 
Dag? 

F.: Du kan jo se efter, de plejer 
da at have en tom Mave, og de to 
Dypskaller, de har taget, var alle~ 
rede mere en nok for i Dag. 

Dr.: Tror du da virkelig, de nøjes 
med 1 Skalle om Dagen? Har Du 
ikke selv fortalt om en Gedde, de 
rystede jeg tror det var 20 -
Skaller ud af! 

F.: Ju, men det var i Skallernes 
Legetid, og sall, fylder Gedderne 
sig, det er vist ellers ikke saa let 
fol' en Gedde at skaffe sig Føden, 
som man tror; Du husker maaske 
Julius Schiøtts Gedde, som han sall. 
Gang efter Gang slaa forgæves i 
en Flok Skaller i Dammen i Bo
tanisk Have. Og hvis de havde 
saa let ved at fange Skalle1'lle, tror 
Du saa, de gik paa vore halvdøde? 
Nej, de bliver taget, fordi Gedderne 
kan se, de svømmer daarligt! Regn 
selv efter! Vi har 20 Skaller med 
og faar pall. Snøre maaske 4 Ged
der, paa en Dag bliver altsaa hver 
5te Skalle taget af en Gedde; paa 
nogle faa Dage var alle Skaller i 
Furesøen ædt, hvis de blev taget i 
samme Forhold som vore! Nej, det 
gaar vist ikke sall. glat, men hel
digvis for Gedderne skal de jo ikke 
en Gang have l Skalle om Dagen. 

Dr.: Ja de ganske smaa! 
F.: N ej, _ all~ over en Bank. 
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Dr.: Det maa jeg sige, det er 
den stiveste! Nej, nu vil jeg ikke 
høre mere, nu skal vi til at fiske! 
Vil du maaske bilde mig ind, at 
en Gedde paa 12 Pd. f. Eks. kun 
spiser 1 Skalle om Dagen? 

F.: Nej, den spiser meget mere, 
den spiser hele 4! 

Dr.: :Min Lærer siger, at Ged
den er en frygtelig Røver, som æ
der alt levende, den kan overkomme, 
og saa vil du fortælle, at den spi
ser som en Pipfugl. 

F.: Nej i Forhold spiser Pipfug
len meget mere, den har jo varmt 
Blod, men Gedden har koldt og 
behøver derfor meget mindre N æ
ring. 

Dr.: Det kan jo nok være, lIlen 
derfor ved Du alligevel ikke, hvor
meget den spiser. 

F.: Hør nu, i din Søsters Koge
bog har Du vist læst, at en Mand 
hvis han kun spiste Kød, skulde 
have 6 Pd. om Dagen, det er alt· 
saa 4 Ofo af hans V ægt, og Du ved, 
at Direktør Dreyer fortalte mig, 
at hans største Løver, der vejer 300 
Pd., spiser 12 Pd. Kød 6 Gange om 
Ugen, altsaa omtrent kun 3 % af 
deres Vægt. Nu har Gedden koldt 
Blod, behøver aHsaa mindre, saa 
jeg er nok paa den sikre Side, 
naar jeg regner, at den daglig æder 
kun 2 % af sin egen V ægt. 

Se, saa finder Dn, at en Gedde 

Dr.: Stop, Gedden skal vokse, 
det skal de store Løver i Zoologisk 
Have ikke; det har Du nok glemt! 

F.: Slet ikke, men det siger sall, 
Hdt. For at vokse 1 Pd. skal de 
spise 4, Pd., det har man da fun
det ved 0rredopdræt, og det bli
ver kun godt 1 Skalle om Ugen; 
jeg regner stadig med "Dyppeskal-

ler", som der gaar 15 af paa Pun
det. 

Aien tag nu det med og regn saa 
ud, hvad en 3-Punds Gedde æder 
om Dagen, og saa skal Du se: det 
bliver kun 1 Dypskalle ! Og en 1-
Punds Gedde maa endda faste hver 
2den Dag for ikke at spise for me
get! 

Dr.; En Skalle om Dagen, det er 
jo næsten ingen Ting! 

F.: N aah, det bliver over 10 
Millioner om Aaret - og det er da 
en Post! 

Dr.: Næh Fader, 10 MilI. voksne 
Skaller i Furesø, det er da umu
ligt! 

F.: Umuligt, jeg tror, Du vil; 
var vore Forudsætninger rigtige, 
maatte der være 25 ~illioner Dyp
peskaller - hvis Gedderne holdt 
sig til Skaller alene - for at de 
kunde faa 1 hver Dag. 

Dr.: Det bliver værre og værre, 
før nøjedes Du da med 10 Millioner. 

F.: Nej, jeg sagde, de aad 10 
Mill., og naar Du tænker Dig om, 
vil Du indse, at saa maa hvert 
Aar 10 i\IilL andre Skaller blive 
voksne; regner vi nu, at de kan 
leve en 10 Aar til - de er gen
nemgaaende ældre end de Gedder, 
der æder dem sall, ser Du, at 
der er 10 Mill. i Dyppeskallernes 
første Aldersklasse, og da der om
trent ingen er i den lOde Klasse 
maa der ædes en 40 % af dem 
alle aarlig; Du ser det let, naar 
Du stiller det op i en Række. Da 
de 40 % svarer til 10 Mill., vil 
Du se, at der iaIt maa være ca. 25 
Millioner Skaller for at producere 
Føde nok til Gedderne, som skal 
have over '/2 Mill. Pd. om Aaret? 

Dr.: Giver Furesøen da 1/2 Mill. 
})d. om Aaret? 
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F.: Aah,', den giver mere end 3 
Gange saa meget; Husk paa Abor
rerne, de spiser mindst lige saa 
meget som Gec.derne. Og saa alle 
Smaagedderne under l Pd., de æder 
skam ogsaa en Del. 

I 

Dr.: 1 1/2 Mill. Pd., det er jo 
750 ts. 

F.: Ja, eller 1500 Baade fyldt 
med Smaafisk - som alle bliver 
ædt! 

Dr.: Vokser der virkelig saa me
get til om Aaret? 

F.: Ja, Furesøen giver hvert Aar 
over 1000 Pd. Fisk pr. Td. Land 
eller, om Du hellere vil, c. 1090 
kg pr. ha! Men Udsæden er jo hel
ler ikke ringe, blot for Geddernes 
Skyld maa Skallerne' lægge en 
200,000 Millioner Æg, som kunde 
dække hele Bunden af Vejle Sø! 

Dr.: Det er jo ganske umuligt! 
F.; - Ikke hvis Gedderne æder 

en Skalle hver Dag - men maa
ske de nøjes med lidt mindre; 

Dr.: N æh, Fader, nu haler jeg 
Drægget op! De 4 Tal bliver jo 
ellers ved at yngle! 

F.; Ja, ja, saa siger vi Stop; 
nu skal vi sætte Medailleprocenten 
i Vejret! 

Dr.: J a, nu skal vi fiske; 1 Gedde 
i Baaden er dog bedre en 10 j Ta
bellenl 

Otto Wolft. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Ferskvandsfisk. 
Indførelse af Ferskvandsfisk til 

England er tilladt i Tiden fra 15. 
MartH til 15. Juni d. A. 

A. Sølling. 

Bladet sendes frit til Medlemmerne 

af "Ferskvandsfiskeriforeningen ". 

Kontingentet et' 4 Kr. aarligt. 

Annoncer. 
-0-

Fisker 
søges for Sommeren til Hjælp ved 
Fiskeriundersøgelser i de ferske 
Vande. Han maa selv sørge for 
Kost og Logi, men faar paa Rejser 
særlig Godtgørelse. Man henvender 
sig til Magister C. V. Otterstrøm, 
"Furehus" • Frederiksdal ved Lyngby, 
med Opgivelse af Lønfordring. 

JIindre Sø 
eller større Mose 

ønskes til Købs eller Leje paa mindst 
10 Aar. Henveddelse til 

Juneker, 
Villa Ekko, Birkerød. 

~~ej~~~~~~~ 
~ W 

i 0jneæg 
I Æ af 

\ Bæk· og Regnbueørred 
faas bedst og billigst 

fra 

I . Lundgaard Fiskeri 

il·· THk,"d:'~:::~d.iU. I 
paa Fiskeriudstillingen i Kø-

benhavn 1912. 

~~~~~. 
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Til 'Salg frembydes. 
Et stort Parti lEg-Rammer. Iskasser og Bundkasser. 
Udklæknings-Sager: Borde, Bakker, Haner m. v. 
2 Odder-Stænger. 
l temmelig stor Køl-Baad } 

Baadene oplagt i Esbjerg. 
l Pram. 
2 Træ-Bassiner med tykt Glas i den ene Side til Udstilllngs

eller Akvarie-Brug. 

Fiskeriet i Vamdrup, 
Telefon Nr. 26 . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
æ c10Rann "on eifzen, æ 
• • : edsvoren Fiskea;uktionarius, : 
• • : St. Pauli Fiskehalle, Hamborg,· : 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 
• • • .-······ ........ _0... Store Basiner for levende Fisk. ~ •• :!! ... !........ • • • • • • Jerbaneforsendelser adresseres til: Altona. • • • : Telegr.-Adr.: Fischeitzen. Telefon; Amt l, Nr. 1,541, Hambur,;. : 

• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ferskvandsfisk købes. 
Alle Slags Ferskvandsfisk købes til højeste Pris. 

Handelshuset S. Babizkow, 
Nyhavn 6. København. 

'relefon: Byen Nr. 5079 y. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Ynlel og Sætte~sk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder. til bil
ligste Priser. PortiODsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes pltll. nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. OhristtrnBen. 
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" Portions-Ørred,? 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

-- Kontant Betaling. ===--

8jneæu, Y nuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

d8~lId81l f/)amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 

I Portionsørrei I 
I større Ørred, . Gedder, Karper, I 
I Suder, Skaller, Aborrer I 
~ købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste LK. 
~ Jernbanestation. lir 
i . Kontant Betaling. i 
I G. Domaschke, i 
'W

1 
FisehlaaDdJRDr;, Berl,iD 40, I 

Lehrterstralilse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forelleuhandel . . ~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
Statskommlent, Magister Uh.'. Løftmr;, Lykkesholmsalle 3 A, Københavu. 

Trykt i Sorø Bo:trykkeri (Aktieselskab) ved ltasausseJl-](ro,h. 
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Indllold: 

Ferskvandsfiskeriloven. 
Transport af Damfisk den varme 

Aarstid. 

Gives der to Afarter af Ferskvands
aalen (Anguilla anguilla) en Bred

hoved og en Smalhoved 'l 

Paa Fisketur i Sverrig. 
Annoncer. 

Ferskvandsfiskeriloven I 
er nu sammen med sin siamesiske 
Tvilling "Saltvandsnskeriloven" ved
taget i Landstinget og gaaet til
bage til Folketinget. Ferskvands
fiskeriloven gav ikke Anledning til 
nogen Meningsforskel i Landstin
get, medens man hvad Saltvandsfi
skøriloven angaar ikke opnaaede 
Enighed om det gamle Stridsspørgs
maal om Aalegaardsrettt-m. 

I Folketinget, hvor Loven deref
ter har været fremlagt, blev den 
henvist til et 15 Mands Udvalg. An
tagelig ender begge Lovene i et Fæl
lesudvalg nedsat af begge Ting. 

Transport af Damfisk i 
den varme Aarstid. 

-0-

(fortsat). 

Af mindre Fisk, f. Eks. en Sommer 
gamle Karper kan man ved Hjælp 
af Isafkøling forsende ca. 300 Stk. 
af 10-40 cm. Længde i et 200 Li
ters Fad. Under ugunstige Forhold, 
maa dette Antal dog reduceres til 
200 Stk. Saa vidt muligt maa læn
gere Transporter foretages om N at
ten, paa hvilken Tid af Døgnet det 
gærne er køligst. En Tordennat kan 
dog være farligere end en klar Sol
skinsdag. Ved Forsendelse af ældre 
Karpeyngel kan man i Gennemsnit 
tage 8-10 Gange saa mange som 
af en Sommer gamle Fisk. For man
ge maa man dog heller ikke tage, 
da man derved risikerer at udmatte 
Yngelen, saa den let bliver et Offer 
for sine talrige Fjender, naar den 
udsættes paa sit Bestemmelsessted. 

Spæd Yngel, som er begyndt at 
tage Næring til sig, forsendes i Kander 
og helst som Il-eller Passagergods. 
Den beskyttes i Kanderne for Skvul
pen, men udsættes let for Luftman· 
gel, hvorfor den hurtigste Forsen
delsesmaade er nødvendigt, hvis 
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man skal gøre sig Haab om at faa 
Fisken levende frem. 

Som Hovedreg~l ved Forsendelser af 
levende Fisk gælder det, at man i 
hvert enkelt Tilfælde maa tage nøje 
Hensyn til de raadende Vand-og Vejr
forhold, saa nogm bgstemt Skala nyt
ter det ikke at arbejde efter. 

Fiskemesterene bør derfor føre 
en Transportbog, hvori hver Trans
port er optegnet med Dag og Time 
for Forsendelsen, med Bem ærknin
ger om Vand-og Lufttemperaturen 
ved Udfiskningen, Vejningen ved 
Indlægningen i Transportfadet, Van
dets særlige Egenskaber, om Fisken 
har Tæret fodret, i saa Tilfælde hvor
længe før Forscendelsen Fodringen er 
indstillet. Endelig om Fisken har 
været forberet paa Rejsen ved Vand
temperering, i bekræftende Fald, 
hvorlænge. Om Transportfadets 
Form og Størrelse. Isbehandling 
oav. osv. 

Ved at gøre den Slags Optegnelser 
samler man sig lidt efter lidt Erfaring 
paa dette Omraadp. En saadan Bog 
kan ogsaa afgive et godt .Materiale 
ved en eventuel Skadeserstatnings
sag. 

Den, som ofte i den varme Aars
tid transporterer og forsender Ørred, 
vil uden større Vanskelighed kunne 
forsende andre Slags Fisk:. Men 
hvis en Fiskernester, der aldrig tidli
gere har beskæftiget sig med Ørredfor
sendelser, faar det Hverv, at expe
dere større Partier af disse ømtaa
lalige Fisk, gaar det sjældent af 
uden større Tab de første Gange. 

Ved denne Slags Forsendelser 
maa man altid passe paa, at Ørre
derne er fuldstændig "tomme," og 
ikke har mindste Føde i deres Tarm
kanal, Ørred der skal transporteres 
over en længere Vejlængde, bør 

derfor opholde sig i frisk rindende 
Vand uden Næring i de sidste 12. 
Timer inden Transporten. 

I Almindelighed regner man ved 
en Ørredtransport paa en 12 Timers 
Rejse den 10 dobbelte V ægt af det 
bedl'!te og iltholdigste Vand ved en 
Temperatur af IP C (= Koldtvands
temperaturen) til en Vægt Ørred 
Altsaa under gunstige Forhold 10 
kg Ørred i et 150 Liters Fad. Ved 
en højere Temperatur og varm Luft 
er 5 kg passende. 

Naar det gælder Ørred, kan man 
- forsigtigt - afkøle Transport
vandet noget mere, end naar det 
drejer sig om Karper; Forkølelser 
forekommer nemlig ikke saa let hos 
førstnævnte. 

Under Transporten maa man stadig 
sørge for, at Vandet i Fadene er i 
Bevægelse, saa Luften kan faa Ad
gang dertil. Ved Ørredtransporten 
i den varme Aarstid maa Fadene 
ikke ligge stille længere end 10 Mi
nutter ad Gangen. Hvis man ikke 
har et Dtapparat ved Haanden, gør 
en skvulpende Rulning mere Nytte 
end Øsning og Indpumpning af Luft. 
Fade som ligger pall, tværs i Toget, 
lider lettere Molest ved Togets Igang
sættelse og Standsning, ligesom de 
ofte komme i for stærk Bevægelse, 
saa Vandet skyller ud. 

Ved normal Fart ryste de heller 
ikke tilstrækkeligt. 

Ved Jernbanetransport meddeler 
man altid Ankomsten telegrafisk, og 
Ledsageren bør altid være forsynet 
med Byttepenge ror at undgaa For
sinkelser. 

Ved korte Transporter paa Vogne 
dækkes Transportfadenu med Fiskne 
med vaade Sække, hvis Vejret er 
varmt. Under saadanne Forhold 
maa man heller ikke holde stille 
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med Vognen, uden det er højst nød
vendig. 

li vis Ørred. kun skal transporte
res et kortere Vejstykke, kan man 
i de fleste Tilfælde tage dobbelt saa 
mange, som ved en 12 Timers Rejse. 

En selvfølgelig Ting er det og
saa, at man skælner mellem vær
difuldt Besætningsmateriale og Slag
tefisk, naar det gælder Transport. 

Som foran berørt, er det imidler
tid omtrent umuligt at give almin
delige Regler for alle Tilfælde. 
Fisketransport kræver Erfaring og 
atter Erfaring og hører til de Ar
bejder i Damkulturene. som stiller 
de største Fordringer til Fiskemes
terens Dygtighed. 

For Begyndere i Faget og ikke 
sagkyndige Folk er det derfor en 
overmaade vanskelig og resikabel 
Affære, som de helst bør holde sig 
fra uden i yderste Nødstilfald, da 
det som Regel kun vil give Tah og 
Ærgelse. 

Transport uden Vand. 
:Naar det drej{'r sig om død Ørred, 

forsendes de bedst i Bøllings Perga
mentpapir, fast pakkede Side om 
Side, og til Stoppemateriale benyt
tes da Træuld, Græs eller Tørve
smuld. 

Karper og Suder kan pakkes i 
Mos. Ved Forsendelse af levende 
Karper og Suder uden Vand bemær
kes, at man altid paa Forhaand maa 
meddele Adressaten om Transpor
tens Fremkomst. Hvad selve For
sendelsen angaar, saa maa man sørge 
for, at ·Fiskens Bagkrop fæstnes med 
vaadt Materiale, saa den ikke kan 
bevæge sig fra Stedet; Hoved og 
Gæller omgives med fugtige Vand
planter, hvorimellem der lægges 
amaa Stykker Is. Det hele dækkes 

med Pergamentpapir, og isoleres 
godt mod Ydretemperaturen. Be
handlede paa denne ~1aade kan de 
sendes en il to Timers Vej om Som
meren. 

Til Slutning kun dette, at det 
i Længden betaler sig ved Fiske
transporter st holde sig paa den 
sikre Side med Hensyn til Forsig
hedsforanstaltninger : hellere lidt 
for meget end lidt for lidt. Mange 
Ubehageligheder og mange Ærgel
ser spares derved. 

Gives der to Afarter af Fersk
vandsaalen (Angnilla angililla) 
en Bredhoved og en Smalhoved ? 

-0-

Om dette Emne har Redaktionen 
netop modtaget en interessant Af
handling fra den svenske Fiskeri
direktør, Dr. Ose. Nordqvists Haand. 

Som vore Læsere vil erindre, har 
vi allerede en Gang tidligere be
handlet dette Spørgsmaal her i Bla
det og kom den Gang til det Re
sultat, at de bl'edhovede og smalhove
de Ferskvandsaal næppe er to forskel
Racer, men snarere Variationer in
defor samme Fiskeart. 

For yderligere at belyse dettes 
Spørgsmaal har Dr. Osc. Nordqvist 
undersøgt 800 ~900 Aal af forskel
lig Størrelse og Køn, og for at vore 
Læsere kan danne sig et Begreb om 
saadanne Undersøgelsers N atm, skal 
vi kortelig nævne Fremgangsmaa
den. 

Alle Maalingerne blev foretagne 
paa frisk, ikke konserveret Materi
ale og omfattede følgende: 

Kl'opslængden blev maaIt med et 
Maalebrædt, der var inddelt i Cen-



64 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 9. 

timeter, og blev lagt paa Aalen. 
Paa samme Maade blev Afstanden 
mellem Snudespids og Analaabning 
maalt. Alle de øvrige Maal blev 
taget med en almindelig Passer. 
Alle Længdemaal, d. v. s. Krop
længde, Afstand mellem .Snudespids 
og Analaabning maaltes fra Under
kæbens Spids. Kroplængden reg
nedes til Spidsen af de uparrede 
Finner. Naar der derfor i det ef
terfølgende en Tale om Kroplæng
der, menes dermed altid Afstanden 
mellem Underkæbens Spids og Hale
finnen. 

Hovedets Bredde maaltes over 
Midten af øjnene. Den hele Bredde 
er m~dregnet, ligegyldig om Over
eller Underkæben er bredest. Som 
Afstand mellem øjnene har Dok
toren benyttet Afstanden mellem 
det gennemsigtige Hudparti der lig
ger omkring øjet. Som Afstand 
mellem Underkæbens Spids og 
Analaabningen er der regnet til 
Midten af sidstnævnte. Doktoren 
mener dog selv, at han havde faaet 
et nøjagtigere Maal, hvis han lige
som Dr, Johs. Schmidt havde maalt 
til Begyndelsen af Analfinnen (Ha
lefinnen). Brystfinnens Længde reg
nedes fra Forrandens Basis til Spid
sen af samme Finne. 

Kun den ene Brystfinne blev maalt. 
For at faa en bedre Oversigt 

over de maalte Kropdimen8ioner 
og deres Variationer har Dokto
ren angivet de maalte Afstande i 
Procenter. 

For at kunne undersøge, om For
skellen i Kropproportionerne er af
hængig af Aalens Køn og Størrelse, 
har Doktoren derefter i sine Ta
beller fordelt alle Maalingerne, som 
Hovedets Længde, Hovedets Bredde 
Afstanden mellem øjnene o. s. v. 

efter Kønnene og hvert af de to 
Køn efter Længde. 

De opstillede Tabeller giver der
efter det Resultat, at den relative 
Afstand mellem øjnene hos Han
aalen vokser til Kroplængden naar 
40-449 cm., hvorefter den atter 
tager af. 

Den største relative Afstand mel
lem øjnene hos Hunaalen findes 
hos de Hunaal, der er 45-499 cm. 
lange, medens den aftager baade 
ved en mindre og en større Længde 
hos H unaalen. 

Den største relative Afstand mel
lem Underkæbespids og Analaabliin
gen findes hos Hanaalen af 35-39!~ 
cm. Længde. Med en større Krop
længde bliver den omtalte Afstand 
gærne mindre. 

Hos Hunaalen er den samme Af·· 
stand relativt størst naar Hunaalen 
har en Længde af fra 40-449 cm. 

Af ovenstaaende vil man se, at 
disse Maals relative Maximum gennem
gaaende ligger ved en Kroplængde 
af 35-45 cm. hos AaIene. Man 
kan deraf slutte, at Aalens forskel
lige Legemsdele vokser forskelligt 
i de forskellige Perioder af dens 
Liv. 

Hovedets Længdetilvækst hos Aa
lehanner er saaledes større end 
Væksten af den øvri.ge Krop indtil 
Aalen naar en Længde af 30-35 
cm. Derefter vokser Kroppen hur
tigere end Hovedet. I Bredden 
vokser Hovedet hos Aalehannen 
hurtigere end Kroppen, til Hanaalen 
har naaet en Længde af 35-40 cm. 
Hovedets Breddetilvækst tiltager 
altsaa relativt længere Tid end dets 
Længdetilvækst. 

Afatande mellem øjnene tiltager 
endnu længere Tid end Hovedets 
almindelige Bredtilvækst, og naar 
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først Maximalen ved en Kroplængde 
af 40-45 cm. 

Ved alle Maalingerne blev det 
endvidere konstateret, at der er 
en virkelig Forskel mellem I-lun
og Hanaal med Hensyn til Krop
længde, Afstand mellem øjnene og 
Brystfinnens Længde. 

Angaaende Hovedets Bredde vi
ser Tabellerne saaledes, at der er 
en tydelig Forskel mellem Køn
nene, naar Aalene har en Længde 
af fra 35-393 cm. 

Af det foranstaaende, som dog 
kun maa betragtes som et Resumt" 
af Doktorens Undersøgelser, vil det 
formentlig fremgaa, at der blandt 
Ferskvandsaalene nndes tydelig For
skelligheder i Kropproportionerne 
baade mellem de to Køn og mellem 
de forskellige Alderstrin. 

Noget afgørende Svar paa Spørgs
maalet, om disse Forskelligheder i 
Kropproportionerne, skulde give 
Fingerpeg i Hetning a~ Tilstedevæ
relsen af flere Racer eller Afarter 
indenfor Ferskvandsaalene, mener 
Doktoren dog ikke at kunde give paa 
Grundlag af sine Undersøgelser; men 
paadeJl anden Side vil Dr. heller 
ikke bell ægte, at der foruden den 
smalhovede Ferskvandsaal, tillige n
des en i mindre Antal forekommende 
bredhoved Ferskvandsaal. 

Fornyede Undersøgelser, og Un
dersøgelser, der særlig tager Sigte 
paa de udvoksede Individer "BIank
aalene" . vil formendtlig hjælpe til 
at klare Spørgsmaalet yderligere. 

Men Dr. Ose. Nordqvist er vi alle 
megen Tak skyldig for den store 
Indsats af Arbejde og Intelligens, 
han har ydet til Sagens Løsning. 

Red. 

Paa Fisketur i Sverrig. 
-0-

Et elskværdigt og meget ivrigt Med
lem af Lystfiskeriforeningen, som i Aar 
med stort Held har drevet Fiskeri i 
Sverrig, indbød to Kammerater til 
Deltagelse i en Tur derover paa en 
Oktober Søndag. Med Glæde mod
tog. vi Indbydelsen og mødte ved 
Malmødarnperen KI. 7 Morgen.
Vor Vært var ikke fornøjet med Vej
ret, som var blikstille, dog var der 
en meget tætTaage, som vi formente 
kunde bøde lidt derpaa. 

Ankommen til Malmø tog vi videre 
med Bane ca. 3-4 Mil ind i Lan
det, hvor vi i Nærheden af en lille 
Landstation begyndte vort Fiskeri 
paa et uhyre Terræn, der strakte 
sig milevidt omkring med Moser og 
Søer. Taagen var nu lettet, Solen 
bagede fra den skyfri Himmel, ikke 
en Vind krusede Vandene, der laa 
rolige som Akvarier. Vor Vært ry. 
stede paa Hovedet og lovede intet 
godt, vi andre to var begejstrede for 
de tilsyneladende prægtige Fiske
vande, men - desværre fik han Ret. 
Vi begyndte at dyppe ved Il-Tiden 
og fortsatte til KI. [J. 

Efter Aarstiden var vi i Vinter
frakker, varmt Undertøj og lange 
Støvler. Turen gik over løs Tørve
jord, Pløje- og Stubmarker; vi svedte 
og tørstede, medens Gederne slog 
lystige Slag langt ude i Vandene, 
og naturligvis traf det sig bestan
dig saaledes, at vi havde Solen i 
Ryggen paa de tilgængelige Steder; 
saa Fiskene flygtede tilsøs for Skyg
gen af Stangen og Følelsen af vore 
Skridt i det stille Vejr over den 
bløde Jord. 

Vor Vært var bestandig i Spid
sen og førte utrættelig an; ira hans 
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tætklippede Nakkehaar drev Sveden 
i stride Stømme fra Hatteskyggen 
ned under Frakkekraven. Paa Ryg
gen bar han Fisketasken som et 
Tornyster, hvilende paa et praktisk 
Stativ af let Træ, og hvilken mær
kelig Taske! hvad kunde den ikke 
rumme af Herligheder, da han af
slørede den for vore beundrende 
Blikke. Dens praktiske Indretning 
gjorde det muligt at opbevare de 
mest forskelligartede Ting, der kan 
komme til Anvendelse paa en Lang
fart. Der var forskellige Toilette
og Beklædningsgenstande, Masser af 
Grejer, Haandklæder og Sæbe samt 
Voksdug til Indpakning af eventuelle 
J;'isk, der var Masser af Mad, 2 Pils
nere, L Flaske Madeira, 3 meget 
rummelige »Lærker", del' indeholdt 
Cognac, Brændevin og Brændevin 
med Angostura (vi hjalp ham bered
villigt med Drikkevarerne, der blev 
ikke en Draabe til Rest). Det mær
keligste ved Tasken var dog maa
ske dette, at den kunde trækkes ud 
i en Uendelighed som en Harmoni
ka; den vilde da være i Stand til 
at rumme saa megen Fisk, at det 
for den allerstærkeste Mand vilje 
være en U mulighed at bære -den. 

Vi havde adskillige Bid, men først 
hen ad Solnedgang fangede vi to Gæ
ster en 5 Pd.s Gedde. Jeg siger 
vi to - for den tog nemlig begge 
vore Dyp, først min Kammerats, og 
gik saa roligt langs Bredden igen
nem Siv og Grøde 20-30 Alen hen 
til min, tog den med, og løb nu i 
et eneste voldsomt og hurtigt Træk 
al vor Line af Hjulene. - Vi mente 
naturligvis, at det var en meget 
stor Fisk, som vi saa den sidde fast 
langt ude i Grøden, og havde vor 
behjælpsomme Vært ikke fra en nær
liggende Gaard fremskaffet en lang 

Lægte med et Søm paa Spidsen, 
hvormed vi med Besvær fik Linerne 
og Fisken indbjerget, saa havde vi 
ikke, som man siger, »reddet Æren". 

Var end denne Fisketur, hvad Ud
byttet angaar, kun ringe, saa var 
det dog en morsom Dag. Et fortrin
ligt Revier med mange Fisk er der 
derovre det er sikkert nok. Vil 
man nyde en Mundfuld frisk Søluft, 
og ønsker man en god Motion (hvad 
man har saa inderlig godt a!), saa 
tag en Tur over til »hinsidan Sun
det". 

Dersom vor kære V ært fra Sver
rigsturen læser disse Linier, vil han 
ku~ne forstaa, at dersom han en an
den Gang inviterer de to Kammera
ter med paa en Tur derover, saa 
slaar de meget gerne Følge med. 

P. 
(Lystfiskeri-Tidende). 

Anekdoter. 
-0-

Kongen og I'iskeren. 
Kong Vic~or af Italien morer sig 

ofte med at fiske lidt i sin Fritid 
i alle Tilfælde har han gjort det 
før men nogen dygtig Fisker er 
han aldrig bleven. En Dag havde 
han været ude at fiske i flere Timer 
og vendte tilsidst hjem med:> gan
ske srnaa Fisk. Undervejs traf 
han en Bonde, som bar en prægtig 
0rredfangst. Bonden standsede og 
bad Kongen, som han ikke kendte, 
om Ild til sin Pibe, og da han havde 
faaet det, saa han paa Kongens 
Fangst med et foragteligt Blik og 
sagde: »J eg synes, at I har været 
noget uheldig med eders :Fiskeri! 
N aar man ser den Fangst I bærer 
hjem, skulde IDan tro, at I var selve 
Kongen." 
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Majestæten spurgte, noget rød' i 
Kammen, hvorfor han troede dp,t. 

Jo, svarede Bonden han tror 
han kan fiske, men det duer han 
aldeles ikke til. Han passer meget 
bedre til Konge end til Fisker. 

Annoncer. 
-0-

Yngledygtige Karper 
eller Karpeyngel 

ønskes. 
Tilbud med Pris sendes til 

William Jensen. 
Nørrebrogade 84. 

København, 

lal, Laks, Ørred, 
Foreller 

og Ferskvandsfisk 

købes til højeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 
Mejlgade 21, Aarhus. 

T!'llegr.-Adr. »Ip«. Tlf. 282 

ltlindre Sø 
eller større Mose 

ønskes til Købs eller Leje paa mindst 
10 A:l!'. Henvendelse til 

Juneker, 
Villa Ekko, Birkerød. 

@~~~~~i~~~~~~~ 

i 0jneæg 
~ af 

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

fra 
~ ~ ~ 

~ 1 Lundgaard Fiskeri <, 
~ pr. Vejen. ~ > 
.a.\ . II Tilkendt GuldmedailIe iK 

, paa Fiskeriudstillingen i Kø- I 
/ benhavn 1912. . 2K 
i~Æ~~~~~ 

~veitei 
l 3Yledlems61adel 

Ørred. 
Ethvert Kvantum Ørred købes til nleget høje Priser. 

... Tilbud udbedes. ..... 
AIS Alfred E. Borch, 

Koldiu~. Telefon 807. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhente! pall. nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Oh/l"ilJtt'lnøen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&!l~Ud8R ØamRullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen cl; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~I 

I· Portionsørred, I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, ~ I Suder, Skaller, Aborrer I 
1K købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste I 
lK Jernbanestation. 

~ Kontaøt Betaling. . 

i .. ; ........ dl~~ Domaschke, HerlIB ..... 1 
Æ.. Lehrterstrasse 18-19. ~, i Telegr.-Adr.: Forelle_handel. 2f 
m ~ 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

StatskoDlrmlent, Magister Chr. Løftin=-. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bo&:trykkeri (Aktieselskab) nd RaslllllSSeB.-Kro,h. 
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Karper og Karpeyngel. 
-0-

Et Spørgsmaal, som en uendelig 
Mængde Gange har været rettet til 
Redaktionen at Ferskvandsfiskeri
bladet i det sidste Aarstid, navnlig 
fra Tyskland, er Spørgsmaalet om 
Karper og Karpeyngel. Og jo mere 
Tiden gaar, desto mere indtrængende 
lyder det. At dette staar i For
bindelse med den almindelige Fedt
hunger, er der næppe nogen Tvivl 
om; man ser da ogsaa, at Havørred 
og mindre Ørred skydes til Side 
for Laksen, ligesom Gedden og 
Aborren ganske distanceres at Aa
len, og at dette ikke alene skyldes 
Smagen, ved vi af Erfaring Ira Ti
den før Krigen. Akkurat det samme 
er ogsaa Tilfældet med Karpen, og
saa efter denne Fisk er Efterspør
selen stor, fordi den, naal' den er 
i god Condition, ikke alene har 1'el
smagende, men ogsaa fedt Rød. 

Til alt Uheld havde vi imidlertid 
ifjor en saa kølig Sommer, at Kar
pernes Leg delvis mislykkedes, saa 
Bestanden af Karpeyngel er forholds· 
vis ringe i vort Land og langtfra 
tilstrækkelig stor til at tilfredsstille 
Efterspørgslen. 

Mit Raad er derfor dette, at alle, 

• 
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der har Andledning dertil, bør ud
nytte deres Legekarper fuldtud og 
skaffe dem og Yngelen de bedste 
Betingelser for deres Trivsel. Der 
er nemlig ingen Tvivl om, at Efter
spørgslen efter Sættekarper, vil blive 
enorm st.::>r fra vort sydlige Nabo
land efter Krigen, saa det vil sik
kert blive en lønnende Forretning, 
som vi bør forberede os paa i Tide. 

Red. 

Fislienes Syn! 
-0-

Fra en af Bladets meget inter
esserede Abonnenter. fhv. Amtmand 
i Sorø, Kammerherre Groothoff, har 
vi modtaget en Artikel fra Frank
furter Zeitung af 3/0 17, hvori den 
tyske Biolog, Dr. V. Franz, beskæf
tiger sig med Spørgsmaalet om 
Fiskenes Syn og navnlig Fiskeøjets 
Evne til at orientere sig, naar det 
gælder Genstande, der befinder sig 
ovenfor Vandet. 

Som særlige Karaktertræk for 
Fiskeøjet maa fremhæves, at Horn
hinden (Cornea) er flad, medens 
Lindsen til Gengæld er omtrent 
kuglerund; ligeledes at Fiskenes 
øje i Modsætning til Pattedyrs og 
og Fugles fornemmelig er indrettet 
paa Indstilling paa kortere Afstande. 
Grunden til sidstnævnte Ejendom
melighed ligger i, at Lysstraalerne 
bliver stærkt absorberet af Vandet, 
saaledes at Genstande, der er fjer
nede over 10 Meter, ikke kan ses 
gennem Vandlaget. Det vilde der-
101' ikke være til megen Nytte for 
Fisken at have et anderledes kon
strueret Seapparat. 

Hos enkelte Fiske f. Eks. Dynd
smerlingsarter i Troperne, findes 

der dog, ifølge Dr. Franz, en no
get andet Konstruktion af øjet. Hos 
omtalte Fisk har øjet saaledes en 
ejendommelig Lighed med Land
dyrenes, særlig med Firbenenes, 
idet Næthinden her er meget rig 
paa Tapper ligesom hos Repetilierne, 
hvad der igen staar i Forbindelse 
med en forhøjet Farvesans, . som 
ellers kun findes hos Dyr, der le
ver i Solen. Grunden hertil er 
imidlertid den, at disse Smaafiske 
i Troperne ofte paa deres Jagter 
fanger Insekter, der sidder langs 
Flodbredderne; ja Troperejsende 
fortæller, at det ingenlunde er no
gen Sjældenhed at se disse Fiske 
springe rundt imellem Mangrove
rødderne paa Insekt jagt, akkurat 
som det kunde været Firben. Men 
naar dette er Tilfældet, Til man og· 
sall, forstaa, at en anden Øjehyg
ning kan være nødvendig, naar 
Fisken ogsaa skal kunne orientere 
sig i det fremmede Element, som 
Luften jo er for den. 

Nogle endnu mærkværdigere øjne 
finder vi, stadig ifølge Dr. Franz, 
hos en anden Fisk, nemlig den syd
amerikanske Dobbelt- eller J;'irøje
fisk. Tilsyneladende har denne Fisk 
fire øjne, dette er imidlertid ikke 
Tilfældet. 

Tværs over Hornhinden og tværs 
igennem Pupillen gaar der derimod 
en sort Streg, der deler hvert øje 
i to Halvdele. Naar Fisken svøm
mer, har den den øverste Halvdel 
af øjet over Vandet og den neder· 
ste un der Vandet. Den ser altsaa 
med den øverste Øjehalvdel i Luf
ten og med den nederste Øjehalvdel 
gennem Vandet. 

Der er imidlertid kun en øje
linse i hvert øje, de fra oven kom
mende Lysstraaler træffer altsaa 
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den nederste Øjehalvdel og de fra 
neden kommen den øverste. Det 
ene physiologiske øjes Lysstraaler 
krydser saalede!l det andets. 

Hvad denne Fisk angaar, behøver 
man ikke at nære Tvivl om, at den 
formaar at optage et fuldkommen 
rigtigt Billede af sine Omgivelser, 
det være sig fra Luften eller fra 
Vandet. 
~ Hvorledes forholder det sig iov
rigt med almindelige Fisk, som staar 
nær under Vandets Overflade og 
ser op i Luften, eller henimod en 
nærliggende Bred? Ser Fisken 
skraadt op gennem Vandet, saa ser 
den i alle Tilfælde det samme, som 
vi, naar vi ser ned i et Aquarium, 
hvor Bunden afspejles i Vandover
fladen og hvis Aquariet er meg(1t 
dybt tillige Vandrnassens Farvespil. 
For Fisken ser alt saaledes ens ud, 
baade over og under den. 

En Bekræftelse paa denne Teori 
er Farven paa Fiskens Bug, idet 
denne næsten altid er sølvglinsende, 
det vil sige, omtrent af samme Farve, 
som det omgivende Vand. N aar 
netop denne Farve er valgt, maa 
det sikkert være, fordi den beskyt
ter Fisken bedat mod Fjfmder, der 
vil angribe den nedenfra, idet dis
se har meget vanskeligt ved at skjel
ne den fra det omgivende Vand. 

Ser Fisken imidlertid istedetfor 
skraadt opad mere lige i Vejret, da 
vil den faa noget andet at se. Over 
dens Hoved i en Omkreds af omtrent 
90° af Synsvinklen er alt, hvad den' 
kan se af Verden samlet ved Ran
den af Vandet, og tilsyneladende 
staar baade Huse, Træer og Fiske
ren bøjet hen over Vandet - saa
ledes ser for en almindelig Fisk den 
den omgivende Verden stærkt for
andret og forvrænget ud, akkurat 

ligs om en Stok, der stikkes ned i 
Vandet, antager en forandret Form 
for vore øjne. 

Et andet Spørgsmaal er det, om 
Fisken opfatter alle Genstande for
kert, eller den er i Stand til at 
konstruere det rigtige Billed af Om
givelserne i sin Hjærne tiltrods for 
øjnenes mangelfulde Optagelsesevne. 
At dette er Tilfældet giver Forfat
teren flere træffende Exempler paa; 
bia. omtales den saakaldte Skyde
fisk, der iormaar at udskyde en 
Draabe Vand med stor Kraft mod 
Insekter, der sidder over Vandet 
nær Bredden. Med vidunderlig Træffe
sikkerhed rammer den saa godt Bom 
altid !lit udvalgte Bytte. 

Iagttagelser i Aquarier over denne 
Fisk's Angrebsmaade har aldeles 
bestemt godtgjort, at Affyringen af 
Vanddraaben ikke foregaar, medens 
Fisken har sit Hoved over Vandet, 
men at derimod den rolige og lang
somme Sigten paa Byttet og Affy
ringen af Draaben mod Byttet, der 
befinder sig over Vandet, altid sker 
medens Fisken har hele Hovedet 
under Vand. Fisken formaar alt
saa at beregne Lysbrydningen mel
lem Vand og Luft ganske nøjagtigt. 

Noget ganske lignende maa være 
Tilfældet med vor hjemlige Laks. 
Det er bekendt, at denne Fisk 
særlig i Legetiden - formaar at 
udføre meget betydelige Spring ud 
af Vandet, for at overvinde de Hin
dringer, den træffer paa sin Vej. 

For at udføre disse Spring med 
Udsigt til et heldigt Resultat, maa 
man derfor ogsaa antage, at Laksen 
er i Stand til nogenlunde at bedøm
me Hindringens Art og Form, selv 
om denne Hindring befinder sig oven 
for Vandet. Man ser saaledes og. 
saa, at Laksens nære Frænde, Bæk-



72 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 9. 

ørreden, naar den svømmer gennem 
stride Elve, ikke gaar af Vejen for 
mindre, over Vandet ragende Stenpar. 
tier, men med en ligefrem slange
agtig Behændighed formaar den at 
benytte alle større og mindre l!'rem
spring imellem Stenene, saa man 
uvilkaarlig maa faa den Tanke, at 
Fisken absolut maa have undersøgt 
Vejen nede fra Vandet, inden den 
har begivet sig afsted; den finder 
sig med andre Ord ganske tilrette 
ved at færdes paa en Vej, der lig
ger ovenfor Vandet. 

Fiskerne taler ogsaa om "Gedde
spring" . Det er nemlig almindelig 
bekendt, at Gedderne ret ofte und
slipper Fiskerne ved et elegant 
Spring over Baadens Kant, netop 
som Fiskeren staar og beregner, hvor
meget den vil give i Lommen.*) 

*) Undertegnede oplevede noget lig
nende en Gang med en Gedde paa en 
7-8 Pd. som jeg havde fanget paa 
Blink. Gedden havde jeg netop anbragt 
i Dammen midt i Baaden, og da Dam
mens Kant var ca. 3/4 Alen høj, og Af
standen fra Dammens øverste Kant ud 
til Baadens Ræling omtrent en Alen, . 
var jeg ganske tryg for Overraskelser 
fra Geddens Side, .og havde derfor ikke 
lagt Dækket over Dammen. Tilfældig 
kommer jeg imidlertid til at kaste et 
Blik ned paa min netop fangede Fisk, 
som stod lidt :under Vandet midt i 
Damaabningen, og i det samme for det 

. igennem mig, at den spekulerede paa 
en eller anden Streg, idet baade dens 
Stilling og Udtrykket i dens øjne for
raadte· at, der var Ugler i Mosen. Jeg 
bøjede mig derfor h urtig ned i Baaden 
for at gribe Damdækket og lægge det 
over Aabningen ned til Fisken, men 
det korte Øjeblik, denne Manøvre va
rede, benyttede Gedden til, med et 
mægtigt Spring at svinge sig omtrent 
lige forbi mig, op over Damkanten og 
ud over Rælingen af Baaden, og uden 
at berøre nogen af Delene forsvandt 
den i Dybet. Det var jo en ualmindelig 

Ved at undersøge Maveindholdet 
af Gedder, er det heller ikke sjæl
dent, at man finder Fugle f. Eks. Rør
sange~e, 80m de har snappet ned 
fra Rørene over Vandet og derefter 
slugt. For at kunne gøre noget 
saadant, maa Fisken være i Stand 
til nøjagtig at bedømme Afstanden, 
saavel i Vand som Luft, og skønt 
Fiskehjernen, med sin enkle Byg
ning, ikke tyder paa megen Intelli· 
gens hos sin Indehaver, saa maa 
Fisken dog være i Stand til at ud· 
nytte det Hjærnevæv, den er i Be
siddelse af, i fuldeste Maal, naar 
den formaar at orientere sig Ilaa 
godt som den i Virkeligheden gør 
det, med de Synsredsk.aber, den 
har faaet fra Naturens Haand. 

Norsk Fiskeribank. 
-0-

Ifølge Aftenposten for 5. Maj i 
Aar nedsatte det norske Departe
ment for sociale Sager, Handel, 
Industri og Fiskeri en Komite for 
at undersøge Spørgsmaalet om Op
rettelse af en Bank for Fiskere. 

Komiteens enstemmige Indstilling 
gaar ud paa: Oprettelse af en Fi
skeribank (Den norske Stats Fiskeri
bank) med et Grnndfond og et 
Reservefond, der ved Bankens Op
rettelse bliver 4,000,000 Kr. og 
750,000 Kr. Bankens Udlaanska-

flov Historie at blive taget saadan ved 
Næsen; men som ovenfor bemærket 
havde Geddens øjne lige før den ud
førte sit vel beregnede Kunststykke, et 
saa ligefrem intelligent Udtryk, at det 
var en Oplevelse for mig at have faaet 
Lejlighed til at iagttage den· en Op
levelse som bødede meget paa Tabet 
af min smukke Fangst. 

Red. 
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pital tænkes tilvejebragt ved Ud
stedelse af Obligationer, der garan
teres af Staten. 

Bankens Formaal bliver at give 
Laan til: 
1. Anskaffelse eller Ombygning af 

Fiskefartøj er. 
2. Skibshypothekforeninger for Fi

skefartøjer. 
:3. Opførelse eller ,Om bygning af 

Ishuse, Fryserier, Tørrerier eller 
lignende Anlæg til Opbevaring 
eller Forædling af Fiskeripro
dukter. 

~. Sammenslutninger af Fiskere til 
Anskaffelse af Fiskeriredskaber 
og Udrustning m. v. 

Laanene sikres dels ved Pant, 
dels ved hel eller delvis Kommune
garanti, og dels ved gensidig, soli
darisk Ansvar blandt Laansøgerne. 

Muddersmag 
ved Ferskvandsfisk. 

-0-

Mange passionerede Yndere af 
Fisk plejer hyppigt, straks efter at 
være vendt hjem med Udbyttet fra 
en Fisketur, at lade koge en Ret 
Fisk, fordi frisk fangede Fisk altid 
smager bedst. Man kan imidlertid 
ved en saadan Fre~gangsmaade ofte 
gøre den ubehagelige Iagtagelse, at 
de medbragte Karudser, Suder, Aal, 
ja endog Karper, har en ubehage
lig, mudret Bismag, der fortager en 
Lysten til at spise dem. Er man 
kendt paa den Egn, hvor Fiskene 
er fangede, saa kan man ofte høre 
Befolkningen betegne Fiskene fra 
bestemte Søer eller Damme som 
mudrede, medens de fra klare Vande 
med Sandbund har Ord for at være 
særlig delikate. 

Denne Iagttagelse er ikke saa 
helt urigtig endda. I den nyere Tid 
har man nemlig fastslaaet, at Mud
dersmag hos Fiskene skyldes en be
stemt Algeart, hørende til Oscilla
riernes Familie. Disse Alger trives 
især i mudrede Damme og Søer, 
medens de ikke findes i Vande med 
Sand- eller Stenbund. Gnider man 
nogle af disse Alger mellem Fing 
I'erne og saa lugter iiI disse vil man 
finde en paafaldende Lighed med 
Muddersmagen hos Fiskene. Herved 
maa det anses som mere end sand
synlig, at denne Bismag udelukkende 
skyldes disse Alger. Ved at lade 
Fiskene staa i et Par Dage i rent 
Vand taber de imidlertid Mudder
smagen fuldstændig. De udskiller 
da Resterne af de ildelugtende Al
ger af Kroppen. Navnlig om Ef ter
aaret er man udsat for, at Fiskene 
har Muddersmag. Ved en meget 
omhyggelig Udvaskning i rent Vand 
af de slagtede Fisk, kan der dog 
ogsaa gøres en Del i Retning af. at 
fjerne nævnte Smag. 

(JagtbJadet). 

Litteratur. 
-0-

Paa Gads Forlag er 20. Hæfte 
af Danmarks Fauna, som udgives 
af Dansk Naturhistorisk Forening, 
udkommet. 

Dette Hefte, del' er redigeret af 
Magister C. V. Otterstrøm og om
handler Fiskene, slutter sig til Ma
gisterens tidligere udgivne Hefter 
om samme Tema. 

Heftet behandler de fastkæbede, 
buskgællede Gannoider, Tværmunde 
og Rundmunde. 

Disse Fisk tæller ~un faa Re-
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præsentanter i vore ferske Vande, 
hvor vi kun lejlighedsvis faar Be
søg af Støren, og hvor en anden 
af de her omtalte Fisk, Negenøjet, 
kun spiller en for Fiskeriet ube
tydelig Rolle. Alle de andre Fisk, 
som dette Hefte beskæftiger sig 
med, hører alene Havets Fauna til, 
og har derfor ingen speciel Interesse 
for Ferskvandsfiskerne. 

Bogen udmærker sig, ligesom 
Hr. O.s tidligere udgivne .Arbejder, 
ved stor Grundighed, og giver i 
biologisk Henseende et overmaade 
fyldigt Billede' af de fOrskellige 
Fiskes Liv og Færden. Den sidst
nævnte Egenskab ved Bogen vil 
sikkert ogsaa bevirke, at den i langt 
højere Grad end det ellers vilde 
være Tilfældet egner som Læs
ning for Lægfolk, fordi den klarer 
saa mange gamle Fordomme og be
lyser Fiskenes Ejendommeligheder 
paa en saadan ~Iaade, at de gan
ske uvilkaarlig maa vække Læserens 
Interesse. 

Endelig indeholder Bogen en Liste 
over de almindeligste nordiske Fi
skenavne, samt et Danmarkskort 
med Navnefortegnelse over vore 
ferske og salte Vande. Hermed 
skal vi medgive Bogen vor varmeste 
Anbefaling til vore Læsere. 

Red. 

Endvidere er udkommen den Dor
ske Fiskeriinspektørs Bzretning om 
Ferskvandsfiskerierne for Aaret 1914. 

• 

Anekdote. 

Løjtnant H. paa S. forsikrede 
mangen Gang, naar Talen faldt' 
paa store Gedder og deros Appetit, 
at han en Gang i Hjælmar Søen 
med sine egne øjne havde set en 
.Gedde af ganske ualmindelig Stør
relse, som var i den Grad glubsk, 
at den slukte sig selv, og det ikke 
mindre end fem Gange i Rad, inden 
den blev mæt. 

(Från Skog ock Sj ø). 

Artikler og' ltleddeleIser er stedse 
velkomne og bedes sendt under Adres
se: Dr. C. HolJmeyer, Sorø. 

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

Annoncer. 
-0-

r~~~ 
I øJneæg 

af i 
~ f~:~-b:~.:e!b~i:~ 
It fra 

Lundgaard Fiskeri 
pr. Vejen. 

' paa Fiskeriudstillingen i Kø-
Tilkendt GuIdmedailIe I 

benhavn 1912. 
1%\ 

~Æ~~~ • 
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Mindre Sø 
eller større Mose 
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Aal, Laks, Orred, 
Foreller ønskes til Købs eller Leje paa mindst 

10 Aar. Henvendelse til 

Ol Ferskvandsfisk 

købes til højeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 
ltlejJ~ade::'21, Aarhus. 

T~legr.-Adr. ~Ip((. Tlf. 282. 

• 

Juneker, 
Villa Ekko, Birkerød. 

d/lverler 
l cfJY{edlems6ladel 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
æ c10Hann von eifzenJ æ 
• • edsvoren Fiskeauktional'ius, 

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

Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, 

• • • • • • • • • • • • 
~ ••• -••• !..-...... ' Store Basiner for levende Fisk. .~!! ........ !!!-;;.... • 

M • • • • Jerbaneforsendelser adresseres til; Altona. • • • 
• Telegr.-Adr.; Fischeitzen. Telefon: Amt l, Nr. 1,541, HaDlhur:. • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ørred. 
Ethvert Kvantum Ørred købes . 

..... !, Tilbud udbedes. __ 

AIS A l f r e d E. B o r c h, 
Koldin: •. :.... Telefon 807. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæl. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Relnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
Ulste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afbente8 paa nærmeste Bane8tation mod Kontant. 

J. O. Ohristensen. 
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Portions .. Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

t8!/~9d8K ,fiJamKullur. 
Telegr.-Adr. : 
'Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~*~~~~~.' ~I 

Æ Porlionsørrei I 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialv0I'D paa aær_elte 

Jernbancllltation. 

--=:::::::::::: Kontaat Betaline. ::::::::::::::::::::--

G. Domaschke, 
FilleJaJ ••• dJllnr;, Berlia 4,0, 

Lehrterøtra •• e 18-11. 

Telegr.-Adr.: Forelle.handel. 

I 

Statskonsulent, Magister Chr. Leftinr;, Lykkesholmsalle 3 A, K.berthna. 
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Indhold: 
Ferskvandsfiskeriforeningens o~dinære 

Generalforsamling. 
Del tyske Fiskemarked. 
Lidt om Geddeyngel. 
Fra Limfjorden. 
En Fiskerøvers Død. 
Annoncer. 

Ferskvandsftskeriforeningens 
ordinære 

Generalforsamling 
afholdes paa Hotel Skandinavien 

Aarhus Lørdag den 9. Juni 

1917. Kl. 12 Fm. 

Dagsorden: 

1. Beretning om Virksomheden. 
2. Regnskabets Fremlæggelse. 
3. Bestyrelsesvalg. 
4. Revisorvalg. 
.5. Eventuelt. 

Hobro, 11/5 1917. 

P. B. v. 
.J. A. Bie. 

Indmeldelse i 

"Ferksvandsftskeriforeningen" 
sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 
Aarskontingent 4 Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 

Aarsabonnement paa Bladet 
kan tegnes paa alle Postkontorer. 

Pris 4 Kr. 
med Tillæg af Postpenge. 

Det i yske Fiskemarked. 
Stor Prisnedsættelse. 

-0-

Ganske uventet, som Lyn fra klar 
Himmel, har Tyskerne udsendt et 
Cirkulære, hvori de meddeler, at 
den pludselig indtraadte stærke 
Varme i Tyskland har medført, at 
det har været umuligt at faa til- . 
ført Forbrugerne den sidste Uges 
Fiskeleveringer fra Danmark til de 
bestaaende høje Priser. Som en 
Følge deraf meddeles det, at alle 
Priser er nedsatte med 331/2 %. 

Som man ser en ganske alvorlig 
Nedsættelse. 

Priserne paa vore almindelige 
Ferskvandsfisk bliver derfor hen
holdsvis i 
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Laks 
Helt 
Ørred over 2 Pd. 

under 2 Pd. 

Hamborg 
Altona 
Rostock 

Bremerhavn 
Cuxhafen 

. Berlin og 
Geestemunde 

Øre pr. Pd. Øre pr. Pd. 

200 
44 
80 
48 
24 
36 
48 
50 

Rimte 
Aobrre 
Karper 
Suder 
Brasen 2 Pd. og derover 32 

201 
45 
81 
49 
25 
37 
49 
51 
33 
25 
28 
21 
21 

under 2 Pd. 24 
Rødskaller og Skaller lis Pd. og derover 27 

under lis Pd. og derover 20 
Aalekvabber over IlJ, Pd. 20 

under 1/4 Pd 7 
I 

8 

Ferskvandsaal omtales ikke 
Cirkulæret, men jeg antager, at 
Forhandlerne i Øjeblikket .vil gi.ve 
107~1l0 for store, pæne Aal. Inden 
den 23. dennes gav de 165 Øre for 
Pundet, saa man ser, at ogsaa for 
en saa efterspurgt Vare, som den 
!'ede Aal, gælder Prisreduktionen. 

Om Grunden til denne uhyre Pris
nedsættelse alene skyldes den plud
selig indtraadte Varme, er natur
ligvis' ikke godt at have nogen 
Mening om. Saa meget er imid
lertid vidst, at har vor sidste lange 
og strænge Vinter ikke bragt os 
noget andet Gode, saa har den i 
alle ,!'ilfælde givet os mere end 
tilstrækkeligt ar Is, saa hvis det er 
Afkøling af Fisken, det alene kommer 
an paa, tror jeg ikke, vi behøver 
at nære nogen Frygt i den Anled
ning. 

Hvis vi atter kommer ind i en 
køligere Periode, skal det blive 
interessant at se, om Markedet 
d.a atter vil reagere ligesaa prompte, 
som det nu har gjort. Jeg for mit 
Vedkommende er imidlertid saa 
formastelig at tro, at der vistnok 
maa ligge andre Grunde bag den-

ne Nedsættelse, Grunde, som vi 
ikke kende! 

Det sørgelige Faktum er imid
lertid, at :Fiskeri til de ovenfor 
nævnte Priser, bliver en lidet løn
nende Affaire, naar man tager Pris
stigningen paa alle Fiskernes Raa
varer med i Betragtning, og Re
sultatet bliver derfor rimeligvis 
ogsaa, dels at der vil blive fisket 
langt mindre end tilforn og dels, 
at vi maa forsøge, om der ikke er 
Mulighed for at finde andre og mere 
lønnende Afsætningssteder for vort 
Overskud af Fisk og Fiskeprodukter. 

Red. 

Lidt om Geddeyngel. 
~o-

I Allgemeine Fischerei-Zeitung Nr. 
8 for iaar skriver en Hr. Michl Berr, 
Bayersoyen en ganske interessant 
Artikkelom GeddeklækningogGedde
yngel, som vi skal gengive her i 
Bladet: 

En Hungedde, som vejer en 
6-10 Pd., leverer normalt mellem 
60,000 og 100,000 Æg. Hvis dell 
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kunstige Befrugtning foregaar hel
digt, saa \Til c. lis af Æggene levere 
Yngel. Forsendelsen af Æggene maa 
ske, medens Yngelen endnu har no
get tilbage af Blommesækken at 
tære paa. 

I denne Tilstand kan Yngelen 
forsendes i temmelig betydelige 
Mængde i smaa Transportspande, 
da den paa dette Stadium af sit Liv 
ikke kræver meget Ilt af Vandet. 
Denne spæde Yngel er fuldkommen 
uudviklede smaa Kugler med en Hale 
paa; ved Hjælp af sidstnævnte kan 
de bevæge sig en ganske kort Tid 
igennem Vandet, men synker snart 
ga.nske udmattede tilbage til Bunden 
igen. 

I denne hjælpeløse Tilstand klum
per de sig gærne sammen i Midten 
af Spanden j dette skyldes dog ikke 
saa meget Yngelen s egen Bevægelse; 
Grunden er snarere den, at her er 
Vandet i mindst Bevægelse under 
Transporten. Man ser saaledes og
saa, at under Transporten af større 
Sættegeder, findes de døde og matte 
Fisk paasamme Sted, nemlig ved 
Midten af Transportfadet. Spæd 
Yngel maa kun udsættes i Damme 
og helst ikke i større Mængder, da 
de saa æder hverandre. At udnætte 
spæd Yngel i rindende Vand, hvor der 
opholder sig en :\længde smaa Rov
fisk paa omkring et Aar, er omtrent 
haabløst Arbejde. Alene nogle faa 
Stykker Hork, eller en lille Sværm 
Aborre er tilstrækkelig til i Løbet 
af meget kort Tid at finde og op
æde al den udsatte Yngel. Vil man 
alligevel forsøge at udsætte Gedde
yngel paa saadanne Steder, maa 
man vælge Localiteter, hvor der er 
rigelig og tæt Græsvækst, hvorimellem 
Yngelen kan skjule sig, eller ogsaa 
vandfattig-6 Sidegrøfter, i hvilke der 

ingen Fisk findes; disse Grøfter maa 
dog være beskyttede mod pludselig 
indtrædende Højvande og naturligvis 
staa i Forbindelse med det større 
Vand, hvor man ønsker, at Gedderne 
senere skal have deres Opholdsted. 
Hvis man lader Befrugtningen af 
Æggene foregaa paa naturlig Maade, 
fa ar man omtrent 4/5 Yngel af de 
gode Æg, hvis der kun har været 
tilstrækkelig mange, og tilstrække
lig store Hanfisk til Stede til at 
befrugte Æggene. I Naturen er det 
nemlig saaledes, at det næppe er 
mere end hver sjette Hangedde, som 
er fuldt befrugtningsdygtig; alle de 
andre er enten for unge eller ikke 
fuldt modne. Den kraftige, befrugt
ningsdygtige Hanfisk holder sig hele 
Tiden umiddelbart ved Siden af 
Hunnen, medens de yngre Hanged
der svømmer omkring .Parret. Ofte 
har dog en stor svær Hungedde en 
befrugtningsdygtig Han paa hver 
Side, medens Gydningen foregaa. 

En enkelt, varm Solskinsdag er 
ofte tilstrækkeligt til, at Hungedden 
kan tilendebringe sin Leg. Naar 
Gedden er færdig med sin Leg, 
trækker den sig tilbage til Dybet 
for at hvile ud. 

Denne Hvileperiode er imidlertid 
kun af kort Varighed; Trangen til 
god og rigelig Næring faar slliirt 
Gedden til atter at vise sig paa sine . 
gamle Jagtmarker oppe paa det grun
dere Vand, hvor nu de andre Fiske
slags er begyndt deres Leg, og her 
kan de saa rigtig fraadse og komme 
til Huld og Kræfter igen. 

Det befrugtede Geddeæg bruger 
under normalt, varmt Vejrlig 9-11 
Dage for at blive udklækket. Hvis 
der i denne Periode indtræffer koldt, 
blæsende Vejr, vil Udklækningen 
vare noget længere. Geddeyngelen 
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kræver forholdsvis meget Solskin 
for at faa sin Blommesæk opbrugt, 
Forfatteren af denne Artikkel med
deler saaledes, at ~an har iagttaget, 
at det kan vare mellem ]4 og 25 
Dage. 

Under særlige gunstige Forhold, 
altsaa udsatte for stadigt Solskin, 
vil den naturlige Udklækning være 
~ilendebragt paa 12 Dage, og den 
spæde Yngel kan da forsendes med 
det samme. 

Men er Vejret rigtig ugunstigt 
kan dette Tidrum udstrækkes til 
4-- 6 Uger, saa vi kommer helt ind 
i Juni Maaned, inden Udklækningen 
er tilendebragt. Naar Blommesæk
ken omtrent er opbrugt, begynder 
den lille Gedde at se sig om efter 
Bytte. Dette Tidspunkt er imidler
tid meget kritisk, og et stort Pro
centantal af Yngelen dør paa dette 
Stadium af Sygdomme eHer Svag
hed. 

Hvis alt derimod er forløbet nor
malt, er den lille Fisk allerede be
væbnet med fine smaa Tænder, dens 
Finner er ligeledes begyndte at ud
vikle sig, og Røveren er færdig til 
at begynde sin Gerning. 

Forfatteren beregner 3000 Stk. 
spæd Yngel til hver Kilometer rin
dende Vand og ligesaa stort et An
tal pr. Hektar Søareal. De særlige 
Localiteter, fornemmelig den stær
kere eller svagere Plantevækst 
spiller dog en, betydelig Rolle med 
Hensyn til Besætningen af de for
skellige Fiskevande. 

Udsættelsen maa ske snarest mu
ligt efter vel tilendebragt Transport. 
Yngelen maa ikke udsættes for Tem
peratursvingninger, hverken under 
Transporten, eller ved at sættes i 
Vand af forskelig Varmegrad. Ln
der Transporten maa Ledsageren 

aabne for Kanderne en Gang imel
lem for at kontrollere Indholdet. 
Hvis det er større Yngel, man trans
porterer maa man sørge for, at der 
ikke kan komme Lys til Yngelen, 
da de større Smaagedder i saa Til
fælde straks begynder at ovedalde 
og fortære sine mindre Søskende. 
Y ngelen udsættes paa varme, beskyt
tede Steder med rig Vegetation eller 
ogsaa i fisketomme Grøfter. Paa 
saadanne Steder forsvinder Yngelen 
øjeblikkelig imellem Plante dækket 
og skjuler sig for sine Fjender, og 
i Løbet af faa Dage finder hver 
lille Fisk sig en forborgen Stand
plads, hvorfra den kan foretage sine 
Røvertogter. 

Fra Limfjorden. 
-0-

Nykøbing Jyl., d. 23. Maj 1917. 
Krigen er, foruden i saa meget 

andet, Skyld i, at der i Aar, for første 
Gang i mange Aar, ikke finder no
gen Indplantning af smaa Hødspætter 
Sted i Limfjorden, fordi de Fisker
baade, der i tidligere Aar paa Statens 
Regning besørgede Fangst og Trans
port af de smaa og magre Rødspætter 
fra Thyborøn til den indre Limfjords 
fede "Græsgange", i Aar ikke kan 
faa Peroleum dertil. Samtidig viser 
det sig nu, ved de Undersøgelser, 
Biologisk Stations Direktør, Dr. phil. 
Johs. Petersen, og hans Assistent, 
cand. mag. H. Blegvad, i de sidste 
3 Uger med Stationens Damper 
"Sallingsund " har foretaget rundt 
om i Limfjorden, at Rødspættenæt"in
gen overalt er usædvanlig ringe i 
Aar, saa at det, selvom der var 
bleven foretaget en Indplantning af 
Rødspætter i samme Udstrækning 
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som i tidligere Aar (mellem 11/2 
og 2 Mill. Stkr.) vel er tvivlsomt, 
om de i Aar havde kunnet opnaa 
den forbavsende Størrelse og Vægt 
fra Foraar til Efteraar, som Reglen 
ellers har været. Allerede irjor 
kunde en Nedgang i Næringsdyrenes 
Mængde i Thisted Bredning konsta
teres, hvilket uden Tvivl var Grun
den til det forholdsvis ringe Udbytte 
ar Indplantningen i 1916. 

Den 'strenge Isvinter har iøvrigt 
gjort betydelig Skade paa Østersbe
standen, idet Isen har dræbt østers 
i tusind- ja millionvis, mest er det, 
som rimeligt er, gaaet ud over dem 
paa det laveste Vand, hvor det nu er 
en hel Sjældenhed at finde en leven
de østers; men ogsaa paa Skrabe
bankerne har Isvinteren gjort For
træd; det kan hænde, at der i Skraber 
baadenes østersrangst er 50 pCt., 
der tydelig bærer Vidne om at væ
re blev'en "kvalt" i Vinter, mange 
af dem har endnu raadne, stinkende 
Bløddele i Skallerne. Resten er for
tæret ar Krabber og Søstjerner. 

De Forsøg paa at standse Aalens 
Vandringer om Efteraaret ved Hjælp 
ar Lys, lom i sin Tid blev paabe
gyndt ar Dr. Petersen ved Fænø, og 
som kun maatte opgives, fordi Fi
skerne der i Nærheden krævede Er
statning fol' de Aal, som Forsøgene 
efter deres Mening unddrog deres 
Ruser, er det, efter gentage e Opfor
dringer fra forskellige Sider, Me
ningen at genoptage til Efteraaret 
'i Tambo-Sund vest for Jegindø, 
hvis Fiskerne der vil stille sig mere 
forstaaende overfor disse Forsøg, 
der kan faa stor Betydning for vort 
Aalefiskeri. 

Stationens Arbejde for at faa 
Blaamuslinge:rne anvendt, rortsættes 
stadig energisk. Der er saaledes 

nylig forsøgsvis bleven udsat 6-
7000 Muslingeris forskelliga Steder 
i Fjorden. Muslingcris er U dhugst 
af unge Bøge, der trykkes. ned i 
den bløde Fjordbund nær Land. 
Muslingeyngelen, der, saa snart der 
kommer lidt Valme i Vandet, i store 
Mængder sværmer om for at finde 
sig en ren Genstand, hvortil de kan 
ræste sig, sætter sig i Løbet af 
Sommeren fast paa de udsatte Bøge
stammer tæt ved Siden af hinanden 
saa at de danner som en Kappe 
udenom Risene; i Løbet af 3 Aar 
vil man kunne høste spisefærdige 
Muslinger paa disse. Som et godt 
Varsel for det nævnte Forsøgs hel
dige Udfald maa det anføres, at de 
ar Stationen i rorrige Aar udsatte 
800 Muslingeris vest for Mors nu 
bærer Klaser af smaa Muslinger, 
derlykkeligt har overlevet den stræn
ge Isvinter. 

Henkogningen ar Limfjords-Muslin
ger der har vundet sig saa stor Ud
bredelse og Yndest blandt Publi
kum, er standset for i Aar, da Mus
lingerne i Yngleperioden taber be
tvdeligt i Velsmag; men Forsøg paa 
at anvende de smaa Muslinger, der 
ikke egner sig til Menneskerøde, til 
Hønse/oder, rortsættes stadig. Da 
Muslingerne ikke indeholder meget 
Fedt, men derimod store Mængder 
af Æggehvidestoffer og Kalk (Skal
lerne), egner de sig i særlig Grad 
til Brug i Hønserier, der er base
rede paa Produktion ar Æg. . Bio
logisk Staton holder selv i Nyborg 
nogle faa Høns, der rodres næsten 
udelukkende med raa Muslinger rra 
Fjerden, disse knuses i en Kage
brækker. Rønsene . holder meget 
af dem, ja foretrækker dem orte 
for f. Eks. M ajs, og lægger mange 
Æg. - Kunde vi saaledes i de ror-
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haandenværende vanskelige Tider 
udnytte de hidtil saa oversete Rig. 
domme, vi har i Muslingerne ved 
vore Kyster. vilde meget være vun
det og meget lært, som ogsaa i se
nere Tider vil kunne komme os til 
Nytte. 

(Dansk Fiskeritidende). 

En Fiskerøvers Død. 
-0-

Dajeg formoder, at flere af Fersk· 
vandsnskeribladets Læsere kan have 
Interesse af efterfølgende Tildra
gelse, stiller jeg den hermed til 
Bladets Disposition. 

Da jeg en Formiddag i November 
færdedes i en Villahave, som paa 
et større Stykke grænser umiddel
bart til Vejle Sø, blev jeg opmærk
som paa et friskt Odderspor i Sneen 
Jeg fulgte det og fandt, at Odde
ren var gaaet ned i Bunden af en 
Grøft, der halvvejs var fyldt med 
Grene og. nedfaldent Lev. Da Od· 
deren jo er en snu og forsigtig 
H'erre, mente jeg egentlig, at min 
Nysgerrighed ved denne Grøft havde 
faaet en brat Afslutning, saa meget 
mere som Grøften udmunder i Søen 
da min Hund, en engelsk Pointer 
begyndte at "trække an", for der
efter at følge Grøften paa et Stykke 
af ca: 40 Alen og saa staa staa fast. 
Omtrent i samme Øjeblik fo'r Od
deren ud, følgende en Sti, som ender 
omtrent ved Søen. 

Jeg havde ingen Skydevallben 
ved Haanden, men derimod en Skovl, 
og i min Forfjamskelse raabte jeg 
uvilkaarlig "aporte" til Hunden, 
som til min store Forbavselse og 
Glæde satte efter Flygtningen, ind
hentede den, greb den om Halsen, 
rystede den for atter at kaste den 

fra sig. Denne Manøvre blev fore
taget to Gange og forbedrede hver 
Gang mine Chancer betydeligt. Den 
sidste Gang var jeg med Skovlen 
omtrent naaet op til de kæmpende, 
da Hunden atter slap, og vor fælles 
Fjende forsvandt ind i et Motor
baadeskur, hvor den let kunde 
komme ind torneden- I Løbet af 
faa Sekunder var Døren aabnet, 
Hunden parat og Skovlen ligesaa. 
Odderen sad i €'n, Krog, dækket 
under et stort Hyttefad samt nogle 
Zinkspande, og den sad saa godt 
skjult, at jeg umuligt kunde rette 
noget virksomt Stød imod den. 
Som Følge heraf havde jeg kun 
den Udvej at vælte Hyttefadet over 
den, men næppe havde dette berørt 
Dyrets Ryg, før end det med et 
voldsomt Spring sad i Hovedet paa 
Hunden, hvor det anbragte sine 
Tænder midt mellem øjnene og 
Næsen, medens det som en Aal 
snoede sin Krop omkring Halsen 
paa Hunden, der fo'r rundt som 
besat, hylende højt af Smerte. Ef· 
ter et Øjebliks Forløb satte Hun
den sig halvt ned og snunede :tIere 
Gange rundt med en saadan Hur
tighed, at Odderen maatte slippa 
med Kroppen, hvorved den kom til 
at hænge i Tænderne alene, vand
ret ud i Luften. Klask! - var 
Skovlen der ,og Odderen laa paa 
Jorden, men var atter hurtigt paa 
Benene for snarest at forsøge at 
komme ud i det Fri. Saa kom 
Skovlen igen, men denne Gang pae 
Halsen, hvor den forblev til jeg fik 
raget en kort Jernstang til mig, og 
saa - ja saa døde Røveren, medens 
Hunden sad ca. 100 Alen fra Skuret 
og "tørte Næse". 

Brehm siger bl. a. om den alm. 
Fiskeodder (Lutra vulgaris): "Paa 
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Mindre }Ieddelelser. 
-0-

Stor Gedde. 

Annoncer; 
-0-

lal, Laks, Orred, 
Foreller 

og Ferskvandsfisk 

~øbes til højeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 
Mejlgade 21, Aarhus. 

T':llegr.-Adr. »lP«. Tlf. 282 

af 

fra 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg~ Yn:el og Sættefisk af Bæk-~ Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Bane~tat.ion mod Kontant. 

J. O. OhrilJt~n8en. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneceg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
. sælges. 

d8~9d8Æ fiJamÆulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Porlionsørre d, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 4~. 

Lejrskov 16. 

større Ø~red, Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, Aborrer 

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmellte 
Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
)<'isehlll.andl1l1lIt. Berlin 4,0, 

Lehrterstra.se 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. ro. 

~ ~ 
.~~~~~~~~~~~~~~. 

Statskonsulent, Magister Chr. Løftin:. Lykkesholmsalle 3 A, Københan. 
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Generalforsamlingen' i 
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Som særlig indbudne var tilstede 
ved Generalforsamlingen D'Hr. Stats
konsulent Løfting og Magistez: C. 
O. Otterstrøm. 

Generalforsamlingen indlededes 
af Formanden Brygger, carid. polyt. 
Bie, der efter at have budt de Tilstede
værende velkommen, meddelteatGrun. 
den til at Mødestedet for General
forsamlingen var .. forlagt fra Hobro 

som tidligere bestemt - til Aar
hus, var Hensynet til den daarlige 
Jernbanehrafik og de vanskelige For
hold i det Hele taget. Endvidere 
omtalte Formanden Bestyrelsens Be. 
søg ved Frederiksdal, der tidligere 
er omtalt her i Bladet. I den An
ledning meddelte Magister Otter
strøm, der leder de derværende Fi
skeriundersøgelser, at hans første 

Beretning om Undersøgelserne i Fure 
- Arre - Silkeborg og Hampen 
Søer, vil fremkomme Om kort Tid 
efter at en Beretning, som snart 
ventes af Dr. phiL Wesenberg 'Lund 
er udkommen. Sidstnævnte Beret
ning skal Magisteren nemlig benytte 
ved Udarbejdelsen af sine Med
delelser. Formanden fortsatte der
efter med at meddele at Fersk
vandsfiskeriforeningen i det forløbne 
Aar ved D'Herr N ationalbaqkdirek
tør Lauridsen ogDr. Hoffmeyer havde 
søgt at udvirke hos Autoriteterne, 
dels at Smaafisk til Foder maa for
sendes paa hvide Fragtbreve, som 
Ilgods, dels at friskt Fiskeaffald 
midlertidigt maa blive henført til 
de letfordærvelige Varer, som i Hen
hold til § 29 i Statsbanernes Gods
reglement befordres med fremskyn. 
det Hurtighed for nedsat Takst. 
Det første Andragende lykkedes det 
Ferskvandsfiskeriforeningen at faa 
gennemført, medens Jernbaneautori
teterne af Hensyn til Konsekven
serne ikke saa sig i Stand til at 
imødekomme det sidst fremsatte 
Ønske. 

Formanden meddelte derefter at 
Foreningen, som Svar paa et An
dragende af 13. Juni 1916 om et 
Tilskud af Statskassen paa 3-10,000 
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Kr. aarlig i mindst 6 Aar til For
søg med Udsætning af Ørredyngel 
og Aalefaring i et eller flere Aaløb, 
ha vde faaet Tilsagn om, at der for 
indeværende Aar stilles 500 Kr. til 
Foreningens Raadighed til Afholdelse 
af de fornødne Udgifter til 
saadanne Forsøg, hvorved bemær
kes at der i Ydelsen af dette Til
skud ikke ligger noget Tilsagn fra 
Ministeriet om efter Afslutningen 
af FOl'arbejderne at ville stille noget 
Beløb til Raadighed eller søge til
vejehragt nogen Bevilling til Udfø
relse af de af Foreningen ønskede 
Forsøg, og 'at Ministeriet saaledes 
maa tage ethvert .l!-'orbehold med 
Hensyn til Sagen*). 

Magister Otterstrøm, hvem Hver
vet er overdraget at lede disse Un
dersøgelser, har i indeværende For
aar f ole taget en De] Rejser i Jyl
land for at finde passende Fiskevande 
for Forsøgene, og er kommen til 
det Resultat, at Stubberup Bæk med 
den nedre Del af Willestrup Aa, 
iaIt c. 12 Kilometer, vilde egne sig 
godt hertil. Man havde tænkt sig 
at hele Forsøget gjordes for offent
lige Midter. Den forøgede Indtægt 
fordeltes til Lodsejerne og Mølle
ejerne (der har 0rredfangst), og 
hvis F'orsøget gav et særligt godt 
Overskud skulde en Del benyttes 
til Udvidelse af Forsøgene. 

Dette Forsøgsvand har tillige den 
Fordel, at det ligger meget afsides, 
saa det er mindre udsat for Rovfi
skeri; det samme er i endnu højere 
Grad Tilfældet med et andet Fiske
vand, som Hr.Otterstrøm anbefaler 
til Forsøgene, nemlig ot af Tilløbene 

*) Et forsigtigere og mere reserveret 
Svar er det næppe tænkeligt at et 
Ministerium kunde give I 

Red. 

til Storaaen, den saakaldte Lilleaa. 
Denne Lilleaa ligger meget afsides, 
men der er tre Stemmeværker der 
hindrer Laksen8 og Ørredens Op
gang, saa der er meget faa Ørreder 
i Aaen, men nogen Stalling, AaI og 
Gedde. Den Strækning af Lilleaaen, 
som det drejer sig om, at benytte, 
er fra NYlllølle og op til Aaens Kil· 
der c. 20 Kilometer. Aaen har stærk 
Strøm, og har mange dybe Huller 
og snor sig som en ren Serpentine
danserinde. Ved Nymølle er det 
saaMeningen, at alle de udvandrende 
unge Ørred skulde fanges - tælles 
- og derefter stryge til Havs. I 
begge Fiskevande baade det ved 
Willestrup, og her i Lilleaaen, skulde 
der udsættes en meget betydelig 
Mængde Yngel og Sættefisk, for at 
faa konstateret, dels hvor mange kg 
Fiskekød de respektive Aastrækninger 
kan producere pr. Aar, og dels for 
at komme til Klarhed over U dsæt
telsens N ytte for Fj ordfil>kerne, idet 
den stærkt forøgede Udvandring af 
Havørred fra de tætbesatte Aaer, for
mentlig ligesom det har være Til
fældet med Hobro Fjord, vil bevirke 
en meget betydelig forøget Fangst 
af stor Ørred i Fjordene og de om
grænsende Vande. 

Et tredie Sted, som Magisteren 
ogsaa undersøgte paa sin Jyllands
rejse, var Ribe Aa, Forholdene synes 
dog ikke der at være gunstige for 
det ønskede Formaal. 

Formanden meddelte derefter, at 
der var indløbet en Skrivelse fra 
Fiskeriraadet med Forespørgsel, om 
Foreningen havde Begæringer, som 
ønskedes fremlagt for Raadet, der 
samles i Juni Maaned i Aar. 

Som bekendt er Ferskvandsfiskeri
foreningens Formand født Medlem 
af Fiskeriraadet. 
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Bilag 
A. 1. 

» " 
A.2. 
A.3. 
A.4. 
A.5. 
A.6. 
A. 7. 

~'erskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for 1916. 
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Indtægt: 
Overført Kassebeholdning fra 1915 Kr. 

Kontingent i 1916 af HJO Medlemmer a 4 Kr ..... . 
Extrakontingent ifølge Medlemslisten ............ . 
Indtægt af Annoncer i Bladet ................... . 
Bidrag fra Ministeriet til Bladet ................. . 
6 Postabonnenter betalt ......................... . 
Salg af 3 Lovexemplarer (se Kassebogen) ........ . 
Refunderet Porto (se Kassebogen) ............... . 
Indvundne Renter (se Bankbog) ................. . 

Kr. 

446,78 
760,00 
165,00 
189,16 
400,00 

25,80 
0,60 

27,69 
29,25 

2044,28 

Pr. Kassebeholdning at overføre til 1917 . . . . . . . . .. . .... Kr. 451,87 

Kr. 1171,19 

" 
192,27 

" 
57,30 

" 
171,65 

" 
451,87 

Kr. 2044,28 

Rib e, den 31. Maj 1917. 
J~f.,l. Nors. 

Efter Anmodning har jeg gennemgaaet foranstaaende Regnskab 
fol' 1916 og fundet det i Overensstemmelse med Bøger og Bilag. 

Ribe, den 7. Juni 1917. 
.R. Vilandt. 
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Kassereren, Sagfører Nors aflagde 
derefter Regnskabet, se foran, og 
fik Decharge. 

Det vedtoges derefter at Besty
relsen atter i Aar skal ansøge Re
geringen om 400 Kr. til Hjælp til 
Bladets Trykning. 

Formanden skred derefter til Valg 
istedenfor de Bestyrelsesmedlemmer, 
som ifølge Lovene. afgaar efter Tur. 

Disse vare følgende Herrer: Bryg
ger Bie, Nationalbankdirektør Lau
ridsen, Gaardejer Niels Kristensen, 
Fiskeriejer Fensmark og Fiskeri
forpagter, Dr. Hoffmeyer. 

Alle D'Hr. genvalgtes enstemnigt. 
Derefter genvalgtes Revisorerne lige
ledes, hvorefter Generalforsamlingen 
hævedes. 

Studier og Forsøk over 
ørret og Orretvand. 

av Dr. Knut Dahl, Forsøksleder ved 
Statens forsøksvirksomhed for fersk

vandsfiskerierne. Christiania 1917. 

Anmældt af C. G. Joh. Petersen. 

-0-

Atter har Dr. Knut Dahl i Norge 
beriget Litteraturen angaaende Ør
reden i Norge med et nyt Værk, 
særlig angaaende Ørredens Vækst 
og Trivsel i de forskellige norske 
Ferskvande. Han paaviser den store 
Forskel i Vækst paa øst· og Vest
landet og forklarer den ved at stu
dere Ørredens Føde, der er forskel· 
lig paa øst- og paa Vestlandet. 
Han paaviser, at der der ofte er 
Overbefolkning tilstede af Ørreder 
i mange af disse Smaavande, og at 
Ørredens Trivsel kan befordres ved 
at udfiske en Del af den for store 

Bestand. Han anvender tildels de 
samme Methoder, som jeg har an
vendt i Limfjorden, hvor baade 
Spørgsmaal om Overbefolkning af 
Rødspætter og Fødemængde stod 
paa Dagsordenen og maatte afgøres: 
for at tælle Ørrederne i Søerne 
bruger han saaledes Mærkemethoden 
Baaledes som jeg brugte den i Thi
sted-Bredning for mange Aar siden. 
Han undersøger imidlertid ogsaa, 
om der er forskellige Ørredracer 
med arvelige Egenskaber i Hense
ende til hurtig eller langsom Væks.t 
og finder, at de smaa Racer med 
smaa Rognkorn synes met'e lang
somt voksende end dem med store 
Rognkorn, men at dette Forhold ikke 
er arveligt. 

Dahl er med andre Ord omtrent 
kommen saa langt, som vi med 
vore Husdyr, at vi maa sørge for 
passende E'ødemængder til dem og 
for at have llled gode Racer at 
gøre. Saadant kan jo bedre gøres 
i ferske, lukkede Vande end i mere 
aabne Saltvandsfjorde, og lignende 
Undersøgelser er da ogsaa andet
steds gjort for Karpemes Vedkom
mende. 

Det synes, at de dybe, norske 
Søer som Regel kun indeholder 
meget lidt Føde pr. Ha., bL a. fordi 
de er saa kolde; men der er Und
tagelser fra denne Regel, og naar 
man hører, at der i Norge er 200, 
000 Smaavande og Indsøer foruden 
Elve og Bække, da maa d.er være 
en Del at gøre: thi hvert Vand 
maa behandles (or sig efter sine 
Betingelser. 

Man maa ønske Dahl tillykke til, 
at han i disse Aar har kunnet ud
føre disse Undersøgelser, der synes 
mig at hvile paa saa klare og rig
tige Principer og synes gennem-
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ført med megen Omhu og praktisk 
Sans. 

Forestilingerne om uhyre lige Ør
redvande med stor aarlig Produk
tion pr. Ha., synes dog at ma'atte 
vige for mere rigtige Anskuelser. 

Man maa haabe, at Dahl vil fort
sætte disse Fore.øg og Undersøgelser 
videre, saa de vigtigste norske 
Vande maa komme under den Drift 
der giver det største U(1bytte i 
Forhold til de derpaa anvendte 
Penge j hvor man som i Norge har 
saa store Vandarealer til Raadig
hed, vil det samlede Udbytte ikke 
behøve at blive ringe. 

Her i Danmark er i Ferskvand 
endnu ikke udført nævneværdige 
Boniteringer uf Fiskefødens Mængde 
men saa meget mere i vore Fjorde 
og Sunde; til Brug i disse er den 
hele Boniterings-Methode opfundet 
Det er glædeligt at se; at den alle
rede nu har vundet Indpas paa an
dre Omraader; selvom der i Norge 
anvendes ændrede Redskaber, der' 
passer bedre for de smaa Forhold i 
de smaa Søer, hvor Undersøgelserne 
som Regel maa udføres fra Robaade. 

Lakseudklæknings
anstalten i Alfkarleby i 

Sverig. 
-0-

Allerede fra gammel Tid af har 
der været en Lakseudklæknings
eller maaske rettere Æ~udklæknings
anstalt i Alfkarløby. Denne Anstalt 
dreves af Staten, men nedlagdes i 
Aaret 1900. 

Efterat det nye Industrianlæg er 
anlagt, sommed sine mægtige Damme, 

mere eller mindre fuldstændig af
spærrer alle Dalelvens tre Arme, er 
det bleven endnu nødvendigere end 
tidligere at hjælpe paa Elvens 
Laksebestand ved kunstig Udsætning. 
Endvidere har Staten og Fabrik!m 
i Forening bygget en størle Lakse
trappe, som forhaabentlig vil hjælpe 
godt til at forøge Fiskebestanden. 

Kronens Laksefiskeri i Alfkarleby 
har gennem Aarhundrede, lige
fra gamle Kong Gostas Dage, været 
beskyttet og opretholdt ved en 
Mængde Love og Anordninger. 

I de senere Aar har dette Lakse
fiskeri været bortforpagtet, til at 
begynde med til en ret høj Afgift, 
men senere til ringere Afgifter fordi 
Laksefiskeriet her, som alle Vegne 
i Sverig gik tilbage. 

Efter de nu gældende Fiskeri
regier ophører Laksefiskeriet i Dal
alven den 1. Sept., efter den Tid 
maa Forpagteren kun indfange de 
Laks, der skal benyttes som Avlsdyr. 
Hertil benyttes som Regel ca. 200 
Hunlaks og 50 Hanlaks. 

Fiskene fangeHmest med Vaad. 
Fra ,Fangstpladsen til Udklæk

ningsanstalten er en Afstand af 
500-1600 m. 

Laksen bæres eller køres dette 
Stykke Vej indpakket i vaade Sække. 
Saasnart Fiskene kommer' til Ud
klækningsanstalten udsættes de i 
Holdedamme, der er 30 Meter lange, 
6 Meter brede og 2,9 Meter dybe, 
S!l.mt inddelt i 8 Rnm. 

Frisk rindende Vand strømmer 
stadig igennem disse Holdedamme. 
Nedenfor disse Damme ligger Klæk
keanstalten . Efterhaanden sum Hun
nerne er ,modne, bæres de fra 
Holdedammenn ind i Klækkehuset, 
hvor de slippes ned i en større 
Oementbeholder, der er 3,6 Meter 
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lang, 0,63 Meter bred og 0,70 Meter 
dybt og delt i to Afdelinger. 
Hannerne er forinden indfanget og 
sat ud i lignende Cement beholdere. 
Den kunstige Befrugtning foregaar 
saa paa almindelig Maade. 

Efter at Hunner og Hanner er 
befriede for deres Kønsprodukter, 
faar de Lov til at hvile sig et Par 
Timer i hver sit Bassin. Derefter 
vejes de og mærkes meden lille 
Sølvplade i Fedtfinnen, hvorpaa de 
gives Friheden, idet de altid ud
sJippes paa rolige Steder i Elven, 

'for at de kraftløse Fisk ikke skal 
tage Skade og bukke under. 

De befrugtede Æg flyttes op 
Klækkekasserne, der stadig gennem
strømmes af rindende Vand, der har 
samme Temperatur som Vandet i 
Elven. 

Klækningen indtraf ifjor midt i 
Maj Maaned. 

Yngelen bliver i Anstalten til Mid
sommer, den transporteres da i sær
lige Transportkar op til de Steder 
i Elven der bedst egner sig for 
dens Udsættelse. 

Udklækningsanstalten i Alfkarleby 
er indrettet paa at udklække J ,000,000 
Yngel om Aaret; men Mangel paa 
A vlsmateriale bevirker, at dette Tal 
langtfra naas, i Aaret 1915 indlag
des kun 45,000 til Klækning og Hø
sten 1916 ikke mere end 35,000 
Stk. Æg. 

I indeværende Aar vil man for
søge at forøge Antallet af Avlsfisk 
ved at etablere en Del :Fluefiskeri 
efter dem. 

Forstanderen for Udklæknings
anstalten er H. B. Danielsen, østana. 

. Nieus. 
(Från Skog och Sj ø). 

lIindt e }Ieddelelser. 
-0-

Forsianderskifte i Borris. 
. Hr. K. Rosager, der hidtil har 
arbejdet som Lærer ved Borris Land
brugsskole, den jydske Hnsmands
skole, og deltaget i Ledelsen af 
denne. medens han samtidig har 
virket som Konsulent for de sam v. 
jydske Hnsmandsforeninger, over
tager til Oktober Stillingen som 
Forstander for Skolen tillige med 
Økonomien og den daglige Ledelse, 
idet han opgiver sin Stilling som 
Konsulent. 

Jens Nielsen flytter samtidig ind 
i Hosagers Villa og fortsætter sit 
Arbejde som Lærer i sine sædvanlige 
Fag. 

Landbrugskandidaterne H. Vigen 
og H. T. Martekilde bliver fremdeles 
Lærere ved 'Skolen. 

Handel og Vandel. 
Esrom :Mølle med sit rige Aale

fiskeri er af Enkefru Madelung solgt 
til en norsk .Fiskeeksportør for 350000 
Kr. Df'n nye Ejer er Søn af :Fiske
eksportør Løhmann i Fredensborg, 
som har taget fast Ophold i Norge. 

Fiskeriet i selve Esrom Sø er 
allerede forud af Staten bortforpag
tet til F'iskeeksportør Løhmann. 
Aalekiste og Sø kommer herefter 
paa samme Haand, saa der er nu 
Udsigt til, at der i disse store 
Vandarealer kan blive etableret et 
fornnftigt og rationelt drevet Aale-
fiskeri. Red. 

Fanget Sandart. 
I Pedersborg Sø ved Sorø fan

gedes den 5. dennes en fire Aar 
gammel Sandart. Fisken havde den 
respektable Vægt af omtrent 2 Pd. 

Red. 
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Annoncer. 
-0-

Aal, Laks, Orred, 
Foreller 

og Ferskvandsfisk 

købes til højeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 
lUejl&,ade 21, Aarhus. 

T~legr.-Adr. »Ip«. Tlf. 282 

Bladet sendes frit til Medlemt'neme 

af "Ferskvands/iskeriforenin.qtm". 

Kontingentet er 4: Kr. aarligt. 

~~~t3i~~@~~~ 
~r li{ 

I 0jneæg I 
I Bæk- og ~:gnbUeørred I 
1it faas bedst og billigst 

li{ fra 

~ Lundgaard Fiskeri i pr. Vejen. . . 

i Tilkendt GuldmedailIe lK 
1f{ paa Fiskeriudstillingen i Kø- ~ 
lir ben havn 1912. }f 

(BÆ~~~~~. 

Averter l Medlemsbladet! 

--------------------------_._-------------------------- -i c!JoRann "on ei/zen, i - -- edsvO'I'en Fiskequktionarius, -- -- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, : 
- -: anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : - -- ..... _.-" __ ...• ~ ...... ~. Store Dasioer for leveotle Fisk. ···!.·.!.-· ... x·.... -- -- -- Jerballeforsendelser adresseres til: Altona. -- -- Telegr.-Adr.: )<'ischeitzen. Telefon: A .. t l, Nr. 1,547, Hambllr&,. -

- -- -
-.--------.-----------------------------------_._-----
Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjoeæg~ Yngel og Sættefisk af Dæk-~ Kihle
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil. 
Iigste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes p!\a nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christ"nstm. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og 8jneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

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

8jneæg, Y Dgelog Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~8d81t f/)amltulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~ 

I Portionsørrel 
)K større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvo&,n paa nærmellte 

Jernbane.tation. 

-- Kontant Betalin&,. --

. G. Domaschke, 
Berlin .jO, I 

Telegr.-Adr.: Forellenbandel. I 
)<'isClhll.ndløn.:, 

Lehrterliltra8se 18-19. 

.~~~~~~~~~~~. 

Statslwnsulent, Magister Chr. L.ftin.:, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BOl{trykkeri (AkUselskab) Ted Ras.aSleR-Iro,A. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hofjmeyer, Sorø. 'lelefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

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

Nr. 13. 1 l. Juli. ··1 1917. 

Indhold: 
Ferskvandsfiskeriloven. 
En Amatørfiskers Oplevelser i Krigen. 
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Ferskvandsfiskeriloven I 
-0-

Som bekendt, blE'V den nye Fersk
vandsfiskerilov endelig vedtaget i 
begge Rigsdagens Ting den 1. Juni 
iaal' og er dermed - som det saa 
smukt hedder - færdig fra Rigs
dagens Haand. Det vil med andre Ord 
sige, at herefter er det Erhver vet og 
Fagmændenes Sag, at faa det bedst 
mulige ud af den. Tit og ofte kan 
dette imidlertid være vanskeligt nok, 
fordi D' H r. Lovgivere mange Gange er 
tilbøjelige til at gaa mere efter de po
litiske Linier end efter Sagkundska
bens, fordi Politiken efterhaanden 
bliver deres anden Natur, og fordi 
der altfor ofte savnes virkelige Sag
kyndige i Tingene, Mænd som selv kan 
gøre sig gældende, naar det drejer 
sig om virkelig praktiske Love. 

Nu har vi imidlertid fa aet den 
nye Ferskvandsfiskerilov, og der er 
derfor ikke andet for end forsøge 
at arbejde under dens Vinger. Vi 
skal i det følgende kortelig gennem
gaa den og søge at paavise nogle 
af dens Mangler og tillige gøre op
mærksom paa, i hvilke Punkter den 
adskiller sig fra Loven af 1910. 

I § 1 i den nye Lov findes der 
ikke "tørre Afvigelser fra den gamle 
Fiekerilov. Ogsaa her gives der 
Grundejerne der ikke ejer Ret
ten til Fiskevaudet udfor deres Grun
de - Ret til at forlange Fiskeretten 
aHøst hver ud for sin Grund, saa
fremt de udgør Flertallet af de paa
gældende Grundejere og repræsen
terer mindst Halvdelen af den s!1m
lede Længde af Fiskevandets Bred
der. Medens Ordningen af disse 
~'orhold imidlertid efter den gamle 
Lov skulde indankes for og afgøres 
af de Mænd, som i Henhold til Lov 
om Jagten af 8. Maj 1894 § 2 Litra 
b. ere beskikkede til at afløse Jagt
retten, og efter de efter samme Lov
bestemmelse Litra c. og d. gældende 
Regler, samt at Landbrugsministe
riets beskikkede (p. T. Statskonsu
lent Løfting) skulde være til Stede, 
saa er dette i den nye Lov foran
dret til at hedde, at Begæring af 
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Afløsning indbringes af de paagæl
dende Ejere for en Landvæsenskom
mission, der under .tippel til Over
landskommissionen afgør alle Spørgs
maal vedrørende Afløsningen, der
under Fastsættelse af Erstatningens 
Størrelse*). Tillige har man her -
rimeligvis for i videst Maal at blive 
fri for den saa ofte besværlige Sag
kundskab - bestemt, 'lt der kun 
skal tilkaldes en fiskerikyndig Mand, 
hvis nogen af Parterne forlanger 
det: en saadan behøver altsaa ikke 
at være til Stede ved og under Sa
gens Afgørelse. Man skulde ellers 
synes, at det for en Fiskerilov først 
og fremmest gjaldt om at vælne og 
pleje Fiskeriets Interesser, men id.mne 
Paragraf ser det, fra en FaglIlands 
Standpunkt ud, som om ganskeandre 
Motiver ligger til Grund for dens 
Tilblivelse. 

Sagen forholder sig jo nemlig 
saaledes, at rativnelt Ferskvandsfi
skeri det vil sige et saadant 
Fiskeri, der faal' det paagældende 
Fiskevand til at yde det størst mu
lige Udbytte og giver sin Bruger 
den største Nettofortjeneste - etsaa
dant Fiskeri, kan kun drives, naar 
en Sø eller en Art er paa en Haand 
eller drives efter en fælles Plan. 

Om dette Princip er alle Fagmænd 
enige, og naar den omtalte Lov para
graf alligevel gaa~ i den stik mod
satte Retning, saa er det sikkert 
ikke, fordi D'Rr. Lovgivere mangler 
Underretningom, hvordan Sagen for
holder sig, men snarere fordi de 
som Politikere kræver "hver iVIands 
Ret", idet De saa, som For!\Var fol' 
deres Standpunkt anfører, at Grund
ejerne til Fiskevandet jo ifølge Lo
ven har Ret og forholdsvis let Ad-

*) udhævet af os. 
Red. 

gang til, naar de først ved Lovens 
Hjælp har bemægtiget sig den Fi
skeret, der maaske i umindelige Tider 
hal' været anden Mands Ejendom, 
da at søge dannet et Hegulativ sam
men med alle de andre nye Fiskeri
ejere ved omtalte Fiskevand, for pas. 
Grundlag af dette Regulativ at drive 
rationelt Fiskeri. En saadan Tanke 
ser jo i og for sig ogsaa meget til
talende ud dette at Folket her 
kan faa Lejlighed til at "løfte i 
Flo k", bære en god Sag frem -
og hvad det nu alt sammen hedder, 
ser jo for Lægmandenmcget besnæ
rende ud. Efter mit Kendskab til 
Forholdene, og efter den ringe For
staaelse, der endnu raader herhjemme 
vedrørende vort Ferskvandsfiskeri, 
vil det virkelige Resultat imidlertid 
blive et ganske andet. 

Poruden at en saadan Lovbe
stemmelse - hvis den bliver haand
hævdet - vil bringe en Mængde 
Ufred og Uvenskab mellem tidligere 
fredelige Mennesker, vil den bevirke, 
at mangt et Ferskvandsfiskeri, som 
n u drives' af en enkelt Mand eller 
et Konsortium, og derfor giver et 
godt Udbytte, i det Sted, ved at split
tes paa mange Hænder, som hver for 
sig kun faar et forholdsvis ringe 
Udbytte af det, og derfor heller ikke 
omfatter det med nævneværdig lil
teresse, vil blive saagodt som værdi
løst, eller i alle Tilfælde kun egnet 
for en 8m ule Lystfiskeri. J eg maa 
ærlig tilsta,a, at jeg forstaar ikke, 
hvorfor man skal sIaa i Stykker, 
hvad der en Gang er samlet, naar 
man ved at gøre det, hm opl1aar 
at ødelægge det Hele. Jeg kunde 
endda tænke mig at man delte Fiskeri
rettighederne ud til Grundejerne, 
naar man samtidig stillede den For
dring til dem, at herefter maatte 
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de vel drive Lystfiskeri paa deres 
Territorium, men selve Brugsflskeriet 
skulde ind0rdnes under Taste Regler 
og under Statskonsulentens Ledelse, 
saa at det paagældende Fiskevand 
kunde blive fuldt udnyttet, og Ud
hyttet ikke alene komme de for
skellige Grundejere, men ogsaa hele 
Samfundet til Gode. 

Om § 1 er der iøvrigt ud over 
ovenstaaende kun det at bemærke, 
at Fiskevande, som helt eller dels
vis ejes af Staten eller er under 
dens særlige Administration er und
tagne fra Afløsningen ; det samme 
gælder Fiskerirettigheder, der grun
der sig paa Lov. I dml gamle 
Fiskerilov var ogsaa undtaget saa
danne Fiskevande, som er særlige 
Ejendomsret nndergivne, eller Fi
skerirettigheder, der grunder sig paa 
Privilegium; disse Bestemmelser er 
alt"aa bortfaldne i den nye Lov. 

(Fortsættes) 

Red. 

En Amatørfiskers Ople
velser i Krigen. 

-0-

(Brev fra Fronten til Deutsch. 
Fisch. Corr.). 

Det var en herlig Sommeraften 
efter en trykkende hed Dag. I 
Slotspark en foran Officerskasinoet 
spillede Regimentsmusikken. og Plad
sen omkring den var fyldt med Offi
cerer og Menige, som nød Musiken 
og den smukke Aften. .Min Ven 
Sch. og jeg sade godt gemte under 
en Taarepil, der stod ved Dammen 
i Parkens yderste Hjørne. Egent
lig talt havde vi aldeles ikke Lov 
til at opholde os her, og meget 

hørte vi heller ikke af Musikken, 
fordi vi var saa langt fjærnede fra 
den, og Vinden bortførte de fleste 
af Tonerne: men til Gengæld havde 
vi her en ypperlig Lejlighed til at 
fiske i Dammen, og da Fiskeriet i 
denne havde været forbudt i lange 
Tider, var vi overbevist om, at Dam
men var fuld af herlige Karper og 
store, svære AaI. Vi havde derfor 
ogsaa medtaget aJle mulige Fiske
grejer og kom hurtig i Gang med 
Fiskeriet. Der gik imidlertid en 
halv Time, saa en hel Time, meu 
ikke Spor af Liv. Saa endelig er 
eler en stor Frø, som forsøger at 
sluge Ormen og Krogen, men Sch. 
faat' den forinden med et hurtigt 
Kast befordret op i Græsset. "Det 
var da mærkværdigt," siger Sch., 
det synes, som Fiskene hverken vil 
bide paa Kartofler eller Orm, og 
det skøHdt Ormene ser saa lækre 
ud, at man selv kunde have Lyst 
til at spise dem." Næppe havde 
ban imidlertid sagt dette, før Flaa
det forsvinder og han fa ar netop 
grebet Stangen, da Linen løber af 
Rullen. Der føles derefter et kraf
tigt Ryk, og dell tregrenede Krog 
med Kartoffelmaddingen sidder fast. 

Havde vi nu kun Fisken paa tørt 
Land; thi at dømme efter dens Be
vægelser maa det være en vældig 
Basse. Under al mindelige ForlJold 
ønsker man jo intet heller end at 
Fisken rigtig maser omkring, men 
idag skulde geme alt Spektakkel 
undgaas, da et heftigt Slag i Van
det eller et Plask let kunde forraade 
os. Det galt derfor.ogsaa om at 
Kampen ikke blev for langvarig. 
Grejerne vi benyttede, var imidler
tid bedste Slags, saa til dem behø
vede vi heldigvis ikke at tage Hen
syn, de skulde nok holde til at ta-
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go en god Tørn. Nogen Ketser 
havde vi ikke med os. Sch. halede 
derfor Karpen under betydelig Mod
stand ind til Bredden, hvor jeg 
lagde mig paa Knæ og med et raskt 
Tag landede Fisken. Nu først fik 
,vi Lejlighed til at tage den ordent
lig i øjesyn og det viste sig at 
være en stor svær Karpe paa 5- 6 
Pd. Medens Kampen med Karpen 
atod paa var det begyndt at skumre. 
Foran Slottet tændte man Lamperne, 
og vi haabede, naar det blev rigtig 
mørkt, at det skulde lykkes os at 
fange nogle fede Aal. Men hvad 
sker der nu? Musiken tier pludse
lig, Parken tømmes paafaldende hur
tigt og Lamperne slukkes. Der maa 
være noget galt fat! ?t'laaske er 
der slaaet Allarm ? liDet var da 
ogsaa forfærdelig ærgeligt," siger 
Sch.; men vi maa i alle Tilfælde 
slutte med Fiskeriet, og vi pakkede 
vore Sager sammen i en Fart. 

Vore Anelser blev bekræfted. N æ
ste Dag var vi paa Rejse til - ja 
hvem ved, hvor man er, naar man 
er i Krigen. 

Man føler sig som Del af en Faare
flok, som læsses ind for nogen Tid 
efter atter at læsses ud. Saadanne 
Tildragelser giver imidlertid Anled
ning til mangehaande Tanker. Denne 
Gang var det os ganske umuligt at 
finde ud af, hvo)' vi sendtes hen. Vi 
gættede paa alle mulige Steder ved 
Vestfronten, men desuden kunde vi 
jo blive sendt til Italien, Rusland 
eller Balkan, saa det var ikke godt 
at vide, hvor vi kom til at havne. 

Til at begynde med førtes vi mod 
Syd. 'En af de smukkeste Steder 
vi passerede val' Mosel Floden. 
Særlig Flodens klare Vand interes
serede mig, og jeg tænkte, at den 
maatte gemme en. Mængde store 

Ørreder, Stalling og andre gode 
Fisk. Jeg var gærne bleven der et 
Par Dage; men vort Tog med dets 
to Lokomotiver førte os for fuld Fart 
vider~ frem, og længere ind i de 
tyske Lande. Det er en velsignet 
Følelse, naar man i Krigstid, efter 
lang l"raværelse, atter føler sig hjem
me igen; det lader sig ikke beskrive, 
heller ikke sammenligne med lig
nende Følelser i Fredstid, selv efter 
nok saa lang en Fraværelse. 

Overalt hilstes vi med Viften 
af Lommetørklæde og Hatte og ikke 
saa sjældent med Fingerkys, hvilke 
sidste altid besvaredes. 

Eiterat vi i saa lange Tider kun 
havde set de hærgede, snavsede fran
ske Byer kunde vi nu fryde vore øjne 
ved vore rene tyske Byer og frem
foralt ved vore tyske Kvinder! 
I Berlin var 13egej stringen stor; 
man følte det næsten, som var vi sat 
tilbage til Krigens Begyndeise. 

"Giv Russerne dygtig paa Puk
kelen I" raabte Berlinerpigerne, hvil
ket vi naturligvis lovede at gøre 
og siden ogsaa har gjort. Men kun 
alHor snart var Opholdet i Berlin 
forbi; atter førte Toget os videre 
mod øst, og en skønne Dag sattes 
vi af i en Sandørken paa den an
den Side den russiske Grændse. 
Du milde Himmel, hvor saa her 
ø'de og tomt ud. Sand og atter 
Sand; intet andet saalangt øjet 
rakte. Næste Dag naaede vi en 
lille Flod, hvor vi fik os en Hvile-' 
dag. Straks fik jeg fat i mit Fi
sketøj, og saasnart jeg havde faaet 
mig et Bad i det klare, hurtigt strøm
mende Vand, satte jeg Orm paa Kro
gen og kastede ud. 

(Forts. i næste Numer). 
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Et ødelagt Orredfiskeri. 
-0-

Ved Anlæget af Havdiget fra Vester 
Vested til Store Darum blev der 
lavet en Sluse for Kongeaaens Mun
ding. En halv Mil fra Mundingen 
ligger Jedsted Mølle, hvor Aktip.sel
skabet Kongeaaens Ferskvandsfiskeri 
driver Fangst af Ørreder, og Aktie
selskabet har nu anlagt Sag mod 
Staten til Erstatning, fordi Ørred
fiskeriet er bleven ødelagt. 

Hof- og Statsretten fandt det ikke 
godtgjort, at Selskabet havde nogen 
paa Hævd eller særlig Adkomst hvi
lende Ret til Fiskeriet, der maa 
anses udøvet alene i Kraft af den, 
enhver Bredejer tilkommende Ret 
til at fiske udfor sin Grund. Og 
Staten kan derfor ikke blive er
statningspligtig, selv om Foran~talt
ninger til Sikring af Kysten har 
skadet Fiskeriet. 

Højesteret stadfæstede Hof· og 
Statsretten Dom, idet Sagens Om
kostninger ophævedes. 

(Berl. Tid.) 

Skal Fiskehandelen 
være bunden Næring? 

-0-

Aarhus Stiftstid. skriver den 13. 
April: "Det forleden nedsatte Udvalg 
af Fiskehandlere i Aarhus havde i 
Aftes indvarslet Eksportører, Fiske
handlere og Røgere i Aarhus til 
Møde til endelig Dannelse af en For
ening for disse. 

En saadan blev ogsa.a dannet, og 
der indmeldte sig straks 36 Medlem
mer. Bestyrelsen kom til at bestaa 
ø.f J;'iskehandlerne J. Frederiksen 

(Formand), V. Elikofer (Sekretær). J. 
Bøgeskov (Kasserer), J. P. Jensen og 
Th. Kramer. 

Et af Foreningens væsentlige For
maal skal være at søge Beskyttelse 
for Fiskehandelen som Erhverv, ved 
at faa denne gjort til bunden Næring 
og under lllere faste Former, saaledes 
at Fiskehandlerne skal løse Borger
skab. Man vil derved forhindre, at 
tilfældige Folk, naar der kommer ri
gelig med Fisk, lejer en Trækvogn 
og kører rundt og konkurrerer med 
de egentlige Fiskehandlere. 

Tanken er opstaaet i Vest- og Syd
jylland. Der fortsættes med Dannelse 
af Foreninger med samme Formaal i 
andre nordjydske Byer for at faa dan
net en Landorganisation og gennem 
denne opnaa Regeringens Støtte. 

Et samlet Møde for Udsendinge fra 
de allerede stiftede Foreninger vil 
snarest blive afholdt for nærmere 
at drøfte dette og forskellige andre 
Spørgsmaal. " 

Mindl e Meddelelser. 
-0-

En Udklækninlsanstalt for 
Ørredyngel i Aalborc eller 

Omegn. 
Aalborg og Omegns Fiskerifor

ening har længe arbejdet med Planen 
om at anlægge en Udklækningsan
stalt for Ørredyngel. Fiskerifor
eningens Formand P. Nielsen,· V&j
gaard og Bestyrelsesmedlem Thor
vald Jørgensen, Engsholmstrand, skal 
nu gøre det forberedende Arbejde, 
og inden ret længe kan man gaa 
ud fra, at Planen realiseres. Køb
mand Georg Bendtsen har opfordret 
Fiskeriforeningen til snarest mulig 
at søge denne Opgave løst, og han 
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har givet Foreningen Løfte om Bi
stand. 

(Aalb. Stiftstid.) 

Svensk .'orbud mod IJdførlilel 
af Krebs. 

Ved kgl. Kundgørelse af 27. April 
er det fra og med 3. Maj forbudt 
at udføre fra det svenske Rige, Krebs 
enten de er kogte eller ukogte. 

(Från Skog och Sjø). 

Forskellige }'iskeretter. 
-0-

Lakseørred i Geht 

Smaa Ørred skrabes, renses, skyl
les og lægges paa et Fad; de over
hældes med varm Eddike - fortyn
det Eddikesyre og dækkes med 
Papir. En Fiskekeddel sættes over 
Ilden med det nødvendige Vand, 
der behøves, for at Fisken kan dæk
kes dermed, Salt, hele Peberkorn, 
nogle Løgskiver og nogle faa Ske
fulde Eddike tilsættes j dennne Væde 
faar et Opkog i Fiskekedlen. Der
efter løftes Kedlen fra Ilden, og 
Fisken lægges deri, Laaget lægges 
paa, og heri staar nu 'Fisken l Kvar
ter. 

Af Fiskesuppen laves en smuk, 
klar Gele, efter at Fiskene er opta
get; denne Suppe klares og stivnes 
som sædvanlig, En dyb Form smø-

. res med Olie, og et tyndt Lag Gele 
hældes i den, dette maa nu stivne, 
forinden man dekorerer med haard
k~gte Æg, Sardeller, Kapers, Oitron, 
Trøffel- eller Agurkeskiver. Nu hæl· 
des over dette stivnende Lad Gele, 
belagt med de her nævnte Ting, et 
ganske tyndt Lag af den omtrent 
kolde, men ikke lunkne Gele, ogsaa 
dette skal stivne før Fisken lægges 

i Formen. Side om Side skal den 
ligge, uden at berøre Formens Si
der. Saalcdes vedbliver man med 
Fisk og Gele, hensætter Formen 
paa et koldt Sted eller paa Is. Ved 
Serveringen dyppes Formen et øje
blik i hedt Vand, for at Geleen 
bedre kan hældes ud og staa smuk
kere paa Fadet, garneret med Per
sille eller Salatblade og Oitron. 

Saalænge Fisken endnu ikkH er 
nedlagt i Formen, maa Geleen i 
Kasserollen ikke stivne, den skal 
staa saa nær Varmen, at den ikke 
stivner, men dog holdes flydende. 

Sandart i Gele 

Fisken skrabes, renses, skylles og 
udskæres i Skiver, som koges i Vand 
med Salt, hvide Peberkorn, l Laur
oærblad, lidt Dild og 'l'imian. Den 
kogte Fisk optages forsigtig; naar 
den er kogt, lægges den smukt ord
net paa et Fad og overhældes med 
en klar, lidt syrlig Gele tilberedt 
af Suppen, hvori Fisken blev kogt. 
Hertil serveres Mayonnaise. 

Budding af Geddelevninger . 

1 kogt Gedde befries for Skind 
og Ben og hakkes fint. 60 gI' ~mør 
røres godt, heri blander man 2 af
raspede og i Mælk udblødte Rund. 
stykker, l mellemstort, finthaHet og i 
10 gr Smør brunet Løg, en Ægge
blomme, 15 gr Salt, lidt Peber og 
l/S Liter sur Fløde. Den piskede 
}Eggehvide blandes i Massen, som 
fyldes i en smurt Form og koges 
i Vandbad l 'l'ime. Serveres med 
Hollandsk- eller Kapers-Sauce. 
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Annoncer. 
-0-

Aal, Laks, Ørred, 
Foreller 

og I'erskvandsfisk 

købes til højeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 
ltIejJ&,ade 21, Aarhus. 

T~legr.-Adr. »Ip«. Tlf. 282 

Bladet sendes frit til Medlermneme 

af IJFerskvands{iskeriforeningen". 

Kontingentet er 4 Kr. aarUgt. 

rør:;1 
W af I i Bæk· og Regnbueørred . 
~ faas bedst og billig.t 

~ fra I Lund~~a~~e:iSkeri .. 

il\. Tilkendt GuldJBedaiJle I 
2!\ paa Fiskeriudstillingen i Kø-I ben havn 1912. in 

@)Æ~~ 

Averter l Medlemsbladet! 

-----------------------------------------------------. - -
æ c1eRann "en eilzen, æ 

- -: edsvoren Fiskeauktionarius, : 

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

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske, : 

- -• '!_!~._~-=!!:!~:~!~i.-•• ~ Store Da_iuer for levende Fisk. .!.~ •• ! .••••••••• !! • 

- -- -- J erbaneforsendelser adresseres til: Altona. _ - -- Telegr.-Adr.: Fiselteitzeu. Telefon: ÅJDt 1, Nr. 1,547, Dambur,.. -- -- --------------._---------------------------------------
Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde

. og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligste Priser. PortioDsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Chlriøtt'Jnstm. 
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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 
smIges. 

c5!1~!I~81lf/)amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
D!lmkultUl:. 
Lunderskov. 

P. Hansen dl' P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørrell 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Specialvogn paa nærme.de 
;S ern bane.tation. 

=== Kontant Betaling. ~=--

G. DOdlaschke, 
.I'i.ell .... dlu..r;, BerU. 40, 

Lehrtentr •• øe 18-1'. 

Telegr.-Adr.: Forelle.handel. 

Statskoullulent, Magister Vhr. L.ftiDe, LykkesholmsaUe 3 A, Københnn. 
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Dansk Fiskeriforenings 
Aarsmøde. 

-0-

Saltvandsfiskernes Aarsmøde af
holdtes i København den 6. og 7. 
Juli, 

Af Sager, som ogsaahar Inter
esse for Ferskvandsfiskerne, be
handledes et Forslag fra danske 
Fiskehandlere om: "Fiskehandel 
som bunden Næring". Som For
svarer for dette Krav talte Grosserer 
Dam: der er Medlem af Fiskehand
ler- og Havfiskeriforeningens Be
styrelse. Hr. Dam mente, at Sagen 
ogaaa maatte have Interesse for 
Fiskerne, fordi der ved at indføre 
en saadan Ordning var Mulighed 
for, at Fiskernes Varer blev tilbuut 
Forbrugerne i den bedst mulige 
Form, medens Handelen nu var 
ganske ukontrolleret. At der selv-

følgelig er meget, der kan tale her
for er indlysende; men Ulemperne 
ved en saadan Ordning er alligevel 
for store til at Fiskerbefolkningen 
kan indlade sig herpaa. Fisken er 
jo en overordentlig let fordærvelig 
Vare en Vare, som tager Skade 
hurtigere end de fleste andre Føde
midler; det er derfor nødvendigt 
at den udbringes til Forbrugerne 
saa hurtigt, som det paa nogen 
Maade er muligt. 

Under almindelige Forhold kunde 
saadant maaske lade sig gøre med 
de for Baanden værende Fiske
handlere; men ved store Fangster, 
som jo meget ofte forekommer, f. 
Eks. af Sild, Makrel, Hornfisk og 
for Ferskvandsfiskernes Vedkom
mende af Brasen, vil de faste Fiske
handlere langt fra slaa til, hvis disse 

I store Mængder af Fisk skal kunne 
spredes ud over Landet i en Fart. 
Saa tiltrænges alle de Hundrede af 
mere eller mindre mærkværdige Eri. 
stenser, som da pludselig møder 
frem, og som i en HaandeTending 
spreder Fisken ud i de tusinde 
Hjem. 

Af den Grund kunde Fiskerifor
eningens Medlemmmer heller ikke 
anbefale Sagen. 

Groll!.lerer Dam foreslog derefter 
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en Resolution i "Bunden Næring" 
Spørgsmaalet, som gik ud paa at 
der blev nedsat et Udvalg pas. 3 
Medlemmer af Fiskeriforeningen, 
som i Forbindelse med Repræsen
ter for ",Fiskehandler- og Havfiskeri
foreningen" nærmere skulde over
veje dette Spørgsmaal. Herom 
førtes en længere Diskussion, under 
hvilken Talerne langt overvejende 
udtalte sig mod bunden Næring og 
sluttelig anbefaledes, at man lagde 
denne Sag i Bestyrelsens Hænder, 
Man gik derfor over til næste Sag 
pas. Dagsordenen. 

J En Sag, der ligeledes behand
ledes 'paa Aarsmødet, var Øn
sket om Oprettelsen af et Fiskeri. 
deparetment. Ogsaa dette Spørg s
maals Løsning har stor Interesse 
for Ferskvandsfiskerne. Som For
holdene er nu - og som Forman
den for FiskeriforeningeJl ogsaa 
klart belyste, - sorterer dansk 
Fiskerierhverv, og hvad dertil hø
rer, under saagodtsom alle Mini· 
sterier. Følgen er derfor den, at 
Sager, der skal behandles, løber 
frem og tilbage mellem Ministeri
erne, saa man aldrig kan faa 
nogen Ende derpaa, og Andragerne 
selv maa slide Trapperne i den røde 
Bygning i den Grad, at de ofte er 
ved .Fortvivlelsens Rand. Embeds
mændene derinde er i og for sig 
flinke og elskværdige nok, men Sy
stemet er saa haabløst umuligt at 
man maa skamme sig derover i 
Aaret 1917. 

For Ferskvandsfiskernes Vedkom
mende anbefalede undertegnede 
Oprettelsen af det nye Departe
ment pall. det varmeste, samt hen
stillede til Dansk Fiskeriforening 
at Ferskvandsfiskeriforeningen fik 
Stemmer med i det Udvalg, der 

eventuelt hlev nedsat for at arbejde 
for Sagens Realisation. Tillige be
mærkede undertegnede, at det var 
ønskeligt, at det blev en Mand, der 
forstod sig paa og var kendt med 
Fiskeri, der blev Chef for det even
tuelle ny Fiskeri-Departement. 

Forslaget om at indgaa til Re
geringen med et Andragende, som 
ovenfor nævnt, blev derefter en
stemmigt vedtaget. 

Red. 

Ferskvandsfiskeriloven ! 
-o-

l den gamle Fiskeriloy fra 1907, 
(i Bladets forrige Numer havde 
Sætternissen fejlagtig betegnet den 
med Aarstallet 1910), som vi ar
bejder under til December i Aar, 
til hvilket Tidspunkt den nye træder 
i Kraft, indeholder § 2 en Mængde 
Bestemmelser, som i den nye Lov 
er indordnet under mange forskel
lige Paragraffer. 

Den i den nye Lov1 som § 2 
karaktiserede Paragraf, handler om 
Anbringelse af de Afspærringer 
(saasom Fiskegaarde, Ruser, 8ætte
eller Nedgarn, Risgærde osv.), der 
kan hindre Fiskenes frie Gang, og 
er i alt væsentligt ganske i Over
ensstemmelse med den første Del 
af § 2 i Loven af 1907, kun er der 
i den nye Lov tilføjet nogle sup
plerende Bestemmelser om, hvor
ledes eventuelle Tvistspørglmaal 
vedrørende Midtstrømslinien skal 
afgøres. 

Den næste Paragraf i den nye 
Lov, § 3, behandlerldet vigtige 
Spørgsmaal, om faste Fangstind
retninger (Aalekiste,.' Laksegaard, 
Ørredtene eller deslige), og ad-
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skiller sig fra øin Forgænger ved 
klart og tydeligt at slaa fast, at 
alle løse Spærringer skal optages 
og alle Fangstindretninger holdes 
fuldstændig aabne hver Dag fra Sol 
opg!tng til Solnedgag ; men, 
nu kommer det vigtigste: Den, der 
kan godtgøre, at han har særlig 
Hjemmel til at holde Vandløbet 
spærret med saadanne faste Fangst
indretninger eller med løst Red
skab, skal, om han foretrækker det*), 
kun være pligtig til at holde faste 
Indretninger fuldBtændig aabne eller 
løst Redskab optaget fra Solned
gang Lørdag Aften til Solopgang 
Mangag Morgen i Tiden fra 1. Okt. 
til 30. Juni. Man ser af ovenstaa
ende, at Brugere af Fangstindret
ninger, kan frit vælge imellem, 
enten ,han vil holde hele sin Fangst
indretning aaben fra Solopgang til 
Solnedgang, eller fra Lørdag Aften 
til Mandag Morgen. At dette er 
af den allerstørste Betydning for 
alle Ejere af Aalekister, vil enhver 
forstaa. Aalene vandrer jo kun om 
Natten, og hvis det kunde paabydes, 
Ejere eller Brugere af Aalekister, 
baade at holde dem helt aabne fra 
Solopgang til Solnedgang, og fra 
Lørdag Aften til Mandag Morgen 
kunde det jo meget let hænde, at 
alle Aalene udvandrede netop fra 
Lørdag til Mandag, saa hele Aale
kisten blev en ganske illusorisk 
Genstand. 

Dette har selvfølgelig heller ikke 
været Loven af 1907's Mening; 
men Afsnittet, der behandler dette 
Spørgsmaal er saa uklart affattet, 
at det kan misforstaas. 

Undertegnede har sallIedes faaet 
en Bøde derfor, skønt Statskonsu-

") Udhævet Os osl Red. 

lenten til Dommeren afgav en Er
klæring, som gav mig fuldstændig 
Medhold i min U dlægning af Loven 
- en Udlægning, som den nye Lov 
jo ogsaa tilfulde bekræfter. Men 
som sagt i den gamle Lov var dette 
Punkt saa meningsløst affattet, at 
selv den viseste Dommer kunde tage 
fejL At jeg samtidig fik min Bøde 
forhøjet, fordi mine Fiskere først 
havde optaget Fiskeindretningerne 
KI. 4 skønt Solen stod op KJ. ca. 
38/4, skal jeg kun tilføje for Fuld
stændighedens Skyld, for at Fiskere, 
der er Ejere eller Brugere af en 
saadan lpdretning, kan vare sig 
mod ondsindede Naboer. Om Al· 
manakken i Virkelighed kan lægges 
til Grund for Bedømmelsen af Tiden 
for Solopgangen er forøvrigt et 
aabent Spørgsmaal, efteratvi havde 
faaet indført Sommertid. 

Men hvorom alting er, den nye 
Affattelse af denne Del af Fiskeri
loven, er klar og forstaaelig, saa 
derved er jo adskilligt vundet. 

I § 4 i den ny I.Jov paalægges 
det Ejerne af Frivandssluser ved 
Stemmeværker, Møller, Engvandings
industrielle eller lignende, Anlæg, 
paa samme Maade som ved den 
gamle Lov, at indrette Slusen SM

ledes, at der, naar der aahnes for 
Frivandet, er fri Gennemgang for 
Fisken. Men, i den nye Lov tilføjes 
yderligere, at det ikke k~ pa.a
lægges vedkommende Ejer at have 
Frivandssluser indrettet paa denne 
Maade, naar de. i § 11 nævnte Myn
digheder maatte finde, at Omkost
ningerne og Ulemperne ved Indret
ningen ikke staar i noget rimeligt 
Forhold til det tilsigtede ~'ormaaL • 

SO 5 i den ny Lov omhandler de 
Jj'angstindretninger, der er omtalt 
ved de i forrige Paragraf nævnte 
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Anlæg - det være sig Brugsvandet 
eller Frivandet. Disse Fangstind
retninger skal, hvis Tilladelsen til 
deres Anbringelse er givet før Loven 
af 26. Marts 1898, være indrettede 
saaledes, at der, naar der aabnes 
for Vandet, gives dette frit Løb og 
Iltdes fri Gennemgang for Fisken 
udenom Fangstindretningen i 1/3 af 
dets Bredde. 

Hvis Fangstindretningen først an
bringes efter denne Lovs Ikraft
træden, skal Gennemgangen derimod 
udgøre 1/2 af Løbets Bredde. 

§ 7 i den ny Lov omtaler særlig 
An bringeise af Fisketmpper og 
Aalepas. 

Om Fisketrapperne er at bemærke, 
at disse i den gamle Lov kunne 
forlanges at være i Virksomhed i 
Tiden fra 1. Oktober til 1. April, 
samt i den øvrige Del af Aaret, 
naar Frivandssluserne holdes aaben, 
alt efter nærmere Bestemmelse af 
de i § 3 nævnte Myndigheder. I 
den nye Lover den første Tidsfrist 
ansat til, fra 1. Oktober til 31. , 
Marts, ligesom Aalepassene efter den \ 
gamle Lov skulde være i Virksom- . 
fra 15. April til til 1. August, me
dens den nye Lov ansætter dette 
Tidsrum til at vare fra 15. April 
til 31. Juli. I Virkeligheden ganske 
uvæsentlige Ændringer. 

(Fortsættes) 

Red. 

Danmarks Fiskehandler
og Havfiskeriforening 

, afholdt d. 2. ds. sit Aarsmøde i 
National. 

Grosserer Vendsyssel oplyste .at 
Hjemmeforbruget af Fisk har været 

overordentlig stærkt i Stigende. I 
de sidste syv, otte Maaneder var 
der spist 7 -8000 j a indtil 11 ,000 
Tons om Ugen medens Forbruget 
tidligere var nede paa 7 -800 Tons . 

. Fisken var saaledes ved at afløse 
de dyrere Fødemidler. Desværre 
lod det sig ikke nægte, at vor 
Transport var meget mangelfuld, og 
at Fisken ofte kom frem i mindre 
god Tilstand. 

Der var forhandlet med Statsba
nerne om at sætte Kølevogne i 
Gang, og Generaldirektøren havde 
nu givet Løfte om, at der skulde 
blive indsat en Kølevogn daglig i 
Dagtoget fra Esbjerg til Køben
havn. 

Foreningen havde endvidere frem
sat Ønske om en daglig Kølevogn 
fra Thisted over Struer til Køben
havn, men det havde man endnu 
ikke opnaaet Tilsagn om. 

Den nu tilvejebragte Ordning 
vil antagelig sikre, at Fisken kom
mer frem paa det københavnske 
Marked i god Stand, 

Hl'. Vendsyssel dvælede derefter 
ved Havfiskeriets Opblomstring uno 
der Krigen. Der var dannet ialt 
19 Havfiskeriselskaber med 178 
Kuttere og en samlet Aktiekapital 
paa godt otte og en halv Mil
lion Kr. Man havde fra flere 
Steder betegnet dette om en usund 
og uheldig Udvikling, men dette 
kunde Hr. Vendsyssel ikke indse 
Rigtigheden af. Her var næppe 
Tale om usund Spekulation, men 
derimed om en Kapitalanbringelse 
i Havfiskeriets Udvikling, der i 
mange Aar havde været meget øn
skelig. 

Det vilde vaJre ønskelig, om dør 
kunde fremstilles en ensartet Type 
for :Fiskekuttere, en Normaltype, 
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som kunde fabrikeres i Dusinvis 
til en en rimelig Pris, saa at vi kunde 
komme til at tage Del i det umaade~ 
lig store Fiske, som vilde komme 
efter Krigen. Saa vilde der nem
lig blive bragt mange F'isk i Land. 
Krigen har virket oom en }!'red
ningstid for Fiskene i Nordsøen. 
Der er saaledes fanget 1256 Mill. 
Kilogram Havfisk af alle Arter 
færre, deraf faldt 1120 Mil!. Kilo
gram paa den brittiske Fiskerflaade 
og 130 Millioner paa Tyskerne. 

Efter at Hr. Vendsyssel havde 
sluttet sin Oversigt, var der nogen 
Diskussion, hvor der bl. a. kom 
ikke saa lidt Misfornøjelse til Orde 
imod Statsbanernes Ordning af Trans
porten af Fisk. 

Herunder gjorde Hr. Vendsyssel 
opmærksom paa Foreningen til 
Fiskehandelens :Fremme, som her i 
Byen gør et stort fortjenstfuldt 
Arbejde for at forsyne København 
med levende Fisk, idet Foreningen 
har sine egne Kvaser til at sejle 
med Fisk, og saaledes ikke er af
hængig af Banerne. 

Fiskehandler Kruse oplyste, at 
Foreningen købte Fisk paa Fangst
pladserne og betalte dem med Mak
simalpris. 

Efter en Frokostpa vse fortsattes 
Mødet med en Forhandling om 
Fiskehandel som bunden Næring. 

Hr. Vendsyssel oplyste, at dette 
Spørgsmaal var gammelt og rejst 
indenfor Foreningen allerede for en 
halv Snes Aar siden. Man havde 
indgivet Andragende herom til Han
delsministeriet der havde sendt Sa
gen til Erklæring. hos Magistraten 
og Dansk Fiskeriforening. 'Medens 
Maagistrten ikke havde svaret var 
der fra Fiskeriforeningens Besty-

relse rejst en stærk Modstand imod 
Tanken. Hr. Vendsyssel udtalte i 
den Anledning, at han fandt det be
synderlig, man havde spurgt Dansk 
Fiskeriforening. Efter en længere 
Dlscussion bIeT der stillet Resolu-

" 

tioner, hvoraf den første fastholdt 
Kravet om den bundne Næring, 
medens den anden krævede, at et 
af Bestyrelsens Medlemmer, Hr. 
Grosserer Dam paa Dansk Fiskeri
forenings Generalforsamling skal 
fremdrage dette Spørgsmaal. 

Ved det paafølgende Valg til Be· 
styrelsen erklærede G. Spellerberg, 
at han ikke ønskede Genvalg. 

Formanden fremsatte et Forslag 
om Bemyndigelse for' Bestyrelsen 
til at udvide sig med tre Medlem
mer paa Grund af Foreningens til. 
tagende Vækst, hvilket Forslag ved
toges med 37 Stemmer mod 4. 
Derefter valgtes Konsul Berthelsen 
Partikulier Taabbel og Fiskeeks
portør Dyekjær. 

Sluttelig udtalte Formanden sig 
imod en paatænkt Oprettelse af 
et Fi~keridepartement under Land· 
brugsministeriet, da der i Fiskeri
raadet, haves en tilstrækkelig sag
kyndig Repræsentation, som vare
tog FiHkeriets Tarv, og hertil slut
tede Forsamlingen SIg. 

«(København«.) 

En Amatørfiskers Ople
velser i Krigen. 

-0-

(Fortsat). 
I Bladets forrige Nummer hørte 

vi, at Fortælleren var kommet over 
for at kæmpe mod Russerne, og 
straks benyttede den første gunstige 
Lejlighed til at faa sin brændende 
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Lyst til Fiskeri tilfredsstillet. Vi 
giver herefter atter vor Amatørnsker 
Ordet: "Forsøget med at fange 
Gedder faldt dog uheldigt ud, hvor 
for jeg opgav det i Haab om at faa 
bedre Lykke næste Gang. Fiskeriet 
blev derefter afbrudt af nogle Dages 
anstrengende March, indtil vi kom 
frem til N arew Floden. Her havde 
Russerne befæstet den modsatte 
Strandbred, saa alt Fiskeri var af 
den Grund udelukket. Da vi efter 
haarde Kampe havde tilkæmpet os 
Onrgangen ved Hjælp af Pontoner 
og en interimistis k Bro, kunde vi 
alligevel ikke opholde os nede ved 
Floden, fordi den uafbrudt blev be
strøget af de russiske Fæstningka
noner. 

En Gang gjorde vi alligevel et 
Forsøg i Skumringen, men blev 
snart tvungne af uogle nærgaaende 
Granater til skyndsomt at fjærne 
os. 

Meget rig paa Aal, Gedde og 
Skallefisk maatte denne brede og 
dybe Flod dog være, thi hver Gang 
en Granat slog ned, flød Masser 
af døde Fisk op, og i Russernes 
Stillinger, som vi indtog nogle Dage 
efter, fandt vi en Mængde Fiskere
ster, tillige med adskillige Næt. 

Jeg indsaa imidlertid snart, at 
jeg herefter sjældent vilde faa 
Lejlighed til at tilfredstille min 
Lyst til Fiskeri, thi det gik nu 
stadig fremad i Ilmarsch, altid tæt 
i Hælene paa Russerne. Overgan
gen over de Floder, vi passerede, 
skete enten i meget hurtigt Tempo, 
eller under Kamp, sall. der var 
aldrig nogen Lejlighed til at drive 
Fiskeri. Tillige maatte man ogsaa 
altid være yderst forsigtig, fordi 
Russerne laa i Baghold og skød 
alle dem, de kunde faa Ram paa. 

Min Kammerat H., som var med, 
var dog sall. heldig at fange en 3 
Punds Gedde, men den Fangst var 
nær kommen ham dyrt at staa. 
Vi havde nemlig vist os for meget 
da vi halede Fisken op, og øjeblik
kelig susede· tit Par Geværkugler 
ned i Vandet, og en af dem gen
nemborede i Forbifarten H's Buk
ser, dog uden at ramme ham selv. 
Da vort Liv i alle Tilfælde var os 
kærere end et Par Fisk, afbrød vi 
vort Fiskeri for den Gang. 

Kort Tid efter passede vi en Egn 
med mange store og mindre Søer, 
men jeg blev desværre skuffet i 
min Forhaabning om, at Russerne 
skulde opholde os en Smule, de 
flygtede Dag og N at, saa hurtigt at 
vi næppe kunde følge dem. 

Uafladelig gik det fremad, paa 
Veje, som i Virkeligheden ikke var 
nogen Veje, gennem Sandstræknin
ger, Kær og Skove. 

Kun i Nærheden af de smaa, usle 
Landsbyer, som Kosakkerne havde 
lagt i Aske, inden deres Tilbagetog, 
var Markerne dyrkede, men Sæden 
var for største Delen afbrændt og 

. ødelagt. 
En Dag havde Russerne elldelig 

sat sig fast i en stærkt forskanset 
Stilling. Vor Bataillon passede 
Forposttjenesten, hvorfor jeg 'faf 
meget velfornøjet, da vi kun var 
fjernede 500 Meter fra en lille Sø. 
l min Fritid maatte jeg naturligvis 
forsøge at fange nogle Fisk for at 
faa lidt Afveksling i den daglige 
Kost. Kosten havde nemlig i den 
sidste Tid været meget ensformig. 
Brød var næsten ikke til at opdrive, 
j Stedet for fik' vi hver MorgEm 
Kartoffelsuppe, til lVIiddag Kartofler 
med Kaal og til Aftensmad Kar
tofler uden Kaal. Kød fik vi dog 
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rigeligt af, thi alle Vegne havde 
Russerne maatte efterlade deres 
Kvæg og Faar. (Sluttes). 

Annoncer. 
-0-

Aal, Laks, Ørred, 
Foreller 

og Ferskvandsfisk 

købes til højeste Dagspriser. 

~~~.~~~~ i . lE 

I øjneæg I 
I Bæk· og ~:gnbUeørred I 
I. faas bedst og billiglt 

~ fra 

jft Lundgaard Fiskeri 
i pr. Vejen. 

ffi Tilkendt GuidmedailIe 
2t. paa Fiskeriudstillingen i Kø

Johannes Petersen, I benhavn 1912. I 
lDejJ,;ade 21, Aarhus. ~W~~~* 

T~legr.-Adr. »Ip«. Tlf. 282 ~LA-"'-

_______ 1 Averter i Medlemsbladet! 

•.......................•.••. _---_ .. _--_._--_._--_._ .. - . 
æ c!Joliann "on ei/zen, æ · -: edsvoren Fiskeauktionarius, : 

- -: St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, 5 
• • : anbefaler sig til Kommissions-Salg af alle Slags Fisk: : 

: Saltvands-, Ferskvands- saavel som Damfiske. : 

- -- ........ !!! ••• ..-: Store Basiner for levende Fisk. ~.!.!!~'-=_~ • - . - -• Jerbaneforsendelser adresseres til: Altoua. • - -- Telegr.-Adr.: Fiøcheitzen. Telefon: A.t 1, Nr. 1,547, Ha_bur,;. -• • · , . . _-_.-.----------_ .... --... _--_ .. -------_.-_._-_ .... _. 
Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Djneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes pall. nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Chriøttmsen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Sllecialvogn paa· Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

t8!/~UrJ81l fl)amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~ 

. Portionsørreil 
større Ørred, Gedder, Karper, I 

Suder, Skaller, Aborrer 2K 
købes og' afhentes med SpeeialvogD paa Dær_ellte ~. 

JernbanestatioD. i 
--=== Kontaat Betaling. ===--

G. Domaschke, 
Fi.ellll •• dIRD::, 

Lehrter.tr.ølJe 18-U •• 

Telegr.-Adr.: Forelleahandel. 

BerU. ,(0, 

Statskonllulent, Magister Chr~ LøfuD&" Lykkesholmsalle 3 A, K!!ibenhaya. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktie.llskab) Ted Ras.:assea-I:ro,h. 
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En ny Mortortype til 
Ferskvandsfiskeri I 

-o-

l Ficherei-Zeitung for 15. Juli 
iaar findes en lille Artikel, af Dr. 
Steinert der beskriver en ny Motorty
pe, som efter al Rimelighed vil finde 
en Del Anvendelse ved Ferskvandsfi
s keri og da særlig for Sportsfiskere. 
Vi skal i det følgende give en kort 
Beskrivelse a~ den. 

De Motorer, der hidtil har været 
tilRaadighed for Ferskvandsfiskerne, 
har enten krævet meget svære og 
stærke Baade, eller hvor det har 
drejet sig om den lille "Paahængs
motor". saa i alle Tilfælde en sær
lig solidt konstrueret Hæk. I Aa
ret 1914 er der imidlertid hygget 
en Baadmotor efter et helt nyt Prin
cip. Dette er ogsaa· en Paahængs
motor, 8Qm imidlertid i Modsætning 

til den nu anvendelige er forsynet 
med en L1lftskrue istedetfor del~ al, 
mindelige Skrue, der bevæger sig i 

Vandet. Anvendelsen af en Luft
skrue frembyder mange Fordele; fol' 
det første er en saadan Luftskrue, 
der forarbejdes af Træ meget let, 
og for det andet arbejder en saa
dan Motor med Luftafkøling, medens 
de nu almindelig anvendte Motorer 
for største Delen benytter Vandaf
køling, d('r er meget tungere. En 
Luftmotor paa tre Hestekræfter vejer 
saaledes kun 54 Pd., medens en li
gesaa stærk "Paahængsmoter" med 
"Vandskrue" vejer omtrent et Cent
ner. Denne nye Motortype egner 
sig derfor ogsaa ganske udmærket 
for smaa, let byggede Baade. Ty
pen med 3 H. Kra:ftor har to Cy .. 
lindere, medens den lette~te Mortor 
med Vand skrue som Regel kun har 
en Cylinder. At en Motor med to 
Cylinder har en haade Toljgere og 
paalideligere Gang ~nd den enkelt
eylindrede Motor ved alle Fiskere, 
der har arbej det ved Motorf1skeri. 
Hovedfordelen ved denne ny Motor
type maa dog siges at være, at Baa
de, der er forsynot med on saadan 
Motor ikke alene kan bevæge sig 
inde paagrundet Vand, uden Fare 
for at slaa Motoren" og Skruen 
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Stykker, men tillige kan arbejde i 
Grøde uden at resikere, at Grøden 
hindrer Motoren i dens BeTægelser. 
Skruen paa en 3 H. Kræfter Motor 
er ikke mere end 70 cm. i Diame
ter. For at beskytte Skruen og for 
at værne de Personer, der opholder 
sig i Baaden, mod Skruens Bevæ
gelser, kan man omgive Skruen med 
et Hylster af Jernblik. 

Luftskruen kan ogsaa anvendes 
om Vinteren paa Isen og ved 18fi
skeriet. Med en Motor paa 3 H. 
K. kan en Slæde, der ikke er altfor 
tungt læsset bevæges fremad paa 
Isen med en Fart af 20 Km. i Timen. 

Grunden til at Luftskruens Virk
ning er saa meget større end Vand
skruens, skyldes den stærke Om
drejningshastighed hos den først
nævnte Type. For Tiden koster en 
Luftmotor fra 300- 500 Mark. Fore
løbig fremstilles disse Motorer kun 
i Amerika men det er vel kun et 
Tidsspørgsmaal, naar Fabrikationen 
ogsaa bliver forplantet til Europa. 
At de har en stor Fremtid for sig 
derom er næppe Tvivl. 

Red. 

Ferskvandsfiskeriloven I 
-0-

(Fortsat). 
I Bladets forrige Nummer slut

tede vi med at omtale § 7 i den 
nye Fiskerilov . 

Vi gaar derefter over til at omtale 
§ 8 i den ny Lov, og da denne be
tegner et helt nyt Afsnit i Loven, 
skal vi citere den: 

"I saadanne Dele af Søterritorier 
som i Henhold til § 1 Sde Stykke, 
(Landbrugsministeriet skal være 
bemyndiget til under denne Lov at 
unddrage aaadanne Dele af Søter-

ritoriet, der ved deres naturlige 
Beliggenhed, Ted Tilsanding, Kunst 
eller pall. anden Maade efter Land
brugsministerens Skøn enten er af 
en saadan Beskaffenhed, at deres 
Inddragelse under denne Lov vil 
skabe Betingelser for et i væsentlig 
Grad forøget Udbytte af Fiskeriet, 
eller allerede er gaaet over til at være 
ferske Vande med i al væsentlig 
en Bestand af Ferskvandsfisk. Til
ladelse til Inddæmning, Opfyldning 
m. m. kan uafhængig heraf medde
les som hidtil) er inddragne under 
denne Lov, maa uden særlig Adkomst 
intet Fiskeri finde Sted nærmere ved 
Aaers, Bækkes, og Indvandes natur
lige eller ved Kunst frembragte 
Udløb eller Udmundingen ved Mid
delvandsstand end 200 Meter, naar 
Aaen, Bækken eller Indvandet ved 
Udløbet har en Bredde af 'mindst 
3 Meter. I lige Retning udfor Vand
løbets eller Indvandets Udløb eller 
Udmunding skal der altid være uhin
dret Gennemgang til Fredningsbæl
tet paa en Strækning, der har eu 
Bredde af mindst 100 Meter. I øv
rigt maa Fangstredskaberne ikke 
anbringes paa en saadan Maade, at 
der spærres for Fiskenes Opgang 
og Nedgang i Aaer, Bække eller 
Indvande. I Tvivlstilfælde afgør 
Landbrugsministeren, hvilket Sted 
der skal anses som et Vandløb eller 
Indvands Udløb- eller Udmundings
sted ved Middelvandstand. Land
brugsministeren kan, hvor Forhol
dene efterhans Skøn maatte gøre det 
ønskeligt, fastsætte et større eller 
mindre Fredningsbælte end foran 
angivet samt fastsætte anden Ret
ningslinie og anden Længde for den 
fredede Strækning end ovenfor an· 
givet og i øvrigt nærmere bestem
me Grænsen for denne." 
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Herefter kommer vi til § 9 i den 
nye Lov der omhandler Engvandings
kanaler og Anbringelsen af Gitre 
eller lignende for at forhindre Op
gangen af Fisk og Fiskeyngel i An
læget. Denne Paragraf indeholder 
ingen væsentlige Nyheder, men er 
omtrent Ord til andet som det næst 
sidste Stykke af § 2 i den gamle 
Fiskerilov. 

I § 10 i den nye Lov der hand
ler om Møller og andre industrielle 
Anlæg, dflr drives ved Turbine, staar 
der i den ny Lov at Gitterværket 
i Tiden fra 1. Maj til 30. Septem
ber skal være anbragt saaledes, at 

. alt Vandet til Turbinen maa pas-

sere Gitret, medens Tidspunktet for 
Gitterværkets Anbringelse, i den 
gamle LOT var fastsat til at gælde 
fra 1. Maj til 15. September. Vi 

. kommer derefter til § 11 i den ny 
Lov som er ganske analog med § 
3 i den gamle Lov, det samme er 
Tilfældet med § 12 og § ]3 i den 
ny Lov der begge· ganske ligner 
henholdsvis § 4 og § 5 i den gam
le Lov. 

Herefter er vi naaede til § 14 i 
den ny Fiskerilov der behandler 
Bestemmelserne om Mindstemaal for 
fangede og ilandbragte Fisk samt 
Krebs . 

Den ny Fiskerilov 
Fra Snudespids Fra Snudespids 

til lIalerod til Halefinnens 
Spids 

(Totallængde) 

Mill. 

Den gamle 
Fiskerilov 

Fra Snupespid, 
til Ualelinnens 

Spids 
(Totallængde) 

Laks (SaImo salar Lo) • • • • • • ., 330 
Havørred (SaImo trutta forma trutta L.). 330 

~fill. 

c. 310 
• 310 
- 370 

Mil!. 
366 

Søeirred (SaImo trutta forma Iacustris Lo) . 330 
Bækørred (SaImo trutta forma fario L.). . 220 
Helt (Coregonus laveretus forma layaretus) 250 
Snæbel (Coregonus lavaretus forma oxyr-

hynchus L.). . . . . ., 250 
Stalling (Thymallus vulgaris Nilsson) . 250 
Gedde (Esox lucius L.). . . . 340 
Aal, (Anguilla vulgaris, Turton) 335 
Krebs (Astacus fluviativis Fabr) 78 

- 250 
- 300 

- 300 
- 300 
- 400 
- 340 
- 90 

236 
290 

290 
391 
340 

92 

Den nye Fiskerilov indeholder end- ' 
videre Bestemmelsen om at: Land
brugsministeren kan, hvor Forholdet 
skønnes at gøre det ønskeligt, fast
sætte mindre :Maal end ovennævnt 
for Bækørred, dog kun til Iland
bringelse til eget Forbrug samt til 
Anvendelse som Sættefisk her i Lan
det (jfr. § 16, 5. Stykke). 

Mindstemaalet for Gedder bort
falder saadanne Steder, hvor Ged
defredningstiden er ophævet. Un
dermaalsgedderne kan dog kun sæl
ges i levedygtig Stand til Udsætning 
i andre Vande, jfr. § 16. I øvrigt 
kan der "foran fastsatte Mindstemaal 
forhøj es, men ikke nedsættes ved 
Regulativ. 

Fredningstider. 
Ifølge den ny Fiskerilov. 

a. Laks, Havørred og Søøred i } 
Yngledragt (farvet Laks og 1. Nov.-3l. Dec. 
Ørred) samt Bækørred 

b. Gedde, Aborre og Stalling 1. April-30. April. 
c. Helt og ~el " 15. Nov.-14. Dec. 

Ifølge den gamle FiskerlJov. 

15. Nov.-l. Februar. 

15. Mar·ts.-15. April. 
15. Dec.-15. Januar. 
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Endvidere findes der i § 15 i den 
ny Lov som omhandler FredniJlgs
tiderne følgende Bestemmelse: at 
I.Jandbrugsministeren kan tillade, at 
Fisk, der er benyttede til Udklæk
ningsanstaltersForsyning med be
frugtet Rogn, maa i Fredningstiden 
af disse Anstalter sælges og forsen
des direkte til Udlandet paa nær
mere af Landbrugsministeren fast
satte Villmar. Overtrædelse al disse 
Vilkaar straffes med Bøder fra 400 
-800 Kr., hvorhos Tilladelsen til 
Eksport i .E'rec1111ugstiden bortfalder. 

Wortsæltl's) 
Red. 

.Fiskebestanden i Katte
gat og Skager ak. 

-o-

Den svenske Stats biologiske 
Fartøjs Undersøgelser. 

Sverrigs biologiske Fartøj "Ska
gerak" har nu lagt op og afmøn
stret Besætningen paa Grund af 
Kulmangel. »Gøteborg Posten" har 
spurgt Chefen for 'Fartøjet, Kaptajn 
Ridderstad, om Resultatet af Ski
bets Undersøgelser af Fiskebestan
den i~Kattegat og Skager ak , og 
Kaptajnen har givet forskellige in
teressante Oplysninger, som sikkert 
ogsaa vil ha'fe Interesse for danake 
Fiskere, hvorfor vi her meddeler 
nogle Uddrag af dem. 

Undersøgelserne har været be
grænset til de Fisk, som gennem
gaaende er stationære, som f. Eks. 
Torsk, Kuller, Hvilling, Rødspætte 
og Rødtunge, "Vandringsfiskene" , 
30m Sild og Makrel, bar ikke væ
ret inddraget i Undersøgelserne. Ser 
man nu paa Resultaterne anga'lende 

de stationære Fisk, udtaler Kaptajn 
Ridderstad, viser det sig, at Kuller 
indtager en Særstilling. Man har 
nemlig ment at kunne konstatere, 
at Fangsterne af Kuller er i Afta
gende. . Hvad angaar de øvrige Fi
skearter kan det endnu ikke med 
Sikkerhed fastslaas, om de er i Af
eller Tiltrgende. 

Undersøgelserne aynes imidlertid 
at fastslaa, at det sydlige Kattegat 
kan opvise en rigeligere Forekomst 
af Torsk og Rødspætter i Foraar 
og Sommer. Som en Kuriositet 
kan det nævnes, at ved en af Fang
sterne Syd for Anholt toges den 
største Rødspætte, som - i hvert 
Fald i lange Tider - er taget i 
det sydlige Kattegat. Rødspætten 
som fangedes i Midten af Juni, var 
59 cm. lang, vejede 2,9 kg., og den 
var mærkelig nok ualmindelig fed. 
I det nordlige Kattegat toges for 
14 Dage siden en mærkværdig Fangst 
udfor Skagen paa grundet Vand. 
Efter to Timers Fiskeri med 90 
Fods Trawl toges nemlig ca. 1000 
kg. Rundfisk, for Størstedelen Kul
ler 

Kaptajnen udtaler til Slut, at det 
maa være til Glæde for Videnska
ben, at disse Undersøgelser hitr 
kunnet foregåauforsl.>yrret af Krigs
forhQldene, da det netop igennem 
dem vil være lettere at konstatere, 
om de Fisk, hvis Forekomst og Liv 
man har undersøgt, er Vandrings
fisk eller ikke. Hvis det nemlig 
kan fastslaas, at Fiskene er Van
dringsfisk, saa er det givet, at baade 
Skagerak og Kattegat faar en sta
dig Forøgelse af Fiak fra Verdens 
fiskerigeste Hav, Nordsøen, hvor 
Fiskeriet helt og holdent er ophørt 
under Krigen. 

Kan det modsatte konstateres, 
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viser det, at Fiskene er stationære 
og saa er Opgaven at udrede, hvor 
meget man kan fiske uden at tage 
for meget af Bestanden. Arbejds
planen har Tæret lagt saaledes, at 
forskellige bestemte Pladser i Ska
gerak og Kattegat har været un
kastet regelmæssigt tilbagevendende 
ObserT3;tioner, hvorved man kan 
konstastere Fiske bestandens Veks
Hnger under forskellige Aarstider . 

(Dansk I'iskeritidenee). 

En Amatørfiskers Ople
velser i Krigen. 

-0-

(Sluttes). 
I Bladets forrige Nummer hørte 

vi om nogle af vor Fortællers Be
drifter paa Fiskeriets Omraade i 
Rusland, vi skal nu atter give ham 
Ordet til Fortsættelse: 

Nogle Dage forinden var det lige 
ved at lykkes mig at komme til at 
forsyne hele Kompagniet med Kar
per. Paa et Gods fandt jeg nemlig 
en Dam, hvori en stor Mængde 
store Karper tumlede omkring, 
ganske ubekymret om Krigen. 
Hurra! tænkte jeg, her er et godt 
Kup at gøre! 

Jeg fik en Del af mine Kamme
rater forsynede med Hakker og 
Spader, for at aabne Dammen, saa 
Vandet kunde løbe af. Men om 
Morgenen, endnu inden Vandet var 
løbet helt af, maatte vi ganske 
uventet forlade Stedet og med Sorg 
overlade Karperne til de efterføl
gende Tropper. 

Denne Gang haTde jeg imidlertid 
lovet mig selv at forsøge min Lykke 
i den før omtalte Sø, fordi vi gan
eke bestemt ventede at skulle blive 

liggende nogle Dage paa Stedet. 
Jeg lagde derfor mine Kroge vel
udstyrede med god Madding ud. 

Begge mine Medetøjer vare for
synede med lange, prægtige Liner 
paa Ruller, saa jeg kunde uden at 
resikere uoget videre gøre dem fast 
og løbe hjem til Bivuaken. Her 
var imidlertid alt i Orden, og jeg 
var netop paa Vej tilbage til mine 
Medetøjer forsynet med et sten
haardt russisk Brød og en Smule 
" W odka «, som jeg havde funden i 
en af Russerne forladt Hytte, da 
der pludselig brager et Helveds
spetakkel løs og Ordren kommer: 
"Russerne angriber med mangedob
belt Overmagt j Stillingen kan ikke 
holdes". Nu gælder det kun om 
at komme afsted. Vore Baade maa 
Russerne ikke tage. Paa 5 Minut
ter er vi klare til M~rch og afsted 
gaar det. Jeg skældte jo dygtigt 
ud paa det "Lussepak til Russere", 
men hvad hjalp det! Mine Medetøjer 
fik jeg ikke Tid til at hente; de 
faldt rimeligvis i Russernes Hænder. 

I Øjeblikket var der imidlertid 
ikke Tid til at tænke paa Fillkeri, 
thi vi maatte marachere baade N at 
og Dag, og var glade, naar vi en 
Gang imellem fik l,ov til at sove 
et Par Timer. 

Det ærgrede mig ofte, at vi efter 
nogle Timers Søvn straks maatte 
bryde op, selvom vor Bivuak laa 
ved de herligste Søer og Floder; 
Jeg var forbavset over det klare 
Vand, der fandtes i de fleste rus
siske :Floder; det var sall. klart, 
at man næsten overalt kunde se 
lige ned til Bunden. 

Kun i Nærheden af lItørre Byer 
var Vandet forurenet. Den stOl'e 
ltigdom paa Fisk, der næsten fandtes 
overalt, stod rimeligvis og&aa i For-
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bindeise med det klare, friske Vand. 
Da vi en' Tid ,var lejrede ved en 
lille, nydelig Sø, hvor alle Betin
gelser var til Stede, for at vi kunde 
udrette noget, savnede vi d~sværre 
ordentlige Fiskeredskaber. Min 
Kammerat havde en Aften en Malle 
eller Aal paa Krogen. Da den bed, 
gik Hasselstangen i Stykke~, og da 
han fik fat i Linen, gjorde Fisken 
endnu et Ryk og dermed gik Flaadet 
og største Delen af Linen 'Sin Vej 
med Fisken. 

Dermed var det forbi med vort 
Fiskeri i Rusland, thi kort Tid efter 
flyttedes vi til en anden Krigsskue
plads. 

Lad os nu haabe paa en snarlig 
og god Fred, saa vi atter kan hen
give os til vor elskede Sport, ufor
styrret af Larm, Granater og alle 
den Slags Ubehageligheder. Alle 
Sportskammerater sender jeg en 
Hilsen, idet jeg ønsker Eder god 
Fiskelykke, men jeg beder Eder 
dog om at levne et Par smaa Fisk 
i Vandet tilos "Feltgraa"! 

(Från Skog och Sj ø). 

~findr e ~Ieddelelser. 
-0-

Stor Kl'ebs! 
Ifølge Sorø Folketidende fange

des for nylig i Aaen ved Ringsted 
en Krebs der maaite den respek
table Længde af 91/l! Tomme. 

En Ørred, der sprang op i 
Baaden! 

En ung Dame sejlede en Aften 
i Begyndelsen af denne lYIaaned 
alene paa Viborg Nørresø og fik 
sig da en noget usædvanlig Over-

raskeise, idet en Ørred - der ve~ 
jed~ 11/2 Kilo ~- ganske umotive~ 
ret sprang op af sit vaade Element 
og dumpede ned i Baaden til Da
men, som med Assistance fra en 
anden Baad. fik. det gjort af med 
Fisken. 

Forskellige :Fiskeretter. 
-0-

Fiskesalat I. 
Fiskelevninger, parteret ganske 

smaat og uden Skind og Ben, blan
des med fint hakket Løg, Peber, 
Salt, Olie, Eddike og hakket Per
sille. Man, kan tillige blande Kar
toffelskiver af kogte, fa ate Kartofler 
og Tærninger af syltede Agurker i. 

Fiskesalat II. 
Smaa Gedder og Aborrer koges 

møre, men hele maa de ligge; de 
koges i saltet Vand med Eddike 
- hertil kan den fortyndede Ed
dikesyre bruges. Den kolde, kogte 
Fisk udskæres i Tærninger tillige
med Kalvesteg, udvandede Spege
sild, nogle faa Sardeller og haard
kogte Æggehvider, blander dette 
med nogle Kapers og den kogte Fisk. 
Af 8 haardkogte Æggeblommer, Ed
dike, Olie og Sennep laves en Sauce 
som hældes over Ingridienserne til 
Salaten; alt blandes varsomt sam
men, og den færdige Salat garneres 
med Agurker, kogte Æggehvider, 
Citronskiver, Krebsehaler og Cham
pignons. 



Nr. 15. Ferskvandsfiskeribladet 115 

Annoncer. 
-o 

Bladet sendes frit til ~Medlcmmeme 

af !!Fers7cvands{is7ceriforeningen". 

Kontingentet er 4Kr. aarligt. 

Aal, Laks, Ørred, 
Foreller 

og Ferskvandsfisk 

købes til højeste Dagspriser. 

®~~~~~~~~~l~~~~~l~~ 
\Il . lE 
lt· lE 
iØJneæg I 
lE af :Æ 
W lE $ Bæk - og Regnbneørred ~ 
~ faas bedst og billigst )K 
tK fra Æ: 
)f{ Lundgaard Fiskeri )K 

~ pr. Vejen. * 
~ w 
~ Tilkendt GuldmedailIe ~ 
Ln paa Fiskeriudstillingen i Kø- In 

Johannes Petersen, ~ benhavn 1912. I 
iUejlKade 21, Aarltus. ~Æ~~~~~~~<i> 

.. T~.le.gr .• -A.dr •. ».IP.«' _._T.lf .• 2.82.' I Averter i Medlemsbladet! 

------------------------------------------------------- -
æ c§eRann "en ei/zen, æ 

- -- edsvoren l!'iskeauktlonarius, -- -
æ St. Pauli Fiskehalle, Hamborg, æ 

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

- -- •.••. ;, ..•.• _.~~.. Store Dasiner for levende Fisk. ·.·;·· ..... ··~00 -- -- -- J erbaneforsendeIser adresseres til: Altoua. -- -- Telegr.-Adr.: Fisclteitzen. Telefon: A_t l, Nr. 1,54'7, Ha_bur=-. -

- -- -------------------------------------------------------
Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yngel og Sættetisk af Bæk-~ Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af n:al'per og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Chrillttmsen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

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

8jneæo, Yngel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

d8~8~sÆ f/)amÆullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~. 

I . Portionsørrei 

I 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købe. og alhentes med SpecialvogD pøa Juer_ede I 

Jernbanestation. I 
KODtaDt BetaliDI· I 

G. Domaschke, 
FllleltllaødløDr:. BerUø 40, 

Lehrter.tra •• e 18-11. i Telegr.:Adr.: For.lI .. kaadel • . ~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
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Fiskerikonsulent Sølling 
Danmarks Fiskeriagent i England, 
fyldte den 4de August 70 Aar. 

Om den gamle, veltjente Fiskeri. 
agent skriver Bladet "København" 
følgende, som vi fuldtud kan til
træde, og endda supplere med en 
personlig Tak for mangt et godt 
Raad og mangen god Vejledning, 
som Capt. Sølling har givet os paa 
vore Englandsrejser efter Aaleyngel. 

A. Sølling er gammel Sømand 
og har set sig vidt om i Verden. 
Han gik i oversøisk Fart Illed Sejl
skibe fra 1862 til 1876, var deref
ter Skibsfører paaKinakystens Even
tyregne i fire Aar, senere ansat i 
Tingvallaselskabet som første Offi
cer og endelig Dybsøfisker og Trawl
fisker i fem Aar. Det sidste førte 
ham ind paa Stillingen som Dan
marks Fiskeriagent i England, en 
Virksomhed, som han tiltraadte i 
1895 og som ingenlunde har været 

1917. 

uden Resultater, navnlig naar man 
ser hen til, at Englænderne ikke 
altid er særlig hidsige efter Fisk. 
Vore Fisk er i h vert Fald ikke rig
tig Mad efter en Englænders Me
ning, og naar en Englænder først 
har faaet en Mening, sidder den 
fast. 

Imidlertid - Hr. Sølling har 
sikkert udrettet, hvad der hidtil 
kunde udrettes for at søge Danmarks 
Fiskernarked i England gjort frugt
bringende, og han har samtidig væ· 
ret en udmærket Mand for mange 
Danske i Verdensstaden, hjælpsom, 
hjertelig og altid rede med et godt 
Raad og et virksomt Ord. Han 
har været Formand for Kirkeraadet 
for den danske Kirke i Hull, og 
for F'oreningen Danmark, og end
videre et meget skattet Medlem af 
Komiteen for Skandinavisk Velgø
renheds Selskab i London . . . 

Der er mangfoldige London~Fa
rere, der mindes Konsulent Sølling 
med Hengivenhed og Glæde og som 
sender ham en stille Tak i Dag, 
da han har naaet de 70. 

Red. 
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FerskvandsfiskerilovenI 
-0-

(Fortsat). 
I Bladets, sidste Numer sluttede 

vi med at omtale § 15 og da særlig 
de store Bøder fra 400-800 Kr., 
som idømmes Fiskere og Fiske
exportører, som forsender Ørred 
til Udlandet i Fredningstiden, uden 
Hensyn til de af Landbrugsministeren, 
for saadan Forsendelse, fastsatte 
Vilkaar. 

Vi er derefter naaet til § 16 i 
den nye Fiskerilov. Det første Af
snit af denne Paragraf er omtrent 
enslydende med Slutningen af § 7 
i den gamle Lov; vi skal derfor 
ikke komme nærmere ind. paa dette 
Stykke; derlmodrummer Resten af 
§ 16 en Del nye Bestemmelser, som 
vi derfor skal citere: 

"Alle Fisk, der fanges med Pig
lyster, skal umiddelbart efter Fang-
sten dræbes. • 

Modtageren af en Sending Fisk 
eller Krebs, hvod forefindes Fisk 
eHer Krebs under det fastsatte 
Mindstemaal eller {redede Fiskear
ter eller Krebs, kan fri sig for An
svar, naar han umiddelbart efter 
Modtagelsen derom gør Anmeldelse 
til Tilsynet, jfr. § 24, 1. Stykke, og 
opgiTer Afsenderens Navn og Adresse, 
samt derhos afleverer den ulovlige 
Fangst efter Tilsynets nærmere Be
stemmelse. 

Landbrugsministeren kan dog til
lade Fangst og Ilandbringelse af 
fredede Fiskearter i Fredningstiden, 
men kun til Udklækningsanstalters 
Forsyning' med befrugtet Rogn og 
i øvrigt paa de Betingelser, som 
Landbrugsministeren maatte anse 
for nødvendige og af ham fastsættes. 

Fisk og Krebs, for hvilke der er 
fastsat Fredningstid, og som er 

fangede inden. Fredningstiaens Ind. 
træden" kan- sælges . og forsendes 
indenfor Landets Grænser 24 Timer 
efter Fredningstiden Indtræden og 
forsendes direkte til Udlandet 6 
Dage efter Fredningstidens Indtræ
den. Nærmere Bestemmelser om 
Salget og Forsendelsen kan fast
sættes af Landbrugsministeren.' Be
stemmelser i denne l,ov eller i de 
i §§ 19 og 20 omhandlede Regula
tiver skal ikke være til Hinder for 
Fangst, Ilandbringelse, Forsendelse 
og Salg af Undermaalsfisk og Krebs, 
der ifølge særlig Anmeldelse til 
Fiskerikontrollen anvendes som 
Sættefisk (Krebs) her i Landet. 

Landbrugsministeren kan fast
sætte Mindstemaal og Fredningstid 
for Fiskearter, som ikke er nævnte 
i denne Lov, naal' det skønnes øn-
skeligt". . 

Vi kommer derefter til § 17 i den 
nye Lov; denne Paragraf handler 
om de i § l, l. Stykke omhandlede 
Van~e forbudte Redskaber og Fangst
maader. Inden vi gaar over til at 
anføre de Forskelligheder, der findes 
her fra den gamle Lov skal vi ci
tere § 1, 1. Stykke: 

,.,1 Søer, Aaer, Bække og andre 
lignende naturlige ferske Vande 
skal Retten til at drive Fiskeri 
alene, tilkomme Ejeren af den til
stødende Jordlod, enhver Ejer udfor 
sin Grund paa den Del af Vandet, 
der til enhver Tid ligger hans Jord
lod nærmere end nogen anden Jord
lod, medmindre der haves anden 
gyldig Regel, eller nogen har.Ejen
dOIDsret til Fiskevandet eller har 
erhvervet en særlig Ret til Fiskeri 
i det paagældende Vand." 

§ 17 er ligesom den analoge § 8 
i den gamle Lov inddelt ef tor Bog
staverne fra a til h inel. 



Nr. 16. irerskvåhdsHskeribladet 119 

De under .Bogstaverne IL og b Udsætning af Fisk, men andre er 
anførte Bestemmelser er gan.ke enø det kun tilladt, naar de' tiskeberet
i begge l"ovene, det samme er Til- tigedes Bemyndigelse indhentes. 
fældet med d. f. og h. Overtrædelse af disse BestemmeJ-

Under c. i den gamle Lov staar ser straffes med Bøder fra 10-100 
der at: l~iskeri ved Lygte eller 'Kr., ligesom der kan kræves Erstat
Blu8sen med Ild, samt alt Fiskeri' ning for den Ted Udsætningen 
med Knipper. af Lyng, Ris og andet voldte Skade. 
lignende, endvidere med, Aalepryne Indholdet af denne § er nogd 
eller med Aalekam er forbudt. Nyt og noget Tilsvarende findes ik
Under samma Bogstav i den ny Lov ke i den gamle FiskeriIov. 
hedder det derimod at: Stangning (Fortsættes) 
eller Hugning ved Lygte eller Blus 
samt helt eller delvis Spærring med 
Lys for Fiskens frie Gang er for:
budt. 

Under Bogstavet e. i den gamle 
Loy staar at:. lliglyster og Skyde
vaaben til Fiskeribrug er forbudt i 
Tiden fra 1. November til 15. April, 
medens denne Bestemmelse er om
formet til under e. i den nye Lov, 
at lyde saaledes: Aalepryne og Aale
kam samt i Tiden fra 1. Noyember 
til 30. April Piglyster Huggekrog 
og Skydevaaben til Fiskeribrug. En
delig er Bestemmelsen under g. om, 
at det er forbudt at benytte Garn
redskaber undtagen Ruser - i 
Aa'er og Bække fra 15. November til 
1. Februar forandret til i den nye 
Lov at gælde fOl" Tidsrummet mel
lem 1. November til 31. December. 

Det sidste Stykke af § 17. er lige
lydende med det tilsvarende Stykke 
i den gamle Fiskerilov. Vi er der
med færdig med § 17 og gaar der
efter om til § 18 i den nye Lo?' der 
lyder saaledes: 

Udsætning af Fisk iet Fiskevand, 
hvis Fiskeri er undergivet Regula
tiv, maa kun foretages med Tilladelse 
af den stedlige Fiskeriforenings Be
styrelse, jfr. § 20. Hvis et Fiske
vand ikke er undergivet Regulativ , 
ka~ offentlige Myndigheder foretage 

Red. 

Sandartens Tilvækst. 
-0-

E. Mohr har i "Fischerbote" 18te 
Marts 1916 offentliggjort nogle Un
søgeiser "over Alder, Vækst og Er
næringsforhold ene hos Sandarten". 
- Aldersbestemmelserne er taget 
paa Skællene paa sædvanlig Maade. 

Sandartens Skæl egner sig ud
mærket herfor. E. Mohr. har an-
vendt Fiskemateriale fra forskellige 
Vande, men Antallet af undersøgte 
Fisk har kun været 631 Stk., et 
Antal som Hr. Mohr selv finder no-
get for lille, men som dog maa an
ses for at være tilstrækkelig til at 
give et nogenlunde typisk Billede 
af Sandartens Tilvækst i de for
skellige Fiskevande. 

En Somre gamle Sandart fra 4 
forskellige Fiskevande varierede i 
Længde fra 5-12 cm. og i V ægt 
fra 1~13 Gram j 2 Somre fra 3 
Vande variere 12-14 cm. og 11-
17 gr.; 3 Somre fra 2 Vande, 18-
22 cm. og 45-55 gr.; 4 Somre, 4 
Vande, 22--26 cm. og 78-145 gr.; 
5 Somre, 5 Vande, 26-34 cm og 
145-344 gr.; 6 Somre, 6 Vande, 
28-48 cm., og 172-922 gr.; 7 
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Somre, 6 Vande, 29-53- cm., og 
208-1,328 gr.; 8 Somre, 7 Vande, 
31-63 cm., og 236-2r2~5 gr.; 9 
Somre, 4 Vande, 41-58 cm., og 
716-1,680 gr. 

Middelvægten fol' alle de angivne -
Aarklasser fra 1- 9 Somre gamle 
Sandart er: 5,7, 14, 50, 110 (100), 
~17 (200), 447 (280), 658 (400), 
897 (560) og 1,202 (1,080) gr. 

I Floden Eideren vokser Sandart 
langsomt. Man har fundet at Grun
den hertil er den, at den ofte hjem
søges af eu Parasit i øjet den saa
kaldte Diplostonum volvens. San
darten i Elben vokser heller ikke 
særlig stærkt, hvad Grunden er her
til kendes imidlertid ikke, i hvert 
Tilf:elde skyldes det ikke de før 
omtalte Parasiter, da der blandt 30 
undersøgte Sandart kun fandtes 
2 med Parasiter. Den svensk Bio
log Th. Ekman der har oversat 
denne Artikel til Svensk Fiskeri 
Tidskrift tog i Dagene mellem 25 
Maj og 2 Juni 1916 ved Strømshol~ 
Skælprøve af -IO Stk. Sandarter fra· 
Mælaren. Længdemaalet toges fra 
Næsespids til Halespids og fra Næ
sespids til Spidson af den korteste 
Balefinnestraale. Middeltallet for 
Længden blev her for 5 aarige Fisk 
42 cm.; for 6 aarige (kun en Fisk) 
46 cm.; for 7 aarige 50,8 cm samt 
for 8 aarige 48 cm. Disse sidste 
to Fiske var ualmindelig smaa, man 
ser deraf, at Tilfældigheden kan 
spille en betydelig Rolle ved den 
Slags Maalinger, naar det under
søgte Antal ikke en tilstrækkelig' 
stort til at give et virkeligt Gennem
snitsbillede af hver enkelt Aargang. 

Disse enkelte Maalinger synes 
dog at tyde paa at Sandarten i den 
svenske Sø Mælaren gennemgaaende 
har en ganske god Tilvækst. 

Nr. td. 

. Den forheksede Karpe. 
Af Dr. Fabrice. 

Efter Gøteborgs·Posten 

-o-

Der levede en Gang i Italien en 
Dommer, som var meget dum. Han 
havde en meget smuk Datter, som 
hed Zizi, og Zizi havde en Kjærest 
ved Navn Gille, som Dommeren imid
lertid ikke vilde vide noget af. 

Dommeren selv hed Barbason, og 
han tilbragte meget af sin Tid med 
at køre sin Datters Beundrere paa 
Porten, samt vente paa Besøg af 
Marki de Radynior, der var Guver
nør i Provinsen, og som havde lo
vet, at han en Gang vilde komme 
og besøge ham. Endelig kom der 
saa en Dag Meddelelse om, at det 
lovede og længselsfuldt ventedeBe
søg vilde finde Sted. 

"Alea jacta est," - raabte Dom
meren. Nu gælder det om -rigtig 
at være elskværdig mod Markien. 
Allerede længe i Forvejen havde 
han skaffet sig at vide fra bedste 
Kilde, at Markien holdt meget af 
Fisk, særlig af Karper. Tillige 
havde han erfaret, at Guvernøren 
fra sine Forfædre havde arvet Tro
en paa overnaturlige Ting. 

Dommeren lod nu en kendt Kryb
skytte ved Navn Pedrillo hente; til 
ham sagde han: - "Pedrillo, Du 
Ted, at Du tyve Gange har fortjent 
at blive hængt." 

"Aahl" sagde Pedrillo, - "hvem 
I'liger det?" 

"Jeg, for tutind D . . . . .. Men 
jeg er et godt Menneske og har 
endnu aldrig straffet Dig; Du maa 
derfor til Gengæld gøre mig en Tje
neste. Jeg skal bruge en Karpe i 
Anledning af, at jeg Tenter Guver
nørens Besøg. Men det skal være 
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en Karpe, som ingen' har set Mage 
til." . 

"Ja, jeg maa vel·· forsøge. " 
"Du har Dagen imorgen til din 

Raadighed. Hvis jeg ikke faar no
gen Karpe, er det ikke umuligt, at 
Vreden tager Overhaand hos mig, 
sas jeg lader dig hænge." 

To Dage derefter kom Pedrillo 
tidlig om Morgenen til Dommeren. 

"Jeg har tilbragt hele Natten med 
at fisk:e;og her har De Karpen," 
sagde han til Dommerep. Han aab
nede derefter en stor Kurv og vi
ste frem en herlig Karpe, som laa 
og sprællede paa noget frjskt Græs. 

,,0, Himmel, hvilken Karpe," raab
te Dommeren. Han kaldte paa sin 
Hustru, paa sin Datter Zizi og paa 
den gamlt~ Pige Veronique og viste 
dem den prægtige Fisk. "Hr. Gu
vernøren kom.mer til at slikke sig 
om Munden," mente Pigen. "Ja," 
sagde Dommeren; "men den lever 
endnu, og Guvernøren kommer først 
imorgen, bær den derfor straks ud 
i Bassinet i Haven, saa holder den 
sig levende." 

Karpen anbragtes altsaa i Bassi
net, og Dommeren sagde til Pedrillo 
"Jegtænker .nu ikke paa at hæn
ge Dig; men vil endda give dig en 
'god Betaling for Karper. Men tænk, 
om Du kunde skaffe en till" 

Det . varet ubetænktsomt Ord, 
Dommeren der sagde. 

Pedrillo stod op før Daggry, tog 
sin Kurv og sneg sig gennem et 
Hul i Hækken, der omgav Domme

. renll Have. Alle sov i Huset. Pe
drillo nærme.de sig sagte Bassinet 
og greb Karpen. 

En Time senere bankede det at
ter paa hos Dommeren: 

"Vaagn op, vaagn op, Pedrillo 
kommer med en Karpe til". 

Dommeren sprang ud af Sengen 
og løb glædestraalende til Køkke
net, hvor Familien allerede var sam
let for at beundre den ny Fangst. 

"Den er endnn sværere end den 
første," sagde Fruen. 

"Ja sandelig, det tror jeg ogsaa," 
sagde Dommeren. "Den vejer ganske 
bestemt et halvt Pund mere. Hr. 
Guvernøren vil rigtig slikke sig om 
Munden". 

"J a langt ned af Halsen, langt 
ned af Ha)sen, Hr. Dommer. Den 
er levende ligesom den første, den 
maa ogsaa ud i Bassinet". 

Efterat dette var besørget, vendte 
Dommeren sig mod Pedrillo og 
sagde: 

"Min Ven, saaledt's vil jeg her
efter kalde Dig; her har Du to 
ecus*). Du fortjener dem. Anbring 
dem fordelagtigt, bliven hæderlig 
Karl og hold op med Dit Kryb
skytteri." 

I samme Øjeblik kom der et Brev 
fra Guvernøren, som meddelte, at 
han var forhindret i at komme de 
første Par Dage. Krybskytten gik 
vel fornøjet hjem, og Dagen efter 
presenterede han for tredje Gang 
den samme Karpe for Hr. Domme
ren, som var ved at besvime af 
Glæde over de dejlige Fisk, 

"Denne er meget større end begge. 
de andre. Vi kunne byde Hr. Gu
vernøren paa Karpesuppe, Karpe
filet, stegt Karpe, en hel Karpe
middag." 

PedriUo gik hjem en Smule ør i 
Hovedet af Glæde over sine tre 
ecus, medens han ved sig selv 
tænkte: "Karpe maa smage godt 
jeg har aldrig spist dem. Minsand
ten, der falder mig noget ind!" 

*) Een = Femfrancsstykke. 
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Næste Morgen kom der Bud til 
Dommeren med Meddelelse om, 
at Guvernøren snart vilde komme. 

"Skynd jer, skynd jer!" raabte 
Dommeren, "lad os hente Fis~ene l" 

Hvem formaar imidlertid at skil
dre Dommerens Forfærdelse, da man 
fandt Ba,~sinet tomt. 

Der fandtes ikke Spor af Karper 
deri. Dommeren blev skiftevis rød, 
bIa a og grøn og var aldeles for
tvivlet, medens Veronique var gan
ske. stumiaf Skræk. 

Man ledede Dommeren til hans 
Værelse og gav ham Vand at drikke. 

Men da han jamrede sig mest, 
traadte Gille ind, bærende paa en 
stor Pakke. 

"Usling!" raabte Dommeren 
"Du kommer for at / haane mig i 
min Ulykke.« 

"Tvertimod, jeg kommer for at 
redde eder," sagde Gille. 

"Har Du da en Karpe med Dig?" 
Nei endnu bedre, noget rigtig læk
kert, en Vildsvinefjerding. " 

"Vildsvin er ikke Karpe." 
"Nej, men det er Vild8vin." 
"Naa, saa giv mig det da.« 
"Ja, hvis Du til Gengæld vil 

give mig Zizis Haand." 
"Forlanger Du Zizis Haand?" 
"Aldeles bestemt." 
"Aldrig. Hellere dø af Skam." 
"Godt, saa tager jeg mit Vild-

svin med mig. Saa kan de jo byde 
Guvernøre/l blødkogte Æg!" 

"Nej, jeg giver mig, fordijegertvun
gen dertil. Kom hid med Vildsvinet. .. 

Gille lagde Pakken paa Bordet 
foran Dommeren, som aabnede den. 

"Men det er jo kun en ganske almin
delig Skinke fra Reims," brølede han. 

"Hvad betyder vel det," spurgte 
Gille. 

"Hvad det betyder?" 

"Guvernøren er en rigtig Idiot," 
sagde Gille, "jeg skal nok klare 
det altsammen. " 

I samme Øjeblik hørtes der Trom
petsignal udenfor Vinduet; det var 
Guvernøren, som kom. Dommeren 
styrte ud, Guvernøren gjorde sin 
Entre, fuldt af højtidelig Værdighed 
og stag majestætisk ind i Spisestuen. 

"Hr. Guvernør," sagde nu Gille, 
"eders Ankomst til dette Hus har 
ganske sikkert bragt Forvirring 
blandt Husets Skydsaander." 

"Tal, unge Mand," sagde Guver
nøren i en fornem, nasal Tone, 
"hvad er der sket?" 

"Hrr. Barbason, min tilkommende 
Svigerfader," sagde Gille, "havde 
anskaffet tre prægtige Karper for 
paa værdigt Vis at fejre eders Exel· 
len ces Ankomst." 

Guvernøren tilkastede Dommeren 
et velvilligt Blik. Denne bøjede 
sig mod Jorden. 

"Men," sagde Gille, "i det øje
blik Kokkepigen skulle rette dem 
an, fandt hun i Stedet for - Hr. 
Guvernøren kan viet næppe gætte 
hvad." 

"Nej, sandelig om jeg kan, De 
gør mig ganske nysgerrig. Fortæl 
videre. " 

"Jo, hun fandt i Stedet for en 
Vildsvineskinke. " 

"Hvad hører jeg, det lyder jo 
som det rene Trolleri. " 

"Men det er ikke det Hele. Kok
kepigen tænder Ilden, dog da hun 
skal sætte Vildsvinet paa Spiddet, 
hud faar hun da at se? En ny 
Metomosfose. Vildsvin et har, for
vandlet sig til en ganske alminde
lig Skinke fra Røims." 

"H ynke Mærkværdigheder, der dog 
kan hænde i denne Verden," ud
brød Guvern"ren forundret. "Man 
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kunde skrive en hel Bog om dette ' 
vidunderlige Eventyr. Men jeg er 
ganske forsulten, lad 05 derfor sætte 
os og spise af Skinken. Sig hvad 
Dø vil, men kom ikke her og fortæl 
mig, at der ikke sker overnaturlige 
Ting i denne Verden. Forøvrigt Cl' al· 
mindelig Skinke ogsas. en god Spise." 

Paa samme Tid sad Pedrillo og 
spiste Dommerens Karpe i god Ro 
og Mag. 

"Saa svært meget er der nu ikke 
ved denne Slags Fisk," mente han. 
"Men det er det samme, nu ved jeg 
i hvert Tilfælde,hvordan den smager." 

Aal, Laks, Orred, 
Foreller 

og Ferskvandsfisk 

købes til højeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 

Fiskemester. 
ønsker varig Plads paa et Ørreddam
brug eller Klækkeanstalt til første No

vember eller senere. Nærmere Oplys

ninger ved at indlægge Billet mrk. 
»Fiskemester« paa Bladets Kontor. 

~~~~® 
i~ ]K 

I øjneæg i 
Æ af I 
I Bæk - og Regnbueørred I 

fa as bedst og billigst i' 
fra 

Luna;~~~e':'iSkeri I 

. benhavn 1912. 

Tilkendt GuidmedailIe I 
I 

paa Fiskeriudstillingen i Kø- ", 

lIIejl~ade 21, Aal'hus. ~)K~~~~~ 
T~legr.-Adr. »Ip«. Tlf. 282 I ----_ .. ' Averter i Medlemsbladet! 

Fiskentestep 
antages snarest eller inden l. Oktober til at passe mit Fi
skeri I Frederikssund. FuldstæDdlg Kendskab til Ørred 
og Karper er nødvendig. Der gives fast Løn og fri Bolig. 
Skriftlig Henvendelse med Anbefalinger bedes sendt til 

Oscar Fredericksen, 
Fiskehuset Nr. I. København. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. YnKelog Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred IlIl.mt Sættefisk af Karper og Suder til bil
UClJte Priller. PortioDsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhente" paa nærmeste Banestat.ion mod Kontant.' 

J. O. Ohriøttmllen. 
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Portions-Ørred, ... ! 

større ørred, .. Karper og Suder 
samt prima Sættefisk og øjneæg 

i alle Ørredarter købes. 
Fiskene afhentes i Specialv'ogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

Ojneæo, Yngel 00 Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}frJiJldslt f/)amltulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &7 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Portionsørred, I 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købe. og afhentes med Specialvogn paa aærllu~.te 

Jernbanestation. 

=== Kontaat Betaling. ~=-~ 

G. Domaschke, 
Fi8chbandla°at, Berlin 40, 

Lehrter.trasse 18-11. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. I 
.~~~~~~~~~. 

Statskonlulent, Magister Chr. urtiD';, Lykkesholmsalle 3 A, Københan. 

Trykt i So ... Bogtrykkeri (Aktieselskab) Ted bs.asse.-Iro,la. 
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Indhold: 
Vore FiskealvsanstaIter. 
En ny Fiskeordning. 
Vort Fiskemarked i Tyskland. 
Forskellige Oplysninger om Brasens 

Forældrefisk, hvilke sidste i Efteraret 
1914 og i Foraaret 1915 skulde af. 
give Æg og Yngel til Ind- ogmangeaf 
Udlandets Fiskeavlsanstalter. Men 

I saadan kom det desværre ikke til Tilvækst og Alder. 
Bæveren. at gaa! 
Mindre Meddelelser. Der førtes en fortvivlet Kamp fra. 
Annoncer. Fiskeriernes Side for at redde sig 

============== I igennem. Men forgæves. Hjemme-I markedet var trods alle Anstren. 

Vore Fiskeavlsanstalter. gejser ikke til at oparbejde. Fi~ 
skerierne led store Tab. Flere op-

-0-

Af alle danske Erhverv har vist 
ingen lidt saa meget under Krigen, 
som vore Fiskeavlsanstalter. 

Prodnktet, som fremskaffes fra 
disse Anstalter, er et Luksusprodukt 

, og skal betales som saadant, hvis 
det skal lønne sig at producere 
Spisefisk. 

Mellemevropa var Fiskeavlernes 
Eldorado; dertil gik Størsteparten 
af vore b€lfrugtede Fiskeæg, en Del 
Sættefisk (Ungfisk) og Spisefisk. 
Denne Hov.edforhindelse afbrødes 
med Krigen. Fiskeavlerne stod til-
bage med dyrt opfodrede Spisefisk 
i deres Damme. Der var gjort svage 
Forsøg med at levere til England, 
Frankrig og Rusland; men og
saa disse maatte opgives. De dan
ske Fiskerier stod som sagt med Dam
mene stærkt besatte af Spisefisk og 

gav ganske at producere, da Ud. 
sigterne til snarlig Fred forsvandt, 
og da andre Vanskeligheder stødte 
til, især da Affaldsfisk til Foder ikke 
blev til at køhe til Priser, som kunde 
give Fiskeavlerne en lille Fortje
neste. Tyskerne fik alt, Rub og 
Stub, hvad Hav- og Fjordfiskerne fiske. 
de og til høje Priser. Men ogsaa Rege
ringen med dets Fiskenævn lagde 
i deres Ukyndighed Hindringer i 
Vejen for Produktionen ved deres 
Forbud mod Udførsel og deres Maxi. 
malpriser, efter at Mellemevropa at· 
ter havde aabnet for de danske Fi
ske avleres Produkter til antagelige 
Priser. 

Atter igen Udførselsforbud. 
I disse Dage har Statsmyndighe

derne atter forbudt Udførselllfvore 
producerede Fisk, uden tilsynela-
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dende at tænke over; at de ved de
res Forbud overskærer den sidste 
Livstraad for de enkelte Fiskerier, 
som ved s.~jg Udholdenhed har holdt 
sig' oppe i Haab om at komme til 
Kræfter, naar ~Freden kommer. 

EItel' den Po!!tyr, der blev gjort 
skriftlig og mundtlig i 1916 mod 
,Forbudet for Salg og Udførliel af 
kunstig avlet Fisk, !!kulde man vente, 
at Myndighederne havde indvundet 
Forstaaelse af den Ting, og indset, 
at kunstig avlet Fisk kan ikke blive 
et billigt Ernæringsprodukt for Hjem
landet. Livstraaden for disse Er
hverv skæres over, hvi!! man .laar 
i Hartkorn kunstig opfodret Ørred 
med al anden Ferskvandsfisk, fan
get i offentlige Vande. 

Myndighederne forstaar ellers no k 
at varetage de danske Landbrugs
producenters Interesse, hvor det 
drejer sig om at fremavle Produkter 
som Kød og Flæsk m. m. 

Fiskerierne er et Mindretal af 
Producenter paa deres særskilte Om
raade, men burde ikke derfor nøf
les, men ske Ret med Flertallet. 
Det er at haabe, at Statsmyudig
hederne hurtigst mulig hæver Ud
førselsforbudet for de danske Fiske
rien Fiskeprodukter. - Kan dette 
Ikke ,ke, maa Staten konsekvent 
6r11tatte Fiskeriernes økonomiske Tab 
ved at standse disses Erhverv eller 
ved at tvinge dem til at sælge til 
Hjemmemarkedet til Priser under 
Produktionspris + saamegen For
tjeneste, at Producenterne kan leve. 

Smidt Nissen. 

En ny Fiskeordning. 
-0-

Forbud mod Eksport af sal
tet. tørret og røget Fisk. 
Lørdagen d. 11. August udstedte 

Justitsministeriet en ny Bekendt
gørelse om Eksporten af Fisk. Her
efter forbydes Udførsel af Fisk af 
enhver Art i tørret, saltet eller rø
get Tilstand. 

Udførsel af fersk Fisk i levende 
eller slagtet Stand kan kun foregaa 
gennem avtoriserede Eksportører 
efter nærmere fsstsatte Regler. 

Udførsel maa kun foregaa over 
følgende Toldsteder,' pr. Bane over 
Gedser, Vedsted og Vamdrup, pr. 
Skib over Skagen, Frederikshavn, 
Aarhus, Grenaa. Fredericia, Faaborg 
Bagenkop, Rudkøbing, Marstal, Søby 
paa Ærø, Langø pr. Nakskov, Ged
ser, Stubbekøbing, Rønne, Svaneke 
og København. 

Udførsel af Fisk, der er under
kastet anden Behandling end Tør
ring, Saltning eller Røgning llkal 
Ioregaa i Overensstemmelse med de 
af Landbrugsministeriet til enhver 
Tid givne Forskrifter. 

Bekendtgørelsen træder i Kraft 
Onsdag den 22. August. 

(Dansk Fiskerilirlenoe). 

Vort Fiskemarked i 
Tyskland. 

-o-
Del' er noget uforstaaeligt i den 

Kendsgerning, at. Tyskerne, nu midt 
under Krigen, da man skulde tro, 
de netop havde Brug for næsten 
ubegrænset Mængder af Nærings
midler, ikke en Gang ønsker den 
normale Import af ~Fisk fra Danmark. 
Saadan forholder det sig imidler
tid, idet Priserne paa Aal f. Eks. 
har naaet et saadant Lavmaal, at 
Eksporten herfra Landet faktisk er 
ophørt. Ligeledes lukkes der af 
for al Tilførsel af Hornfisk, Stenbi-
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der, Makrel og Brisling. Grunden 
hertil maa antagelig søges i svig
tende Købeevne. Politiske Aarsager 
synes udelukkede, da vort Forhold 
til vor sydlige Nabo, er, og altid 
har været strengt korrekt i enhver 
Henseende. Beller ikke kan man 
tænke sig, at Tyskerne vil søge at 
opnaa usædvanlig lave Priser paa 
Fisk fra Danmark ved deres Manøv
rer, dertil kender De os sikkert for 
godt, og ved, at vi er saa meget 
Forretningsfolk, at vi øjeblikkelig 
reagere, naar vi mærker, at Forret
ningen ikke betaler sig. Det maa 
derfor, saa vidt man kan forstaa det 
af de senere Tiders Tegn og under
lige Gerninger, enten være selve 
Spørgsmaalet om Pengene til Dæk
ning af en større Fiskeimport, det 
i Øjeblikket drejer sig om, eller en 
stor og gennemført Nedslagtning af 
I(reaturer, som en Følge af delsvis 
Fodermangel, der bevirker, at Ef
terspørgslen efter Fisk er mindre. 

Ifølge Fiskeriberetningerne der
nede fra synes det absolut ikke at 
være Overflod af Fisk i Tyskland. 
Kystfiskeriet, hvortil Bavfi8keriet jo 
nu er indskrænket, kan umulig 
give noget stort Udbytte, dels paa 
Grund af Mangel paa Folk og sær
paa øvede Folk, og dels som en 
Følge af Redskabernes Kostbarhed 
og utilstrækkelig Mængde; Fersk
vandsfiskeriet lider selvfølgelig un
der ganske de samme Mangler. 
Hvad endelig angaar Damkulturene, 
hvorfra Tyskerne under fredelige 
Forhold faar en ator Mængde ud
mærket Fisk, saa ligger de paa Grund 
af de vanskelige Forhold ogsaaom
trent ganake stille. Ørredkultu
rerne kan ikke skaffe sig Foder, og 
maa derfor afholde sig fra enhver 
Produktion af Spisefisk, og alene 

indkrænke sig til at opretholde en 
lille Bestand ef Fisk, som skal be
nyttes til at nyskabe Kulturerne, 
naar Krigen engang er forbi og 
normale 'l'ilstande for Fodertilfør
sel og Tilsyn atter er til Stede. 

Hvad Karpedambrugerne angaar, 
stiller Sagen sig heller ikke videre 
gunstig for disse. Ifølge de tyske 
Fiskeriberetninger henligger alene 
i Provinsen Preussen mindst 1/20 Del 
af Damarealerne tørre, saa man vil 
heraf forstaa, at Situationen er ret 
alvorlig, og dobbelt irriterende for 
Tyskerne, fordi den forløbne Som
mer, paa Grund af den stærke 
Varme, har været særlig gunstig 
Tilvæksten hos Karperne. Men 
hvor alvorlig Situationen end 
er i Tyskland for Øjeblikket, om 
nogen egentlig Næringsml1.ngel kan 
der ikke være Tale, naar man ikke 
ønsker at importere vor gode og 
og forholdsvis billige Fiske, som 
man før Krigen satte saa stor Pris 
p~ R~ 

Forskellige Oplysninger 
om Brasens Tilvækst og 

Alder. 
-o-

l det sVf'nske Fiskeri· og Jagtblad 
"Fdm Skog ooh Sjø" for 15. August 
findes følgende ganske interessante 
Meddelelser: 

Efterfølgende Fakta, som meddel
tee mig af den erfarne Jæger og Fi
sker, Agronom A. Velander paa 
Krækmæla i Kalmar Lehn, fortjener 
paa Grund af sin store teoreti!lke, 
:!!aavel som praktiske Interesse at 
blive almindelig bekendt. 

I Aarene 1879, 1880 og 1881 ud~ 
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sattes i Boasøen i Krækmæla Sogn I 
t.ilsammen c. 300 Stk. Smaabrasen, 
Bom under Legen fangedes i den 
nogle Kilometer derfra liggende Sø 
Tarmlængen. Brasenerne var, da 
de fangedes, saa store som Haand
flader. De bares i Spande mellem 
Søerne. Vandet i Spandene om
byttedes undervejs og ingen af Bra- I 

senerne døde under Transporten. I 
Boasøen fandtes ikke forud for deune 
Udsætning nogen Brasen. I de føl
dende Aar fangedes enkelte Brasen 
i Boasøen, og disse var temmelig, 
store og meget fede. Den &tørste 
Fangst, som blev gjordt paa en 
Gang fik man i Aaret 1900 eller 
1901 med et Brasennæt, som Hr. 
V. havde anskaffet sig. Hermed 
fangedes 11 Stk. Brasen med en 
Vægt af tilsammen 34 kg. V ægten 
varierede mellem c. 3,0 4,0 kg 
pr; Stk. Som man vil se var det 
ret anselige Fisk. 

Efter alt at dømme har denne 
Brasen aldrig forplantet sig i Søen. 
En Gang i Aaret 1890 har en Per
son dog troet at have iagttaget 
Leg. I Aaret 1890 blev der ogsaa 
fanget et Par Smaabrasen, men da 
man nogle Aar forud -havde udsat 
befrugtet Brasenrogn, kan det ikke 
med Sikkerhed afgøres, om disse 
enkelte Smaabrasen er Resultatet 
af Leg ell~r af den udsatte Rogn. 
Da Smaabrasen ikke senere fange
des i Søen, tiltrods for at der fiske
des efter dem med dertil alpassede 
Redskaber, kan disse enkelte iagt
tagne Smaabrasen kun betragtes 
som en ren Undtagelse. 

Men mærkværdigt var det, at der, 
ikke fandt en Forplantning Sted, 
thi Søen havde gode Legepladser, 
og man fangede ikke saa sjældent 
legemodne Han- og Hunbrasen. 

Som Følge af den udeblevne For
plantning er Brasenen med Aarene 
bleven mere og mere sjælden i Boa
søen og maa nu anses for at være 
ganske uddød. Den sidste Brasen, 
som fangedes, var i Aaret 1913. 
Den vejede 3 kg, men var meget 
mager og betydelig større, end 
Vægten angiver. I Virkeligheden 
en rigtig Kæmpe. 

I de sidste Aar og senest i Aaret 
1915 har man funden enkelte meget 
store og radmagre Karper iland
drevne ved Bredden. 

Det skulde heraf synes, at man 
har at gøre med en naturlig Ud
døen al de oprindelig udplantede 
Brasen paa Grund af Alderdom. 

.Man bestyrkes i denne Antagelse 
j den stadigt tiltagende Størrelse 
og Iudividantallets succesive For
mindskelse. 

Antager man at Brasenerne ved 
Indplantningen var ca. 3~10 Altr 
gamle - da Brasenstammen i Tarm
længen Søen el' temmelig langsomt 
voksende, vil man finde, at Brase
nerne i Boasøen har naaet en Alder 
al mindst 35 Aar*). 

Af det foregaaende vil det ogsaa 
fremgfia, at Brasenen i Boasøen 
omkring 20 Aar efter Udsættelsen, 
naaede en Vægt af ca. 3,0-4,25 
kg. Denne Tilvækst maa betragtes 
som særlig god og findes næppe 
bedre i Svarrig. 

I Sammenligning hermed kan det 
have sin Interesse at se, hvorledes 
Brasenstammen forholder lig i Søen 
Tarmlamgen, hvorfra Boasøens Bra-

*) Kedeligt at der ikke blev forelaget 
SkælundersøgeIsel' paa de udsalte 
og fangede Brasen. Ovenstaaende 
Beretning vilde i saa Tilfælde.have 
været ganske anderledes værdifuld. 

Red. 
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sen var taget. Det viser sig da, 
at Brasenen i Tarmlænger Sø vok
ser meget langsomt, er mager 
og sjældent Daar en Maximalvægt 
af 1 kg. Brasenstammen er saa
ledes her, hvad man populært 
kalder for degeneret. At en virke
lig Degeneration forekommer her 
er dog ikke rigtigt, hvad man hl. a. 
vil se af, at den samme Brasen kan 
opnaa en betydelig Størrelse og Vægt, 
naar den kommer under andre For
hold, hvor der bydes den tilstrække
lig Næring. Fol' at forbedre og 
ophjælpe Brasenbestanden i Tarm
længen Sø kræves del' derfor heller 
ikke andet end en stærk Befiskning, 
saa Antallet af Fisk kommer til at 
staa i et rimeligt Forhold til .Mæng
den af Fiskenæring i Søer). 

Hvilken dominerende Rolle Næ
ring8mængden 8piller for Fiskenes 
Triv8el, vil man forstaa af føl
gende: 

I Boasøen fandtes, føl' Indplant. 
ningen af Brasen fandt Sted, en 
Mængde store Skaller. Efter Ind
plantningen kunde man iagttage at 
Skallernes Størrelse blev mindre 
og mindre og tilsidst forsvandt de 
ganske, for senere hen, da Brasenen 
igen blev sjældnere, at optræde 
igen. 

Der turde næppe være Tvivl 
om, at Skallerne8 ringere Størrelse 
og periodiske Forsvinden har 8taaet 
i nært Forhold til den mindskede 
Næringsmængde i Søen, idet Skal
lerne ikke har kunnet konkurere 
med Brasenerne. 

Grunden til, at Bra8enerne ikke 
har forplantet sig i Boasøen er 
vanskelig at forstaa, Forfatteren 
mener, at det tildels skyldes, at 
Brasenen hovedsagelig fangedes i 
Legetiden, dels at Forholdene i Søen 

ikke egnede sig til disse Fisks 
Leg"'). 

Af det foregaaende fremgaar i 
Korthed følgende: 
1. Brasen af en langsomt voksende 

Brasimstamme (Maximalvægt ca. 
l kg) har efter Indplantning i 
en Sø, hvor der var rigelig Næ
ring, særlig paa Grund af For
plantningens Udeblivelse, vist 
meget god Tilvækst og naaet en 
betydelig Størrelse (Maximalvægt 
over 4 kg), 

2. Brasenindplantningen havde til 
Følge, at Skallen delvis forsvandt 
af Søen paa Grnnd af Nærings
konkurens. 

3. De indplantede Brasen levede 
delvis endnu ca. 35 Aar efter 
Indplantningen, men synes ved 
denne Tid og Aarene nærmest 
forud at dø en naturlig Død af 
Alderdom. Heraf kan man be
regne, at Brasens naturlige Livs
grænse er fra 35 til 40 Aar. 

4. Brasenerne naaede ved ca. 25 
Aars Alderen en Vægt af op til 
over 4 kg. Ved en Alder af 
ca. 35 Aar viste de ved yderlig 
Magerhed og mindsket V ægt, 
at Livsgrænsen nærmede sig. 

Wanderer. 

Bæveren. 
-o-

l den historiske Tid har Bæveren 
ikke levet i Danmark undtagen ien 
h('kjendt historisk Homan fra Bon
dekrigens Tid, hvis Forfatter lader 

*) Vandet i Søen har rimeligvis paa 
Grund af Tilstedeværelsen af mange 
Kildevæld, eller andre Aarsager, 
været ror koldt til at Brasen kunde 
forrette sin Leg. Red. 
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sin Helt, med sin aldrig fejlende 
Bue, skyde den i en jysk Aa, og 
denne Jagtoplevelse hører altsaa til 
dem, der fødes af en frodig Fan
tasi, men staar i et noget kjedeligt 
Forbold til den nøgne Sandhed. 

Derfor kan Bæveren jo dog nok 
have holdt sig her i Landet, til 01-
tids-Mennesket tog dette i Besid
delse, men os er det forøvrigt ikke 
bekendt, om man bar fundet Lev
ninger af Dyret i Køkkenmøddingerne 
eller andetsteds under saadanne 
Forhold, at Samtidigheden er givet. 
Derimod er det fuldt bevist ved 
Fund af Skeletdele, navnlig Hoved
skaller, at denne ejendommelige 
Gnaver en Gang i en fjern Fortid 
har boet paa dansk Grund, og dette 
maatte jo ogsaa paa Forhaand for
modes, da den indtil den Dag idag 
har holdt sig i Norge og Nordtysk
land. 

Videre talrige ere vore hjemlige 
Fund intidlertig ikke, og derfor vil 
følgende Meddelelse, som Hr. Gods
forvalter Lind paa Herlufsholm har 
haft den Godbed at tilstille D. Jgtt., 
formentlig blive læst med levende 
Interesse; 

"En Husmand ved den saakaldte 
Ganges Bro, lidt Nord for Herlufs
holm. fandt en Dag ved Gravning 
i sin Grusgrav, der har en stejl 
Brink ned imod Susaaen, Skellet
dele af et Dyr, hvis Cranium vakte 
hans Interesse, da det lignede en 
Hares, men var meget større, og 
han samlede da omhyggelig alle 
Knoglerne sammen. Da jeg fik at 
vide om dette Ii'und, gjorde jeg 
Læreren i Zoologi ber ved Skolen 
bekendt bermed, og ban tog strax 
Affaire. Det vidste sig at være Skel
lettet af ell Bæver, som formodent
lig bar levet i Sueaaen for mange 

Aur siden og har haft sin Bopæl 
ind i Brinken mod Aaen, og ved en 
Nedstyrtning eller et Skred er om
kommet. Det vides jo, at Bæveren 
udenfor den sædvanlige Coloni bar 
brugt ligesom Odderen at grave sig 
ind i Aabrinker. Vedkommende 
Lærer erhvervede alle Skeletdeleue 
der ere meget vel bevarede, og hvor
af kun mangler et Forløb og nogle 
Tæer samt et Par Halehvirvler. Det 
bele er sat sammen af en Conser
vator og Herlufsbolms Skoles 
Samling ejer nu en veritabel gam
mel Susaa-Bæver". 

* * * Omtrent samtidig med dette Brev 
modtog vi med Posten et Bind af 
Norsk Jæger- og Fiskeriforenings 
Tidsskrift, bvori der findes nogle 
Oplysninger om den ret anselige 
Bæverkoloni, som findes i det syd
lige Norge. Anledningen til Om
talen er forøvrigt, at Nedenes Amt
ting har indsendt et Andragende 
til Landbrugsdeparternentet om Til
ladelse til at fælde Bævere i De
cember og Januar Maaneder, at 
Departementet har udbedt sig Jæ
ger- og Fiskeriforeningens Erklær
ing i denne Anledning, og at baade 
nævnte Forening og Nedenes Jæger
og Fiskerforening bestemt bar fra
raadet at gaa ind paa dette An
dragende, som forøvrigt ogsaa synes 
at være lidet motiveret. Den norske 
Stat erstatter nemlig Skovejerne den 
Skade, Bæverne gør, og Erstatnin
gerne, som lUenes at være rigeligt 
tilmaalte, vare i 1914-][) 1676 Kr., 
i 1915-L600 Kr. og i 1916-17 
144. Kr., altsaa Summer, som tyde
ligt ViS8, at Skaden er højst ube
tydelig. 

I et af Svarene oplyses det imid
lertid, at Bestanden i Nedenæs og 
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tilstødende DeJe af Bratsberg kan 
ansJaas til 6 il, 700 Dyr, et Tal, der 
er stort nok til, at Bæverne kunne 
danne Kolonier og opføre deres 
Dæmninger, men dog altfor lille 
til at taale en Forfølgelse, dermaatte 
blive skæbnesvanger for Dyr, der 
nu er blevne halvtamme ved lang
varig Fredning. 

I det nordlige Norge og Sverige 
har der i alt Fald indtil for faa 
Aar siden været enkelte Dyr i nogle 
af Elvene, men disse Rester af for
dums Stammer har vist levet 
deres længste Tid, hvis de ikke alt 
er udryddede. (Dunsk Jagttitlelldel. 

~lindre :Meddelelser. 
Den bekendte tyske Biolog Dr. 

Ludwig Brtihl, der bl. a. var Tysk
lands Repræsentant ved den store 
Fiskeriudstilling i København 1912, 
udsendtes, kort før Verdenskrigens 
brød ud, til tysk 0stafrika, for paa 
Regeringetls Vegne at søge at op
hjælpe Ferskvandsfiskeriet i dettr 
store Landomraade. I de sidste to 
Aar er der ingen Efterretninger 
kommet fra Doktoren, og først for 
ganske nylig bringer den tyske 
Fischerei-Zeitung for 12. August 
den Meddelelse. at han er faldet i 
engelsk Fange~skab. Meddelelsen 
kommer fra den engelske Besiddelse 
Aden og er ad dresseret 1. Juni. 

Da Dr. Brulll imidlertid er Læge, 
og de fangne Læger ifølge Genfer 
Konventionen skal gives fri og ud
veksles, er der al mulig Udsigt til, 
at han snart vil vende tilbage til 
Tyskland, hvad der sikkert vil 
glæde hans mange Venner at erfare. 

Fiskemester 
ønsker varig Plads paa et Ørreddam
brug eller Klrekkeanstalt 1iI første No
vember eller senere. Nærmere Oplys
ninger ved at indlægge Billet mrk. 
»Fiskemester« paa llladets Kontor. 

Aal, Laks, Orred, 
Foreller 

og Ferskvandsfisk 

købes til højeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 
It'ejl~ade 21, Aarhus. 

T~legr.-Adr. )}Ip«. Tlf. 282. 

_____________________ R ___ ed. _~~~~~~~~~~~~~~ 

Fiskeriet "AaJykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prin13 øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørre(l samt Sættefisk af I{3l'per og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred. Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 
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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. 

c5JJ~9d8K fl)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~I) 
]K lK 

Portionsørred, i 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvog'n paa nærmeste 

Jernbanestation. 

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

"'i8ehllandl!~ Domaschke, Bel'lin 40. '. 
Lehrterliltrasse 18-19. ~ 

Telegr.-Adr.: Forellenh an del. ffi 

~~~~~~~~~~~~~~~i 
Statskonsulent, Magister Chr. Løftinr:. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (AktiesIllskab) Ted Rasmussell-Kro,h. 
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Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktioil oy Kontor:D'l'. phil. 1:Iojjuwym', Sot'ø. 'Iele/an 24. 

lndlneldelsel' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller !il cl Medlem af 

Bestyrelsen. Aarskonlingent 4 Kr., h\'orlor :.\clecllemsbladet erholdes gl'aHs tilsendt 

NI', IS. 15. Septemhcl'. lun. 

Indbohl: 
Sandarlen i Maribo Norresø. 
Kødhakkemaskinerne, 
Laksens Spring. 
Beholdningerne ar Tjære, Yisse Fiske

redskaber o. l. 
Om Geddeyngel. 
Om Fiskenes Føde i de danske Far'

vande indenfor Skagen. 
Annoncer. 

Sandarten i Maribo 
Nørresø. 

-0-

Fra Fisker ellI'. Nielsen, Maribo, 
har vi forleden Dag modtaget en 
iill!l Sending Sandart, "om stammer 
fra ovennævnte Sø. Br. Nielsen 
ønskede Fiskene undersøgt efter 
Skælmetoden for at bestemme deres 
Alder, 

Sandarten udsattes første Gang 

som befrugtet Æg i Madbo Nørreso 
i Aaret 1913. Samme Efteraar 
indfangedes et Eksemplar, som va.r 
}l cm langt; det følgende Foraar 
et andet Exemplar, [;om ogsaa 
havde en Længde af O cm. End
videre to Eksemplarer fra Efteraaret 
1914, som havde tydelige Aaringe 
paa Skællene og haYde naaet den 
respektable Længde af henholdsvis 

17 og 19 cm. Senere el' der fan-
llogle Eksemplarer paa 11/2 til 

2 l)d. og som Efterkommere af 
disse Fisk fandtes endelig i Sen
dingen 2 Stk. Sandart pau 10 cm., 
som ved Skæl undersøgelsen viste, 
at de var fra indeværende Foraal'. 

Af ovenshaende Meddelelse vil 
man se, at Indplantningen af den 
udmærkede Sandartfisk Ol' lykkedes 
j Maribo Nørresø, hvilket afgiver 
et nyt Bevis paa, at Forholdene i 
vort Land passer for denne Fisk. 
Der er derfor al mulig Grund til 
at arbejde paa denne hurtigvok
sende, velsmagende Fisks U dbre
delse i vore Søer, "elv om det der
ved skal gaa ud over vore hjemlige 
Aborrer. 

SiJstnævnte Fisk vokser Ilemlig 
Sila uhyre langsomt i Sammenlig
ning med Sandarten, at al Kon~ 

kunence paa l;'ot'haand er udelukket. 
Red. 

Kødhaldr eIna skin erll e, 
som anvendes til at findele det Fo
der, som skal ædes af vore Damfisk, 
er langtfra pl'aktiske. 

Disse Maskinel' sønderdeler Fodret 
alt for meget, især til Sættefisk og 
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større Fisk. Meget af dette levrede 
Foder opløses i Vandet og gaar saa
ledes tabt for Fiskenes Maver; men 
tilmed forurener disse Foderdele 
Dammene, især i varme Sommerdage. 

Vi skulde have en Maskine, dB!' 
kunde skære, eller klippe (som 
Høstmaskinekniven) Foderet i Bil
dinger eller Strimler. Fodringen vil
de blive mere rentahel, ligesom ogsaa 
Sommerdødeligheden vilde mindskes 
betydelig. 

Smidt Nissen. 

Hr. Smidt Nissen har fuldkom
men Ret i sin Klage over Kødhakke
maskinerne. I alt for mange Til
fælde maler de, eller rettere pres
ser de Foderet for stærkt, Bas alt 
for meget af den dyrebare Saft 
gaar tabt. 

Jeg skal i Anledning heraf pege 
paa nogle Erfaringer, jeg gjorde 
under mit Ophold ved Piskeanstal
ten i Starnberg (Bayern). Oernede 
benyttedes ogsaa Kødhakkemaskinen 
til at sønderdele Foderet med; men 
for at undgaa Tab derved, brugte 
vi altid at inblande Ostestof i det 
malede Fode!'; dette Ostestof opsu
gede al Kød- eller Fiskesaften, saa 
intet gik til spilde og Foderblan
dingen fik tillige en ganske udmær
ket Konsistens derved, saa det me
get let lod sig rulle til nævestore 
Kugler, som derefter kastedes i Dam
men, og som Fiskene saa nappede 
af saa længe, der overhovedet var 
noget tilbage af dem. 

Ostestoffet kan fabrikeres uden 
større Vanskelighed ved f. Eks. !lt 
opvarme skummet Mælk med et no
get mindre Kvantum Kærnemælk 
til Ostestoffet bundfælder. 

At Kødhakkemaskinerne i mange 
Tilfælde burde suppleres med en 

eller anden Slags Kødskæremaskine, 
derom er der imidlertid næppe Tvivl, 
og saadanne maatte vel uden større 
Vanskelighed kunne konstrueres; jeg 
kunde tænke mig, at de skulde 
være noget i Hetning af de Maski
ner, der benyttes til at skære Paa
læg med, men selvfølgelig i meget 
simplificeret Skikkelse. 

Red. 

Laksens Spring! 
-o-

l Fischerei-Zeitung for 2. Sep-
tem bel' findes en lille Artikel, 110m 
omhandler dette Spørgsmaal og som 
vi her skal gengive: 

En Amerikaner ved ~ avn Morris 
har foretaget en hel Del Under
søgelser angaaende de Spring, som 
Laksen kan foretage, naar den vil 
overvinde de Hindringer, som den 
møder paa sin Vej gennem Floderne, 
for at naa op til sin Legeplads. 

Mr. Morris er ved sine Under
søgelser kommen til det Resultat, 
at Spring til en Højde af 5 Meter 
kan forekomme. Springenes Højde· 
er endvidere forskellig i de for
skellige Floder. I Washcota Floden 
observerede Amerikaneren Spring 
paa 1,80 m og i et enkelt Tilfældo 
paa 2,40 m Højde. l Ottoman 
Ploden forekom Spring paa 3 m 
Højde og i ganske enkelte Tilfælde 
blev en Højd9 af 43/4 m naaet. 
De højeste Spring har Mr. Morris 
iagttaget i de'n hvide Flod i La
brador. 

Der springer Laksene gennem
snitlig 3,50 m højt, ja, enkelte 
særlig kraftige Fisk· endda 5 m. 
Tiden, som en Laks bruger for at 
springe i tre Meters Højde, an
drager kun faa Sekunder. 
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Laksene indlader sig imidlertid 
kun ugærne paa en saadan Kraft
udfoldelse. De staal' ofte i Dage 
og Ugor foran en større Forhindring 
forindcn de bestemmer sig til at 
forsøge at forcere den med et 
mægtigt Spring. 

Umuligt er det dog ik ke, at de 
under saadanne Omstændigheder 
afveutflr bedre Vind· eller Stl'øm-
forhold." St. 

Beholdningerne af Tjære, 
visse Fiskeredskaber o. L 

-0-

Indenrigsministeriet har l!'redag 
udstedt følgende Bekendtgørelse: 

Det paabydes enhver Producent 
(Fabrik, Gasværk o. s. v.) og For
handler (GrossPrcr, Detaillist, Drugs
fOrl'ning, Andelsforening eller for
retllings osv.) af de nedennævnte 
Varer, samt alle de herværende 
Repræsentanter forudenlandskeFir
maer, dcr matte have Varer af den 
hel' omhandlede Art liggende hel' 
i Landet for Firmaets Regning, uop
holdelig at afgive Indberetning om 
Størreh"en af deres Beholdning pr. 
Mandag den 27. August d. A. Af
ten af følgende Varer, hvad enten 
denne findes pan den Paagældenes 
Lager, paa indenlandsk Jernbane 
eller Jernbanestation, i dansk Havn 
eJler Skib i Fart mellem danske 
Havne eller maaUe være anbragt 
paa anden .Maade her i Landet: 

1) Fiskenet og ~'iskegarn, saavel 
bunden som ubunden (Fiskeivist), 
for ssa vidt Lagcret andrager 50 
kg. eller derover. 

2) Vaadtov og Teller, for saa vidt 
Lageret andrager 250 kg eller der
over. 

B) Kultjære, for saa vidt Lageret 
andrager 5 Tdr. (l Td. = 190 Liter) 
eller derover. 
4) Finsk Tjære, for saa vidl La

geret andrager 2 Tdr. (1 Td. = 1 '25 
Liter) eller derover. 

5) Carbolineum. for saa vidt La
geret andrager 200 kg eller der
ovor. 

Indberetningen, der indsendes til 
nen overordentlige Kommission af 
8. August 1914, Kirkelongangspor
ten, Christiansborg, Københav IC, 
senest Torsdag den 30. d. M., skal 
- foruden Indsenderens Navn og 
Adresse (Kommune) - indeholde 
nøjagtig Oplysning om Mængden, 
angivet i kg. ellel; Td., samt om, 
hvor de enkelte Partier paa det 
anførte Tidspunkt befinder sig. 

Den ne Bekendtgørelse træder straks 
i Krnft. Den, der undlader at ef
terkomme Paabudet, saavel som 
den, der forsætlig afgiver vildle
dende eller urigtige Oplysninger, 
straffes med Bøder indtil 10,000 
eller med Fængsel. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Om ueddeyngel. 
-o-

l Nr. 8, 1917 af Algemeine ~'i

scherei-Zeitung skriver MichL Berr 
om dette Emne, og henviser sam
tidig til en Artikel i samme Tids
skrift Nr. 5, 1912. 

Artik l€'n findes oversat til Svensk 
Fiskeri-Tidsskrift, hvorfra vi har 
till adt os at tage den: 

En Geddehun paa 3 a 5 kg Vægt 
producerer mellem 60,000-100,UOO 
Æg. Hvis Kunstbefrugtningen lyk
kes, kan 2/3 heraf blive klæk
kede. Spæd Yngel kalder man de 
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l Klækkeapparaterne fremkomne 
Fiskeunger. Forsendelse bør ske, 
medens de endnu har Halvdelell af 
Blommesækken. Denne Yngel kan 
forsendes i forholdsvis store Mæng
der i smaa Transportspande, da 
dens Iltforbrug er yderst ubetydeligt. 
Den er endnu fuldkommen uudviklet 
og kan kun en ganske kort Stund 
ved at bevæge Halefinnen hæve sig 
op i Vandet. Den meste Tid mali. 

den ligge stille nede paa Bunden. 
Denne hjælpeløse Tilstand hos den 
spæde Yngel foraarsager, at den 
samler sig i en tæt Sværm i Tran

sportspanden, paa det Sted i Spanden, 
hvor Vandet er mest i Ro. 

Det samme Forhold gælder ogsaa 
ved Forsendelse af ældj'e Yngel, 
"Sættefisk", som sendes i større 
Fade; her samler den matte og 
døde Fisk sig paa de Steder, hvor 
Skvulpninger i Vandet er mindst, 
nemlig i Fadets Midte. Dette har 
aldeles intet at· gøre med Varme 
eller lignende, men beror ganske 
paa fysiske Aarsager. Spæd Yngel 
bør helst udsættes i Damme og da 
spredes saa meget som muligt, Til 
Trods herfor vil den større Yngel 
alligevel si ugo en Mællgde af den 
spæde YngeL 

I rindende Vand er U clsættelse 
af saadan Yngel ganske bortkastet, 
hvis der samme Sted findes aar
gamle Rovfisk. Enten disse or 
Ferskvandsulken (Cottus gobio) eller 
en Stime smaa Aborre, saa skal 

Sagen snart blive grundig klaret. 
Forfatteren anser for ønigt alle 

ældre Smaadyr ædende Fisk (d. v. s. 
alle som ikke er egentlige Rovfisk) 
for at være Yngelædero. 

Hvis man imidlertid alligovel 
trods dette udsætter spæd Yngei 
paa saadanne Steder, saa bør man 

sprede den over et saa stort Areal 
som muligt, samt slippe don ud paa 
Steder med megen Plantevækst i 
Søer eller i vandførende Grøfter 
hvor der ikke findes andre Fisk. 

Gravene maa være beskyttede 
mod Højvande og staa i Forbindelse 
med Hovedvandet. 

Hvis man lader Gedderne selv 
besørge Gydningell {aal' man SOUl 

Hege] spæd Yngel, hvis der fin
des tilstrækkeligt med friske Han
g-edder. Naturen bruger flere Han
ner til Legen, idet kun en blandt 
seks Cl' fuldt befrugtningsdygtig i 
aet givne Øjeblik. Do andre er 
enten for smaa, eller syge, eller 
maaske ikke fuldmodlle paa det 
givne Tidspunkt. Den kraftig be
frugtende Han svømmer tæt hen til 
HllnnH)S Sid!:' og viger ikke derfra, 
samtidig svømmer de andre I1anner 
omkring Pari'ot. 

Meget ofte følges en ~stor Hun
gedde af en Mængde Han ged del', 
men der el' aldrig mel'e end to, en 
til højre, og en til venstre for 
Hunnen -- gærne et Par 4-5 Aars 
Halmel' som iværksætter Be
h·ugtningen. De andre kommer i 
anden eller tredje Hække og er 
gærne ikke fuldmodne eller gaar 
lige saa gæl'11e til en anden Hun
gedde for at vinde GUI1t1t hos hende. 

En naiUl'lig Befrugtni ng kan give 
90--95 % som Resultat. 

En solrig, varm Dag er i Reglen 
tilstrækkelig for en Hun til at lege 
ud. Efter Legen trækker Gedden 
ud paa dybere Van d for at hvile 
sig, men snart efter følger den d e andre 
Fisks Leg for at æde og samle 
Kræfter. 

Det befrugtede Geddeæg behøver 
9-11 Dage ved 1l0rmaJt, varmt 
Vejr for at' udvikles. Ved Tem-
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peratursænkninger standses Yngelen 
i Udviklingen. Særlig behøver den 
spæde Yngel meget Solskin ror at 
gøre en Ende paa ÆggesækkeJl. 
Jeg har haft Yngel, som har haft 
Blolllmesækken fra 1/4 til 25 Dage. 

Hvis Vejret uafbrudt er solrigt 
i 12 Dage efter Berrugtningen, sna 
kan man paa 12 Dage have god 
naturlig klækket Yngel, som alle
rede begynder at gaa paa Rov. 

Men ved Vejromslag kan dette 
trække ud til 4-6 Uger inden 
Bloæmesækken helt forsvinde I' og 
Fisken gaar paa Hov. Denne Tid 
el" særlig skæbnesvanger fol' den 
spæde Yngel. Eu stOL' Del gaa!' 
til Grunde af Sygdom og anden 
Svaghed. Kun gallske frisk Yngel 
bliver til kraftige Røvere. Tænder 
ag Finner er nu ganske godt ud
viklede. Den lille Gedde hegynder 
at søge sig Gemmesteder; hvis det 
kniber med :Fødell, saa tagor 
den sin Tilflugt ti I N æveretten. 
Paa kort Tid decimeres Yngelen 
saaledes, at del' til sidst kun el' 
nogle faa stærkeExemplarer tilbage. 

Man beregner til Udsætning 3000 
Stk. saadan ædende YngeJ pr. Kilo
meter rindende Vand og 3000 Stk. 
pr. Hektar stillestaaende Vand, alt 
efter Væbtbestanden. Udsætningen 
maa ske hurtigt. Vandforandl'inger 
maa undgaas under Transporten, i 
alle Tilfælde maa d~r ikke pl1a

hældes for koldt Vand. Lys maa 
ikke komme til Yngelen, da de 
ellers falder over hverandre. Stærk 
Skvulpning af Vandet bør ogsaa 
undgaas under rrrallsporten. 

Yngelen uJsættes paa tæt be
voksede, varme Pladser, hvor der 
findes anden Fiskeyngel i Mængde 
eller ogsaa i tlskefattige Grave og 
Grøfter. 

Yngelen rors vinder da meget 
hurtigt mellem Planterne og skjuler 
sig selv for sine Fjender. 

Efter faa Dages Forløb Itar hver 
lille Fisk udvalgt sig sit specielle 
Gemmested og vokser i Løbet af 
10 -14 Dage til en forholdsvis be
tydelig Størrelse. Nu h:1r den unge 
Fisk klaret de værste Vanskeligheder, 
og et Geddevand er bleven til
strækkeligt besat eller i hvert 1'il
fælde nok til at opfriske Blodet 
hos den faste Bestand. 

Om 111iskenes Føde i de 
danske .Farvande inden-

for Skagen 
skriver Redaktøren af Dansk Fiskeri
tidelldende Hl'. Magister Bøvil,g 
Petersen føl gende: 

Dansk biologisk Station har i 
Sommer udsendt sin 24. Aarsbe
retning, der indledes af Direktøren 
Dr. C. G' Joh. Petersen, med en 
Afhandlig om vore almindelige Kut
lingers l7dvildinger fra Ægget til 
voksen Fisk, men hvis Hovedind
bold er en af Stationens Assitent, 
call d. mag. H. Blegvad roretaget 
Undersøgelse og Fremstilling af et 
for Fiskeriets Udøvere saa interps
saHt og vigtigt Emne som Fiskenes 
Pode. 

SOln Grundlag ror cand. mag. 
IHegvads Undersøgelser tjener den 
af Dr. Petersen i tidli gere Bel et
ninger udførligt paaviste Kendsger
ning, at de pas vore Farvandes 
Bund levende Dyreformer ikke op
trædor i Flæng, vilkaarligt blan
dede mellem hverandre, men grup
perer sig naturligt i karakteristiske 
Dyresamfund. 
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Denne Gruppering vil bedst for
staas, naar man sammenligner den 
mod et af alle godt kendt Forhold 
paa Landjorden. Enhver ven af 
Selvsyn, hvilken iøjnefaldende For
skel der er paa Plantevæksten i 
vore Enge og vore Heder, i Bøge
skoven og i Ege- eller Naaleskoven 
i yore Moser og paa Vest jyllands 
Klittel', Alene nogle faa Timers 
Rejse tværs igennem Jylland fra 
0st- til Vestkysten vil for Iagtta
geren ved Kupevinduet oprulle en 
Hække indbyrdes meget forskellige 
men hvert for sig karakteristiske 
Plantesamfund, der afløser hveran
dre, eflorhaanden som Jordbunden 
og KlJmatfol'hold skifter. Karakter. 
En nærmore Undersøgelse ude i 
11 arken vil vise. at hvert af disse 
Samfuml har sine høl11hersksnde 
PJantel', sine "Karakterplantcl''' , og 
at disse paa mange Maader or til
passede efter de ejendommelige .J01'd
bunds- og klimatiske Forhold,' hvor
unde}" de vokse1'. Man behøver blot 
at tænke paa saa typiske Karakter
planter som Hedelyngen eller Klit
ternes Hjelme og Marehalm for 
strakst at faa et slaaende Indtryk 
af deres Tilpasning efter Vokse
stedets ugunstige Betingolser. 

De er udprægede Tøl'hedsplanter, 
ganske anderledes godt, beskyttede 
mod' stærk Vandfordampning end f. 
Fks. de i von" Enge og ved Sø
bredderne voksende, saftige Væk
ster. Eller tænk paa Modsætnin
gen mellem den plantefattige Skov
bund under Bøgeskovens tætte Skygge 
og den frodige Blomster- og Krat
vegetation, der bar Lov at brede 
sig under de aabne, sollyse Ege
kroner. Alle vil fra eget Kend
skab til vort Lands Natur kunne 
fremdrage endnu flere Eksempler 

paa saadanne naturlige Plantesam
fund. 

Æren for at have paavist dette 
i Enkelthederne og nærmere be
grundet de forskellige Plantesam
funds typiske Karaktertræk tilkom
mer den danske .Botaniker Profes
sor Bug. lVanning, del' endnu, skønt 
højt til Aars, Ol' ivrigt beskæftiget 
med Udgivelsen af et stort og for
trinligt Værk herom. 

Læseren spørger forundret: Men 
hvad i al Verden vedkommer dette 
- hvor interessant det end kan være 
-- Spørgsmaalet om Fiskenes Føde? 

Vi skal nu se Sammenhængen. 
Den sociale Betragtningsmaade, 

som Prot. Warming anlagde paa 
Landjordens Plantevækst (forøvrig 
ikke blot i vort Land, men over 
hele Jorden), har Dr C. G. Joh. 
Petersen llIed Held overført paa 
sine Undersøgelser af vore Haves 
Plante- og BunddY~'stiv 

Han har i tidligere Beretninger 
fra Biologisk Station (1911, 1913 
og 1915) indgaaende paavist, at de 
danske Haves Bunddyl' naturligt 
falder i en halv Snes forskellige 
Dyresamfund, og at bestemte Dyre
samfund, og at bestemte Dyrearter 
i hvert af disse Samfund er saa 
fremtrædende, at de fuldstændig be
hersker alle andre i samnie Sam
fund ganske som f. Eks. Lyngen 
dominerer over alle de andre Hede
planter, Hjelmen over Klittens øy
rige Plantevækst o. s. v. Efter de 
i hvert Samfund fremherskende Dyr 
"Kamkterdyrerne", har llan navn
givet disse Dyresamfund, og han 
har kortlagt derel! Udbredelse i 
vore FalVanile. Vi henviser i saa 
Henseende til de tre anførte Aar
gange af Biologisk Stations Beret
ninger. 
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Paa Grundlag heraf har nu cand. 
mag. Blegvad fortsat Undersøgelser 
for Fiskenes Vedkommende, og det 
har da vist sig, at "mange af dem 
el' knyttede til ganske bestemte 
Dyresamfund derved, at de med 
Forkærlighed opsøger visse Arter 
af Bunddyrdrlle fremfor andre til 
deres Næring. Ved talrige Fiake
forsøg har det knnnet konstasteres 
at man paa bestemte Bunddyrsam
fund altid træffer ganske bestemte 
Fiskearter; nogle Fisk træffes kun 
paa et enkelt Samfund, f. Eks. Aa
len og mange af Smaafiskene; andre 
f. Torsken, findes udbredt over en 
Mængde Samfund". 

Cand. Blegvads Afhandling er ba
seret paa Materiale, indfanget paa 
"Sallingsund" i Aarrækken 1899-
1915 - altsaa et betydeligt Aa
remaal, sikkert tilstrækkeligt til 
deraf at forme et paalideligt Bil
lede af Fiskenes Ernæringsforhold. 
Hans Skildring heraf er aaa ind
gaaende og interessant, at vi ikke 
blot - ·som her er forsøgt - vil 
henlede Opmærksomheden paa hans 
Afhandling, men i en Række føl
gende Artikler skal søge at give 
Læseren en Fremstilling af dens 
Hovedresultater og af nogle af de 
biologiske Iagttagelser, hvorpaa den 
er saa rIg. 

(Fortsættes). 

Annoncer. 
-0--

@~i~~i~~i~~i@~~~~~~~~~~iE~i~@ 
W. W. 
Ll.\ lf\ 
'\%1 ø. \il 

{i) J neæg (if ..m if\ 
~I ~ 

i af Æ 
1K lE 2l< Bæk- og Regnbueørred Æ 
2K 2i( 
'\l! faas bedst og billigst W 
LT\ ~ 

li{ fra ~ It . Lundgaar~ Fiskeri Æ 
li{ pr. Vejen. Ji( 

i Tilkendt GuidmedRille I 
\il paa Fiskeriudstillingen i Kø- W 

.ai benhavn 191:2. i%i 
2K ~ 
@Æ~~~i~~!~~i@i~~i~~@iE~~~!~@ 

Aal, Laks, Ørred, 
Foreller 

og Ferskvandsfisk 

købes til højeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 
]lejJ~nde 21, ARl'hus, 

T~legr.-Adr. »!P«. Tlf. 282 

3lverler 
l iJYledlems6!adef. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder priJl.la øjneæg, Yn~el og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af liarper og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christe-nsen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle O"l'eflarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælget'ens nærmeste ,Jernbanestation 

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

Ojneæo, Yngel 00 Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælg·es . 

.§}f~!ld8[( f/)am[(ullur. 
Telegl'.-Adl'.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. HainSmt __ {; P. JOTYeJlS8Jl, 

Lunderskov. Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

*~~i~~~~~~~,~~i~~~!~~E~!~~~,E~~~~~!~~~~~~~~~ 

I ~ ~ Portionsørred, I i større Ørred, Gedder, Karper, I 
/~ Suder, Skaller, . Aborrer ~ 
i.·.· Æ.". It\ købes og af'ltentes med S1lecialvogn I,au nærmeste .It\.. 
]f Jernbanestation. li: 

~ Kontant Betaling. i 
i f 
~ G. Domaschke, ~ 
t;\.1<'ischhandlnng, Hedin 40, ffi 
JK LeJirtel'strasse 18-19. 2iS.. It Telegr.-Adr.: Forene"nllandel, I 
.'~~'~~!~~E~!~~~!~~!@~~~~~~!E~!E~!~'E'~~!~tlEt;~~~~~~'E~!E~ 

StatskonSlllent, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsatl6 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Hasmussen-Krogli. 
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syn til Trykningen. 

Fiskeri· Beretning for 
Aaret 1916. 

-0-

Fra Fiskeriinspektol' Mortensen 
har vi modtaget ovennævnte Brret
ning, hvoraf vi fol' Saltvandsfiskericts 
Vedkommende skal meddele vore 
Læsere et kort Uddl·ag. 

Af Oversigten fremgaar det at: 
rl'otaludbyttet af Saltvandsfiske

l'jet er for Aaret 1916 opgjort til 
en Vall'tli af ca. 57,793l,500 Kr" 
imod ca. 2G,525,OOO Kr. i Aaret 
lHlo, hvilket giver ca. 31,267,500 
Ku. i Merudhytte. 

Ifølge Opgørelsen fremkolllmer 
Merudbyttet saaledes: 

-+- -I-

,.... ~ 
"" ...... ~ .... 

c.:~ ~t 

~ C.J' c C;; 
00 
00 

I~ 
Sammmcnlignet med Værdien ar 

de forskellige Fiskerier i ] 915 er 
Udbyttet af Torskefiskeriet forøget 
med ca. 4,798,400 Kr., af Kuller med 
13,:330,300 Kr., af Fladfisk med ca. 
106,200 Kr., af Sild og Makrel med 
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ca. G.428,300 Kr., af Aal med ca. 
a,207,GOO Kr. og af Hornfisk med 
ca. 117,900 Kr. 

Tages som Middelværdi Gennem
snit af de forudgaaende 5 Aars Ud
hytte, viser Auret 191 () en Frem
gang af ca. 39,146,800 Kr. 

Værdien af 0stersfiskeriet el' ikke 
medregllet i denne Statistik. Der 
er i Sæsonen lfHG 17 illdbragt og 
solgt ca. 4,711,700 Stkr. østers. Ej· 
heller er i Statistikken medregnet 
Værdien af den Fisk, som af FiRkerne 
forbruges i deres Husholdninger og 
ombord i Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er for HlIf) op
gjorttiI18.!Hl imod l7,8GO i 19L5. 
og der har saaledes været ell Til
gang af 1051 Personer. 

Den samlede Fiskedlnade bestod 
mod Udgangen af 1\:)16 af ca. 15,3D3 
Fartøjer og Bande; heraf havde 43B 
en Størrelse af Lj BI'. Tous og der
over, 1000 var mellem 15 og 5 Br. 
Tons, medens Resten alle var under 
5 Br. Tons. Af .Fartøjerne var B899 
forsynet med 1\lotor. Den samlede 
V ærdi af dette FartøjslIIal'teriel an 
drog ca. 18,845, 800 Kl', 

Værdien af Fiskeredskaber er op
gjort til ca. 1:3,102,100 Kr, 

I Finansaal'et HJl6-17 er af 
Statslaanefondens ~Edler udbetalt 
230,600 Kr. i direkte Laan til Fi
skere til Ansk affelse af Fiskefartøjer 
og 30,000 Kl'. til Laaneforeninger, 

Den færøske Fiskerflaade llcstod 
ved Udgangen af 191(; af 145 Kut
tere med en samlet Drægtighed af 
ca. 10,670 Reg. Tons; entlvidere 
fandtes der paa 0erne 192 Motor
baade og 1442 Robaade, som udeluk
kende anvendes til HjemmefiskerieL 

Værdien af det færøske Fiskeri 
er for Hl 16 opgjort til ca. 5, il) 5) 00 
Kr., imod ca. 3,672,40U Kr. i L915. 

Af det samlede Udbytte hidrører 
ca. 3,955,100 fra Kutterfiskeriet, og 
Resten, ca. 1,240,OCO fra Baadfiske
riet. V ærdiell af den Fi~k, som :Fi
skerne selv forbruger i deres Hus
holdninger, er ikke medregnet i Op
gorelsell. 

Grilldcfangstan har i 1916 givet 
et Udbytte af 3n Grindehvaler. I 
1915 dræbtes 1199 og Aaret forud 
291. 

H valfangst er drevet fra 2 Sta
tioner, og Vdbyttet har været iaIt 
lD1 Hvaler, imod 28<! j 1915: 

Værdien af de paa Færøerne hjem
nwhørende 192 M otorbaade Cl' an
sat til 659,700 Kr., og Værdien af 
Robaadene til 150,755 Kr., ialt for 
Baadmaterielletca.810,455Kr. Vær
dien af Kntterne kendes ikke. 

I 1916 er der anholdt 3 fremmede 
Fiskefartøjer, som drev Fiskeri paa 
Dallsk Søterritorium. Der er be
handlet 10 Sager, hvori danske Fi
skere søgte El'statning for Skade 
foraal'sagot ved, at udenlandske Fi
skerfartøjer havde beskadiget deres 
Hedskaber III. m. 

Der er i Aarets Løb foretaget 
Synsforretninger paa 341 Motorfar
tøjer. 

For Drab af 489 Sæler og 128 
Aalekrager er der udbetalt i Præmier 
ialt 2084 Kr., se iøvrigt Side 117. 

Redningsdamperno "Vestkysten" 
og "Vesterhavet" har i Aarets Løb 
været tilkaldt til Assistance for Kyst
fiskere 33 Gange, og der er 
ved disse Lejligheder ydet Hjælp 
til 16 Baad elag med 68 Mands Be
sætning, endvidere er der i mango 
<Indre Tilfælde ydet Hjælp til 1!'i
;,;kerfal'tøjer pan Grund af 1\1otor
havarier, Grunilstødninger, Isforhold 
o. lign. 

Af Ovenstaaende vil det klart 
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fremgaa, at, Aaret 1916 har været 

et Recordaal' for de danske Salt
vandsfiskere, idet den samlede 
Bruttofortjeneste hal' været mere 
end dobbelt saa stor, som det nær
mest foregaaende AnI". Desværre 
hal' 1917 omtrent ganske taget Glan
sen af denne cl10staaende Periode 
i vore Saltvandsfiskeres Historie, idet 
al Ting omtrent har sammensvoret 
sig for at ødelægge det gnnstige Ile
sultat, som var opnaaet. I 1917 
har Fiskeriet næsten helt været 
standset paa Grund af Petroleums
mangel og som en Følge uf slette 

Priser i Tyskland og herhjemme. 
Man maa derfor ogsaa haabe. at Au
toritete1'lHl maa for.'ltaa, at det er 
nødvendigt paa alle Maader og ved 
alle Midler, at søge at. lette Afsæt
ningen, hvis man ikke yil resiken', 
at Erhveryet faar et Grundstød, som 
d(Jt sellt vil forvinde. 

( Fortsættes). 

Odderen - Lutra lutra. 
-0-

Xedenstaaende lille Skitse, som 
vi tillade os at laane ha Norsk 
Jæger- og Fiskerforenings Tidsskrift, 
vil maaske trods de forskellige 
NaturfodlOld kunne give en og anden 
af vore hjemlige Odderjægere nogle 
nyttige Vink, men bringer i alt 
Fald Bidrag til et meget interessant 
Dyrs Characteristik. Artiklen er 

signeret Het·m. FjeldbeTg og lyder 
saaledes: 

Odderjagten ude ved Kysten 
foregaar om Vinteren og allerhelst 
paa Sporene. Da kan Illan følge 
Odderens Veje fra det ene Vand 

til det andet, fra Bækløb til Bæk
løb og fra don ene Holm udf' Vf,rl 

Kysten til anden, for overalt tager 

den en Tur i Land. Og ved 
saaledes at følge dens Spor kan 
man endelig opdagf', hvor den har 
lagt sig fol' Dagen, og først yed 

Solnedgang bereder den sig paany 
til at gaa paa Fangst. 

Den gaar først ud af sit Hi, vej
rer til alle Kanter, men guar atter 
ind. Efter at have været on Stund 
inde kOlllmer den ud igen og under
søger Omgivelserne, !1l(,n gaar igen 
ind i Hiet. Endelig kommer den 
igen ud, og mærker den fremdeles 
ingen Fare, gaar deu i Søen. Den 

stoler mere paa sin Næse end paa 
øjnene, <?g' bliver den skræmmet 
eller mærker elen nog'et, som fore
kommer den mistænkeligt, trækker 
den strax tilbage til sit Hi, og 
flere Timer kan gaa hen, før den 
gleulIner sin Skræk, ja, den kan 
endog ligge over i Hiet et Il elt 
Døgn og først galt ud den paaføl
gende Aften; men den kan ogsaa 
nndertidcn helt glemme sin Skræk 

for Mennesket og bli ve ret besvær
lig; herom senere. 

Fm sit Dagkvarter kan den i 
Løbet af N atten færdes Kilometervidt 
.Jog har saaledes sd Sporene efter 
et Odderpal', som har sit Dagkvar
ter paa en li !le ø, kaldet Dolmøen. 
Fra sin Steuur pau denne ø svøm
mer den først OVOI' det ca. 700 m 
brede Dolmsulld. og tager saa fat 
paa Landjorden til de to fiskerige 
0rredvande, And vandet, og Stor
vandel, for saa igen i DagJysningen 

at tag e salllme Vej udad til sit faste 
Hi paa Dolmøen. Undtagelsesvis 
kan det hænde, at den er saa op
taget af at TIske, at Dagen over
rasker den, og den fillller sig da 
belejligt Skjul. men det er ikke 
off\', nen ddll' Otldcl'pur 
til bagelagde, var tilsammen ca. 12 
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km, og de fulgte den samme Rute 
frem og tilbage, hvilket bl~v begges 
Bane. 

IndiYider, og ved at give Odderen 
Vind fra Vindsiden faar Skytterne 
Dyrene ud paa Læsiden, hvor de 
saa fælde!>. 

Odderens Føde er hovedsagelig 
Fisk, desuden Krabber og forskel
lige andre Sødyr, som den finder i 
Stranden, Mest almiIldelig forsyner 
den sig med Torsk og Stenh;der. 
Forleden Dag san jeg en Stenbider 
som den havde trukket i Land, hvis 
Længde var op i mod en Meter og 
som sikkert har vejet sine 4-5 kg. 
Af denIle Fisk havde den kun spist 
dell bageste Del ar Hovedet og lidt 

i af Nakken, llesten var urørt. Det 

En Fejl, som mange Odderjægere 
begaar -- jeg mener her Jægere, 
som har faste Odderhier at besøge 
~ er, at de bortskyds Hunnerne. 
Skyder man Hannen, skaffer Hun
nen sig en anden Han i Løbet af 
nogle Dage, og indkvartere,' sig 
igen i dot gamle Hi med den ny 
Ægtefælle. ;\Ian mener at have 
Hede paa, at en enkelt Hun i Løhet 
af et Aur har haft op til et DUAin I 

Hanner, eHer at disse efterhaandpn 
blev skudt bort, medens Hunnen 
hlev sparet. Skydes derimod Hun
nen, forsvind pr strax Hannen, og et 
sikkert Hi kan saaledes blive lig
genJe tomt meget længe, før nye 
unge Oddere atte,' tager det i Brug. 
Men det er med et Odderlli som 
med en gammel Tjnrleg, det gaar 
igen Generation efter Generation. 
Disse Odderhi'er er sao, nogenlunde 
lig med hverandre. En Stenur, som 
gaa" lige ned til Vandet, enten 
Salt- eller Ji'erskvand. Er der ikke 
Ferskvand ved Indgangen, findes 
der gerne sm&a Ferskvandssamlinger 
eller Vandpytter l Nærheden. 
Eller Hiet ligger i en RevIle i selve 
Fjeldet. Et af de mest besøgte 
Odde,'hier i Søndre Trondhjems Amt 
findes paa øgruppen Froøerne. Der 
skydes der Aar efter andet over 
hundrede Oddere aarligt, i 1883 
103 Stykker, Her er dens hyp· 
pigste Tilhold en Revne i selve 
Fjeldet. Øen hyorigennem denne 
Revne gaar, er ca. 200 Meter bred 
fra Strand til Strand, Enkelte 
Steder lukker Revnen sig for Dags
lyset, og paa disse lukkede Steder 
har den sit Tilhold. Dette Hi be 
nyttes hele Anrts ar en Masse 

ser ud, som om den af Rovlyst dræ
ber langt mere end den fortærer. 
Torsk paa en Alens Længde og godt 
det finder man ofte, og ar de fleste 
er kun LeVel"Oll spist. OgsaaFlyn
dere og anden Fladfisk bringer 
den i Land. AHsammen Fisk som 
færdes paa ganske grundt Vand. 
Fisk som opholder sig paa dybere 
Vand, findes aldrig. Men at døm
me efter de lange Turer, den ta
gel' OVN LU:'ld for at jage i fersk 
Vand, er det sandsynligvis, at den 
foretrækker Ferskvandsfiskfor Salt
vandsfisk. Af sidslnavnte har den 
jo til enhver Tid OverfHod. Det 
fortælles Ht den ude paa Holmene 
dræber Lam om Foraaret, men jeg 
har ikke set det og tØI' saaledes 
ikke bekræfte det. Derimod har 
jeg set, nt den har taget Jordrot
ter, hvormed det vrimler pHa alle 
baade større og mindre Holme i det 
tidligere nævnte Komplex, Froøerne. 

(Forlsælles). 
(Dansi, Jagttidendc.) 
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Om Fiskenes Føde i de l 
danske Farvande inden

for Skagen. 
(Fortsat.) 
-0-

Forinden vi gaar nærmere ind 
paa Enkeltht,derne i cand. mng. Bleg
vad s Afhandling, skal vi pau Grupd
lag af hans mere almindelige Re
sultater give en kort, samlet Over
sigt over yore hyppigst forekom
mende Fisks Hovedernæring. 

T01'sken tager hovedsagelig Fisk, 
Krebsdyr og Pighudej' (Slangestjer
ner, Søstjerner, Søpølser o, 1.); men 
ogsaa Orme, ja selv de giftige, af 
andre Fisk oftest vragede Aktinier 
(Søanemoner) er udsatte for dens 
Angreb, "Torsken er saaledes en 
meget lidt kræsen Fisk, endogsaa 
Oldenborrer er fundne i :\hver af 
Torsk fca Store Bælt, kun en Dy
reklasse spise!' den overordentlig 
sjældent, nemlig Muslinger; Rester 
af saadanne er kun fundne i rrol'sk 
fra Limfjorden." I østersøen er 
Hovedføden KrebsdYI'(Idothea og My
sider). Torsken karakterisNes som 
en omstrejfende, selskabelig og me
get graadig Fisk, der tager Føde 
til sig saavel om Dagen som om 
Natten. 

Rødspætten el' en udpræget Onne
og Muslingeæder, men tager ogsaa 
Smaasnegle. Af Krebsdyr ædel' den 
i Modsætning til næsten alle andre 
Fisk, kun faa, dog tager den visse 
rørbeboende Tanglopper (Gammari
der) j Issefjorden og forskellige 
Steder paa Sandbund i Kattegat. 
Ligeledes i østersøen, hvor del' 
undertiden er knapt med tilstræk
kelig Orme- og Muslingeføde, spiser 
den en Del Rillgkrehs (Tanglopper 
og Tanglus). Pighuder træffes kun 

! 

ydel st sjældent i Rødspættemavcl', 
undertidon dog (i do dybe Parti Ol' 

af Kattegat) en Slangestjerne-Art. 
Paa Sandbunden i Kattegat et' det 
Ungerne af en lille hvid Musling 
(Mactra). der Ol' Rødspætternes Ho
vedføde. Det hedder herom: "hvert 
Efteraar el' Rødspættel'lles Maver 
udspilede af sture Mængder af disse 
Smaadyr, der aldrig naar at blive 
voksne i Kattegat, thi næste Aar 
pr de voksne ikke til at finde; men 
i Løbet af Sommeren lwmmer en 
ny Sværm af Yngel, sandsynligvis 
drivende ind med Strømmen fra 
Nordsøen." Sluttelig bemærkes det 
at Hødspætternc spiser, i alt Fald 
i Limfjorden, kun om Dagen, og i 
den kolde Aal'stid tager de kun 
meg'et lidt Næring til sig. 

Isingen e" Muslinge-, Orme-, Pig
hud- og J(l'e!lsdyræder. Men desu
den tager den ogRaa Fiskerogn, 
Smaafisk og gaar i det hele taget 
ikke af V cjon for nogen Slags Kød
næring _. sclv ikke <le giftige Ak
tinie!'. Den er en graadig Fisk, der 
ikke, saaledes som Hødspætt.er og 
Skrupper, giver sig Tid til at tygge 
Føden, men sluger den i hel Til
stand. 

Skntppen el' en 11fui5linge-, Snegle-, 
Orme- og Knbsdynedcl'. Kun yderst 
sjældent fandtes Fiskerester i dens 
Mave, og da især af Hundestejler 
eller Kutlinger 

Aalen er Krebsdyr-, Orme-, Jfus
linge-, Sncgle- og Fiskeædel', I vore 
Fjorde og langs Kystel'llc lever den 
væsentligst af mindre Krebsdyr (især 
Tanglus. Tanglopper og Krabber), 
der udgør næsten Halvdelen af dens 
Maveindhold ; efter dem følger i 
Mængdeforhold Smaafisken~ Ormene 
Muslingerne og endelig Sneglene. 
I Limfjorden el' Rækkefølgen 
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derimod en anden, nemlig: Orme, 
Muslingel', Snegle, Krebsdyr og Smaa- i 

fisk. Muslingerne er oftest smila 
Former, men i BraInsnæsYig i Ise
fjorden har Undersøgelserne god/
gjort (Yi skal senere høre hvorle- i 

deR), at Aalene paa eu eller anden 
Maade formaar at udpille Indmaden 
af store Blaamuslinget· maaske 
hedder det, ved at bort jage Krab
ber eller Søstjerner (Korsfisk) fnt 

B1aamuslinger, som disse Dyr nylig 
har fa aet Rahnede. - Aalene spi
ser baade om Dagen og om Natten 
Om Vinteren tager de meget lidt 
eller slet ingen Næring til sig. 

Aalekvabben er en KJ'ebsdyr-, Mus
linge- og Snegle æder. I vore Fjorde 
og Kystfarvande level' den især af 
'l'anglus og Tanglopper, der udgør 
meste n Halvdelen ar Maveindhol
det, samt ikke saa faa Smaasnegle. 
Ogsaa de store Snegle, Kongsllt'g
lene, forstaar Aalekvabben ligo
som Torsken -- at befri for deres 
Skaller. Af Muslinger spises klin 
Smaaformer. Kun i sjældne Til
fælde er i AalekvabhClnnvct' tillige 
fundet Rester af Smaafisk, mest 
Kutlinger og Sild; derimod hyppigt 
Insektlarver. Aalekvabben karak
teriseres som en forholdsvis lang
som Fisk, der opsøger sin Føde ved 
systematisk at gennt>ll1søge hver 
Tangbusk paa sin Vej; den synes 
ik ke at tage Næring til sig om 
Natten. 

Ulken er en Fiske- og Krebsdyr
æder. Over Halvdelen af det vejede 
Muveindhold bestod af Smaafisk = 
derihlandt smaa Torsk, Aul, Aale
kvahberog Hvillinger. BlnndtKrebs
dyrene gaar det blandt andet og
sall, ud oyer baade Krabber og He· 
jer. Karakteristik: "Ulkene er gran
dige Fisk, der tæt ved Havbunden 

lurer paa dere" Bytte; de synes at 
tage Næring til sig saavel om Nat
ten som om Dagen." 

De pelagiske Unger af de her 
anførte Fisk lever -- uden Hensyn 
til, hvad de som Voksne æder -
alle af pelagiske Snegle- og Muslin
gelarvel'. 

Smaa/iskene i vore j'Jordes og Ky
sters Plantebælte (Kutlingerne, Hun
destejlerne, Naalefisk o. fl.) er førRt 
og fremmest alle Kl'ebsdyrædere og 
tIlger om Vinteren knn ringe Næ
ring til sig. 

- Som almindeligt, Resultat 
Rng!laende de her mevnte Fisks Føde 
anføres, at j('f'e!Jsdyrene er de Dyr, 
der efterstræbes stærkest; de ædes 
- i stølTe eller mindre Mængder 
- af alle i det foregaaende om· 
talte Fiskearter. Ormene har mest 
Betydning for l!'ladfiskene og Aa
lene, minill'6 for Torskene, mindst 
fur Aalekvahberne, Ulkene og Smaa
fiskene. Pighudeme har mest Be
tydning for Torskene og Isingerne; 
Sneglene for Aalene, Aalekvabberne, 
Fladfiskene, Torskene og enkelte af 
Smaafiskelle; men de fortæres over
alt knn i forholdsvis ringe Mæng
der. Muslingerne endelig spises kun 
af l!'ladfisk, Aal, Aalekvabber og 
Smaafisk. 

Af Undersøgelseme fremgaal' det 
endvidere, at "en stOl' Mængde Dyr, 
især af de almindeligste, aldeles ikke 
eller i alt Fald kun højst sjældent 
Spi8CS af Fiskene" et ejendom
meligt Fortloid, som vi maaske kom-
mer tilbage til. H-P. 

(Fortsæl1es). 
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Annoncer. 
- 0--

1 sOlurig'e Karper 
købes i et Antal af iudtil 10,0(1) 

Stk. nu i Efteraal'et. Størrelse' i 

cm. og Pris pr 1000 Stk. Sæl gers 

Station opgives i Billet mrkt. "Kar

per 10,000" til Bladets Kontor. 

ønsker Tilbud 
paa 800,000 Stk. Havørred og La:\:

rogn, frisk befrugtet. 

COllsnl (ll-. Bertbelsen. 
Ringkjøbing. 

Aal, Laks, Orred, 
Foreller 

og Ferskvandsfisk 

købes til højeste Dagspris('r. 

Johannes Petersen, 
llejlgade 21, A nJ'lID !il. 

T~lcgr.-Adr. llIp«. TIl' 282. 

Lege-Karper 
:2 il 3 Hunner, Spejlkal'per, mindst 
4 Pund pr. Stk. ønskes til Købs. 
Eventuelt ogsaa Bytning med Han
ner, som haves. 

}'islieriet i Vallldrul~' 
'.'elef'on Nr. 20, 

Averter i Medlemsbladet! 

Ørred. 
Ethvert livantulD Ørl'ed liøbes, 

iIIf"" Tilbud udbedes. 1tIIIIII' 
AIS A lfr e d E. B o I' C h, 

Hohling, Telefon 807. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima D,jl1eæg. YII~el og Sættel1sk af llæk-. linde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Iiarper og Sudel' til bil
ligste Priser. PortiollsølTed, RtØITO Ørred. Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation lUodKontant. 

J. C. ChTisttlnsen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og Bjneæg 
i ane ø.'I'ethu'tel' købes. 

Fiskeno afhentes i Specialvogn paa SæJgerells nærmeste Jernbanestalion 

---=~= liontunt Betaling'o -=--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredal'ter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr.-AdL: 
Damkllltur, 
Lunderskov. 

luelges. 

P. Ilansen LV P. J wrflensen, 
Lunderskov. Telefoll-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov Hi. 

~'l.::.;d~;c1~ia':.;d~ir?i'·"c1~ia>'r1';i(1~~~id~'C:';:;,;c1';:;,ic1:;:;ia.~ia'1i4';:;,;d;::·1~'ia'>;\;dt;:,;r?~1~. 'I/;;:"Id~ 
~nV'l~v·~,Yl~?·t~Vi~Y'·~,~tJ·tt/,,,-;p·~'~~/·~v·,,; .. A~'."?~'~/,~?~/~?,~/.~/-~~ 
W ~ i Portionsørred, I 
\XI \V Æ større Ørred, Gedder, Karper, 51( 

~ Suder, Skaller, Aborrer ~ 
W. købes og afhentes med Speeialvogn Itaa nærmeste 'Æ:," 
W Jernbanestation. 'Æ: 

~ ~ )ir Kontant Betaling. Æ 

I G. Domaschke, ~ 
~ ""ischhalldlun~. Hel'lin 40, Æ 
Æ Lelu'tel'sh'usl!!e 18-19. lK 
]K Telegl'.-Adr.: Jl'orellenhantlel. 'Æ 
Æ ~ 
~s:;..:1~.:1~.:1';:;,1~·~~;d~d"11~,r?;;:"d~6"".:1~'ld"',d';:-'d.~·14·i:'/~lf1>';:;,;d~ial::ltd';:;,;dbi.:1~d~d~. 
wv~?!c:;v~v~vk-\~,Ylc:;.t'l.~.,..l~7~~~~/·~~~t'!~'t'l,~'~V"'..:c:.V'~,tJ'",~~P'~/'~/~~ 

Statskonsulent, Magister elli', Løftill~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kror;h. 
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Odderen Lulra lulra. 
Ferskvandsllsk er iloven. 
Fiskeri-Beretning for Aarel 1916. 
Annoncer. 

Odderen Lutra lutra. 
-0-

(Fortsal) 

At Odderen er en modig Herre, 
SOHl forsvarer sig med Haseri, Ilafir 
den bliver saaret og' forfulgt, der
paa haves mangE> Bevisej" og den 
kan bide godt fra sig, Saar cfter 
dens Bid anses for at være meget 
ondartede. Men den kan· ogsaa, 
hvis den tæmmes som Unge, blive 
de Folk, som passer den, flleget 
hengiven, og den færdes da ud og 
ind af Huset som en Hund. 

Hos en Fisker paa E'røjen hold
tes en saadan tam Odder. Den 
sluitede et inderligt Venskab med 
Gravhunden og besørgede selv sit 
Underhold, og det skulde være gan
ske pudsigt at se Hunden, naar dens 
Ven sprang i Søen og forsvandt. 
Hunden satte sig da paa Strandste

nene, hvor den blev ved at go, til 
Odderen igen var kommet paa det 
Tørre, Naar denne saa havde faaet 

Vandet rystet af sig, satte II undeu 
sig ved Siden af den og saa til, 

mC'densOdderen fortæl'efle den fangne 
Fisk eller Krabbe. Af Krabberne 
aad den kun Indmaden, Kløerne 
levnede den. Medens den aad, luk
kede den som Katten øjnene og 
knasede Benene mellem Tænderne, 
saa det hørtes langt bOl't. Man 
lagde ogsaa mærke til, at oaal' den 
Fisk eller Krabbe, som den selv 
havde fanget, val' død, holdt den 
op at æde af den, og man saa den 

aldrig tage fat paa Rester, som laa 
hen efter dens tidligere l'.Iaaltider; 
den gik i Søen efter ny ForsYlJing, 
naar den blev hungrig. Dell er nu 

paa Grund af Alder aflivet. Dens 
Længde val' ca. 1,40 m fra Næse

spids til Haletip og uen vej ede 15 kg. 

Odderens Stemme kan let efter
lignes med en almindelig Hjlerpc
pibe, og i Pal'l'ingstiden lokkes den 
meget, og det gaar da især ud ovor 

Hannerne, som ogsaa synes at væl'e 
talrigere en Hunnerne. Blandt 04,
deljægere er Odderens Pal'fingstid 
meget omtvistet. Enkelte meller, 
at Odderens Parringstid falder i 
Marts-- April, andre igon, at Od
deren parrer sig lige fra Febrnar 
til September, da lDan har skudt 
Hunner med pattende Unger i den 
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Tid om ikke IJlcd pattende Un
ger, saa dog drægtige Hunner, og 
det skulde jo være godt nok Bevis 
fOl', at Parringstidell ikke indskræn
kes til blot disse to Vaarmaaneder. 

Naa!' lllan udenfor den Tid, da 
der er SpOI'Slle, vil undersøge, om 
der Ol' Oddere i et Hi, bf'giver lllan 
sig til det Sted, hvor don lægger 
sine ExkrelflentUl', Det er enten 
paa en Sten, en Træstub eller ude 
i en F'PI"skvHndsdalll. Ved den sta
dige Tilførsel af Gødning voxsel' 
omsicle!' denne T11e, saa den snart 
rager op ovel' de andre. og den ad
skiller sig ogsaa let fra de andre 
Lyngtuer ved sit grønne Græs. En 
øvet Oddel:iæger kan ilkelne et saa
dant Odder VV, C. paa lang Afstand 

og paa Ex~remellternes Fl'lskhed 
kan han ogsaa se, om Or\deren hol
der til der i Øjeblikket eller ej. 
Gaar Udgangen fra nens Hi lige i 
Søen, svømmel' den til den nærme
ste Ferskvandspyt, hvor den har sin 

bestemte TUt" for at gøre sig ren, 
føt, den tager fat paa Fiskeriet. 

Som jeg begyndte med at sige, 
foregaar Odderjagten fol' det meste 
om Vinteren, og det el' Ingen varm 
Fornøjelse, sel-' om man klæder sig 
aldrig saa god t paa. 

Den 7. December kOlli min gamle 
Ven, Odderjægel'en Iver traskende 
ned til mig. Han el' nu 7;) og pla
get af Gigt og al anden Elendig
hed, saa han har hængt Bøssen paa 
Væggen; men Intel'essen el' der dog, 
og han sysler med Saxe. og andre 
Fangstindretningel' bnade efter Od
der og Fisk, men uden synderligt 
Held, 

Den 5, og 6. havde del' været 
stærkt Snefald, men nu var det 
klaret op, og denIle lille Payse 
havde Iver benyttet til at under-

søge en af de nærmeste" Otel'alel"', 
som et saadant Oddm'hi kaldes i 
Tl'øndelagen. Han havde fundet 
ud, at to Oddere var gaaet ind i 

Alen om Morgenen, og nu skulde 
d:! jeg have Lejlighed til at lægge 
mig ud for dem, da jeg for en Gangs 
Skyld var paa disse Kantel'. Jeg 
takkede for Tilbuddet og lovede 
ham en god Del af Udbyttet, hvis 
der blev noget. 

Det trak imidlertid op til Sn('
storm at Nordvest, saa det ikke 
saa meget indbydende ud indp i 

Bjel'gene, hvor Oddel'hiet laa; men 
klædte man sig godt paa, skulde 
det nu staa til. 

Ved Tretiden roede jeg over det 
lille Sund, som skilte mit Opholds
sted fra Oddeme, og efter Vinden 
tog jeg Post lige overfor det Sted, 
hvor jeg saa Sporene i Sneen til 
Indgangen. 

Nu laa jeg altsaa i Sneen i en 
bidende Nordvest med Sned revet 
lige i Ansigtet og med Udsigt til 
to Stene, som ligesom var rejst 
mod hillanden Illed Toppene sam
men, llIens Fodstykkerne skraanede 
ud fra hinaml$:11 og dannede Ind
gangen. Fra disse Stene skraanede 
Ten'ainet jævnt opad og dannede en 
sammedhængende Stellur· lige op 
under en stejl Klippevæg, hvorfra 
Stenene formentlig en Gang i 'l'i
den var væltede ud. lVlellem Ste
ilene og. mig laa et lille tilfrosset 
Vand. Og jeg fik god Tid til at 
bntragte Omgivelserne. Minutterne 
sneglede sig hen. Inde paa Bjerg
væggen hang nogle meterlange Is
tapper og fra disse dryppede det 
ustandseligt, og naar Draaberne 
naaede den frosne Sne nedenunder, 
lød det som et Stueuhrs Pikkell. 
Oppe i nogle srnaa Buske, SOUl havde 
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klamret sig fast i Fjeldet, Høj VOI' 

lille allestedsnærværende Mejse (Pa

rus ater) og holdt et muntert Maal· 

tid. En enlig Gjel'desmutte (Tro
glodytes troglodytes) holdt sig nede 

ved Træ.rødderne, og inde i Bjerg
revnerne forsvandt den ret som det 
val'. for saa igen at dukke fr-em 

langt fra det Sted, hvor den for

svandt; men til Odderne saa jeg 

int('t" og koldt begyndte det at 
blive. Det gjaldt at koneentl'ere 
Tankerne om Odderen og glemme 

Kulden. Jeg saa i Fantasien Od· 

deren stikke sit lille runde Hoved 

ud mellem Stenene. Det smeldene 

og den laa stendød. Men Kulden 

VHr ubarmhjertig, eh'n trængte sig 

ind overalt, og jeg frøs. Det val' 
allerede ret mørkt og bpi avede 

mig paa at tage hjem, havde al· 

lerede rejst mig og stod færdi:~' til 

nt gna, men vildE' endnu kaste et 
sidste Blik over OmgivelsClme, Da 

faar jeg bpgge OddE'rnp at se langt 

oppe i StenrøselI, den ene gaaellde 

efter den anden, snusende i Sneen, 

mf'n pan vej ned imod mi g. .T eg 

segnede sagte ovorende, hvor jeg 

stod, med Bøssepiben rettet mod 
Udgangen. Nu gik del' nogle for

færdelig lange Secunder. for jeg 

igen fik dem at se, og da var det 
ganske rigtig i Udgangp]). Jeg ven

tede, til den one val' kommet ud 

paa IsellOg sendte saa Hagllad

ningen midt i Hovedet paa den. 

Den krummede sig sammen og blev 

liggende paa Plett<m. Den anden 
gjorde omkring og forsvandt samme 

Vej, som den kom. Jeg gik nu hen 

og tog den fældede Odder - en 

prægtig Hanodder - idet jeg ræ

sonnerede som saa: den, der blev 

tilbage, er saa skræmmet, at den 

ikke gasr i Søen i Aften. Paa de 

Pt'æmisser bf'gnv jeg mig paa Hjem
vejen, men kommet 20 m fra Land, 

kom den anden efter i mine Spor 

og gik i Søen for Næsen af 

mig. og saldedes jeg glip vJ 

N r, 2. Iver sad og ventede paa 

HesuHatet og blev yderlig misfor

nøjet over min Klodsethed ; men 

jeg var alligcvol godt fornøjet, da 

jeg paa et hængende Haar af Utaal
modighed ~let intet hayde fauet. 

Ikke langt fra dPi Sted, hyor 

dette skri VOK, hllr pn Malld en Sø
bod slaaende l'et langt fra det Hus, 

hvor h an bor. N ede i denne Rod 

for"l'andt der af og til Fisk, og hall 

mist,enkte SllIC Naboer. :\len Oll 

Dag fandt han en haIYspist Boj 
rigtig paa Oddermllll0r, og lUlI1 UIl

dersøgte nu Sagen nøjpre, I en af 
de mørkeste Kroge laa et gamllleJt 
Fislwgarn, og inde i denne Garn

dyng!' f,lIldt han Oddnen liggende 

og den blev dræbt paa Stedet. Det 
var en ung Odder, som imod Od· 

derens Valter havde levet. al døde, 

tildelB ogsaa af tønode Fisk, Det 

blev ikke lllldmsøgt., om dpn led af 

lIogen Legemsskade, Hris ~na "nI', 
var den dog ikke sna stOl', at lJen 

vnr sYldigt frpmtrædende, 
(DmHk .Jagllid"'HII',) 

Fersl{vands1iskeriloven! 
(FOI'lsat). 

-0-

Som vore Læsere vii erindre, slut.

h,de ri sidst Omtalen af den Il}" 

}<'iskeri lov i ma(h,ts Nr. l () for 15 

August lllod § 18, 

over til § 1 B, som 
stpmmelserllc om 

rettelse. 

Vi gaar derefter 
illdpholder Be

Op-

Meningen med de saakaldte Re· 
gulativers Oprettelse er den at søge 
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gennemført en rationel Ordning for 
et større Fiskevanus Vedkommende, 

saaledes at baade Udsætning og Op
tislmillg kan komme til at foregaa 

efter bestemte, af de Sagkyndige 
sanktionerede Regler. Ved at ind
føre sandanne Hegulativel' for et 
større Fiskevauds Omraader, kan 
mali gøre sig Haab om, nt erholde 

et stølTO Udbytte af det pnagældende 
Fiskevand. Medens IlIan paa den 
anden Side, ved at lade Tingene gua 
Sill Gang, og hver drive Fiske
riet udfor sin Lod aldrig vil opnaa 

:lt forl!edre dansk Fel'skvansdfiskeri. 
Forudsætningen for saadanne ne

glllativers Oprettelse er imidlertid 
deJ], at mindst Halvdelen af (le Fi

skeherettede ved det paagældende 
Ji~iskevand ønsker dets Oprettelse. 

Efter den gamle Fiskerilov af 1907, 
hvis § D behandler denne Sag, kunne 
dp mødende, naaI' de vare forsyne

de med behørig skriftlig Fuldmagt 
n.fgive StemmE' for ikke-mødendo 
Hskeriberettigede, dotte indskrænkes 

i den ny Lov til, at ingen kan ar-
mere end 6' Stemmer paa denne 

Jfoade. 
Om denno Forandring el' til det 

gode for Fiskerisagen er vistnok 
"aare tvivlsomt For ikke Fagfolk 
ser det jo overmaade fornuftigt og 
retfærdigt ud, men Folk, der tilhuuds 

kender Fiskeriforholdene i vort Land, 
og særlig de Kaar, Perskvalldsfiske
riet lever under, maa absolut æng

ste sig for denne Forandring i Loven. 
Hvis Fol'llOldone nemlig varsaadal1ne, 

at der, i Lighed med hva~ der fin
der' Sted nede i Tysklal1tl, var eli 
levende Interesse for Udviklingen 

og Ophjælpningeu af Ferskvandsfi
Rkeriet herhjemme, dels somen Stotte 
for Folkeernæringen, og dl?ls fordi man 

ønsker at udnytte sitFædrelands Mu-

ligheder til det Yderste, saa stilllede 
Sagen sig ganske :1.nderledes. Her
hjemme er ell saadan Interesse imid

lertid ikke til Stede, og om den ny 
Fiskerilov vil være i Stand til at 

vække den, er vel saare tvivlsomt; 
dertil er der, Rom i de fleste af 
vore Love af denne Art, gaaet for 
meget Politik til Skade for Fag

kundskaben. Grunden hertilmaa først 

og fremmest søges i Udviklingen 
af hele vurt offentlige Liv herhjem
me, nel' med fulde Sejl stiler mod 
Fællesdrift i alle Ting, men vel at 
mærke, ikke samtidig som en Selv
følge forlanger, at der i Spidsen 

fOl' alle disse Storbedrifter skal 
staa fuldt uddannede Fagfolk, Føl
gen heraf blivet' derfor ogsaa, at 
den besindigere, selverhvervende 
Del af Befolkningen, lidt efti'r lidt 

vil holde sig tilbage, hvor dot gæl
der frivilligt. Sammenslutninger, idet 
det mere og m0re vil gU,l op for 
dem, at den Spændetrøje vi alle er 
i fOl' Tiden, den pr stram nok i 
Forvejen, saa dell behøver vi ikke 

ad Frivillighodens VPj yderligere 
at forsnævre. 

Intere~sen fl)!' Sammenslutning 
vil derfor eftel' vor Anskuelse tabe 
sig noget i den nærmeste Fremtid, 
hvor det da ikke gælder Bedrift 

og Velfærd i højere Grad {'nd der 
kan blive Tale om i Forbindelse 

med FerskvandsfiRkeri som Bibeskæf
tigelse. 

Den simple Følge heraf vil da 

ogsaa blive, at det vil blive van
skeligere at faa Ejerne af et større 
Vandomraade til at underordne sig 
et Interesantskab, og navnlig vil 
det blive overmaade vanskeligt, at 
formaa de fiskerihel'dtigede til at 

lremmøde lJel'sonligt i saa stort Tal, 
at en Afgørelse kan træffes om Dan-
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nelsen af et Regulati v, f. l<~ks. for 
milelange Aastrækninger! 

Den almindelige Forstaneise af 
Sagen er som før omtalt forholds· 
vis ringe, og knn hvor politiske 
eller Nabo Interesser kommer til 
at spille ind, vil Interessen kUIl!](: 
vækkes. 

Uuder almindelige Forhold anser 
vi derfor denne 'l'ilføjelse om at 
ingen maa møde med mere end l) 

Stemmer ved skriftlig Fuldmagt, 
for hæmmende for Oprettelse af 
Regulativer. 

(Forlsæiles). 
Red. 

Fislierj· Beretning' for 
Aaret 1916. 

-0-

I Bladets sidsto Nllmmer (19) 
afsluttede vi en kort Beretning 
om det danske Saltvandsfiskeri for 
Aaret 1916. Vi skal derefter gaa 
over fil at omtale Beretningell om 
F'el'sknlndsfiskel'i. som Dr af· 
fattet af StatskOllsulpllt Lø(ZiHg, idet 
vi giver Stntskonsulentell Ordet: 

Tilsynet med Anbringelse af 
Aalepas. 

I Finansaaret ] 91 G --17 var del' 
ligesom i de foregaaende Aar stillpt 
et Beløb paa 1000 Kr. til Raadig
hed for Afholdelsen af UdgiftelI ved 
Lønning, Dagpenge og Befordring 
for Medhjælpere ved Tilsynet mcd 
Ferskvllndsflskerilovens Overholdel
se, og atter i 1!)l G koncentreredes 
Anvendelsen af dette Beløb i sær
lig Grad paa Tilsynet med Anhrin
gelsen af Aalepas ved de forskelli
ge Stemmeværker, dpI' findes i vore 

Vandløb. Efter Generalstabskortene 

I er udnrbejdet ell Fm tegneise over 
de der afsatte Stemmeværker, Den
n(' Fortegnelse øges efterhaanden 
med adskillige nyere Stemmevær

ker, særlig til Engvandingshrug, 
Et aarJigt Tilsyn med alle Lan

dets Stemmevæl'ker kan endnu ikke 
overlades Landpolitiet, der kUli und
tagelsesvis hal' tilstrækkeligt For
staaelse af, hvorledes Sagen skal 
gribes all ved de fOl'skelligfl Stem
meværker. Men efterhaanden, riaal' 
det faglige Tilsyn har ordnet Op
stHlingen og nogle Gange tilset dem, 
vil Landpolitiet mulig delvis kunne 

varetage det almindelige aarlige Til· 
syn, Dog val' det vistnok at fore
trække, om Fiskel'itilsynet raadede 
over tilstrækkelig!' .\lidler til selv 
at kUJ]n(' fOl'etllge et aadigt Tilsyn 
over hele Landet. 

Da det har vist sig, at Stemme
værksejeme ikke aliid var i Stand 
til at indrette et. brugeligt Aalepas 
efter Tilsynets lllundtlige Forklarin
ger af dets Indretning, faul' de nu 

Rom tidligcre omtalt - en trykt, 
illnst,reret Hedegøl'else for Formaa
let med Anbringelse af Aalepas og 
Beskrivelse af et saadant al den 
Type, oom i Reglen kan allvcndps 
vNI de forskellige Stemmeværker, 
og som lidIigere hal' værpt omtalt 
i Fiskl'l'ibef'etningell fra 1900 og' 
1!J12. 

l Fiskeribel'etningen for Aaret 1912 
meddeltes der en Oversigt OVN Aale
pastilsynets Virksomlwd fnt 1902 

12, Medens den Gang kun min
dre Dele af LUlldet val' efterset saa 
hyppigt, at Illall kunne vente sig 
noget synderligt Hosultat, er nu san 
at sige allp Landets Stemmeværker 

(og andre Hindringer for Aalefarin
gens Opstigcn) efterset flere Gange, 
og Illan kan nu vente. at Aalepas-
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sene kun ungtageJsesvis frembød 
Mangle!'. Det er nu langtfra Til
fældet, og Arusagen hertil er dels 
den manglende ForstafleIse hos de 
pflagældende Møllere o. a., dels de 
lange Mellemrum, del' er mellem 
Tilsynene, og endelig ogsaa den rin
ge Vægt, der i nogle Jurisdiktio
ner lægges paa Fisker·isagE'r. Me
dens den første og sidste Aarsag 
forhaab(,ntlig af sig selv vil miste 
i Betydning, efterhaande!! som Til
synets oplysende Virksomhed gøl" sig 
gældende, vil den Omstændighed, 
at Dele af Landet kun med Aars 
Mellem rum bli vel" efterset, og a t en
kelte afsides liggende Vandløb pud
IlU slet. ikke har kunnet medtages, 
stadig forhale det Tidspunkt, da 
Vandløbene er frit passahle fol' AHle
yngelen. Men med det ringe Be
løb, der er til Haadighed (1000 Kr. 
aarlig) kan mere ikke udrettes: dd 
vilde imidlertid være ønskeligt, om 
Summen blev torhøjet saa meget, 
nt der kunde antages to Mand til 
at rejse om til Stemmeværkerne i 
hele Afllepastiden i Stedet for som 
hidtil kun een (undertiden yder
ligere en Mand i kodere Tidsrum). 

Det, er i de forløbne 8 Aar (1909 
1916) foretaget i alt 2486 Efter

syn ved 902 forskellige Stemmevær
ker o. L. Hovedparten af disse ho
rer til Vandmøller, en Del til Ellg
vandingsanlæg, Resten til Damhrug 
o. a. Nogle Steder viser det sig, nt 
Aalepas ikke behøves, enten fordi 
Opstemningell for Tiden ikke benyttes 
(særlig Engvanding), fordi Vandlø
bet for Tiden ligger tørt, eller for
di Vandomraadet ovenfor Stemme
værket ikke egner sig for AaI. Om
trent hvert sjette Eftersyn gj-aldt 
den Slags Steder, men da de selv
følgelig efterllaanden fol' en Del 

helt udgaar af Tilsj;nslisterne, bliver 
de overflødige rrilsyn færre og færre. 
Saldedes fremgaar det ogsaa at me
dens næsten hver tredje af de første 
Gf:I;nge tilsete Steder ikke behøvede 
Aalepas, saa faldt Forholdet allerede 
i anden Omgang ned til hvert elvte. 
det fremgaar af Tabellerne der giver 
en Orersigt over Tilsynet i de en
kelte Landsdele, er det sæt'lig Pfll\ 
Fyn og Sjællfllld. med deres mange 
slllaa. om Sommeren udtøl'l'E\de Vand
løb, at Aalepas viser sig overflødigt 
(paa Fyn ved 56 af 12H Steder), 
'Cnder'søger man, hvor mflnge % af 
AaJepa~sene der va,r i Orden, viser 
det sig, at det til at begynde med 
kun var 13%, ved andet Eftersyn 
33%, vetl tredje 49%, ved fjerde 
ligeledes, meclpns det ved de sene
re EftersYIl var omkring 60%. Stort 
videre lader det ikke til, at mall 
kotlJmer foreløbig, med mindre Til
synet kan ske hyppigere, og det var 
ønskeligt nok, da det langt fra er 
tilfredsstilleIlde, at c. 400;0 af Stem
meværkerne er mel' eller mindre 
umulige at passere for Aaleyngelen; 
men at Forholdene hltr hedret sig 
over-ordentlig meget fra de oprinde
lige 1:-3%, er jo tydelig Ilok Til
med er de 13% for højt regnet, 
idet der det første Aar ved Tilsy
net, særlig i Distrikt F, blev lln
vendt en forkert Betegnelsp, saa at 
talrige Steder, del' lIlfIngIede AllIe
pas, men hvor Ejerne lovede at lade 
saadanne opsætte, blev opført som 
forsynede med dem; det følgende 
Eftersyn viste, at det som oftest 
var blevet ved Løftet!). 

At Aaleyngelen mange Steder maa 
forbi adskillige Stemmeværker for 
at IHUl op til Søerne er sikkert nok, 
For at komme til Stigsholm So (i 
Midtjylland) maa den over Il Stem-
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meværker nemlig: ved Silkeborg 
Papirfabrik, Glentholrn, Klosterrnøl
le, Pindslllølle, Vilholt Fabrik, Vest
birk Engvanding, Vestbirk Fabrik, 
Bredvad Mølle, BrC'gnholm Mølle, 
Stidsmølle og Muttrup Mølle. Og 
selv paa Øerne Cl' Adgangen otte be
sværlig nok. Til Sorø Søerne er 
den hæmmet af Maglemølle, Holløse 
Mølle, Englel'up Mølle og Fjcnne
slev Mølle, til Furesø af ikke min
dre end 9 Stemmeværker, hvortil 
kommer en slem Vandforurening. 

De Auløb, der har flest Stemme
værker er: Susaa 18, Aarhus Au 
21, Skalsaa 21, VejleAa 41, Skjern 
Aa 46, Odense Aa 48, GudenlUt 110. 

Tydeligvis el' Opstemnillgernes 
Antal ikke blot afhæng'igt af Vand· 
løbets Støneise og Fald, men ogsaa 
af Bebyggelsestætheden. 

(Fortsættes). 

Annoncer. 
Prisen for AnnonceJ' er: 

1 Gang 15 Øre pr. l-sp. P"tiltinje, 

3 12 
6 10 

12 8 --
24 5 -

Ønsker Tilbud 
paa 800,000 Stk. Havørred og Lax

rogn, frisk befl'Ugtet. 

Consul G. Bel,thelsen. 
Rinu;kjøbinu;. 

~verter 
l 8Yledlems6ladel. 

Aal, Laks, Ørred, 
Foreller 

o~ Ferskvandsfisk 

køhes til højeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 
JJeJIu;nde 21, Anl'lms. 

T~legr.-Adr. )[P«. Tlf 282, 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øJl1eæ~. YnKelog Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af I{url.el' og Suder til bil
ligste Prise!'. Portiollsørred, større Ørred. Karper og Suder købes 
og afhentes på::t nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. OhTist~nsen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle OJ'I'ed~lrter kobes. 

Fiskcnc :~fhentos i t-;pcciahogll paa Sælgerens nærmest.e Jernbanestation 

--== Iiontant Betaling. ==:=--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
saInt 

Sættefisk af Karper og Suder 
s;elges. 

d9~9d8R flJamRuJtur. 
relegr',-f\dL: 
Damkultur, 

Lunderskoy, 

P. J-lwn:.;en ,C~ P. JWi'yensen, 
Lunderskov. Telefun-Adr, 

Llln(lerskov -18. 
Lejl'skov 16. 

------_.- ----_ .. __ ._-.. _----._------_.-_. __ ._-

Statskonsulent, Magister elll'. r,øftill~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Fiskeri· Beretning for 
Aaret 1916. 

(Slutte!). 

-o-
l Bladets sidste Nummer bragte 

vi vore Læsere' Statskonsulent Løf· 
tings Udtalelser til E'erskvandsfiske
ribel'etningen om Aalepas-Ordnin
gen. Idag skal vi fortsætte med 
at give en kort Oversigt over Slut
ningen af Beretningen. Denne om
taler først Klækning, Dambntg og 
Udsætning i ft'i Yande i 1916. 

For at fremskaffe statistiske Op
lysninger om Klækninger og Dam
brug er der af Statskonsulenten, som 
sædvanlig, udsendt en stOl' Mængde 
Spørgeskemaer. Af disse Skemaer 
er imidlertid usædvanlig faa blevne 
besvaeede, og Statskommlenten me
ner, at dette i første Række skyl
des Krigen, hvis Virkninger har 

medført, at en stOl' MængrJc Klæk
kerier og Dambrug helt eller dds
vis har lI1aattet indstilIn sin Virk
somhed. Som ell Følge deraf af
giver de indsendte Besnlrelser ikke 
et saadant Materiale, at lilan do/'
paa kan bygge on almindelig Over
sigt. Den nye Fiskel'ilov indeholdor 
imidlertid saaclanllo Bestemmelser 
om Forpligtelsen til at afgive stati
tiske Oplysninger, at det, efter Stats
konsulentens Mening, vil blive Dm

ligt i Fremtiden at faa et virkeligt 
Overblik over den danske Klækkcri
virksomhed. 

Om Udsætning af Yngel i frie 
Vande. 

meddeler Beretningen at dor af Lak ": 
ingen Udsætning har fundet Sted. 
Af Regnbueørred udsattes 25,000 
Stk. i Nørresø ved 13rahetrollebol'g. 
Af Hav- og Bækørred er udsat: 

1 Tilløb til Limfjorden: Fra Vi· 

borg Fiskeriselskabs Anstalt vod 
Asmild Kloster 47 ,eoo Stk. i Lau
strup Aa og i Nørroaa ved Rinds
holm, samt 66,000 Stk. til Opdnet 
i Hjarbæk Fiskeriforenings Damme, 
hvorfra de senere slippes ud i Hjar
bæk Fjord. Fra Hobro Anstalten 
sattes 4,000 Stk. i Laastrnp Aa. 
Fra Lerkenfeldt udsattes ca. 7,000 
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Stk. i Lerkenfeldt Aa, og endelig 
hlev der fra "Kilden " (Karup) sat 
205,000 Stk. i Skive-Karup Aa. 
l\lt var Yngel af Havørred. 

1 Tilløb til Vesterhavet: Fra"Frøjk" 
blev der af Havørred udsat 40.000 
Stk. og af Bækørredyngel 180,000 
Stk. i Skjel'l1Ha og Stol'aaen. Til
lige udsattes der fra denne Anstalt 
70,000 tre ManneLler gamle Havør
reder og 75.000 tre lVlaaneder gamle 
Bækørreder i de samLiJe Aaer. 

I Tillab til Kattegat og Lillebelt: 
Fra 8tinesminde Klækkeanstalt sat
tes 137,500 Stk. Havørred i r:I.'illøb 
til Hobro Fjord og 45,000 Stk. i 
Fiskeriforeningern es Opvækstdamme. 
Fm KlækkeanstaIten i Hobro sat
tos 34,400 j Hobro Fiskeriforening 
Damme, 3,000 Stk. i Villestrnp Aa 
og 15,000 Stk i andre Tilløb til 
Fjorden. Af Silkeborg Fiskerifor
ening blev udsat 10,000 Stk. Bæk
øned. Berthelslund leverede 6,000 
halvaars Havørred til Udsætning i 
Hausted Aa. I Vejle Aa blev der 
udsat 110,000 Stk. Havørred og 
50,000 Stk. Bækørred. Fiskerifor
oningen for Kolding-Nebel Aa har 
indenfor sit Otnraade udsat 20,000 
Stk. Hav0rredyngel samt 12,500 Stk 
halvaars Havørred. Fra Asboldal 
sattes 'i,OOO Stk. Havørredyngel i 
Tilløb til Kolding Aa. 

Andre Fisk. 
Gedde. Ved Brahetrolleborg klæk

kedes ca. 100,000 Stkr. Geddeyn
gel, hvoraf 40,000 8tkr. udsattes i 
Nørre- og Brendegaardsøer. Ved 
Tissø klækkedes ca. 500,000 Stkr. 
Geddeyngel, hvoraf 427,000 Stkr. 
udsaltes i Tissø, medens Resten 

I solgtes til Udsætning andre Steder. 
! I Haraldsted Sø sattes 10,000 Stier. 

Geddeyngel. Ved Engestofte paa 
Lolland klækkedes 400,000 Sth. 
Geddeyngel, hvoraf udsattes 390,000 
i Maribo Sø. Hejrede Sø og Røg
bøBe Sø. I Skjoldnæsholm Søerne 
sattes 10,000 8tkr. Yngel. Ved B1'e
gentved udsattes ca. 5,000 Stkr. God
yngel. 

Aal. Indførselen af Aaleyngel fra 
England til Udsætnillg i danske 
Søer var i 1916 -- paa Grund af 
Transportvanskelighedeme undN 
Krigen - ganske indstillet. 

I Esrom Sø udsattes ca. 1,500,000 
Stkr. Glasaal, i Saltbækvig :33 kg 
Aalefal'ing. 

Endelig slutter Beretningen mod 
kortelig at omtale Magister C. V. 
Ottershøms Fiskeriundersøgelser i 
Furo-, Hampen·, Art'e- og Søllerød 
Søer. Da Magisteren imidlertid 
snart vil udgive en Beretning her
om, skal vi ikke ved denne Lejlighed 
komme nærmere ind herpaa. 

I Vandløb paa Sjælland Cl' der 
udsat: 10,000 Stk Bækørred i Bø
gebæk. 12,000 8th. i Fakse Au > 

og Lillerul fra "Prøvegaarden ", Fra 
Lellinge Anstalten er tillige If1Veret 
balvaars 0rre(} til Udclætning i Til
løb til Roskilde og Holhæk {<Jorde. 

Red. 

H. Blegvad: 

Om ~liskenes Føde i de 
danske Farvande inden

for Skagen. r Langebæk sattes 7,000 Stkr Hav
ørredyngel. 

Paa Bornholm: 170,000 Stkr. 
Muleby-Bagaa og 80,000 f::ltkr. 
Blykobbeaa. 

Den 
Oversigt 

-0-
(Fortsa t). 

sidste Nr. kort reforede 
over vore almindeligste 
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Bundfiskearters væsentligste Føde 
støtter sig paa Undersøgelser af de 
paagældende Arters Maveindhold, 
drevne af Biologisk Station gennem 
et Tidsrum af over 25 Aar. Under
søgelserne udførtes kvantil ativt, saa
ledes at baade Maveindholdet og 
Fiskene vejedes, og det undel'søg
tes, hvor stur en Bl'økdel hver 
enkelt Bestanddel af Maveindholdet 
udgjorde af det hele. 

Cand. Blegvad anfører desuden, 
hvad der mas antages at være en 
Hække andre Bmtdfisks vigtigste 
N æring', uden at han dog her tør 
udtale sig fuldt saa sikkert, efter
som Undersøgelserne er mindre tal
rige. 

Af hvad han berom meddeler, 
skal vi anføre følgende: 

Hvillingen i Kattegat og Bælterne 
er Krebsdyr- og Fiskeædel'. 

Ktdle1'en er Pighude- og K1'ebsdyr
ædel'. Undersøgelserne herover el' 
alle fra Kattegat og viser, at den 
h('!' mest spiser Slangestjerner, hvor
imod Kulleren i Nordsøen, i Følge 
en engelsk Forskers Undersøgelser, 
først og fremmest skulde spise Mus
linger, dernæst Pighuder og kun i 
ringe Grad Krehsdyr. Senel'e Un
dersøgelser Cand. Blegvad m. H. t. 
c. 100 Nordsø-Kulleres Maveindhold 
førte ham imidlertid til et helt andet 
Resultat end den engelske Forskers, 
idet Fødens Hovedmasse ogsaa her 
var Slangestjener, dernæst l{rebs
dyr, og kun en ringe Part bestod 
af smaa Muslinger og forskellige 
Orme. 

Haaising synes efter Undersøgelser 
i Kattegat og Bælterne at dømme, 
at være Pighttd- og KrebsdYl'æder, 
men den tager desuden af og til 
til Takke med Muslinger, Orme og 
. Fisk. 

Pighvarren er næsten udelukkende' 
Fiskeæder - tager hl. a. Ising', 
Hvilling, Sild. Tobis, Kutling o. H. 
Undersøgelserne herover stamnlOl' 
fra baadE' Kattegat, den vestlige 
08te1'8ø, Storehælt og Limfjorden, 
og deres Resultat stemmer ove]'('11S 
med, hvad der fra engelsk Side Cl' 

paavist hos de i Nordsøen leveOlIe 
Pighvarer, idet disso angivos at væro 

udelukkende Fislqlædol'e. 
Slethvarren indenfor Slulgen spi,;(>]' 

bande Fisk op Krebfidyr og dot 
samme er fra engelsk S:de paaYist 
at være Tilfældet llled Nordsoen" 
Slethvarrer. 

PighajelI synes hovedsagelig al 

være Fiskc- og Krebsdyn:cder. U Ii
dersøgolser fra Kaitegnt og Dæltm'no 
har vist, at dun kan spise baade 
'l'orsk, Hvilling og Ising, Sild, To
biser og Aalekvabhor, og pan Dio
logisk Stati,)ll opbevares Hovedet 
af en stor Aal, fundet i on Hujmaye. 

Ogsna Rokkerne æder lwvedsage
lig- Fisk og Krebsdyr; af de sidste 
især Elemitkrehs, der i stort Antal 

uden de Snegleskal1m, hvori 
Krebsene boede, BIldes i deres 
Mnver. 

Langebarn er undersøgt i Storo
og Lilk Bælt og i 0stenH'Jcn og viste 

sig som ilfuslinpe-, Ormc- og K1'I11,~
dyræder. 

De "pelagiske" Fisk ~- Sild, Bris
ling, Hornfisk og Jfakrcl - tilhol'C\1' 
i deres Levemuado jo ikke nogt·t 
bestemt Samfund, efterRom de fær
des overalt. Cand. Blegvad mener 
at have for fan Undersøgelser af 
disse Fisk til at turde drage almill
delige Slutninger angaaenfle r!\'rcs 

Føde. Han kan imidlertid sll1<1 fnst. 

at de meget oH\' i vore indre Far

vande findeR med helt tomme :\lavel' . 
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For Sitdl'ns Vedkommende er Hoved
føden smalt Krebsdyr, især Vand
lopper (Copepoder). Hos Brisling 
og Hornfisk fandtes kun Copepoder 
og Sneg1e- og Muslingelarver -
alle pelagiske Smaadyr - og hos 
Makrel det samme og desuden Sild, 
Det fremgaal' i hvert Fald heraf, 
at de pelagisk levende Fisk i meget 
ringe Grad griber ind i Forholdet 
mellem BUlldllskene og de lavere 
Dyr, - og heller ikke som Næ
lingskonkul'reotel' til de Copepode
spisende Smaafisk spiller de pelagi
ske F'isk Ilogen større Rolle, idet de 
Heste af Cop<,poderne er hentede 
ude i det :ulbne Hav, hvor Smaa
fit1kene ikke lever. 

Angnaende Spørgsnulalet om hvil
la: Fisk, der indeholder mest Føde i 
Forhold til deres egen Vægt oplyser 
Beretningen, at "Skrubben" er den 
Fiskeart, der er fundet med for
holdsvis stærkest fyldte Maver. I 
det hele taget har Fladfiskene ofte 
nlPgC't Maveindhold iJ1'Ol'hoId til 
deres Vægt, og det samme glPlder 
"om Helhed betragtet Smaafiskene 
Ramt Ulkene. Dernæst kommer 
Torskene, og sidst AaI og Aule
kva b bel'; bel' ses bort ha de pela
gif;!(o Fisk, hvoraf der findes for 
(aa UndersogC'lsel'. I det hele taget 
~yrj('i; Maveindholdet, som rimeligt 
pr, at være forholdsvis størst hos 
de Figk, hvis Hovedføde er skal
],il'I'('IHle Bløddyr, mindst hos Fiske
og Kl'd)sdyrædere som Torsk, Aal 
og Aalekvabber." 

Forholdet mellem Maveindhold og 
LeQ'elJlRvægt "varierer mellem 1/24 

O;.; '1.11;, Middelværdi altsaa omkring 
'/:10 , G3lU' man ud fra, at Fiskene 
i Almindelighed hvor Dag i BOO 
l),\ge af Altret skal have mindst 1/30 

af deres egenVægt som Næring, 
vil man 8e, at de i Løbet af et Aa1' 
vil spise 10 Gange deres egen Vægt, 
et Iral, der ad anden Vej er fundet 
af Dr. PeterSen." 

"Man vil kunne forstaa," slutter 
cand. Blegvad (:lette Afsnit, "at Nytte
fiskenes Forbrug af lavere Dyr til 
deres Ernæring maa være ret be
tydeligt i Forhold til de spiselige 
Bunddyrs Masse, naar man betænker, 
at der i Følge Fiskeristatistikens 
al mind!'li ge Oplysninger fiskes ca. 
1 gr. Bund-Fisk (Raavægt) pr. K VR.

dratmeter Havflade aarlig. I Følge 
det ovenstaaende skulde disse Fisk 
til deres grnæring altsaa udkræve 
10 Gange saa meget, eller omtrent 
lOgr. Kødnæring pr. Kvadratmeter • 
Havfiade aat'lig." (Fortsættes). 

R-P. 
(Dansk Fislwl'i1idende). 

Om Stallingen. 
-o 

I det svenske Blad "Från skog 
och sjø" findes en interessant Ar
tikelom Stallingen, hvoraf vi tillader 
os at meddele følgende: 

"Set med Sportsfiskerens øjne, 
findes der næppe nogen mere in
teressant FIsk end Stallingen, og 
dog tror jeg at kunne paastaa, at 
den ikke bliver fuldtud værdsat i 
sin dobbelte Egenskab af Sportsllsk 
og Lækket'bidsken, i det mindste 
ikke her i Landet. 

Hvis nedenstaaende Linier kunde 
vække Interesse for den og skaffe 
den nye Velyndere, da er Hensigten 
naaet. 

Dens zoologiske Navn thymallus 
vulgaTis har den store Zoolog NiJs
son givet den. Linne kaldte den 
saima thymallus. 
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Thymallus er imidlertid et meget 
gammelt Navn, som nllel'edf) fiDdp;3 

hos de latinske Klassikere. Det 
lever endnu i det italienske Navn 

paa Stallingen: Temolo. Del' tinde~ 

imidlertid en ældre latinsk Bpnævn

else paa Stallingen, umhra, der be

tyder Skygge, paa Fransk hedder 

den I'ombl'e, paa Engelsk umbei, 

oumer. Det almindelige engpiske 

Navn er dog grayling, herom mere 

senere. 

Stallingell8 Na vn i adsk illige Sprog 

skriver sig saaledeR dels fra dens 

Udseende, dels fra dens Evne til at 

glide som en Skygge gelmem Van

det eller pludselig synke til Bunden. 

Den romerske Digter Dacius Anto

nius siger i et Digt: 

Den flygtende Stalling undflyr som en 
Skygge det gr:lnskende øje. 

Aeliallu8 omtaler i sille Dyrdli
storier (14. Bog, Kap. at tlLy
mallus lugter af thJ/1!1on ('l'irniall); 

deraf har den faaet sit NaYll. DennG 

Opfattelse synes ogsaa nt deles ,tf 
en stor Deundrel' af Stallingen, 

llemlig Biskop Ambrosius nf :\1 i LlIlO , 

som i et Digt HexHlllceroll (V Kai',. 

:!) skriyer: Hvad er skønnere end 

din Skikkelse, o Thymallus. lmHl er 
behageligere end din Smag, du, som 

har faaet dit :Kam af 8n Urt; en 

Blomst er du, hVful enten Tiein()~ 

Dyb eller Adiges Vore!' hfll' op
fostl'et dig. 

San vidt den gode Bi"kop. Dpt 

erimidlertid uvist, om Navnet skriver 

sig fra Urten Thymons, Timians 

Duft, sandsynligere el' deL nt det 

luenger samUlell med Farven. 

Jeg har selv ndskiHige G~lllge 

uden Held forsøgt at faa fa t pnn 

Timianslugten. 

Derimod har Hognene hos Stal-

lingen og OgH~HI Kødet en svag 

aromatiske Smag, del' muligvis kan 

minde om Timian. :Men mnnske 

hal' ri Nutidsmennesker ikke den 

samme tine Lugtesans som de gamle 
Romere og jiiddelalderens Biskop

per. 
Sanvel clen t'llge];.;Iæ Bt'uævnels,' 

grayiing ,WIll den tyske Asche eller 

Aesche og den syenSk-llOl'ske harr 

referere "ig alle til Udseende og 

Farve. l Følge engelske Sagkyn

dige kaldes Fisken grayling pan 

Grulld af de graa Linier (greylines), 
som løher langs Siderne. Det tyske 

Navn betyder Aske og hentyder til 
deus askegraa Farve. 

At Stallingen værdsættes tilbør

ligt ogsaa i nndre L.ll,de fra gammel 
Tid, viOler blandt andet et gammelt 

Ordsprog, elm' }(:ver yed lihinell, og 

som lyder saaledes: StaJlingt'll el' ell 
Hhingl'en.', Lak~en kun ell Herre. 

Dell er og":!,, Llev"t kaldet Anerne::; 
"Lurdei". ~h'n medells Sagnets 

Lor"l!:'i Illt,d sin sølvonc Høst lok
kl'!' Fi,,;kerne i Ulykke, hliver Aaen, 

Stalling, tI'(Hh dQll Fortryllelse dl'll 

væk k el', dog o l'te et Ofre I' for SIII 

Tiltnekulngsk!'aft og lander i Fi

skerens Kul'\'. 

Det u5iHdige og lunefulde hos 

den, Beundringen for dt)ns skill

n~~e, e, lyseIlde, skønne, smidige, 

n.'deJt forlllede Legeme. gør det 
~ttvll, eugdskp Beundrere har 

,et den, llok ~aH berettiget: TIll' 

llldy uf the streams. 
(Forlsættc~). 

Fiskeriaul{tionor i 
Spanien. 

-()-

lfoJge "Korsk Fiskeritidende" Lal' 
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man modtaget følgende angHaelldp 

Ordningen af Fiskeauktionerne 
Spanien: 

"Man har indrettet specielle Byg
ninger lige ved Bryggerne, hVl)!' al 
den Fisk, der kommer ind fra Søen. 

sælges ved offentlig Auktion, Disse 

Hum er som Regel rummdige og 

ganske godt holMe. Ved ch'l1 ene 

Kortvæg hal' Auktionariu8 og en 

Skriver sit Bord, llundt i Lokalet 

larigs V æggpl1(' er an bragt en Ræk ko 

Stole, l1\'or de faste Købere har sine 

bestemte Pladser, der alle el' Ilumc

ruet. Ved lner Stoleann tindes en 
elektri"k Knap. der staat' i FOl'bin
delse med en Tade ved Auktiona
I'ius Bord. 

NaHr nu Fiskerllfl IWInmer ind fra 
Søen, gør de et Overslag 0\'(',' 

Mængden af de forskellige Fisk0-
sorter de hm med sig. 

Paa flade Kurve lægges saa en 
Prøve af hver SOl,t med Angivelse 

af det omtrentlige Kvantum. Disse 

Pl'Øver sendes op i Auktionsl'ummet 

til Besigtigelse af de interesserede. 
Til bestemte Tider indtager ~<1:t 

Køberne deres PlfHlser. Auktiona
l'jUS tnger da Last efter Last ('ftel' 
Tur, ,som den el' indkommet piler I 
rettere ofte l' Indleveringen af Prø- . 

l'erne. 

Efter den foreliggende Mællg'de 

Fisk stipuleres saa skønsmæssig 

Maksimumspris, og nu begynder en 

Auktion, der har den Fordel llt kun 
Anktionarius kan tale. 

Han angi ver N ume l'et paa Partiet, 
der skal uuder Hammeren, og straks 

efter angiver han 1\laksiulllsprisell, 

del' som Hegel ikke akceptel'es. 

Han gaar saa nedover i bestemte 

Spring. 
Naar saa en af Køberne finder 

Prisen antagelig, trykker han uden 

at sige et Ord pna elen elektriske 

Knap. 
En Klap falder ned paa 'ravloll. 

FiRkepartiet Cl' hallS, Sna strnks 

næste Parti og sna videre, indtil 

hele Pangsten er solgt uden Spild 

af Tid og uden Mulighed fol' Dis

kussiollC'r blandt Køberne. SystellH't 
virker udmærket, 

Til Bestridølse af Omkostningerne 

v!'d Auktiollerlle betaler Sælgeren 

en ViR fastsat proc!'ll tsats. Sfllg~

in~t.ituti()llen likviderer efter Aukti

onen hvert Parti og beholder ~in 

Del og' gi vel' Baa Fiskpl1'l oprindelige 

Ejer hans Penge. AI Fiskehnlldpl 
foregaar kont.ant. 

Ofte bringer saa Fiskerne Fiskon 

til Fabl'ik!'ll eller denne afhenter 
(len selv, alt efter som cld passOl', 

Anel{dote. 
---0--

.i'ln li.'ebsbistol'ie! 
F01gende hændte under Krehse

fiskeriet: Varme og trætte vend(~J' 

Deltagt>rne mrd Toget lljem fra det 

gronne Land_ Petterkvist, en lille 

skallet Herro lIled udstaaende Ører, 

vnr salig indsovet. 
PaR Hylden over hans Hoved i 

Jernbanekup~en havde ell anden 
Passager stillet en Kurv med store 

Krebs. Medens Petterkvist 30\', 

vaagllede en af Krebsene og fandt, 

at det val' for' trangt at være i Kur

ven Den begav sig derefter pal! 

Opdagelsesrejse. Forsigtig navige

red e K rahatell hen til Kanten af 

Hylden, men i næste Øjeblik ram
lede den ned paa Ppitel'kvi sts Skul

der. Da den ikke følte sig til
:;inekkolig sikker her, greh den med 

d':ll ene Klo fat i Petterkvists Øre 
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for at holde sig fa~t. De 111lare Pa~
sagere i Kupcen sad urørlige og af 

ventede Begi I'enhedernes Gang. Pd
terkvist rystede pH Hovedet og 

sov viden>! 
.,Lad være Karoline, lad være", 

mumlede hall, "jeg fon,il(J'er dig, at 
jeg var paa Kontoret helt~ Aftenen 

igaar". 
Videre KOlllcntarer ov('rflødige! 

(Fdm Sl;og uch Sjn). 

Indmeldelse i 

"Ferksvandsfisl{eriforeningen" 
sker til KOl\toret 

elIn et 1!nl!cm af BI ~j.1 Hh( n. 

AaJ'skontil\gent 4· Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 

Aarsabonnement paa Bladet 
kan tegnes paa alle l'ostkollton'r. 

Pris li Kr. 
med Tillæg af Posbpenge. 

Karper. 
1000 Stk. Karpeyngel 

til K0h~ i dettf' Efteraar. 
011i:ikes 
Bill et 

mrk. "Karper" med billigste Pris 
tilsendes Fel'skvitndtiiiskerilJladt,t i 
Sorø. 

Ønsker Tilbud 
paa 800,000 Sik. Havørred og Lax

rogn, frisk befrugtPi. 

Consul (;l-. Bel'thelsen. 
Rin~"jøhin~·. 

diverter 
l a1edlems6!adel. 

Aal, Laks, Ørred, 
Foreller 

o~ Ferskvan~sfisk 

købe" lil hojeste Dagspriser. 

Johannes Petersen, 
lUe.il~udl' 21, ,~~lI·hns. 

T"Jegr-.-Adr. »1 P{(, TJf 282 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg·. "\:'n~el og Sættefisk uf Bæk-. liilde
og Regnbueo.' .. ed ti H III L SæU~')tb;li. af ;{ai'J)er og Suctel' til bHm 
ligste Priser. PortiollS0l'1'ed, større Ørred. Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste BnncstatiolI mod Kontallt. 

J. C. Christensen. 
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Poriions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 

Fiskene afhentes i Speciaivogn pau Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

---'==. n:ontant Betaling. ==---

Ojneæu, Yngel og Sættefisk i alle Ørredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&}f~l!dslt 0amllullur. 
Telegr.-Adr. ; 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. llltnsen, &; P. .Twrgensen, 
Lunderskov. Telefon-AilI'. 

Lunderskov 18. 
Lejrskov lll. 

S\;l i s]{O!lS 1Ilcnl, tehl', Ijøftin~, Lykkesholmsall(~ a A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkel'i (Akliesebkab) ved Rasmussen-Krogh, 
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Om Stallingcn, 
Om Fisl,enes Føde i de (bll~ke Fm'

vande indenfor Skagcn. 
Annoncer. 

Ferskvandsfiskenes 
Føde. 
-0-

Som tidligere meddelt hel' i 
Bladot, und.,rsøger Magister C. V. 
Otterstrøm for Tiden Ferskvandsfi
skenes Ernæl'lngsforhold i adskilli
ge af vore dRnske Indsøer, og en 
Redegørelse herover forventes snart 
at ville fremkomme. Sagen er saa
ledes hleven aktuel herhjemme, hvad 
der forøvrigt ikke kan forundre, da 
de e. 10 Mil Ferskvandsal'eRl 
Danmarks Rige mmmer, nødvendig
vis i en Tid som vor, hvor Produk
tionen af N æringsmidlel' spiJler en 
saa uhyre Rolle, rna4t tages med i 
Betragtning, naar det gælder Lan
dets Økonomi. 

Som sagt, U lldersøgelsel'ue er i 
Gang' herhjemme og Resultaterne 
vil snart foreligge. Et andet af de 

nordisko Lande, nemlig Finland er 
dog allerede kommen os i Forkøbet 
og den sidste Fiskel'iberetning' fol' 
HJlI;-1917 fra Finlands Fiskerier, 
indeholder sludedes en Artikkel af 
H . .lær71cfeldt OUl Ferskvandsfiske
nes Føde. 

Først omtales Abo;yen (Porea 
Huviatilis). De Undersøgolser.Jærne-' 
felt har foretaget, har givet det Re
sultat, at Aborren som ung til den 
bliver B-1· AaI' gammel og 7,5-8,5 
cm. lang hovedsflgelig ernærer sig af 
PlanHon (Svæv) og Smaakrehs, som 
Cladocel'er isan'deleshed Euryeercus, 
hos enkelte fnndtos dog nogle ~xem
pIarer af Asellus aquaticus, som 
hører til de mindre Former af Stor
krebsene, samt enkelte Insektlarvcl', 
san.ledea Chironomider (Myggelarver) 
og Ephemider (Fluelarver). Først 
naar Aborren blev over 10 em. lang, 
fandtes Fiskerester i dens Mavesæk. 

Horken (Acerina cernua) lever, 
ifølge .J æl'Ilefelt, i de finske Søer, 
hovedsagelig af Chironomuslarvel', 
Asellus og Smaakrebs, det vil sige 
omtrent det samme som mange af 
de vigtigste Nyttefisk f. Eks, Suder 
og Brasen level' af. 

Horken er derfor en absolnt Skade
fisk, da den sjældent opnaar en saa
dan Størrelse, at den kan tjene til 
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Menneskeføde, og hvor man ikke 
skal bruge den til Madding, bør den 

helst udryddes. Det samme er 'ri!
rældet med Ferskvandskvabben (Lo
ta lota); ogsaa denne Fisk er en 
Næringskonkurrent til de madnytti
ge Ferskvandsfisk, idet den lever af 
Mygge- Fluelarver og Orme. 

Tilligp er den en slem Rogmø

ver. 
Nogen Nytte gør den dog ved at 

hjælpe til med at udrydde Horkeri, 
men samme Nytte gør Aalen, saa 
hvor sidstnævnte Fisk findes gør 
Kvabben næsten udelukkende Skade. 

Sudet'en, (Tinea tinea) lever ho
vedsagelig ar Snegle, men æder og· 
saa en Del Krebsdyr og Insektlaver. 

Skallen, Graaskalien (Leueiscus 
rutilus), Skallens Føde er meget 
varierende. De 13-20 cm. lange 
Individer æde i April mest Plank
tondyr, i Maj Planterester og Smaa
krebs m. m., i September Alger, i 
N ovem bel' Trichopterlarven (Flor
vingen), Gammarus og ::;negle og i 
DeeemberTriehoptel'larven og Alger 

. Bmsenen, (Abramis brama) lever 
hovedsagelig ar Bund og Stranddyr, 
saaledes Cladoeeer og Chironomus 
Larver og Snt>gle. 

Løjen, (Al burnus Iucidus) ·le'1er 
af Smaakrebs og smaa Insekter og 
de sløne Individer mest af Plank
tondyr og Luftføde (Insekter). 

Gedden, (Esox lueius). Geddens 
Føde bestaar næsten ud elukkende 
af Fisk, som lever i Strandbeltets 
y dervegetation eller ved Vandover
fladen, medens derimod Fisk, som 
gemmet· sig paa Bunden eller lever 
i det aabne Vand ikke er videre 
udsat for dens Efterstræbelser. Det 
er derfor hovedsagelig Skaller, Løjer, 
og Aborer, som staal' paa dens Spi
seseddeL At Gedden heller ikke 

fon;maar sine egne Slægtninge, er 
en bekendt Sag. I Søer h'1ol'derfin
des liden Vegetation, saa de F'isk 
der plejer at gemme sig mellem 
Vandplantel'lle, f. Eks. Suderne, ikke 
kan finde tilstrækkelig Skjul, raIder 
ogsaa mange af dem som Geddens 
Bytte. Foruden Fisk ædel' Gedden 
dog ogsaa Frøer, Hotter og 1\1 us 
og som yngre tager den i Mangel 
af beJre ogsaa tiltakke med Insekt· 
larver og ligfl('lIde, 

r en følgende Artikkel skal vi gi
ve vore Læserfl en Meddelelse om 
Fiskenes El'llæring i den store ru
siske Sø Ladoga. 

Frøjk. 
-0-

Af ell Al,tikel i '"Holstebro Soe
Dem." meddeles følgendo om et 
Besøg i Frøjk Fiskel'ark og Ud
kl!pku ingsanstalt: 

Fl'øjk Fiskepark er en smuk, idyl
lisk Plet ca 3 å 4 km fra Holstebro, 
Den ejes af et Konsortiulll, bestaa
ende af Figkeritoreningerne faY Ring
købing, Stadil og Nissum 1iJordi', og 
bestyres af et Forretningsudvalg, 
der er valgt ar disse Fiskerifore
ninger, og hvis Formand er l{onsul 
G. BeJthl'lsen, Ringkøbing. 

EHer Ankomsten til Fiskeparken 
blev Deliagerne i Turen vist rundt 
af E'iskemester Thomsen, der [Ol'· 

klarede Fremgangsmaaden med Ud
klækningen. 

I Fiskeparken findes ialt :36 
Damme, hvoraf dog de Beste paa 
denne Tid ar A aret er tømt for 
Fisk. 

Staten yder aarlig et Heløbaf 
3000 Kr. til Foretagenet. 
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Der udklækkes aarlig ca. en Mil
lion Fisk, Laks-Ørreder af forskel
lig Slags. Et enkelt Aar er der 
endog udklækket op i:nod 3 Milli
oner, meD Krigen har ogeaa hæm
met dette Foretagende, som saa 
mange andre. Der er dog ikke 
hidtil i noget AaI' udklækket min
dre end en Million. 

Rognen faas fortrinsvis fra Fri
sen vold Laksegaard ved Randers: 
en Del Rogn af Bæk-Ørreder faas 
fl'll KaI up Aa og 3 Damme med 
Moderfisk har Frøjk Fiskepal'k selv. 

Bak kerne eller Staaltrfladsæskerne 
med de befrugtede jEg henstilles 
i RUIll i lange Rækker, og det fri
ske Vand ha Storaaen lndes gen
nem lange Rør ind i Udklæknings
rummet og hen over Æggene i en 
stadig, stille og uafbrudt Rislen ind 
fra den ene Side af RUtIllnenO og 
ud af den anden. 

Hen i Febl'Uar begynder Ynglen 
at komme af Æggene, og den spæde 
Yngel bliver saa bragt over i smaa 
Damme Illed Trævægge, hvor der 
Cl' Plads til, at den kan bevæge Rig. 
Naar Blommesækken er fortæret, er 
Fisken blevet 2 iL 21i2 cm lang, og 
den bElgynder at tage Næring til sig. 
Naar Fisken er kommet saa vidt, 
bliver den talt og sorteret, og de 
største kommer over i de egent
lige Damme. Her gaar saa den 
lille Laks og bliver fodfet og vok
ser sig stor, indtil den i Maj Maa
ned igen indfanges. De største 
bliver i Vandbeholdere overført til 
deres egentlige Bestemmelsessted, 
Ringkøbing, Stad il og Nissum Fjorde. 
De mindste kommer tilbage i Dam
meDe igen og faar Lov at gaa der 
til heIl i Juli, da de har opnaaet 
den Størrelse, at de kan overføres 
til Fjordene. 

N aar først Fisken er overført til 
Fjordene, har Fiskeudklækningsan
staHen opfyldt sin Mission. 

Ikke al Laksyugel bliver overført 
til Fjordene. En Del af de stør
ste og bedst udviklede holdes til
bage og opdrættes til Moderflsk, 
hvorfra Rognen og Mælken tages 
til fortsat Y nge\. Parken har :i 
Damme med saadanne Moderfisk. 

Foruden til l\1oderfisk holdes og
saa en Del tilbage til " Portiollsfisk". 
Disse Portionsfisk kunde spinge fra 
l/i til Ih Meter over Vandfladen, 
naal' de blev fodrede. Laksan i 
Dammene hliver fodret med Rød·, 
spætte!' og andre Fisk, der først 
er ført igennem en Hakkemaskine. 
Kun de store Moderfisk vil helst 
have smaa Sild, der ikke er hak· 
ket. 

Før Krigen blev Portionsfiskene, 
1Iaa1' de IUlVde opnaad en StølTelse 
af 20-25 cm, fOl'sendt levende i 
Valldbassine r til Tysklan d. Med 
Krigen Intræden ophørte denne 
Forsendelse. Der tænkes dog .paa 
at forsøge igen i Aar. 

Dette el' for at faa en ekstra 
lndtægt til Udklækningsansr.altens 
DI·ift. Denne har jo ingen anden 
faRt Indtægt end de 3000 Kr., Staten 
yder, og det fOl'slaar jo ikke langt.· 
Hesten maa Fiskeriforeningerne skafte 
til Veje, og dette er ikke srnaa Be-
løb. C, L. 

Sveriges Fislierier 
l Aaret 1915. 

-0-

Ifølge Svensk Fiskeri Tidsskrift 
udøvedes det svenske Havfiskeri af 
12,608 Personer og som Binæring 
af 9,872 Personer i Aaret 1915. 



16S Ferskvandsfiskeribladet Nr. 22, 

Hedskaberne ansattes til en Værdi 
af 9,607,562 Kr, og Baade til 
12,533,093 Kr. Selve Fiskeriet op
gives til 102,8-18,355 kg. Fisk, 
174,124 kg. Hejer, 17,586 Skok") 
Krabber, 30,100 Skok Hummer og 
1,963 Skok østers til en Total
værdi af 31,627,225 Kr. 

Antallet af Indsøer og andre {el'. 
ske Yande, som befiskes i Svm'ig 
kan ikke opgives med noget nøj
ngtig Tal, men ligger antagelig mel
lem 3000 og 4000. Antallet af 
Ferskvændsfiskere udgjorde 3f3,i-\28 
hvoraf de 1,1 ns dr'ev Fiskeriet; som 
Hovednæring og 35,130 Rom Binæ
ring. Af de første kommer over 
Hnlvd!:'len paa Indsøerne, Vænllern, 
Vættern, Mælal',en og Hjælmaren. 

Fangstmængdell opgi veR til 
5,927,446 kg. Fisk og 329,12~) Krebs 
til en Værdi af 3,801,870 + 
37:3,895 = :3,075,770 Kr. 

Blandt Fiskene indtager Gedden 
den f0rste Plads med 1,174,fJ84 kg. 
derefter kommel; Aborrc med 945,OGf> 
kg., saa Helten Ined 702,277 kg., 
Brasen med 618,990 og Skallen 
med 523,771 kg Laksen illllta
gpl' først den niende; Plads i ?lIæng
dell, men den fjerde i Værdi 
(Geddo NI'. 1, Kr. 853,Ml5, Aborre 
Nr. 2, KI'.· 492,643, Helt Nr. 3, Kl'. 
424,B~l og Laks l{ 1'.1,25,225). 

Gennemsnitsprisen for Fersk
vandsfisk opgives fol' Aaret )914-
[;j for: 

Gedde 
Aborre 
Sandart 
Brasen 
Skalle 
Suder 
Helt 
Stalling 

fra (}() Øre til 73 Øre 
47 52 

lU - ' - 121 
38 39 
20-- - 23 
7:1 D2 
5:1 61 --
(lI i)D 

Laks l'rIl2011 til 208 Øre 
Ørred 89 - - 102 
Kildeørred 77 - 87 --
Nors II --- 18 
Ferskvnndsl,yabbe 53 - - 59-

Endelig K rebs betaltes llH'd 70--92 
Øre pr. Slwk 

OlU Stallingen. 
-0-

(SluUet). 
Skøn er den i Sandhed med sin 

mørktpurpurfarvede Ryg; Bugen er 
glinsende hvid med et Drag ar Guld; 
Finnerne, særlig den store Itygfinne, 
har en overordentlig smuk, mørk
violc>t Fa I've med skarlagensl'øde 
PleUO!" Skyer den og ofte meget 
vanskelig at faa ti! at bide. Som-' 
metider kan man byde den de fi
neste Fluer i alle Farver pall de 
tyndeste Liner og enddR ikke faa 
noget Resultat, stunddolfl bider den 
hensynsløst paa de groveste "Boll
deHner", købti nærmeste Købmands
handol. 

~Jen Iletop det sky, fornemme, 
det uberegllGlig lunefulde gør det 
saa interessant at opbyde al sin 
Snedighed og benytte alle Hjælpe
midler for at besejre den. 

Som Lækkerbidsken har Stal
lingen alti d staaet i høj Kurs. En 
cngelsk DalIle fra det 17. Aarh., 
Juliane Deme!'R, som i en Fiskehog 

bl. a. har gjort den meget rigtige 
Iagttagelse, at naar mau fisker Stal
ling, skal man tage sig i Agt for 
at gøre selv den mindste Støj og 

nbringe saaledes, at man ikke 
ses, og at Skyggen ikke falder paa 
Vandet, thi saa skræmmes Fisken 
og drager alle andre med sig; den 

tiskende Dame siger om Stallingen: 
"It is a delicionl, fysshe to manys 
!l1()lltl!p". Cl? i Englal1rl diskui.t'res 
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for Alvor, hvorvidt Stallingen skulde 
være indført afMiddelaldercns Gour
mander, Munkene, fra Italien og 
udplantet i Syd-England og W I1les 
Floder. 

Med Kendskah til Datidens Trans
portmidler og Vanskeligheden y&d 
at udplante Stalling, er riet meget 
usandsynligt, at et saadant EkSptl
riment, hvis det overhovedet er fo
retaget, har kunnet lykkes. 

Endog i Medicinens Historie har 
Stallingen spillet en Bolle. Dens 
Kød blev anset for meget helse
bringende, og af Fedtet tilberedtes 
en Olie - Oleum tesehinæ - som 
skulde være fortrinlig ved Behand
lingen af· 0re- og Øjensygdomme 
samt Brandsaar. 

En ejendommelig Anvendelse omta
ler Linne i sin "Lapplandsrejsfl". Ved. 
Ostefabrikatiollf'n anvendte Lal,pernp 
Stallingens Mavesaft, for at fau 
Renmælkell til at løbe samnH'n, pna 
den sim}Jle Maade, at de lagde hele 
Tarmkanalen i Mælken. 

Det er jo naturligt, at en sall. 

højt skattet og lækker Fisk bliver 
Genstand for Udplantning, dog hal' 
det vist sig forbundet med store 
Vanskeligheder. Det er aldrig lyk
kedeR at plante Stallingen i et 
Vuud, hvor dt'n ikke allerede fand
tes. Som et Kuriosum kan anfø
res, at det lykkedes flt frembringe 
en Bastard mellem en Laksørred 
og en Stalling, og at denne viste 
sig frugtbar. Eksperjrnen tet Jin des 
omtalt i "Journal de la SociCte 
Aeclimation de France" (1877, Side 
445)". 

Her hjemme findes Stallingen kun 
i Jylland og her kun i de Atle!', 
som løber vcstpaa: Dell herlige 
Sportsfisk har allerede mange Til
Ledere indenfor Lystfiskeriforcnin-

gen; flere vil sikkert følge efter, 
naar VI en anden Gang fortæller 
om deus Fangst, 

r .y~lJiskel'i-Tidende). 

II. Blegvad : 

0111 Fiskenes .Føde i de 
danske ,Farvande inden

for Skagen. 
-0-

(Fortsat). 

Vi har i de foregaaende Artikler 
givet en sammentrængt Oversigt over 
de mere almindelige Resultater, 
cand. Blegvad har naaet gennem 
Biologisk Station s U n dersøgeiser. 
Vi skal nu gaa lidt nærmere iud 
paa llog10 at rle interessante biolo
giske Iflgttagelser, som disse Cnder
søgeIser har givet AllledBing tiL 

Som Type fol' vore danske Fjor
de er Nyborg Fjord blevet særlig 
grundig undersøgt, og Beretningen 
giver et snare anskueligt Billede af 
(Jonne I'Jords Dyreliv og af Fiske
lies Levevis her. 

Først omtales det nøgne Stmnd
bælte nærmest Kysten, "en smal, 
sandet og stenet Strimmel Havb'und, 
hvol'paa der ingen eller næsten in
gen fnstsiddende Vegat.ation findes, 
bortset fra det mikroE.kopiske Over
træk af Alger paa Sten, Pæle o. 
lign., fordi Bølgeslaget ikke tillader 
Planterne at faa varigt Fæste der." 

Hundestejler og Kutlinger er de 
Smaansk. der særlig strejfer om her 
1 Foraars- og Sommertiden. Hunde
stejlerne kommer allerede i April, 
KutlingernE' først i Maj for at læg
ge sine paa tomme Muslinge
skaller. Den lille Fisk viger ikke 

fra Æggene, "selvom Vandet fal-
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der saa stærkt, at Havbunden n te

sten helt tørlægges. " Forfatteren 
har under en saadan stærk Ebbe 
kunnet fotografet'e en lille Kutling 
(Gobius minutus), der bevogtede sine 
Æg under en Sandmusling, og for. 
tæller om den, at "der var tørt rundt 
omkring den, og kun i en lille For
dybning, hvor den selv havde Plads 
under Muslingeskallen, stod endnu 
lidt Vand over Bunden. Men uden 
Hensyntagen til sit eget I.iv viftede 
den troligt med de store Brystfinner 
frisk Vand til Æggene, d01' sad 
fastklæbede under Muslingeskallen, 
og fo'r rasende ud mod alt, hvad 
del' nærmede sig de dyrebare Æg." 

løvrigt lever der paa dette Strand
bælte en rig Dyreverden af Blaa
muslingerog andre Muslinger, Strand
snegle, Sandorme vg andre Hav
børsteorme, Tanglopper o. s v. 
('n Fauna saa talrig, at Dyremas
sernos Raavægt pr. Kvadratmeter 
ved Vejninger har vist sig at være 
18784 Gram, hvoraf rigtignok langt 
den største H:lavægt. (18500 gr,) faldt 
paa Blaamuslingerne, 

Udenfor det nøgne Strandbælte 
følger Plantebæltet, hvor Bændeltan
gen eller "Aalegræsset" (Zostera) 
udgør den vigtigste og absolut frem
herskende Plantevækst. Paa dens 
Blade sidder der bl. a. en tæt Be
folkning af Smaasnegle og ~Illaa 

Blaamuslinger samt af Søstjerne
unger, der lever højt paa Muslin
gernes Bekostning. Del' bemærkes 
herom; "Hvormange af disse Smaa
dyr, der aarlig fortærrcs af Sø
stjerne Yngelen, !'l' ikke godt at 
sige, men man vil forstaa, at det 
maa dreje sig 0111 store Mæn gdc!', 
naar man hører, at vi i Nyborg 
Fjord paa 1 K vadratmetcr Bund
:flade har talt 53 Søstjerne-Unger," 

fastsiddende paa Bændeltangens Bla
de. En anden farlig Fjende bar de 
smaa Blaamuslingcl' i Krabbel'llc, 
om hvem det berettes, at de med 
stor Behændighed forstaa~' at samle 
flere Bændeltangsblade til en Kla
trestang, der er stærk nok til at 
bære de tunge Dyr. 

De Fisk, som opholdet, sig i Plan
tebæltet, falder i tre Grupper, dels 
Nyttetisk, Rom Aal, Fladfisk, Torsk 
og Aalekvabber, dels skadelige[!~sk, 
nemlig Ulkene, og endelig de nyt
tige Smaafisk, der færdes mellem 
Bændeltangen, nemlig Kutlinger, 
Tangsnal'renc og Søkarud,erllo. Dis
se Smaafisk el' jo ikke nyttige i den 
Forstand, at de tjeuer som Menne
skeføde, men rla de Ol' vigtig Næ
dng for mange af vore direkte Ny t
h-fisk, og da de optræder i saa store 
Mængder, spiller de alligevel en me
bet. betydningsfuld Rolle; særlig gæl
der dette om Kutlingerne. Beret
ningen gør derfor først Smaafiskene 
til Genstand fOl' nærmere Iagttagel
ser, der er samlede i et Afsnit om: 
Smaafiskenes Føde i Bændeltangen. 

l det.te Afsnit gives der, som i 
hele Beretningeu, omhyggeligo Ta
beller over 1laveindholdet hos de 
forskellige Fiskearter, men heJ'()m 
maa den deri interesserede Læser 
søge Oplysninger i selve Beretnin
gen. Det vilde føre altfor vidt her 
at gaa ind paa disse, med stor Grun
dighed undersøgte Enkeltheder. 

Nogle Træk skal dog fremdrages. 
Som Bevis paa HundestE'jlornes Graa
<lighed berettes, at i den Tid, Naa
letræernes Blomster drysser deres 
fine Støvkorn ud for aJle Vinde, 
findes Hundestejlernes :vlaver ofte 
g>mske udspilede af disse Støvkorn, 
der i Foraarstiden kan dække store 
Strækninger af vore Kystfarvande 
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som et fint, lysegult Støv. "Ogsaa 
andre Fiskearters eller selv andre 
Hundestejlers Æg fortæres med stor 

Graadighed. " 
Af Undersøgelserne fremgaar det, 

at Bændeltangens Smaafisk væsent

lig lever nf Vandlopper (Copepodel') 
og andre smaa Krebsdyr - nogle 

af dem desuden, men først. i anden 

Hække af de pau 13ændeltangen sid

dende Smaasnegle og smau Muslin

ger. Hovedføden er ill1idlel'tid for 
dem alle 'l'angregionens Slllaakl'ebs; 

men om deu for de enkelte Fiske

arter kal'uktel'istisk O) Maade. h VOI'

paa de fanger disse, skal vi høre 

nærmere l et følgende 1:dtog. 
(Forlsæltcs). 

B.-P. 
(!)ansk Fiskcl'itidcndc). 

Indmeldelse i 
"Ferksvandsfiskeriforeningen" 

sker til Kontoret 
elleI' et Medlem af Bestyrelsen. 

Aarskontingent 4 Kr., l\1('dlems

bIndet gratis tilsendt. 

Aarsabonnement paa Bladet 
kan tegnes pau alle Postkontorer, 

Pris 4 Kr. 
med Tillæg af Postpenge. 

. Karper. 
1000 Stk. Karpcynp:l ønskes 

til Kobs i dette .Eftel'aar. Billet 
mrk. "Karper" lIled billigste Pris 
tilseIldes Ferskvandsfiskeriblndet i 
Sorø. 

diverter 
l 8rledlems6lade t 

Aal, Laks, Orred, 
Foreller 

og Fersk~andsfisk 

købes til hojesto Dagspris<'l' . 

Johannes Petersen, 
lUejlgade 21, ARI'hulo!. 

T~l('gr.-Adr, »II)((. Tlf 282 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima B.ineæg. Yn~el og Sættefisk af Bæk-. IUhle
og Regnbueo.'red samt Sættefisli. af !.ial'peJ' og Sodet' til bil
ligste Priser. f'ortiollsøned, 8tørre Oned. Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Bane~tatioll mod Kontant. 

J. O. Ohrist"nsen. 



172 Ferskvandsfiskeribladet Nt'. 22, 

PortionsIllØ~red, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle øn'edurtcl' liobes. 

Fiskene afhontoi:l i Spoeialvogn paa Sælgerens nWi'mOi:lto Jernbanostation 

-----=== liolltuut Uet:aliug. ==---

8jneæu, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr,-Adr, : 
Damkultur, 
Lunderskov, 

sælges. 

P. 11an.-:en (\': P •• JWi'f/enseu, 
Lunderskov, Telefoll-Ad r. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov Hj, 

Statskonsulent, Magister Chr. Lnftin~, Lykkesholll1sallt~ 3 A, København, 

Trykt i Sorlll Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Uasmussen-Krogh. 
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Kæmpemallen j Sorø Sø. 

Kæmpemallen i deus Hjemland, 
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Kæmpemallen i Sorø 8ø. 
Af O. Lund. 

-0-

Ved Velvillie fra Maaneds-Maga
sinels Side, i hvis Oktobpr Ht=t>fte 

nedenstaaende' Artikel findes, s('r vi 

os i Stand til at bringe vore Læsere 
et Rillede af en kæmpemæssig Malle, 
der er fanget i Donau Fladtm, samt 

en interessant Re"krivelse af denrH' 

n~ærkværdige Fisks Liv og Færden: 
Vi Sk,ll derefter give Ordet til Hl'. 

C. Lund; 
Blandt Billederne fra Krigen, der 

som Regel el' Sil a trættt'll de ens, at 
de, der er et Pal' A,rr gamle. er 
lige saa aktuelle som de fra i Dng, 
og :;;om tilligem!:'d Krigshøgn!lf' ved 

};'reden burde oVElrgive,; til en in·· 

ternational Audotate, bialldt dist'e 
sørgelige Vidnesbyrd om lllPllneske

lig Rabies træffer mali t'llkellt" d('l' 

bar lnteres8(' lid over (/)jeblikket. 
Som nu dette, ,ler viRer ikkc' et 

Havuhyre, men en :q, te h· i'~kni llds· 

fisk, der bliver saa stOl' i Floder og 

Søer: den europæiske Malle. 

For os er d,'r d('t illreres"ante 

ved denne Fisk, at den bal' levet 
hør i Landet. og maaske ('ndnu le

ver her. Sow Sø Og' d('ll i FOI'bin

delse dermnd stilnendE' '1'11('1 So har 

været dens Tilholds"tcd b08 O~. 

Billedet er Liget i Hlllll:pni('ll. 

Nogle tyske Soidatpr hal' væl'l't lied" 

paa FiskellJal kpdpt og ladet sig fo

tografere med l'f) nf de stør"te :'Il al

ler, en Kammerat: :Ia o\'el' f't Pllr 
~1eter, og en Vægt af heIlv,;] 250 

kg. Fiskel! el' fangd i DOlilHl. maa· 

skl~ ogsaa 'l'yskernE' "d\, bar f:lllg'l't 

den pan ,;(l udlagt Bund kr "Q', .h,l' 
har staaet Natien nver, og t'll strer!, 

Line. Et solidt Medetøj h~1l' dd i 

alt Fald været. 

Mallen kan blive endnu større, i 
Sydrusland har man tagen den paa 
4 Meter og med en Vægt af 300 
kg. Hos os har den næppe nogen

sinde DRaet denne Størrelse, man 

har dog fanget Eksemplarer paa 
henved 50 kg. I Sverige, hVal' den 
h,ver i mange Valide, har man truf

fell den med en Længde af 3 1/s 
M .. tel·, en saadan Kæmpefisk blev i 
1870 udbudt paa Eskiltuna Torv. 

Af og til gaar der gennem Avi
serne en Mpddelelse om, at en 

Malle er fanget saa hel', saa der. 
Man har medet en stor, slimet Fisk 

paa d Par kg, som man ikke føl' 
hal' set. Den er mørkspættet, en 
Aal, pr det ikke, den maa op til 
Red<lktolell Hf Amtsavisen for at 

komiIIe i Bladet. og næste Dag 
lW~Yll(lel' Fersb'alldskvabben Slll 

'rou l'lIe som ægte Malle. 
Det er IH'mli.g altid denne Fisk, 

del' tnges fejl fif. Den hører til en 
fif de llyttigste Fiskeslægter, der 

find(·s, dpo a'dle, vidt ullbl'edte 1'01'

ske~lægt, m()n har slaaet sig pau 
Liv,-t i Aaar og Søer, Den kan 

blive indtil 7~8 kg, og da den er 

et udpræget Nat- og Bunddyl', ser 
mall den knn lejligllt'dsvi~, skønt 
dPll Cl' udbr(·dt, Gok. AlenepaaSkæg

trawlen klltl man kende den j den' 
l!laH lløjes llwd en kort paH Hngl;n, 
mt'th'lls :'Ihlllen har hele seks om
bing Munden, hvoraf nogle er lwn

gere end Hovedet. I gamle Dage 
tr()('de m:lll, at :\1allen laa og spil

lede med dem, fol' at de skulde 
Iiglle Orme og lokke sultne Fisk til, 
mell saa durkdreven er Mallen ikke, 
d (:'TI føler Rig blot for med sloe 

raRdp, ligesom vi med vore 

hn~. 1'1'. 

Hvorfor hal' nu :\lallen holdt til 

netop i den stille, idylliske 801'ø Sø, 
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hvor Bøgen spejler SIIl brede Hat, 
og 8kovdurns Kurren fra den ene 

Bred svarer Nattergnlens romanti
ske »Klukke" fra den ftuden? D~t 

har sin bestemte Grund, mener man. 
Middelalderens fremmede ;\lullke, 

der var forud for Landets egne 
Børn, bavde et godt Blik tor, hvor 

der er bedst at være. D"rfot· byg

gede de sig Kloster ved SOl'0 Sø. 

Hel' planted(~ de i Haven ukendj.e 

[rter fra deres Hjemland og b1ll

gede Fisk i Søen. Mange. Fi~k 

maatte del' til i Fastetiden. da R(;!v 

en B'lue var KødlIll1d; Ged('1' og 

Brasen slug ikke til, O;J: i de Dage 

val' der langt til Bergfi~kb()dellw 

og SildelHgl'cnc v"d 0i·esund. ;\1 "Il 

ved Klostrene sydpaa hanle dp ell 

mæg:tig Fisk, d~r lp\'ede i Søen 

. wlellfor Kloshcrmul'en, og som kunde 
fylde, saa det forslog noget .\Inl

len, Fel'skYalldenes IIl'alfisk. Hnd 
og j\lal pr i Virkeligheden det ~nmnw 
::\avn. 

Mallen er sejgliret og kan -

indpakket i fugtig (;ræ~-- 8elld('~ 

lange V .. je. Det ,-ar dprfol' ingen 

vanskelig Sag for l\1nllkene at fan 

leveIlde Maller _ til Som, ('f,h'n fra 

Tyskland eller Sverigp) og ell SkØ!lllC 

Dag holdt de deres Indtog og ~at

tes i Søen, hvor de straks fo: svandt 

i Mudderet. 

I fire-fem Aal'hundJ'C'der holdt 
de sig hej'. Del' gik et vist ny af 
denno store Fisk, nel', etter Ht l\Iun

kene var forsvundne, blev bf'trngtet 

som en "Hen:efisk", bestemt før det 

kongelige Bord. 

Dette "Herrefisk" skal dog ikke 
forstaa"ls, som om Fisken val' en 

Herreret. Tværtimod! Mallen for

staar desværre trods alt sit ~2Ederi 

ikke at faa noget ordentligt Kød ud 

af det. Hvis den havde Kød som 

Aalen -- h\'ilken Skat vilde vi da 
ikke besidde i denne Kæll1pefisk_ 
En Ani paa 250 kg med di~n nu

værende Aalepl'lOl vilde clel! være 

li~e saH. meget værd som en god 

Hpst! 

Nej. det val' ikke for at kilde Bu
;;en, at de gHlli!(~ l\Iunke spi8te IV!al
ler; dPI li}!!' ;;ikkcrt munttet mange 

KryddMier til, for Rt Abbeden kunde 

"mil(l ilnerkend('d\~ til Broder L{~ge

lll(,,,tc'l'. Ilaa!' \Iidd<lgen stod paa 

SiJUrlIB. l\LllJf'!lR latinske Nil vn: De 
ulige :l\Iallel s Kød kan endda gaa 
all, <!(·t pr lnidt og blødt og i Sma
g'ell nogd SOd1jgtiuL lllf'll hos ældre 

l\l allc I' l)lin'r d(,t sejgt. og hvad 

V;CITi' pr tralllH't. Intet Under, at 

de gHlll!P troe,\'", at :\lallen val' en 

Slags Hvalfi"IL Var Mallekødt,t blo.t 
nogenlu:Hle, ,ilde det vætTe on aJ

mindelig Handelsal'tikel. Mallen 

hører nbetillgd til ('Il af de Ting 

paa denIlP .Jord, der ikke er vrd
l}kkeL 

Paa Kongens Bord kom Mallen 

$,1ale<l"8 llæppe. ,llen til Hoffet kom 
den dog i ,Ilt FaLl en '?lIkelt Gang. 

Ild ses saajpdes af Datidells Hur
tigpressp, :lt d('l' i t 7:24 ved Hoffet 

HOlU "n sjæld,'o Fisk ble\' forevist 
en \lalln. 

::laa !tplt sja>ldell har Fisken ikke 

Yfl'l'et i Sorø Sn. En Embedsmand, 

d"l' i HaldjerdsPl'lle i det att{3!](!e 

Aarhunrlrpde ]pvede i Sorø. hHr 

endog i Videnskabcl'l1es Selskabs 
Skrift('\' "krevet en Afhandling med 

en HH~k ke Iagttagc'jser af d,~ns Liv' 
i Søen. Den holdt til ude pau Dy
bet, og først fm i April til illa i 
Alq!1l8t knud,' den træffes paa lavt 

Var.d l Rf~glcil "aa' lllall ikke meget 

til den, dog kuude d('lI paa varme 

Dage, især Ila,ar der' faldt Støvn'gn, 
ligge og drive \lær Overfladen, og 
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i Storm og Torden var den pan 

Færde som en ond AaIld fra Dybet. 

Den kendte aabenbart ogslIa Ord

sproget, at det. el' bedst at fiske i 
røl'te Vande. Man saa' aldrig flere 

end tre-fire samlet, og oftest var 

den alene, lJndertidfln kunde man 
se tre i Forening øve J agt, inet; de 

dreven Flok Fisk sammen og sar4 

lige med et kastede sig ovet' d('m 
og slugte væk, Dette hænger dog 

snarere saaledos sammen, at Fish'ne 

h~r været samlet til2Eglægning' og 
ved del'es Plasken har JokkC't Mal

Ierne t.il. 
Skønt Mallen i Aarhundl'eder holdt 

i Soen og formerede v<lIHlt 

den dog ikko fast Fodfæste. Endnu 

i l7B7 og 1798 .fangedes to. paa 
39 og 30 kg, og i 1799 tog'Ps Hn

der Bøghol tIl en pall 18 k g, der bh'v ' 

sendt levende til den russiske Mi

nister i København. Det antoges at 

have været den Hidste Medie fra 

gamle Dage, thi sidell saa' lllall al

drig noget til den, 
I lH80 blev der da udsat [>0 smaa 

Maller, der stammede fra Tyskland, 

og sytten Aar efter blev der atter 

fanget en Malle i Søen; den havde 

en Vægt af ca. 12 kg og er \'(·1 
sagtens on af de udsatt.e. 

Sid nn da er del' ikke kommen 
nogen l\Ialln·Bulletin fra Sorø, IJl'is 
Sø llltsaa atter ruger over sin Hp!ll-

melighed, , 

En Vækst paa en halv Snes kg 

i sytten A ar er ();\arli gt præstpl'et 

nt en Malle. saa den maa ikke be

fin de sig vel i Søen. DE n har el

lers Tiden for sig. Den hører til 
de Dyr, som man mener 
hundrede AaI' og mel·e. 

der holdtes i en Dam, 

Fald (j l Aar. 

kan blive 

En Malle, 

hlev i alt 

Paa Søens Bund fører den mørke 

Malle sit pl'SOlTIme Roverliv. Alt, 

hvad del' Kar.l spises afH'isk og 
Vanrlrlyr, gaal' i dens vældige Gab. 

Da den selv nI' saa lidd værd, er 

den dedor en meget skadelig Fisk, 

som man ikke slo\1 udsætte noget 

Steds. Den elle Fisk æder' den an
den, siger et bøhlllisk Ordsprog, 
men Mallen delll :dle, 

Slimet og slibrig som den er, 

med sit brede Gab og de Slllaa, lige

SOUl plirrende øjne og lange Skæg

tr<1a<1(", gør den ot. lurende Indtryk, 

og det er derfor intet Under, at 
lilan har troet, at den angreb og 

aad de badende. Det er dog ikke 

Tilf~P\dd. Men al Slags Aadsel slu
ger dc,n. findel' den derfor et Lig, 

kan det i/aa med. Ved Donau har 
lllan I :\Ia,(,ll paa en Malle fundet et 

Drellgelig, At lllall ogslla ell Gang 

har fUllrlt't ('Il Pudel, er' ikke saa 
underligt, der "kai jo lIoget til, lUtH!' 

Fi"ken skfil blive saa tyk, at to 
;\Ialld knap kan om~pænde den. 

Le\'el' ;\Ialkn saalpdes den meste 

Tid et EIlt'boerlh-. skjult under Træ
rødder ellpr' ved Bnll(l!'ll. er der 

dog' en MlJ,gt, dpI' kall lokke den 

frpl!l og::;aa om Dagen og faa den 

til at gdnerde sig som en anden 

Fisk. 

Dd er ikke Tordenen, der her 

Rigles til: !HUlT dpn ruller, rejser 
Mall(;n vel ude i Søen 80111 en 

stor, sort l\I all d og snapper Luft, 
mp!1 llHRI' Engell st.aar grøn og fuld 

af Blomst('r, og Solen rigtig har 

begyndt at varme langt ned i Van

dd. da svømmer Mallen l1led Hjer
tet fuldt. af blide Følnlser selv frem 

i Dagen; mod Bredden, hvor der 
pr varmt og den herligste Vand

planteskov, gaar dens Vej, her hol

der den i de stille Morgentimer, da 

. alt PI' saa fredeligt, Stevnemøde med 
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sin Kone fra i Fjor eller en anden 
Dame, der ligeledes har fan et, et 

Strejf af Amors Pil. 
Her lægges Æggene, illdtil et 

Hundrede Tusiod i~\t, paa PlantOl'ne 

og overlades til sig selv. Kun kort, 

Tid kan l\1allerne skænl,e den nye 

Slægt, de hal' nok med at tænke 
paa sig selv Maven. lodcrer og' 

efter nogle Forløb søger de 

derfor atter ud paa Dybet for at 
æde æde og vokse vel, blive 

gamle og sejge og trannede og ond
skabsfulde det er deres Bestem
melse. 

Solen tager sig af Æggene, efter 

nogle Dages Forløb er de klækket, 

og de smaa MaIJer begynder nu som 
de gHmle med at røvp, hvad de kan 
overkomme. I den første 'rid dri
ver de om i Nærhpdt'n af Føde

stedet, men efterhaanden SOUl de 

faar Plnrlst'n raseret for !"ødemidlel', 

spredes de, de maa ud i Verden, 
og snart bliver de tii Eremiltel' som 

deres ærværdige Forældre ude paa 

Dybet. 

Og st'jler man paa Sorø Sø, tæn

ker man mllflske: skuld8 dn allige
vel pna BUlltlpll lure ell af de gamle 
Maller af Stammen hf! Biskop Ab
salolls Dage? 

Statskonsulent Iløfting' 
fyldte d. 27, dennes 50 Anr.· 

Idet vi noterer dette Faldum. b8-

nytter vi danske FerskvandsfiskPl'e 

os af denne kærkomne Lejlighed til, 

at senrle ham vor Lykønskning: og 

vor Tak for godt Samarbejde og 

god Hjælp i de svundne Aar, sam

tidig med at vi udtaler Haabei om, 

at Statskonsulenten endnu i mange 

Aal' maa holde sig frisk og kæk; 

saa vi vetihlivellde kan nyd'l godt 

af hallS store Indsigt, og rige Er-

faring. Hed. 

Viborg: FiskeriforenIng 
afholdt i Aftes ~in ordinæl'e aarlige 

Genevalforsamling paa Afholdsho

tellet. 

Til Ordstyrer valgtes Murer lY. 
An(lcrsen. 

I Formandens, Maler S. S01'enSen'l 
Fraværelse aflagde Næstformanden, 

Baadehyggel' Laurbcrg-8chmidt Bo
retning om Virksomheden i det for

løbne A31': Vinterfiskeriet sidste 
Aur maatte helt op:j';es, da Søerne 

V,\l' tilfrosne, og Sommerfiskeriet 

efter Okrudtsfisk lIlaatte nogle Dage 

etter, at dl't var paabegyndt, opgi

ye" paa G!'lllld Hf vanskelige Afsæt
lling~forb()ld. Fiskel'ne fortsatte saa 

Fiskeriet som Aalefiskeri en Tid 
for d(ll'Ved at indvinde lIoget Ud

lJyUe til Kommunen; der indfange
des ,1);)0 Pd. AnI. Af Yngel GI' der 

i Anl'eta Løb udsat 1000 Stk, Abor-

1'('1' hn Hald Sø, 5000 Sudere og 

en Del spæd J:<'gnbueørredYllgel; 
endvidere er der udsat ell Del be

frugt.et Aborrerogn, ligeledes fra 

Ihld So, samt ca. 250 Krebs. San

dartrogn og engelsk Aaleyngel har 

ikko kunnet fllas i Aar, men Best.Y
r('l~el, har sin Opmærksomhed hen

vendt paa Fremskaffelsen af begge 

Dele. Et Parti Karper venteil. Regn

bueørreder Cl' under Opdræt i en 
Dam i Asmildkloster Have og i Ka

nalen paa BorgvoJd. Opfiskningen 
eItel' Skaller og BI'ast'n vil begynge 
saasnart de kan afsættes. 

Beretningen godkendtes: 

Kassereren, Skomager Bjergsted, 
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aflagde det reviderede Hegnskah, 
som godkendtps. Det udviste en 
Kassebeholdning af 1M Kr. OD øre. 
Til KæmrH'l'kassen er i Aarets Løb 
indbetalt 100 Kt·. \Iedlemsantallet 
er 1924. 

DC' sfgaaende Bestyrelsesmedlem
met', L(lUrbe1~g-Schmidt, Bj(Tgsfed, 
og Drejer Eskildsen genvalgtes; li
geledes genvalgtes den nfgaaende 
Hevisol", Snedkf'rllwstel' GItI. Mw'
thinsen, og til Revisorsuppleant valg
tes Portør H. Petersen. 

En LO\·ændring. hvol'rfter Kon

tingentet fremtidig opkrævps en Gang 
aarlig i Ste(let fol' IiU halvaal'!ig 
vl?d~og('s 

Del' nedsattes et. Agitationsudvalg, 
bestaaellde af Bager G. Jensen, Ci
garm ager Mor-ell, og Fabriksarbej
der Sehijellcrup Heeg, tI! at virke 
fOl' Tilgang af nye \-ledl!'lIlmer. 

Under "Eventuelt" drøftedes ad
skillige Spørgsmaal. Frit en Side 
hævdedf's det. at der ikke und.'r 
Opfiskningen burde fangf's Aal, men 
fra anden Side gjordes gælllende. 
at dette ikke kunde influere paa 
Fiskeriet, og at d<>t langt vigtigere 
at de til Søerne førende Aaletrap
per var i Orden, og det henstille
des til Bestyrelsen at have sin Op
mærksomhed henvendt paa sidst
nævnte Punkt. 

Om den verserende Hetssag med 
Lodsejerne paa Søernes østlige Side 
oplyste!', at Dommen antagelig kan 
ventes i en nær Fremtid. 

Ferskvandsfiskenes 
Føde og Tilvækst. 

-o--

I Bladets forrige Nummer om
talte vi de almindeligste Ferskvands-

fisks Ernæringsfol'hold 
Søer. 

de Hnske 

Vi skal i Dag fortsætte med at 
give en lille }leddcl('lse fra den 
finske Fiskeri b ('l'(' tn ing om Fersk
vandsfiskenes Føde og Tilvækst i 
den storo russiske Sø Ladoga. 

Herom skriver Viljo JææskcZæinen 
følgende: 

Laksfm (Salmo salnr) i Ladogn 
Søl'n er en Varietet af Havlaksen, 
som har tilpasset siL( eftBr Livet i 
Søen paa samlTle Maade som Lak
sen i Søen Vænern i Sv<wig, 

Den adskiller sig bl a. fra Hav
laksen Vf·d sin Støl'l'else, idet den 
yderst sjft'ldent naar en Vægt af 

o\'el' 10 kg. i\liddplvægten er som 
Regel 2,9 kg. 

Laksf'ns Føde b('staar ho\"(~dsage
lig af Krebsdyr som smaa og af 
Smelt som u(hoks€'n Fisk. Angan
ende Væksten var en Laks pan. 4 1/2 

Anr 57 cm lang og en Lltks paa 3 
Aar 37,0 cm lang. . 

Foruden Laks findes del' en min
dre Stamme af Bækørred (Salmo 
fario) og Helt (Coregonus Lav an~tu8) 
i Ladoga Soen. 

Fjeldøn'ed (Salmo alpinus) fore
kommf'r derimod i storre Mængde 
særlig i (len nOl'dlige Del af Ladoga 
Søen. og vi skal derfor omtale den 
lidt nærlllPre. 

Om Vinteren holder Fjeldørreden 
sig mle paa Dybet, lIlen naar Isen 
forsvinder, gaar den op paa grun
dere Vand, ofte helt ind til Kysten, 
Deu fanges da gærne pall. lang Linie 
med Smelt som Madding. Om Som
meren, naar Vandet bliver varmere, 
søger den dog atter ud pan. dybere 
Vand. Fjeldørredens Hovednæring 
er dpn lille Laksefisk Smelb'n. 

Fjeldørredens sædvanlige Vægt er 
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2-· a kg. dl' største Individ!'r have 

dog en Vægt af 6 kg. 
Angaaf'nde Fiskens Længde med

delC's, at den 
ycd i Aa!' har el! Gelllli'IllSllits'. :lfH.H~1ll 

2 23,7 
3 33,0 -

- 4 41,6 

5 48.5 -
6 53~ -

Marineren (Coreg-{ll1Us albula) Den 
lille lakscagtige Fisk af HeltslægtPIl, 
spillet' en betydelig Rolle i Fiske
riet yed Ladog'a Søen, idet uf'nned
salted!) l\lariller i slol' Ct!stra·klling 
anvcnde" til Føde af de!! omuocndc 

Befolkning 
Marineren levcr hOl'cdsagelig af 

Smaalnebs som Limnocalmlus ma
cruru.~ og Bytholrephes Cedcrsf'!·or;lrdi. 

Større Marinere tage dog ogsaa 
Vnndinsckter og Smaafisk. 

Marillpl'c!1 i Ladf,:.:n lHI II I' "jældent 
hOjHC Vægt pnd kg. 

Ang,u1l' Il [!p Lætlgd"iiln:ukskn skal 
vi afgive føigende ':al: 

1.\:11' hal' dcn enGenn!"lls:lii,l. ,Ir 7,BCIll 

2 12,:1 

3 17,.1 
4 23,1 

5 25,1 
(i 2fl,1 
7 321 

8 34.0 

9 37,4 

10 38,fi 

Stallingen (ThYll1allus ,ulgaris) l!·· 
vel' hovedsagelig H·d den aabllc', 

ste11 rige \' estkyst a f LfUlor;1 0<"; 1 

Ladogas llOt'dlige Skr\'l'ga<1l'd. rh'J) 

nskrs !Wl't eftet· Isens Smeltuing. 
Stallingen leger del s i selvt' Søen 
og dels i de større Floder, der fal
der ud i Søen. 

Som Yngel og Ungfisk lever Stal
lingen her af Smaahebsdyr og- Ill
sektlaner og som voksen Fisk for
nemmelig af Snegle og Insekter, 

(For!sal ). 

Red. 

Annoncer. 
-~o-

Som Fiskemester, 
Gurtnt'l' eJler ~kytte søges Plads 
strab I'ller tii tstc .Janual'. Frit 
Hus Lon efter Overenskomst. 

M. C. Madsen, 
Klan,ko\' pr. :\'Ia! sle\' SI. 

Fiskeriet "AaJykke" nr. Lunderskov ... 
liibnln iU'hna '~,jm·a·g. \"n:.:~·! og Sæud'ish af' RæZt:-. e;\;Bll.-. 
og nt'f{ii~hlleUi'I'eqi ~nlllt ~æ~h~~h;i{ al' a~~H'B)eI' og Sll11~1' til hil
ligste Pr'iset', \'()l'Iiol1~orl cd. ,.1111'1'(' l :'·j'(·d. Karper og ::;ndl'1' kube,..; 
og nfhelltes plln nH'rllle~te Balle~lation 1110d I\ontant. 

J. C. Christ~nsen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og 8jneæg 
i an{~ ø"I'etlal'tel' liobes. 

FiskcIlC afhcllte~ i Specialvogn }Jaa SæJgereui:! nærmeste Jcmb,uH'station 

E~ outanl Betaling. ===--

Ojneæg, Yngel 00 Sættefisk i alle Orredarter 
sam t 

Sættefisk af Karper og Suder 

T,'k~r,-.\d 1'.: 
Ilal;\kt,)llll'. 

!,un,h'I',ko\' 

P. Jfan.'!(!ji (~: P. ,Jm'yclIl'Iøn, 
Lunderskov. 

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

Tl'idll!l- \d:. 
LI!;l!L,T~ko\' tf" 

r.(·JI·~id)\' l;;. 
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Indhold: 
Fortegnelse over Medlemmerne af 

Ferskvandsfiskeriforeningen 1917. 

F erskvandsfiskeri
foreningen 

har nu Bisamrotten er kommen til Evropl1. 
Ferskvandsfiskenes Føde og Tilvækst. 
Annoncer. 720 Medlemmer. 

Fortegnelse 
over 

.llIedlenllnerne af Ferskval1dsfiskeriforeningen 
1917, 

Klasse A.: 
1 Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
1 P., Frijenvold Laksegaard, Randers. 
1 S, Fiskemester, Lundgaard Fiskeri, Vejen. 
1 Andreasen, cand. jur., Byfogedfuldm., Nyborg. 
1 Ahlefeldt-Laurvigen, Lensgreve, Tranekær, Langeland. 
1 Fr., Greve, Ulstrup. 
1 Alberts, R., Fisker, Vindt Mølle, Rønbjerg. 
1 Aagaard, Birger, Fiskeriaasistent, Landbrugsdepartementet, Kristiania. 
1 Aalborg Bys og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
l Bech, Kammerherre, Hofjægermester, Engelholm, Vejle. 
l Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
l Bendtzen, G., Købmand, Aalborg. 
l Bertelsen, Bredsten pr. Vejle. 
l Berthelsen, G., Konsul, Ringkøbing. 
1 Bie, J. A., cand. polyt., Brygger, Hobro. 
l Biologisk Station ved Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, Brevpostkont., Kbh. 
l Bille-Brahe-Selby, Greve, Rønninge-Søgaard pr. Ullerslev. 
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I Bodahl, E. A. Hakkestad St., Norge. 
1 Bodenhaft", Løjtnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
1 Horeh, Alfred K. Fiskeexportør, Kolding. 
1 Brandt, Carl, Oberstl., Livjægergade 30, Kbh. ø. 
1 Brammer, Carl, Fiskeriexportør, lhederiksværk. 
1 Braseh, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
1 Brun, Fabrikejer, Brunshaab, Aalborg. 
1 Buhl, P. Engholm, Gjesten. 
1 Busch, Hunde, Aarhus. 
1 BrUhl, Dr, Steglitz, Post Friedeman, Fregestr. ·1:9, Berlin. 
l Brunings-Hansen, Godsejer, Ebbel'up. 
1 Bydekarken, Henry Fischzucht, Hensborg. 
1 Bøving-Petersen, Magistel', GI. Kongevej 157, Kbh. V. 
1 Cassias, Handelsmand~ Holsted St. 
1 Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
1 Cederfeldt de Simonsen, Erholm pr. Aarup. 
1 Christiansen, Skovrider, Dyrehavegaard, Kirkeby, Fyn. 
l Aug., Fiskel'i('jer, M agle Sø, 80rø. 
1 A., Direktør, Jedsted .Mølle pr. Gredstedbro. 
l V" 'l'andlæge, Odense. 
1 Christensen, F. C., Guldsmed, Viborg. 
1 Charles, Mølholm, Vejle. 
1 G., Fiskeexportør, Kolding. 
l ,T. 0., Aalykke, Lunderskov. 

Nr. 24. 

1 Clausholm Fiskerikout'lorL v. Slotsgartner Hansen, Clausholm, Randers. 
1 Christoffersen, J. Tøffel mager, Sorø. 
l Copmann, GodBinspektør, Hellerup pr. Pederstl'up. 
1 Crone, Forpagter, Ferritslevgaard pr. Ullerslev: 
1 Cruse, A. B., Tulesbro, Skartofte, Sverig. 
1 Dahl, Poul, Møller, Kjær Møll(~, Sjøluud. 
l Dr. phil, Fougstol'gaten 225, Kristiania. 
l Dannevig, Alf, Magister, Bestyrer, Flødevigen, Arendal, Norge. 
l Domuschke, G., Fischhandlung, Jonasstrasse 3. Berlin N. \V. 21. 
l Drejer, N., Blanke Mark pr. Blanke. 
l Redaktør. Odense. 
1 Ebbesen, M" Fru'e, Brørup. 
1 Eich, G. V., Propr., Bramminge Hovedgaard, Bramminge. 
1 Ehlers, .Jørgen, Sagfører, Sorø. 
l Eriksen, E. Møller, Ulkjær Mølle, Give. 
1 Errboe, J., Fiskeriejer, Lysbro, Silkeborg. 
l Fabricins, Forpagter, Skovsgaard, Sl!lgelse. 
l Feddersen, C. R., Grosserer, Holte. 
1 Fensmark, FiBkeriejer, Æbeltoft. 
l Finderup, H., Mølleforpagter, Skægs Mølle, Odder. 
l Folsach, C. v., Godsejer, Gjesainggaard pr. Randers. 
l Frederichsen, K. E., Fiskehandler, Fiskehuset Nr. 1, København K. 
l Friis, Johannes, Proprietær) Skramsø, Tirstrup. 
1 Gemzøe, Magister, Adjunkt, Roskilde. 
1 Goltermann, Fiskeriforpagter, Dansk Fiskerianstalt, Brahrand. 
1 Gustafson, K. G., Brusgatan 12\ Katr.ineholm, Sverige. 
1 Groothoff, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø. 
l Hansen, A., Gaard- og Mølleejt'r, Linderum Mølle, Sindal. 
l P., jun., Fiskeriejer, Aakjærdal, Lunderskov. 

70 
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l Hallsen, Engmester, Engh( Illll pr. Ebberup St. 
l H. P., Propr., SIlE lumgaard, Lunderskov. 
l J. P., sen .. Fisker, tejer, Aakjærdal, Lunderskov. 
l H. Ohr., Forpagtel', Tyrsbæk, Vejle. 
l R, Fiskeriejer, Re Ige. 
l It, Mazantivej 24, Kolding. 
1 Gustav, Lærer, Vilja Egholm, Hyesgnrl el ~Jl. i\ alborg. 
l Poul, Fiskeexportø;r, Lunderskov. 
l H. P., Rongshøi Fiskeri, Frørup. 
1 H. P., Fiskeribestyrer, Kramnihe, Hødhy. 
l Have, Niels, Proprietær, Assens. 
l Hadz, C., Gaardejer, Bertelslund pl'. Skande!'borg. 
l Harboe, Fr., Brygg'er, Skejskør. 
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1 Hegman, Niels, Magister, .Fiskeriforeningen, Hdsingfors, Finland. 
1 HofmanD, N., Karup. 
l Hoffmeyer, O., Fiskeri:forpagter, Hr. phil., ,Sorø 
l H., Jægermester, Lystrupgaard, Lindholm St. 
l Holsteiti-Ledreborg, J., Lensgreve, Ledreborg, Lejre. 
1 Honnes de Lichtenberg, Oberstl., Holbæk. 
l Howden-Rønnenkamp, Karnmerh., Hofjm., Næsbyhollll, Sorø. Bred

gade )i ,1., Khh. K. 
l Hvass, H. H., Birkedommer, Faaborg. 
1 Husholdningsselskabet Handers Amt v, Sekl'eta'r Kjlcrulfl'-l'efersen, 

Kirgcgade, Randers. 
1 Huus, Vilh., Fiskemester, Arnakkc, Svc hølle. 
1 Husum, Aug., Fisker, Slangerup pr. !tingsted. 
l Iuteressentsknhet, Fiskeriselskahet TI nlkjæl' Møll e pr, Il oh;ted. 
l ISllger, Th., Propr., ,Villesborg, Aalborg. 
1 Jacohsen, J., Blikkenslagermester, Odense. 
1 Jensen, Peter, N.) Købmalld, Gurlittsstrnsi'le Hi, Ham borg G. 
l Chr. K, Købmand, Bog.!use. 
1 Ingvard, Gaardejer, Erslev. 
l Johannes, Gaardejer, Ahler østergaard pr. Borris. 
l Martens, Forpagter, AmagerfælledYej iH\ Køhenhnv1! C. 
1 N., Fiskeriforpagter, Kæsbyholm. Sorø. 
l' S., Skovfoged, Stagsled Skov pr. FlaucnRkjold, 
l Johans~n, P., Fisker, Kattingeværk, Roskilde. 
1 Juhl, J. P. Direktør, Bryggeriet "Vejle", Vejle. 
l Junker, fhv. Forpagter, Birkerød. 
l Jørgensen, Johannes, Igeniør, JomfrubakkelL l\briagel\ 
1 f., .Fiskeriejer. Kildeværk, Lundel'<lkov. 
l Jøcker, « . .,Nissen. Fisk"mester, Dollerup Skole, Lunderskov. 
l Kattrup, R., Risinge pr. Ullerslev. 

\ l Klitgaard, A" Fisker, Stinesminde, Hobro. 
l Kjeldsen, Godsejer, Lerchenfeldt pr. østrup. 
1 Kolindsund Aktieselskab, Fannerup, Kolind.' 
l Korch. Gjøl F., Emiliegade 5, Kbh. V. 
1 Knudsen, Marius, Ingeniør, Bredlyng, Langesø. 
l Kristens€'ll, P., Gaardejer, Trangboel, Bolling, Gin'. 
l M., Fiskernester, Turisthotell,d, Bækkelunuo. 
1 Uddeler, Vrøgum St. 
1 Niels, Gaardejel', Fakse. 
1 Fisker, Bailum pr. Roslev. 
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l Kaalund, Godsforvalter, Skoldenæ8holm, Ringsted. 
1 Kreibierg, Prokurist, Vejle. 
1 Larsen, A., Fiskerifoged, Mariager . 

. l Sander, Kancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
1 N. W. & Co., Hømersgade 7, Kbh. 
1 Lambro, Direktør, Vestergade, Svendborg. 
l Landmark, A., Fiskeriinspektør, Kri8tiania. 
l Lauridsen, Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 
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l .Johs., Landtingsrn., Nationalbankd., V. Boulev. 47, Kbh. B. 
l Nicolas, y. Cia, Santo Domingo 874, Buenos-Ai res, Argentina. 
1 Lind, Oh1'., Proprietær, Bindemp, Dalsager. 
l - N., Apotheker, Ribe. 
l Lisborg, Proprietær, Lynge, Sorø. 
l Lindsted, Philip, Dr. phil., Etnmaljunge, Sverig. 
1 I.Jincke, Rudolf, TaraIJdt, Tyskland. 
1 Lomholt, Søren, Fiskemester, Margarinefabrikken "Alfa," Vejen. 
l I.Jysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
l Lund, Orla, Bogholder, E!!glandshus pr. Aabybro. 
l Løfting, Chr" Magister, Statslwnsulent, Lykkesholm Alle 3 A, Kbh. 
1 Madsen, N., Detailbestyrer, Kolding. 
l Tømmerm.:lster, Østerbro, Randers. 
l Plantør, Vrøgum. 
l H., Fabrikant, Lysbro Fabriker, Silkeborg. 
l Mathiasen, Kr., Fiskermester, Fatting, Vorbasse, Lunderskov. 
l Manford, F" Kolding. 
l Mide. J. P., Direktør, Østerbrogade 54 E, København ø. 
1 Mortensen, F. V., Fiskeriinspektør, Vestmannagade l, Kbh. 
1 Munch, M., Inspektør, Set. Ibsgade 15, Viborg. 
1 Muus, Elias B., Grosserer, Sigridsvej, Hellerup. 
1 Ax€'l, B. Propr., Kairup pr. Ladby. 
l Møner, Olu., Læge, Brørup. 
l Møgelvang, Chr., Købmand, Nykjøbillg :Mors. 
l Neergaard, E., Ingeniør, Dr. Tværgade 4, Kbh. K. 
1 Nicolajsen, Mejeribestyrer, Løgstør. 
l Nielsen, B., Dollemp Damkultur, Skelhøje. 
l N. H., Fiskeriforretningen "Prima", Aarhus. 
l Martin, Fiskehandler, Fredericia. 
1 Martin, Fiskeexportør, Frederikshavn. 
l Joh., Møller, Gjedved. 
l N., Entreprenør, Hov-Vig, Nykøbing S. 
l Brunsgade 30, Aarhus. 
l L., Thim Station. 
l Nissell, Magne, Fiskeriejer, H vilestedgaard, Vejle. 
1 Smidt, Homildgaard, Fasterholt. 
l Nors, JuL, Sagfører, Ribe. 
l NygRarJ, O .. Proprietær, Bjært. 
l Olsen, Martin, Fisker, Strandvej 43, 'Nykjøbing Falster. 
1 Peter, Fisker, Frenderup, Forsamlingshus, Sorø. 
l Otterstrom, Andreas, cand. mag, E'orstander, Snoghøj, E'redericia. 
l C. V., l\iagister, Frederiksdal v. Lyngby. 
L 1., Skolebestyrer, Gymnasiet, Hollændervej, Kbh. V. 
] Ottesen, Fiskeexportør, Thisted. 
l Pape, A, Handrup, Viborg. 
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l Pedersen, Overjæger, Linalyst pr. Lejre. 
l Jens, FiskeriforpRgter, Tissø pr. Ruds~Vedby. 
l Petersen, Ørum, Prokurist. Aarhus. 
1 Ørum, ForretIli~gsf. Firma Mammon & Dreseher, Aalborg. 
1 Harald, Godsejer, Mull~rupgaal'd, tllagelse. 
l H., Ingeniør, Kocksvej 6, Kbh. V. 
l Johanues, Fisk en gros, Mejlgade, Aarhus. 
l M. P., Speditør, Vamdrup. 
1 N., Fisker, Brahetrolleborg pr. Korintll. 
1 Holger, Grosserer, Købll1agerg, 44, Kbh. K. 
l Breth, Inspektør, Hjørring. 
l B., Mølleejer, Vindt Mølle, VIborg. 
l M. A., Direktør, Horsens. 
l Pontoppidan, H., Grosserer, Nellenburg 6, Hamborg. 
l Preis, Fiskeexp0l'tøl', Glyngøre. 
l Rasmussen, Lars, Mosegaal'd, Glamsbjerg. 
l Reincke, J., Fiskemester, Gisselfeldt, Haslev. 
l Ringkjøbing Amtsraad, Ringkjøbillg. 
l "Saltbækvig" Andelsselskab, Løngangsstræde g5, Kbh. IC 
l tlchmidt, Chr., Købmand, Kolding. 
l Nicolaj, Møller, Slotsgrund, Kolding. 
1 N. J., Købmand, Kolding. 
1 Hans, Gaardejer, Nørholm, BOl'kop, 
l Schouenberg, Landinspektør, Ilolsted. 
l Sehested, Jørgen, cand. jur:. St. Kongensgade 81, København, 
1 St'hested, Juul, Ravnholt, Ørbæk. 
l Simmdhag~, Ulrich, Forpagter, Aa-;h'up, Tølløse. 
l Spliid, Fiskernester, Poulholm pl'. Blære. 
l Strandby, C. B. P., Restauratør o~ Fisker, Kolding. 
l Skjoldenæsholms Godskontor pr. Ringstcll. 
l Sorø Amtsraad, Sorø. 
l Sparre, Johan, Greve, Kummerbone. Bl'o-Gaard, Bro St., Sverige. 
l Sørensen, J., Faarup Mark pr. Mørke. 
I S., Gaardejel', FoIlerup pl'. Fredrricia. 
l Jesper, Fiskemestel', Aneboda pr. Lamhult, Sverige. 
l Spare- og Laanekassen for Hobl'O og Omegn, Hubro. 
l Strubberg, cand. mag" Assistent v. lntcl'llatioua]e Havundersøgelser, 

Havnegade 49, Kbh. 
1 Sylvest, Frederikssund. 
l Tallberg, Kr., Proprietær, KlostPr l\Iølle, Gudum, Lemvig. 
l Thomsen, Søren, Gaardejer, Spjarup pr. Egtved. 
l Therchilsen, Sognepræst, Gimlinge, Flakkebjerg. 
l Therkildsen, N., Gaardt'jer, Risbjerg, Brande. 
1 Thuesen, Niels, Fiskeriejer, Lejl'skov, Lunderskov. 
l Topp, Marius, Møller, Branderup 1\1ø11e, Branderup, Nordslesvig. 
1 Troelsen, Troels, Fiskemest.er, Albæk pr. Sl{jerll. 
l Utzon, M. L., Net- &, Gal'llfnbrik, l\Iariendalsvej 55, København F. 
l »Viborg Kommunes Søudvalg" ved Condit.or N. A. Christensen, Viborg. 
1 Warming, C. E., KI,-Kollektør, Kolding. 
l Wedel, Overførster, Herfølge. 
1 Westergaurd, C. C., Lindet, Freuerikshavn. 
1 Winther, J., Proprietær, Tolstrup pr. l'vingstrup. 
1 \Villumsen, Forpagter, Anhoff pr. Øxendrup. 
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1 Wulft'-, Stamer, Forpagter, Willestrup, Arden. 
1 Zinch Ohr. & Søn, Godthaab St., Jylland. 

Klasse B.: 
24 Bornholms Ferskvandsfiskeriforening, Rønne. 

100 Skanderborg Søs Fiskeriforening, Skanderborg. 
370 Skive-Karup Aa's Fiskeriforening, Karup. 
?"20 Medlemmer. 

Endvidere 2 Abonnenter. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse. 
Bie, J. B., cand. polyt., Bryggeriejer, Hobro (Formand). 

Nr. 24. 

Lauridsen. Joh., Nationalbankdirektør, Landtingsmand, Kbh., Vestre B, 47. 
(Næstformand). 

Nors, Jul., Sagfører, Ribe (Kasserer). 
Cormann, Godsinspektør, Hellerup pr. Pederstrup. 
Christiansen, A., Direktør, Jedsted pr. Grestedbro . 
. Fensmark, G., Fiskeri ej er, Æbeltoft. 
BrUnings-Hansen, Godsejer, Ebberup. 
Hoft'meyer, C., Dr. phil., Fiskeriforpagter, Sorø. 
Kristensen, N., Gaardejer, Prøvegaarden, Fakse. 
Lysholm, Overbanemester, Skanderborg. 
Jensen, Jens Chr., Gaardejer, Kølvraa pr. Klll'up. 
Pedersen, N., Fisker, Btahetrolleborg KOl'inth. 
Schmidt, N. J., Købmand, Kolding. 
Wulff-, Stamer, Forpagter, WiJlestrup, Arden. 

Revisol·er. : 
Eich, Propritær. Bramminge Hovedgaard. 
Vilandt, R., Bankassistent, Ribe. 

Alle Oplysninger om eventuelle Fejl i Medlem.sfortegnelsen modtages 
med Tak af Redaktionen. 

Bisamrotten er kommen 
til Evropa. 

-o-
l Decemberheftet af "Naturens 

'Cerden" meddeler mag. scient. C. 
V. Otterstrøm, at en bøhmisk Gods
ejer i 1906 indforskrev 4 Par af den 
nordamerikanske Bisamrotte eller 
Bæverrotte. Dette Dyr har nu yng
let saa stærkt, at det er blevon en 
rcn Landeplage i Bøhmen og tillig
gende Lande,jdet den gennemgraver 
Dæmninger omkring Fiskedamme og 

Søer og derved foraarsagel' Over
svømmelser og ødelægger Fiskedam
mene. 

Den formenes, at have ynglet saa 
stærkt, at de 8 Rotter ved Slutnin
gen af 1914 er bleven til e. 40 Mil
lioner Rotter. De søges nu udryd
dede ved Jagt, Fælder, Gift og mange 
andre Maader. Forøvrtgt spises Rot· 
ten efter at være berøvet sin Moskus
kirtel. - De Rotter, der skydes eller 
fanges om Vinteren, afgiver som be
kendt det til Pels, saa almindelig 
anvendte kostbare Skind. 
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Ferskvandsfiskenes 
Føde og Tilvækst. 

-0-

Med Hensyn til Stallingens Vækst 
opgives følgende Tal: 
l Aar hat' den en Gennemsnits!. af !l,2cm 
2 20,6 -
3 34,3 -

Smelten (Osmerus eperlanus) lever 
mest udbredt i den nordlige Del 
af Ladoga. Smelten leger i :\1un
dingen af Floderne og Dækkene. 
Legen foregaar ofte allerede under 
Isdækket. 

Smeltens Føde bestaar hovedsage
lig af Smaakrebsdyr. 

Sandarten (Lueioperca sandra) le
ver mest Ved Søens Syd- og øst
kyst. Legen foregaar i Degyndelsen 
af Juni paa grundet Vand i Nær
heden af Kysterne. Fisken foretræk
ker stenrige Stede!" til Legeplads. 

Sandartens Føde b{'staar af Smelt 
og Mariner. Som Ungfisk lever den 
hovedsagelig af Smaakrebsdyr o. 1. 

Med Hensyn til Sandartens Vækst 
opgives følgende Tal: 
lAar har den en Genncmsnilsl. afll,6cm 
2 19~ -

Gedden (Esox lucius) begynder sin 
Leg, medens Isen endnu ligger fast, 
naar blot de grunde Strandbredder 
eller oversvømmede Strandenge er 
isfri. 

Om Sommeren lever Gedden mest 
. ved grunde, plantebevoksede Strande 
og om Vinteren opholder den sig i 
Dugter paa 10-20 m Vanddybte. 

Gedden er jo som bekendt en 
decideret Rovfisk og æder omtrent 
alt levende, hvad der kommer inden
for dens Omraade. 

Skallen og Aborren er dog dens 
Hovedføde. 

Angaaende Geddens Vækst i La
doga opgives følgende Tal: 
l Aar har den en Gennemsnits!. af 12,2cm 
2 23~ . 
3 
4 

33,5 -
44,2 -

Knuden eller Ferskvandskvabben 
(Lota vulgaris). Knudens Legetid 
begynder i Januar og varer 11/2-
2 Maaneder. 

(Fortsat). 

Red. 

~~~~~~?l~~~ 

I øjneæg I 
i.· Bæk- og ;:gnbUeørred I 
2R faas bedst og billigst ::Æ: 

i fra 

~ Lundgaard Fiskeri 
i pr. Vejen. 

Æ Tilkendt Gnldmedldlle 
~ paa Fiskeriudstillingen i Kø

~, benhavn 1912. in 

®lK9.~~~~~~~~ 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg.l'n~el og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørre(l samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afbentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. OhriIJttmBen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle O.·retlal'ter købes. 

Fiskene afhentos i Speeiaho!-;Il paa Sælgerens nærmeste ,Jernbanestation 

--== liontant Betaling. ===--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarier 
8amr 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~!I~9d81t fi)amltultur. 
Telcgr.-Adr. : 
Damkultur. 

LundersJ,o,;. 

P. l1aH/sen il': P •• 1 ør[/cn8cn, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~t3!~~~B~~iEt3l~,~~~,~~tJi~~,~,~~~~~ 

I Portionsørrei I 
I større Ørred, Gedder, Karper, I 
I Suder, Skaller, Aborrer' Æ 
.ro. Æ købes og afltentes med Specialvogn pas nærmeste i Jernbanestation. I KontRot Betaling. 

I ";.'hh.ndh~~ Domaschke, BerUn 40, I 
\11 J,ehrtel"~!tl'a"'!!ie 18-19. I 
~- . \11 Telegr.-Adr.: F'orellenltantlel. 

m . 
a~~~,/';:);c~i::.d:;:;""'"::';;:1"'·A~,6l:..:2~a~;d::'<1~c:;:'~i::.d~<1~.' l:..:1~~~~. . ~ 
W~~~~~P"~~P'~V'~~~A.;/!"';/~Y."'iv'~~~~v~~~~;?'G~ 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Raslllllssea-Kroch. 
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