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Annoncer. 

Aarsberetning. 
-0-

Saa svandt Aaret 1917, og end
nu skimter vi ingen Fred; Krigen, 
den store Krig, Krigen der 0111-

spænder hele Verden, gaar stadig 
sin Gang, - Lige uhyggeligt og 
haabløst ser det hele ud, og me
dens Nationeme sukker og stønnt·\I' 
under KrigensSvøbe, bliver Kaarene 
daglig ringere og' ringere for os 
alle. 

For vort gamle Fædreland bar 
1917 ogsaa været et Mærkeaar, idet 
det danske Rige frivillig har af
staaet de vestindiske ØSt', som i 
Aarhundrede har hørt til VOl't Land. 

Hvorfor det er sket, og hvordan 
det er sket, ved det store menige 
Folk overmaade lidt om. Vi ved 
ikke, om det skyldes bleg Frygt, 
li:vneløshed, eller vidunderlig Stats
mandskløgt - lad os haabe det 
sidste! Resultatet bliver dog i alle 
Tilfælde, at vi er blevne endnu 

mindre end vi var før, og rimelig
vis ogSl\a betydelig ringere i kvali
tativ Henseende i Udlandets øjne. 

Men Tærningerne er jo kastede, 
saa derv~d er intet at gøre mere! 

For dansk Fiskeri i sin Helhed 
har 1917 været et daarligt Aar. 
Saltvandsfiskeriet har delsvis maattet 
lægge op paa Grund af Petroleum s
mangel og de fOl'holdsvis sman Fi
skepriser i Forbindelse med Export
vanskeligheder har hæmmet dette 
Fiskeri saavelsom Ferskvandsfiske
riet i betydelig Grad, Hvorfor vore 
sydlige Naboer - som jo altid har 
været Hovedaftagere af vor Fisk -
i Maj Maaned, pludselig nedsatte 
aHe Fiskepl'iser med 331/2 % er 
ret ufol'staaeligt, men et sørgeligt 
Faktum el' det i alle Tilfælde -
et Faktum, som hal' bevirket en 

'betydelig Indskrænkning af Erhver
vet og daarlige Kaar for Tusinder 
af flinke, dygtige Fiskere. Vi hat' 
da ogsaa i Øjeblikket det Særsyn, 
at Dansk Fiskeriforening maa an
søge Staten om Statshjælp til Fi
skerne, Man vi) deraf bedst for
staa, hvor uhyre vanskelige Tiderne 
er, thi netop blandt danske Fiskere 
har ..iEresfølelse altid staaet højt, 
og selvom de ofte har levet i 
srnaa Kaar, saa har de dog altid 
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8aa vidt mulig forstaaet at hjælpe 
sig selv. I dette Øjeblik har de 
imidlertid maattetgive op, fordi 

alle Sunde lukker sig fol' dem, idet 

Petmleum ikke kan faas, og alle 

RedskRber efterhaanden er blevne 
saa dyre, at de ikke el' til Rt skaffe. 

For do danske Damkulturer hal' 
Aaret ogsaa været overmaade van
skeligt, efterat Statsmyndighedernt' 

hal' for-budt Ud/orsel af de i disse 
Kulturer producerede Fisk. Sagen 

forholder sig jo saadan, at Produk
tionen af Ørred i Damme altid maa 
bli ve en forholdsvis kostbar H isto
rle, som kun kan betale sig, Ilaar 

der filldes et Marked, dpr kan og 

vil modtage dette Luksusprodukt. 
Et saadant Marked hal' vi Il\dtil 

haft i Tyskland, fordi Befolkningen 

dernede sætter særlig Pris plla god 

Ferskvandsfisk. I Øjeblikket el' 
. \ 

dette Marked ganske ødelagt paa 
Grund af Krigen og Rudre Forhold, 
saa Følgen deraf er blevelI, at vore 

Dambrugere ligger inde med deres 
Produktion af færdige Fisk dt>t 

S31l11Ile el' Tilfældet med deres Sætte
fisk og befrugtet Æg. som tidligere 

gik til Tyskland, ---: Sfia ogsaa fOl' dem 
er Situationen mere end kritisk. 

For Fiskeriet i de frie Vande 
VHr Ne(lsættelsen af Prisen paa al 
Fisk med 33 112 % ogsaa et haal'dt 

Stød; man vil f. Eks. forstaa, ut 

med en Pris af 18-20 Øre pl'. l'g. 
Brasen, fristes man ikke til at sætte 
støne Arbejder i GROg for at fange 

dem. Arbejdet l'l' nemlig saa lidet 
lønnende, Ilual' der lIJaa tages Hen
syn til R('dskabernes Va>rdi og AI'
bC'jdslønneus rdative Højdl" at det 
ikke kan hptale sig. 

SUlllllla, "UlIlllPil'um llla<t Aaret 

1917 betegnes som et for alt dansk 

Fiskeri yderst slet Aar og cle dan-
. ske Fiskeres Skatteevne, som vore 

nye hstitutioner: Overskatteraadet 

o. l. havde opreklameret til fabel

agtig Højde, har desværre faaet et 
Dødsstød, som sent vil forvindes; og 

Ovel'skatteraaclets formand og nær
meste Hjælper kan rolig blive i 

Kongens København i de nærmeste 
Aar; Citronen blev presset tilstræk

keligt ude i Fiskerlejerne i 1916, 
pl'f'ssed saa stærkt, at Initiativ og 
Arbejdsglæde omtrent samtidig for
lod de ilan8ke Fiskere, - og det 
var dog vist ikke rigtig Meningen! 

Af store Begivenheder i det dan

ske Fi"keris Historie har det svundne 

ARr bragt Revisionen af Fiskeri
loven. 

Den 26. December 1917 traadte 
den ny Saltvandsnskerilov og deus 

siaHH'siske Tvilling Fel'skvaudsnske

ri loven i Kraft. I Aarets Løb har 
vi dog saa ofte omtalt denne Be
givenhed, at vi ikke her abl komme 

tilbage dertil, mf'll som det nyeste 
Nye, maa vi bringe vore Læsere 
den Meddelelse, hvis De da ikke 

allerede har faaet den ad andre 
Veje, at Ministeriet fra førHlnævnte 

Dato hal' udnævnt FIskeriinspektør 
Modi'nsen til Fiskeridirektør og 

Statf'ns rrilsYfisførende med Fer'sk

vandsfiskeriet. Magister Lofting til 
Fiskeriinspektør for ddtø Fiskeri. 

Titler betyder jo i og for sig over
maade lidt. det el' :\fændenll d(>t 

kommer an paa og Mændene 
kende vi i dette Tilfælde gennem 

mange Aars godt Sanlf\rhejde, sait 
vi har l,ov til at tro og haabp, at 

den skete Forandring maa blive til 

Gavn fol' dausk Fiskeri. Af Hen

syn til Udlandet h~r det sikkert 
været nødvendigt, da den ny Ord

ning er ganske anderledee. i Sam· 
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klang med andre Landes Fiskeri· 
institutioner, end vor hidtidige har 
været, saa fra den Side set, eJ' l!'OI' 
andringen absolut et Gode. 

J a, saa har' vi ikke mere paa 
Hjærtet denne Gang. For dansk 
Saltvandsfiskeri vil vi kun haabe, 
at de nye Fi skeriha vne sn arest 
mulig' maa blive byggede, saa at 
vi kan indvinde noget af det, vi 
tabte ved Salget de vestindiske 
Øer, ligesom vi, efter 1864 og Ta
bet af Slesvig, beplantede vore 
Heder for at raade Bod del·paa. 
Lad os saa for de danske Ft'fskvands
fiskere og Dambrugeres Skyld haabe, 
at Forholdene til vor sydlige Nabo 
snart maa ordnes igen til gensidig 
Tilfredshed, og at Expurten til EIl~· 
land atter kan begynde. For os 
alle vil vi øn",ke og haabe, at Krigen, 
den forfærdelige Krig snalt maa 
faa en Ende. Med disse Ord vil VI 

ønske vore Læsere et 

!J/æde/ig! fJVp!aal'. 
. lled. 

Ferskvandsfiskenes 
Føde og Tilvækst. 

-0-

Knuden fanges i Ladoga Søen fra 
Isen i.~ærheden af Kysterne, Maddin
gen, aer benyttes, er som Regel Smelt. 

Knuden lever som yngl'e af Smaa
krebsrlyr og Snegle, senere tager 
don ogsaa anden Fisk, særlig Smelt, 
At den el' en arg Rognrover er al
mindelig bekendt. 

Angaaende denne Fisks V æk"t med
deles følgende: 
11/2 ADI' hal' den en Gennsnilsl, af 18,5 cm 
21/2 22 
31/2 27 
1,1/2 28 -
51/2 4i31 
61/2 40 -

Aborren (Perca ftuviatilis) bcgyn
at lege i Maj kort efter Issmelt
ningen, Til Legepladser udvælger 
Aborrl:n Lergrunde i Nærheden af 
Skær og ynder Buske som hænger 
nl:d i Valldet, 

Aborrens vigtigste Føde er de i 
Standregionerne levende Ins0ktlar
ver (Ephemera-, Trichoptel'-, Lobel· 
lul id- og Chironomus-Larver, samt 
Strand-Hmaakrebsdyr, Aborren vi· 
ser dog tidligt sin Karakter af Hav
fisk (ved 16,4 cm Længde), og tager 
da megen Fiskeføde til sig, 

(FOI'lsat), ' Red, 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yn"el og Sættefisk af Bæk-. lillde
og Regnbueørred samt Sættefisk af liarper og Suder til bil
IiC.te Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes plta nærmeste Banestatioll mod Konhmt. 

J.. C. Ch/l'istt>,nsen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og ·Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ø.'.'edat'ter købes. 

FiHkene nfhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation 

-_\ Kontunt Betaling. ===:--

Bjneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

l'e1egr.-Adr.: 
Jhmkultur, 
LundersJwy. 

~ælg('s. 

P. 1ian.'le:n &; P. .1 m'flen.<4en, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lllnderskov 45. 
Lejrskov Hi. 

®~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~,~~~~~ 

~ ~ I Portionsørrel I 
i større Ørred, Gedder, Karper, i 
~.~ Suder, Skaller, Aborrer I> 
/J\ .,obes og afhentes .med Specialvogn paa nærmeste 
\il Jernbanestation. . 

~ l' \17 --. Kontant Betaling, ~ 
~ , 

~ G. Domaschke, ~ 
~ J.<'i8ehhulldlun~, Hel'lin ..Jo, ~ 
m I,ehrtel'stral!!se 18-19. ffi I Telegr.-Adr.: l;<'oreHenhandel. i 
~~~~'""~~~~~'W~~,::,A~~~~W'~d~:::.G''::;,,d~~~~ 
~~r-::',~~~~~p~/w~~~y<;i~P~~~~~~~~ 

Statskonsulen!, Magister Chr. I,oftin/:. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BogtrYkkeri (Aktieselskab) ved Rusmusscll-KroSh. 

, , , 
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Fra Skrikes Stiftelse 
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Meddelelse, at den for det kommende 
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vandskfiskerifol'pningen 400 Kr. 

H vorledes man kan ud
nytte sine Fiskedamme 
. om Vinteren. 
(Af J. A. Waldmann, Briissel). 

Fischcrei-Zcilung, NI': 43, 1917. 

--o -

De fleste Dambrugere bar gærDe 
Hogle Damme, som ikke kan tør
lægges om Vinteren. Saadanlle 
Damme pl'OducPl'er meget ofte ikke 
Fiskekød ved Vintertid, men der 
er intet til Hinder for, at de kan 

gøre det, naar man bærer sig rigtig 
ad dermed. 

Hvis man hal' en Dam, hvor
igennem man kan sætte en stærk 
Vandstrøm, saa kan' man ogsaa 
drage Nytte af den om Vinteren. 
Ved Udflslcningen fanges i mange 
Damme en større Mængde smaa, 
temmelig værdiløse Smaafisk. Denne 
Smaaflsk, som kan best'aa af Skaller 
og Aborrer, maa ikke ødelægges, 
men samles i eu noget mindre Dam, 
som holdes vandfyldt hele,Vinteren, 
Jo flere Smaafisk man kan indsætte, 
desto bedre. 

I DalJllIlen slippes "iden 15-20 
cm lange Gedder ud i et Antal af 
nogle hundrede Stykker pr. 114 Hek
tar Damflade. Forholdet:. maa 
være det. at der er 8 til 10 ,Gange 
større Vægt Smaafisk i Dammen 
end Gedder. 

Ved en saa rigelig Tilgang af 
Føde trives Gedderne udmærket.og 
vokser meget raskt. 

Gedder, som udsattes i en Dam 
i Begyndelsen af November, vejede 
saaledes ved U dfiskningen i Gen
nemsnit 8/8 kg, enkelte vejede enddH 
over 1/2 kg. Af.SOO indsatte Gedder 
fik jeg ved Gdfiskningeu 250 Stk. 
med en sammenlagt Vægt af 100 kg. 
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Hvis man har en for Ørred pas
sende Dam, kan man ogsaa anvende 
den levende Smaafisk til Føde for 
dem. Ørreden maa dog i saa Til
fælde være vokset fra de første 
Børnesygdomme. Bedst er derfor 
ogsaa haandlange Ørreder. Disse 
maa ogsaa helst være lige storo, 
da de større Fisk ellers æde de 
smaa. Pall. denne ~'laade har jeg 
en Vinter opnaaet udmærkede Re
sultater. Ørreder, som fodres med 
levende Fisk, vokser overordentlig 
hurtigt og holdt sig raske. Paa Ih 
Hektar {tan man have 1000 Ørreder, 
hvis der er tilstrækkeligt rinden de 
Vand og rigeligt med Foderfisk. 
Hvis man saa udfisker Dammen i 
April Maaned kan den paa sædvan· 
ligMaadeanvendestilKarpedam. Pall. 
denne ~1aade kan man i det samme 
Aar faa to Afgrøder af sine Damme. 

Nyopdaget dansk 
Musling. 

0-

Vor hjemlige danske Dyreverden 
ha.r nu længe været sall. velkendt, 
at det hører til Sjældenhederne, 
at man opdager en noget større, 
hidtil ukendt Dyreart enten pall. 
Landjorden eller i vore ferske Vande 
Imidlertid meddeler Maanedskriftet 
"Naturens Verden" i sit sidste N um
mer, at Flodperlemuslingen er fun
det her i Landet. 

Denne Musling kræver ganske 
særlige Livsbetingelser. Den kræver 
fuldstændig rent, hurtigstrømmende 
og kalkfattigt Vand, ynder saaledas 
hurtigløb ende Bjergbække og findes 
i Almindeligh~d kun pall. Steder, 
hvor Grunden dannes af Granit, 

. Gnejs, Sandsten eller Skifer. Man 
har hidtil anset det for givet, at 

den manglede baade i Danmark, 
Nordtyskland og Holland, Men nu 
er den fundet i Varde Aa. 

Det var Magister M, OSteenberg, 
der i August 1916 konstaterede, at 
den levede i dette Aaløb, omtrent 
2 Kilo'lneter vest for Varde paa et 
Sted, hvor der var særlig gunstige 
Betingelser for den. Og sall. kom 
det frem, at Flodperle-Muslingen 

I var vel kendt af Fiskerne der paa 
Egnen, som undertiden fik den i 
deres Garn og undertiden lukkede 
de fangede Dyr op for at se, om 
de skulde indeholde Perler,*) men de 
havde vistnok aldrig fundet nogen. 
Der Tar heller ikke Perler' i de 18 
Eksemplarer, Magister Steen berg 
undersøgte. 

Naar denne Muslingeart er kom
men til Varde Aa, vides ikke. M!m 
den hal' været der, saa længe Fi
skerne kan huske. Det er ogsaa 
oplyst, at Apoteker Teilmann-FrHs 
i Varde for ca. 20 Aar siden havde 
faaet sendt nogle Eksemplarer' der
fra; men han havde ikke ladet sin 
Viden gaa videre, da han frygtede, 
at Dyret skulde blive udryddet. Der' 
vil nu blive gjort Skridt til at faafre
dot Flodperle-Muslingen j Varde Aa. 

Ferskvandsfiskerllovenl 
(Fortsat). 
-o-

l Bladets Nr. 2U for 1917 om
talte vi sidst den ny Fiskerilov og 
naaede at blive færdige med § 19. 

-§ 20, som vi derefter gaar over 
til indeholder ikke noget ~ærligt 

Nyt, saa den vil vi hurtig forlade, 

*) Underligt at omtalte Musling søger 
kalkfattig Vand, da Perlen, som be
staar af kulsur Kalk, netop kræver 
Kalk til sin Dannelse. Red. 

I.'.· .•..•. ; I 
~,< 
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for at standse et Øjeblik ved den 
ny Lovs § 21. Tilsyneladende 
indeholrler den ikke nogen Foran
dring fra den gamle Lov, men ved 
en nøjere Undersøgelse vil vi dog 
finde, at Forskellen ikke er saa 
ringe endda. 

I den gamle Lov lyder den sidste 
Sætning i den tilsvarende § saa
ledes: "Undtagelsesvis kan Land
brugsministeren endvidere ror Søer 
og lignende Vande, som have Afløb 
til Sø, Aa eller Strand, og som ere 
i Enkeltrnands eller et Selskabs Eje 
eller Brug, eller for hvilke der er 
oprettet Regulativer, naar Fiskeri 
agtes dre,'et paa ratiom,l Maade, 
give Dispensation fra de i § ::l om
meldte Afspærringsforbud. " 

I den nye Lov har den derimod 
følgende Affattelse: 

Landbrugsministeren kan end
videre for Søer, Aaer og andre 
Vande, som har Afløb til Sø eller 
Strand, og som er i Enkeltmands 
eller et 8elskRbs Eie eller Brug, 
eller for hvilke der er oprettet Re
gulativ, naar Fiskeri agtes drevet 
paa rationel Maade, særlig ved Ud
sættelse af Yngel, give Dispensation 
fra de i §§ 2-6 ommeldte Afspær
ringsforbud, samt give Tilladelse til 
at op~tille faste Fangstindretninger. 

Vi ser straks ved Sammenligning 
mellem de to Pal'agraffar at det 
første Ord "Undtagelsesvis", hvor
med Sætningen i den gamle Lov 
begynder, ganske er :strøget i den 
nye Lov. Det vil med andre Ord 
sige, at det, del' før var en Und
tagelE'estilfælde for Ministeren, det 
er nu bleven til en Anvisning for 
ham at følge paa Steder, hvor For
holdene og Sagkundskaben tilraader 
det. Herefter vil det derfor ogsaa 
blive meget vanskeligere for en 

Minister at nægte Dispensation, og 
anbefales et Andragende af Fiskeri
dtrektør og Fiskeriinspektøl' vil det 
næsten blive umuiigt. At dette er 
et Gode ved Loven vil sikkert alle 
Fagfolk give os Ret i, thi Stillingen 
som Fagminister i Danmark er des
værre ikke altid ensbetydende med 
samtidig at væl'C Fagmand. For 
en Landbrugsminister var det vel 
ogsaa for meget forlangt, at han 
baade skulde forataa sig paa Land
brug, Skovbrug og Fit!keri. Men 
naar man sRaledes ikke knn forud
sætte, at Ministeren er speciel fag
kyndig paa Fiskeriets Omraade, er 
det godt at vide, at man har en Lov, 
der anviser den Vej, der skal rølges. 

En anden Forandring i Loven er 
den indskudte Sætning "særlig ved 
Udsættelse af Yngel", og endelig 
Slutningen af Paragraffen, som lyder 
saaledes "samt give Tilladelse til 
at opstille faste Fangstindretninger. "*) 
Denne sidste TilføJelse er af særlig 
Betydning, da den med al mulig 
Tydelighed præciserer, hvorledes 
Fagfolk ønsker ForholdenH ordnede, 
naal' det paagældende Fiskevand 
skal bringe8 til at give det største 
Udbytte. 

Vi er dermed færdige med § 21 og 
gaar saa over til § 22 i den nye Lov. 

Denne Paragraf omtaler de Und
tagelsesbestemmelser, som Land
brugsministeren kan træffe, naar 
det gælder om at udnytte dette 
eller hint Fiskevand i videnskabeligt 
Øjemed. Disse Undtagelsesbestem
melser omtales ogsaa i den gamle 
Lov, men suppleres med følgende 
Bestemmelser i den ny Lov, som vi 
skal tilføje her, da de formt>ntlig 
har Almeninteresse : "For saadanne 

*) udhævet af os. Red. 
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Vande, som IJandbrugsmihlsteren 

maatte anerkende som Forsøgs
vande, skal han efter Andragende 
fra samtlige fiskeri berettigede være 

bemyndiget til at ophæve denne 

Lovs Bestemmølsel' helt eller delvis, 
samt til at fastsætte andre Be
stemmelser, dog kun for 5 Aar ad 

Gall!:'en. 

Fiskere og andre fiskel'iberettigede 
ved de i § l, ] ste Stykke nævnte 

Vande, samt Fiskehandlere er plig

tige til paa Forlangende af Fiskeri
tilsy net at opgive deres Fangst og 

Omsætning efter bedste Overbevis
ning. Nægter nogen at opgive Fangst 
('Iler Omsætning, eller opgiver han 

mod bedre Vidende forkert, anses 
han med Bøder fru 5 til 100 Kr. 

Vi Cl' del med færdige med § 22 

og gaar over til § 23 i den nye Lov, 
som i sin Hdhed jyder saaledes: 

.. Ved Tid.>angivelsa i denne Lov 
medregl1lJ8 saavel den førstnævnte, 
som den sidstnævnte Dag. 

Ved Garnredskabedorstaas i denne 
IJOv alle Redskaber, knyttede af 
Garn, Jerntrnad eller lignende. 

Endelig skal vi saH denne Gang 

sintte med at om tale § 24, som 

handler om Tilsynet med Overhol
delsen af Bestemmelserne i denne 

Lov. Her fioder vi en III' de største 
og betydningsfuldeste Afvigelser fm 

den gamle Lov, idet Tilsynet med 
de ferske Vandes Fiskeri ikke læn-

paa en ~bade længere end hidtil, 
idet den nu foruden vor egen Kon

sulent ogsaa skal passere Fiskeri

direktoratet for at naa frem. Per
sonligt tror jeg dQg ikke, dette vil 

-skade Sagen, hvis samme Fiskeri
direktorat kUl! vil fOl'staa at hævde 

sin Stilling, saaledes at det virkelig 
kommer til at betyde noget indenfor 
Administrationen, og ikke bliver 

et blot og bart Gennemgangsled 

med fornyet Omslflg og mere Papir. 

Kender vi den nuværende Fiskeri
direktør ret, har vi d(lg den bedste 
Tro til, at dd vil lykkes ham at 

koncentl'crc Arbejde under sit 00-
maine, saa vi lidt efter lidt faar 
samlet alt, hvad del' af Fiskeri

Administl'ation bor være samlet paa 
pt Sted, nemlig i Fiskeridirektoratet. 
Dette skulde saa ligesom Skovdirck· 

tOI atf't have sin Plads i Nærheden 

af Ministeriet, f'lh~l' helst i selve 
Ministerialbygningen, og Fiskeri

direktøren skulde lønnes ol'dentlig, 
saa han helt og fuldt kunde gaa op 

i sin store, ful' Landet saa betyd

ningsfulde Gel'lling, og ikke som 

nu hæmmes Pfll\ mange Maader af 
en karrig Løn, som enten fordrer 
en velhavende Mand til StiUingen, 

eller ogsaa i unødig kort Tid slider 

sin Mand op. 
(rorlsælles). 

Red. 

gere skal varetages af en Konsu-
lent, der direkte sorterer uuder En lille Krigsoplevelse. 
Landbrugsministeren, men derimod 

af ell for Ferskvandsfiskeriet særlig 
udnævnt Fiskeriinspektør, der tilli
ge fungerer som teknisk sagkyndig 

Konsulent, for FiskeridirektørelI i 

Sager vedrørende dette Fiskeri. 
Vejen fra Ferskvandsfiskerne til 

Landbrugsministeriet bliver herefter 

-o-
l AIlg. :Fischerei-Zeitung for 15. 

Decbr. 1917 findes følgende Med ~ 

deleIse : 
Imellem Kampene paa østfronten 

havde en lidenskabelig Fisker og 

Naturven været saa heldig at fange 

en forholdsvis sjælden Fisk, en del-
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vis hvid, albino Ørred pan 20 cms 
Længde. Kort efter Fangsten fik 
den heldige Fisker imidlertid en 
Befaling, som førte hftm Lort fra 

Stedet og tvang ham til at overgive 
:Fisken til Kammerftternes Ombu. 
Disse maa dog have mi"forstaaet 
Sagen; thi da vor Ven dtet' fem 
Timers Forløb vendte tilLage, fandt 
han til sin store .ZEl'grelse Fisken 
stegt og stanende paa Bordet. En 
nøjagtig Beskriyelse Rf den bley dog 
sendt til Dl'. W olstorff i Magdeburg. 

Eu hel Del mere Glæde havde 
samme Mand af sin Interesse for 
Fiskene under sit Ophold senel'e hen 
paa Vestfronten. . 

Det var en Aften sent, da Sulda
ten træt og søvnig kom hjem til sit 
K varter for at gaa til Ro. nel' tin
del' han imidl(lrtid, at hans 8maa 

Yndlinge nogle Hundestejler 
trængte til Fode, og skøllt han selv 
var meget medtaget af Dagens An
strængtilsel', bestemte han sig Jog 
til at 3øge at fauge nogle Smaakrebs
dyr i de nærliggende Smaadammc, 

~æppe var han imidlertid b'aadt ud 
af Huset for en Granat slog neel i 
det, saarede en af hans Kamllle
rater let og saarede Beboerne, en 
Franskmand og hans Hustru, meget 
haardt. Da vor Fisker skulde søge 

sit Leje, val' hans Seng aldeles knust, 
et Bevis paa, at han næppe var slup
pet derfra med Livet, hvis han ikke 
havde overvunden sin l'I'æthed for 
at søge FødE! til sine Fisk, men 
istedetfor ha yde k astet sig paa sit 

Leje og var sovet ind. 
Red. 

Ferskvandsfiskenes 
~løde og Tilvækst. 

o-
l Bladet fol' 1. ,Januar sluttede vi 

med at omtale Aborrens Legeplad
ser og Næringsmidler i den russiske 
Sø Ladoga.. Vi skal i Dag fortsætte 
samme Kapitel med nogle Opteg
nelser over Fiskens Tilvækst i samme 

Sø. 

l Aar hHr dCll ClI Grnncl1lsnilsl. af 5,øcm 
2 9,3 • 
3 12,B -
4 14~ 

5 17; 
() 21,2 • 
7 

8 
9 

27,4 -
33,G 

A.f ovenstaaende vil man se, at 
Aborrell er en overmaade langtsomt 
voksende Fisk, 

Brasen (Abramis brama) er at 
stOl' økonomisk Betydning som Føde
middel for Befolkningell i Omegnen 
af Sydladoga. Legen varer højst i 
tre Døgn, og Fisken fallges i denne 
'rid i store Mængder med Ruser og 
Vaad. I .Maven paa fangede Indi
vider fandtes Dynd, Alger og Smaa
kreLsdYI', 

Længdetilvæksten gav følgende 
Billede: 

1 Aar har den en Gennemsnits!. ~tf 6,5 C 111 

2 9,8 • 
3 13l -
4 18,0 • 
5 23~ 
6 ~~ 
7 29~ . 
8 B2~ 

9 33~ -
10 37,8 
11 40~ . 

Aalen (A nguilla vulgaris) fanges 
i den nordlige Del af Ladoga Søen 
med Krog. Fangsten er størst i 
iVlaanederne Juni og Juli. 
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I Maven paa en Aal, der var 81 
cm lang og vejede l,! 00 grfandtes 
Restel' af Fisk og en Del Krebsdyr, 
og i ){aven paa en anden Aal, som 
var 77,5 cm lang og vejede 950 gr, 
fandtes 2 smaa Aborrer. Efter Skæl
lene at dømme var den tørste AaL 
12 Aar (9 Aaringer i Skællet) og 
den anden Il Aar (8 Aaringer i 
Skællet. Væksten hos Adane i La
doga Søen synes saaledes at være 
særlig stærk. (Fortsat). 

Red. 

H. Blegvad: 

Om Fiskenes Føde i de 
danske Farvande inden

for Skagen. 
(Fortsat). 

0--

:For at give et Eksempel paa, 
hvor levende og anskueligt cand. 
Blegvad i Beretningon fra Biologisk 
Station kan skildre, hvorledes hver 
enkelt Art af de i Bændestangens 
Bælte levende Smaafisk fangf\r sit 
Bytte, vil vi denng Gang ikke nø
jes med et kortfattet Heferat, men 
anføre et lamgere Citat af Beret
ningen Side 34-35. 

De mange latinske Navne behø
ver ikke paa Forhaand at afskrække 
Læseren. Naar han blot ved, at 
Zostera er don botaniske Betegnelse 
for Bændeltang eller Aalegræs, og 
at de latinske Navne paa Fiskenes 
Bytte er Benævnelser paa Tanglop
per, Tanglus, Vandlopper og andre 
mindrtl Krebsdyr, kan han med fuldt 
Udbytte glæde sig over. følgende 
livlige Skildring, - og maaske til
med bekræfte den ved Selvsyn: 

"Gaar man en stille Sommerdag 

ud langs en Baadebro i en af vore 
Fjorde, vil man nærmest Land i det 
nøgne Strandbelte med nogen Øvelse 
kunne finde de smaa Sand",Kutlin
ger, Gobius minutus. Deres Farve 
falder saa fuldstændig esromen Illed 
Sandbunden, at de er vanskalige at 
opdage; som om de viste dette, for
holder de sig ganske rolige, hvilende 
paa Bunden med deres sugeskaal
formede. sammenvoksede Bugfinner 
- indtil der passerer en Gopepode 
en lille ilfyside eller lignende, lige 
for Næsen af dem; saa gør de et 
pludselig Sæt fremad og sluger det 
intetanende Bytte. 

Gaar vi længere ud ad Broen og 
Sandbunden begynder at blive plet
tet af brune og grønne Alger og 
Zostera, ser vi af og til skarpe 
Blink i Vandet, oftest mange paa 
een Gang; Illen de forsvinder igen 
lige saa pludseligt, som de er komne. 
Det er Hundestejleme, der jager 
omkring i store Flokke imellem 
Planterne; rastløs afsøger de den 
ene TangbuHk efter den anden for 
Hwpactider, Gammm'idel', ldothea o. 
a. Krebsdyr, jager derpaa i hurtige 
Sæt efter en Lille Flok Mycidel' 
højere oppe i Vandet, for endelig 
at hengive sig til den mere sikre 
og indbringende J agt paa pelagiske 
Calanider og de hjælpeløst svirrende 
Fluer og andre Insekter, der driver 
omkring i Overfladen. 

Men se der komml'll' andre Flok
ke: en smuk lille brunplettet Fisk 
med en stor, sort Plet paa Halen: 
det er den almindelige, lille Kutling, 
Gobius Ruthenspm'ri; den farer ikke 
rastløs om foroven og forneden i 
Vandet, men holder sig roligt imellem 
Zosterabladene; næsten ubevægeligt 
holder den sig ved Hjælp af Bryst
finnerne svævende paa samme Sted 
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i Vandet; men pludselig farer den 
lynsnart frem ved Slag med Halen: 
det var en Copepode, der maatte lade 
Livet. Uden Tvivl er det ved Hjælp 
af Bynet, at dis!:Ie Smaafisk jager 
Copepoderne og Snegle- og Muslin
gelarverne i Vandet, tiltrods for 
disse Dyrs ofte næsten mikroskopiske 
Lidenhed: thi de er altid omhygge
ligt udsorterede af det øvrige Plank
ton, hvilke andre Dyr der saa end 
findes deri. Undel-tiden kan man 
se Gobius Ruthensparri fare ind 
mod en Pæl eller lignende fast Gen
stand, strejfe den med Bugsiden 
eller Bugfinnerne og derpaa ligesaa 
pludseligt under en halv Drejning 
af Kroppen sætte ud fra Pæ.Ien med 
stor Kraftl der kan ikke være Tvivl 
om, at denne Manøvre er beregnet 
paa at jage de Harpactidel', der sid
der i Smaaalgene paa Pælens Side, 
.ud i Vandet, hvor de er et let By t
t<fol' de skarpsynede SmaafisK; jeg 
har set Medlemmer af en Kutlingeflok 

~ ~ i Timevis, den ene efter den anden, 
foretage denne Manøvre langs en 
Pæl, tder var nedrammet i Bunden 
i Zosteraregionen i Nyborg Fjord. 

IIvis Vandoverfladen er rolig og 
man har Taalmodighed nok, vil man 
kunne faa Held til at se den stot'e, 
sorte Kutling, Gobius niger komme 
svømmende ganske langsomt, næsten 
krybende, langs Bunden. Den graa
brune Farvetegning falder godt sam
men med Bundens Farvel', og den 
ligger ofte ganske ubevægelig med 

de opadvende!.lde øjne, stirrende ro
ligt, men vagtsomt efter Bytte; en 
uforsigtig, omstrejfende Idothea eller 
Garnrna'ride, der ikke har skelnet sin 
Dødsfjende fra den mørke Bund, 
gribes og sluges idet Kutlingen med 
et pludselig Sæt ved Hjælp af Ha
len og sine mægtige Brystfinner farer 
frem mod sit Bytte med .opspærret 
Gab for straks igen, efter at have 
slugt den lille, men lækre Bid, at 
lade sig dale roligt ned paa Bun
den for at vente paa den næste. 

(Fortsættes), 

Averter i Medlemsbladet! 

faas bedst og billigøt 

fra 

Lundgaard Fiskeri 
pr. Vejen, 

Tilkendt G,uldmedail1e 
paa Fiskeriudstillingen i Kø

benhavn 1912. 

~Æ~~~~~~(i) 
-------------~~-~~--~~~~ 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima 9jneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk·.~ Kilde
og Begnbneøned samt Sættefisk af Karper og Suder tU bU
lic,te Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Ohrilltt'lnsen. 

• 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

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

Fiskene afhcntcs i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

---===::::::::::;::: l{ontaJlt Betaling. ::::::::::;:::::::::::--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter-
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~!I~9dsÆ fj)amÆullur. 
Telegr.-Adl'. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

Tclcfon-Allr. 
P. ,Hnn/;en ({': P. Jm'yensen, 

Lunderskov. Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

G. Domaschke, 
I<'ischhandlung, Hel·Jin 40, 

Lehrtel'strasøe 18-19. lfi 
W Telegr.~Adr.: .'oreUenhandel. Æ 

A~~I:::.o:1~~~W~~4t:::..::L~~+ilQ. ~.aOOOOOOMWwooW~d~bd~ 
"~v~~~~7~Y'~~7~/'~v!~~/-~~,~~v~~~~~/I~" 

Statskonsulenl, Magisler Cbr. I.ørting, LykkeshoJmsalle 3 A, Køllen,havn. 

Trykt i Sorø Bogtrv"keri (Aktieselskab) ved RaslIltlssen-Kroen. 
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IndboId: 
Fisl,erirettighederne ved Ry Mølle. 
Fersl{\'andsliskenes FØ(!e og Tilvæl(sL 
Biologisk Stations Yirksornhed i 1916. 
Notitser 0111 østersøens Laks, 
Om Fiskenes Føde i de dansl,e Fnr-

vande indenfor Skagen. 
Fisketure )Jaa Sø og Flv. 
Mindre Mrddelelser. 
Litte/a tur. 
Annoncer. 

Fiskerirettighederne 
ved .Ry Mone. 

-'-0-

Højesteret har Respekt for sine 
egne Domme. Som meddelt i Bla
dene, førtes der i Slutningen af 
I iSO en Sag for Højesteret, hvor 
Lodsejerne ved Vandløbene ved Hy 
Mølle ønskode Fiskerirettighed~rl1e 

i disse, skønt de i Følge Fæstebrov 
tilhørte Møllen. Højesteret kunde 
den Gang ikke komme bort fra dette 
Fæstebrev og frifandt den daværende 

Ejer af Møllen for Lodsejernes Søgs
mual. Omtrent ]50 AaI' efter n·j
stes denne Sag atter, og Højeste
ret fulgte i Gaar sin 150 Aar gamle 

Afgørelse og frifandt Møllens nu
værende Besidder, Godflojer Hen
rik Nørgaard for SøgsmaaJet fra de 

48 Lodsejere, der denne Gang havde 
søgt at faa i\Tøllens Fiskerirettig
heder ophævede. Sagens Omkost
ninger ophævedes. Sig SM ikke, 
at deJ' ikke er Kontinuitet i H@je-
steret! 

Købt'nbavn. 

Ferskvandsfiskenes 
Fode og Tilvækst. 

~o

(SluUet). 

I forrige Numel' .!tf Bladet ~lut
tede vi m"d at omtale Aalena Fode 
og Tilvækst i. den russiske Ladogl\ 
Sø; vi skal herefter gilla OVlIl' til 
at forhelIe lidt om Støron. 

Støren, A.nsipenser stw'io hilr i 
forrige Aarhulldl'ede været meget 
almindelig i Ladoga, for Tidpn sy
I1('S den derimod at være i Afta
gende, ligesom Størrelsen af de 
fangede Eksemplarer og'saa ~r bleyen 

mindl·o. 
Nu vejer do fangede StOl' lom 

R~gel kun 0,5-1 kg Stk. og det 
er meget sjældent, at man illger 
saa store Stør, som det skete i 
Aaret 1913, da man ved I{yst.en ar 
Vuohenselv i Nærheden af Kexholm 
fangede (It Eksemplar, der var 212 

m. langt og vejede 61 kg. 
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Om For::uuet stiger Støre]J op i 
de Floder, der f::llder url i Lrrdog'a 
Søen, og dens Leg' fOJ'cgaflr i .J lIlli 

Maaned, pRR Stedb!' hnn' Flo(lell er 

dyb og strid og Hnnrlen Ja·Het med 
8maasten, 

I Nærbcclell ilf Flodernes MUI1-
. dillger ff\llges i .luli (l~ A nerl· 
gaaende Stor mød ?\æL 

Storms Fode lJlev undersøgt hos 
to Eksemplar!'r, som fange(les i J f) IO, 
Begge Fi"k, (lel' VRI' 4:l cm lange 
og vejede henholdsvis B:?5 og 850 
gI', havde l\Tanm fyldt med Slllilfi

krebsdyr, nisse S\l1Rakre1H,(lyr til· 

hørte Arter, ,lp l' lever p!la llleget 
dyht VfllHl. 

Hvad StorelIs Til ne];st :lllgaRr, 

angiver Forfatteren kun følgende 

l\lnalingel': l\ul' 17 cm. 2 Anr 
2!U; cm, B Anr·1 <':ll, 

Xif,je(()!, tf/!l'ili/ilis, lp· I 

,er om SOllllJ1Cl'en i Lnrlogn pall. 

de 8tore Dyl,del' (fl l ) Ion m) og 

fanges (ler pnll Angniisk, Smelt, 
pan hvilke (l,) bar suget sig fast. 

Paa Siderne af Hdt, HOrn 1'1' fnno 
~cde paa Kroc;r, "el' mnl1 ofte hele 
Cirnbtr, som 1'1 hrnalRRgc>de :of ~i-

0.lIlC . 

. Niøjet !lan !le·Hell Legt'pladst'J', 

JId(,I's .Dybde. Om 
XiØjllPIlPS Legppiuther i Ladl);;';j Hd 

man illlt'!: aldug"iig sI PI' ,f":l Hd 

denne 'rit! op i Fln,jt.:l'llC. 

livall .Yil);"elll·s l:,dc al:gnnr. ~na 
fandtes i. \[av('1l ]lna,] Uil'\'I'Sø.Lrte 

Fisk en Dd JIII .. liJlgt.:', Fi"k<l'(,·,t,·j' 
og lTitil, ea;\g'. 

Eftllr (kt !'o]'(';;g JLltni,tle 
at dDllliiJe. :synes TiirH'k"kn hu" I 

Iiiskene ik at væro s:!:'rlig stul' 

i Ladog'a SOC]], og' Il;lar 11Ii\1l ser 

hen til, at del' fr'l delte llH('gtige 
Vandbassin pall 20S kUl~ Leugde 

og 130 kms Bredde, aarligt kun 

sælg·es ca. 350,000 kg Fisk til en 

V ærdi af 520,000 finske Mark; faar 

man det bestemte Indtryk, at Søen 

mna være forholdsvis fattig paa 

Nærillll'Sstoffel' for Fiskene; thi ,el 

el' der Muligheder for, at et mere 
intensivt Fiskeri kunde forbedre 

Forholdene, men alt tyder dog paa, 
at Næringstilbudet . er lovlig knapt. 

Hvad endelig de enkelte Fiske

arters Føde angaar, saa synes dOllne 
ganske at ligne den N!ming, vore 
hjrll]Jjge Ferskvandefisk ynder at 

tage til sig. Red. 

Biologisk Stations Virk
somhed i 1916. 

-o 

Af Direktøl'l'll, Dr. C. G. Joh. Pe
tersens Rapport llJ€(ldelN vi føl
g'ende: 

Cudersøgelserne over Mængden 
af Fiskeemwringm (Bonitering) er 

fJltsat i de mindre Farvande med 
fnld Kraft. Som et første praktisk 
I{e~ultat af denne herhen førende 

Tankerække maa nævnes den i 1915 

af Stationen paabegyndte Sag om 
Anvendelse i stølTe og bedre Stil 

af Jfw;/inq('1' til Menneske/øde. Om
ell(l forskrIlige Bl'gyndel'vallskelig
heder optraadte og senere Mangel 

IHHI Petroleum til Motorbnadene, er 
dellne 8ag dog i god Gænge og har 

fundet saa megen Efterliguing, at 
IllHll snarest maa frygte for en alt
for hurtig Ud '/ikling af den. 

Stationen udsalte 1200 ilfuslinge
li:; i Limfjorden i Aar 191f; som 

Arbejder baade med at be
IIavbunden, hvor Risone skal 

staR, og med at undersøge J/us-
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Ungernes biologiske Fm'hold er fore

ta$ue. 
De mange Muslinger, der er for 

smaa eller af anden Grund uegnede 
til Menneskeføde, men findes i utro

lige Mængder i vore Vande, søges 
der Anvendelse for ved at prøve at 
fodre Høns med dem ved selve 8ta-' 

tionen ; foreløbig for at forsikre sig 
om deres lJfarlighed for Hønsene 
og fOl' at finde paa de rette .Mna
der at bringe Muslingerne i Han

delen paa. 
Selve Bonitetsnndersøgelsel'lle er 

komne videst i Limfjorden, og det 
synes, at lllan i hvert Fald i visse 
AaI' kan forudsige Aaret forud, om 
der vil komme et særlig stort Ud
bytte af Rødsp(rlteindplanfningm el

ler ej. 
Som et Led i disse C ndersogl'l

ser udenfor Limfjorden kall der 

nævnes, at Stationen har fanet et. 
eget Bundgarnsstade i Nyborg l'Jord 
og saaledes kan følge Fiskr.!l8 Van
dringer paa det lave Nand fra !lag 
til Dag, om det fordres. Dette h il r 
været et længe næret Ønske, der 
kun har kunnet realiseres i Aarpafl 
Grund af den lagte Plan, der til- ! 

lader langt Ophold ved Fyn og for
drer ringe Sejlads, ringe Kulfo['
brug, 

"Sallingsund "s Kedel er atter i 
Aar bleven repareret, men med det 
Resultat, at Kedelen vil have en 

kronisk, mindre Lækage i Bunden 
ved det daal'lige Sted for Hestr.1} 
af sin Levetid, og jeg har attpr 

meddelt Ministeriet det farlige i, 
at Stationens Arbejder maaske maa 

standses midt i et Arbejdsaar, uden 
at det er mig muligt at hindre det. 

østers fiskerierne i Lim/jorden er 

som sædvanlig bleven tilsete, Over

gangen fra Fiskeri paa 11/2 til 4· 

;\Hllioller Osters har ingen Yanske
ligheder frembragt med Handelen; 
thi Eftersporgspj,'1l PI' fOr(·ds/! ~teget, 

uden at man hal' behøvet at søge 
nyt Alal'ked i Udlandet. 

Den ny Installation i Land "ad 
l\yhol'g llwel Akral'ier ug ll(Jllflehll~ 
etc, hal' virket san tilfrc!l"stiilen(le; 
som lilan Illod Ile Slllalt Forhold og 
de minimale l'ellgellli<P.p!' Cl' heret
tiget til ventp (lC't: Uleget læ

res, del' knll blive irngtlJl'ingonde 
1I11dm' stølTe Forhold. ltvilkot for

Iltlabelitlig ikke vil 1<nlo vellte for 
længr pan ii 

Notitser OIn ØstOl'sOOU8 

Laks. 
·0 

l dril lp;]cll Fisdu'l'pi-Zeilllllg NI', 
,) fol' !!) [7 fUl'l'kollJlner Pli kort :\10,1-
dejeIse om de Ulltlol'sogelsl,r Cl'll

tl'alkoll1111i""innvn, 11pI' ('1' nedsat, 

fol' at udredo .O~H'I'''øetl~ Lak80-

spøl'g~lilaal, hill' nanet til. 
Dt'n Rith] p H'·l'pt.ning Cl' frit ;\H~ . 

ret 1 :11 li, 
Ifølge den ~:)tHil,,\ik, Si>lil Bt'l'0l

nlllg(1[j indi'Lili,l"I, frelllg::al' det t.y
deligt, ai Lal,~,'f:illg;';l('n i Flodl'l'-

11e snayeJ:.:olJ\ i (}:,ten;uell <'l' gaflet 
Irlc'get tilhag(~ i (le sidste I i) Aae. 
Om k ri Hg :\1 id ten a f II n lYh'lllSOl'J) e Il a r
ti e d on Il ti H f't B it II "j d ep II Il Id, h rorener 
dc'n gik tillJage, til dl'tl i Aar\"t UHO 
Ilaaede dt,t Inre,;tl' Hesllllat. Dell

Ile KCllllsgel'lllllg g:(·lde!' ikkt~ :dene 

selve Ostel'søpll, H10D tillige alle dl' 
tiJløbcude Fl(;der, S,I:i de, knn UlllU

ligt foddal'('ij ud fra ell Ld\<lndring 

fra et Omrande til et andeL l\Iao 

\'il ogsaa !:'l1ll1tidig hemærke, at Fang. 
stens [';trel'!cp TiIlHlgf'gnllg overalt 
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lndtraadte eamtidigt. Det maa der
for antage;, at Naturforholdene i 
fonte Række har været medvirkende 
hertil, hvilk en Antagelse yderligere 
bestyrkes ved, at Fangsterne a.tter 
af sig selv her forbedret "ig i de 
seMre Aar. Det,te. fremgaar mere 

'og mel'O tydeligt af Forholdene veil 
alle FOl'søgsfioderlle, den Bveni!!ke 
r\ngermanelv, den finske Uleåelv, 
den danske Gudenaa*) og den tyske 
PerBilIlte. Af Meddelelse om det 
tY!5ke 0stel'søfiskeri fremgaar ilet, at 
Laksefiskeriet el' forøget fra 190,000 
~lk. i Aal'et 1911-12 til 266,000 
Mk:. i 1912-13 og til 354,000 Mk. 
i Asret lH13-14. 

Lignende Resultater fastslaas for 
de "ndre Lande, saa Statifltiken maa 
voore ·nogenlunde rigtig, Om de 
forhold~vis fillla:l Udsættelsl'r af 
LRltfleyngel hal' haft llogen Indfly
delse paa Fangsternes Størrelse er 
nttllppe sandsynligt. 

Præmiel' for indleveJ'ede 
I.aksemærkel'. 

Den tyske ilavfisk·eforening har 
bl. a. sat en Mærkning i Gang af 
Lake og Laksørred i 101' at faa Mror
kamo tilbage har den udsat Præ
mier paa 1 Mk. 00 Pf. for hvert 
ind!llelldt l\1ærke. Samtidig med Ind
sendelsen af Mærket opgives: Fangst
pl&d~, Fangstdatum, Fangstredskab, 
Fiskens Lengde regnet fm Næse
spid5en til den yderste Spids af 
HAlefinnen, Fiskens Vægt, Køn og 
Legamodenhed. Hvis h€'lo Fisken 
indsendes, behøves kun de tre første 
Spørg5maal at besvares. 

Om igenfangede Laks meddeler 
Chefen for Fiskeriet Sverig Dr. 

*) udhæyct af os. Red. 

Oscar Nordqvist, at ell Hunlaks, 
som fan gedes om Efteraaret 1 H 15 
ved Sil re, atter er bleven fanget i 
Nærheden af det Sted, hvor den 
udsattes. Ved Mærkningen i Ef ter
aaret 1915 havde Hunlaksen en 
Vægt af 6,5 kg. men havde nu naaet 
en Vægt pau 10,7 kg d. v. a. til
taget i Vægt 4,2 kg. Samme Hun
laks havde ved Genfangsten atter Rogn 
og var meget fed og sllluk. 

}'lata Olsson, 
Dochsla. 

(Svensk Fislwl'j 'ri,lende). 

H. Blegvad: 

Om Fiskenes Føde i de 
danske lfarvande inden

for Skagen. 
(Fol'lsnl), 

o--
Kutlingens Fangstmaade, som om

tales i Bladets forrige N um me!', naar 
sin højeste Udvikling hos Naalefisk
ene. Kun med den største An
strenge Ise er det muligt at skelne 
disse Dyr fru de Omgivelser, hvori 
delever, nemlig Bændeltangens smalle 
grønne Blade; ja i den Grad har 
disse Dyr tilegnet sig Zoste7'abladets 
ydre Væsens-Ejendommeligheder, at 
Halen. som ~r de fieste andre Fis ks 
vigti gste Bevægkraft, er sat ganske 
ud af Spillet. Kun i den yderste 
Livsfare søger N aalenske at bugte 
det lange smalle Legeme i kramp
agtige Ryk; ellers sker Bevægel
sen udolukkende ved Hjælp af den 
fine, gennemsigtige Rygfinn€', der 
ved umærkelige Bølgninger driver 
den ligesom stivnede, men svagt 
krummede Krop afsted i jævn Fart, 
saa det nøjagtig ser ud, som var det 
et Zosterablad, der drev villieløst 
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afsted for Strømmen. Men ve den 
Kutling-Unge, der kommer "Bladet" 
for nær - dens Dage edaltej Naale
fiskens tilsyneladende saa smalle 
Kæbeparti udvider sig i en fOl'bav
sende Grad og lader det forholds
vis store Dyr, som man skulde sy 
nes, umulig kunde passere det snævre 
Svælg glidtl ned i Bugen, hVOl' det 
kan ses som en nflnIlg{)psvulmning 
paa den slanke Krop. 

Søka1'udserne og Tangsnarreme 
sværmer derimod om mellem Plnn
terne, aktivt opsøgende Byttet, lige
som Hundestejlerne og Gobius Ru
thensparTi Fodrer man i et Akva
rium Tangsnnrrerne med levende, 
voksne ldoihea eller Gammarider, 
bider de sig fast i Krebsdyrenes 
Hoved eller Krop og svømmer en 
Tid lnng rundt med dem i J,lunden 
indtil de aman Krebsdyr er blevne 
"matte" og ikke rører sig mere; 
san først giver de ubannhjærtige 
Smaldisk Slip pnn dem for næste 
Sekund at sluge dem helt; det sy
nes, som om do hver for sig bar 
deres ganske bestemte Jagtfeldt i 
Zosiemen; i al Fald saa jøg forrige 
Aar hele Sommeren igennem en 
Tangsnarre, der var let kendelig 
derved, at den havde en temmelig 
betydelig Rygskævbed, opholde sig 
i Nærheden af et ganske bestemt 
Sted i Zosieraen ved Biologisk Sta
tions Plads i Nyborg ]j'jord. 

(FOl isættes). 

Fisketure paa Sø og Elv. 
Af E1·ik Modin. 

-0-

Fiskeri i Lapmarken. 
I det svenske Blad "Fl'ån Skog 

och Sjø" for 15. Dec. 1917 :tindes 

en lilje Artikel om ovellshlaellde 
Emne, som vi skal gengive for vore 
Læsere. 

Hr. Erik Modin begyndte den her 
omtalte Fiskelur om Sommeren 1884, 
og hans Udgangspunkt var Præste
gaarden i I;'redrika Sogn i Lap
marken. Sammen med Præsten, 
ell stor, svær Mand, drog han af 
Sted en lHaudag Morgen for at 
finde gode Fiskepladser. 

};'oruden rigelig Madding var de 
ogsaa forsynet med Fødevarer til 
Hejsen, idet Pastoren paa sin brede 
Ryg bar en st,or Rygsæk, som val' 
fuldt proppet med gode Sager. 

I godt Humør og med spændstige 
Skridt drog vore Fiskemoond afsted 
gennem Skovene. Vi skal herefter 
give Ordet til Hr. Modin: 

Det duftede af Linea, af Gran 
og Bark, der 'Var herligt i Skoven! 
Vi spadserede omtrent en halv Mil, 
inden vi naaede Bækken og kunde 
hegynde at mf~de. 

Det var en større, langtsomt lø
bende ~æk med en Masae Vind
fælJerog Træer i sit Leje. Skov
industrien havde endnu ikke naaet 
frem til disse Kanter af Landet, 
saa man havde ik ke faaet Vandvejene 
oprensedp; de laa derfor hf'n ganske, 
som fra Naturens Haand. 

Mange Gange havde de med Mad
ding forsynede Kroge ikke været 
nede i Vandet, før vi hver for sig 
kunde hække en prægtig, rødgul
skinnende Ørred paa Land. Og 
eHer de første fulgte hurtigt andre; 
det viste sig ikke at være over
drevent, naar der V lU' fortalt os, at 
der var. rigeligt med Ørred, det 
ligefrem myldrede med dem; det 
det var i Sandhed et "jomfrueligt" 
Fiskevand. 

0rredfiskeriet er et meget for-
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nøjeligt Fiskeri, som fol' at lykkes 
kræver megen Færdighed og Øvelse. 
Ørreden eller Forellen er nemlig en 
sky Fisk, som ved den mindste .Støj 
flygter til sit Gemmested, der gærne 
er mellem store Sten eller Træ
rødder i Vandet, eller under en 
fremspringende Brink. Man maa 
flertor gaa frem med stor Forsig
sigtighed, hvis m,lll ikke vil skræm
me Fisken, og haandtere Fiskestang 
og Line med stor Omtanke for ikke 
at gaa glip af en god Chance. Sær
lig vanskeligt el' dette Fiskeri, naar 
Vejret er "blankt". Bedst lykkes 
0rredfiskeriet derfor i Regn og 
Husk. 

Vi var imidlertid begge øvede 
Ørred fiskere, og Antallet af fange
de Fisk steg højere og højere. 

Naar jeg havde længtes ind i Lap
lands Skove for at lære Forholdene der 
at kende, aaa skul,de jeg imidlertid 
faa mit Ønske opfyldt paa en Maa
de, som jeg aldrig skal glemme. 
Jeg kom nemlig til at gøre intimt 
Bekendtskab med Myggene der. 
Hvilken Plage de er, ved kun de, 
som en hel Sommerdag eller Nat 
har været udsat for disse Millioner 
af Blodsugere uden at være forsy
net med Myggenæt. Gansk(~ ube
skyttet val' jeg ganske vist i k ke, 
men imod denne Hærskare forslog 
intet Middel; en graa Sky stod 
hele Tiden omkring os, medens vi 
gik frem langsmed Bækken. Min 
Fiskekammerat blev dog ikke i sam· 
me Grad som jeg plaget af de smaa 
Vampyrer; Grunden dertil var ri
meligvis, at han var bleven delvis 
immunisered, fordi han lig~ fra Barn
dommen af var vænned til Myggens 
sviende Stik, eller ogsaa fandt de 
min Hud lettere at gennemstikke 

end hans tykke, solbrændte. I hvert 

Tilfælde anfaldt do mig med et Ra
seri, sO,m ikke kan beskrives. Mit 

. Ansigt blov ganske klæbrigt af mod, 
og Hænderne svulmede op af deres 
Stik. 

Foruden Myggene plagedes vi des
uden af flere Slags Bremser. Sær
lig var den store Hestebremse slem, 
og dens Bid var, om muligt endnu 
værre end Myggens. 

Men "i Ungdommens Vaar", og 
naar man er ude paa Fisketur, 
ver man ikke saa let op. De hyp- . 
pige "Nap" trøstede en for mange 
sviende Bid. En særlig" Oplevelse" 
skal jeg dog meddele. Vi havde 
kun nogle faa Reservekrogemod os. 
Gang paa Gang "medede vi fast" i 
Bækkens Ris og Stene, og da min 
Krog en Gang op ad Dagen ptUl. ny 
gik fast midt ude i Bækken, stod 
jeg der med Valget mellem enten 
at slutte med Fiskeriet eller for en
hver Pris faa reddet Krogen. Jeg 
bestemte mig til det sidste. 

Trodsende Myggenes og Bl'em~er
nes blodtørstige Hærtogjeg mine Klæ
der af og vadede ud i den med rød 
Gytje fyldte Bæk og var ogsaa saa 
lleldig at faa min Krog løs. Min 
Krop antog imidlertid under Fær
den en Fuldblods Indianers ~'arve, 
hvilket gav Anledning til en skral
dende Latter fra min Fiskekamme
rats Side. 

Da vi om Aftenen bestemte os 
til at vende Næsen hjem, var La
sten tung. Da Pastoren ved Hjem
komstE'1l tømte Rygsækken ud paa 
Græsplænen, fandt vi, at vi i det 
H ele havde over 300 Stk. lækre 
Bækørred, saa det var da et g'odt 
Dagsarbejde. 

(FortsæIles). 
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~fjndre :Meddelelser. 
-o--

Om Frysning af Fisk. 
Et Selskab paa 5 Millioner. 

Ifølge det norske Dagblad" Tidens 
Tegn" har det første Forsøg, som 
norsk maritim Refugerator Aktiesel
skab har gjort for Opbevaring af 
fersk Fisk ved Afkøling efter Chica
go :Fryseeksperten Mr. John M. Lar
sens Metode, givet meget lovende 
Hesultater. I norsk maritim Refu
gCJ'ators Aktieselskab, som Lar fore
-taget Forsøgene, holdtes fornylig 
ekstraordinær Generalforsamling. 

Aktiekapitalen besluttedes udvir
ket fra 300,000 Kr. til 5 Millioner. 
Største Delen af Kapitalen er teg
Ilet af de gamle Aktimlærer, og kun 
en ubetydelig Del blev lagt ud til 
offentlig Tegning. 

Efter hvad det forlyder, er det 
nu Meningen at anlægge en Række 
Køleanlæg langs den norske Kyst, 
anskaffe Transportbaade og Skibe 
med Køleanlæg ombord. 

Litteratur. 
-0-

Aal'bolt fOl' den tlanslie 
J;'iskerftaade. 

Paa Foranstaltning af Landbrugs
ministel'iet er udgivet "Aarbog for 
den danske Fiskerflaade 1918". Det 
er 25de Aargang af Bogen, der li
gesom de fOl'egaaend,) Aargange med 
stor Grundighed er udarbejdet af 
Fiskeridil'ektør F. V. Mortensen. 

Den lille Huandbog rummer en stor 
Mængde nyttigt Stof, allo de Lov
besU,mmelser og navigations- og 
kalcudel'mæssige Oplysninger. som 
Fiskerne har Brug for, førte op til 
Dato -- hemnder ogsaa Bestemmel
ser og Oplysllinger vedrørende Fær
øerne og Island. 

Fiskeri ønskes! 
Undertegnede søger Plads som 

Fiskernester og Skytte, eller som 
Fiskemestf\r og Gartner. 30 A~H's 
praktisk Erfaring St ID Gat'tner. 

I Mangel deraf søges et mind!'e 
Fiskori i FOI'pagtning eller Entre-
prise, 

]Jr. c. JJrall~eH, 
Klarskov, Marslev St. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
, 

tilbyder I,rima Djneæg. "n~el og Sættefisk af Bæk-. Uiltle
og Regnbueørred samt Sættefisk af n:arper og Suder til bil
ligste Prisel'. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afllentes pau nærmeste Bunestation mod KOlltant. 

.I. C. Ch1·ist~nsen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og 8jneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i 8peciahogn pau Sælgereus nærmeste Jernbanestation 

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

Ojneæo, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper' og Suder 
sælges. 

dUWlIdslt fi)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen L(; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

•... ~-~_ .•.... ~~~_. 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16 . 
-~~-""'-~ 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved !~,,~mlisse8-Krogh. 
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F e rs kvan dsfi sk eri b ladet. 
vandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Hd!iA:fioj) Ol} ][oii.for: Dr. phil. Floffmeyel', Sorø. 1 elefon 24. 

iIIHimol'hh'ht,!· i Fisl,eriloreningen sker ,til Kontoret eller lil et :'IlediellI af 

ih:slyrehcll. ,\,w'.l;o:l! i .t Kr., hvorfor 1Iedlcmsbladel erholdes gratis tilsendt 

15 .• 'ebl'un..' 1918. 

Expu:I('il af Fl,'j",!;; :ln,bfhlc 
.\lllllCltielse. 
Aa1cl:~1\{,l'i 11I('d Stnng('r('dsk~-lh, 

Om Fhk('nf'~, Fode i de dal\sk(~ Far-
Yi\I~(IC' 10(!Cli[OI' 

?,ill1dr·C' 1!('ddeltl.'j{'!~. 

AIlCl;d'll"I', 

.\nnoflc('!'. 

l~xportcn 

af l.;' "1' :-;; 1; \T \'t " (1 ~ '1'1' ~ Ir .[ \., '-' il ~ 1.1 \ ,_ ,~\. 

o 

Som nllc F"]',<](I'HIl(1sfisl,('re har 

bnlgt i >,oJ'[;cligErfaring, lIct!slttte 

Tysl;el'llc nlidt i forrige Aar, ga 11-

sko plnrlsl'l Pri.~prIit1 P"<I ni y;'prsk

V:Illc18fisk HH'd [l;) og siden df'n 
Tid ('.j' del' ikke skot nogen lH'eVllC'

If1'J'dig Forhøjc!S(1 af I'l'i"crnf'. I 
'Øjeblikket betales s,laledeg i 'l'}'sk-

land for 

Aal frn 85- 110 Øre Pd. 
Gedde 70 

" " 
Aborre 45 

" " 
BrHsen, ~ture 40 

" " 
sn/an ':!:) 

" " 
S kali <c t' :!1 ~, 

til kommel', at alle Hed~kabet' og 
Haaproduktl'f', som Fiskerne skal 

benytte til deres Bedrift er b1ev110 
milJ(lst dobbelt saa dyre, SOIll for
hen, vi] ll1f\Tl forstart, at Tiderne 
er vanskelige for' dem. 

Er det imidlertid galt fol' alle 

alI{lilldelige Ferskvan(htisken>, saa 

er Situationen omtrent haabløs for 

vore talt'igeDamkulturer, 80m undel~ 

K ri gen i lange Tider har været 
afskaarot fra at faa Foder, og hele 
rridcn har lidt llndt~r daarlige Af

sætningsforhold. 

For at faa lidt Klaring i Sagerne 
og samtidig om mulig undersøge, 

om del' ikke kUlllle gørt:s noget 

fol' at rande Bod p<la disse uhel

dige 'filstande, jeg forleden 

Dag Fi"keJ'idil'ektol' Mortensen, som 
den der betbt maalte "æn' inde i 
Forholdene. Fisb:l'idil'ektoren satte 
Ulig da ogsaa lnll'ti . ind i Situ
ationen, idet han udtalte. at ('f ter 

hans Mt'lling val' Grunden til Ned· 

slaget i den tyske Pris at søge i 
llen Inv8 Mnrkkurs. Tyskerne vil 
i og 'for sig gærno bave \'~)1' Fisk, 
lllen den lave Kurs i Forbindelse 

med de ekstl'liOl'(linwl'c høje Om-
Dette \'il llwd ~1!ll1t'e Onl 81ge kostninger ved ForSClltlelsen og 1:<'01'-

omtrent li t"liil'J!(, Prisel', som 'dul' delingen af Fisken nu under Krigen, 
betaltes fol' Kt'igell. .:\"nal' S:la der- bevirkede, at de i],ke var i Stand 
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til at betale højere Priser for VOI' 

Fisk. 
For at hjælpe paa disse uheldige 

Tilstande havde Fiskeridi\'elctøren 
længe arbejdet paa andre Cdvpje 

for Afsætningen af vore Fers!{\'a}H!s

fisk og navnlig havde hUIl haft sin 
OpllHBrksomhed henvelldt paa, at 

skaffe Damkulturl'rne af me,l deres 
Produktion, da hnn rar ganske p>.lal' 
oyer, at. Situationen val' skæbne
svanger for dem. A t disse Bestræ
belser fol' en Del var lykkedes fl'o!D
gaar af, at Direldoren lmllll~ med· 
dele mig, at Sverig nu, cftCl'Ht de 
nordiske Lande er traaclt sammen 

. til Forhandlig om deres øl(oltOlni
ske Interesser, har aabnet fol' Im
porten af Ferskvandsfisk (undtagen 
AuI) fra Danmarlc Importen eka! 

dog kun som til alle andre Lancle 
foregaa gennem de autoriserede }j'i

skeekspol'tører. 

Grunden til, atAabl1ingell af Ft'l'sk
van(lsfiskpekspol'tcl1 til Svel'ig el' 
gnuet forud for en lignellcle Aab
Ding af Eb<porten af Saltnllldsfisk 

til samme Land, :;kyldes alene Pi
skpridirektorollR Initintiv, som vi 
FerskvRndsfiskere derfor ogsaa maa 
være ham dobbelt taknemlige fol', 
og hallS R:')SOnn('IIlP,llt i dClllle S(,g 

fortjener derf,)]' ogsaa at fl'cillfl!a

ges i delllle FOlbilldebe, furdi det 
viser et Storsyn, som vi ];Ull h an 
glæde os ved. 

Fiskeric1irpktørell meddelte' 1l€1ll

lig, som GrUlld til sille Dispositi

oner i denilO Sag, at medens IIjptnme

forbruget af SaltnHlcltdisk fol' Kri

gen var c. 22,000 Tons. sa,l VHl' 

det i Øjeblikket c. 37000 Tons og 
stad stigende. Afsætnillgsfurhol
dene lol' Shltvallclsfi~kti'lle val' d(~r

for bedrede i hetyd(~lig Graci, me
dens det samme langt fra havde 

været l'ilfældet fOl' Fl'I'"h;ln(l~1i

skune,! Y('dkollllllPllde, og Illlvnlig: 
val' vore Damkultnrl'1' ilde stedt 
Ved at fa" lukket op forSycl'ig, 
V,H der dedor Uclsigt til at tua dis",o 
Forhold forhedrede og nHvnlii!: val' 
del' gruIldet l-Lal) om at sk;\ife O.j 

af med FiskenE' fra YOl'e lhnnkultn
l'er, da Svens!cel'lle er :\ftngcrc af 

den Fisk, 
FOl' nt søge nærmcl'(' OpJysningrl' 

om Priserne paa F('r~knln(bti~k i 
Syerig, og' særlig for llt faa lidt a,t 
vide om Salg~t af Ørred og de Pri
ser, del' kali fonentes derfor, gik 
jeg frn Fiskel'idil'ektøl' l\[()rt,t'l1~l'n 

til den autorisurede Fiskp('kspol'tol' 
Gottrup, Hyskensstræde B, Teldon 
Byen 2157, Hr. Gottrup meddelte 
mig imidlertid, at der ennnu val' 

gnnd for kon, Tid dtp}' Eksportens 
Aalming til SH:l'l'ig, til nt hall kunne 
urltaln nogen J'lrenill~ Olll I'ri~nl' og 
SalgsviikaiU', ,uen \';aa sIlart h:lll kunde 
gin: mig' paalideligo Oply,miuger, 

"kulde fan dt'm tils(mrlt. Saa 

~na]'t (lette er Tilhlde, skal de 
blive publiceret Bladd, 

Anmeldebe. 
0---

O, lVesfldJfl{j-Luild: PUlc.'i(Jsludiu, 
Eu bnlhymetrisk, botanisk, zoolo
gisk Cnrlersøgelw af ~løllenae!ls 80-
('l'. Under l\Ied\'il'kllillg at OLl'l'st 
l\L J. Saml, III lIg. J. Boye l'plpl'Sell, 

Fru Spidolill Hallllkiæl' og mug, se, 

C, 1\1. S teenh\' Ii.!, Il. 1( i, I. D li Il sIw 
Vitlellsk. Selsk. Skrift('\', natnni

dcnsk. og matl'llutislw Ald" S. Hække 
III. L Købel1hl\'1l 1!Jl7, 

Kort føl' Jul ndkom dette anselige 
Arbejde, der indeholder 178 KVRl't-



Nr. 4. FerskvandsHskeribladet 23 

sid(~l' 3alllt et fruusk Rc:snmc og 8 
Tavh,]', 7 U'yl)(l(~k()rt og 7 Kort OVPl' 

Pinl1tevæk~tt'n. Foruden Furesø el' 

B"'itlUP Farum Sø, Søllerød Sø, 
VejlE'sø, Hl\:.;~\'ær<l Sø og Lynghy Sø 
Gel;stalld fur Skil\lringeme, SlWllt 

Søel'lles Fi-<kdil'"land san. at sige 

ikke omtal,>s, har Bogen dog tlwg"l1 
Belyrlning- f<le Ferskyandsfiskeriet 

idet dpn G ['unden for Fo!'
stn:lebeil d mangt og meget ved

rorende Fiskelles Liv og Færde'n. 

Anmc,]dpp'n gIa'dnl' 8ig derfor over, 

at Fure"o i sin Tid blev valgt som 

T10vpthll hejt1s~t('d for Fisker'iulldel'

\'; thi ,lis@e "il nu komme 
til at nyde godt af den store l!~Ol'

d,·i, }It ~O('llS llylJddorhold, DJI'o

og 1'lHutdir PI' illdgaaende bt·skrevet. 
j1('1I og~aa lindre 1"01'1:0111 hal' Be

t'y,llliiig 1"11' Fl:,kt'llP og; fur et saa
dallt hidtil J'et ukelHit gør 
\\'esclllwrg-Lulld Herle. HiUl haj' al
lel'('(le tidligere';') behandlet Spol'gs

llLUllct om I1tindllO:det i de forskrd
ligl' Yaodhg, men llU ua ligu0l1l1e 
UUfJcl'&(Jgd8('1' er fordnget i Ud
hlll!lpt, PI' han i Stand til at give 
d Overhlik oyer Sagl'll, Det viser 

at !eli'e SØPi C'Il Dybde af 

ell b:dv SI1(':'; ~l(ltt'T) ]lPH igellnem 

hlll' et tJlfredssjillendo Iltindhold, 

idet det'C's sflllllrde Yandrnasse kom

Ill('r i Bevægelsl' Oln SUnllTHlrPll, 

Derimod bliyer Vandet i dybe Søer 

lagdelt, 1(1et der bliver d Lag Ilæt'

llWst Bunden, som ikke knlllmer med 
i Vancleil'klllationl'n om Sommeren, 

men holder sig roligt: dette Vand· 

lags Iltindhold augribes nu i Som

merellS Lob dels af \'nndlagcts Svæv, 

*) 1.~. Ilmn'iled und C. \VesC'nberg
Lund: Chemisch-physiknlisehe Ulller
suellungcll der, di\Ilischen Gewiisscl'. 
Internat. Hc\'uc der gesHllllen Hydrobio

der dog som Regel er sparsomt, 

dels af Bundens Dyr og endelig af 
henfaldende organisk Stof (f. Eks, 

ned"Yllkende dødt Svæv fra de høj

ere Vandlag), Hvor det drejer sig 

OlU megt>t dybe Søer (I. Eks . .AJpe,~ 

søor), el' Bundlaget saa mægtigt, at 

lltfol'uruget ikke ma~rkeR synderligt 

pan det; Raadanne Soer lmn drrfol' 

huso et rigt Dyreliv nede part store 

Dyuder. l\[0l) drejer det sig om md
lomdj'ue Søer (hvortil i denne For
bindelse yoro dybeste Søer, som Fu
resø, regnes), er Bundlagd derimod 

forholrls\'is t'yndt (Furesø c. 10-15 

m), ogpan denne VandllJnssokan de 

iltforulugende Omsætninger virke 
saa stærkt, nt der ~aar Svind i Ilt

mængdell, l Furesø viser det sig, 
at eJet' om SomlIleren og i Eftel'aars

maancderne her"ker e1l meget stor 

Iltmaugel paa Bunden af Søen. Der 

Cl' kUli af elen Iltmængde, 

som findes ved Overfladen, 0;1; der 

er taget Prøl'ol' med c. l cm B Ilt pr. 

Liter. (fip l' nndes øjensynlig; 1"01'

IdHringell plta de mange forgæves 

For~og, jPg har gjort, paaat fange 

Fi"k pna diHse Dybder). Først naHr 

SoeIJs hele \'alldmasse hen paa Efter

anret kommer i fuldstændig Cirkll
Iation, fornyes Vandet ved Bunden, 

og der tilføres iltri~(Ho Vand. l 
JHodsætlliflg til de dybero Søer med 

deros rigo Dyroliv paa tilsvarolldo 

D:bder, har disse mellcmd)'be Søer 

utvivlsomt paa Grund af lItman

gelen -- et artsfattigt Dyreliv paa 

Bunden; det er hovedsagelig visse 

:\Iyggelnrver '(Chironomider af Ton

dipos-Grupppn) og ÆrtelOuslingor 

(Pisirher), der findel' sig til Rette 

paa Fun:sof'ns Bun"d, men do er til 

Gengæld til Stede i stOlt 'Ld. 

De i Værket indflettede Afsnit af 

logie und IIydrogr:Jphie. Leipzig 1912, I Specialmcdarbejderne er ogsaalære-
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rige. Obel'8t Saud, Chef fOl' Gene- at lJl'inge ',01'8 Lre:;"I'(, lledl'nsraa-

ralstaben~ topografiske Afdeling, end" i!h:stler8de Artikel: 

skriver om Fremgangsmaadon ved 

Opmualingt'll af 8001'1lO. rand mag. 
Boye Petersen gør ll.·de ror Pianfe

vækstelB idet Fru 
Seidl'Jin ILmiikic'l'l!' behandler det 
særlig YHnskc!ig~~ .L;une.' l\:raus.nan-

lene JIngister Stel'll-

berg skrin:]' Oill og :\lusJill-
ger og ) sin Afhand nwd 
smukke Talkr mej' VariRtioll~l'æk

ker. FOrIu()(lelltlig hat' disse Special
afhundlillg(,J''ilelet afsluttede ft'a 
:\ledarbejdernes Haund i nogen Tid, 
og hened Imu det maaske forkla

res, a.t Anllieldel'ons Meddelese Ol:] 

ValHlremusli nge il i Fu resø, der frem

kom for Ht Aarstid siden*), ikko 
omtales, hrerko!l i Teksten eller i 
Litteratu rfodeglle18en, 

StørMtedelen af de UndtH'slolgelser, 
hvis He5mJtatPl bør fNeligger, ud· 
førtes i Aal'cne 1011 13; men rundt 

om i Bogt'!l findel' man Bemærknin
ger, det vidnet' um Wesenberg-Lunds 

store Kendskab til Furesøen gen

nem munge Aili'. f;~ll enkelt Fejl
hu~kning er løbet med: Virkningen 
af den vældige Storm anden .Jule
dag l fl02 omtalc:, et Par Gange, 
men AllrstalJpt opgives til IDOO, 

Frcderik~dal, d. 28. Jannar 1918. 

C. V. Otlrl'iitmm, 
BIng. sdent. 

Aalefiskeri 
lncd Stallgeredskab. 

-()-

Ved Velviljl~. fra Bladet "Dyre
V('llllC'n"", Sido ser ri os i Stand til 

*) Viljens/(. :\feddcJelscl' fra Dan"k 
natul'historisk Forening i Kjohenhu\'11 
BIl. (iR. 

At Aal er alle 
Innas!;;) llUlld mell l)W,~I;t 

ntiltnlelJ(10 ~,iai\di' at fa Il ,,-':"' dellllP 
Fisl: pnn. 

\\~d at ~;(\ 

Billede af "t 
Spyd og Pig 

p~in 1!("(lt)!~",t{1("((~nde 

,\ ril )!l{:d tit t:~ 

r,Iodhng('r~· 8a;I"~t'd(·~ i!1 ,-lpt i Ai-
mllideligll(:d ''!'lw,n kl I' 

over E'j"kerids Cl 1'11;;0'11 IH"), 

Lad endda gnu !I](·,1 Fisk, sum 
snart kommer fra .r ':1 ud i (frydoll. 

eller lIIindrt) hurtig Afslutning, 
Men ad el' paaLJlldt, at AnI undel' 

eu bestemt St0lTclso ikke maa 

føres i Land. De kastes !Id igen, 
og !llall fortlellel' os, at del' kastes 
)lasser af J(jl'h,;!,ku!le, ('><tarede, 
lemlæstede, Sim\;) .c'i.,li ml Hf AnIe
sbngeren. 

Smed Lmsi'iI og Fisker .Tensen 
Vallcbo, (Bllhistl':llltl pl'. \'ielllose), 
menel' ved deres KOllstruktion af 
:\:llnjf'rnf't, som Billedet visf']" at 
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1l1lnl:ll1crc 
og det el' l 

have fuudct Oll 

fol' StaD 8k11 

t>thvcl't 'Tilfælde g"j vpt cg faRt

FOl'sog, nt 

SII/IW Aul, elc!' alts;u 
skol k 
HeRte l 

('I' de aller. 1d!el' 

tcr!e i ilfoclsætuing til ForllOluet ved 
B)'ugell af det gumle .](·1'n. 

De to M1CIHls Jem skal sHuledt,s 

ikke 1)10t vise sig hlllfl<lIJt'I'(' i An

vendelsell: tllCIl el' ogsaa økonomisk 

og sfimfunnsmæs8ig set cld bedste, 

idet færre Smaaaal gnu\' til Spilde 
ulldel' Fangsten. 

Under disse maa 
Udfaldpt af de to jlællds Allstl'(l)U

gejser for at humani~et'e Aalestang

lIllIgen ruses. og deres Jem iluhe
fales. 

Al·tiklet·og lfileddeh~I!ii(,,1' er stedse 
yelkulllnc og lH'dl'S sendt lIllder Adres
se: ))1'. C. II()[JlIle~er, SOl'\}. 

XB. Artiklp\, og ;\led(lelehcr lilan klin 
skriyes paa Pilpircts elle Side nI' IIen
syn t il Trykll inl~en. 

IT. Blegvad : 

0111 Fiskenes Føde i de 
danske Farvande inden

for SIHlp;en. 
(F()rlS~l 1). 

o 
omtalte Smaa-

fi~k\ ([lej' len'r i Bu:ndeltangcns Bælte 

gør indirekte ~ytte red at have 
BeLy(lning som Fode fol' VOl'(; Nytte
tisk. (,I' de samme Steds levende 
{!fke jll udelUKkende at bctf<lgte som 
skaoelige, idet de furtærel'en ?llængde 
SBIH8fisk og desuden ikke gør Nytte 
SOIl1 l\lellllcskeh:H1e. 

A f (:!1lH1. ilIag. Blegvads Liste 

0\'(,1' d('1l almiudelie Ulks Maveind

hold fremgft,n ileL "at ikke mindre 

end :J!H ut de vejede 7.0 gr. 1\1 ave

iildhohl, alts1\ft over Halvt\t'len, be
staar af forskellige SmaRfisk, Hunde

. Kutliuger, Naalefisk, 'l'ohis, 

bild og Tallgsnurrc, ja selv smH·ft 
'rorsk, Aal, Aalekvabber og Hvil

linger". Næst efter Fiskene er det 
Krebsdyrerne, der udgør Hovedpar
ten af lIJaveinuholdet - nemlig 

:300 Gram af dB vpjede 770 GnUll. 
nlanclt de Krebsdyr, hvoraf UlkelI 

leve!', lægger mali Mærke til, at 
dN endog el' fundet Eremitkrebs, 
SOUl Ulkc'l1 hal' fonnuaet at pille ud 
af de Sllrgleskaller, di'r af disse 

Krebs bClIyttt's til Bolig. 
For den grønne Ulks Vedkom

mende gav 11aveundersøgelseme et 

lignende Resultat. 

Ofte hal' Ulkene i den Grad prJp
pet sig med Føde, at deres Mave 
el' helt udspilet, og a.t Forholdet 
mellem .:\ln\eitldhold og Legems

vægt Ilnuog kali stige til og 1/3 
- de højeste '1'n1, Forfatteren i det 
hde har fundet for detto Forhold 

ho~ Fisk. 
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Til Gengæld findes l:Ikl'nG ofte r efter "' Dages Forløh (hl rle hkv 
op, hvpt· j]](ielwldlc en stor med tomme Maver, slmnt Forsøg 

hal' vitit at Fordøjelsen af en 
Mave kan t1el'o lhlgl'. 

Som et andet Boris pan Ulkell(~'" 
Grundighed all al de 'Hitler-· 

tiden endogsaa sluger henr'Ultlne·lld<.~ 
Tangblade o. I. i betydelig ~Iællgd('. 
Hos nogle Ulke fm V('jle Fjord be
stod Mavens Hovedindhold sanit·des 
af Hesier af Bælllleltatlg. 

Ulkens Jagt paa Bynet fo!'eg;wt' 
paa lignende r.1aade som den surte 

Kutlings tidligere skildrede: "tryk
kende sig tæt mod Bunden, hm;!' 

den paa sit Bytte: et plUllsc!igt 
Slag med Halen ug de lmeglige 
Brystfinner, og den lille Fisk, eller 
hvad det nu Cl' for et Dyr, den har 
udset til sit Offer.. forsvillller b3g 
Ulkens vældige Kæber". 

At Ulkene ogsaa om Natten sym's 
i Stand til at jage, fremg,l:\J' at 
Forfatteren allerede 1\.L 130ltl .Mor
genen, inden det var LIeven lyst, 
har fundet en Ulk med 811 ganske 

frisk Kutling i Maven. Herved 
staar Ulken i et ~lodsætnillgsfoJ'hold 
til de fleste Smaa(i.3k, det' synes nt 
VærEl Dag-.. /Edere, idel dcn's :\laver 
oftest viste si g hel t tom me om J[or
genen. Det er hos dem aabenhnrt 
Synet, der vejled!'r dem Hndet' deres 
Jagt paa smaa, pelagiske Vallulop
per. Ogsaa med Hensyn til For
døjelsens Varighed er der en i~ljJte
faldende Forskel mellem Ullcene og 
de af Vandlopper levende Smaafisk 
idet disses Fordøjelseskanal tømmes 
fuldstændig i Løbet af il Timer for 
i Løbet af 4 Morgentimer atter at 

fyldes helt og holde sig nogenlunde 
konstant fyldt hele Dagen igennem. 
Sammenlignet med denne hurtige 
Fordøjelse er det paafaldende, Ht 

nogle i en Ruse anbragte Ulke, 

le h(,!lhold"vi~ ,IO 

disqe r~OY(H'{\;~ (; 1':\:iClighetl htor
j 
,~YI1('S 

til Gel! ti dt'n's l<'orrlojelse~'l'vlle 

at arlwjde langsomt. 

{t-P.' 

l<jn So med j{ifrig,t \' und. 

Gemnem Ulld('I'~øge1SPll nt dl'n 

~chweizi ske N 11 tu rfOl'skningsseJ sk a hs 
hydrol Kommission er det fast
:sland, at Vandet i H,itpmsøell i Haj 

Pi ,til, I\'llllon 1\;:;" J n , i ('I] Dybde 

af 12 Jldul' er :H,a af SnJ\'J
Syrlillg, at Dyt' og Planter ikke kan 
leve der. 

Alle Orgallismer' Ol' derfor IWll

yiste til ne orn' Ynndhf.?;·. Iføl;:;B 
den ~cll\\l'izi"ke Fiskt'J'jin;;pektor Ih. 
G. Surbck's Un(let'~01!('hler g'OI' Van
aet" S\'O\ Ib "in lr:dflydr),;e 
gælrle;l'1e }laa man g,; .\Lu\(iel', Forst 
og fremmest er' det snak,dc:;; P1U

falJelllll.', at lllan ingen Fisk ser i 
den aabne 80, og at kan {;\J1-

ges der hverken !Iled Vand elice 
pnn Kt'ng, Fiskeno opholder sig i 
Stran d I'Pgi Olien, V [til (let fm de dy
bere Vanding visel' sig, selv i stiClkt 
fortyndet Tilstand, at virke dræben

de pfla Ørred og HundestE'jler. Un
dersogclsel'lle af de Gas
urten Oprindelse er endnu ikke af· 
sluttedp. HitemSøf'IlS Vand skal for

bellyttes ~om Kraftkilde for 
St, Gotlwrdshalll'll. 

Fischerci Zcilung ~I'. 13 1917, 
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A nelnlotel'. 
-o-

lU iliiæl'hjstoriel'. 

"Hvad har :2D ræret ~uJlI ('ivil?" 
".Jeg Cl' zoologisk Professor, Hl'. 

S0l'geut I" 

"Det I" god1, "il Dø san hnde 
og klippl' l\ullJllnguihundeu. 

Den unge Bl' Johnsen VHI' Jlylig 
sum Hekrut tl'lwdt illLi i Ilæl'elL 

men ofte at af sit 
lige Hjem, Eli, Dng, (la Kom\!ag. 
niet var op"tillct, ~pul'gte Sel'gentt'll, 
Olll del' hlllllh;8 nogen, f;om f'()r~tod 

paa Biler. 
Ilel' ral' ('Il Chanec', teenide ,Jolll1-

SIlli. ILlll traadte frem foran Ge
leddet og furldal'ede: 

,,~lill Fade!' og ltarde et Par 

li,liulIenogno (I f; Il ene ltled on 

l\laskinc plla hedsenstYlu lIe"te· 
kneftt'r, tlen mulen paa atten, llletl 
en Gl~nllUl1sl1it~ha:jj i 

"Det er " <lfbl'ød 
"det er mere eud lil~tnekkeligt! 

Gun til Gurilgell og vask Oben;tells 

Bil ()rdeiltlj~ ren." 

'l'a bf. 

l et ~llllel'ikan"k Blatl falldtflS fuI

gende fUl'lløjclig'<, Allllonee: 
"I';n V Cl' hil)!; den tl'l'-

lige Fil1der anmod"" om snarest 
lliulig at afilt'Hle dell dertil høl'end 
Frue. Fl'tlllkJingadt; NI', 11., :2 Sal. 

Skllg oel! Sin), 

Indmeldelse i 

"Ferksvandsfiskeriforeningen" 
skel' til Kontoret 

elle'!' et Medlem "af Bestyrelsen. 

Anrskontitlgcllt 4, Kr., Medlems

bladet gratis tilsendt. 

Aarsabonnement paa Bladet 
kan tegnes l'ua alle Postkontorel'. 

Pris 4 !{r; 

med 'I'illæg af Postpeoge. 

Averter i Medlemsbladet I 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyderlU'ima O.ili1€:--~g. l:n~el og Sættefisk af Bæ":-. liihle
og ne~'nlHi"eøi'l'ed samt SleHefisk af lIi,Rl'l)er og Sotler til bil
ligste B.'I'i!let'. Pol'liollsorrt'd, "tørre Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa ll(l:l'JneSle Ballestatioll mod Kontant. 

.1. C. Clwisft'lnsen. 



Nr. 4-. Ferskvandsfiskedbladet 28 

Poriions-3rred, 
større Brred, Ka~'Bper og Suder 

samt pri~na Sættefisk og Bjneæg 
i aih~ Oi'I'Nlarter Ji:obes'. 

Fisketle afhentes i S[lccinhoc;ll paa Sælgerens nænnesle .Tol'llbanest.at.ion 

--==== !ioutmat Betaling, ~'=-=-'='=---

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karljer og Suder 

Teh·gL-Adr. : 
DamklJlIln-, 
Lundcrs)wy. 

. 1'. 11an.-wn .J: P. ,Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Ad:'. 

Lundl'l'skoy -lD, 
Lpjrskoy 1ii. 

Fiskcriinspcklør, Magister Clu', l .. oftin~. Lykke',h()l;llsall(~ 3 A, KøbenhaYIl 

Trykt j SOl~Ø Bogtrylda;ri (Akticsebkah) ved i~~ISlnussen-Krogh~ 
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Bedakti(ln og Kontor: Dr. phil. H Qffmeyer, Sorø. 1 elefon 24. 

Iutlmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

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

Nr. 5 •... 1 l. Marts 

Indhold: 
Priserne paa Ferskvandsfisk i Ty'sklancl. 
Ferskvandsfiskeriloven. 
Anmeldelse. 
Om Fiskenes Føde i de danske Far

vande indenfor Skagen. 
Fisketure paa Sø og Elv. 
Annoncer. 

Priserne paa 
Ferskvandsfisk i Tyskland. 

-0-

Ifølge Allgemeine Fischerei-Zei
tung har Rigskommissæren for Tysk
lands Fiskeforsyning i "Reichsan
zeiger" Nr. 34 af 8. Februar 1918 
offentliggj ordt en' Bekendtgørelse 
om }1"'astsættelse af Priserne for 
Ferskvandsfisk som skal træde i Kraft 
den 1. April 1918. 

Samme Dag ophæves de Priser, 
der blev fastsat af Krigsernærings
kontoret den 24. Juni 1916. 

I den ny Forordning bliver Pri
serne paa alle Ferskvandsfisk med 
lJndtagelse af Ørred, Laks og Ni
øjne fastsat. Forordningen kommer 
til at gælde baade for Detail- og 
Engroshand~l og vil angive den 
højeste Pris, hvortil disse Fisk maa 
sælges. 

For danske Ferskvandsfiskere in
deholder Bekendtgørelsen den glæ
delige Meddelelse at de tyske Fiske
priser vil stige fra 1.· April, hvor 
meget ved man dog endnu intet om 

Red. 

Ferskvandstiskeriloven. 
(Sluttet). 
-o-

l Fel'skvandsfiskeribladets Nr. 2 
sluttede vi med en Omtale af den 
ny Fiskerilovs § 24, og gaar deref
ter _ over til § 25, som hovedsagelig 
beskjæftiger sig med ulovligt Fiskeri. 
Bestemmelser angaaende ulovligt 
Fiskeri i anden Mands eller et Sel
skabs Fiskevand straffes efter den 
ny Lov efter samme Regler som i 
den gamle Lov med Bøder fra 10-
40 Kr. dog med den lJndtagelse, at 
Skærpelsen med forhøjet Bøde for 
ulovligt Fiskeri pall. Søn- og Hellig
dage er bortfalden. Er derimod det 
ulovlige Fiskeri udøvet efter Solens 
Nedgang og før dens Opgang, eller 
har de paagældende ifølge Forlig 
eller Dom paadraget sig Straf for 
Fiskeri efter denne eller andre her 
i Landet til enhver Tid gældende 
Fiskerilove i de tre,sidste Aar, for
inden den Overtrædelsel for hvilken 
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han nu tiltales, har funden Sted, 
eller bestaar det i Udklækningsan
stalters eller OpdrætningsanstalteTs* 
Overtædelse af § 16, kau Bøden 
ikke sættes ringere end til 50 Kr., 
men iøvrigt skal der ved Bødens 
Bestemmelse som skærpende Moment 
særlig tages Hensyn, til om det ulov
lige Fiskeri er udøvet af flere i Fore
ning, om paagældende ved Antræf
feisen har udvist Trods eller Op
sætsighed mod den fiskeriberettigede, 
eller den, der optræder paa dennes 
Vegne, om han forhen har gjort sig 
skyldig i nogen i nærværende Lov 
omhandlende Forseelse, eller Fiske
l'ie(er udøvet i større Omfang. Hele 
det sidste Punktum har vi citeret 
ordret efter den nye Lov, da det 
indeholder flere skærpende Momen
ter i Sammenligning med den gam
le Lov, som vi finder fortjener at 
kendes. 

Resten af § 25 skal vi derefter 
forbigaa, da den omtrent er ensly
dende med den tilsvarende Paragraf 
i den gamle Lov. 

§ 26 i den ny Lov lyder saaledes: 
"Den, der uberettiget tilegner sig 
Fisk i anden Mands Redskab, Far
tøj, Hyttefad, Fiiikedam i rationel 
Drift og uden frit Til- eller Afløb 
for Fisken samt andet Opbevarings
sted, straffes for Tyveri efter den 
til enhver Tid gældende almindelige 
Straffelovgivning og § 27 lyder saa
ledes: 

Den som fortsætlig beskadiger el
ler fra lovlig indtagen Fiskeplads 
fjerner anden Mands Redskab, an
Iles med Bøder fra 20-200 Kr. 

Begge disse sidste Paragraffer er 
ganske ny i deres Affattelse, og beg-

*) Udhævet af os. 
Red. 

ge to betyder en meget alvorlig 
Skærpelse af Ferskvandsfiskeriloven. 
Ved Dornsafgørelser var det tidli
gere ofte meget vanskeligt at faa 
Ram paa Lovovertræderne, . men ef
ter at disse nye Paragrafer er til, 
komne Loven er der Haab om, at 
Ferskvandsfiskerne i langt højere 
Grad, end det tidligere har været 
Tilfældet, kan faa Lov til at røgte 
deres .. Gerning i Fred. 

Vi kommer derefter til § 28, der 
er affattet saaledes; 

"N aar en Person, der i Løbet af 
de !!idste 5 Aar 2 Gange er dømt 
for uherettiget Fiskeri i samme Fi
skevand, jfr. § 25, 1. Stykke 2. Punk
tum, paany findes skyldig i samme 
Forseelse, kan der, naar Omstæn
dighederne iøvrigt taler derfor, ved 
Domme gives ham Paalæg om i ind· 
til 5 Aar fra Dommens Afsigelse at 
regnes, ikke at færdes paa eller ved 
nævnte Fiskevand. . Den, der over
træde! saadant Paalæg, anses under 
en offelltligPolitisag med Bøde fra 
10-100 Kr." 

I denne Paragraf er ogsaa til
kommet et skærpende Moment, thi 
medens ovennævnte Lovovertrædelse 
efter den gamle Fiskerilov kun straf
fedes 11:.ed en Bøde og Konfiskation 
af Fiskeredskaber, saa kan den 
Dømte efter den ny Lov tillige for
bydes al Færdsel paa eller ved 
nævnte Fiskevand. 

Vi kommer derefter til § 29 og 
30 i den ny Lov. Da disse Para
graffer imidlertid intet nyt indehol
der i Sammenligning med de til
svarende i den gamle Fiskerilov, 
skal vi gaa let hen over dem for 
sluttelig at citere § 31, der er ny 
baade) Form og af Indhold: 

"De af FiskeTikontTollen anmeldte 
BageT for OvertrædelBe af de i denne 
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Lovs §§ 14-17 indeholdte Bestem
melser kan i Gentagelsestilfælde, 
naar der ikke er fodøbet 3 Aar, 
efter at Sagen angaaende den sidst 
begaaede Forseelse er endelig af
gjort, kun med Fiskeridirektørens 
Samtykke sluttes uden Dom. 

Udskrift vedrørende Afgørelsen 
af de af Fiskerikontrollen anmeldte 
Sager vil af vedkommende Politime
ster eller Justitskontor være at til
stille Fiskeri direktøren." 

Den ny Fiskerilov indeholder end
nu tre Paragraffer, men da de er 
af mindre Vigtighed skal vi ikke 
trætte vore Læsere med ogsaa at 
gennemgaa dem. 

Som Helhed betragtet byder Lo
ven ikke paa særlig mange Nyhe
der, udover Forandringen af den 
øverste Administration for Fersk· 
vandsfiskeriet, samt nogen Foran
dring i Fiskenes Fredningstider og 
stræogere Straffebestemmels.er for 
Fisketyverier og ulovligt Fiskeri. 
Alt i alt betyder den dog absolut et 
Fremskridt i Sammenligning med 
den gamle Lov. 

Red. 

Anmeldelse. 
-0-

Fra Dr. phil A. C. Johansen har 
Hedaktionen modtaget et stort og 
fortjenstfuldt Arbejde om Forhol
dene i Randers Fjord. 

Værket, der som ovenfor nævnt 
skyldes Dr. Johansen ved biologisk 
Station sin Tilblivelse, omfatter Ran
ders Fjm'ds Topografi, Fisket'iet i 
Randers ]i jmod, Dyrelivet iRandeTs 
Fjord, samt Bløddyrene i Randers 
Fjord. 

Ved Arbejdets U dførelse har, for-

uden J. ehr. Løfting og F. Heerfordt 
en hel Række Videnskabsmænd væ
ret behjælpelige. De herved sam
lede Undersøgelser over en dansk 
Fjord har ikke alene stor Betyd
ning fur Nutidens Danmark, men vil 
faa blivende Værd, som Kilde
skrift, naar Afsnittet over denne Pe
riode af Danmarks Historie skal 
skrives. 

I Bladets næste Nummer skal vi 
komme tilbage hertil. 

Red. 

H. Blegvad: 

Om Fiskenes Føde i de 
danske Farvande inden

for Skagen. 
(Fortsat). 
-~o--

Af ganske særlig Interesse for 
Fiskeriets Udøvere er det Afsnit 
af Biologisk Station sidste Beret
ning, hvori cand. mag. Blegvad 
omtaler de egentlige Nyttefisk, -
de Fisk, der direkte tjener Menne
sker til Føde. 

Blandt dem anføres først Torsken, 
fordi dens Føde i høj Grad ligner 
Ulkenes, (som vi sidst omtalte). 
Det er i Almindelighed kun i de 
første tre Leveaar, at Torskene op
holder sig inde paa Bændeltangens 
Oml'aader, Som spæde Unger er
nærer de sig udelukkende af Vand
lopper, naar de bliver lidt støne 
tager de Yngel af andre Krebsdyr, 
og smaa Børsteorme, men er de 
først blevne en halv Snes cm lange, 
begynder de at fange Smaaflsk. I 
det 2. og 3. Leveaar fortærer de 
uhyre Mængder af I{rebsdyr og en 
Mængde Smaafisk: Hundestejler, 
Kutlinger, Tangsnarre, Sild og 
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Aalekvabbe-Unger, derimod yderst 
sjældent andre Ting, højst et Par 
Orme eller en enkelt Strandsnegl. 

Om Torskens Levevis hedder det 
videre i cand. mag. Blegvads Af
handling: 

"Undertiden kommer om EIter
aaret mægtige Sværme af store 
Torsk nordfra ned gennem Bælterne; 
de søger helt ind i Zosterabæltet*) 
langs Kysterne, hvor de fanges i 
mængdevis i I,'iskernes Ruser. Disse 
store Torsk, der som Regel alle er 
over 4 Aar gamle, lever her af 
Krabber og Fisk, begge ofte i store 
Eksemplarer; ikke alene Smaafisk
ene fortæres i stor Maalestok, men 
ogsaa store Aal, Aalekvabber og 
Isinger samt temmelig store Eksem
plarer af deres egen Art spises af 
disse gamle Torsk. Torsken er 
i det hele taget en Vandrefisk, altid 
i Bevægelse. De unge "Tangtorsk" 
kan undertiden ses om Dagen i 
smaa Flokke jage rastløst rundt 
mellem Zosterabladene og Alge
buskene, afsøgende hver Krog for 
Føde. Ogsaa om Natten gaar de 
paa Rov; en Undersøgelse fra Ny
borg Fjord den 13.-14. Septbr. 
1915 viste, at Forholdet mellem 
Maveindhold og Legemsvægt hos 8 
Torsk KJ. 5 om Eftermiddagen var 
1/60 ; Kl. 91/2 Aften, efter at det 
var bleven mørkt, var sunket til 1/l37 

(33 Eksemplarer undersøgt), men 
KJ. 4 næste Morgen, inden det end
nu var bleven lyst, var dette :For
hold steget til 1/40 (8 Eksemplarer 
utldersøgt). Maverne var altsaa for
holdsvis mest fulde tidligt om Mor
genen. At Torskene er graadige 
Fisk, der undertiden sluger andre 
Fisk, der er næsten lige saa store 

.) Bændellangens Bælte. 
Il d. n. P. 

som de selv, er en bekendt Sag. 
De største Tal for Forholdet mei
lem Maveindhold og Legemsvægt 
har jeg fundet hos de yngste In
divider, f. Eks. Tal som 1ho, Ih og 
l/s. Ellers ligger Gennemsnit tet ved 
1/3S " • 

En af Bælldeltang-Omruadets al
mindeligste Fisk er Aalelcvabben, en 
Fisk, der i Modsætning til de tid
ligere omtalte ikke overvejende 
henter sin Føde blandt Tangplan
ternes Krebsdyr og Smaafisk, men 
tillige for en meget væsentlig Del 
drager ~ytte af de Bløddyr, der 
sidder paa Planternes Blade eller 
opholder sig i og paa Bunden. Dog 
tager Aalekvabbell ogsaa Krebsdyr, 
men derimod kun i meget ringe 
Grad Smaafisk. 

Dens Maade at finde Føden paa 
skildrer Forfatteren saaledes: Aa
lekvabben opsøger sin Føde ved 
langsomt og systematisk at gennem
gaa h~er enkelt Tangbusk. Faar 
man Held til at se en Aalekvabbe 
paa Rov i Zosteraep, vil man be
mærke, at den med ganske lang
somma og rolige Bevægelser bug
ter sig frem tæt langs med Bunden. 
Af og til tager den en stor Mund· 
fuld af en eller anden Algebusk, 
saa at det faar Udseende af, at den 
"græsser" 'rangvegetationen af for 
at ernære sig af den; imidlertid vil 
man snart se, at hver Gang, den 
har taget en Mundfuld Alger i Mun
den, "spytter" den noget efter det 
meste af Planterne ud igen; det 
er altsaa kun for· at faa fat paa 
de paa Algerne levende Krebsdyr 
og Mollusker, at Aalekvabben slu
ger Planterne. At de som Regel 
ikke naar at faa Plantedelene sor
teret fuldstændigt fra Dyrene, især 
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Maveindholdet ; det fremgaar af 
dette, at ikke mindre end 106 gr. 
eller 1/9 af alt det undersøgte Ma
veindhold bestod af Alger, Zostcra
stumper og Plantedetritus*). Yder
ligere 32 gr. bestod af Detritus og 
Sand, aabenbart tilfældigt slugt 
sammen med Dyr, der lever lIed
gravede i Sandet, da det fandtes 
sammen med saadanne i Maveind
holdet. Aalekvabhen tygger sin Føde 
meget grundigt; undersøger man et 
Kvantum Maveindhold ved atslemllIe 
det op i rent Vand, dækkes Van
detsOverfiade af smaa Brudstykker 
af de tomme Skeletdele af Smaa
Kreosdyrerne, og selv de smaa Ris
so er og HydTObia**) findes som. Re
gel knuste i Maveindholdet. " 

Angaaende det Tidspunkt af Døg
net, hvori Aalekvabben tager Føde 
til sig, fremgaar det af Forfatterens 
Maveundersøgelser, at den intet 
æder om N atten eller i hvert Fald 
ædes betydeligt mindre i dette Tids
rum end om Dagen. Skærer man 
nemlig en Aalekvabbes Mave op, 
inden det enduu er bleven lyst, vi
ser den sig at være tom eller i alt 
J;'ald kun at have et ringe Føde-
indhold. B.-P. 

Fisketure paa Sø og Elv. 
Af Edk lffodin. " 

-o-
l vort Blad for den 1. Februar 

har vi fra det svenske Blad "Från 
Skog oeh Sjø" givet vore Læsere 
et lille Indblik i Fiskeriet i Lap
marken, vi skal i Dag fortsætte 
med en anden Beretning om Fiske
riet deroppe fra: 

*) Hen"muldrende Plantedele. 
*') Sl,albærende Sneglearter. 

Bed. AlIm. 

Omtrent ved Midten af J uli :~Iaa
ned kom jeg til Asele. Der var 

3. Søndagen - stort s. k. "kyrk
helg" med Handelsrnøde, saaledes, 
som det brugtes paa de Tider i Lap
marksegnene, og det passede for
øvrigt udmærket i mit Kram, fordi 
jeg derved fik Lejlighed til at tale 
med de spredte Nybyggere. 

Allerede om Mandagen var mine 
Forretninger afsluttede der i Sognet, 
og jeg besluttede saa at søge at 
komme ud at fiske et eller andet 
Sted i Nærheden. Asele gennem
strømmes af den allureds her vand
rig"e, stolte Angel'manelv og for 
Stallingfiskeri var det netop nu en 
god Tid. 

For at Stallingfiskeriet med Flue 
eller "Dunkrog" skal lykkes Cl' der, 
saaledes findor da jeg, to Hovedbe
tingeiser : 

For det første at Insektlivet ved 
Vandet har naaet tm vis Udviklings
grad; særlig maa flere Arter af 
Vaarfiner (Phryganea) have begyndt 
at vise sig. Disse kaldes i disse 
Dele af Landet med et Fællesnavn 
for "rocken" og Tiden naar de 
kommer frem for "roektin". Stal
lingen m. il. Fisk, som Ørreden, 
Kildeørreden og Helten, gaar da 
op til Vandets Overfiade for at 
fau ge Insekter. Eftersom forskelligt
farvede og forskelligtformede Iu
sektformer optræder maa Fiskeren 
varierer de kunstige Fluer, og har 
han den rette Forstaaelse herfor, 
kan han ofte gøre en god Fangst. 
En anden Hovedbetingelse for at 
Fluefiskeriet skallykkes er endvidere 
V Rlldstandell. 

Saa længe der er Højvande i 
Elve og Aaer, er denne Slags Fi· 
skeri temmelig haabløst. Stallingen 
har som Regel sine Fangstpladser 
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i Bagvandet, eller paa saadanne 
Steder, hvor Vandet flyder lang
somt og med jævn Strøm over 
Grunden. Der staar den ved Bun
den, i Almindelighed staar hver 
Fisk paa sin bestemte Plads - saa
ledes er Forholdet i alle Tilfælde 
llled større Fisk og spejder efter 
de paa Vandets Overflade. frem
flydende Insekter. 

Vandet maa derfor ikke være for 
dybt, hvis den skal se dem, og 
Ikke for hastigt strømmende, hvis 
den skal kunne naa at gribe sit 
Bytte; Hr. Modin har fundet at 
1-2 Meter var den mest passende 
Vandstand. Meget vigtigt er det 
ogsaa, at Vandet' er klart. Hvis 
det bliver grumset f. J1Jks. efter 
Storm, gaar Fiskeriet daarligt. 

I Asele havde jeg gjort Bekendt
skab med en Handlende S. fra Ø-k. 
som var en ivrig Fisker. Vi af
talte, at vi ville 'forsøge i den syd
lige Del af Sognet. 

Den Aften, vi begav os paa Vej, 
var det smukt, stille Vejr. Vi 
ede en Mand, SOm var kendt med 
Vandet deromkring til at ro for os, 
Fiskeredskaberne bestod af Flue
kroge, fæstede paa Silkesnor med 
Gutforfang. Fiskestang havde vi 
ikke, men derimod en s. k. "sprøt", 
fra hvilken de temmelig lange Snører 
løb ud paa her sin Side af Baaden. 

Naar Fisken "hugger", bøjer 
"sprøten" sig, Fiskeren tager da 
Snøren langsomt og leder Fisken 
ind mod Baaden, hvorfra han tager 
den med Ketseren. 

Dette er en god Fiskemaade med 
jævn Strøm og naar man har en 
dygtig Roerkarl, der forstaar sit 
Arbejde, og som kan manøvrere med 
Baaden saa Krogene, kommer over 
de hedrte Fiskesteder. 

Ser han en Fisk »slaa" efter 
:Fluel1, uden at bide sig fast, roer han 
saaledes, at Snøren atter bestryger 
Stedet og har ofte mere Held med 
sig den anden Gang. 

De gode Stallingfluer jeg havde 
faaet hos Leidesdorff kom nu godt 
tilpas. Vi fik en udmærket Fangst 
om Xatten og henad Morgenstunden. 

Et ubehageligt Eventyr var vi 
dog udsatte for. Tiltrods for 
vor Roerkarls Kendskab til Far
vandet, kom Baaden under en 
hastig Vending til at hænge fast 
paa en Sten i Fossen, og da det 
netop var paa et Sted hvor Strøm
men var stærk, var vi lige ved at 
kæntre' havde dette sket, haTde , . 

vor Udsigt Lil at redde os i den 
stride, durende Fos været meget 
smaa. 

.Teg fik al Fisken, vel omtrent et 
Lispund, for at jeg kunde glæde 
mine Værtsfolk i Præstegaarden 
dermed. Det var tidligt paa Mor
genstunden, inden der endnu var 
nogen staaet op, da jeg kom til 
Præstectaarden med alle mine Fisk. 

" Jeg øste saa Vand i et Kar, der 
stod i Xærheden af Brønden og 
satte Fisken deri og dækkede Karret 
til, derpaa gik jeg ind for at sove 
de retfærdiges Søvn. Og saa sov 
jeg lige til )liddag. Da vaagnede 
jeg ved, at nogen bankede paa Døren, 

. for at se, om der virkelig fandtes 
nogen derinde i det var den om
hyggelige Husmoder. J eg hørte 
hende ogsaa sige, idet hun gik fra 
Døren: "Han har nok været ude at 

l· d c • " D's e :es te, Jgesom en lornge. l s 
mistænksomme Ord jog mig i en 
Fart ud af Sengen. Jeg klædte 
mig skynsomst paa, og da jeg kom 
ud i Gaarden, og den goae Præsle
frue kom gaaende over den, bad 
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jeg hende ikke uden en vis Stolt
hed med Tanken paa hendes ugrun
dede l'listanke om at iølge mig 
hen til Bronden, hvor jeg saa viste 
hende Resultatet af Nattens Arbejde. 

At dette var velkomment, be
høver jeg knapt at sige, ligesom 
ogsaa, at mit gode Navn og Rygte 
var fuldkommen genoprettet. 

,Ta, jeg maatte endda blive en 
Dag længere i Præstegaarden, end 
det først var bestemt for at "lære" 
hendes Mand, Præsten, at fiske. 

Vi gik da til en anden Del af 
Elven. højere oppe; men Fangsten 
dpr blev kun ringe, om det var Vej
rets Skyld, der den Dag var mindre 
gunstigt,. eller Pladsen var dnarli
gere ved jeg imidlertid ikke. 

Ved Afrej~en fm Asele til ViI
IlClmina, hvortil jeg nu styrede min 
Kurs, skulle jeg endnu en Gang\er
fare, bvor rigt IJaplandsflskeriet k~lll
ne være paa de Tider. 

Paa et Sted gik Landevejen helt 
nær ved en mindre Aa ved Navn 
Torfseleaa. Det var sent paa Nat
ten, da vi passerede den. Jeg spurgte 
min Kusk, om der fandtes Stalling 
i -Aaen hvilket han besvarede be
kræftende. Da Vejret nu var ud
mærket for Stallingfiskeri steg jeg 
af Vognen og skar mig i Skogbak
ken en Medestang, satte Linen med 
et Par gode Stallingftuer derpaa 
og gik ned til den ret grunde og 
uanselige Aa. 

Næppe havde jeg kastet Krogene, 

før en dygtig stor Stalling gik paa 
dem, og blev heldig bjerget i Land. 
Paa en ganske lille Strækning fi
skede jeg derefter en stor Mængde 
dejlig Stalling, som jeg overlod til 
Værten i den nærmeste Skytsstation, 
mod at han tilberedte en af dem til 
mig til en lækker Frokost. Den 
Gang og mange Gange senere erfa
rede jeg, hvor godt det er, naar man 
rejser i afsidesliggende Bygder at 
have sine Fiskegrejer med sig, thi 
ikke alene opnaar man ofte rigtig 
at. prøve Fiskelykkpn, men man kan 
ogRaa dprved bidrage til, at hjæl. 
l?e lidt paa den paa saadanne Steder 
ret tarvelige Kost. 

(Fortsættes). 

~~·Q'·Q"'·""'b·d:;::·db.a~I'o..~~ 
·'-.;~!~tJ!~~~p!~tsJ~~p!~~~i~~w 

\ )f 

~ øjneæg ~ 
)K )i( 
W af ~ 

·1 Bæk· og Regnbueørred iiZ 
]f( ~ )f( faas bedst og billigst )f( 

JiZ fra )J( 
]f L d d FI' skerI' ]K )f( un gaar Jl( 
W pr. Vejen. \t7 

IT\. ~i'l\i'l\. W ~ 
'., Tilkendt Gnlclmedaille )K \t7 
W paa Fiskeriudstillingen i Kø- Æ 
~ benhavn 1912. \11 
lY\. it\ 
®~~tJ@~~JE~~~,~~~~~* 

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

J~ C. ChristMtsen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og,øjneæg 
i alle Ø.'redarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

Ojneæu, Y nuel DU Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper ouSnder 
sælges. 

dJ/~8d86 fi)amKultur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 

Lunderskoy. 

p, Ha,nsen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Æ Æ I Portlonsørrel I 
I større Ørred, Gedder, Karper, i 
w Suder, Skaller, Aborrer JE 
~". ~. in h:øbes og afhentes med S))eeialvogn paa nærmeste 1€ 
\ti Jernbanestation. W 
~ /1\ 

(§ Kontant Betaling. i 
~ G. Domaschke, ~ 
~.". "'il!lchbaudlon~, nCI·li .. 40, <iJ ::r,: I,ebrterstrasse 18-19. lli 

]K Telegr.-Adr.: );'orellenbandel. )ir 
Æ ~ 
.~~~~~~~~~~~~E~~~~~!~~~~i~~~~~~~. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmllssell-Krogh. 
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Ekstranumer. 

Fordelingen af Fiskeriartikler. 
-o-

l Anledning af den nær forestaa- ansvarlige saavel overfor den 10-
ende Fordeling af Fiskeriartikler til kale Bestyrelse, Dansk Fiskerifor~ 
Fiskerne, har Dansk Fiskeriforening enings Bestyrelse og det Central
udsendt nedenstaaende Cirkulære til udvalg, der nedsættes, som overfor 
alle lokale Saltvandsfiskeriforenin- Landbrugsministeriet. 

ger: Saafremt det i større Fiskerifor-

"Efter at Loven om" Statstilskud 
til Nedsættelse af Prisen paa Pro
duktionsmidler til Fiskeriet" nu er 
vedtaget, vil det være nødvendigt, 
at de lokale Foreninger straks væl· 
ger et Udvalg, for at Fordelingen 
af Fiskeriartikler snarest muligt kan 
paabegyndes. Man anmoder derfor 
Bestyrelserne om, at der, hvor dette 
ikke allered€ er sket, straks vælges 
et Udvalg, bestaaende af 3 dertil 
særlig egnede Medlemmer, der selv 
vælger deres Formand. 

Valget skal straks indberettes til 
Dansk Fiskeriforenings Kontor med 
særlig Angivelse af Formanden og 
hans Postadresse. 

Disse Udvalg kommer til, hvert 
for sit Foreningsomraades Vedkom
mende, at forestaa Ordningen i 
Overensstemmelse med, hvad der 
nedenfor er anført, og de er fuldt 

eninger maatte være nødvendigt at 
antage dertil egnet regnskabskyndig 
Medhjælp, vil den paagældende For
ening kunne forvente til Bestridelse 
af de dermed forbundne Udgifter 
at faa anvist et Beløb, om hvis Stør
relse der kan ske Indstilling gen
nem Dansk "Fiskeriforening. 

Regeringen har udstedt Bekendt
gørelse, hvori det er forbudt at ud
levere de i Bekendtgørelsen om
handlede Fiskel'iartikler, med min
dre vedkommende Fisker afleverer 
en Rekvisitionsseddel, og enhver 
Fisker, der ønsker at komme i Be
tragtning, skal d&rfor derom' rette 
Henvendelse til de lokale Fiskeriud
valg. Formaalet er foruden at yde 
førnævnte Tilskud til Nedsættelse 
af Priserne paa Redskaber og Ar
tikler ogsaa at rationere de for
haandenværende Beholdninger paa 
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passen de l\1aade. Det paalægges 
derfor de )okale Fiskeriudvalg at 
undersøge, hvor meget brugeligt 
Redskab m. m. vedkommende Fisker 
er i Besiddelse af. samt hvor store 
Kvanta af Redskaberne der ved Bød
Iling kan gøres brugelige. 

Enhver Fisker, der melder sig, 
tildeles et Løbenummer, der forbli
ver hans St,andartnummer under hele 
J1ationeringsordningen, og SOIlt i 
Forbindelse med vedkommendes 
Navn og de foran omhandlede Op
lysninger skal indføres i den til
sendte. og af Ministeriet autoriserede 
J oumal (Beholdnillgsjournalen), saa· 
ledes som er angivet i .J ournålen. 
Udvalget skal derefter i den anden 
J ourual (Bestilling~joUl'llaletl) i ud
føre de paagældende Fiskeres Be
stillinger om at erholde udleveret 
de i fømævnte Bekendtgørelse om
handledo Artikh~r i det Omfang. 
som Udvalget skønner foreneligt med 
de paagældencle Fiskeres Behold
ninger, saaledes at der kun maa 
opføres, hvad de paagældende Fi
skere ikke kan undvære for at dl'i,ye 
deres Erhn?l'v. Beholdningsjourna
len er indrettet saaledes, at der til 
hver :Jland anvendes en Side, me
dens der paa llVe1' Side i Bestillings
journalen kan anvendes een eller 
tlerl) Linier fl)l' hver j.1and, alt ef
ter Bestillingens Størrelse og Art. 
DetilJournalernesvarende Udskrifts
blanketter anvendes paa salllme 

Maade. Paa alle Indsendeisel' 
til Fiskeordningens Kontor skal al
tid være anført vedkommende ,For> 
eninglil og Fiskers Navn og 
Løl,enumnler. 

Det forudsættes, at Fiskerne forud 
for de til Udvalgene afgivne' Bestil
linger har forhørt sig hos deres Le
verandører, om disse kan levere de 

ønskede Varer, hvis de bliver Fiske
ren tildelt. 

Udvalgene skal paa de dertil 
indrettede Udskrifts blanketter til 
Fiskeordningens Kontor, Hotel 
"Kongen af Danmark", København 
K, indsende Udskrifter af Bestil
lingsjournalen bilagt med Udskrift 
af Beholduingsjournalen for livet' 
af de paa den indsendte Udskrift af 
Bestillingsjoul'llalen opførte Fiskere. 
De i Bestillingsjournalen opførte 
Løbenumre skal svare til Løben UI!l

rene i Beholdllingsjournalen, og Uq
valget ekal med sin Underskrift paa 
Afskrifterne indestaii for, at Afskrif
terne er nøjagtige Gengivelser af, 
hvad der er indført i de respektive 
Jonrnaler, samt at de indeholdte 
Oplysninger eItel' Udyalgets :Skøn 
er rigtige. Udskrifterne skal første 
Gang indsendes burtigst muligt 
og senere den første i h vor IVlaaned. 

Centraludvalget gennemgaal' de 
indsendte Lister og skønner over, 
i hvilket Omfang lJestillingel'llQ kan 
imødekommes, hvorefter dol' vil 
blive tilstillet de stedlige Udvalg 
Hekvisitionssedler, del' giver ved
kommende Fisker Het til Indkøb 
af Fiskeriartikler i det paa den paa
gældende Hekvisitionsseddel angivne 
Omfang. 

Udvalgene tilstiller de paagæl
dende Fiskere Rekvisitionssedlerne, 
og Fiskarne kan dereftei' købe de 
paagældende Artikler mod Afleve
ring af Sedlerne. 

Det er strængt forbudt at sælge 
bortbytte eller paa anden Maade 
overdrage saaveJ de l110dtagile Re
kvisitiomsedler som de i Henhold 
hertil indkøbte Redskaber m. 1l1. 

Overtrædelse af disse Bestemmelser 
vil medføre, at de paagældende Fi
skere udelukkes fra fremtidig at 
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komme i Betragtning ved Fordelin
gen ar Hedskaber og Artikler. Man 
gør dernæst opmærksom paa, at de 
nuværende Beholdninger i Landet 
er saa smaa, at kun 8I1 Del af det 
mesL nørlvendige kan fremskaffes; 

,det kan derfor ikke nytte at rekvi
rere mere end det allernødvendigste 

De Fiskere, der er i Stand til at 
drive deres Fiskeri Om end i 
begrænset Omfang med de Red-
skaber, de har, ma(~ ikke tildeles 
Rekuisitionssedler, Man tør ikke 
anslaa de opgivne Beholdninger i 
Landet til mere end en Sjettedel fe 
Femtedel af det almindelige For
brug. 

Slnttelig udtales, at naar man 
saa omstændig har omtalt Sagen og 
den Opgave, Udyalgene vil faa at 
løse, er det netop, fordi de givne 
Oplysninger IH' retledende for Be
styrelserne og lIdvalgene. 

Man opfordrer d~r:1æst Bestyrel
seme og U d valgene til at tage 
denne store Opgave op og af al 
Evne bidrage til, at den løses paa 
.(;ll saadan Maade, saa den er dan
ske Fiskere og deres Organisation 
værdig. 

Naal' Staten (Regering og Rigs
dag) yder et saa stort Bidrag og 
lægger Sagen i Fiskernes egne Hæn
der, er der vist dem ell In10dekom
'men og en Tillid, der ikke maa 
skuffes. 

Efter Aftale med Fiskeridirekto
ratet har Fersl,vandsfiskel'iforenin
gen samtidig faaet udvirket, at alle 
Erhvervsfiskere blandt Ferskvands
fiskern(l\ ved en lignende Henvendelse 
til Ferskvandsfiskeriforeningens 
Kontor i Horø ogsaa kommer i Be
b agtning ved Fordelingen ar Fiskeri
:artikler. Os vil altsaa alle ske 
lige Retl 

Da Forraadene, som det fremgaral' 
ar ovenstaaende Cirkulære fna Dansk 
Fiskeriforening, imidlertid er yderst 
smaa, kan det ikke nytte at j'ekvi
rerer mere end det atler nødvendig
ste, og kun Erhvervsfiske kan komme 
i Betragtning ved Uddelingen. I 
det hele taget vil akkurat de samme 
Regler komme ttl at gælde for Ud
delingen af Fisket'iartikler til Fersk
vandsfi8kere, som Saltv:mdsfiskere. 

Alle Rckvisitiuncl' om J;~i

skcal'tiklcr. som ønskes af RI"
h"CI'vsfiskcl'C. indsendes herefter 
snal'cst til Ferslisvandsfiske
riforeningeus liontor i Sorø. 

Bed. 

Averter i Medlemsbladet! 

Annoncer. 
-0-

Fiskemesler 
og Fasanjæger. 

En flink og paalidelig, yngre 
Mand, der er fuldt uddanllet Fiske
mester og tillige interesseret Jæger, 
kan l'aa en god. sehstændig Stilling 
til 1. April eller Maj ved at ind
lægge Billet llll'kt. "Fiskemester" 
paa dette Blads Kontor i Sorø. 

Uden første Klases Anbefalinger 
nytter det ikke at ansøge om Plad
sen, da god,", Kvalifikationer i alle 
Retninger er ønskelige. 

Fiskemester soges! 
En absolut dygtig og paalidelig :\fand, 

gift eller ugift, som pan egen Haand kan 
drive rationelt Fiskeri i en stor Sø, i 
Forbindelse med Opdræt af 0. f'ed og 
Karpesættefisk j eget Anlæg til U dsæt
telse i Søen, søges. Fast Aalekiste og 
0rredgaard, j lpgivelse af personlige 
Forhold, Anbefaling eller Referencer 
udbedes. 

Gustav Fensmark, 
Søblink pr. Trustrup. 
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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 .Ternbanestation 

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

Ojneæu, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
" samt 

Sættefisk af Karper l1g Suder 
sælges. 

dJJ~ifd8K f/)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~. 
Æ ~ 

i Portionsørred, i I større Ørred, Gedder, Karper,· i 
t Suder, . Skaller, Aborrer I 
Æ købes og afhentes med Specialvogn paa nær_ede ~ 
2f{ Jernbanestation. ~ 

W ~ 
~ -- Kontant Betaling. -- 1K 
.~ li{ 

~I~.m. .t'i8ehlaaDdh~~ Domaschke, Berlin 40,!"\V 
'ti:/' LehrterstrW!lllle 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forelle.handel. . ~. 

Fiikeriinspektør, Magillter Chr. LøftiDI:, Lykkesholmsalle 3 A, Københa'fll.. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved l\aIJllassea-Kroch. 
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Indholtl : 
Fersk vands fiskern es Forsynin<f • t> 

Fiskegarn elc. 
Vore Tørvemosel" 
Randers Fjord, 
Fiskeprisernc i Sverig 

med 

Om Fiskenes Føde i dc danske Far-
"ande indenfor Skagen. 

Annoncer, 

Ferskvandsfiskernes 
Forsyning lned Fiske

garn etc. 
--0-

Som bekendt har Begeringen for 
længere Tid siden fuldstændig stRnd
set alt Salg af Fiskegarn og andre 
Nødvendigbedsal'tikler til Fiskeriet, 
for at faa Lejlighed til en Optæl
ling af de fOl'haandenværende Behold
ninger. At et saadant Paabud, sær
lig naar det kommer paa et Tids
punkt, hvor'l'ilvirkningen afnyeHed. 
skaber og Istandsættelsen af gamle 
dito pipjer at skulle gaa for sig, 
er mpget u behageligt for Fisker
befolkningen, er en Selvfølge. Vl.
der saa abnorme Tilstande, som dem 
vi for Tiden lever under, maa man 
imidlertid finde sig i meget, som 
man under normale Forhold vilde 

RIlSt> for ('n U!I1u 1j"hed, og' derfor 
knyer vi lH'ller ikke i dette Til
fælde, men bedM kun om, Rt Au-
10riteterne snarest muligt maa bhve 
færdige m~d deres underRøg-el~er 

og OveHejels\>T, saa Fornelin!!en 
kan komme i Gang. 

Fra Ferskvandsfiskpriforpllingpn 
er del' indspndt et Annragpnde lil 
Fiskeridlrpkto)'Rtet i Købpnhnl'fl om 

at Ferskvandsfiskerne*) maR korrme 
i Betragtuing i samme Forhold, 
som SaltvandsfiAkerne ved, denne 
Fordeling, hvad der jo iøvrigt ikke 
er mere end ret og billigt. 

Desværre ser det ud til, at Op
t.ællingen af de hN i Landet for
haanden værende Lagr" af Fiskeri· 
al,tikler vil give et mr-get magert Re-

. snItat, saa vort Haab om, gennem 
Køh af nye Fiskeri redskaber at kunne 
forøge udbyttet af Ferskvandsfiske
riet i HH8, bliveJ' vistnok skuffet. 
Hvis vi blot kan faa tilstrækkeligt 
Materiale til Istandsættelse af vore 
gamle Redsb.ber, maa vi nok 
være' fornøjede. Fra vor Forenings 
Side, vil der imidlertid blive gjort 
alt, hvad der kan gøres, for at vi 
kan faa den Part, der tilkommer os. 

Red. 

*) Kun EdtVcrvs/iskere kan komme l 
13etragtuing ved Uddelingen. 
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Vore rrørvemoser! 
0---

Med dcm voksende Befolknings
tæthe.d følger som HegeI en inten
sivere Drift af Jorden, for deri
gennem at skabe bedre Betingolser 
for deu større Befolk nings Ernærings- , 
forhold. Lidt efter lidt ser H"31l 

imidlertid, at den intensive Drift af 
de gamle kultiverede Jordarealer 
heller ikke slaar til, naal' det gæl
der om at skaffe Næring til del 
stadigt voksentle Antal Munde, som 
kræver Føde af Landets .Jord. 

For at raade Bod derpaa, ind
drages derfor liere og /lere lldyr
kede Arealer under Ployen, og i et 
Land, som vort, vil eftorhaanden 
al Jord tvinges ind under Kulturen, 
saaledcs at Landets Beboel'e kan 
faa Lejlighed til fuldtud at ud
nytte don. 

Igennem adskillige AarHer har 
vi daogsaa se't herhjemme, at vore 
Moser og Enge er blevne afvandede, 
for at omdanne dem til Agerland, 
og at vore Aaer og Vandløb er 
blevne regulerede for at lette Af
ledningen af skadeligt Vand. 

At alt dette sættes i Værk, er 
der ikke noget at sige W ; Jorden 
er nu en Gang til, for at vi af den 
kan faa den tilstrækkelige Ji-'øde, 
og kan den ikke give os det paa 
den ene ~Iaade, maa vi prøve andre 
Veje for at naa vort .Maa!. 

For Venner af den danske Natur 
har det dog ofte været tunge TJder, 
alt eftersom Kulturens Vederstyg
gelighed greb mere om sig. En 
snorlige Aa gennem en l\lark er nu 
en Gang ikke det samme for øjet 
som en Aa, der bugter sig i alle mu
lige, mere eller mindre fantastiske 
Krumninger igennem de grønne 

Enge. Og for Fiskene, der tidli
gere i den g3.mle, naturlige Aa 
fandt Tusinder af gode Skjulesteder, 
el' det nye I(unstprodukt kun til 
Sorg og Ødelæggelse. 

Ligesaa er det gaaet med mange 
af vore lave Søer og Kær; alle
vegne har Hedeselskabets Kultur
ingeniører vær~t paa Færde; de 
hal' reguleret og afvandet, og mange 
G!\nge har de vel ogsaa været hel
dige og skabt gode, sunde Enge af 
sure, ubrugelige Arealer, men tit 
og ofte er Resulfatet vistnok bleven, 
at de har sænket Grundvandet saa 
meget, at den omliggende Agerjord 
er bleven for tør. 

Her er imidlertid ikke Stedet, 
til hverken at rose eller kritisere 
dette Kulturarbejde ; vi ved, at det 
har gjort sin store Nytte ved at 
tilføre vort Land vældige Arealer 
godt, brugbart Agerland; men vi 
ved paa samme Tid, at det har 
været en Svøbe for det specifik 
danske i vor Natur og for vore vin
gede Venner, som levede og trive
des under de gamle Forhold. ·Og 
sidAt og ikke mindst har det været 
til uhodelig Skade for vort Femk
vandsfiskeri, som netop triveA i de 
lave Søer og snoede Aaer, som nu 
snart er en Saga blott. 

V!~d Tidernes Ugunst, synes det 
imidlertid, som om der vil aabne 
sig nye hidtil uanede Muligheder 
for vort Ferskvandsfiskeri. 

Paa Grund af Brændselsnøden 
er der i de sidste Aar kommen en 
vældig Fart over danske 'l'ørveskær. 
Det er Tusinder af Tønder Land, 
der aarlig opskæres i disse Tider. 
Følgen deraf bliver ganske natur
lig, at det Spørgsmaal snart vil 
melde sig, og' forøvrigt allerede 
har begyndt at melde sig, hvad vi 
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akal benytte alle disse Vandarealer 
til, som Dag efter Dag bliver Here 
og flere. 

Mange af disse Vande er af en 
saadan Beskaffenhed, at det hverken 
kan betale sig at gen fylde dem eller 
afvande dem. Efter min Mening 
bør man for at faa Nytte af alle 
disse Arealer, hurtigst mulig besætte 
dem med passende Fisk. Feltrua
bet maa simpelthen blive: Alle T(n'vc
moser skal lmrtigst mulig besættes 
med passende Fisk! 

Vi har ligefrem hYtrkell Lov eller 
Rud til at lade være dermed. 

Og hvilke Fisk passer da bedst 
for den tørveagtigo Bund? Først 
og fremmest Gedden, men ogsaa 
Suderen og i anden Hække Aalen 
og KaljJen. Endelig bør vi ogsaa 
mindes K1'ebsen; den vil mange Ste
der alaa godt an. 

I disse Tider, hvor vi daglig faar 
Forordninger af en eller anden 
Slags, burde der næsten være en 
imellem, som ligefrem paabød Ejeme 
af Tørvemoser at udsætte Fisk deri; 
Samfundet maa kræve al~e Chancer 
udnyttede. 

Imidlertid vil jeg nøjes med at 
appellere til det private Initiativ. 

Til alle, som har Interet'!se for 
Sagen øiger jeg derfor: Sæt Jfisk 
ud i vore Tørvemosee, sæt dem S/Uld, 

sæt dem straks! 
Bed. 

Randers Fjord. 
-o~ 

Som vore Læsere vil erindre, an
meldte vi i Bladets forrige Nummer 
Dr. phil. Johansens store Arbejde over 
Forholdene i Randers Fjord, og lo
vede samtidig, at komme tilbage 
dertil ved gi ven Lejlighed. 

Da det imidlertid ganske natur
ligt er Omt!Llen af Fis]wfaunaen og 
da sæl'lig Fershandsl1skenes Liv og 
Færden i Randers Fjord, der vil 
interessere vore Ferskvandsfiskere 
mest, skal vi koncentrere vore Med
delelser herom. 

Skønt man sku~de tro, at en saa 
langstrakt Fjord, som Randers Fjord, 
der i sin indre Del indeholder rent, 
fersk Vand, og i den ydre Del .salt 
Kattegatsvand, val' i Besiddelse af 
alle MuLigheder for yore hjemlige 
Fiskearters Forplantning, saa viser 
det ved Lø/tings og Johansens 
Undersøgelser, at meget faa Fiske
arter forplanter sig i selve Fjorden, 
medens en Mængde af dem derimod 
henlever kortere eller længere Pe
rioder af deres Liv i den. 

Af Fiskearter, der lever i Handers 
Fjord, leger Laksen saaledes i Gu
dellaa paa Steder, hvor der er stærk 
Strøm og stenet Bund. Havørreden 
yngler dels paa samme Steder som 
Laksen, dels i flere af de Aaer og 
Bække, der udmunder i Gudenaa. 

Helten og Smelten leger begge i 
Gudenaaens nederste Løb) i Reglen 
mellem Langaa og Friscnvold. 

HavlamlJrel og Plodlamprct yngler 
sandsynligvis begge i Gudenaa eller 
dennes Tilløb. Arden kaster sine 
Æg i Atlanterhavets varme Vand, 
og 1<jordens Bestand af Rødspætter, 
Skrubbe, Ising, Pighvar re, og Slet
IWltrre yngler sandsynligvis i Kat
tegat. Efter Forfatiereris Udsagn 
yngler Hovedmassen af liJordens 
Bestand af AvolTc, Oraaskalle, Rud· 
skalle og Brasen i Gudenaaens og AI
lillgaaens nedre Løb. 

I selve Fjorden yngler følgende 
Fiskcartct·: 1'repiggd- og Tipigget 
'Hundestejle, Lille lys Kutling, Aale
kvabbe, Tangsnarre og Elin. Denne 
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sid"tf' yngler kun i de ferskeste 
Il"le af Fjorden, hvor ogsaa Gjed-' 
dt:/I.~ Rogu undntiden kan tindes. 

Randers Fjord har et Areal af 
c. 24 D Km. og ifølge en Oversigt, 
dn pr uda rbt'jdet af Fiskf'ribetjent 
I-'lAow/'illg \'31 dpt AHrlige GenIlem
suitsuduYlte af FiskPl'iet i Fjorden 
i Perioden 1!:lOO-15 omtrent føl· 
gende: 

kg Kr. 
Aal 4,000 16,000 
Laks 3,000 9,750 
Ørred 8,000 16,COO 
Helt 1,500 1,050 
Gedde 2,000 1,400 

. Aborre 4.000 1,440 
Skalle, 200,000 20.000 
Aalekvabbe 40,000 4,000 
Skrubbe 15,000 1,800 

lait 313,500 71,440 

Af OVf'nnævnte Tal vil man se, 
hvilken dominerende Rolle den al~ 

mindelige Gl'aaskaJle spiiler for Fi· 
skeriet i Fjorden. Der fanges saa
ledes over 8000 kg pr. Km, eller 
ca. 3 Gange saa meget som af alle 
Fiskf>arter tilsammen i Limfjorden. 
Tallene viser ogsaa med stal' Ty
delighed, at Randers Fjord maa være 
et ganske udmærket Fiskevand. 

l Hl J 6 da Priserne paa Fisk var 
l!-burmt høje, var Udbyttet af Fiske
riet i HHndprs Fjord ifølge FIskeri· 
Beretningen følgende: 

kg Kr. 
Aal 60,:275 84;865 
Torsk 5,7UO 3,310 
Laks 1, lU 3,144 
0lTed 4,04,5 10,36:1 
Skrubbe 75,:!50 28,108 
Øvrige Sorter 31:!,932 78,233 

lait 45\1,313 208,023 

Vi skal derefter gaa over til at 
give en kort Oversigt over de en-

kelte Ferskvandsfisks Optræden i 
'Fjorden: 

Aborre, Perea fluviatilis. Abor~ 

ren hører til de almindelige FiRke
arter baade i Gudenaa og i den 
indre Del af Handers Fjord. Om 
Aborren yngler i selve Fjorden, Cl' 

ikke ?plyst, men den yngler i Guden
aaens nedre Løb, f. Ex. i Nærheden 
af Frisenvold, 

Legen foregaar i April og Maj, 
og Rognen afsættes paa lavt Vand 
paa Vandplantet' i sammenhængende 
netformede Masser. De mindre Aborre 
lever ovenejende af Insekter og 
I(rebsdyl', de større overvpjende af 
Smaafisk. 

Bork, Aeel'ina e~)rnua. Horken 
hører ikke til' de meget individrige 
Fiskearter, men den Cl' dog ret 
almindelig baade i Gudenaa og i 
den indre Dej af Fjorden. I den 
ydre Del af Fjorden træffes den 
sjældnere. 

Ben yngler paa mange Steder i 
Gudenaa og afsætter i Foraarstiden 
(April-!\hj) sin Rogn paa Planter 
eller Stene etc. 

Horken lever af hvirvelløse Bund· 
dyr og Smaafisk. Den er trods sin 
ringe Sto1'l'else et glubsk Hovdyr. 

Trepigget Hundestejle, Gastero~ 

steus aeulcntus. Den trepiggede 
Hundestejle er almindelig i alle Dele 
af Fjorden, trives altsaa godt baade 
i fersk og salt Vand. Den spiller 
en stor Rolle som Føde for de to
og tt'eaarige Ørreder, der findes i 
betydeligt Antal i Fjorden, og i selve 
Fjorden maa den betragtes som et 
Nyttedyr. Om den og dens mindre 
Slægtning, den tipiggede Bunde· 
stejle gør Skade ved at fortærre 
Æggene og augribe den spæde Yngel 
af Laks og Ørred i selve Gudenaa 
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og dennes Tilløb, er et aalJent 
SpørgsmCl.al. 

Ferskvandskuabbe (Knude), Lota 
vulgaria. Denne Fisk synes ikke at 
være almindelig i Randers Fjord. 
Dell dog enkelte Steder, saa
vel i Gndenaaen,; nedre Løb, som i 
den indre Del af Fjord@l1. 

(Forlsælles). 

Fisl\epriserne i Sverig. 
-0'-

Som Svar paa en Forespørgsel 
i\ngaaende Fiskepl'iserne i S\'erig, 
har Redaktionen fra aut. Piske
exportør J. Gottrup modtaget føl
gende Skrivelse: 

"Med Hensyn til Priserne paa 
Ferskvandsfisk (Ørred) Sveri!!, 
kfl,ll jeg desværre ikke give dem 
nogen fyldestgørende Oplysning. 
Der er, som jPg ogsaa sagde til 
Doktoren personlig, ikke nogen 
Kommissionshanael i Svel'ig, og som 
Følge deraf kan del' ikke opgives 
nogen Markedspris, som til Eks. i 
Tyskland. Siden Ac{bniligeH (lf Eks
porten til Sverig er der kun sendt 
nogle fafl, Kasser. POl'tionsorred er 
solgt til 4 Kr., Karper 2 Kl'., Gedde 
2 Kr. pl'. Kilo - i fast Hegning 
til Stockholm og Malmø. 

Skulde der ske noget, som 
menel' har Interesse for Delll, skal 
jeg straks meddele det." 

København, den 11 . .\larls 1~18. 

H. Blegvad: 

Om Fiskenes .Føde i de 
danske .Farvande inden

for Skag'en. c, 

(Fortsat). 
- 0--

Aalens .Føde. 
Under Aalens Opvækst er som 

bekendt Bændeltangens Omraadenet
op dells' rette Hjem i vore Farvande. 
Her jager den Krebsdyr, Orme og 
forskellige Smaalisk; men foruden 
Fiskene selv æder den ogsaa hyp
pig deres Rogn, et Faktum, som 
Biologisk Station meget ofte faar 
Lejlighed til at kor.~tatere, "idet 
der saa godt som hvert Aar tilsen
des Stationen Aal, hvis Maver er 
fyldt med andre Fiskes Hogn, med 
Forespørgsel, om det ikke er Aa
lens egen HogH, og altsaa et Be
vis for, at Aalen kan yngle i vore 
egne Farvand',,; E1 iskel'ne har nem
lig i Almindelighed meget vauske
I ved at tro, at Aalen skal helt 
ud i Atlanterhavet f Dr at yngle, og 
de g6ber derlor enhver Lejlighed 
til, som de tror, at skaffe Bevis for, 
.at dellneFisk dog kan yngle her
hj"mme. Det er som Regel Rogn 
af Hundestejlel', Ulke elier Sten
bider, som Anielle hft.r slugt;" 

De nævnte Dyr er AaIens Hoved
føde, men ogsaa forskellige mindre 
Snegle og Muslillger kan undtagel
sesvis filllh,s i deres Mave. Selv 
store Th1 uslinger kan AaIen fortære, 
og mærkeligt nok forstafl,r den at 
udpillc deres Bløddele fra Skal
lerne. Det heddet' herom meget 
interessant: I en lille Del af Ise
fjorden, nemlig Brarnsnæsvig, ~ynes 
Aalene at have en særlig Speciali
t.et, idet de forstaar at udtage Blød
delene af de store Blaamuslingcr; 
di~se Biøddele findes i Maverne i 
stor :Mængde, nydeligt udpilIede af 
Skallerne, sammen med mindre Ek
semplaret' af samme Art, Lier dog 
n ~I med Skallerne paa, kun 
el' disse let knush'. Ogsaa af de 
S(Of(' ScrolitCli7((}'ia Jl!ana~') forstaar 

*) En anden Art jlusling. Red. 
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Aalene i Bramsnæsvig at udpille 
Bløddelene, der med Siphoner,*) 
Kappe, Gæller osv. saa velbevarede, 
at Dyrene ved Hjælp af dem kunde 
bestemmes til Art, fandtes i :\Iængde 
i Aalenes Maver. Sammen m'ed disse 
store ScobiculaTia eller Blaa'mus
tinger, fandtes ganske vist meget 
lidt i Maverne, men det kan dog 
næppe antages. at det er af Nød 
og Trang, Aalene har slaaet sig 
paa at spise Bløddelene af store 
Muslinger. Aalene var nemlig sær
deles velnærede, og desuden fand
tes der anden Føde for dem paa 
Stedet .... Spørgsmaalet er da, hvor
for Aalene ikke ogsaa andre Ste
der spiser Blaamusling'er, da de jo 
dog forekommer i .Mængde saa at 
sige overalt i VOI'C Fjorde sammen 
med Aalene, samt hvorledes AaIene 
bærer sig ad med at faa :\Iuslin
gerne til at aabne Skallerne, saa 
de kan pille Bløddelene ud. Den 
første Del af Spørgsmaalet er jeg 
ude af Stand til 91, besvare. Kun 
i Aal fra Visby Bredning i Lim
fjorden har jeg en enkelt Gang 
fundet noget lignende, idet lidt over 
2/5 af Maveindholdet hos en Del Aal 
bestod af Bløddele og Muskler af i 
støre Muslinger, vistnok ligeledes I 
Blaamusling, men til and re Tider 
indeholdt de helt andre Ting; der
imod havde alle de fra Bramsnæs
vig hidtil undersøgte Aal (iaIt 60 
Stk.), skønt tagne paa sall, forskel
lige Tidspullker som 17 .. Juni 1911, 
18. Juni ]914 og 3. Juni 1915, saa 
godt som udelukkende Bløddele af 
de 2 nævnte store :Muslingearter i 
Maverne; ellers har jeg end ikke 
fundet Antydning af saadant Mave
iudhold hos Aal fra andre Steder 
af de danske Farvande end de nævnte. 

*) Aanderør. Red, 

Hvad den sidste Del af Spørgs
maalet angaar, da kan der tæn!ms 
forskellige Muligheder. For det før
ste, at Aa1ene, naar Muslingerne 
"gaber", lynsnart kunde stikke deres 
spidse Snude ind mellem Skallerne 
og naa at bide Lukkemusklen over; 
men dels er det sjældent, at en 
Blaamusling aabner sine Skaller, saa 
de gaber mere end ca, l cm, hlil
ket er for lidt ~il at selvet spidst 
Aalehoved kan presses ind mellem 
dem; dels er det i høj Grad usand
synligt, at en Aal skulde kun de 
bide begge de sejge Lukkemuskler 
over, inden M uslingen fik Tid til at 
klemme Skallerne sammen: hvilket 
vilde v~re meget ubehageligt for 
Aalen, der derved vilde faa sit Ho
ved i Klemme mellem. de skarpe 
Skalkanter. 

En anden ]\[ulighed er det, at 
Anielle knnde tænkes at knuse Blaa
muslingernes Skaller ved Hjælp af 
Kæbernes eller Svælgets Tand be
væbning og senere udspy Skallerue, 
Aalens Gab er imidlertid saa snæ
vert, at kun mindre Blaamuslingcl' 
og til Nød Scrobic1~la1'ierne maa an
tages at lmnne passere det i hel 
rrilstalld, men ikke saa store Blaa
muslinger, som del' tildels er Tale 
om her; desuden skal der forholds
vis meget stor Kraft til at knuse 
en stor Blaarnuslingeskal, hvad jeg 
har overbevist mig OID ved at presse 
en saadan ind mellem en Aals Kæ
ber, og del'paa forsøge at knuse 
den ved at klemme Kæberne sam
men om den, Skønt en Aal virke
lig har megen Kraft i Biddet -
hvad de overordentlige sejge Aan
del'ør af illya arenar'ia, der, som 
tidligere omtalt, tIere Gange er 
fundne i deres Maveindhold, i til
strækkelig Grad bærer Vidnesbyrd 
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om saa kan dette dog ikke an
tages at slaa til overfor de store 
B1aamuslingers solide Kalkskaller, 
derimod ,maaske nok overfor de 
mindre B1aamuslinger og &robicu
lal'ienw; men· hvad der taler mest 
imod denne~rrt'ori er, at der aldrig 
findes en enesie Stump af en DIaa
muslingskal i Aalemaverne sammen 
IIled Bløddelene; man skulde jo dog 
tro, at i al Fald en Skalstump H>d 
Lukkemusklernes Fæste maatte følge 
med disse, og desuden sluges jo 
netop de helt smaa Jlytilus med 
Skallerne kun let knuste, men ikke 
befriet for disse; hvorfor skullle 
Aalen da omhyggelig spy nile de 
mange Skalstumper fra de sture 
Muslinger ud igen, naar Skalsturn
perne fra de smna Muslinger ikke 

generer den? 
(Fortsættes). 

H-P. 

Annoncer. 
-0-

Fiskemester 
og Fasanjæger. 

En flink og paalidplig, yngre 
l\land. der er fuldt uddannet Fiske
mester 'og tillige interesseret Jæger, 
kan faa en god, selvstændig Stilling 
tilLA pril eller Maj ved at in d
lægge Billet mrkt. "Fiskernester" 
paa dette Blads Kontor i Sorø. 

t:den første Klases Anbefalinger 
nytter det ikke at ansøge om Plad
sen, da godt-l Kvalifikationer i alle 
Retninger er ønskelige. 

Fiskemester. 
En dygtig Fiskemester søges, som 

selvstændigt kan paatage sig Ledelsen 
af en større Damkultur. God Be
boelse. Lønnen dels fast og dels 

Procenter efter nærmere Aftale. 
Gode Anbefalinger forlanges. 
Billet mrkt 98 til Bladets Kontor 
Sorø. 

Fiskemester søges! 
En ahsolu t dygtig og paalidelig ~fand, 

gift eller ugift, som paa egen Haand kan 
drive rationelt Fiskeri i en stor Sø, i 
Forbindelse med Opdræt af 01 red og 
Karpesæltefisk i eget Anlæg til Udsæt
telse i Søen, søges. Fast A,lIekisie og 
0rredgaar(L (lpgiveIse af personlige 
Forhold, Anbefaling eller Referencer 
udbedes. 

Gustav Fensmark. 
Søblin k pr. Trustnip. 

~':A.a':AiG~·~~·'*'·~At,·la~t:l"I~c.~ 
~~!,p·~v!~/~~~~"p,~~t::;~~?·cz:~~~ 
\17 \17 
ffi ll\ 

I øjneæg I lZ Æ 
\17 af \17 W ~'> 
m 2t. 
)J( Bæk- og Regnbueørred i 
~ efta", bedst og billigMt I· 
~ fra . 

~ Lundgaard Fiskeri ~ 
~ pr. Vejen. )R 
Æ TilIwndt Guhlmedaille ~. \17. 
~ paa Fiskeriudslillingen i Kø- ~ 

lE benhaYIl 191'2. JE: .. 
W lZ 

)~~~~!~~~~~~($ 

Ørred. 
Ethvert l{vantuDl Ol'red lulbes til JIØ,je Priser. 

lIIIfr' '1'Ubu(l ~ldbedes. ~ 

AIS Alfred E; Bore h, 
Holding. Telefon 807. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og 8jlleæg 
i alle O.'l'ed:u-tel' købes. 

Fiskene afhentes i Sl'€C'.ialH)f!,ll paa Sælgerells mel'meste .Jernbanestatior. 

8jlloæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder' 
sælges . .. 

,§1I~U&81l Øamllullur. 
Tclcgr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

l). HlO!.8en ~(: P •• hrrflensen, 

Lunderskov. Tclcfon-Adr. 
Lunderskov 46. 

Lejrsk()\r 16. 

Fiskeriinspektør, Magister ein', IA)ftin~, Lykkcsllolrnsall{' 3 A, København. 

Trykt i Sor .. Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Indhold: 
Fordelingen af Fiskeriartikler. 
Randers Fjord, 
Salg af I3æk- og Regnbueør-redæg 

Tyskland. 
Om Fiskenes Føde i de danske Far

"ande inden ror Skagen. 
Annoncer. 

Fordelingen 
af Fiskeriartikler. 

-0-

Alle Erhversfiskere blandt Fersk

vandsfiskerne, der ønsker at komme 

i Betragtning ved Fordelingen af 

Fiekeriartikler, anmodes herved om 

snarest muligt at indsende Bestillings

seddel til Fers7cvandsfiskcrif01'enin

gens Kontor i Sorø. 

Husk, at Lagrene er meget smaa, 

saa kun det Allemødvendigste til at 

holde Bedriften i Gang med kan 

ventes bevilget af Landbrugsmini-

steriet. Red. 

Randers Fjord. 
-0-

I Bladets forrige Nummer ~lut

tede vi med at omtale Ferskvands
kvabben ogsaa kaldet Knudens Liv 
og Færden i Fjorden. 

Vi skalidag efter først kortelig 
at have refereret nogle Meddelelser 
om Gedden, gaa over til en Om
tale af Laksefiskeriet. 

Gedden (Esox lucius) 

er en meget almindelig Fisk i Gu
denaaens nedre Del og den indre 
Del af Randers Fjord. Bestanden 
er dog ikke særlig stor: Af Hen
syn til den øvrige Fiskebestand har 
der en Del Aar gjort sig Bestræ
belser gældende for at hindre den 
i at blive for hyppig, og Bestan
dens Størrelse har derfor snarest 
været nedadgaaende i de senere Aar. 
I den ydre Del ar Fjorden er den 
ret sjælden. Gedden er hyppigere 
i Grundfjord, hvor der er en Del 
tørveagtig Bund, end i Inderfjor
den. 

Vi skal derefter gaa over til at 
omtale Laksefiskene i Randers Fjord 
og dermed give Dr. Johansen Or
det: 
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Laks: (SaIma salar L.). 
Randers-Laks har fra gammel Tid 

været berumt og er meget ofte om
talt i Litteraturen. Arennt Bernt
sen skriver i Midte~ af det syttende 
Aarhundrede efter at have omtalt 
Limfjorden ~Olll vor fiskerigeste 

'Fjord:*) "Dernæst er oc Randers
'fiord saare berymt for det skiøne 
Laxefang, der find is. " Doktor Scho
ning omtaler i Slutningen af det 
17. Aarhundrede Randers i følgende 
Udtryk: "Du feede Laxe-Sted, be
rømte Rigdoms Kiste" .**) Ogsaa 
Pontoppidan berømmer i Danske 
Atlas Randers Laksen. Han skri
ver saaledes :***) "HaIlders Lax har 
for andre Fortrinnet, da den er stor 
vægtig, tillige fed. lækker og god 
i Smagen, at den fast overgaar alle 
Norske, Bornholmske og Svenske 
Lax-Sorter, ja den giver næppe dem 
fra El hen o g Vetteren n oget efter. 

Om denne Lovprisning af Ran
der8-Laksen overfor alle norske, 
svenske og bornholmske Laks, er 
herettiget, maa staa hen. Vist er 
det, at den blanke Vinterlaks fra 
Randers Fjord og Gudenaa e~' af en 
fortrinlig Kvalitet. Den er meget 
fed, og dens v ægt i Forhold til 
Længden er meget stOl'. 

Over Laksens Liv og Færden har 
der fra gammel Tid været nGget 
gaadefuldt, men i Løbet af de sidste 
Aartier er mange væsentlige Træk 

dens Biologi blevet opklaret. Det 

*) Å"ennt Berntsen: Danmarkcids og 
Norgis Fructbar-Herlighed. Kiø
benhafn 1656 S. 128. 

'*) I Sørge digt til Thomas Povclsens 
Ligfærd, som flndes indført i Ran
ders March (af Præsten Lauritz 
Nielsøn Randorp. 1698). 

***) Pontoppidan: Danske Atlas forne 
lV, 1768. S. 386-87. 

har tidligere været en almindelig 
udbredt Opfattelse, at Laksen yng
lede i Brakvand i Fjordene, men 
denne Opfattelse har maattet op
gives. Laksen yngler kun i Floder 
og Aaer, paa Steder, hvor der er 
stærk Strøm og stenet eller gruset 
Bund. I Gudenaa yngler den imel
lem Resenbro og Tange. 

Den graver her i Efteraarstiden 
selv en Grube til sine 2Eg, og disse 
udklækkes det følgende FOl'aar, i 
Reglen i Begyndelsen af Marts. 

I et ;\ to Aar synes Y n gelen at 
blive staaende i Nærheden af Yng
lepladserne, men saa begynder den 
at vandre ud imod Havet. N aar 
de unge Laks naar ud i Havet, har 
nogle af dem en Alder af 12-15 
Maaneder og en Længde af 12-17 
cm, men de fleste har en Alder af 
24·-27 ~Iaaneder og en Længde fra 
15-25 em. 

Ved nøjere Undersøgelse af Lak
sens Skæl er der i de senere Aar 
kastet Lys over, hvor længe den op
holder sig i Havet, inden den atter 
stiger op i Ferskvand for at g'yde. 
De Laks, der iltiger op i Gudenaa, 
gennem Randers Fjord, kan inddeles 

følgen de Grupper: 
A. Vinterlaks. Disse sliger op 
Tiden fra SlutningelI af Oktober 

til Slutningen af April for at gyde 
det følgendeEfter,ar. Del'esLællgde 
ligger næsten altid mellem 82 og 110' 
em, og deresVægt mellem 4 og 1:3 kg. 
De allerfleste af d isse Laks har til
bragt 2112-3 Aar i Havet, enkelte af 
de mindre dog kun }lh-2 Aar. 

B. Sommerlaks. Disse stiger op 
i Aaen ha Begyndelsen af Maj til 
Slutningen af December eller Januar 
for at gyde i Tiden fra Oktober til 
Begyndelsen af Februar. De falder 
i følgende Grupper: 
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1. IJaks, der har tilbragt 1---1')2 
AaI' i Ravet. Disse har deres 
Hovedopgangstidi Juli og August 
Hovedmasserne af dem er Han
ner. Deres Størrelse ligger 
mellem ca. 46 og 73 cm, i Gen
nemsnit ca. 60 cm. 

2. Laks, der har tilbragt 2-2 1/2 
Aar i Havet. Disse har Hoved
opgangstiden i Juni og Juli. 
Baade Hanner og Hunner er 
talt:jgt. repræsenterede i denne 
Gl'Uppe. Deres Størrelse ligget· 
mellem ti7 og 95 CUl, i Gennem
snit ca. tlO cm. 

3. Laks, der har tilbragt 3-3Jh 
Aar i Havet. Af saadanlle me· 
gct store SOllllllerlakll, forekom
mer kun faa i Gudenaa. De er 
over l 110ter lange. 

De allerfleste Villterlaks og Som
merlaks, der stiger op i Guc1enaa, 
er unge Vyr, i Alderen fra ea. 3 
til godt ;:, Aar, der ikke tidligere 
har gydet. Foruden disse forekom
mer der enkelte ældrE" meget store 
Laks, af ca. 100-Li0 cm Længde, 
der hnr gyelet tidligere. 

Den storste Laks, del' er fanget 
i Gudenaa siden 1855 har haft en 
Vægt af 3:3 kg, hvortil 8varer erl 
Længde af ca. 130 cm. Ncckelmann 
omtaler, at der i tidligere Tid skal 
være fanget ell Laks i Gudcnaa af 
Vægt ag kg. 

Den, der først kastede Lys over, 
at den blanke Laks i Løbet af Som
meren og Efteraaret gradvis fOl an
dreI' sig til den graasorte, sortrøde, 
røde eller blaarøde Gydelaks, var 
den tyske Naturforsker Barfurth (i 
1873--'74). 

Forskellige Forhold peger i Ret
ning af, at Hovedmassen af de Laks, 
der fra Havet stiger op i Gudenaa, 
er udviklet netJp i denne Aa, men 

dette Spørgsrnaal er dog ikke til
strækkeligt oplyst.*) Ved Mærk
ningsforsøg har man flere Steder i 
Udlandet ment at kunne konstatere, 
at Laksen viser en Tilbøjelighed 
til at vende tilbage til den Flod, 
hvor den er udklækket. 

De fleste Laks fanges nu i Garn 
og Ruser. .1 tidligere Tid fandt 
den vigtigste Laksefangst Sted i 
særlige Laksegaarde eller Fiskegaarde, 
der dlLllnedes af et Tremmeværk og 
og var indrettet efter samme Prin
cip som en Ruse. Laksegaardene 
anbragtes i nogle faa Tilfælde, hvor 
særlige Privilegier gav Ret dertil, 
tværs over hele Aaen (Frisenvold, 
østergaard og Ulstrup), men i de 
fleste Tilfælde opstilledes de uden
for Hovedstrøllllllen. Fangsten ba
seredes kun paa Opgangslaksen. 

Antallet af Fiskegaarde i Guden~ 
aaens nedre Løb og Randers Fjord 
veel forskellige Tidspunkter vil ses 
af nedenstaaende Oversigt: 

Hi64 35 Fiskegaarde 
1697 :'l8 (kun 29 i Drift). 
1800 16 
1833 12 
1896 4 

I Aarene 1898-1914 var der kun 
on Fiskegaard i Drift, nemlig den 
af Staten overtagne Frisonvold Fi
skegaal'd. Driften af denne ophørte 
imidlertid i 1915. 

'C"dbyttet af Laksefiskeriet i Gu
denaa og Handers Fjord. har svin
get stærkt i Tidens Løb. 

Et Maksimum i Fangsten af Vin~ 
terlaks er indtruffet i følgende Aar. 

*) A. G. Johansen & J. Ohr. Løfting: 
))Ceber den Gudenaa Lachs«. Pro
ces Verbaux des Reunions eons. 
perm. internat. Vol. XXIII.. 1916. 
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1820 1104 Laks f. v. Frisenvold Fiskeg. 
1854 800 
1859 509 
1865 360 
1871 293 
1881 334 

Et Minimum i Fangsten af Vinter
laks er indtruffet i følgende Aar: 

1830 11 Laks f. v. Frisenvold Fiskeg. 
1880 10 
1886 38 
1894 15 

Betragtet i store Træk har U cl
byttet af Laksefiskeriet i Gu.denaa 
og Randers Fjord været stærkt ned
adgaaellde i Løbet af de sidst~ 100 
Aar. 

Ørred: Salmo trutta L. 

l Gudenaaens nedre Løb optræ
der der to Racer af Ørreden, nem
lig HavØtTeden (Salmo tndta) og 
Bækerreden (8almo trutta fario). 
Baade i ydre Habitus og i biolo
giske Forhold afviger disse to Ra
cer væsentligt fra hinanden. Hav
ørreden naar en langt betydeligere 
Størrelse elld Bækørreden og har 
en slankere Form end denne. Me
dens de røde Pletter hos Havørreden, 
kort efter Cd vandringen til Havet, 
bliver brunrøde eller gullige, be
holder Pletterne hos Bækørreden 
en dyb rød Farve. Medens Hav
ørreden paa Siderne af Kroppen 
allerede før Udvandringen til Havet. 
antager en sølvglinsende Farve, 
1aar Bækørreden her et gyldent 
Skær. Brystfinnerne er mere til
spidsede h o,s Havørreden end hos 
Bækøl'r,'den. 

bækørredell bliver hele Livet 
igennem staaende i Bækkene eller 
Aaerne, eller søger i det allerhø
jeste ud i det svage Brakvand i 
Fjordene. Havørreden vandrer ud 

i Fjorde eller i Havet for at søge 
Næring, men drager ligesom Laksen 
tilbage for at yngle i det ferske 
Vand i Bæk ke eller Aaer. 

Hm'ørreden er i Gudenaa og Ran
rlers Fjord en langt aImiIldeligere 
Fisk end Laksen, og Ørred fan gstell 
er ogsaa' af større økonomisk Be
tydning end Laksefangsten. 

I Gudenaa skelner vi mellem føl
gende Grupper af Havørreder: 

I. Unge Havørrede1', der endnu 
ikke er naaet ud til Randers Fjord 
eller til Havet. 

II. Blanke Tlinlerørreder, der van
drer op i Gudenaa fra Randers Fjord 
i Efteraars- og Vintertiden. Deres 
Farve er sølvglinsende. 

III. Gyde-ØITeder, der vandrer 
op i Glldenaa fra Havet eller Fjor
den fra Slutningen af ::Vlaj til Ja
nuar eller Februar. De yngler i 
Tiden fra Slutningen af Oktober 
til Februar. I Forsommeren er 
Farven sølvglinsende; senere hen 
paa Sommeren bliver den graalig, 
og naar Gydetiden nærmer sig, 
bliver Farven graasort, graarød el
ler rødbrun. Hos den kønsmodne 
Han udvikles der, ligesom hos Laksen, 
en kraftig Krog paa Underkæben. 

IV. Nedfaldsørredel', d. v. s. 0r
reder, der hal' ovel'staaet Gydnin
gen. De søger ud i Havet igen i 
'riden fra Deeember til Maj. 

De unge Havørreder bliver i Reg
len staaende et Par Aar i Bækkene 
eller Aaerne. N aar de naar ud til 
Randers Fjord, har de fleste en Al
der af godt to Aar og en Længde 
af 14-25 cm. Nogle er dog kun 
godt et Aar gamle, og disse har 
en Længde af ca. 12-16 cm. Ud
vandringen foregaar i Foraarstiden 
for Marts til Juni som hos L!'\,ksen, 
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De blanlccVinterØlTcdr:r, der van
dr{H' op i Gudenaa fra Randers Fjord 
i Efteraars- og Vintertiden, tilhører 
flere forskellige Aargange, men er 
kun faa i Tal. Kogle af disse har 
kun tilbmgt noglefaa Maaneder 
i Saltvand, medens andre har til
brflgt to eller tre Som re del'. Om 
de fleste af disse Blan kørl'edel' S0-

ger op imod Ynglepladserne, eller 
om de atter vandrer tilbage til 
Fjorden uden at have gydet, Cl' 

ikke oplyst. 
(ForlsælLes). 

Salg af Bæk- og Regll
hueørredæg i Tyskland. 

~o-

Ifølge Allgemeine Fischeri-Zei
tung for den LJ.Martshar"Deutscher 
Fischereiverein" li vis Generalsekre
tær er Dr. Buschkiel, Kønigin
Augustast, 21, Berlin, taget hele 
Handelen med 0jneæg af Bæk- og 
Regnbueørred fra Danmark i sin 
Haand. Grunden ,til denn.~ For
holdsregel maa tilskrives Tysker:1es 
Ønske om at regulere Priscl'1le, og 
samtidig blive Herre over Forde
lingen af Æggene, 

Red. 

II. Blegvad: 

Om Fiskenes _Føde i de 
danske :Farvande inden

for Skagen. 
(Fortsat). 
-' 0--

Aalens Føde. 

Som yore Læsere vil erindre, 
omtalte vi i Slutningen af denne 

Artikel i Bladets forrige Nummer, 
den gaadefulde ~Iaade hvorpaa Aa. 
lene tilegner sig Blaamuslingens 
Indhold. Vi skal i nedenstaaeBde 
Beretning uddybe det samme Emue. 

Der er imidlertid og
saa en tredie Mulighed, som jeg 
kom til at tænke paa en Dag, jeg 
stod og betragterle Dyrelivet paa 

• Fjordbunden i Nyborg Fjord, gen-
nem et udsavet Hul i Bunden af Sta
tionens Dam. En Del store Blaa
muslinger sad fæstede til Plantedele 
o. lign. paa Bunden; bist og bel' 
sad en stor Søstjerne og udsugede 
Indholdet af en B1aamusling, og en 
Del Krabber færdedes frit mellem 
disse Dyr. Pludselig ser jeg cn stor 
Krabbe styrte sig over en endnu 
større Søstjerne, som den ved Hjælp 
af Klosaksene med :Magt væltede 
Hcd fra den Blaamusling, Søstjernen 
var just i -Færd med at udsuge, 
hvorpaa Krabben roligt gav sig til 
af fortære det resterende Indhold 
af Blaamusli ngen. 

'l'idligere hal' jeg iagttaget, hvor
ledcs de store Krabber ved Hjælp 
af deres mægtige Klosakse formaa
ede at aabIle Skallerne paa 5-6 
cm lange Dlaamuslinger med Magt, 
idet de stak Klosaksene ind mel
lem Skallerne og trak til. Om de 
benytter sig af 0jeblikket, naar en 
Musling ligger og ),gaber" med halvt 
aabnede Hkaller, til ~t bringe en 
Klosaks i Klemme mellem Skallerne, 
eller de formaar ved Muskelkraft at 
kile Klosak sene ind mellem Skal
lerne, ved jeg ikke; jeg maa -
efter Forsøg paa ved Hjælp af Fing
rene og 2 Trækiler at aabns en 
stor Blaamusling i al E'ald an
tage, at en Krabbe ikke alene ved 
Klosaksenes Muskelkraft formaar 
at overvinde Modstanden fra en stor 
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Blaamuslings Lukkemuskel, men at 
Klosaksene hovedsagelig benyttes 
som Kiler til passivt at holde Skal
lerne ud&pærrede fra hinanden, hvor
ved Muslingen, der stadig søger at 
lukke Skallern<" trættes; efterhaan
den presses da Klosaksene længere 
og længere ind, Ior tilsidst at kunIIe 
naa at klippe i Lukkemusklen og 
Indvoldene, ~vorved Muslingens sid
ste Kraft overvindes, og Skallerne 
kan aabnes helt. Derpaa plukkes 
Indholdet, som efterhaanden føres 
op til Munden, stadig i ~Illaa Styk
ker ved Hjælp af Klosaksene. Jeg 
fik den Tanke, at i Bralllsnæsvig, 
hvor Blaarnuslingerne ligger i mæg
tige Klumper strøet over hele den 
bløde Bund en Bonitering i 1911 
gav 1960 gr. eller 78 ~tl(, Blaamus
linger pr. l m2 BundHade , hvor 
Søstjerner i mængdevis sidder inde 
mellem Klumperne og' spi!:'er store 
Mængder af Biaamuslillger hver Dag 
(i mange af de Muslingeskaller, vi 
fik op, var Musklerne i de Søstjerne
angrebne MUSlinger endnu ikke for
tærede), og hvor Krabberne var sall. 
talrigo, at Fiskerlle ikke kunde have 
Agnen paa Aalekrogene i Fred for 
dem, lIlaatte Aalen have rig Lejlig
hed til at Iaa Muslinger, der nylig 
var aabnede af Søstjerner eller Krab
ber; de behøvede blot at jage disse 
Dyr væk og saa slubre Indholdet 
af den nyaabnede Musling i sig. 
Det forekommer mig} at der er 
meget, der taler for, at denne An
skuelse er rigtig; de store, endnu 
forholdsvis hele 1\Iuslingebløddele, 
Mangelen paa Skalstumper i Aale
nes Maver, o. s. v., alt tyder paa, 
at Muslingerne er spist i "Skallerne", 
eIter at disse er aabnede. Paa lig
nende Maade kan de tidligere om
talte Fund af store Mytilus-Blød-

dele i Maver af sort Kutling fra 
Bramsnæsvig tænkes forklat'cde. De 
føromtalte Salldmusling-Aanderøl' er 
derimod aabenbart nappede af ved 
et pludseligt og kraftigt Bid, inden 
Muslingen har faaetTid til at trække 
det over Bunden fremragende Aande
rør ned under denne. Saadallne 
lemlæstede Muslinger maa jo lltvivl
SOlllt dø forholdsvis kort 'rid efter 
Mishandlingien, det er derfor rime
ligvis Aalene, der er Skyld i, at 
lIlan om Sommeren kan finde store, 
tili'lynelHdell cle nbeskadi geclcr ,';;;and
muslinger liggende døde oven paa 
Sandet paa ganske lavt Vand; ser 
man nærmere 'efter, opdager man 
imidlertid, at mange af dem hal' af
hidte AandeJ'ørs- Ender, og man kan 
i saadanne Tilfælde trygt gaa ud 

at (let el' Aalene, der har været 
paa Færde her." 

Glasaalene og de Slllaa Aallever 
af Smaakrebs og Kl'ehsdyryngel, 
Insekllal'ver og Smaaorme. 

For at slaa fast, om AaIen ind
sine Maaltider om Natten el

ler om Dagen, har cand. Blegvad 
foretaget en Mængde Undersøgelser 
og Vejninger af Maveindholdet hos 
Aal, omtrent pan samme 
Sted, men med korte, regelmæs-

Mellemrum paa forskellige 
Tider af Døgnet. Det viste at 
deres Maver var fyldte l saa vel 
om Natten som om Dagen, og at 
der ikke kan opstilles nogen al
mindelig Regel fol' i\laaltidernes Tid. 
Dog bemærkes det herom, at der 
Cl' "ingen Tvivl om, at Aalene i Al
mindelighed g'erne spiser om N at
ten; derom vidner de hyppige Fund 
af friskfanget Maveindhold hos AaI. 
fangede og dræbte ganske tidligt 
om Morgellen. Ligeledes el' det en 
bekendt Sag; at Aal bedst tages 
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paa Krog om Natten, og det vilde 
ogsaa meget vel 8te~me overens 
med Aalens hele lyssky Væsen, om 
den fortr~n8vi" valgte den mørke Tid 
af Døgnet til at gaa paa Rov. Det 
er en bekendt Sag, at Aalene i den 
kolde Vintertid graver sig ned i 
den bløde Mudderbund mellem Plan· 
terne, hvor de ligger saa ubevæge
ligt, at man kan gennemhakke Bun
den. omkring dem med Aalejern, 
uden at de rører sig. 'I denne dva
lelignende Tilstand tager de sikkert 
m lidt eller slet ingen Næring 
til sig. Saaledes unf1ersøgtes den 
26. Februar 1912 Maverne af 97 
A::tl fra Kerteminde Fjord; de var 
alle ltelt tomme". 

Pilsen for A.nuancer er: 
1 CJrm[! Jti Øn, pr. l-sp. Pptiftinje. 
3 n 
6 10 

1:,1 8 
2,i u 

Annoncer. 
-0-

Regnbueørred. 
5000 Stk. gode Sættefisk af Regn

bueørred ønskes til Købs i mde
"ærende Foraar. 

Billet mrkt. "Pris" bedes sendt 
til Bladets Kontor i Sorø snarest. 

I Fiskemester 
log Fasanjæger. 

En flink og paalidelig, yngre 
l\Iand. der er fuldt uddannet Fiske
moster og tilligfl interesseret Jæger, 
kan faa en god, selvstændig Stilling 
til 1. April eller l\Iaj ved at ind
lægge Billet mrkt. "Fiskemester" 
paa dette Blads Kontor i Sorø. 

Uden første Klases Anbefalinger 
nytter det ikke at ansøge om Plad
sen, da gode Kyalifikationer i alle 
Retninger er ønskelige. 

Averter Medlemsbladet! 

Fiskemester. 
En dygtig Fiskemester søges, som 

selvstændigt kan paatage sig Ledelsen 
af en større Damkultur. God Be
boelse. Lønnen dels fast og dels 

Procenter efter nærmere Aftale. 
Gode Anbefalinger forlanges. 
Billet mrkt 98 til Bladets Kontor 
Sorø, 

Tilbud ønskes 
paa 2150 Stk. Sættefisk af Regn
Imeørred og 130 Stk. toaarige Kar
per, 50 Stk. 2 a 3 aarige Suder, 
alt af prim a Kvalitet, at levere i 
Slutningen af April. 

Tilbud med Opgivelse ar Priser 
ønskes tilsendt 

Jens -Jensen, 
Krogen pr. Taars, Yen syssel. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder J.rima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og RegnbueoJ'red 3amt Sættefisk af Karper og Suder til bil
IigstePriøer. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Eanestation mod Kontant. 

J. C. Clt/ristt"insen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle O.'I'ed:U'ter ]uJbes. 

Fiskene afhentes i Speciahogn part Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orl'edarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&!f~!fd3f( fiJamltullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lundersko\', 

P. Hansen tf; P •• J(}·r(,ensen~ 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48, 
Le,irskov 16, 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved 1\asmussen-Kro,h. 
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Indhold: 
Fordelingen af Fiskel;iartikler. 
Naar bider Aborren bedst? 
Vil Tyskland lægge Told paa Ind-

førsel af Ferskvandsfisk? 
Randers Fjord. 
Aut. Fiskeeksportører. 
Annoncer. 

Fordelingen 
af Fiskeriartikler. 

-0-

Alle Erhvervsfiskere blandt Ferøk-

vandsfiskerne, der ønsker at komme 

i Betragtning ved Fordelingen af 

Fiskeriartikler, anmodes herved om 

snarest muligt atindsendeBestillings

seddel til Ferskvandsfirkeriforenin.

gens Kontor i Sorø. 

Husk, at Lagrene er meget smas" . 

saa kun det Allernødvendigste til at 

holde Bedriften i Gang med kan 

ventes bevilget af Landbrugsmini-

steriet. ~ed. 

Naar bider Aborren 
bedst? 

-,0-

hen paa Sommeren bed de bedst 
hveran.den Uge. (Pa.a Solsiden kom 
Gedderne gærne en - Dag tidligere 
i Bidehjørnetend paa den over
skyggede Del) og dette holdt sig 
saa. konstant, at Bidetidenkun forskød 
sig (flyttedes tilbage) en eneste 
Dag den hele Sommer. Den be
gyndte saaledes første Gang efter 
Isgangen om Torsdagen, men se
nere begyndte den allerede om Ons
dagen. 

Medens det er saaledeli med 
Gedden, skal vi nu undersøge hvor
ledes det gaar med Aborren? 

Angaaende dens Bidetider har 
jeg ikke funden nogen bestemte 
Opgivelser, men ganske vist hørt 
af andre, at den sommetider bider 
godt og til andro Tider eleDdigt~, : 
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Efterat jeg i Juli 1917 for Alvor 
var begyndt med mit Aborrefiskeri, 
gjorde jeg mine Iagttagelser og 
Optegnelser. De sidste viser, at 
Aborren i de følgende Maaneder 
temmelig regelbunden bed godt hver
anden Uge (hver 12 eller 14 Dag), 
til at begynoe med ligesaa tidligt 
som Gedden. Ligesom det er Til
fældet med sidstnævnte, begynde de 
mindste Aborre (som vejer 0,5-2 
kg.) først at bide og fortsatte med 
at bide hele Ugen igennem hver 
Bideperiode. Naar de var bedst 
igang, gik de glubsk paa al Slags 
Madding, men i Begyndelsen og i 
Slutningen af en Bideperiode bed 
de kun paa en ganske særlig Mad
ding og da. bedst paa Orm. Imel
men Bideperioden fik jeg i Almin
delighed kun nogle ganske smaa 
Aborrer (under 50 Gram). 

De større Aborrer begyndte først 
rigtig at bide omtrent tre Dage ef
ter de mindre og bed kun rigtig 
godt en eller to Dage og hver Gang 
kun paa bestemte Tider paa Dagen. 
Naar deres Bidetidor vor saa korte, 
var det rimeligvis, fordi Søen var 
BRa rig paa naturlig Næring. 

Ovenomtalte Iagttagelser kunne, 
forsaavidt som de er rigtige, kun 
gælde for den Tid og det Fiske.vand, 
de omfatter. Et andet Aar gælder 
maaske ganske andre Regler, jeg 
vil derfor ogsaa fortsætte disse 
Undersøgelser for at komme til et 
endnu sikrere og paalidligere Re
sultat. 

I andre Fiskevande gælder rime
ligvis andre Regler for Geddernes 
Spisetider. Det var derfor meget 
interessant at faa lidt at vide af 
andre Iagttagere af disse Forhold, 
om hvorledes det der forholder sig 
hermed. E. O. C. 

Vil Tyskland lægge 
Told paa Indførsel af 

Ferskvandsfisk. ? 
-0-

I Allgemeine Fischerei-Zeitung 
for den t. April i Aar findes en 
Artikel om dette Emne, som for
tjener at komme til vore Læserei 
Kundskab, da den viser, at der er 
stærke Kræfter i Bevægelse i vort 
sydlige Naboland for at skabe Told
beskyttelse efter Krigen for de fleste 
Ferskvandsfisk. 

Artiklen har følgende Ordlyd: 
For at skaffe Beskyttelse for vort 

hjemlige Fiskeri imod Udlandets 
Konkurrence, har det vesttyske Fi
slceriforbund indsendt et Andragende 
til ø I'righeden om BeskyttelBestold 
for alle finere Ferskvandsfisk, 

Fat"eningen aftyske Damkultut'ejere 
og Foreningen for Karpedrift har 
ligeledes besluttet at indsende et 
Andragende til Landbrugsministeriet 
af samme Beskaffenhed. Det først
nævnte Andr!.gende begrundes med, 
at Verdenskrigen har ført Beviset 
for, at vor Produktionspolitik i det 
Store' og Hele har været rigtig lagt 
an, om der end for enkelte Ting~ 
Vedkommende kan trænges til visse 
Ændringer. Dette gælder navnlig 
vort Ferskvandsfiskeri; thi denne 
Virksomhed havde sikkert kunnet 
bidrage ganske anderledes til vort 
Folks Ernæring, hvis man havde 
givet det Lejlighed til en større 
Udvikling i Fredens Dage, saaledes 
at vore Fiskevande var blevet dre
vet baade planmæssigere og grun
digere. 

En saadan intensiv Drift af vort 
hjemlige Fiskeri forudsætter imid
lertid, at der findes tilstrækkeligt 
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med Damkulturer, til at levere den 
nød vendige Sættefisk, Thi uden 
planmæssig Besættelse kan hverken 
Dammene eller de frie Vande giTe 
lønnende Resultater. 

Derpaa har det imidlertid mang
let, og dedor har alle de Forsøg, 
der har været foretaget under Kri
gen for at forøge Produktionen, 
været resultatløse. 

N aar vort hjemlige Fiskeri ikk~ 
har kunnet udvikle sig paa ønskelig 
Vis, ligger det ganske simpelthen i 
Udlandets Konkurrence,· idet vi 
nemlig ikke kan tage Kampen op 
med de udenlandske Producenter, 
som en Fulge af deres billigere Til
gang af Fodermidler for Fiskene. 

Da alt Haab om at kunne for
skaffe sig billigere .Fodermidler er 
ganske 'udelukket i den nærmeste 
Fremtid, bliver der derfor ikke 
andet tilbage end at søge at faa 
en Beskyttelsestold. 

Ganske fraset, at de fleste Han
delstraktater er eller vil udløbe i 
i den nærmeste Tid, har Krigen af 
/!jig selv ophævet alle Handelstrak
tater med fjentlige Stater. Med 
disse maa der derfor træffes nye 
Handelsoverenskomster efter Kri
gen. Foruden disse, vil 0strig
Ungarn og Tyskland uden Tyivl 
forsøge gensidig at komme i et 
snævrere Toldforbund 101' at gavne 
sine egne Interesser. Ved Omtalen 
af Spørgsmaalet om BeskyttelsslItold, 
lader vi derfor ogsaa i det efter
følgende Østrig-Ungarn ganske ude 
af Betragtning, medens vi særlig 
vil beskæftige 015 med Fiskeindførsel 
fra Rusland. Rumænien, Holland og 
Frankrig, 

V ærdien af Tysklands Fiskeind
lørsel overstiger Værdien af dens 
Udførsel af sa.mme Vare med over 

det tidobbelte. I Aaret 1911 beløb 
V ærdien af Indførsel sig til omtrent 
118 Millioner Mark, og Udførselen 
sig til Il Milioner Mark; det vil 
sige, at Tyskland i det Aar har 
betalt Udlandet 107 Millioner Mark 
for indførte Fisk. 

Indførslen fra Holland og Frankrig 
er siden den Tid steget meget be
tydeligt, og det er udenfor al Tvivl, 
at Indførsel af Fisk fra Rusland, 
Rumænien og andre Lande vil stige 
ganske overordentligt. Det hedder 
imidlertid stadig, at Fisk økal være 
billig, hvis det nogensinde skal naa 
at blive til et virkeligt Folkenærings
middeL Ud fra dette Synspunkt 
maa man selvfølgelig lade alle 
Tanker om en Told fare. Følgen 
heraf vilde imidlertid blive den, at 
Tyskland mere og mere blev af
hængig af Udlandet med sin For
syning af Fiskenæring, medens det 
tyske Fædreland maa forlange, at 
Næringstilbudet bliver saa lidt Bom 
muligt afhængig af Udlandet. Denne 
Nødvendighed taler derfor for Ind
førelsen Il.f en Beskyttelsestold for 
saadanne Fisks Vedkommende, som 
Karper, Suder, 0rredfisk o. L, Bom 
hovedsagelig bliver købt af den vel
haTende Del af Befolkningen. 

Det tyske Fiskeri maa i 0je
blikket kæmpe haardt for sin 
Existens, dels paa Grund af den 
stigende Arbejdsløn og højere Priser 
paa alle Fiskeriartikler, og dels som 
en Følge af den stærke Konkurrence, 
der forhøjer Forpagtningsafgifterne 
ganske uforholdsmæssigt, og endelig 
fordi vore Fiskerilove ofte prisgi ve l' (lS 

i vort E'orhold til Udlandet. Me,lens 
vore Fiskere til Eksempel ikke 1l1,1a 

sælge undervægtige Suder,'fa:u vi 

fra Holland eD l\læn ade saadanne , t=> 
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Fisk, 110m betales med en forholds
Tis høj Pris. 

Endvidere har Holland, Rumæ
ilien og Rusland i lange Tider før 
Krigen forberedt sig paa en meget 
stor Karpeimport til Tyskland. Rus
land er ogsaø. i Stand til at levere 
Fiskeriprodukter langt billigere end 
vi kan producere dem, fordi Produk
tionsomkostningerne, Jordværdien 
og Fragterne er lIaa meget lavere 
end hos os. 

Rusland er ganske he~vi8t til at 
forsøge at faa 'sine Varer afsat i 
Udlandet efter Krigen j og hvad 
Rumænien angaar, saa er dets };'iske
produktion takket være en Fiske
ordning af 1895 steget ganske ov!:"r
ordentlig. 

Indførselen af Karper fra disse 
Lande sker derforogsaa til Priser, 
som ligger langt under de tyske 
Produktionsomkostninger. Tysk
lands farligste Konkurrent paa 
Karpe-Omraadet er efter Rusland 
-og Rumænien uden Tvivl Jt'rankrigj 
derefter kommer Belgien, Holland 

-og Italien. De sidste fire Lande 
særlig fordi Karpen ikke yndes som 
Spise af Befolkningen og derfor kun 
produceres med Udførsel for øje. 
De til Tyskland kommende holland
ske Karper stammer for Størstedelen 
fra Frankrig. I Virkeligheden kom
mer der meget faa Karper fra selve 
Holland. Karpeproduktionen i 
Damme er ringe i dette Land j der
imod fanges der en Del af denne 
Fisk ide frie Vande. IFrankrig 
er det mod8lltte Tilfældet; her spil
ler Damkulturerne for Karper, pas. 
Grund af d.t mildere Klima en 
ganske anden og betydeligere Rolle, 
og Tranlportomkostningerne ad 
Vand vejene gennem Belgien og Hol
land er forholdøvispmaa. 

Mod Indførelsen af en Karpetold 
bliver der sagt, at denne Fisk burde 
være et FolkeernæringsmiddeL Men 
dette er og kan aldrig blive Til
fældet. Karper kostede for Krigen 
ca. 1,20 Pf. pr. Pund; nltar den blev 
slagtet afgiver den imidlertid kun 
1/'.1 Delen i brugbart Kød. Et Pd. 
skært Karpekød kostede saaledes 
fra 2,20-2,40 PI. pr. Pd., medens 
et Pd. skært Flæsk paa samme Tid 
kun kostede 1 Mark. 

Man vil nu maaske henvise til 
Juleaftenskarperne. Hertil er dog 
at sige, at det kun er i enkelte 
Egne af Tyskland, at man bruger 
at spise Karper Juleaften, og de 
Folk; der ønsker en saadan særlig 
Festret, mali. ogsaa betale derfor. 

Desuden er det uden Tvivl ogsaa 
bedre, at Forbrugeren betaler den 
højere Pris til de tyske Producenter, 
end til Udlændinge. 

Ligesom det er med Karpel"ne fra 
Rusland, Frankrig, Rumænien osv., 
er det med Sandarten fra Polen og 
Rusland (dog mest den i Is forsesdte 
Sandart). Ogsaa denne Fisk kan 
sælges saa billigt fra de sidstnævnte 
Steder, at den tyske Producent maa 
ligge ganske under i Konkurrencen. 
Denne Konkurrence er tilmed til
taget Aar for Aar. En Told paa 
den russiske Sandart vilde derfor 
ikke alene indvirke gunstigt pall. 
Prisen af den tyske Sandart, men 
Efterspørgslen efter den tyske Bra
sen, Aborre og Skalle vilde ogaaa 
stige derved. 

Ogaaa en Told pall. Suderne ønskes 
i Tyskland; for det første for dened 
,at fremhjælpe Suderavlen i Tysk
land, og for det andet for herigennem 

. at faa vore mange brakliggende 
Vande bedre udnyttede. Om et 
Folkeernreringsmiddel kan maD lige-
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Ilas lidt tale i Forbindelse med 
Suderen, som Med Ørreden, begge 
er de Lukllusfisk. 

De farligste Konkurrenter paa 
vort Sudermarked er Holland og 
Frankrig. Hollænderne spiser hver
hn Suder eller Karper; hele deres 
Produktion gaar derfor til Tysk
land. 

Ørreden kommer fra vore vestlige 
Grænselande ; særlig fra Danmark 
kommer store Mængder af denne 
Fisk. 

Denne Import er særlig ubeha
gelig for vore hjemlige 0rredpro
ducenter, fordi Priserne paa den 
danske 0rred ligger under de Priser, 
hvortil de tyske Dambrug kan pro
ducere den. Grunden hertil er 
den, at Danmark, ifølge sin Belig
genhed nær Havet, har ganske 
anderledes let Adgang til at faa 
billig AffaldsD.sk fra Havfiskeriet, 
end det er Tilfældet med de tyske 
0rredproducenter. 

Hvis vi derfor ikke i en nier 
Fremtid faar en Told paa Ørred, 
vil vi ogsaa, foruden den truende 
Konkurrence fIa Danmark, tillige 
lIenere faa en lignende Konkurrence 
paa Halsen fra Sverig og Norge. 

(Sluttes). 

Randers Fjord. 
--0-

(Fortsættes). 
I Bladets forrige Nummer slut

tede vi med at omtale "De blanke 
Vinterørreder" , vi skal i Dag fort
sætte med at give Meddelelse om 
Gyde Ørreden i Randers Fjord. 

Gyde-Ørreden har en Længde fra 
ca. 45 til godt 100 cm og tilhører 
flere forskellige Aargange. Den yng-

ste Gruppe, der gaar op i Gudenaa 
har tilbragt godt l Aar i Saltvand. 
De øvrige Individer tilbringer 2-
21/2 eller 3-3 1/2 Aar i Saltvand og 
enkelte vistnok 4- 4112 Aar, forin
den de kommer ind i Gudenaa for 
at gyde for første Gang. Flertal
let af de Individer, der trækker op 
i Gudenaa for at yngle, er Ungfisk 
der ikke har gydt tidligere. Un
der Trækket gennem Fjorden og 
Gudenaa er Ørreden Genstand for 
et meget stærkt Fiskeri, saaledes 
at de fleste Individer enten slet 
ikke kommer til at yngle eller kun 
en Gang faar Lejlighed dertil*). Dog 
er den lovmæssigt fredet i Aarets 
to sidste Maaneder. 

Medens Havørreden i Ferskvand 
i de to første Aar af dens Lel'etid 
vokser ligesaa hurtig som Laksen, 
kan dens Vækst i Saltvand ikke 
holde Maal med Laksens. De Ør
reder, der fanges i Randers Fjord 
i Tiden omkring 1. Februar, og 
som har tilbragt 7-10 Maaneder i 
Saltvand har en Længde fra ca. 35 
-50 cm, i Gennemsnit ca. 40 cm. 
Deres Tilvækst i Løbet af denne 
Tid andrager i Gennemsnit ca. 22 
cm. De Individer, der har naaet 
Modenheden, og som trækker op i 
Gudenaa, efter godt et Aars Op. 
hold i Havet, i lIIaanederne Juli, 
August og September, har en Gen
nemsnitslængde af godt 50 cm. 

Fangsten af Havørreder i Gudenaa 
og Randers Fjord foregaar nu til 
Dags i Garn, Vaad. og Ruser. I 
tidligere Tid er en atol' Del af Ør
reden her blev langet i Fiakegaarde 
(se foran Side 456). . Den aarlige 

*) Hos Laksen er det endnu færre 
Individer end hos Havørreden, der 
naar at yngle mere end en Gang. 
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Gennemsnitsfangst af Ørred ved 
Frisenvold Fiskegaard i Aarene 
1~99- 1913 var ca. 450 Stk. af 
Vægt ca. 1450 kg. 

Havørreden ligner Laksen saa me
get, at det kun er faa Fiskere, der 
kender de to Arter fra hinanden. 
Laksen har en noget slankere Form 
end Havørreden, og særlig er Lak
sens Hale meget smækker. Dens 
Halefinne er dybere indskaaret end 
Ørredens og dens Brystfinner er mør
kere. Dens Overkæbe j Forhold til 
Hovedets Længde eller Brystfinner
nes Længde er kortere end hos Ør
reden. Et af de bedste Kendetegn 
mellem de to Arter har man i For
men af Gællegittm'stavcne paa før
ste Gællebue. Hos Laksen er alle 
Gællegittentavene langstrakte og 
stavformige. Hos Ørreden er de 
øvre og nedre Gællegitterstave knu
deformede. 

Kildeørred: Salmo /ontinalis MitchilL 

Kildeørreden stammer fra Nord
amerika og er først i Slutningen 
af forrige Aarhundrede indført her 
tii Landet. Den kendes let fra 
vore almindelige Ørreder og Regn
bueørreden ved, at Forkanten af 
Bryst- og Bugfinner og Gatfinnen 
er hvid og efterfølges af et mør
kere Baand. 

De Kildeørreder, der en sjælden 
Gang ses i Fjorden, er utvivlsomt 
undsluppet fra U dklækningsanstal
ter. Et Eks. paa 32 cm Længde 
blev taget i Grund Fjord udfor 
Flues d. 3. Juni 1916. 

Smelt: Osmerus eperlanus L. 
Af Smelten forekommer Fersk

vandsformen i ~ilkeborg Langsø. 
Den anadrome Form, der yngler i 
Ferskvand, men ellers almindeligt 

opholder sig i Brakvand, træffes i 
Randers Fjord, og i Yngletiden i 
Gudenaaens nedre Løb. Den yng
ler i :Marts og April lidt Vest for 
Frisenvold Fiskegaard. 

Smeltens Hyppighed i Randers 
Fjord er stærkt vekslende. I visse 
Aar er den almindelig, i andre Aar 
synes der kun at være meget faa 
Individer af den. Der drives ikke 
særligt Fiskeri efter den i Fjorden. 

Helt: Coregonus lavaretus L. 
Heltens Hyppighed i Randers 

Fjord saavel som i Gudenaaens og 
Allingaaens nedre Løb har været 
overordentlig vekslende. Den har 
i Reglen hørt til de ret individrige 
Fiskearter, men i visse Perioder har 
den næsten været forsvundet fra 
Fjorden. 

De kønsmodne Individer vandrer 
op i Gudenaaens nedre Løb for at 
lege i Tiden fra November til Slut
ningen af Januar. Xedfaldshelten 
gaar atter ud i Fjorden mE111em 
December og Juni, overvejende i 
Marts og April. Der findes Helt 
af de yngre Aargange i Fjorden tii 
alle Aarstider, men de fleste Helt 
fra Gudenaaens nedre Løb og 
Randers Fjord tilbringer dog rime
ligvis e11 Del af deres Liv i Havet. 

Vi forlader nu Laksefiskene og 
gaar derefter over til at gengive 
Lø/tings og Johansens Beskrivelse 
af de øvrige Ferskvandsfisk i Ra.n
ders .Fjord. 

Grundling: Gobio {luviatilis Fleming. 
Grundlingen forekommer baade i 

Inderfjorden og i Grund Fjord, men 
er ikke almindelig. Vi har taget 
et Par Eksemplarer med finmasket 
Skovltrawl i Tjæreby Bredning d. 
31. Maj 1915. 
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I Maven af et Par Idivider paa 
14 og 15 em IJængde, fanget i Nor
reaa tæt ved Gudenaa d. 22. April 
1914 har vi fundet Bønnemusling 
(Sphærium), Ærtemusling CPisidium), 
Insektrester, Gammarus og Chiro
nomus-Larver. Et Par Individer, 
der fangedes i Gudenaa udfor Stevn
strup d. 20. Maj 1914 havde en 
Længde af 10,3 og 15,7 cm. Det 
var begge modne Hanner. 

Suder: Tinea vulgaris Fleming. 

Suderen er almindeligere i Grund 
Fjord end i de andre Afsnit af Ran
ders Fjord, men nu til Dags er den 
overalt i Fjorden en ret sjelden Fisk. 
I tidligere Tid synes den at have 
været almindeligere. I sin Bog om 
Fiskeriet i Randers Fjord fra 1833 
omtaler Neclcelmann flere Gange Su
deren og foreslaar bl. a. en særlig 
Fredningstid for den under dens 
lJegetid fra Midten til SLutningen 
af Juni. Grunden til, at Suderen 
er aftaget i Hyppighed i Fjorden, 
er rimeligvis bl. a. den, at den stærke 
Tilgroning i de sidste Aarhundreder 
væsentlig har formindsket Fjordens 
Areal, og ikke mindst de Omraader, 
som Suderen særligt ynder, hvor 
der er Dyndbund og rigelig Plante
vækst. 

Å ut. Fiskeeksportører. 
-0-

Aut. Fiskeeksportør M. Ovesen, 
Skagen. Aut. Fiskeeksportør Oloos 

Lorentzen, Frederikshavn. Aut. Fi
skeek sportør Valdo Bast, Løkken. 
Aut. Fiskeeksportør M. Nørlev, Aal
borg. Aut. Fiskeeksportør N. C. 
Mehlsen, Struer. Aui. l<'iskeekspor
tør P. Taabbel & eJ., Thist.ed. Aut. 
Fiskeeksportør Rasmus Nielsen, Lem
vig. Aut. Fiskeeksportør I,aurits 
Nielsen, Esbjerg. Aut. Fiskeeks· 
portør Oscar Wilhehnsen, Esbjerg. 
Aut. Fiskeeksportør Holger ~funck, 
Fredericia. Aut. Fiskeeksportør 
Walther Thomsen, Aarhus. Aut. 
Fiskeekspo:!'tør S Donbæk, Grenaa. 
Aut. Fiøkeekportør Petri Madeen, 
Grenaa. Aut. Fiskeeksportør Lau
rits Petterson, Bregnør pr. Kerte
minde. Aut. Fiskeinspektør N. I. 
Flindt, Lohal9, Langeland. Aut. 
Fiskeeksportører Brødrene Hansen, 
Kragenæs, Lolland. Aut. Fiskeeks
portør Axel Henriksen, Langø pr. 
Nakskov. Aut. Fiskeeksportør I. 
L. H. Kyhn, Rønne. Aut. Fiske
eksportør C. Christoffersen, Næst
ved. Aut. Fiskeeksportør 1. Gottrup, 
Hyskenstræde 3, København. Aut. 
Fiskeeksportør Martin Petersen, KaI. 
lundborg . .... 

Annoncer. 
-0-

Regnbueørred. 
5000 Stk. gode Sættefisk af Regn

bueørred ønskes til Købs i inde
værende Foraar. 

Billet mrkt. "Pris" bedes sendt 
til Bladets Kontor i Sorø snarest. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg~ Yngel og Sættefisk af Bæk-~ Kilde
og Regnbueørred ~a.mt Sættefisk af Karper og Suder til bil
liede Prl.er . . Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afbente!'l paa nærmeste Ban.station mod Kontant. 

J. C. Chlri6ttlnllen. 
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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. ~=--

8jneælJ, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c5}f~}fd8K fl)amKultur. 
Telegr.-Adr. : 

P. Hansen &7 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Damfmltur, 
Lunder~v. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

Porlionsørred, 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, SkaUer, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 

Jernbaneøtation. 

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

G. Domaschke, 

I 
Fischbandlun:;, 

Lehrterøtraslile U~-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. Æ: 

.~~~~~~~~. 

Ilerlin 40, 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. Løftin:;, Lykkesholmsalle 3 A, ~øbenhavn. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) VIld l\aslIlussm-Kro,h. 
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Annoncer. 

Fordelingen 
af Fiskeriartikler. 

-o~ 

Alle Erhvervsfiskere blandt Fersk

vandsfiskerne, der ønsker at komme 

i Betragtning ved Fordelingen af 

Fiskeriartikler, anmodes herved om 

snarest muligtat indsende Bestillings

seddel til Ferskvandsfiskeriforenin~ 

gens Kontor i Sorø. 

Husk, at Lagrene er meget smaa, 

saa kun det Allernødvendigste til at 

holde Bedriften i Gang med kan 

ventes bevilget af Landbrugsmini-

steriet. Red. 

Vil Tyskland lægge Told 
paa Indførsel af Fersk

vandsfisk? 
(Sluttet). 
-o-

l Tilslutning til den i Bladets for
rige Nummer ~ omtalte Tendens i 
Tyskland til at arbejde hen imod en 
Told paa ædlere "Ferskvandsfisk, skal 
vi meddele, at den vesttyske Fiskeri~ 
forening udsendte et f;pørgeskema 
over dette Emne i Aaret 1914 til sine 
Medlemmer og fik omtrent enstem
migt det Svar tilbage, at en sudan 
Told var meget nødvendig. 

En Toldkonference, som nedsattes 
i Aaret 1900, og hvori en Stedfor
træder for vedkommende.~Miniete
rium deltog; kom til et lignende 
Resultat, som indeholdes i en Er
klæring, der udtaler, at en Told 
paa levende "Fisk i allerhøjeste Grad 
maa anbefales, og hvis en saadan 
er vanskelig at praktisere, fordi de 
levende Fisk ikke kan taale en Told
behandling, vil man foreslaa, at ~an 
gaar over til Indførelsen af en Brut
totold af Transportfadenes Rumind
hold. 

Ved samme Lejlighed udtalte Mi
nisteriets Stedfortræder omtrent fol .. 
gende; 

o 



a 
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"Indførslen af Fisk til Tyskland, 
sker dels med Jernbanen, dels ad 
I,andevejen og dels ad Vandvejen. 
Naar 'Fiskene indføres enten med 
Jernbanen eller ad Landevejen sker 
det gærne i Beholdere med mindre 
Vandmængde og samtidig Tilgang 
af frisk Luft. 

Ved Indførsel ad Vandvejen sker 
det som Regel i Skibe med Dam, 
hvor Fiskene faar frisk Vandtilfør
sel gennem Huller i Skibssiden. Eller 
ogsaa transporteres Fiskene ombord 
paa Skibene i lignende Beholdere, 
80m det sker paa Landjorden. I 
alle disse Tilfælde er det overmaade 
vanskeligt at foretage en Fortoldning, 
da Fiskene ikke kan taale at tages 
op af Vandet, ligesom en Forsin
kell'le af Transporten vil have skæb· 
nesvangreFølger. Spørger man der
for, hvilke Maader, der kan kom
me i Betragtning til Fortoldning 
af leyende Fisk, nævner Stedfortræ
deren for det tyske Ministerium 
følgende tre: 

Først Tallet af de indførte Fisk. 
Denne Metode er imidlertid ogsaa 
forbunden m .. d adskillige Vanske
ligheder, fordi man nødsages til at 
tage Fiskene ud af Vandet for at 
tælle dem. For det andet anbefa
les Told efter Vægt og endelig ef
ter Bruttovægten. Ansættelse af 
Told efter Nettovægten er ligesaa 
vanskeligt at gennemføre, soni Told 
efter Antal af indførte Fisk, fordi 
man ogsaa herved nødsages til at 
tage Fiiikene ud af Van det for at 
veje dem. Til Slutning bliver der 
derfor næppe andet tilbage, end at 
anvende Bruttovægten ved Toldan
sættelsen. Men ogsaa her melder 
der sig straks Vanskeligheder, idet 
man i saa Tilfælde burde have en 
bestemt Skala for Taravægten, dette 

er dog næsten ganske umuligt, for
di det Materiale hvoraf de Behol
dere er lavet, som Fiskene trans
porteres i, er lIaa forskelligt, at det 
er meget vanskeligt at opsætte et 
Skema herfor. Ligeledes maa det 
forlanges, at Beholderne eller Ba
sinvognene, hvori Fiskene transpor
h'res, mali. kunne udtages. 

Til Vanskelighederne ved den ret
færdige Bedømmelse af Bruttotolden 
kommer ogsaa den kedelige Om
stændighed, at de forskellige Fiske
arter kræver megetforskellige Vand
mængder for at kunne transporteres 
levende den samme Vejstrækning, 
og hvad der gør Sagen endnu svæ
rere er den Omstændighed, at de 
samme Fiskearter kræver meget for
skelligt Kvantum Vand om Sommeren 
og om Vinteren. Saaledes viII 00 Li
h>r Vand om Sommeren kun være til
strækkelig til 50 Pd. Fisk, medens 
den samme Vandmængde vil strække 
til fo:r 60 Pd. af den samme Slags 
Fisk om Vinteren. 

Fiskenes Størrelse spiller ogsaa 
en betydelig Rolle, naar det gælder 
længere Transporter. Under sam
me Forhold kan m an f. Ex. trall!'l
portere 25 Pd. treaarige Karper i 
100 Liter Vand; medens man i den 
samme Vandmængde kun kan trans
portere 17 Pd. treaarige og 10 Pd. 
etaarige Karper. 

Da det vil være forbunden med 
altfor store Besværligheder at tage 
Hemlyn til alle disse Forhold, og 
man i mange nskeriintereaserede 
Kredse i Tyskland ved alle MidJer 
arbejder for at faa en Told, sall. fore
slaas det at tage en bestAmt Told 
pr. 100 Liters :Fad. Skønt man, som 
det ogsaa fremgaar af det foregaa
ende, ved, at en saadan Told i mang
foldige Retninger maa komme til at 
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virke uretfærdigt, saa kaster man 
alle Skrupler herom tilside, og giver 
de udenlandske Fiskeproducenter det 
gode Raad, at indrette deres Pri· 
ser derefter. 

Angaaende Tolden pall. døde Fisk, 
vil en saadan Foranstaltning ikke 
afstedkomme andre V!j.nskeligheder 
end den Ubehagelighed, som for
sinket Transport altid Til kunne 
-have for en saa letfordærvelig Vare 
som Fisk." 

Som tidligere tneddelt agter Ty
skerne ikke at lægge Told pas. an
dre Fisk end Kmper, Suder, Sandm't 
og Ørred. 

Aal og Laks tænker De derimod 
ikke paa at kræve Told af, fordi 
Priserne altid er høje paa disse 
Fisk i Tyskland og den indenland
ske Produktion er kun en Brøkdel 
af, hvad der aarlig forbruges af disse 
Fiskearter. 

Hhd 'l'oldens Størrelse angaar, 
gaar Ønskerne herom i meget for
skellige Retninger. Fra enkelte Si
der ønsker man en Told paa Karper, 
Suder og Sandart, af mindst 30 Mark 
pr. Dobbeltcenter og for Ørred 100 
Mark pr, Dobbelteentnel'. Fra andre 
Sider mener man derimod, at der bør 
lægges lige stor Told paa alle de 
fire nævnte Fiskearter. 

Som man scr, er de Lærde i Tysk
land ikke ganske enige om 'rold
spørgsmaalet for Ferskvandsfisk, og 
det er jo godt det samme, thi med 
en Told aaa høj, som den ovenfor 
nævnte, Til sikkert al Import fra 
Danmark af de fire omtalte Fiske
arter standse af sig selv, da Pro
duktionen vil blive urentabel. Yi 
faar derfor haabe, at det maa vare 
en god Stund, ind'en man opnaar 

EBighed om dette Spørgsmaal i 
Tyskland, og man tør vel ogsaa 
forvente, at den danske Regering, 
ved nye Handelstraktaters Indgaa
else tager denne Sag med i Be
tragtning, sall. vi kan slippe for 
alle Overraskelser paa deUe Om-
raade. 

Red. 

Folketro om Vind og Vejrl 
-o"" 

Da vi har al mulig Grund til at 
formode, at nedenstaaende Artikel 
i Fiskeribladet "Fra Havet", redigeret 
af Forstanderen for Fiskerhøjskolen, 
Magister AndI'. Ottestrøm, i aller 
højeste Grad vil interessere ogsaa 
Ferskvandsfiskeribladets Læsere, til
lader vi os at aftrykke den. 

Red. 

Der er vel ingen Stand, SOUl er 
mere afhængig af Vind og Vejr end 
netop Landmændene; deres Velfærd 
afhænger jo af, hvorledes Sol og 
Regn skifter over deres Marker, og 
det er derfor ikke sall. underligt, at 
de til Tider har forsøgt at danne 
sig en Mening om, hvorledes Vejret 
i d~ kommenda Dage maatte blive. • 
I Nutiden er Studiet af Vejrforhol
dene og de Faktorer, Bom har Ind
flydelse paa disse, jo en anerkendt 
Videnskab, og meteorlogisk Institut 
sender hver Dag sine Meddelelser 
angaaende de kommende Dages Vejr
udsigter uQ over Landet. Men i 
gamle Dage maatte man hjælpe sig 
pall. andre Maaderl den Tids Bonde 
kunne ikke slaa op i sin A vis og 
deri finde Oplysning om, hvorIedes 
Vejrudsigterne stillede sig; han var 
henvist til at finde andre Hjælpe
kilder. Og han forstod at finde dem. 
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Han studerede ikke alene Himlen og 
Vindretningen, hvad der jo ligger 
lige :or; men han forstod paa mang
foldige andre l'tlaader at tage Var
sel om de kommende Dages Vejr. 
Han lagde Mærke til Vejret paa 
visse Dage, til Præstens Forkyndelse 
i Kirken, han fandt en vis Forbin
delse mellem Dyrenes. Bevægelser 
og Vejret, han studerede nøje Sky
ernes Formationer og Vindens Ret
ning, og af alt dette søgte han at 
spaa om, hvorledes Vejret i en nær 
eller undertiden ret fjern Fremtid 
vilde blive. Og den gamle Bonde 
var ingenlunde nogen daarlig Vejr
forudsiger; derer dem, som paastaar, 
at hans Beretninger om Vejret ofte 
var lige saa paalidelige som meteor
ologisk Instituts. 

Dette være nu, som det vil, men 
i disse Dage, hvor saa mange trindt 
om paa Landet kigger paa Vejret, 
har vi ment, at det muligvis kunde 
have sin Interesse at høre lidt om, 
hvorledes man i gamle Dage tog 
Varsel om Vind og Vejr. Om man 
Til, har man jo Lov til at prøve, 
om de gamle Regler kan anvendes 
endnu. 

Der er nu først Mærkedagene; 
Tisse Dage som man antog hayde 
særlig Indflydelse, og hvis Vejr man 
derfor nøje indprentede sig. De He
ste ved sikkert, at de. 40 Ridderes 
Dag (d. 9. Marts) har stor Indfly
paa Vejret i den kommende Tid, 
og at som Vejret er paa denne Dag, 
saaledes vil det blive, i 40 Dage 
derefter, siges der. Men dHr er 
mangfoldige andre Mærkedage. 

For at begynde med Begyndelsen, 
saa maa man lægge Mærke til Aa
rets første Dag. Og den synes at 
give ret gode Chancer for ilt godt 
.A ar, thi "skinner Solen Nytaarsdag 

blot saa længe, at man kan lægge 
paa en Hest, sall, bliver det et frugt
bart Aae." Den 22. Februar kaster 
"Peder Staal" den varme Sten i 
Vandet, og selvom det derefter fry
ser nok saa meget, saa vil Isen dog • 
smelte franeden, men ogsaa paa an
den l\1aade har denne Dag Infly
delse; thi "som Vejret er Peder Stols 
Dag, vil det vedblive at være i 40 
Dage." Sankt Gregorius Dag den' 
12. Marts skal det helst være Tø
vejr, thi "Gregorii Dags Tø er lige 
saa godt som 24 Læs Hø," Reg
ner det derimod den 1. Maj, da er 
det ikke noget heldigt Tegn, thi 
"da vil i det Aar ingen V æde kunne 
forslaa;" men "en kold Maj giver 
en varm Lade", og "tør Marts, vaad 
April og kold Maj fylder Ladegulv 
og Høstænge". Regner det Sankt 
Vejtsdag den (15. Juni), da vil det 
regne i 30 Dage; mert regner det 
paa Syveoverdagen (27. Juni), vil 
det regne i 7 Uger derefter, og 
falder der Regn i de første Hunde
dage, vil det holde ved i 14 Dage. 
Sankt Margretes Dag (den 13. Juli) 
er ogsaa kritisk, thi falder der Regn 
paa denIle Dag, "vil Bonden kom
me til at stjæle sit Korn i Hus." 

Hvis man vil vide, hvorledes den 
kommende Vinter vil blive, da kan 
man paa forskellige ret nemme 
~laader faa Oplysning derom. P~a 
Allehelgelldag (den 1. November) 
skal man gaa ud i Skoven og hug
ge en Spaan af et Bøgetræ; er Spaa
nen tør, bliver Vinteren mild, men 
er den derimod vaad, bliver Vinteren 
streng. Af Brystbenet paa Gaasen, 
man spiser Mortensaften, kall man 
ligeledes faa at vide, hvorledes Vin
teren vil blive. Man holder det op 
for Lyset naar det er afpillet, og 
de hvide Pletter er da Tegn paa 
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Sne, medens de brune betyder Kul
de og Frost. Man kan jo saa efter 
deres Antal dømme om, hvilken af 
Delene der vil faa Overtaget. "Er 
Mortensdag vaad, bliver det en usta
dig Vinter, men er den klar og tør, 
vil Vinteren blive streng." Har 
man ingen Skov i Nærheden, og 
spiser man ikke Mortensgaas, da 
kan man ogsaa paa en anden lige
saa let Maade faa nogen Oplysning 
om, hvorledes Vinteren vil blive. 
Paa Sankt Andreas Aften (den 30. 
November) skal man sætte et GIa!; 
saaledes, at ingen kan komme det 
nær, og fylde det med Vand lige 
til Randen; er Vandet da løbet over 
næste Morgen bliver det en vaad 
Vinter og omvendt. • 

Ogsaa paa de store Helligdage 
lagde man i gamle Dage nøje Mær
ke til Vejret, og det er jo noksom 
bekendt, at "en hvid Jul gør en 
grøn Paa~ke, men Julesommer giver 
Paaskevinter". "J ule-Taage genner 
Kyndelmisse Sne iRaage", og "Lang
fredags Væde vil komme fattige Folks 
Børn til at græde". Endelig er det 
jo en kendt Sag, at man ingenlunde 
altid kan regne de egentlige mørke 
Vinterdage for de strengeste; thi 
"naar Dagene længes, vil Vinteren 
strænges", og selvom Januar Maa
ned moder med mildt Vejr, saa tør 
man dog ingen Forhaabninger, om 
at llave overstaaet den værste Vin
ter, gøre sig, f"n' "Kyndelmisse Knu
de er vel ude"~ I Forbindelse her
med staar, at "lige sau mange Dage 
som Lærken synger f,n Kyndelmisse 
(den2. Februar),maaden græde efter 
Voldermisse" (den 1. 1\1 aj)o 

Hvor mærkeligt det end lyder, 
synes, efter de gamle Bønders Op
fattelse, ogsaa Præstens Prædiken 

i Kirken at have Inflydelsl1 paa Vejr-

fvrholdene. Det hedder sattledes, 
"at de Søndage, paa hvilke Præsten 
tager Texten af Lukas, fører som' 
oftest Regn med sig, men derfor 
kaldes Lukas Evangelium ogsaa for 
Vaadmund." Dette er nu slet ikke 
saa hyggeligt, thi baade i August 
og i September lVlaaned er der tre 
Søndage, paa hvilke der prædikes 
over Lukas's Evangelium, og det 
er derfor ikke saa underligt, at det 
ofte kan være vanskeligt nok at faa 
Sæden bjerget godt i Hus. Thi 
"Søndags Vejr til Middag er Ugens 
Vejr til Fredag," og Søndags Regn 
og Mandags Slud det holder ven 
hele Ugen ud." Man vil altsaa se, 
at efter dette er der overvejende 
Udsigt til Regnvejr i August og Sep
tember Maaned, og man kan ikke 
andet end sande Rigtigheden af, at 
"naar Vejret paa en Fredag foran
d rer sig til det værre, da er det et 
daarligt Tegn." løvrigt har man 
følgende gamle Regel for de for
skellige Dages Vejr: 

»Tirsdag giver Vejr til Torsdag, 
Fredags Vejr giver Søndagsvejr, 
Løverdag har sit eget Vejr, 
Mandag enten værre eller bedre.« 

Lørdagen synes saaledes med Hen-
syn til Vejret at være noget mere 
selvstændig stillet end de øvrige Da
ge i Ugen, og det hedder sig for 
et gammelt Ord, at "om Lørdagen 
har man altid noget Solskin, for 
saa skal fattige Folk have deres 
Tøj tørret." 

Vi kommer nu til de Vejrregler, 
der knytter sig til de gamles Iagt d 

tageiser over Vindens og Himlens 
Beskaffenhed. De hviler muligvis 
paa Erfaringer og kan derfor maa· 
ske netop i denne Tid have en vis 
aktuel Interesse. Søndenvinden sy
nes man ikke at have havt nogen 
nogen rigtig Fidus til, og det er jo 
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ogsaa en almindelig Mening, at den 
er ustadig og br~nger baade Graad 
<>g Smil med sig, mest dog det sid
ste. Søndenvind og Kvinder har 
en Del tilfælles; det hedder sig saa
ledes, at "Søndenvind er som Kvin
desind -- den ender gerne med 
Graad," og "Sydøst-Blammer og 
Kvindeklammer ender gerne med 
Vand." "Bjerge i Luften mod Syd
vest giver vaadt Vejr i to Dage," 
og i det hele taget synes Syd at 
være et noget vanskeligt Verdens
hjørne. "Naar det fryser fra Søn
den fryser Tappen i rPønden," og 
naar Regnbuen staar ned i Syd, 
bliver det fremdeles Hegn, men staar 
den ned i Nord, bliver det Tørvejr. 
Himlens Udseende har ogsaa stor 
Betydning: "Ser Luften ud som pluk
ket Toe (klippet Uld), da faar vi 
Regn inden Dage to;" men "naar 
Luften ser ud som en Hjejle Mave 
(Brystet af en Brokfugl), saa faar 
vi Regn inden trende Dave." Godt 
er det imidlertid, at naar blot man 
kan se saa megen blaa Himmel som 
til et Par Buxer, saa bliver det godt 
Vejr." Hvorledes Solens Op- og 
Nedgang former sig, har ligeledes 
stor Betydning. "Naar Solen gaar 
ned i en Sæk (bag en Sky), saa vil 
den staa op i en Bæk," og "Mor
gen rød gør Frakken blød," men 
"Aftenrød gør Morgen sød." Ende
lig bør man ogsaa lægge Mærke til, 
hvorledes Symaanen ser ud, thi 
naar Nyet hænger med Sækken (naar 
Buen hænger nedefter), saa giVer 
det Vand i Bækken. 

Der er imidlertid ogsaa andre 
Veje, ad hvilken man kan faa Kund
skab om kommende Vejr eller Vejr
forandring, naar blot man forstaar 
det. Dyrene kan saaledes give vær· 
difulde Oplysninger. Naar Storken 

kommer rejsende hertil, bør man se 
efter, hvorledes den ser ud; er den 
nemlig ved sin Ankomst sort og 
smudsig, da. er det Tegn paa en 
vaad Sommer; men er dens Fjerdragt 
derimod ren og hvid, bliver det en 
tør og ren Sommer, man gaar i 
Møde. Det er jo en bekendt Sag, 
at Gøgen er en god Spaamand, som 
kan give ~var paa mange forskellige 
Sp0rg~maal. Dens Kukken kan jo 
lyde nok saa. fornøjeligt om Som
meren, men alligevel maa den dog 
helst holde op dermed i reite Tid, 
thi "naar Gøgen holder ved med 
at kukke længere end til St. Hans
dag, bliver det Dyrtid." Det er dog 
navnlig Høns og Katte, der optræ
der som Vejrprofeter. Naar Katten 
saaledes vadsker og klør sig bag 
Ørerne, eller den strækker sig, be
tyder det Regn og Blæst, "vadsker 
den derimod sin Bagdel, bliver det 
t:lolskin." "River Katten i Gulvet, 
faar vi Blæst, men vadsker' og kæm
mer Katten sig saaledes, at Lapperne 
kommer over Ørerne, saa betyder 
det godt Vejr." Endvidere hedder 
det:, 

llStryger Katten sit Skæg, 
flyv~r Svalen lavt som et Æg, 
da er det Tegn 
paa Hegn!« 

N aar Hanen galer vedholdende, 
er det Tegn paa Forandring i Vejret, 
men naar Hønsene skraber, betyder 
det Blæst, og det er jo en bekendt 
Sag, at naar Hønsene løber ind, 
naar det begynder at regne, saa 
vil Regnen snart holde op, men 
dersom de derimod bliver ude, bliver 
det Dagregn. -

Som man vil se, de gamle Bøn
der har haft et rigt Materiale at 
bygge deres Vejrspaadomme paa, 
og at de forstod at benytte det, 
vidner jo de mange Udsagn om deres 
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Paalidelighed som Vejrforudsigere 
om. Nutidens Mennesker vil rime
ligvis ikke have slet saa meget Ud
bytte af disse Regler, hvilket mu
ligvis kan have sin Grund i, at de 
ikke forstaar at benytte dem. Men 
det kan ogsaa nok være, at meteor
logisk Institut er nok saa paalide-
li~. ~fu. 

Naar Hønsene vejrer, fa ar vi Blæst. 
Mandagsvejr til Middag er ,Ugens 
Vejr til Fredag. Fredagsvejr er 
8øndagsvejr. Lørdag har sit eget 
'Vejr, og da skinner Solen lidt (for 
Jøderne.) 

Naar Himlen arker fra Sønder til Nør, 
skal Bonden tage sit Korn ind, naar 

det er tørt. 
Naar Himlen arker fra Vester til øster, 
kan Bonden lade sin Sæd staa, saa 

, længe han lyster. 

(Efter min Moders Opskrifter. A. O.). 

IIøjesteretsdoTIa 
Fiskerisag. 

-0-

. 
l en 

Sagen, der nu har Jundet sin en
delige Afslutning, drejer sig om et 
Fiskerispørgsmaal og har staaet paa 
i halvsyvende Aar. 

I November 1911 rejste de for
enede Papirfabrikker Sag imod Sil
keborg Fiskeriforening, fordi den 
øvede Fiskeri i Farvand, hvor Fa
brikkerne mente at have FiskAri-

retten. De paaberaabte sig Bestem
melserne i et Skøde, Brødrene Chri
stian og Miehael Drewsen i sin Tid 
fik: pall, Papirfabrikkens Grund, og 
de forlangte særlig, at en Aaleruse 
som Fiskeriforeningen havde anlagt 
i Remstrupall, paa et Sted, hvor 
Papirfabrikkerne ejer begge Bred
der af Aaløbet, skulde ~jernes, og 
Fiskeriforeningen betale Erstatning 
for de fangede Fisk. 

Silkeborg Købstads Politi ret døm
te i Overensstemmelse med denne 
Paastand .Fiskeriforeningen til at 
betale en Bøde paa 50 Kr. for ulov
ligt Fiskeri og Erstatning efter 
uvillige Mænds Skøn. Men Over
retten kom til det modsatte Resul
tat og frifandt Fiskeriforeningen. 
I begge Tilfælde ophævedes Sagens 
Omkostninger. Ved Høj esteretsdom
men, som faldt forleden Dag stad
fæstedes Overretsdommen og blev 
yderligere skærpet ved at Papirfa
brikken dømtes til at betale For
eningEm 500 Kr. i Sagomkostninger. 

Annoncer. 
-0-

Tilbud ønskes 
pall, 2150 Stk. Sættefisk af Regnbue
ørred og 130 Stk. toaarige Karper. 
50 Stk. 2 a 3aarige Suder, alt af 
prima Kvalitet. 

Tilbud med Opgivelse af Priser 
ønskes tilsendt snarest. 

Jens Jensen, 
Krogen pr. Taars, Vendsyssel. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæar. Yngel og Sættefisk af Bæh:-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
lieste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Baneatation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 
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Por~ions.Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. ===--

8jneæo, Y noel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges . 

.5}f~!Jd81l fiJamllulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~"-"-'--'--- ,-~--------

~~I~~I~~~~~~~~,I~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~@~~tI 

I I 
Z Porlionsørrei Z i større Ørred, Gedder, Karper, I 
! Suder, Skaller, Aborrer I 
)t\ købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste I I ::::~n::~:::~. i 
2K G. Domaschke, Æ E Fisch1tandlnn~, Berlin 40, i 
""" LehI'teI'stI'asse 18-19. ~ 

~ Telegr.-Adr.: Forellenhandel. Æ 
~ Æ 
.~~tJ!E~~~~E~~~~~~~~~~. 

Fb,;keriinspeklør, Magister ehI'. L.ftin~. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt LSorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Jitasll11,lssen-Kr6Ih. 
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Fordelingen 
af Fiskeriartikler. 

--o-
Da Tiden løber, og Forespørgs

lerne: "Om der ikke snart kan faas 
FiskeriartiklerK

, for hver Dag bli
ver flere og flere, besluttede jeg 
mig til igaar, Mandag, at opsøge 
Fiskeridirektøren paa Fiskeordnin
gens Kontor i København, for om 
muligt at faa klar Besked paa dot 
store brændende Spørgsrnaal, om 
Fordelingen af Fiskeriartiklerne ikke 
snart kunde tage øin Begyndelse. 

Svaret, jeg modtog der, var des
værre meget lidt opmuntrende, idet 
det blev oplyst, at Beregningerne 
for Fordelingen endnu langtfra var 
tilendebragt. Tillige meddelte Fi
skeridirektøren mig, at jeg godt 
kunde standse med at indsende 
flere Andragende om Fiskeriartikler, 
da Beholdningerne viste sig at være 
saa srnaa i Forhold til Efterspørgs
len, at der langtfra. bIeT tilstrække
ligt til, blot tilnærmelsesvis, at til
fredsstille de allerede indsendte 
Bestillin ger. 

Sorø 18/5-18. 
Red, 
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Fiskehal og Kødhal 
København. 

--0-

. 
l 

Af den norske Avis "Tidens Tegn" 
ser vi, at der nu er grundet Haab 
om, at N Ol'ges Hovedstad SIl art faar 
sin ny, store Fi$kehaL Efter det 
foreløbige Projekt skal den ny Fi
skehal ligge paa en Byggegrund, 
som ejes af Kristiania Kommune, 
og som ligger mellem Akerselven, 
Bispegaten og Sørens & Lies Kul
kompagni, d. v, s. nær Midten af 
Byen. 

Selve :Fiskehallen skal være en 
41/2 Etages Bygning, som konstrue
res af Jernbeton og vil dække et 
Areal af en Hektars Størrelse. 

Bygningen kommer til at ligge pa
rallel med Akerselven, og fra Bi
spegaten bliver der Indgang til den 
store Salgshal ; derefter følger saa 
en Række Ekspeditions- og Kom
missionslokaler. Jernbanespor skal 
føres direkte til den store Hal med 
Ovenlys i Midten af Bygningen. I 
denne Hal aflæsses Fisken og for
deles videre. De øverste Etager 
tænkes anvendt til Lagerrum og Kon
torer; Komplekset faar sit eget 
Fryseri, Røgeri og Fiskekøkken. 
Hvis Planen bliver realiseret, som 
ovenfor beskrevet, vil Bekostninger
ne derved andrage ca. fire Millio
ner Kroner. 

Idet vi lykønsker Nordmændene 
til Realisationen af denne fol' norsk 
Næringsliv saa vigtige Sag, kan vi 
ikke andet end anstille en Sammen
ligning mellem Kristiania og vor 
egen kære Hovedstad, den mere end 
dobbelt saa store By København. 

København er ogsaa en Sø købstad 
og ligger i et Land, der har en 

Kyststrækning saa stor som noget 
Land i Europa. Ganske vist er det 
Hav, der omgiver os, ikke saa fiske
rigt som det norske Hav; men saa 
er vore Fiskearter til Gengæld saa 
meget desto værdifuldere, og faar 
vi først vore Vestkysthavne byggede, 
vil vi eje Muligheder til Udvidelse 
af vore Fangster, som det er faa 
Nationer beskaaret. Alt dette kan 
dog kun lidet hjælpe, naar vort 
Hoyedcentrum for Fiskehandelen, 
København, i Vir'keligheden er gan
ske ude af Stand til at løse sin Op
gave i saa Henseende. 

At Københavns Borgere finder 
sig i For}lOldene, som de for Tiden 
er ved Gammelstrand, er for os en 
absolut Gaade; men vil de ikke 
selv; tage Initia.tivet til Bygningen 
af den saa haardt tiltrængte Fiske
hal, saa syntes det mig, at Fiske
riets Mænd maa gøre elet, og ved 
Hjælp af Lovgivningsmagten søge at 
føre Tanken ud i Livet. 

Og det snarest muligt! 
I en T;d, som den vi gennemlever 

i Øjeblikket, spiller Spørgsmaalet 
om Folkeslagenes Ernæring en saa 
u}lyre Rolle, at man skulde tro, at 
der var al mulig Anledning til, at 
vore Autoriteter lagde sig alvorligt 
i Selen for snarest muligt at sørge 
for Opførelsen af tidssvarende Lo
kaler for Handelen og Omsætningen 
af vore vigtigste Næringsmidler .. 

Langt hellere maatte Statsborger
nes Midjer anvendes til nyttige og 

I nødvendige Byggeforetagender, end 
fordeles til arbejdsløse Haandvær
kere; saaledes forekommer det i 
alle Tilfælde os. 

Efter hvad vi ser af Aviserne, 
paatænker man i den nærmeste Frem
tid at bygge et stort Politipalads i 
Køhenhavn, en Bygning, som projekt-
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eres at ville koste ea. fem Millio
ner Kroner. Selvfølgelig kan det 
være meget nødvendigt at opføre en 
saadan Bygning; lDen det synes dog, 
at f.Eks. enFiskehal ogenKød
h a l maatte være endnu mere nød
vendig for en Storstad som Køben
havn. Politiet kan dog, som hidtil, 
leje Lokaler i Byen og nogenlunde 
indrette sig efter Forholdelle ; men 
Fisk og Kød kan umuligt forhand
les paa tilfredsstillende Maade i 
saa stor en By uden særlige Loka
ler. Det t<yntes mig derfor ganske 
naturligt at Politiet ventede endnu 
en Stund hvis begge Ting ikke kan 
udføres paa en Gang; og at man 
hurtigst mulig satte fuld Damp op 
for at faa bygget en Fiskehal i 
Kø benha VIL 

Ogsaa for det store danske Fersk
vandsfiskeri vilde et saadant Cen
traludsalgssted være af den aller
største Betydning; dels vilde Varer
ne ganske anderledes konune til 
deres Ret. end det nu er Tilfældet, 
og dels vilde Priserne gans!,e ander
ledes blive regulere, end deter muligt 
under de nuværende fortvivlede For
forhold, og sidst og ikke mindst 
vilde det købende Publikum faa øjet 
op for, hvilke Mængder af delikate, 
lækre Fel'8kvandsfisk, vi i Virkelig
heden har i dette Land. 

Vel ved vi, at vi som Svar paa 
denne Opfordring til snarlig og re
solut Handling paa dette Omraade 
vil faa at høre, at Pladsforholdene 
i København ikke tillader Opførel
sen af en saa vældig Bygning' som 
her er Tale om, og at vore Auto
riteter har undersøgt Sagen paa 
det nøjeste, og desværre er kom
men til det Resultat, at det bliver 
for kostbart og for Tiden ganske 
umuligt at realisere en ~laadan Plan; 

men kan man bygge et Politipalads 
til fem Millioner Kroner i Køben
havn, saa maa. man ogsaa kunne 
bygge en Fiskehal og helst med det 
samme ogsaa en Kødhal, om det 
saa skal være til det dobbelte Be
løb. Politipaladset kan aaa sande
lig vente; men de andre to Fore
tagender kan absolut ikke vente. 
Vil man naa ~-Iaalet, finder man vel 
ogsaa nok Midlerne og Pladsen, 
saa Planen kan realiseres; derom 
nærer vist ingen Tvivl. 

Derfor "go on!" 
Ovensiaaende Adikkel, som un

dertegnede har haft indrykket i Bla
det København for den 4. dennes, 
gengives hermed for Ferskvandsn
skedbladets Læsere. Hvis der paa 
Dansk Fiskeriforenings Foraarsge
neralforsamling kan blive Lejlighed 
dertil vil jeg tage Emnet, en Fiske
hal i København, op til Forhand
ling, samtidig med at jeg vil fore
lægge mine Planer og Tanker d6l'Om 
for Forsamlingen. 

Det forekommer mig nemlig, at 
det er ganske umuligt, at Sagen kan 
udskydes længere, der maa handles .. 
paa dette Omraude! 

Red. 

Den Ottes en ske Fryse
metode. 

-0-

Det er adskillige Aar siden, Fi
skeeksportør A. Ottesen i Thisted 
gjorde sin Opfindelse med Frys
ning af Fisk. Alle var enige om, 
at det var en Opfindelse, der havde 
en stor :Fremtid for sig. Et Aktie
selskab, A. Ottesens Frvsemetode, 
udtog Patenter, men solgte dem for 
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halvandet Aar siden til et nydan-
11et Aktieselskab, Det danske Frys
ningskompagni, for en SUm' af 485,000 
Kr. 

Det nye Selskab agtede dels at 
bygge egne Fryseanlæg, dels at 
sælge Patenterne uden for Dan
mark. !)aa Kompagniets General
forsamling nylig, der lededes af Høje
steret8sagføre l' M artensen-Lat'sen, 
oplyste Bestyrelsens Formand. Ad
junkt Ramm, at Fryseriet i Esbjerg 
omtrent er færdigt, og at det Fry
seri, der anlægges i Skagen, ogsaa 
vil være færdigt i Løbet af faa Man
neder, saaledes at de forhaabent
lig begge kan være i Drift i Aar. 

Patenterne for Norge og Sverige 
er solgt og har indbragt 1/4 MUL 
Kr.; det svenske Selskab bygger 
et større Anlæg i Gøteborg, det 
norske et mindre i Honningsvaag. 

Krigen har naturligvis gjort det 
vanskeligt at afsætte Patenter i an
dre europæiske Lande; dog er der 
fra Frankrig og England bestilt 
Forsøgsanlæg; i Spanien var der 
allerede tidligere opstillet et lig
nende Anlæg i Cadiz, og der er 
Udsigt til, at Patenterne kan sæl
ges baade i Spanien og i Portugal, 
naar de politiske Forhold bedre 
sig. Hollandske og belgiske Fi8ke~ 
rikredse har henvendt sig om Op
lysninger. Ogsaa i Argentina, Ka
nada, New Foundland og de engel
ske Kolonier arbejdes der paa at 
faa Metoden indført. 

Som Forholdene ligger, har det 
forløbne Aar jo nærmest maattet 
være et Forberedelsens Aar. Der 
er dog fremkommet et Overskud 
paa 157,000 Kr., 85,000 Kr. er af
skrevet paa Patentkontoen, og Ak:
tionærerne faar 6 pCt. i Udbytte 
!ned 96,000 Kr. 

Til Bestyrelsen genvalgtes Direk
tør Sehested og Dr. phi!. C. O. Johs. 
Petersen. (Pol.). 

En Aaleyngelstation ved 
"Trollbåttan" i Sverige. 

-o-

D et s ven ske Landb rugsm inistorium 
har besluttet a>t lade opføre en Sta
tion for Opsamling af Aaleyngel ved 
Olidehaalen i Nærheden af Troll
håttan Vandfaldet. Stationen an
slaas at ville koste 10,500 Kr. Fra 
samme Station skal Fordelingen af 
den indsamlede AaleYllgel der op
bevares i Bassiner foregaa til hele 
Sverige. P~a et andet Sted ogsaa 
i Nærheden af Trollhiittan Vandfal
dene skal der tillige oprettes en 
mindre Samlestation, der højst maa 
koste 500 Kr. 

(Fisket·ierne). 

Fiskenes 
Svømmehastighed. 

-o-

For at komme til Klarhed over 
den Hurgtighed, hv{.rmed Fiskene 
kan komme fra et Sted til et an
det, konstruerede de!! franske Vi
denskabsmand Regnard en ringfor
mig Vandbeholder, som drejod~s 

rundt ved Hjælp af elektrisk Strøm. 
I dette Apparat satte han nogle Fisk 
og satte derefter Strømmen til. 

Fiskene var nu tvungne til at svøm~ 
me mod Strømmen, hvilket dog kun 
kunde lade sig gøre, saalænge den 
Hastighed, hvormed Apparatet drej
edes om, ikke oversteg deres egen 
Svømmehastighed. Ganske vist gjor-
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de derefter endnu nogle S\'øm
mebevægelser, men korn ikke læn
gere af Stedet! Ved Hjælp af et 
særligt Apparat kontrolleredes nu 
VandbeholdCl'ens Omdrejningshastig
hed. 
Efter de foretagne Forsøg kom Reg
nard derigennem til følgende Rel:lUl
tat,at en Fisk, som anvender hele sin 
Kraft, formaar at tilbagelægge sin 
Kroplængde 10 Gange i et Sekund. 
En Fisk paa 0,5 Meters Længde kan 
paa et Kvarter svømme 4,500 Meter 
medens en Fisk paa 0,10 Meters 
Længde paa samme Tid kan tilbage
lægge en Vejlængde af 900 Meter. 

(Fiskerierne). 

Randers Fjord. 
(Fortsat), 

0-

I Bladets ~ummer 8 for den 15. 
April sluttede vi med en Omtale af 
"Suderne" i Randers Fjord, vi skal 
idag fortsætte med at give Medde
lelse om Elritsens Lir og Færden 

Randers Fjord. 
Elrits: Phoxinus aphya L. 

Elritsen er meget almindelig i man
ge af Tilløbene til Gudenaa, f. Eks. 
i Tange Aa og Borre Aa, men i 
selve Gudenaaens nedre Løb synes 
den at være sjelden, og i Randers 
Fjord har vi ikke taget den. 

Graaskalle: Leuciseus rutiltls L. 
Graaskallen er i Handers Fjord 

saavel som i selve Gudenaa den in
dividrigeste af Skalle-Arterne. Til 
denne knytter sig fortrinsvis det 
gamle Mundheld,· der citeres i Ran
d e rs M ar ch; "Var ikke Skalle-Føde, 
blef Randers snartøde. " Som Nec-

kelmalIn bemærker,*) giver dette 
Mundheld utvivlsomt en overdreven 
Forestilling om Skallens Betydning 
for Handers Ry, men Skallen er dog 
den vigtigste Fisk i Gudenaaens 
nedre Løb og Randers Fjord, og Nee
kelmann har sikkert Ret, naar han be
mærker at "i ældre Tider, da Agricul
turen var ssahøjligen forsømt, og Pro
ductet af Cerealier og andre Animalier 
maatte være højst ubetydeligt, maa 
Fisk have udgjort et langt mere 
væseniligt Fødemiddel for Byens 
Invaanere end nu. Herpaa hentyde 
Communal-Vedtægterne fra det Ude 
Aarhundrede, der vise større Omhu 
for Byens Forsy:u.ing med Fisk end 
med Kød og Brød." 

Graaskallell tailler godt det brak
hl Fjordvand og er i Reglen en 
meget almindelig Fisk i den indre 
Del af Fjorden indtil Mellerup. Den 
fanges ogsaa i den ydre Del af Fjor
den, men er her mindre individrig. 
En sjelden Gang fanges den uden
for Fjordmundingen i Nærheden af 
Udbyhøj. Hvorvidt den yngler i 
Grund Fjord eller Inderfjorden, er 
ubekendt, men det synes dog, som 
om i alt Fald de fleste Individer 
søger bort fra Fjorden og gaar ind 
i Gudenaas og Allillgaas nedre Løb, 
naar Legetiden nærmer sig. 

/ 

Mangfoldige Skaller yngler i Gu· 
denaa lidt ovenfor Frisenvold og i 
Allingaa ved Vester-Alling. Gyd
ningen foregaar navnlig i Maj Maa· 
ned. Hanner med flydende Sæd er 
ogsaa taget i April. 

Rudskalle: 
Leudscus el'ythrophthaZmus L. 

'1<) Neckelmann: Om Fiskeriet i Ran
ders Fjord. Af Randers Kjøbstæds Bc· 
skrivelse. 1833. 
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. Saavel i Gudenaa som i største 
Delen af Rander's Fjord er Rudskal
len ret almindelig, men den staar 
i Individrigdom meget langt tilbage 
for Graaskallen. I den yderste Del 
af Fjorden er den sjelden. 

Rudskallen ligner i sin Dragt Graa
skallen meget, men kan dog let skel
nes fra denne ved følgende Karak
ter'er; 

Rudskalle 
Regnbuehindens Farve: 
Brystfinnernes Farve: 
Svælgtænder : 

Graaskalle 
Regnbuehindens Farve: 

Brystfinnernes Farve: 
Svælgtænder : 

kraftig rød 
rødlig 
i to Rækker 
og stærkst 
savtakkede 

gul, svagt 
rødlig 
gullig 

enkelt 
Række og 
svagt sav
takkede 

Løje (eller Milling): 
Aspius alburnus L, 

I Gudenaa mellem Silkeborg og 
Randers er Løjen den individrigeste 
af alle Fiskearter, naar man ser 
bort fra ganske smaa Former som 
vore to Arter af Hundestejle. 

r Randers Fjord er den derimod 
ikke synderlig individrig. Graaskal
le, Flire og Aborre er langt allllin
deligere. Løjen foretager ikke som 
disse Arter regelmæssige Vandringer 
ud i Fjorden for at søge efter Fø
de. De Løjer, der findes i Fjorden, 
er snarere saa at sige tilfældig dre
vet derud med Strømmen, og de er 
ret ømfindtlige overfor Saltvand. 1 
Almindelighed ligger Ydergrænsen 
for Løjens Udbredelse i Fjorden 
mellem Ugelhuse og Mellerup. 

Løjens Levevis er ejendommelig . 
Den færdes i Reglen i Stimer i de 
øvre Vandlag og opsnapper her In
sekter i Vall dskorpen. Man finder 
næsten altid Insektrester i den!'! Mave 
og ofte tillige betydelige Mængder 
af Detritus. Om denne Detritus væ
sentligt bidrager til Ernæringen, 
eller den optages af Hensyn til de 
deri værende Smaadyr, eller væsent
ligt for at tjene til Fyld, er os ube
kendt. Men det er meget karakte
ristisk, at Løjen ikke som de fleste 
andre af vore Ferskvandsfisk opsø
ger Bunddyr som Snegle, Muslinger, 
Insektlarver, rsopoder, Gammarider 
eller Orme. 

Løjen spiller en betydelig Rolle 
som Føde for andre Fisk, særlig 
Aborre, Gedde og Ørred. Dell le
ger i Maj og Juni. Blandt adskil
lige undersøgte voksne Eksemplarer, 
fangede ved Frisenvold Fiskegaard 
d. 20. April 1914, havde fuldmod
ne Rogn. 

Løjens sølvglinsende Skæl finder 
Anvendelse ved Fabrikation af uægte 
Perler. 

Graaskalle-Løje. 
(Bastard mellem Graaskalle og Løje). 
(Leuciscus rutilus X Aspius albums). 

Graaskalle-Løjen har vi truffet paa 
to forskellige Steder: ved Res en bro 
den 22. April 1914, hvor der fan
gedes to Eksemplarer i den dervæ
rende Aalegaard, og tæt udenfor 
U d by h øj, hvor et Eksemplar fan
gedes l Sildebundgarn den 21. Maj 
1914. 

Ved sine stærkt sølvglinsende Skæl 
og sine lyse Finner minder Graa
skalle-Løjen meget om Løjen. Den 
er imidlertid mere plump end Løjen, 
og Gatfinnen har færre Straaler. 
Ligeledes er Skællets forreste Felt 
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mellem den Rnterodorsale og den 
anteroventrale Akse forholdsvis stør
re og har bredere Skleritringe end 
hos Løjen. Tænderne paa nedre 
Svælgben sidder i en Række,*) men 
er forholdsvis længere og mere trin
de end hos Skallen. 

Nogle Dimensioner samt Angivel
ser af Finnestraalernes Antal etc. 
hos de fundne Individer· skal her 
anføres: 
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*) Dette Forhold er kun undersøgt 
hos et enkelt Individ. 

Graaskalle-Løjen er Here Gange 
fundet i Udlandet men er ikke tid
ligere iagttaget her i Danmark. Dl!. 
den ligner baade Løjen og Hvidskal
len (Leuciscus gl'islagine), overses 
den let. Det er rimeligvis et Ek
semplar af denne Bastard, der af 
A. Fed ,1ersen er bleven bestemt som 
tilhørende den mellemeuropæiske 
Art Spidinus bipw~ctatus. Det paa
gældende Eksemplar lliodtog Fed
dersen i .Juni 1877 med Angivelse 
af, at det var taget i Skanderborg 

Sø. (Fortsættes). 

Averter i Medlemsbladet 

Prisen for Annoncer er: 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. Pdittinje. 
3 12-
6 

12 
24 

10 . 

8-
D-

Annoncer. 
-0-

Tilbud ønskes 
paa 2150 Stk Sættefisk af Regnbue, 
ørred og 130 Stk. toaarige Karper-
50 Stk. 2 a 3aarige Suder, alt af 
prima Kvalitet. 

Tilbud med Opgivelse af Priser 
ønskes tilsendt snarest . 

• Tens Jenllen, 
Krogen pr. Taar~, Velldsyssel. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk-, IUltle
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil .. 
Ueste 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 Ørl'edarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

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

Ojneæu, Y nuel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9~81l f/)amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Danlkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen, &; P •• lwrgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~!@i@.~'~'~~~~~~~~~~j~~~~. 

I Porlionsørrei I 
ffi 

større Ørred, Gedder, Karper, ~ 

købes ~~?~~: .. ~~~~~~~:I~~O~~~~r",e.te i 
Jernbanestation. I 

--=::::::::::::::: Kontant Betaling. -- 2f{ 

G. Domaschke, i 
:t'ischbaudluDI:, Bel'liu 40, ~ 

Lehrterstrasse 18-19. L'!:, 
Telegr.-Adr.: Forellenhandel. }f 

;{ 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

F!~keriins[lektør, Magister Uhr. LDftinl:. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Ferskvallds~r 

fiskeriforeningen 
afholder 

G en eralforS81Uling 
paa' Jernbanehotellet i Fredericia 

Lørdag d. 8de Juni 1918, KJ. 11 Fmd. 

Dagsorden. 

1. Beretning om Virksomheden. 

2, Aarsregnskabet fremlægges til 

Godkendelse 

3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

4. Valg af Revisorer 

5. Eventuelt. 
P. B, V. 

L A. Ble, 
p. T. Formand. 

Fordelingen af 
Fiskeriartiker. 

-0-

Til Efterretning for Ansøgere om 
Rekvisitionssedler paa Fiskeriartik~ 

ler offentligøres nedenstaaende Skri
velse fra Fiskeridiriktoratet: 

Fiskeordningens Kontor 
Hotel "Kongen af Danmark" 

København K. 
18/5 1918. 

Til Fm·skvandfiskeriforeningen. 

Hoslagt fremsendes 18 Stk. Re~ 
kvisitionssedler, Nr. 8726-8743 paa 
Net, Tvist, og Hampetovværk, som 
efter de modtagne Bestillinger er 
tildelt Fiskere indenfor Deres Virke~ 
omraade. Rekvisitionssedlerne be
des udleveret til de vedkommende 
Fiskere. Begrundet paa de tilstede
værende Beholdningers Utilstrække~ 
lighed, har de indgivne Bestillinger 
som Regel ikke kunnet imødehm
mes i fuldt Omfang. ligesom nogle 
Bestillinger eventuelt helt har maat
tet udelades. Beholdninger af de 
finere Garnnumre (60/6 - 60/9) er 
særlig smaa, hvorfor der muligen 
i nogle Tilfælde viI være anvist Er
statningsnumre for disse. 

Indtil videre vil det ikke være 
muligt at effektuere andre Bestil-
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tinger paa de forannævnte Varer, 
end de hermed følgende Rekvisi· 
Honer udviser. 

Eventuelle nye Bestillinger kan i 
Øjeblikket ikke modtages og bedes 
derfor tilb agehold t, indtil nærmere 
Meddelelse desangaaende modtages 
herfra. 

For Fiskeordningens Kontor 
F. V. Mortensen. 

NB. Paa given Foranledning bedor 
man Dem gøre Fi!!kerne op
mærksomme paa, at det vil 
fremme Vareekspeditionen og 
spare Postforsendelse og Arbej
de,om Fiskerne, inden de af
sender Rekvisitionssedlerne til 
I,everandørerne, underskriver 
Sedlerne og tilføjer fuld Post· 
adresse. 

Bygning af Legepladser 
for Fisk. 

-o-
l det svenske FiskeribI ad "Fran 

Skog och Sjø" for 15 :Mads 1918 
findes en udmærket Beilkrivelse af 
saadanne kunstige I,egl"pladser. Be
skrivelsen er ydermere lodsaget af et 
Parfortrinlige Tegningerover samme; 
disse Tegninger har nærværende 
Redaktion ogsaa forsøgt at faa Lov 
til at laane til Ferskvandsfiskeri
bladet, men pall Grund af Cdfør
selsforbudet er det degværre umu
ligt at faa fat i Chliceerne, gU 

Læserne maa nøjes med en Gen
givelse af den svenske Artikel, hvor
af vi skal meddele følgende: 

12-16 lange, lige Askestolper 
tilspidses i Roden, Stængerne maa 
være 8 il, 10 Centimeter i Diameter 
og nedrammes paa et passende Sted 

i Søen, saa de danner enten en 
Cirkel eller en Firkant. Afstanden 
mellem Stolperne bør være l 1112 
Meter. N aar Stolpekransen er fær
dig, bør den stM i nogle Dage, 
inden Risfyldningen foretages. Ef
ter den Tid~ Forløb har Stolperne 
nemlig suget sig fast i Bunden, og 
haler derfor det Pres, som Paa
fyldningen af Risene foraarsager 
meget bedre, end hvis man "trak s 
efter Nedramningen begynder der
paa. Forfatteren af Artiklen an
befaler Enebærbuske, som det der 
svarer bedst til Hensigten. Naar 
man stuver Risene godt sammen i 
Baaden, - Forfatteren bygger al
tid de kunstige Legepladser ved 
aabent Vand kan man hver Gang 
medtage en anselig Last til Pæle
kransen, som før Paafyldningen bør 
være afsavede, saa at Stolperne 
ikke naar mere end til c. en halv 
Meter over Vandspejlet og ikke 
hindrer Arbejdet med Opførelsen af 
Legepladsen. 

Fyldningen foregaarpaa denMaade, 
at de længste Grene lægges yderst, 
og de mindre, løse indenfor, saa at 
hele Rummet indenfor Kransen bli
ver fyldt. De lange EnebærbU8ke 
lægges vekselvis mellem Stolperne, 
saa at Buskene bøjes skiftevis uden
og indenom Pælene. Naar næste 
Lag lægges anbringes det nye Lag 
modsat det foregaaende, UIt at der 
dannes et Slags Fletværk. Rod
enderne virkerpaa denne Maade 
til at fordele Vægten. Af Vigtig
hed er det, at Buskene lægges saa
ledes, at de binder hverandre, og 
saaledas at Vægten af Rodenderne 
fordeles over hele Legepladsen. 

Hænger til Exempel Riset op paa 
et Sted, behøver man kun at an
bringe den tunge Rodende af en 
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Enebærbusk over det, saa vil det 
trykkes ned. Hvorledes man senere 
hen skal fortsætte med Paafyldnin
gen for at faa Legepladsen jævn 
og tæt, falder afsig selv .. Sten 
behøver man ikke at lægge paa Ri
sene for at faa dem til at synke, 
thi det gaar af sig selv. 

Fyldningen sker hverken paa tm 
eller to Dage, thi Risene behøver 
Tid til at 8æt1:e sig. For hyer Gang 
man lægger Ris paa, lægger man 
dem op i Højde med Stolpernes 
Overkant. Ved Slutningen af Paa
fyldningen kan Risene ligge urør
lige i flere Dage, men lidt 'efter 
lidt sætter de sig, eftersom Hisene 
naar Bunden. 

Vil man paasl>:ynde Paafyldningen 
kan man lægge nogle tunge Bræd
der eller Stolper paa den. Saa
ledes plejer Forfatteren at gøre 
mod Slutningen af Paafyldningen. 

Hvis man sammenbinder Stol
perne i Højde med Vandspejlet med 
en tyk Hegnstraad, vil det styrke 
hele Apparatet, og hindre at Stol
perne bøjer sig ud til Siderne. 
Sammenføjningen med Hegnstraa
den bør selvfølgelig først ske, naar 
Paafyldningen er afsluttet, og Risene 
har sat sig. 

Foruden i eget Fiskevand har jeg 
ogsaa hOl! Venner og Bekendte paa 
forskellige Steder af Landet bygget 
en Mængde saadanne Legeplads€'r, 
som alle har givet et godt Resul
tat. Jeg har derved altid benyttet 
ovenfor beskrevne Bygggemetode, 
og det gode Resultat har overtydet 
mig om, at det er den eneste rette. 
Hvorsomhelst jeg anbringer en saa
dan Legeplads i en Sø, gavner det 
Fiskeriet.. Men vil man ved Byg
ningen af saadanne Legepladser for
ene baade Nytte og Fornøjelse d. 

v. s. gavne Fiskeriet og paa samme 
Tid faa sig en god Fiskeplads, maa 
man tage meget Hensyn til Valg af 
Pladsen. De fiskerigeste kun stige 
Legepladser har jt>g fundet at være 
saadanne, som anbringes paa 3 ti, 4 
Meters Dybde i Nærheden af natur
lig Grund, Plante bevoksninger og 
Stenrev. En saadan Legeplads bør 
ikke lægges paa Stranden, en Fejl, ' 
som ofte begaas, men derimod i en 
saadan Afstand fra denne, at mall 
bekvemt kan fiske rundt omkring den. 
I de fleste Tilfælde regulere~ Sagen 
sig selv, thi man faar sjældent Stol
perne til at gaa i Bunden før man er 
kommen ud til en for Legepladsen 
passende Dybde, et Forhold: som 
ogsaa gælder, hvis den skal anbrin
ges pau en Grund ude i Søen. 

Særlig formaaJstjenstligt har jeg 
fundet det at anbringe en hel Del 
saadanne Legepladser med en ind
byrdes Afstand af 10-20 Meter 
fra hverandre ude pau en Grund i 
Søen. Det Vandoml'aade, som paa 
denne Maade kommer til at ligge 
indenfor alle disse kunstige Lege
pladser bliver da et usædvanligt 
godt Fiskevand. Man roer sjældent 
med Blink igennem eller forbi et 
saadant Anlæg uden at faa Bid. 
En anden ~faade, som ogsaa er for
søgt med Held, er at anbringe Lege
pladserne i en Hal v cIrkel. Enkelte 
Legepladser anbragt hist og her i 
Søen er naturligvis fuldkommen til
strækkeligt, men saa store Ansam
linger af stor Fisk, som de oven
for nævnte Grupper af Legepladsen 
kan skaffe t,ii Veje, er der i alle 
Tilfælde ikke Tale om. 

Forfatteren har bygget disse Lege~ 
pladser baade Vaar og Høst. Det 
er sket for at ophjælpe Fiekeriet 

og fOr at skaffe gode Medepladserj 
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men de fleste bliver dog bygget 
alene med første Formaa! for øje. 
En stor saadan, som Forfatteren 
hyggede fra Land paa en Plads, 
hvor Løjen altid plejede at leje, 
har saaledes trukket hele Løjelegen 
til sig. Brasen lejer jo som be
kendt i grunde Bugter. Jeg blev 
derfor ikke saa lidt overrasket, da 
jeg en Gang ved den Tid da Bra
senlegen fandt Sted· iagttog en stor 
Brasen i en Lejeplads, vi havde byg
get om Vaaren, og som laa ca. 10 
J\1eter ffa en grund Vig, hvor Bra
senlegen ellers altid fandt Sted. 

I mit Fiskevand findes flere store 
Grunde ude i Søen, som altid har 
været udmærkede Medepladser for 
Aborre. Det er de ogsaa nu for 
Tiden, men Fiskene tr'æffes allige
vel ikke nær saa regelbunden der, 
som ved Legepladserne. 

At bygge Legepladserne efter den 
her beskrevne Metode er ganske 
vist forhundet med ikke saa lidt 
Arbejde, meg. Lønnen for Arbejdet 
udebliver ikke, og man vil igennem 
mange Aar have Glæde deraf. 

J .. M.-d. 

Norges Produktion og 
Import af .Fiskeredskaber 

-o-
l en Tid, som den vi lever i, hvor 

det fremforalt gælder om, at være 
eaa selvhjulpen, som muligt, dette 
gæl,der baade for de enkelte Indi
vider, som for de større Samfund 
- Staterne - kan det maaske have 
sin Interesse for danske Fiskere, at 
flla lidt at vide om, hvordan For
huldt'ne med Hensyn til Fiskeriar
tikler er i Nurge, i Landet hvor 
Hovederhvervet er F'iskeri, og hvor 
derfor Tilgan gen og Fabrikationen 
af Fiskeriartikler spiller en endnu 

større Rolle end herhjemme hos os. 
Ifølge "Norsk Fiskeritidende" for 

April iaar ansloges Værdien af Nor
ges Fiskeriredskaber i 1914 - alt
saa før den store Prisstigning be
gyndte - til godt og vel 20 Mil
lioner Kr. I Øjeblikket er Værdien 
mindst det 4-5 dobbelte, 

Det er jo derfor heller ikke un
derligt, at Fiskeredskaberne er en 
meget betydelig Handelsvare i Nor
ge, ikke mindst fordi de maa for
nyes og erstattes med faa Aars Mel
lemrum. Man faar et Begreb om, 
hvilke Værdier der kan ødelægges 
fra den ene Dag til d~n anden, 
naar man hører, at der iaar under 
Foraarsfiskeriet i Nærheden af Sta
vanger i en eneste Nat skal være 
gaaet .Fiskeredskaber tabt til en 
Værdi af flere hundred tusind Kr. 
Saadanne Ulykker, skønt heldigvis 
ikke altid i den Maalestok, indtræf
fer ingenlunde sjældent. 

Paa Grund af disse Forhold har 
den indenlandske Fabrikation af 
Redskaber efterhaanden vokset sig 
temmelig stor i Norge. 

For en Menneskealder siden var 
det ganskA almindeligt, at Fiskeren 
selv og hans Familie handt Garn. 
Dette er nu snart en "saga blott". 
Haandbindingen er bleven for dyr! 
Der er vokset en hel Mængde Fa~ 
brikker frem siden den Tid, i disse 
Fabrikker tilvirkes særlig Garn og 
Vaad, men ogsaa Liner og andet 
Tovværk. 

Den indenlandske Produktion af 
Fiskeredskaber er saaledes nu saa 
stor, at den tilnærmelsesvis dækker 
Landets I·'orbrug. Og dette er naaet 
uden synderlig Hjælp af Beskyttel
sestold. 

For at lllan kan danne sig et Be
greb om Indførselen og Udførelsen, 
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hidsættes nedenfor en Statistik over 
Import og Eksport af Fiskenet i Aa
rene 190(; til 1914. 

Indførsel Udførsel 
(fremmed Vare) (norsk Vare) 

Kl'. Kl'. 
1906 267,400 419,800 
1907 211,800 214,300 
1908 105,500 187,700 
1909 72,800 298,800 
1910 259,000 318,700 
19i1 415,000 266,400 
1912 810,600 313,200 
1913 409,300 310,300 
1914 405,400 455,200 

1906-142,956,900 2,787,500 

I Gennemsnit pr. Aar e. 328,500 
og 309,400. 

Som man ser har Indførselen og 
tI dførselen i de 9 Aar Aar 1906 
-14 omtrent holdt hinanden Stan
gen. Importen af Fiskenet sker ho
vedsagelig fra England (Skotland) 
og Tyskland, og en mindre Del og
saa fra Frankrig og Holland. 

Der er en Ejendommelighed ved 
ovenstaaende Statistik, som straks 
falder i øjnene, nemlig de stærke 
Variationer fra Aar til andet, først 
og fremmest i Indførselen. Dette 
forklares imidlertid derved, at Tran
gen til Redskaber er stærkt veks
lende, alt eftersom Fiskeriet slaar 
godt eller daarligt til. 

Dette varierende Behov hal' ogsaa 
været en medvirkende Aarsag til, 
at de norske Fabrikker har været 
nødsaget til at aabne Eksporten. 
Det er jo nemlig en ikke ringe Be
tydning for en Bedrift at kunne reg
ne med en forholdsvis jevn Omsæt
ning. 

Udførelsen af Fiskegarn til de 
forskellige Lande fordeler sig i Aare
ne fra 1910 til 1914 !!aaledes: 
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Af ovenstaaende Statistik vil man 
se, at det navnlig har været Rusland, 
del' har været Aftager af de nor
ske Fiskeredskaber, og at Exp0l'ten 
til dette Land har været jævnt sti
gende før Krigen. Mange vi! utvivl
somt finde, at det er et ganske ejen
dommeligt Forhold, at Norge paa 
denene Side indfører Fiskeredskaber 
og paa den anden Side af egen Pro~ 
duktion udfører en ligesaa stor Mæng
de. Forklaringen herpaa kan til
dels søges deri, at mange Menne
skerpaadette, som paa lignende Om
raader, nærer den Fordom, at alt 
udenlandsk er bedre end deres eget. 

Maaske var der nogen Grund til 
det Ræ!lonnement, da. den norske 
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lndu~tri var i sin Vorden; men nu 
er det anderledes. Den gamle Op
fattelse er imidlertid ikke saa lidt 
seiglivet. Lidt efter lidt vil man 
dog utvivlsomt lukke øjnene op for, 
at det byder mange Fordele at hol
de sig til de hjemlige Fabrikker, 
Man vil herved bedst kunne faa 
Redskaberne saaledes, som lnan øn
sker dem, og afpasset efter de hjem
lige Forhold. 

En affældig Gedde. 
• -o-

l Gyrstinge Sø, der ligger mel
lem Sorø og Ringsted, fangedes 
forleden Dag en mægtig Gedde. 
Den maaIte fra Snnde til Halespids 
ikke mindre end III cm, Tiltl'ods 
for den store Læ~gde af over en 
Meter, vejede Fiske~l dog kun 181/2 

Pd, Det var nemlig en gammel, 
affældig Fisk, omtrent blind og næ
sten tan dløs. 

Fiskerne, der bragte den i Land, 
opdagede aen ganske tilfældig; den 
stod da lige i Vandoverfladen, imel
lem nogle Vandplanter og rørte sig 
ikke, da de nærmede sig; rimelig
vis kunde den ikke se dem. De 
tog den saa med en Kæteher, men 
paastod, at de meget godt ku,nne 
have taget den med Hænderne. 
Hele Fiskens Udseende var ogsaa 
meget defekt og den københavnske 
Fiskehandler, til hvem underteg
nede 80lgte den, betegnede den då 
ogsaa paa Afregningen som en "ska
bet Gedde". 

Ved Skælundersøgelsen viste den 
øig at være 22 Aar. 

Red. 

Randers Fjord. 
(Fortsat). 
--0-

Brasen: Abrarnis brama L. 
I Gudenaaens nedre Løb mellem 

Silkeborg og Randers hører Brasen 
til de almindeligste Fiskearter, og 
den er paa mange Steder Genstand 
for Fnngst. I Inderfjorden og Grund 
Fjord og den indre Del af Hoved
fjorden indtil Støvring Enge e~ den 
ogsaa ret almindelig, men staar dog 
her tilbage i Hyppighed for dens 
nære Slægtning l?ti1'en, I de yder
ste Dele af Randers Fjord er der 
ikke iagttaget Brasen. 

Brasen lever overvejende af Bund
dyr, som Snegle, Orme, Insektlarver, 
Krebsdyr etc. 

Bryst- og Bugfinner hos Brasen 
Cl' mørke, ofte noget blaalige, me
dens de hos Fliren er stærkt rød
lige. Et godt Skelnemærke mellem 
d~ to Arter ligger ogsaa deri, at 
der paa de nedre Svælgben kun fin
des Em Række Tænder hos Brasen, 
men to Rækker hos Fliren. ' 

Brasenbestanden i Fjorden har 
ikke været Genstand for noget syn
derligt Fiskeri, førend Fiskepriserne 
i 1915-16 gik op til abnorme Høj
der som Følge af Krigskonjuktu
rerne, I Aaret 1915 er del' i Følge 
Meddelelse fra Fiskeribetjent Skaa
ning fisket ea. 10000 kg. Brasen i 
Fjorden til en Værdi af ca. 5000 Kr. 

Flire (eller Blege): 
Abramis blicca Bloch. 

F l i r e n synes at være mere indi· 
vidrig i Inderfjorden og Grund Fjord 
end i selve Gudenaa. Dette staar 
uden Tvivl i Forbindelse med, at 
den paa de nævnte Steder og sær
lig i Grund Fjord har Yngleplad
ser af en mægtig Udstrækning 
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Da vi en varm Sommerdag den 
27. Juni l ~ 16 i Forening med Dr. 
Ostenfeld og Hj. Ussing besøgte den 
indre Del af Grund Fjord, fandt vi 
Gydningen i fuld Gang. 'Paa et 
Areal af ca. l Kilometer i Længden 
og paa Steder over 100 Meter i 
Bredden færdedes Fliren i Tusindvis 
mellem Vandplanter og Sumpplanter 
i de øvre Vandlag. Hver legende 
Hun var omgivet af flere Hanner, 
()g det lykkedes os med Kætchere 
at optage flere gydende individer, 
bl. a. en gydende Hun sammen med 
tre Hanner. De gullige 2Eg, der er 
ca, 2 mm i Diameter af!laUes paa 
Vandplanter, særlig paa afrevet 
Vandpest (Jl:lodea). og vi fik det 
Indtryk, uden dog direkte at have 
iagttaget det, at Fliren selv afbider 
Vandpest-Skuddene, saaledes at de 
driver op i de øfre solbeskinnede 
Vandlæg, hvor Æggene hurtigt kom
mer til Udvikling. Det lykkedes os 
at klække flere Æg, som vi an bragte 
i Glas paa 1/2 Liter, halvfyldte med 
svagt Brakvand fra Ynglestedet. 
Xaar man i nogle Meters Afstand 
fra Gydepladserne hørte paa Flirens 
Færd under Gydningen, lød det om
trent som om Vadefugle bevægede 
sig i Vandet, og vi troede i Be
gyndelsen, at Ti var i Nærheden af 
store Mængder af Rørhønet. 

(Fortsættes). 

Mindre Meddelelse. 
- -x-

Ny Fiskeridirektøl' i Norke. 
Fra og med lste ;Haj er cand. jur. 

Sigurd As::;erson ansat som Fiskeri. 
direktør for Norge. 

Fiskeridirektøren tog juridisk Em
bl.'ds-Eksamen JH07. ansattøs et Aars 
Tid som Assistent hos Xorges Fi
skel'iagent i Hul! - blev derefter 
Sekretær hos den afgaaede Fiske
ridirektør indtil 1913, da han ved 
Fi'skeriagent Westergaards Død blev 
ansat som konstituerert Fiskeriagent 

Hamborg. 

Prisen for Annoncer er: 
1 Gang 15 Øre pr. l-sp. P"titlinje. 
3 12 -. -
6 10 --- -

1,'2 8 -
24 5 

Annoncer. 
-0-

All slags 
ferskvandsfisk 
uppkøbes till hojeste dagspris, 

Fiskhl. Sven Truedssont 

Malmø. Sverige. 

Telegramadress: Trueds80n. 

Telf. 1692-2643 

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

J. (J. OhTistensen. 
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Portions-Ørred, 
større Brred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og Bjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanest.ation. 

--=::::;:::::::::: Kontant Betalinr. :::::::==-~ 

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælres. 

&8~8d81l ftJamllullur. 
relegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskoy. 

P. Hansen &7 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

I i I Porlionsørred, I 
I større Ørred, Gedder, Karper, ~ 
I Suder, Skaller, Aborrer I 
'Æ' købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste }f( i Jernbanestation. li I Kontant Betaling. I 
:!:. G. Domaschke, )i( 
~ Fiøchhandlnnu;. Bel'lin 40, 1f 

I 
Lehrterøtrasse 18-19. 1K 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. )i 

~~~~~~~€~~b.~~~~~~~~~~1 
Fillkeriinspeklør, Magister Chr. Løftinu;. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (<\ktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Entreprenør Nielsen har 
solgt sin Aalegaard. 

-0-

Efter Berlingske Tidende 5/6 1918. 

Grosserer Siesbye har købt den store 
Aaleudklækningsanstalt ved Nykøbing S. 

Det t>r ikke mere end en Maa
nedstid siden, vi fortalte vore Læ
sere om et Besøg ved den store 
Aaleudklækningsanstalt ved Hou Vig 
i Nærheden af Xykøbing S. og om 
dens Indehaver, Entreprenøl Niels 
Nielsens ikke helt almindelig Løbe
bane. Hans Anlæg til Udklækning 
af de smaa Glasaal har i Tidernes 
Løb været gæstet af mange Inter
esserede fra Alverdens Egne. De 
har faaet Lov til at se saa galt de 
vilde men Hemmeligheden ved 
det hele: Den passende Salthold
dighedsprocent, som Entreprenøren 
havde fundet ud af at byde Aalene 

paa*) - den fik ingen at vide. Den 
kendte kun Entreprenøren og hans 
Søn. 

*) Den af ovenstaaende Forfatter 
omtalte passende SalthoIdighe<lspro~ 
cent for Aalene maa rettere om
skrives til at gælde for Aalenes Føde, 
særlig alle de mange Smaakrebs, 
som ! bedst trives, ved en bestemt 
Saltholdighedsprocent. 

Det, der betinger Fiskenes hur
tige Vækst, er i al Almindelidhed, 
og for AaIenes Vedkommende i Sær
deleshed, en passende~ V andtempe
ratur i Forbindelse med rigelig, 
lettilgængelig X æring. Den lave 
Vandstand, som fandtes paa de ind
dæmmede Arealer ved Houvig, be
virkede, at Vandet om Sommeren 
fik en meget høj Temperatur. Dette 
var ikke alene gunstigt for Aale
Fordøjelsen, og animerede den til 
at søge Føde, men det var ogsaa 
gavn1i~t for det lavere Dyreliv i Van
det. Naar saa dertil kom, at Be
tingelserne for detta lavere Dyre
livs Trivsel, yderligere begunstiges 
af Entreprenør Nielsen ved at give 
Vandet en bestemt særlig hel
dig Saltholdighedsprocent, fOl'staar 
man, at Resultatet maatte blive 
glimrende. 

Red. 
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Indtil igaar. Da sluttede nemlig 
Grosserer Siesbye (Ferd. Andersen 
& 00.) Kontrakt med Entreprenør 
Niels Nielsen om Køb af Ejendom
men "Hou Vig" med tilhørende 
Aaleudklækningsanstalt for 250,000 

Det lykkedes os ikke iaftes at 
fa:;!. telefonisk Forbindelse med En
treprenør Nielsen - han er en 
Mand, der gaar tidlig til Ro, men 
er til Gengæld oppe hver Morgen 
før 4 -; men naar han har skilt 
sig af med sin Aalegaard, er det 
sikkert ikke for at sI aa sig til Ro 
som Rentier, snarere fordi han har 
noget nyt under Planlæggelse. 

Cth. 

Ferskvandsfiskeri
foreningens Generalfor

samling i Fredericia 
den 8. Juni 1918. 

Formanden, Brygger, cand. polyt. 
Bie, all.bnede Generalforsamlingen 
med at byde Forsamlingen Velkom
men og gik derefter over til en 
Omtale af den første Sag paa Dags
ordenen: "Beretning om Virksom
heden". Under dette Punkt gav 
Formanden Meddelelse om "Magister 
O. V. Otterstrøms Arbejde for at· 
faa konstateret Nytten af 0rred
udsætning i de danske Aaer. For 
at faa klaret dette vigtige Spørgs
maal, som jo absolut trænger til 
en Løsning, er det nødvendigt, at 
der til Forsøgene vælges Fiske
vande, hVor Udsætningens Resulta
ter kan kontrolleres. 

Dette maa gøres saaledes, at al 
den nedadsøgende Ungfisk kan ind-

fanges, saa, man med Bestemthed 
ved, hvor mange Ungfisk, der vil 
udvandre. Ligeledes maa man i 
det samme Fiskevand have saa
d anne Fangstindretninger, at man 
dermed er i Stand til at konstatere, 
hvor mange Legflfisk, der atter vil 
vanore tilbage til Aaen. Hvis man 
nemlig har disse Tal, tilligemed 
II dsætningstaIlet "for 0rredyngelen, 
kan man, naar Forsoget kommer til 
at strække sig over en tilstrække
lig lang Aarrække, faa Lejlighed 
til at konstatere Nytten af en saa
dan Udsættelse af 0rredyngel. At 
et saadant Forsøg, naar det bliver 
tilstrækkelig om'hyggelig gennem
ført, hvad Magister O.S Navn er 
en tilstrækkelig Borgen for, vil 
være af den aller største Betydning 
for den fremtidige Udvikling af det 
danske Frivandsfiskeri, derom er der 
ingen Tvivl. Hvis det ved samme 
Lejlighed lykkes at faa konstateret 
med klare, rene Tal, at en passende 
Udsætning af Ørredyngel paa dertil 
egnede Steder forøger ikke alene 
Fiskeriet i de ferske Vande, men 
tillige og ikke mindst ogsaa F'iske
sk~riet i de nærliggende salte Vande 
(ved Aaernes Udløb i Havet), saa 
var vi naaede et betydeligt Skridt 
videre hen til Forstaaelse og Sam
arbejde med Saltvandsfiskerne. Og 
"et saadant Arbejde er aldeles nød
vendigt, hvis vi skal opnaa det 
størst mulige Udbytte for begge 
Grene af vort Fiskeri. Foruden 
disse almindelige Undersøgelser 
er det ogsaa Meningen at søge 
konstateret ved Forsøg, om Fi
skevande som vore danske Aaer 
med Fordel kan drives som An
delsforetagender. Sagen er jo nem
lig den, at det af alle F'iskeri
autoriteter Verden over betragtes 
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som en absolut Nødvendighed, at 
der for større samlede Fiskevande, 
hvad enten det drejer sig om Søer 
eller Aaer og Bække, eller begge 
Dele tilsammen, maa forlanges, hvis 
det skal bringes til at give det 
størst mulige Udbytte, at saadanne 
Fiskevande er paa et Interessent
skabs eller en Enkeltrnands Haand, 
saa bl. a. Til- og Afløb kan kon
trolleres og fuldtud udnyttes af de 
samme, som ejer Fiskeretten i det 
mellemliggende Fiskevand . 
. Hvis derfor Nytten af Udsætning 

af Ørred- eller anden Fiskeyngel 
kunde paavises aldeles bestemt ved 
Forsøg, var vi dermed naaede et 
godt Skridt fremad mod Fælles
drift af samlede Fiskevande, idet 
Befolkningen saa af sig selv - i 
Haab om pekuniær Vinding - vil 
gaa til Sammenslutninger ganske i 
Lighed med, hvad der har fundet 
Sted paa Andelsvirksomhedens Om
raade indenfor Landbruget. 

I Erkendelsen heraf har Fersk
vandsnskeriforeningen fra første 
Færd af stillet sig velvilligt til 
Magister Otterstrøms Planer og for
anlediget, at Staten til Forunder
søgelser af denne Sag har bevilget 
Foreningen 500 Kr. 

Ifølge de Undersøgelser, som Hr. 
O. har foretaget i denne Anledning, 
synes det at fremgaa, at der er to 
jyske Aaer, nemlig Lilleaa i Vest
jylland og Villestrupaa i Østjylland, 
hvor Forsøgene kan gennemføres 
paa en saadan Maade, at der er 
er al mulig Grund til at baabo paa 
et gunstigt Resultat. 

Bestyrelsen agter i den Anledning 
at indgive et Andragende paa inde
værende Aars Finanslov, om en Be
villing paa 10,000 Kr. aarlig i 10 
ARr for at faa disse Forsøg iværk-

sat. Det er Meningen, at Magister 
Otterstrøm skal være Leder af For-. 
søgene. Dette vedtoges af Gene-
forsamlingen. 

Efter Forslag af Kassereren, Sag
fører Nors, Ribe, vedtoges det end
videre af Generalforsamlingen at 
indsende en Skrivelse til Ministeriet 
for at søge udvirket, at der gives 
Politimyndighederne Landet over 
Paalæg om en strængere Haand
hævdelse af den ny Fiskerilov, saa
ledes at bl. a. Skydning og Fangst 
af Gedder i Fredningstiden for
hindres. 

Redaktøren, Doktor Hoffmeyer, 
gav derefter en kort Redegørel~e 
over .Foreningens Arbejde med For
delingen af Fiskeriartikler til Fersk
vandsnskerne. Da Sagen allerede 
tidligere har været udførlig behand
let ber i Bladet, skal vi ikke paany 
trætte vore Læsere dermed. 

Efter Forslag af d'Hrr. Fiskeri
ejere P. Hansen og P. Jørgensen, 
Lunderskov, nedsattes der derefter 
et Udvalg, bestaaende af National
bankdirektør Joh. Lauridsen og Dr. 
Hoflrneyer; dette Udvalg skal sup
pleres med et Medlem af danske 
Dambrugeres Forening. Hensigten 
med Udvalget er at søge udvirket 
dels gennem egne Autoriteter og 
dels gennem de fremmede Regerin
gels Repræsentanter her i Landet, ' 
at der bliver givet Dispensation fra 
Eksport-Rationeringen af Fisk, der 
er kunstigt opdrættede i Damme, 
da disse Fisk maa betragtes som 
et lent Luksus-Produkt, der avles 
alene med Eksporten for øje og 
dertor ikke kan komme i Betragt
ning i noget andet Øjemed. 

"Formanden gav derefter atter 
Ordet til Kassereren, Sagfører Nors, 
for at denne kunne fremlægge Aars· 
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]' erskval1 dsfiskeriforenil1gel1s Regn sk ab 
for 1917. 
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Indtægt: 
Bilag Overført Kassebeholdning fra 19l(; 

A. 1. I\ontingent i 1917 af 178 Medlemmer ti, 4 Kr. ..... . 

" " 2 Restancer for 1916 a 4 Kr .................... . 

" " 
" 

z. 
" 

3. 

" 
4. 

" 
5. 

" 
6. 

" 
7. 

];~xtrakontiogent ifølge Medlemslisten ............. . 
Indtægt af Annoncer i Bladet............... .. .. 
Bidrag fra Ministeriet til Cndersøgelse af passende 
Forsøgsvande .................. '. . . . . . . . . . .. . .. . 
6 Postabonnenter betalt ......................... . 
Salg af [) Lovexemplarer ........................ . 
Refunderet Porto ............................... . 
Indvundne Renter .............................. . 

Kr. 451,87 
712,00 

8,00 
141,00 
119,07 

500,00 
25,80 

1,00 
27,36 
31,74 

Kr. 2018,44 

Pr. Kassebeholdning at overføre til Aaret 1918 ........... Kr. 194.G2 

Udgift: 
B. Bladets Trykning m. m ..•.......................... 
C. Porto, Telegrammer, Papir og Tryksager m. m ....... . 
D. Forskellige Udgifter .............................. . 
E. Rejseudgifter og Diæter m. v •....•...•.•..•••.••... 

Beholdning ...................................... . 

R i b e, den 31. Maj 19]8. 

Kr. 1129,29 
lfiO,1)6 
395,17 
138,70 
194,62 

Kr. 2018,44 

Jttl. Nors. 

Efter Anmodning har jeg gennemgaaet foranstaaeude Regnskab 
fOl' J 917 og fundet det i Overensstemmelse med Bøger og Bilag. 

B r a m ro i n g e, den 6. Juni H)18. 
V. Eich. 
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rcp-uskabet. En Genpart af dette 
find.ls andet Steds i Bladet. 

Efterat Forsamlingen hayde god
kendt Regnskabet, skred FOl'sam
lingen derefter til Valg af Bestyrel
sesmedlemmer. De fem afgaaende 
HeITer : Fiskeribestyrer N. Pedersen, 
Brahetrolleborg, Godsejer Briinings
Hansen, Direktør Christiansen, ,Ted
sted Mølle, Købmand Schmidt, Kol
ding, og Sagfører Nors, genvalgtes. 

Til Hevisorer genvalgtes Proprie
tær Eich og nyralgtes Apotheker 
Lind, Ribe. 

Under "Eventuelt" gav underteg
nede Hedaktør derefter Meddelelse 
om sine Planer med Hensyn til 
Oprettelsen af en ny stor, tids
svarende Fiskehald i København, 
samt sluttede med at meddele, at 
Sagen Yilde blive bragt frem paa 
Dan sk Fiskeriforenings Generalfor
samling, hvis der kunne blive Lej
lighed dertil. 

Formanden sluttede derefter 
Generalforsamlingen llled en Tak 
til de Fremmødte. 

Red. 

Garvning af Net med 
Egebark. 

-o-
I' disse Krigstider, hvor det er 

saa vanskeligt, ja næsten umuligt 
at faa Varer fra fremmede Lande, 
gælder det om at benytte, hvad vi 
selv raader over indel1for Landets 
Grænser. I vor gode Egebark har 
vi saaledes et ganske udmærket 
Middel, som med stor Fordel kan 
benyttes til Præservering af Fiske
net. 

Frelllgangslllaaden er følgende: 

Man fOI'skaffc>r Egebark saa 
findelt Tilstand som muligt, anbrin
ger dernf et tyndt Lag paa Bunden 
af et Kar af passende Størrelse ef
ter det N et, der skal beh andIes, 

derover et Lag Net, derpaa 
atter Egebark skiftevis med Net, til 
Karret er næsten fyldt og anbrin
ger derpaa paa hele Bunken. 

Karret fyldes saa med kogende 
Vand lige til Uanclen og henstaar 
derefter i 24 Timer. Efter den 
Tids Forløb el' Nettet farvet, om
tl'eut som om det var behandlet 
med Catel'hu, det el' hIpven hold
bart og modstandsdygtigt mod For
raadnelse. 

Saadan nudp!t Egebark kan blandt 
andet faas hos GaTver Ditmann, 
Korinth, Fyn. 

Nogle Iagttagelser 
fra Finland over Ørredens og 

Laksens Bidelyst under og efter 
Legetiden. 

I Fiskeritids$kriftet fot' Finland 
Nr. 11 findes et Par Artikler om 
ovenstaaende Emne, som vi korte
lig skal fol' vore Læsere: 

Om ,Ørredfiskeri i Le,qetiden skriver 
saaledes Juhani Aho, at gamle finske 
Fiskere paastaar som aldeles be
stemt, at Ørreden ikke bider i I..ege
tiden, men nok i Tiden derefter. 

Fredningstiden fol' Ørred varer i 
Finland fra den 12. September Klo 
12 til1ste Maj. Paa Grund af 
Mangelen pan Næringsmidler er det 
dog tilladt for Tiden at fiske hele 
Aaret. Forfatteren af disse Linjer 
besluttedp paa Grund af denne Tn~ 
lade Ise at undersøge, om det virke-
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lig forholder sig, som de gamle 
Fiskere fortæller. 

'Sammen med en Kammerat be
gyndte vi derfor vort Fiskeri efter 
Ørred Søndagen den 26. August. 
De første tre Dage fik: vi en og 
anJen større Fisk. Om Onsdagen 
fik jeg saa med Flue en Ørred paa 
5 kgs Vægt. Om Torsdagen en paa 
4 kg, men ingen om Fredagen og 
Lørdagen, tiltrods for at vi gjorde 
Forsøg med alle mulige tilag!< Fiske
grejer. Først den følgende Søndag 
den 2. September begyndte Fiskene 
atter at bide. Derefter fik jeg til 
og med den 14. September 9 større 
Ørreder fra 3 til 8 kg.s Vægt. 
Nogle sled sig ogsaa løs i disse 
Dage, saa man kan sige, at OUl

trent fire Ørreder bed hver Dag, 
skøndt jeg maa tilstaa, at jeg var 
meget lidt flittig til at fiske i 
det nævnte Tidsrum. Fredagen den 
14. September, fik jeg to store Ør
reder, hvoraf den ene, en Hun,' 
vejede 71/2 kg. I de følgende Dage 
fangede jeg derefter fire ganske 
pæne Ørreder, derpaa to og ende
lig den 17. September endnu en. 
Det saa sIlaledes ud til, at de gamle 
Fiskeres Spaadom ikke skulde gaa 
i Opfyldelse. 

Men jeg forregnede mig alligeveJ; 
thi efter den 18. September fik jeg 
ikke en eneste større Fisk. Min 
Kammerat fangede ganske vist et 
Par Strejkebrydere, men Undtagel
sen bekræfter jo Heglen. Siden 
gjorde jeg forgæves alle mulige 
Forsøg, men ganske uden Resultat. 

Smaaørrederne nappede ganske 
vist lidt endnu, men ikke mere paa 
Flue, de vilde nu have Bundføde. 

Om Laksens Bidelyst . i Finland 
skriver E. Hellevaara i en Artikel 

samme Tidsskrift. Forfatteren 
begyndte sine Undersøgelser ved 
I'untarinkoski i Begyndelsen af No
vember Maaned. Lufttemperaturen 
var e. + 4° C. og Vandets + 5) C. 

Med saa lav Lufttemperatur var 
det paa Forhaand givet, at Laksene 
næppe vilde bide 11aa Flue, da alt 
Insektliv var ophørt paa denne 
Aarstid. I Puntarinkoski Damkultur 
bed ganske vist Fiskene paa Flue, 
som forsøgtes udkastede; men Fi
skene der var vante til at blive 
fodrede og levede derfo~ under 
ganske andre Forhold end Fiskens 
i Floden. 

Men med Flue maatte der allige
vel begyndes, for at konstatere 
Fakta. Uesultatet kom da ogsaa 
til at svare til Forventningerne, idet 
der iaIt kun blev fanget et Par 
ganske smaa Fisk med dette Red
skab. Ved Undersøgelsen viste det 
sig, at Laksene bed lige godt, eller 
om man vil lige daarligt paa de 
forskellige Slags Fluer; de mørke 
vare ikke bedre end de gule. Gan
ske ejendommeligt . var den Om
stændighed, at flore af Smaalaksene 
val' fæstede til Krogen fra ydre 
Siden, sædvanligvis fra Halsen. En 
Gang fik jeg tre Gange paa Rad 
Fisk paa denne l\1aade. Appetiten 
savnedes aabenbart hoe dem; de 
kom blot af Nysgerrighed i Nær
heden af Krogene. Den tredje'Dag 
begyndte jeg at anvende Kroge af 
Middelstørrelse, lom jeg agnede 
med Mariner (Coregonus albula). 
Efter et Par Minutters Forløb fik 
jeg Bid og fangede en lille Laks 
paa l kg.s Vægt, og i Løbet af et 
Par Timer havde jeg paa samme 
Sted taget 6 Stykker. Den største 
Fisk val' en Hun og havde en 

Længde af 61 cm, den vejede 2,:i 
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kg. Den havde ikke leget samme 
Efteraar. Iblandt Fangsten fandtes 
o,gsaa en anden steril Hun, som 
vejede 1,3 kg og ha,vde en Længde 
af 54 cm. De andre var - alle 

Hanner, hvis V ægt varierede mel
lem 0,9 og 1,2 kg. Der var saatedes 
ingen større Laks imellem dem. 
Medestedet var i iævn Strøm mel
lem første og andet Fald. Den 
følgende Morgen vaagnede jeg med 
gode Forhaabninger, og allerede 
ved første Kast fik jeg Bid og iland
bragte en Han, der vejede 1,2 kg. 
Men hermed var det desværre ogsaa 

, forbi med Dagens Bytte med Und
tagelse af et Par smaa Laks, som 
fangedes paa anden Madding. Den 
følgende Dag var Heldet ikke bedre; 
hele Udbyttet blev da en Hanlaks, 
som vejede 1 kg. Fisk var der 
imidlertid nok af i Fossen, jeg !laa 
dem stadig nærme sig Maddingen, 
men ingen vilde bide. 

Efter disse og de i foregaaende 
Artikler skildrede Iagttagelser at 
dømme, synes det at fremgaa gan
ske tydeligt, at hverken den lege
modne Hunørred eller Hunlaks i Fin
land bider, saalængt' Legetiden 
varer. 

Red. 

Annoncer. 
-0-

Indmeldelse' i 

"Ferksvandsftskeriforeningen" 
sker til Kontoret 

eller et Medlem af Bestyrelsen. 

Aarskontingent 4 Kr., Medlems

. bladet gratis tilsendt. 

Aarsabonnement paa Bladet 
tegnes paa alle Postkontorer. 

Pris 4 Kr. 

med Tillæg af Postpenge. 

All slags 
ferskvandsfisk 
uppkøbes till hOjeste dagspris, 

FiskhI. Sven Truedsson, 
Malmø .. Sverige. 

Telegramadress: Truedsson. 

Telf. 1692-26<13 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæli:-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisli af Karper og Suder til bil
Heste PI'iser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Oh/ristensen. 



Ferskvandsfiskeribadet Nr. 12 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder· 

samt prima Sættefisk og 8jneæg 
i aUe Orl'edarter li:øbes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæu, Yngel og Sættefisk i alle Orredarier 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder . 
sælges. 

~9~9d81l fiJamllulfur. 
Telegr.-Adr.: 
Dumkl.Iltur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P •• Tm·{lensen, 
Lunderskov, Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

®~~~~t'-~~t3~~iE,~~~~i®~~!~,~~I@@~~i~~@~~~~i~~~~!~~!€(j 
Æ ~ 

I Portionsørred. I Æ ,~~ 

l( større Ørred, Gedder, Karper, )i{ 
~ ~ I Suder, Skaller, Aborrer' I 
1K købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste ~ 
W Jernbanestation. }E 
Æ i )K K ontant Betaling. Jir 
~ ~ 
~ G. Domaschke, ~ 
~ I<'ischlulndlnng, Hedi .. 40, )!( 
"'" I.ehl'terstrasse 18-19. \tl ffi ffi 
~ Telegr.-Adr.: li'orelle.nhandel. }J( 
ffi ~ 
~~tl;.-1':..a\'>·;;t\'>·/)~·-1~id~·/,\'·...1~~.:1~·/t·'·6,,-1~·~~·~b..d~ s:?S:l;a~ldb.dbJdb..d~dS:l.dA 
W~P'~P'<.:.t'l",tJ~Y'~~b!~~!~v·'Y'~;)~~Y'~Y'L,,;?!<':'Yl~/I,v<-:.p·~Y'~~~~~~ 

Fiskeriinspektør, l\1agister Chl'. Løfting, Lykl{esho]msalle 3 A, København, 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Til Efterretning for Ansøgere om 
Rekvisitionssedlflr paa Fiskel'iartik· 
le roffentliggøre8 nedenstaaende Sk}'i
velse fra Fiskeridiriktoratet: 

Fiskeordningens Kontor 
Hotel ,.Kongen af Danmark" 

København K. 

Til Fershandsfiskeriforeningen. 

Hoslagt fremsendes ] R Stk. He
kvisitionssedler, Nr. 8726-8H3 paa 
Net, Tvist. og Hampetoyværk, som ! 

efter de modtagne Bestillinger el' I 

tildelt Fiskere indenfor Deres Virke
omraade. Rekvisitionssedlerne be
des udlereret til de \'edkommende 
Fiskere. Begrundet pall, de tilstede- ' 
værende Beholdningers Utilstnckke
lighed, har de indgi vue Bestillinger 
som Regel ikke kunnet imødekom
mes i fuldt Omfang, ligesom nogle I 

nestillinger eventuelt helt har maat
tet udel ades. Beholdninger af de 
finere Garnnumre (60/6 - 60/9) er 
særlig smaa, hvorfol' der muligens 
i nogle Tilfælde vil være anvi&t Er
statningsnumre for disse. 

Indtil videre vil det ikke være 
muligt at effektuere andre Bestil~ 
linger paa de foraneævnte Varer 
end de hermed følgende Rekvisi
tioner udviser. 

Eventuelle nye Bestillinger kan i 
Øjeblikket ikke modtages og bedes 
derfor tilbageholdt, indtil nærmere 
~leddelelse desangaaende modtages 
herfra. 

For Fiskeordningens Kontor 
F. Y. Mm'tensen. 

NB. Paa given Foranledning beder 
man Dem gøre Fiskerne op
mæl'k''iOlnme paa, at det vil 
fremme Vareekspeditionen og 
spare Postforsendelse og Ar
hejde, 'om Fiskerne, inden de 
afsender Itekvisitionssedler til 
Lc\'oran døren! e, underskriver 
Sed lel'l1e og tilføjer fuld Post'-
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Dyrkning af Pil! 
-x-

Aalekuber er næsten' ikke til at 
faa mere; og for ile enkelte, som 
er i Handelen, forlanges der ghtde
lig 12-14 Kr. pr. Styk, medens 
den almindelige Pris før Krigen 
var c. 4 Kr. N aar man spørger de 
Handlende, hvorfor Aalekubern~ er 
saa urimelig dyre, faar man til 
Svar, at der ikke er til at opdrive 
Pil her i Landet til at lave dem 
af. Før Krigen kom den Baand
pil, vi havde Brug for herhjemme, 
for Størstedelen fra Tyskland, men 
nu er al saadan Import stal}dset; 
Resultatet heraf er, at vi omtrent 
fuldstændig mangler Baandpil. 

I et Land som Danmark skulde 
man synes, saadant val' ganske 
umuligt, idet vi har et Klima, der 
passer meget godt for Dyrkningen 
af Pil samt rigeligt med Jord, der 
egner sig udmærket dertil; men 
ikke desto mindre el' det en sørge
lig Kendsgerning, at Pil ikke dyr
kes rationelt hertillands udover 
ganske smaa Arealer. Da det der
for maaske kan interessere nogle 
af Bladets Læsere at høre, hvor
ledes man bærer sig ad med Dyrk
ningen af Pil, skal vi gengive 
nogle 'Meddelelser, som findes i det 
sidste Hefte af "N orsk Fiskeri
tidende" for Maj Maaned iaar. 
Forfatteren til samme Artikel er 
Bruksejer Em. Simonsen, Rana pr. 
Sandnes. 

Bruksejer Em. Simonsen skriver 
følgende: Pilen skal have god Jord, 
som helst bør kulegraves, og" af
grøftes godt (helst med aabne Grøf
ter, da Pilen ellers let søger ned i 
Drænrørene med sine Rødder og 
stopper Vandet). Paa stiv Lerjord 

eller tør Sand vokser den ikke. 
Den gødes, inden Stiklingerne sæt
tes, men ikke for stærkt, da Pile
skuddene ellers blive for lidt haard
føre mod 'Frosten. Senere vødes 
saa ofte, som det anses for nødven
digt, de første fire Aar hvert Aar. 
og Gødningen spredes og nedkastes 
mellem Pilerødderne. Der kan an
vendes Kunst- eller Naturgødning, 
eller begge Dele. 

Plantningen foretages om For
aaret, før Pilen begynder at skyde, 
og der anvendes Stiklinger af 30 
cm Længde. Stiklingerne skæres 
af kraftige et- og toaarige Skud, 
senest i Marts før Saften begynder 
at gaa. Stiklingerne sættes i Rad 
med 75 em mellem Raderne, Baand
pil 50 cm og Kurvespil 40 em 
mellem hver Stikling. Der maa 
hakkes 2 a 3 Gange om Aaret mel
lem Raderne for at holde Ukrudtet 
bode. Paa større Plantninger, bru
ges Hestehakke. Naar Tøndebaands
plantningerne bliver store, kvæler 
de selv Ukrudtet. Den plantede 
Pil staar de første to Aar ganske 
urørt for il,t faa et kraftigt Rodnet, 
saa skæres den ned til ~ cm fra 
sit Udspring med en skarp Kniv 
eller Sav. Slud Pilen benyttes til 
Tøndebaand, skæres den efter 
nævnte to Aar (Rodfæsteaarene) 
ned, saa kun de tre kraftigste Skud 
paa hver Rod, som det er Menin
gen skal naa Tøndebaandslængde 
(e. m), dette Aar faar Lov 
at vokse frit, hvorefter den gødes 
godt. Saa staar den i Almindelig-

'hed 3 Aar urørt, for at den kan 
faa den nødvendige Tykkelse til 
Baand. 

N aar en Plantning anses for at 
være fiCl'dig, nedskæres hele Styk
ket. Det som ikke passer til Tønde-
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baand, kan bruges til Kurvearbejde 
. eller Stiklinger. Naar en Plantning 
saaledes er nedskaaret, gødes den 
godt og holdes ren for Ukrudt, 
indtil den kan klare sig selv. Naar 
de to Rodfæsteaar er forbi, kræver 
'I'øndebaandpilen fire' Aar mellem 
hver Gang den skæres; man bør 
derfor have 4 Plantninger i Gang 
for stadig at have en færdig til 
Skæring. Kurvepilell skæres hvert 
Aar efter de to Hodfæsteaar, gødes, 
naar det er nod vendigt og holdes 
ren. 

Som gode Sorter anbefaler Bruks
ejer Simonsen Salix virninalis. 
Denne er god baade til Baand- og 
Kurvepil. Til Knrvepil anbefales 
ogsaa Salix JJurpttt·ea. Men ogsaa 
Sorterne Salix smithianR ogsaa 
kaldet laneeolata, Salix acnminata 
og Salix daeykladas kan bruges. 
Pilen nedskæres fra Oktober til 
Marts. Skal Pilen afbarkes maa man 
sætte den i Vand om Foraaret. saa 
Barken løsner sig, eller ogsaa af
barke den straks efter Saftens Op
stigning. N aar Saften gaar, lader 
Barken !'lig let afskræUe. Barken 
løsner ogsaa i kogende Vand, men 
Pilen taber da sin hvide Glans. 

Baandpilen betragtes som moden, 
naar den er 2,\!O m. høj og har 
naaet et Tøndebaands Tykkelse. Da 
nedskæres den til Baandstager, som 
leverer to Tøndehaancl ved at klø
ves efter Marven fra Spidsen. 

Baandstagerne m all. ikke fældes 
i Safttiden ; thi sall. mister de let 
Barken. 

Bed. 

-=C.-~=~~=-=~~===~===-~~~ 

Om Anvendelse af Lys 
i . Fiskeriets Tjeneste.*) 

AI' Dr. R. Gast. , 
Assistent ved den zoologiske' Station i 

Neapel, f. r. ved Fiskeriselskabet 
Nekton, Fiume. 

I 41. Aargang, Nr. G, af "Deut
sehe Fischerei\(eitung" 1918 findes 
en kort Bemærkning om Indførelse 
af Hingvaadet (det amerikanske "Po
senet", "Snurpenot") i 0stersøfi
skedet; men det omtales ikke, om 
dette Fiskeri drives om Dagen el
ler om Natten ved Lys. Da stør
ste Parten af alle Valldrefisk her j 

SYden fanges om Natten ved Hjælp 
af Lys med Landdragnings- og Ring
vaad, vil jeg gerne gøre -opmærk
~011l pall. denne Slags Fiskeri. Jeg 
er overbevist om, at de nordiske 
Vandrefisk vil forholde sig paa sam
me Maade overfor Lys som de syd
lige Arter, der jo tildels er de samme. 

Der er allerede gjort Forsøg meu 
Anvendelse af Lys ved Fiskeriet i 
Norden. I "Der Fischerbote", 5. 
Aargang Nr. 5, heskriver F. Duge 
i en Meddelelse om "Anvendelse 
af elektrisk Lys ved Fiskeriet" for
skellige Forsøg, der er foretaget i 
Norge meu Brislingf1skeriet. 

Man benyttede elektriske Lamper 
paa 700-1000 Lys. _ Der blev ikke 
naaet noget Resultat, tilclels vel af 
den simple Grund, at der ingen 
Brislinger var i Fjorden, mens For
søget foretoges. Men jeg tror og
saa, at det var uheldigt at vælge 
elektrisk Lys, ua Lyset fra Pærerne 
(da Lamperne blev sænket ned til 
en Dybde af indtil 70 m, antager 

') Artiklen er gengivet i ))Fra Havet{( 
efter ))Dcr Fischerbote{( X, Nr. 3 
~-4, lidt forkortet. Red. 
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jeg, at der 'ved Forsøg'et anvend
tes Glødepærer og ikke Buelampc'r) 
indeholder mange røde Straaler, der 
hurtigt optages af lInnandet og der
for ikke lyser ret langt. Det er 
imidlertid Hensigten med Belys
ningen at hidlokke .Fiskeno saa langt 
borte fm som muligt. Det unvemlte 
Lys vil derfor være lilla meget desto 
virksom mare, jo stærkere det er, 
og jo mindre det svækkes af Van
det. Hvorvidt der i~ orden er gjort 
andre Forsøg, maaske Jlled andre 
Lyskilder, er mig ubekendt, men 
er der ikke det, da vil man sikkert 
llled Udbytte kunne efterligne de 
Metoder, der anvendes her. 

Som omtalt bliver Fiskeri ved 
Lys anvendt her ved Fangst af næ
sten alle Vandrefisk. Kun Tunfisk 
og enkelte a.1dre gaar ikke efter 
Lyset. Derimod fanges Sardeller, 
Sardiner, Brisling, Makrel og an
dre Fisk ved Hjælp af Lys. 

Fremgangsmauden ved Fiskeri 
med Lys er lidt forskellig for de 
forskellige Fiskearters Vedkom
mende, og Iagttagerell faar det Ind
tryk, at Fiskene s@ger Lyset af for
skjellige Grunde. Nogle bliver, naar 
de overhovedet tiltrækkes af Lys 
(hvad slet ikke altid er Tilfældet), 
dragne som af en magisk Kraft, som 
de ikke mere kan frigøre sig for. 
Andre benytter det oplyste Olllraade 
nærmest som J agtdistl'ikt, thi meget 
snart samler sig ullder Lampen en 
Mængde Krebsdyr, Orme, Fiske
unger osv., som Ivrigt jages af de 
større Fisk. Den første Gruppe 
(Sardeller osv.) trækker efter nogen 
Tids Forløb i Sværme omkring Lys
baaden, og man faar det Indtryk, 
at Fiskene anstrenger sig for at 
fortsætte deres Vandring, men at 
Lyset ikke tillader dem at slippe 

ret l an b Ol" t. Derimod kommer
.YlakrellerJle sikkert kun under Ly
Hd for at gøre Fangst. De ophol
(ler sig i nogen Dybde, hvorfra de 
fra Tid til anden lynsnart skyder 
op til Overfl~den for at ,nappe en 
Fisk og da igen forsvinde i Dybet. 
Ofte blin1r de ogsaa kun kort Tid 
under Lysbaaden for derpaa at 
trække vldere. Kun naar de i læn
gere Tid har været udsat for Ly
set, er' de ganske under dettes Ind
flydelse. Det er imidlertid en Be
tingelse, at enhver Rystelse af Baa
den undgaas, Fiskene lader sig 
ikke forstyrre af Talen og Haaben 
(de hører aabenbart ikke), men en 
ufol'sigtig Bevægelse med "Foden, 
en Genstands Fald, kort sagt en 
Hystelse el' for det meste tilstræk
kelig til at jage Fiskene bort. I 
Reglen forsvinder de kun for kort 
Tid i Dybet for snart igen at dukke 
op, ofte er dog Forstyrrelsen til
strækkelig til ganske at jage dem 
bort. Ikke sjælden opholder Fiskene 
sig i Dybet, uden at Lyset kan 
række dem, og kun de opstigende 
amaa Luftblærer viser den erfarne 
Fisker, at de er dernede. Af en 
eller anden ukendt Grund bliver 
Fiskene dog i Dybet og kan ikke 
naas af Nettene. I ma.anelyse Næt~ 
ter nytter det ikke at fiske med 
Lys. Ogsaa ved Nymaane giver 
Fiskeri ved Lys daarlige Resultater. 
l første Tilfælde virker ~hanelyset 
sikkert forstyrrende, i sidste er det 
sandsynligvis de i denne Periode 
stærke Strømninger, der er uhel· 
dige. 

I Omegnen af Fiume anvendes 
der to Hlags Net til Ii'iskeriet ved 
Lys, nemlig Landdragningsvaad og 
Ringvaad ("Snurpenot"), højst 80 
F\tvne langt og 23 Favne dybt i 
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Munden. Til hvert Net hører en 
eller flere Lysbaade og Fangtbaaden 
der bærer Nettet. Landdragnings-

. vaadet benyttes kun ved Kysten, 
der maa være fri for Sten~ medens 
Fiskeriet med Ringvaad er mere 
uafhængigt af Kysten og kan drives 
paa Baukerne. I Lysbaadene er 
der kun een Mand, der staar i For
enden af Baaden bag den i en 
Jernramme for Boven ophængte 
Lampe og ror forsigtig, mens han 
holder øje med Fisk'ene. Til Be
lysning blev oprindelig anvendt 
brændende Træspaaner, der brændte 
i en GiUerkurv af Jern foran Bo
ven. Senere anvendte man Acety
lenlamper, der stadig blev forbed
rede og forstørrede; nu bliver de 
mere og mere fortrængt af Petro
leumsglødelamperne paa 500-1000 
Lys, der er meget besparende. og 
brænder godt i haard Blæst. For
nylig er man ogsaa begyndt at gøre 
Forsøg med Lamper, der sænkes 
under Vandfladen. Derved udnyt
tes Lyset bedre, da det ikke til
bagekastes fr'a Overfladen; tillige 
er der den Fordel derved, at Lys
baadene med deres Lamper ikke 
kan ses langt borte fra og derfor 
ikke forstyrrer Skibsfarten saa me
get som aabent brændende Lamper 
særlig i snævre Farvande. I Krigs
tider har det naturligvis særlig Be
tydning, at Lysbaadene er forholds
vis usynlige, navnlig i kritiske Far
vande. 

Fiskeriet foregaar pall. den Maade, 
at Fiskerne ror ud til de Pladser, 
hvor de antager, at der er Fisk. 
Man lodder ikke som i Norden. 
Dette vilde vist heller ikke give 
noget Resultat, da Fiskestimerne 
som Regel ikke er meget tætte. 
Fiskerne er henvist til Formodnin-

ger eller til Iagttagelse om Dagen 
(DeJfiner, Maager, trækkende Fiske
stimer). Finder Fiskeren tilstræk
keligTegn til Fisk, saa forankrer 
han en lille Korkbøje, som han 
omkredser med langsomme, lydløse 
Aaretag, for ikke at føres af Sted 
af Strømmen. Naar der har sam
let sig tilstrækkelig mange Fisk, 
og Fiskeren tillige er sikker pua, 
at Fiskene bliver under Lyset, haler 
han forsigtig Korkbøjen ind og fø
rer Fiskene ind i Nærheden af Ky
sten, hvor Baaden med Landdrag
ningsvaadet venter ved en Vaad· 
trækningsplads. Efter at være sat 
ind i Forholdene ved Tilraab ka
ster Fangstbaadens Mandskab saa 
hurtigt og s'aa lydløst som muligt 
Vaadet omkring Lysbaaden og træk
ker sig tilbage over Vaadet for at 
hente nye Fisk.' Fiskeriet med 
Ringvaad er som omtalt mere uaf
hængigt af Kysten. Fangstbaaden 
skal blot kunne forankres. Ved 
Fiskeriet, der foregaar paa Ban
kerne i Quarnerolo, der hæver sig 
op fra Dybder paa 50-80 Meter, 
forankres Fangstbaaden pall, en 
Dybde. der ikke er større, end at 
den uden Fare kan kaste Vaadet 
medens en eller flere Lysbaade 
i nogen Afstand pall, storre Dybde 
søger at lokke Fiskene til og samle 
dem. Naar der er Fisk nok og de 
vil lade sig føre, saa afgiver den 
ene Lysbaad, hvis der er to, der 
arbejder for samme Net, sine Fisk 
til den anden. Fremgangsmaaden 
er m'eget simpel, thi den afgivende 
Baad fører sine Fisk til den anden 
Baad og slukker sin Lampe. Fi
skene bliver da under det andet 
Lys. Baaden, under hvilken Fiske
stimen nu befinder sig, fører nu 
Fiskestimen til Ringvaadet, der lige 
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saa hurtigt og lystløst som Land
dragningsvaadet kastes uden om 
Lysbaaden. Kun beskriver Netbaa
den en fuldstændig Kreds om Fi
skestimen og vender tilbage til sin 
Ankerbøje. Da hales Snørelinen 
ind med største Hast, og Lysbaa
den gaar, saasnart Ringvaadet er 
lukket ganske forneden, ud (Iver 
Vaadet. Hidtil er dette Slags Fi
skeri kun blevet drevet med lVlen
neskekraft. Forsøg, der er fore
tagne i den forløbne Sommer, har 
imidlertid vist, at Makrel ogsaa 
lader sig omringe af Motorhaade. 

H \'is del' altsaa i Norden skal 
gøres Forsøg paa Ringvaadfiskeri 
i Forbindelse med Lys, maa der 
fremfor alt lægges Vægt paa føl
gende Punkter: Lamperne maa have 
den størst mulige Lysstyrke og frem
bringe det hvidest mulige Lys, da 
dette optages mindst af Vandet og 
derfor trænger længst ud og dybest 
ned i VandeL Thi det drojer sig 
ikke alene om at drage Fiskene 
til fra den størst mulige Afstand, 
men ogsaa at løfte dem op fra Dyb
der, i hvilke Ringvaadene ikke mere 
kan arbejde. Maaske lettes dette 
sidste, naar man ud strør Fiskerogn 
eller sligt. Tillige maa man passe 
paa ikke at fremkalde Rystelser i 
Lysbaaden, da J!'iskene i denne Hen
seende er meget ømfindtlige, og 
hele Udbyttet kan gaa tabt vea et 
Stød i Baaden. Nætter med lVlaa
neskin duer ikke, saa længe Maa
nen er paa Himlen; ligeledes er 
Nætter omkring Nymaane, i det 
mindste her i Syden og sandsynlig
vis ogsaa i Norden, lidet gunstige 
for Fiskeri ved Lys. 

Dansk Fiskeriforening 
afholder 

ekstraordinær Generalforsamling 
paa Paladshotellet i Esbjerg Fre
dagen den 12. Juli 1918 KJ. 8 1'or
mid dag. 

Dagsorden: 
1. Drøftelse af en Udvidelse af Be

styrelsen. 
2. Forslag til Lovændring: 

I § 3 forandres 3. Stk. Tallet 2 Kr. 
50 Øre til 3 K~. I 4. St. udgaar "d o g 
mindst 25 Kr." og 2. Manit om
skrives saaledes: "Foreningerne kan 
aarlig erholde saa mange Eksempla
rer af Medlemsbladet, som de ønsker 
mod en aarlig Betaling af :F/2 Kr. 
for hvert Eksemplar" og erhverver 
o. s. v. 

Dansk Fiskeriforening 
afholder ordinær Generalforsamling 
paa Paladshotellet i Esbjerg Fre
dagen d. 12. Juli 1818 KI. 10 For
middag og I,ørdagell d. 13. Juli 
KJ. 9 Formiddag med følgende 

Dagsorden: 
1. Valg af 2 Dirigenter. 
2. Valg af 3 Stemmetællere. 
3. Kassereren fremlægger Regn

skabet og l\1edlemsfortegnelsen. 
4. Formanden afgiver Beretning 

om Forening'ens Virksomhed i 
det forløbne Aar. 

5. Formanden afgiver Beretning 
om Situationen for F'iskeriet i 
Øjeblikket. 

6. Virksomhedsplanen for det kom
mende Hegnskabsaar 1919-20. 

7. Valg af 2 Revisorer. 
/:). Valg af 3 De!5tyre18esmedlem~ 

mer. - De afgaaende Medlem
IDer el': H. Johansen, Bogense, 
valgt for Fyn. P. Mollerup, Har~ 

, 
l 
i 
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boøre, valgt for .Jylland. Ole J. 
Kristiansen, valgt for hele Lan
det. 

9. Forslag til Lovændring i Hen
hold til det paa den forud
gauende ekstraordinære Geno
ralforsamling vedtagne. 

10. Drøftelse af den paagældcnde 
Fiskeordning. 

1 L Andelssagen, særlig Andelssalgs 
Foreningernes Betydning 
frem/lat af Skels ør Fiskerifor
ening. 

12. Mødested for næste Aars Gene
ralforsamling. 

Mindre ~feddelelse. 
-0-· 

En halv JUillion Helt. 
Ringkøbing Fiskeriforening har ud

sat i Tilløbene til Ringkøbing og Sladil 
Fjord 500,000 Stk. Helteyngel, udklæk
kede i Frøjk Fiskepark ved Holstebro. 

(Dansk Fiskcl'itidcndc). 

Dunbammer (TYI}ha). 
ender Krigen har der i Tyskland 

udviklet sig en stor Industri paa denne 
Vandplante, idet dens Trævlestoftil en 
vis Grad kan erstatte Bomuld. Ifølge 
AIgemeine Fiseheri Ze.itung indførtes 
de i Tyskland i Aaret 1913 478,000,000 
kg Bomuld til en Værdi 588,000,000 Mark 
De forenede Stater leverede alene ('. 
79°/iJ af dette uhyre Kvantum. Da Kri
gen imidlertid har bevirket, at al Ind
førsel af denn~ Vare er standset. maa 
Tyskerne, saa vidt det er gørligt, søge 
Erstatning herfor inden for deres egne 

Landegrænser. En Hjælp hertil kan 
de saaledes finde i den før saa forag
tede Dnnhammer. Denne Planl~e er nn 
Genstand for en omhyggelig Kultur, og 
paa den tekniske Højskole i Charloiten- , 
burg yed Berlin, foretages for Tiden lnd
gnaende Forsøg for at yd nytte den, lige
som man samme Steds anstiller Prøver 
med forskellige Høstmaader og Høst
maskiner. 

Red. 

3lverler 
l aledlems6ladel 

Annoncer. 
-0-

Et godt Ørredfiskeri 
. ønskes i Forpagtning til Efteraaret. 
I I Mangel deraf søges en selvstæn

dig Stilling ved Fiskeri. 15 Aars 
Erfaring. Billetmrkt. "Fiskeri" mod
tager Bladets Kontor. 

Regnbueørred. 
20-30,000 Stkr. prima Regn bue

ørredyngel ønskes sllUI'est. N ær
mele Oplysninger samt Pris mod
tager dette Blads Kontor under 
Mærket" Yngel". 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder lH'ima øjlleæg. Yngel og Sættefisk af Bæl.:-. Kilde
og Uegnbueøl'red samt Sættefisk af Karl.el' og Sudel' til bil
Ii:ste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Ch1'isten.sen. 
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Pørtiø~s.Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima ~ættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--===== Kontant Betalinr. =====--

8jneæD, YnDeloD Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
I sælres. 

&}f~}fd8R fi)amRulfur. 
Telegr.-Adr.: . 
Damkultur, 

Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

(iD~~ 

Porlionsørrei I 
større Ørred, Gedder, Karper, I 

Suder, Skaller, Aborrer I 
købes ol' afhentes med Specialvogn paa nærmeste 11 

Jernbanestation. lK 

Kontaat Betaling. I 
~'ilJehhaDdl!7 Dømaschke, Berlin 40, )K 

Lehrterstrasse U~-19. 1i 
Telegr.-Adr.: Forellenhandel. ;r 

~ 
·.~~~~~~~~i~~~~~~t'-~~~~. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. Loftin.:,Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krøgh. 
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Fordelingen af Fiskeri· 
artikler. 

Opmærksomheden henledes paa, 

at mindre Ordres paa Fiskeriartikler 

atter kan indsendes hertil Kontoret. 

Husk, at Bestillingssedlen skal l 
indeholde ~feddelelse om, hos hvilken I 
Købmand Rekvirenten mener at 

kunne faa de ønskede Varer, samt 

til hvilke Fi3keredskaber, Varen 

skal benyttes Ul Reparation. 

Red. 

Exporten af Damfisk. 
-0-

Som meddelt i Ferskvandsfiskeri
bladet for den 15de Juni, nedsat
tes der af Ferskvandsfiskeriforenin
gens Generalforsamling i Frederi
cia den 8. Juni et Udvalg, bestaaende 
af Nationalbankdirektør Lauridsen 
og Dr. Hoffmeyer, Sorø; dette Ud
valg blev senere suppleret med 
Direktør Christiansen, Jedsted 
Mølle, og I<'iskeriejer P. JørgeDIen, 
Lunderskov. Hensigten med dette 
Udvalg var at søge udvirket gell
nem Autoriteterne, at der blev gi
vet Tilladelse til Udførsel af Fisk, 
der er kunstigt opdrættede i Damme, 
da disse Fisk maa betragtes som 
et reut lJu1rsus-Produkt, der avles 
alene med Exporten for øje og 
derfor ikke kan komme i Betragt
ning i noget andet Øjemed. 

I<'redagell den 5te dennes havde 
det samlede Udvalg Foretræde for 
Landbrugsministeren i København, 
ved hvilken I .. ejlighed det over
rakte 'Ministeren et Andragende 
om Udførselstilladelse for oven
nævnte Fisk, samt forelagde for 
Ministeren de tvingende Grunde, 
der havde foranlediget Sagens Frem
komst. Samme Dag havde Udval-
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get ogaaa en Konference med Fi
skeridirektøren. Begge A.utoriteter 
lovede at gøre deres Bedste for at 
fremme Sagen, og vi nærer derfor 
grundet Haab om Sagens snarlige 
Realisation. 

Red. 

Netkonservering med 
Sodalud. 

I Bvensk Fiskeri Tidende's 18. 
Hefte for 1918 findes en Artikel 
om dette Emne, som er taget fra 
det tyske Fiskeriblad "Deutsche 
Fischerei-Correspondenz". Vi skal 
nedenfor gengive den for vore 
Læsere. 

I Artiklen {remholdes først, at 
selve Farven paa Garnene spiller 
en mindre Rolle, end mange tror,· 
naar Garnene da ikke er ganske 
nye og lyse. Dernæst anbefales 
Præparering med Sodalud, som et 
udmærket Konserv/'ringsmiddel, 
ligesom det er forholdsvis let at 
anvende. Fremgangsmaaden er føl
gen de: En passende stor Kedel 
fyldes omtrent helt med det Garn, 
man ønsker at præparere, og dette 
belastes med Sten, for at det ikke 
skal flyde over, Derpall. paahældes 
en 5 a 10 Ofo Sodaopløsning i Vand 
(1/2 a 1 Hekto Soda paa 1 Liter 
Vand). Derefter tænder man Ild 
under Kedlen, saa det begynder at 
koge, samt holder Vandet under 
jævn, men ikke for stærk Kogning 
i en Times Tid. Garnet maa der
efter dryppe af nogle Timer, og 
den tiloversblevne Lud benyttes til 
at præparere andre Garn med. Hvis 
man finder det formaalstjenligt, 

kan man godt farve Nettene eller 
Garnene bagefter. Gamle. tidligere 
farvede Garn behøver man ikke at 
farve om. Alle Net. maa præpare
res flere Gange om Aaret, hvis de 
skal bruges meget. Helst maa de 
godt gennem tørres efter Kogningen, 
men hvis del' ikke er Tid eller 
Lejlighed dertil, kan de ogsaa godt 
bruges llmiddelbart efter Kogningen. 

l al Almindelighed er det jo godt 
for alle Net, at de en Gang imel
lem blive rigtig gennemtørrede, de 
holder derved meget længere. 

Ligeledes maa man skylle Garnene 
godt, hver Gang man har brugt dem. 

Forfatteren til Artiklen meddeler, 
at en ofte gentagen Sodabehand
lig har bevirket, at hans Ruser og 
Garn, som før kun har holdt i to 
Aar, nu vare stærke og gode i over 
fem Aar, saa det var jo et ganske 
udmærket Resultat af Sodabeh and
lingen. 

Randers Fjord. 
(Fortsat). 

AaI: Anguilla vulg'hris Turt. 
AaIen er en af de allervigtigste 

Fiskearter i Gudemta og Randers 
Fjord. Som bekendt har den danske 
N aturforsker Dr. Johs. Schmidt paa
vist, at alle Aal fra hele Europa 
yngler i Atlanterhavet. Dens spæde 
Larver har Dr. Schmidt paavist i de 
øvre Vandlag i Atlanterhavets varme 
Vand over de store Dybder. Efter 
(lU langvarig Forvandlingsperiode, 

I under hvilken Larverne har haft 

l 
Form omtrent som et Blad af en 
N erium, kommer de omsider ind til 
Europas Kyster, som smaa trinde 
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glasklare Væsner af ca. 7 Centi
meters 'Længde og ca. 5 mm Højde. 
Disse smaa Aal, der gerne benævnes 
Glasaal eller Aale'faring, kom
mer i Hovedsagen til Danmarks 
Kyster i Tiden f~~ Februar til Maj, 
og stiger nu' i Løbet af Foraaret 
og Sommeren op i !tIl e vore Aaer 
og Bække, hvorfra de atter trænger 
ind i Søer og Moser etc. Aalens 
Forvandling er endnu ikke fuldt 
afsluttet, naar den om Foraaret 
viser sig i vore aabne Farvande. 
I den første Tid efter at den er 
kommet ind til vore Kyster eller er 
gaaet op i Ferskvand, aftager den 
baade i Længde og Tykkelse, og 
Formen af dens Brystfinner forandrer 
sig. Samtidig hermed bliver Farven 
mørkere. En Del af Glasaalene 
tager nu straks Ophold i Brakvandet 
ved vore Kyster, særlig hvor der 
er Bændeltang eller anden Plante
vækst, medens en anden Del søger 
op i Aar og Bække og derfra i Søer 
og Moser etc. De gaar ofte gennem 
Rørledninger eller naturlige under
jordiske Vandløb, og undertiden er 
det ogsaa iagttaget, at de har be
væget· sig paa Landjorden i det 
fugtige Græs for at overvinde en 
Hindring for deres Opgang. 

I Maj 1914 iagttog Fiskeribetjent 
Andet'sen, at Glasaalen gik forbi 
Frisenvold, og han beretter følgende 
om Opgangen: "Glasaalene saas som 
en Stribe paa en Fods Bredde, der 
ustandselig bevægede sig opl;l.d i 
Aaen imod Strømmen. Opg.angen 
iagttoges den 17. Maj mellem KI. 
10 og 12 Formiddag". Hr. Andersen 
og hans Folk mente, at Opgangen 
ogsaa fandt Sted de to foregaaende 
Dage. 

Glasaalens Gennemsnitslængde hos 
os) naar Forvandlingen er fuldt af-

sluttet, hvad der sker i Løbet af 
nogle J\laaneder efter dens Indvand
ring er knap 7 cm. Det følgende 
Foraar er Aalens Gennemsnitslængde 
kun ca. 8 cm, men herefter vokser 

. den' betydelig hurtigere. 
. N aar Aalen har naaet en Længde 

af ca. 18 cm; begynder dens Skæl 
i Følge Gemzøe's Undersøgelser at 
anlægges. Den har da levet i vore 
ferske Vande eller ved vore Kyster 
i 2-3 Aar. Naar Ha:qaalen har 
naaet en Længde af ca. 30-50 cm, 
og Hunnerne en Længde af ca. 45-
100 cm, begynder de at nærme sig 
Kønsmodenheden. Deres Udseende 
forandres da, Farven bliver mere 
og mere metalglinsende. Kroppens 
Sider faar et broncefarvet Skær. 
Medens Faryen pall. Undersiden af 
de unge Aal i Reglen er gullig, 
bliver den nu mere ren hvid. Aalen 
betegnes nu som Blank aaI. Den 
begynder at udvandre mod Havet, 
og er den naaet derud, sætter den 
KUl'sen mod Atlanterhavet. 

N aar Aalen udvandrer til Atlanter· 
havet, har Hannerne i Reglen op
holdt sig i vore ferske Vande eller 
ved vore Kyster i 51/2-71/2 Aar, 
medens Hunnerne oftest har været 
her ca. 71/2-81/2 Aar. De meget 
store Hunner af ca. 1 Meters Længde 
har tilbragt over 10 Aar hos Oll. 

Udvandringen foregaar om Ef ter
aaret. 

De Aal, der tager Ophold ved 
Kytiten uden for Randers Fjord, 
viser øjensynlig en Tilbøjelighed til i 
Efteraarstiden at foretage Vandringer 
ind i Fjorden, i hvis dyndede Bund 
de da overvintrer. I September og 
Oktober Maaned stillQS nogle af 
Ruserne i Randers Fjord saaledes, 
at der fanges gule Aal pall. Opgang 
fra Havet, medens andre anbrinses 



saaledes, at der fanges b l a n k e A a l 
under Vandringen mod Havet. Om 
"Forholdet mellem Antallet af gule 
Aal og Antallet af Blankaal, der 
fanges i· September og Oktober i 
Randers Fjord, oplyser Fiskeribetjent 
Skaaning føIgend·e: »11915 fangedes 
der 24200 kg AaI i Ruser her i 
Fjorden i September og Oktober, 
hvoraf de 15000 kg var Indgangs
AaI og de 5000 kg Blankaal. For
holdet i 1916 var helt omvendt. 
Der er i 1916 fanget ca. 55000 kg 
AaI i Ruser og Drivvaad, og de 
50000 kg faldt i Oktober. De 40000 
kg af disse· var Blan hal, de 10000 
kg gule Aal, og de ca. 5000 kg i 
Septem.ber udelukkende Blankaal". 

De gule Aal fra Havet, der Jar 
overvintret i Fjorden, udvandrer 
atter til HaTet i det følgende For
aar, i alt Fald delvis. I denne For
aarsvand ring deltager rimeligvis 
ogsaa Aal fra selve Fjorden og fra 
Gudenaaens nedre Løb. 

Aalefangsten i Gudenaa og Ran
ders Fjord er omtalt fra gammel 
Tid. I Følge Neckelrnann findes der 
et Laasebrev fra 1351, hvorved en 
Bernhard Foss tilsikres en A Il l e
gaard ved Randers Bro. "Paa denne 
samme Fiske-Anstalt meddeler Chri
stian den 1ste Stadfæstelsesbrev af 
1459 under Navn af Fiskegaard. 
Denne Benævnelse Fiskegaard ved
bliver siden om Fiskerie-lndret
ningerne her i Fjorden indtil det 
17de Aarhundrede". Fra det 17de 
Aarhundrede til Nutiden bruges Be- . 
tegnolscrne "Fiskegaard og Lakse
gaard i Flæng. 

Neckelrnann angiver 1833, at der 
i Randers Fjord fanges "Saltvands
aal" i betydelig Mængde. De fange
des den Gang med Aaleruser og 
Stangredskaber som Piglyster oS' 
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SaTlyster etc.-og paa visse Steder 
(f. Eks. ved Mellerup) med Glib. 

I Nutiden fanges de fleste AaI 
Ruser og Aaledrivvaad. 

Langnæbbet Naalefisk: Syngnatus 
typhle L. 

Baade unge og voksne Eksem
plarer af denne Art forekommer 
jævnligt i den ydre Del af Fjorden. 
Et ungt Eks. paa 46 mm Længde 
har vi taget i Fjorden tæt ved 
Udbyh0j d. 25. Juli 1915. 

Stør: Acipenser stu1"io L. 
Af og til fangel der en Stør i 

Randers Fjord eller Gudenaaens 
nedre Løb, mon dog langtfra hvert 
Aar. Heller· ikke tidligere synes 
den at have været almindelig. 

Neckelmann skriver om den i 1833: 
»Stør fanges undertiden, dog meget 
sjeldent i Laksegaardene". Et In
divid af ca. 2.5 ro Længde og ca. 
tlO kg Vægt blev fanget ved ~'risen
vold Fiskegaard i April 1892 og et 
andet paa 2.6 m Længde samme 
Steds d. 7. Maj 1901. 

Havlampret : Petrornyzon rnaritms L. 
Havlampretten ses kun sjeldent i 

Gudenaa og Randers Fjord. Fiskeri
betjent Skaaning meddeler, at der 
omkring Aaret 1910 blev taget et 
Eksemplar udfor UgeIhuse, "der var 
saa tykt som et Haandled". Et 
Eksemplar paa 61 cm blev taget 
i Ruse i Tjæreby Bredning d. 6. 
Juli 1917. Det var en moden Hun, 
hvis Qvarier udfyldte Bughulen. 
Æggene var ca. 1.0 mm i Diameter. 

FlodIampret :Petromyzonjltlviatilis L. 
Flodlampretten forekommer saavel 

i Randers l<'jord som i Gudenaa. 
I Randers Fjord tages den ikke 
sjeldent med Aalejern. 
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Dverglampret : 
Petro11lyzon planm'i Bloch. 

Dverglampretten er en ret al
mindelig Fisk i mange af Guden
aaens Tilløb. Den er hidtil ikke 
iagttaget i Randers Fjord. 

Fisketure paa 8ø og Elv. 
Af Erik },lodin, 

-x-

En stormfuld Fisketur. 

Fra det svcnsl,c Jllgt og Fiskeri
blad "Från Skog och Sjø" bringer 
vi vore Læsere en lille Artikel, 
som i malende Skildringer beskri
ver den ejendommelige ~venske N a
tur og de ligesaa ejendommelige 
Mennesker, som denne Natur har 
sat sit særegne Præg paa. 

Elven Ljusnan danner, efterat 
den er kommen ned fra det egent
lige Højfjæld, under sit videre Løb 
adskillige større og mindre Søer. 
Blandt disse hører den meget 
smukke, omtrent on halv Mil lange 
Ransøen, som ved nogle smaa 
Strømme og Fosse er skilt fra den 
ovenover liggeride Ortsøen. Disse 
Strømme, som ligger temmelig af
sides fra større Byer, er meget 
fiskerigere .end lignende, som Jigger 
i Nærheden af Byerne. 

Paa et Sted, hvor Strømmen 
snævres ind af det høje Monsbjel'g 
imod. Nord og af Lemaen imod 
Syd, ligger der et lille Bosted, som 
kaldes Næsboderne. Et Efteraar 
- det var 10.-12. Sept. ]895 -
foretog Forfatteren af denne Ar
tikel en Fisketur op til disse Egne 
af Landet, og denne Tur husker 
han endnu ganske tydeligt. 1<'0 r-

fattenJl) kørte op til Ransjø, en af 
Hærjedalens naturskønneste Byer 
ved den ydre Ende af Søerne. Der 
havde han tilsagt et ungt ;\lenneske 
paa 17 Aar, ved Navn Olle, til at 
gøre sig Selskab paa Turen. 

Vi skal derefter give Forfatteren 
Ordet: 

Jeg var udrustet med en lang 
Krogline og andre Fiskegrejer, og 
havde indrettet mig paa at blive 
borte i flere Dage. Da det var i 
Jagtsaisonen havde jeg ogsaa med
taget Bøsse og min Støverhund 
"Vira". U Jen at opleve noget sær
ligt, naaede vi frem til det før 
omtalte lille Bosted. Det var saa 
Meningen, at vi samme Aften skulde 
lægge Linen ud og derefter tage 
Kvarter i Hytten. Først havde vi 
dog nogen Fornøjelse af lidt J agt 
paa Krager, som under Efteraars
flyvningen opholdt sigpaa nogle 
Grunde ude i Søen. Mørket var 
næsten faldet paa, indenjeg fik ud
lagt min Line. Da dette endelig 
var besørget, gik vi op til Hytten. 
l den ene af Stuerne sad Beboerne, 
et Par gamle Fyre, som tilfældigvis 
boede der for at udføre noget Bjerg
ningsarbejde ; Kreaturer fandies der 
ikke paa Stedet. 

Enhver Vandringsmand, der er 
vant til at færdes ude i Vildmar~ 
ken ved, hvor velkomment et saa· 
dant ensomt Lys fra en lille Skov
hytte kan lyse En i Møde, særlig 
naar man er faret vild og træt 
vandrer om for at finde Tag over 
Hovedet for N atten. Der inde i 
den lilIe Stue blev der en munter 
Passiar, medens vi spiste. vor med
bragte Mad og fik os en Kop Kaffe, 
og det blev sent, inden vi kom i 
Seng. Til daglig er Hærjedalsbon~ 
den ellers indesluttet og utilnær-
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melig, men mærker han, at man 
kommer ham i Møde med fuld For
trolighed bliver han snart indladende 
og snakkelysten. Det blev derfor 
sent, inden vi kom til Ro. 

I Stedet for at begive mig til 
den Sengeplads, som var indrettet 
til mig inde i Stuen, foretrak jeg 
at finde mig et Natteleje ude i La
dens duftende Hø. Natten blev en 
af de køligste, jeg har oplevet 
ude i N aturens Skød. Inden 
jeg endnu var faldet i Søvn, be
gyndte der en Serenade, hvis To
nerlangtfra var de lifligste. D<>n 
ene Gang efter den anden udstødte 
en Bjergugle, som sad i min umid
delbare Nærhed sine uhyggelige 
Skrig. Det var umuligt at faa 
RIund i øjnene. Dertil kom, at en 
stærk nordvesten Vind begyndte at 
rejse sig. Hvinende for Stormen 
ind imellem Ladens utætte Sider, 
og gennem de sønderrevne Skyer 
tittede af og til en bleg (Ig kold 
Manne frem. 

Da Uglen blev ved med at for
styrro mig, besluttede jeg at gøre 
Jagt paa den. Jeg krøb derfor for
sigtigt ud af Laden med Bøssen i 
Baanden og anstrengte mig af yder
ste Evne for at faa øje paa Freds
forstyrreren. En stor Fyr stod 
ganske nær ved Laden, og det var 
fra en af dens højeste Grene, det 
uhyggelige Skrig kom. Fuglen selv 
kunde jeg dog ikke opdage, og det 
var derfor paa Maa og Faa, jeg 
lod Skuddet gaa af. Dette havde 
derfor ogsaa kun den Virkning, at 
Fuglen lydløst fløj hen til nogle 
stejle Klipper i Nærheden. 

Ved Lyden af Skuddet sled 
"Vira" sig løs inde i Hytten og 
kom ud til mig, uden at det dog 
lykkedes mig at faa fat i den. 

Lidt efter var der en hidsig Driv
jagt i Gang, som holdt mig vaag<>n 
til henimod Morgenen. Træt og for
frossen gik jeg saa ind i Stuen og 
afventede Dagens Frembrud. 

Paa noget Eftersyn af Linen var 
det des\:ærre umuligt at tænke, der
til var Stormen altfor frygtelig, og 
den tiltog endda stadig i Styrke; 
intetsteds fandt man Ro eller Hvile. 
Ingen, som ikke selv har erfaret det, 
kan danne sig noget Begreb om, 
hvilken Mart en saadan Nordvest
storm har, naar den farer frem i 
snæver Fjeldkløft, som det her 
en var Tilfældet. Hjemrejse var 
det heller ikke til at tænke paa, 
thi fra dette afsides Sted var det 
umuligt at komme ud med Baad. 

Paa Dagen fulgte en ligesaa 
stormfuld og frygtelig N at. Vi 
havdp. nu opholdt os her i snart 
tre Dage, og jeg maatte forsøge 
at komme hjem. Jeg gik derfor 
sammen med Olle ned til Søens 
Bred. Vi satte saa Baaden ud, men 
jeg mærkede snart, at det var gan

"sire umuligt at røgte vor Line i 
det frygtelige Vejr; vi maatte der
for lade den ligge, og jeg beelut
tede at forsøge at k0mme hjem, 
da jeg vidste, at mine Kære 
ventede mig med Ængstelse. Ef
terat vi derfor havde hentet alle 
vore Sager tilligemed Hunden, skød 
vi atter Baaden ud, og jeg satte 
mig i Bagstavnen med en Styre
aare i Hænderne. Olle tog Plads 
paa et T,ærbrædt længere fremme. 
Paa den Maade lod vi den lette 
Baad drive for Vinden. Stormen 
tog nu sit Tag i denne, og med 
rasende Fart drev vi ud i den 
lange stormpiskede Sø, som vi paa 
c. 35 Minutter kom oVt>r, uden at 
tage et Aaretag. Da vi nærmede 
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os 'Bredden paa den modsatte Side sen s "Teichdungungs- Versuschsta-
saa vi en Kvinde, som stod og bad. 
Det var en gammel, from Bonde
kone, som fra sin Gaard oppe i 
Byen havde fulgt vor eventyrlige 
Sejlads, hvorunder Baaden kastedes 
hid og did som en Nøddeskal, af 
de stormpiskede Bølger. Hun havde 

~ 

gættet, at det var os, og havde 
staaet der i Stormen og bec't for 
OB, at vor farefulde Færd maaite 
lykke\!. Jeg sagde til hende: "Men 
Pær-Siverts-Mor, VI har jo ikke 
været i nogen Fare", "Da skulde 
Pastoren hellere takke Gud", sva
rede hun, idet hun dermed gav 
mig et Ord til Eftertanke. Den 
Storm vi var ude i. var en af de 
frygteligste, man havde oplevet der
oppe i Fjældbygden. l Skovene var 
Træerne mejede ned som Aks paa 
Agerne, og store Fyrretræer var 
rykkede op med Hod. 

Da jeg senere eftersaa min Line, 
var Fangsten, let forstaalig,. saa 
godt som ingen, tiltrods for de 
prægtige Orme, jeg havde haft til 
Madding. Red. 

Desinfiktion af 
Fh;kedamme. 

l "Fisc:herei-Zeitung" Nr. 5, 1917 
findes en Artikel af Dr. Zuntz, hvori 
der meddeles hvorledes "Blodigle
plagen" bekæmpes ved Sachsenhau-

lion" . 
For Praktikere vil det være af 

Interesse at høre, hvorledes Para
siter kan udryddes af en Dam. Som 
bekendt anvendes Kalk til deUe For
maal. 

Kalkningen udførtes i Efteraaret 
1914 efter Udfiskningen for at be
kæmpe en Infektion af Blodigler. 
For ikke at forrykke Forholdene 
mellem de for Gødnings-Forsøgene 
anvente Damme, udførtes Kalknin
gen i alle Dammene, ogsaa i dem, 
hvor der ingen Igler fandtes. 

Der viste ·sig da, at ved et De
sinfiktionsforsøg, hvorved 50 kg 
ulæsket Kalk strøedes tørt i Dam
men, lykkedes det ikke at ødelægge 
Parasiterne, medens disse blev dræb
te, naar den ulæskede Kalk fordel
tes p3a Dambunden i Form af Kalk
mælk. Den sidste Methode kan 
derfor alene anbefales ved Desin
fiktion af Fiskedamme. 

Annoncer. 
- 0-

Fisker søges. 
Fra August eller September søges en 

Fisker til Hjælp ved Fiskeriundersø
gelserne i nogle Maaneder. Han maa 
helst være kendt med almindeligt Sø
flskeri (Vaad, Garn, Kroge) og kunne 
bøde Redskaberne. Man henvender sig 
til Magister C. V. Otterstrøm, ))Furehus((, 
Frederiksdal ved Lyngby. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk;', Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil

. Iir;ste 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 8rred,Karperog Suder 

samt prima Sættefisk og 8jneæg 
i alle Ørretlarter lu.bes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

----:::::=====:::: Kontant Betaling. ===' ,--

Ojneæu, Ynuel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper Ou Suder 
. sælges. 

d9~!/dSK flJamKullur. 
Telegr.-Adl'. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

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

Lunderskov <l8. 
Lejrskov 16. 

@~~~,~Bt~'@~~~!@i~~~~~~~~~~~~$~~' 
Æ' i 
Æ Porlionsørred, 

Suder, ' Skaller, Aborrer 
li{ købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 

l,' , Jernbanestation. 1K 
i -- Kontant Betaling. -- I 
! .'behh.D'h~~ ~:'e:~'~l~~.ke, Berlin 40.1 
I Telegr.-Adr.: I'orellenbandel. li 
m ~ 
.~~~~'E~~~~~~~i~~~@i€~E~~~iE'~~~~~~~~~. 

Fi:okeriinspektør, Magister Cllr. Loftin~. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

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

Fordelingen af J1'iskeri· 
artikler. 

Opmærksomheden llPnledes paa, 

at mindre Ordres paa Fiskedartikler 

atter kan indsendes hertil Kontoret. 

Husk, at Bestillingssedlen skal 

indeholde.Meddelelse om, hos hvilken 

Købmand Hekvil'enten mener at 

kunne faa de ønskede Varer, samt 

til hvilke Fiskeredskaber, Varen 

skal benyttes til Reparation. 

Red. 

Fiskehallen 
i Christiansgade. 

Den kommunale Detail- og en gros 
Handel aabnes først i August. 

-x-

Ifølge Dagbladet "København", 
aabner Københavns Kommune en 
Fiskehalle i Hallerne ved Christians
gade on af de første Dage af Au
gust. 

Kommunen har engageret Fiske
exportør J. GottrujJ som Leder af 
Hallerne. Om Forretningsgangen i 
disse fortæller Hl'. Gottrup følgende: 

Der vil blive solgt bande til For
brugerne direkte og til Fisk .. hand
lerne; de sidste faar Fisken til en 
moderat Pris og skal sælge den 
videre til en tilsvarende U dsalgs
pris. Derimod er der foreløbig 
ikke Tale om at oprette Detailud
salg ude i Byen. 

For at sikre sig Fisk har Kom
mllnen truffet Aftaler med en Række 
Fiskesalgsforeninger paa Fangst
pladserne. Men, siger Hr. Gottrup, 
foreløbig maa man afvente Revisi
onen af Maksimalpriserne, før man 
kan gøre Regning paa at faa Sild, 
Torsk og Rødspætter frem, da det 
ikke kan betale sig at fange disse 
l\Iaksimalfisk, naar der kan tjenes 
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to-tre Gange saa meget ved Fangst 
af Exportfisk. 

Men i det hele mener Hr. Got
trup, at der vil komme mere Fisk 

. frem nu, da der baade fra Tysk
land og Østrig er kommet Petro
leum ud over de sædvanlige Kvanta. 

Og desuden vil Kommunen ved 
at beregne sig ringe Avance for 
Ikke-Maksimalfisken kunne frem
skaffe billig Fisk til Forbrugerne. 

Som man vil se af ovensta(lende 
Meddelelse, er der atter kommet 
lidt Liv i det vigtige Spørgsmaal 
om ordnede og tidssvarende Af
sætningsforhold for Fisk i Landets 
Hovedstad. Den gamle Fiskehal 
ved Christiansgade er atter kom
met til Ære og Værdighed. 

Desværre tror vi dog ikke, at 
dette vil blive den bedste Løsning 
paa Sagen. Christiansgade ligger 
altfor afsides, og Pladsforholdene 
er for indskrænkede til, at der kan 
etableres en virkelig stor. blivende 
Fiskehalle med alle dens Kontorer, 
Lagerrum, Røgeri osv. 

Ved Dansk Fiskeriforenings Gene
ralforsamFng slog vi til Lyd for at 
bygge en stor, tidssvarende Fiske
halle i Boldhusgade med tilliggende 
Huse. Ved at expropriere denne 
korte, for Trafiken ret betydnings
løse Gade og de tilliggende Huse, 
vilde vi faa en ganske anderledes 
centralt beliggende Fiskehalle, hvor
til man forholdsvis let kunne føre 
et Spor fra Havnebanen bag Hol
mens Kirke, samtidig med at man 
ved en Tunnel under Gaden "Ved 
Stranden" kunde komme i direkte 
Forbindelse med Havnebq.ssinet. 

En Fiskehalle beliggende paa 
dette Sted vilde efter vor ·Mening 

blive langt mere benyttet af Hus~ 
mødrene i København end en Fiske
halle, der ligger i Christiansgade, 
og det er det dog til syvende og 
sidst det, som det kommer an paa, 
naar man vil tænkepaa at bygge 
noget, der skal være til virkelig Gavn 
for en Bys Befolkning. 

Red. 

Tillægs-Bekendtgørelse 
vedrørende 

Salg af Fiskenet og Fisketvistm. v. 
o-

l Henhold til § 1 i midlertidig 
Lov af 7 August 1914 om Regule
ring af Prisen paa Levnedsmidler 
og Varer, jfI'. Lov af 16. N ovem-
1914 om Straf for Overhædebe af 
de ifølge fornævnte Lov trufne For
anstaltninger og l,ov af 7. Decem
ber 1917, samt i Henhold til I,ov 
af 4. Marts d. A. angaaende Stats
tilskud til Nedsættelse af Prisen 
paa Produktionsmidler til Fiskeriet 
fastsættes efter Indstilling fra Den 
overordentlige Kommission af 8. 
August 1914 og sammes udvidede 
Fiskeudvalg herved følgende: 

D!" i Bekendtgørelse af 8. Marts 
d. A. §§ l og 2 fastsatte M~ksi
malpriser for Fiskenet og FIske
tvist forhøjes med 10 pCt. 

Med de heraf følgende Ændrin
ger vedbliver oyennævnte Bekendt
gørelse at gælde. 

Denne Bekendtgørelse træder i 
straks i Kraft. 

Indenrigsministeriet den 18. Juli 
1918. 

P. M. V. 
~Fr. :Martensen-Larsen. 

----
P. Chr. Stem ann. 

Statstidende Nr. 90 d. 19. Juli 18· 
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Tillægs-Bekendtgørelse 
vedrørende 

Priser paa Stenkulstjære. 
-o-

l Henhold til § i midlertidig Lov 
af 7de August 1914 om Regulering 
af Prisen paa Levnedsmidler og 
Varer, jfr. Lovene af 16de N ovem
bel' 1914: ~g 7 December 1917 om 
Straf for Overtrædelse af de ifølge 

'fornævnte Lov trufne Foranstalt
ninger, fastsætter Indenrigsministe
riet herved følgende: 

§ 1. 
I Tilslutning til den ved § 5, 1 ste 

Stykke i Bekendtgørelse af 19de 
April 1918 angaaende Stenkulstjære 
og Stenkulstjæredestillater fastsatte 
Maksimalpris af 390 Kr. pr. Ton ab 
Værk for Salg fra Gasværk af Sten
kulstjære og Beg med Vandindhold 
af ikke over 10 pOt. i hele Tønder 
fastsættes herved følgende Maksi
malpriser for Stenkulstjære og Beg 
med det nævnte Vandindhold, som 
af G a s v æ r k e r sælges i m i n d r e 
Partier end hele Tønder: 

I' Partier paa 50 kg og derover 
42 Øre pr. kg. 

I Partier paa 20 kg indtil 50 kg 
44 Øre pr. kg. 

I Partier under 20 kg. 
46 Øre pr. kg. 

§ 2. 
Denne Bekendtgørelse træder 

straks i Kraft. Overtrædelser straf
fes med Fængsel eller Bøder. 

P. 1\'1. V. 
Fr. Martensen-Larsen. 

Sv. Neumann. 
(Dansk Fiskeritidende). 

Vore Ferskvandsfisks 
Larvestadier. 

AlI'erede i mange Aar har mari 
kendt Larvestadierne hOB vore al
mindeligste Saltvandsfisk. Hvad 

. Ferskvandsfiskenes angaar, har dette 
derimod kun været Tilfældet for 
enkelte Formers Vedkommende, og 
sidstnævnte Fisks Biologi (Livsvil
kaar) under Larvestadiet kendte vi 
overmaade lidt til. 

Nu har imidlertid den svenske 
Biolog Magister Harald Nordqvist 
ved Aneboda Forsøgsstation, fore
taget en Mængde Undersøgelser 
over dette Emne, og i en nylig ud
givet Bog med Titlen» Våra Sovat
tenst1skars Larvstadier" publiseret 
det. Ved Hjælp af disse Under
søgelser er man herefter i Stand 
til at bestemme de forskellige Fersk
vandsfiskelarver, samt fa ar tillige 
et godt Indblik i deres Liv og 
Færden i denne Tidsperiode •. At 
begge Dele er af stor Betydning 
for Studiet af vore "Ferskvandssøer , 
siger sig selv, og vi maa derfor 
være Magisteren taknemmelig for 
hans maalbevidste Arbejde for at 
hæve Ferskvandsfiskeriet. 

De Skælnemærker, der benyttes 
ved Bestemmelsen af de forskellige 
Fiskelarver, er de samme, som an
vendes, naar det gælder om at ad
skille Larverne hos Saltvands
fiskene, nemlig foruden Larvens 
Form, saa i særlig Grad Pigment
aflejringen (de sorte og farvede 
Stoffers Beliggenhed i Overhuden). 
Men desuden spiller ogsaa Anal
aabningens Beliggenhed, og Blom
mesækkens Beskaffenhed en Rolle 
l mange Tilfælde. 

De Larvekarakterer, SOm kunne' 
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betragtes som kendetegnende for 
Cyprinid-Familien (Karpe), er i al 
Almindelighed følgende: 
l) Blommesækken har en meget 

langstrakt Form og viser i sin 
forreste Del en mere eller 
mindre fremtrædendeUdvidelse. 

2) Anus ligger her betydelig bag
ved Midten af Kroppen (det 
samme er ogsaa Tilfældet hos 
Larverne af0rredfisk og Gedde). 

3) Blon.mesækken savner Oliedraa
bel' (ligesaa hos Gedde). 

4) Det sorte Pigments Gruppering. 
Foruden visse Lighedspunkter hos 

de forskellige Fiskearter indenfor 
Gruppen, adskiller de forskellige Fa
milier sig paa ovenstaaende Omraa
der Baa meget fra hinanden, at de 
ovennævnte fire Punkter bliver nogle 
'af de bedste Kendetegn til at be
stemme deres Idenditet. 

Da en udførlig Beskrivelse heraf 
imidlertid ikke hører hjemme i ct 
Tidsskrift, som dette, skal vi ikke 
her gaa yderligere ind herpaa. 

De forskellige Cyprinid.Larver 
opholder sig alle paa grundt Vand 
paa lune Steder i Søerne. 

Hos Knuden (Lota vulgaris) vor 
eneste Torskefisk blandt Fersk
vandsfiskene anføres som Kende
tegn at: 

1) Blommesækken har den for 
Torskefiskene (Gadiderne) 
piske Beliggenhed, d. v. s, ikke 
i Finnehindens Rand, men oven
for denne og ved Siden af 
Kroppens Midtlinie .. 

Om denne Larve udtaler Magi
steren, at den i sine ynglte Stadier 
fører et mere frit omkringsvøm
mende Liv og opholder sig i mere 
aabent Vand end senere hen. Større 
Unger af Knuden findes aldrig 
svømmende frit omkring, men op-

holder sig altid nær inde ved Land 
mellem Stene og Planter. 

Hos Abon'en (Perea fluviatilis) er 
1) Blomrnesækken forsynet med en 

13tor rund Oliedraabe og har 
en svag Farve. 

2) Anus sidder her en Ubetyde
lighed foran Midten af Kroppen. 

Aborrelarven svømm.er gerne frit 
omkring og opsøge helst Stedq, 
der ligger langt fra Land, hvor de 
fører en udpræget pelagisk Til
værelse. 

Om Helten (Corcgonus ulbula) 
meddeler Fol'fatteren, at dens Lar
ver fangedes lige' fra Vandoverfla
den til en Dybde af 20 il, 30 Meter. 
Den fører saalcdes en absolut pe
lagisk Tilværelse. Det samme er 
ogsaa Tilfældet med Ferskvands
ulkens Larver. 

Red. 

Et Basketag Inellem en 
Havørn og en Helle .. 

flynder. 

I det norske Blad "Tidens Tegn" 
findes følgende interessante Med· 
deleise: 

Den almindelige Flynder ("Rød
spætten", pI atessa pleuronectes) le~ 
ger om Foraaret i April og "Maj 
paa Sandrevler, som ligger nærved 
Kysten, paa 2-3 Favne Vand 
Paa disse Revler, som lyser klart 
imellem den øvrige tangbevoksede 
Havbund, holder den sig rolig 
hele Perioden igennem; den ligger 
da - i hvert Tilfælde om Dagen 

begravet i Sand, som den 
skubber over sig, paa en saadan 
Maade,' at kun en erfaren Mand 
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med ,et skarpt Blik kan' opdage 
dens øjne, der som to runde mørke 
Punkter stikker af mod Sandet. 

Ganske anderledes tilbringer 
K veiten ("Helleflynderen", platessa 
hippoglossus) Bryllups- og II vede
brødsdagene. Skønt udprægetBund
fisk, som de l O~ 11 af Aarets Maa
neder holder paa dybt Vand, 
som oftest mange Mil fra Land, 
møder ogsaa den om Foraaret inde 
i de grundede Sunde, hvor det væl
dige Dyr annoncerer sin N ærv æreise, 
sin ubændige Livslyst og sin EI
skovslykke ved at vælte sig i Vand
skorpen, særlig om Morgenen i Vind
stiile og under klar Himmel; den 
er sig sin Styrke bevidst, og den 
frygter hverken Mennesker eller 
Dyr, Solskin eller Tordenvejr. Dens 
Kraftpræstationer er under disse 
Forhold 1'!aa. voldsomme og af en 
saa forskellig Natur, at det er umu
ligt at afgøre, om det alene skyldes 
den ene ~'l<~gtemage eller dem 
begge. 

En smuk, stille Morgen kom 
min Fader og jeg roende ind oyer 
det grunde Sund mellem to af de 
største af de "yderste øer". Paa 
begge Sider af os stod de bratte 
Fjældsider sorte og nøgne ned i 
Havet. Foraars80len hltyde hidtil 
kun magtet at lave en og anden 
lille grøn Plet i Afsatserne paa de 
jordløse Bjergflader. Snebræorne 
højt over Fjordbygderne mange Mil 
derinde laa allerede forgyldt i Mor
gensolens Glans, og oppe paa Fjeld
siden Over os, sang Solsorten de~ 

det ene Vers efter det andet af sin 
l\10rgensalme - paa en Melodi saa 
smægtende og indsmigrende, at en 
af Rivalerne lige overfor fandt det 
ganske nødvendigt at falde ind med 

nogle Strofer, for at dens LivsleJ.-

sagerinde kunde raa Anledning til 
at sammenligne og dømme. 

Jeg var den Gang kun en Dreng 
paa 14 Aar og træt var jeg den 
Morgen efter et langvarigt Slid ude 
paa Fiskepladsen, jeg sad derfor 
ogsaa og roede omtrent i Halvsovne, 
og ganske vanemæssigt i Takt med 
min Fader. Der var endnu omtrent 
en Times Vej hjem til Landings
pladsen, men følte det, som om 
der endnu vilde gaa et Døgn, in
den vi kunde lægge Aarene op. 
Hvert Aaretag bragte mig nærmere 
til det trætte Barns tunge, sunde 
Søyn, og før vidste af det, saa 
jeg min Moder som aldrig soy 
trygt, naar nogen af hendes nær
meste var ude paa Søen - staa 
ude paa Trappen yed vort lille Hus 
og stirre ud efter os. 

Men sau blev jeg pludselig .gan
ske lysyaagen; min Fader havde 
sagt et eneste Ord, men uhyre in
teressant: "Se"! Jeg fulgte Ret
uingen af hans Blik. Paa et' be
stemt Sted i en Afstand ar ta. 100 
Meter fra os var den forøvrigt spejl
blanke Havflade i heftigt Oprør; 
for min Barnefantasi saa det ud, 
som et vældigt langt Uhyre var i 
Færd med at aksle sit Skind før 
det skulle til at o'ferfalde os to. -' 
"Havslangen ?" stammede jeg. -
"Nej, Helleflyndere l" Vi sad en 
Stund hver paa sin Tofte og stu
derede Fænomenet. l\Ien pludselig 
lød atter det magiske "Se!" Ud 
fra Fjældvæggen kom en vældig Ørn 
ID ajestætisk sejlende og dalede i 
store Ringe ned mod Havfladen. 
Da den var kommen omtrent lodret 
over den elskovs berusede, intet 
anende Fisk, syntes Røveren at 
standse et Øjeblik og tage Maal af 
Situationen. Men knapt et Semmd I 
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lynsnart, saa det ud for os, som 
om Fuglen var en lang, lodret Streg 
i Luften, styrtede den sig, imod 
Havfladen og huggede med impo
nerende Sikkerhed sine rovgriske 
Kløer i den store Fisk. 

Helleflynderen lod sig dog ikke 
forbløffe, og den tog øjeblikkelig 
Offensiven fol' at tvinge Høveren 
ud af sit Element. Den tog en 
vældig Spurt, men Ørnen holdt igen, 
og Forsøget fra Helleflynderens Side 
blev kun til et mægtigt Slag i Luf
ten med den mægtige Hale, idet 
Fisken vilde sætte Kursen tilbunds. 
Ørnen flagrede som en rasende med 
Vingerne; den forstod vist at det 
nu gjalt Livet, og den udstødte den 
ene Gang efter den anden fæle 
Skrig af Arrigskab og Rædsel. Vi 
fik da ogsaa snart en Følelse af a1, 
Fuglen her havde funden sin Over
mand; den blev for hvert Minut, 
der gik, tvunget nærmere Havfladen 

og det var ganske tydeligt at 
den arbejdede af alle Kræfter paa 
at slippe sit Tag, men stadig var 
det forgæves -- snart var dens 
hole Krop under Vandet, dens Vin
ger laa udstrakt paa Vandfladen, 
men hævede sig derefter pludselig 
lodret mod Himlen, paa samme Tid 
som der lød et skarpt dobbelt 
Smeld, idet Vingebenene knækkede. 

Et Par Secunder pegede de to 
Vingelpidser lige i Vejret, som et 
sidste "Farvel" til Livet og Flyve
kunsten og Næringsfriheden. Snart 
fornandt ogsaa Vingespidserne med 
en vis Fart i Dybet. 

Nogle Luftblærer, som steg op i 
Vandskorpen, fortalte, at nu var 
den gamle Røver ved at drage sit 
sidste Suk. 

K. K. 

Fiskeriundersøgelse~ ved 
Grønland 1908 og 09. 

I Foraaret 1908 afsejlede Briggen 
"Tjalfe" floa København med en 
videllskabelig Ekspedition om Bord, 
hvis FOl maal var at undersøge 
Fiskebestanden ved Grønlands Kyst. 
Ledol' . af Ekspeditionen var Cand. 
mag. Adolf Jensen. Denne Mand, 
der er knyttet til Zoologisk Musæum 
i København og i adskillige Aar har 
studeret Fiskene, havde af Inden
rigsministeriet hvorunder den 
grønlandske Handel hører, faaet 
den Opgave at undersøge, om man 
kunde udvikle Fis!{eriet ved Grøn
land og derved skaffe den stærkt 
voksende Befolkning nye Erhvers-

! kilder. 
Grøn!ændernes vigtigste Nærings

vej er Sælfangst. Fiskeri er ikke 
saa anset og er hidtil kun drevet 
til Husbehov. Man fisker fra Kajak 
eller fra smaa Pramme og Baade. 
Hedskabet er en Haandsnøre, lavet 
af Sejlgarn med en Krog, der ofte 
er et tilfilet Søm. Forfanget (Tav
ningen) laves af Hmaasøm, som bøjes! 
sammen til Ringe, der griber ind i 
hverandre. Som Synk benyttes en 
Sten, indsyet i en Pose eller et 
Stykke Jern-Tøndebaand. Med disse 
Fartøjer og Redskaber kan der kun 
fiskes nær Kysten og kun paa Dyb
der af højst 180-200 Favne, lige
som Fiskeriet kun kan foregaa un
der gunstige Vejrforhold. 

Grønlænderne fisker efter Helle
flynder, Torsk, Rødfisk, Haj, Haai
sing, Havkat m m. 

En lille Laksefisk, Lodden, der i 
Størrelse og Udseende minder om 
vore Sild, kommer ofte ind til Ky
sterne i saadanne Mængder, at den 
kan ketses op med en simpel, lille 
Keber. 

I Vandløbene findes mange Laks, 
der gMr op fra Havet for at lege. 
Grønlænderne bygger Stendæmnin
ger, der leder Laksen ind i Afluk
ker, hvor de derpaa fanges med en 
Slags Lyster. 

Grønlændernes Fiskeri er saaledes 
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meget primitivt og villet kunne ud· 
vikles. Adolf Jensen foreslaar, at 
man hjælper de Indfødte til Liner 
og Baade. Han fremsætter den 
Tanke, at man kunde indkalde et 
Par gifte vestjydske, færøske eller 
islandske Faareavlere og Fiskere 
og giver dem en Del forældreløs{', 
G-8-aars grønlandske Børn til Op
dragelse. 

For at lære Grønlænderne at til
virke Klipfisk blev der allerede efter 
det første Togt indkaldt en Færing, 
og den færdige Vare kunde med 
Lethed afsættes. 

Størst Betydning vil Fiskeriet efter 
Helleflsk kunne faa. Adolf Jensen 
har ved sine Undersøgelser paavist, 
at Hellefisk, der er en anden Art 
end den almindelige Helleflynder, 
forekommer i Mængder, dels i nogle 
sydgrønlandske Fjorde, dels i Da
vids Strædet. Den foretrækker Dyb
der paa over 200 Favne og fiskes 
derfor vanskelig med Haandsnører. 
Den bør fiskes med Langline og 
helst fra Kutter, Kødet er fedt og 
velsmagende navnlig i røget Tilstand. 
Hellefiskene har en Gennemsnits
vægt ar Il J 4 Pd., og der fange
des ved Forsøgsfiskeriet en Fisk for 
hver syvende Krog. Dog var der 
nogle Steder en Mængde Hajer, 
som bed paa Krogene og derved 
gjorde Fang~ten af Hellefisk mindre. 

Adolf Jensen aabnede i Fjorden 
Agdluitsok en Indhandling af Helle
fisk om Bord i "Tjalfe" med det 
Resultat, at Grønlænderne i Løbet 
af 17 Dage bragte 2,753 Hellefisk 
til en samlet V ægt af 28,534 Pund, 
skønt der blev betalt den ikke videre 
høje Pris af 2 Øre pr. Pund. 

I ovenJ5taaende Fremstilling er kun 
ganske flygtigt omtalt nogle af de 

vigtigste Hesultater af Undersøgel
serne i 190ti-09. Den, som kunde 
ønske flere Oplysninger, kan jeg 
henvise til: "Beretninger og Kund
gørelser vedrørende Kolonierne i 
Grønland" Nr. 2 og Nr. 5 samt 
"Atlanten" Nr. 82. Adolf Jensens 
Beretning foreligger ogsaa som 
Særtryk. 

(Fra Havet). Andr. Otterstrøm. 

Mindre Meddelelse. 
-0-

Ferskvandsfiskeriforeningen har 
haft den Glæde at modtage neden
staaende Svar paa et Andragende til 
Landbrugsministeriet om Tilskud 
til Foreningen. 

"Ministeriet tilstaar efter Omstæn
dighederne 'Foreningen et Tilskud 
af 500 Kr. til Fremme af Forenin
gens Virksomhed." 

Annoncer. 

Fisker søges. 
Fra Augnst eller September søges en 

Fisker til Hjælp ved Fiskeriundersø
gelserne i nogle Maaneder. Han maa 
helst være kendt med almindeligt Sø
fiskeri (Vaad, Garn, Kroge) og kunne 
bøde Redskaberne. Man henvender sig 
til Magister C. V. OUerstrøm, »Furehus«, 
Frederiksdal ved Lyngby. 

Sætte-Krebs 
til Udsættelse i Fiskedamme, Mer
gelgrave, Tørvegrave og Indsøer 
leveres omgaaende. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telf. 26. Statstelf. 2. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg~ Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
Heste 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 Orl'edarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--===== liontant Betaling. ::=::=::=--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&9~8~sR flJamRultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~b.d~b.dWI:l~t;;dl:l.:1~ldWt:"d~,,::t;"'..:1I:l.:1Wl:li~l:l·d~~I~~~~ 
~r::iV'C;;r::ii?'qr::iV'c;;/'~~~P'WI~v·~~P'~'~p'~~~vl~V"'~~·",v'~~~ 
W W 
~ ro. 

I Porlionsørrei I 
le større Ørred, Gedder, Karper, 1fZ Æ Æ i Suder, Skaller,Aborrer I 
)K købes og afhentes med Specialvogn Itaa næl'meste )f( 
W Jernbanestation. '\17 @ 4 

~ -- Kontant Betaling. ~ 
~ )i 
lir G. Domaschke, )i !' ~'ischb.ndlnn:r;, HerUn 40, ~ 
m Lehrte.l'ldl.'RSSe 18-19. ffi I Telegr.-Adr.: Forellenhandel. I 
.~~P~~~~,~ni~~~€~E~~~~~~~~~t3i~~~i~~~~. 

Fiikeriinspektør, Magister ehr. IJoftin:r;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aklieselsk:.tb) ved Rasmussen-Krogh. 
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IndboId: 
Fordelingen af Fiskeriartikler. 
Mærkede Ørreder. 
Strenge fidel'. 
Fiskeri, Fiskeavl og Fiskeindustri i 

Europa. 
Fisketure paa Sø og Elv, 
Annoncer. 

Fordelingen af Fiskeri
artikler. 

Opmærksomheden henledes paa, 

at mindre Ordres paa Fiskeriartikler 

atter kan indsendes hertil Kont.oret. 

Husk, at Bestillingssedlen skal 

indeholde ilIeddelelse om, hos hvin:en 

Købmand Rekvirenten mener at 

kunne faa de ønskede Varer, samt 

til hvilke Fiskeredskaber, Varen 

skal benytte8 til Reparation. 

Red. 

~Iærkede Ørreder. 
-o~ 

Som et Led i De internationale 
Havundersøgelsers Arbejder udsatte 
vi i Aarene 191G og 1917 i Guden
aaens Delta og Randers Fjord nogle 
Hundrede unge Havørreder, der var 
mærket med en ombøjet Sølvnaal, 
anbragt tæt foran RygfInneli. Ad
skillige af disse Ørreder er senere 
indfanget i Havet, et Par saa langt 
fra Randers Fjord som i Store Belt 
og ved :Mecklenburgs Kyster. Efter 
to Aars Ophold i Havet. er to af 
disse Ørreder vendt tilbage til 
Gudenaa og nyligt indfanget der. 
Disse Individer hav(le tiltaget i Vægt 
fra fa. 100 Gram til henholdsvis 
8.5 kg. o.q GJ;D kg. Da det er af 
stor Vigtighed at vide, om nogen 
af disse mærkede Ørreder skulde 
gaa op j andre Aaer end Gudenaa, 
anmodes "Fiskere, der fanger Ørre
der, og Fiskehandlere, der opkøber 
disse, indstændigt om at have Op
mærksomheden henvendt paa, om 
nogen af Ørrederne skulde være 
forsynet med et Mærke. 

Mærkede Ørreder, der indfanges, 
bedes sendt til Fiskerilaboratoriet, 
Jens Kofodsgade 2, København. 
Selvom Mærket delvis skulde være 
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ødelagt, 'bede!! Fisken indsendt til 
nærmere Undersøgelse. Der betales 
en Præmie for Fangsten, foruden 
:Fiskens Værdi. 
A. C. Johansen. J. Chr. Løfting, 

Strenge Tider. 
-0-

Her hjemme i vort kære Fædre
land har alt hidtil føjet sig saa
ledes, at vi dog har kunnet faa 
Størsteparten af de nødvendigste 
Fødemidler og Raastoffer. Lidt 
efter lidt strammes imidlertid Baan
dene, og vi har al Grund til at tro, 
at . vi gaar meget strenge Tider i 
Møde, hvis Krigen skal vare længe 
endnu, hvad der desværre er al 
mulig Udsigt til. 

Vi læser saaledes i disse Dage, 
at vor Smørration fra 1ste Oktober 
skal yderligere nedsættes, Vi synes 
ganske vist, at det er meget uret
færdigt,. fordi vi finder, at vi alle
rede faar for lidt; og ser yi rundt 
paa vore Medmennesker, og be
tragter vi os selv, saa har vi alle 
let ved at opdage, at vi svinder 
ind. Alle de kendte, runde danske 
Former forsvinder ganske af Land
skabet, og tilbage bliver et Folk 
med et dybt resigneret e dtryk i 
Ansigtet, men med et adskillig 
spændstigere Legeme end forhen; 
ja jeg tør vel næsten sige, et mere 
tiltalende Folk l 

For lidt og for meget fordærver 
dog alting, som et gammelt Ord 
siger, og skønt jeg hidtil har været 
en ret ivrig Tilhænger af det danske 
Folks Afmagringskur, saa kan jeg 
ikke sige andet end, at jeg ængstes 
en Smule for, hvordan det skal 
gaa, naar vore Fedtstofrationer yder
ligere bliver indskrænkede. Sagen 

er jo nemlig den, at det danske 
Folk, efter min Mening, trænger til 
forholdsvis meget Fedtstof, ikke for 
at det deraf skal trives vel Blta 
meget maa det nemlig ikke faa, 
synes da jeg men netop saa 
meget, at det hefinder sig vel der
ved. 

N aar man lever under vore Bredde. 
grader, og særlig har et saa usta
digt Klima, som vi har det, skal 
der god, nærende Føde til for at 
et Folk kan holde Sygdommene fra 
Ijvet, og da særlig den farlige og 
frygtede Tuberkulose. Og Ilaar et 
Folk som vort igennem Generatio
ner har faaet en særlig god Ernm
ring - hvad vi fnktisk har - vil 
det let hævne sig, hvis vi pludselig 
allesammen bUrer sat paa en saa 
gennemført Diæt, som det nu træk
ker op til. 

Det gælder derfor om, at alle 
Producenter af animalsk Fedtstof, 
har et øje paa hver Finger, saa at 
de hver i sin Bedrift søger at frem
skaffe saa meget af dette navnlig 
her i Norden saa llØjst nødvendige 
Fedtstof, som det pau nogen Maade 
er muligt. 

Blan dtLeverandørerne af animalsk 
Fedtstof i vort SflJnfund, hører 
·Ferskvandsfiskene imidlertid i aller 
højeste Grad. 

lhadc Aalcll, Lahen, Ørreden, 
Suderen og Karpen er overmaade 
rige paa Fedtstof. Vi maa derfor 
ogsaa ha abe, at alle VOl'e Damkul
turer maa faa gunstige Forhold at 
arbejde under - gunstigere end de 
har det fOl' Tiden ~ saa den store 
:Mængde Næringsstoffer, der kan 
produceres paa disse Steder, kan 
komme vor fedthungl'onde Nation 
tilgode. Og vi maa ogsaa haabe, 
at Fcrskvandstiskerne fremdeles maa 
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blive i Stan d til at fortsætte deres 
Erhverv i mindst samme Omfang, 
som hidtil. ~fen dertil kræyes, at 
vor Regering og vore Fiskel'imyn
digheder lægger sig ganske alvor
ligt i Selen for at skaffe dem de 
aldeles nød vendige Fiskeriartikler 
saasom: Tvist, Net, Liner, Tjære 
osv., som udkræves, for at Bedriften 
kan fortsættes. 

Med de Beholdninger, der for 
Tiden findes her i Landet, kan dette 
ikke ske, derom er vist alle enige; 
og naar man, som undertegnede, 
har med Fordelingen af disse' Ar
tikler at gøre,faar man meget snart 
Forstaaelsen af, at det vit'kelig ser 
meget slemt ud, hvis der ikke kan 
skaffes nye Forsyninger af de mevnte 
Artikler hertil Landet. Som For
holdene er i Øjeblikket, kan selv 
de beskedneste Andragender fra 
Fiskernes Side ikke imødekommes; 
og hvordan skal det saa gaa, hvts 
Krigen varer ved i tiere Aar, hvad 
der jo er højst sands}nligt? 

Adskillige Ting kan vi dog selv 
gøre for at udsætte Katastrofen, 
hvormed jeg mener deIl Dag, da "i 
ikke har tlere brugelige Redskaber 
at liske med; vi kan være omhyyge
lige med vore Redskabm', vi kan tørre 
dem straks, naar de kOlluner op af 
Vandet, og vel at mærke tørre dem 
ordentlig, saa alle Knuder el' alde
les gennemtørre, Ligeledes In aa vi 
sørge for, at vore Redskaber ikke 
unødigt udsættes for Solens Brand. 
De skørner derved og brister hur
tigere. Ligeledes maa alt unød
vendigt Slid paa Redskaberne und
gaas. I det hele taget tror jeg, at 
vi maa tvinges til at bruge vore 
Tanker hele Tiden under vort Ar
bejde, ganske anderledes end vi 
har gjort det hidtil. Thi hvis vi 

ikke gør det, hvis vi ikke omgaas 
det betroede Gods vi har, med den 
største Omhyggelighed, saa det kan 
holde og vare gennem adskillig 
flere Aar, end det ellers plejer, er 
jeg meget bange for, at ogsaa de 
danske F erskvandsfi!lkere vil gaa 
meget strenge Tider imøde. 

Red. 

Fiskeri, Fiskeavl og 
Fiskeindustri i Europa. 

-o-
I det tyske Blad "Fischerei

Zeitung" for den 31. Marts UIlS 
findes en ganske interessant Artikel 
om dette Emne, som vi herTed skal 
gengive for vore Læsere: 

Fiskeriet hører som bekendt til 
Menneskets ældste Haandteringer. 
Allerede i den graa Oldtid har 
:N1enneskene forstaaet at fange de 
mange velsmagende Fisk, som findes 
overalt paa Jorden i Havene, Bæk
kene, Floderne og Søerne; Vande, 
hvori der ingen Fisk finder, er 
meget sjældne; derimod er det 
højst almindeligt, at man i vore 
Dage, tiltrods for de mange Aar
tusindets Fiskeri, endnu findes en 
umaadelig Mængde Fisk mange Ste
der. Men pall. den anden Side kan 
det naturligvis ogsaa hænde, at et 
hensynsløst Fiskeri ganske har øde
lagt og udplyndret mange af de 
bedste, ferske Vandarealer ; ligesom 
ogsaa Flodernes' Forurening, pall. 
Grund af Befolkningens Tilvækst og 
Industriens uhyre Udvikling i mange 
Tilfælde lægger Hindringer i Vejen 
for et lønnende Fiskeri. 

Man hører imidlertid de »Gamle" 
fortælle om, hvor fiskerige mange 
af Nordtysklands Floder tidligere 
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har været. Til Eksempel hedder 
det sig, at i Aaret 1220 fangedes 
der v'ed Neumark og Warthe en 
uhyre Mængde Fisk og Krebs. Van
dene ligefrem vrimlede med Sand
art, Aborre, Aal, Karper, Maller, 
Gedder, Kvabber osv.; ja Gedderne 
var aaa talrige, at man næsten 
kunde tage dem med Hænderne, og 
med Ketaere og sOlaa Haandnet 
fanges flere Tons paa enkelte Dage 
(i J,egetiden). Krebs fangedes og
saa isaadanne :Mængder, at man 
f. Eks. i Begyndelsen af det 16. 
Aarhundrede, ja lige til 1701 fik 
seks Skok af de bedste Krebs for 
en Pris af 6 Pf. - l 1718 fodrede 
man endog Svill med dem. Som 
det imidlertid er gaaet i Tyskland, 
er det gaaet i største Delen af det 
eUl'opæiske Kontinent. Overalt er 
:Fiskeriet gnaet tilbage; yærst er 
det dog gaaet i Italien, hvor der 
har været drevet fuldstændigt Roy
fiskeri i Søer og Floder. 1 andre 
Dele af det europæiske Fastland, 
f. Eks. i Balkanlandene og i store 
Dele af Rusland, saaledes i de bal
tiske Provinser, giver Flod- og Sø
fiskeriet imidlertid endnu godt. I 
al Almindelighed lIlaa man dog sige, 
at Havfiskeriet er det ubetinget 
vigtigste Fiskeri og det, der ikke 
alene beskæftiger de fleste Menne
sker, men ogsaa skaffer den største 
Mængde Fiske tilveje. 

Hvad Fiskeriet i Havet angaar, 
saa findes de bedste Fiskerier gærne 
j Nærheden af Kysterne og paa 
"Banker" ikke langt fra Land. 

Langs Norges Kyster findes saa
ledes mange af disse Banker, hvor 
Torskefiskene med Forkærlighed le
ger. Om Vinteren og om Foraaret 
strømmer de forskellige Torskefisk 
fra det store aabne Hav til Roms-

dalens, Tromsøs og Nordlands Ky
ster, og fremfor alt til Lofoten, for 
at forrette deres Leg. Og Titusin
der af Fiskere efterstræbe r det kost
bare Bytte. Den fangede Torsk 
bliver da omdannet til Klipfisk, me
dens dens Hoved laves til K væg
foder eller Fiskeguano, dens Rogn 
bruges til Madding ved Brislinge
og Sardin fangsten, og af dens Lever 
koges der Levertran. Klipfisken 
udføres i store Mængder, navnlig 
til Spanien; Hognen hovedsagelig 
til Frankrig. 

Næst efter Torskefangsten er 
. Sildefiskeriet det vigtigste. Om For
aaret kommer Sildestimerne ind i 
Fjordene, særlig ved Stavanger og 
Haugesund, hvor de fanges i store 
Mæl1gder. Om Sommeren og Høsten 
fa-nges den saakaldte Fedsild særlig 
ved Nordlands Kysten. Om Silden 
gælder det, at den er størst og er 
mest velsmagende jo nordligere det 
Hav ligger, hvor den er fanget. 
Meget vigtig er ogsaa Makrelfang
sten, der dlives omkring Trondhjoms 
Kyster; noget mindre vigtig er Lakse
fangsten ved Trondhjem og Bergens 
Kyster. Laksen er ogsaa det norske 
Ferskvandsfiskeries Hoyedfisk. 

I Sverrig spiller Fiskeriet en me
get mere underordnet Rolle end i 
Norge og bestaar mest i Kystfiskeri. 
l Kattegat findes en Del Sild. I 
østersøen har Fiskeriet mindre Be
tydning. Med den aftagende Salt
procent i østersøvandet blive Fi
skene mindre værdifuJ de. Foruden 
efter Sild drives der ogsaa fra Sver
rig Fiskeri efter Torsk, Makrel, Laks 
og Aal. 

I Sverrigs talrige Søer og Floder 
finder ogsaa et betydeligt Lakse
fiskeri Sted. 

- I Sverrig er Fisketiet i de senere 
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Aar en betydellg Udvikling, og 
man har Følelsen af, at Ledelsen 
er i gode Hænder. 

Rusland er saa opfyldt af mæg
tige Floder og Søer, at Ferskvands
fiskeriet der absolut maa spille en 
fremtræden(le Rolle. Det er da og
saa Tilfældet, og man beregner, at 
over en halv Million Mennesker ude
lukkende beskæftiger sig med dette 
Fiskeri, og at mange Millioner Rus-
8ere driver det som Bibeskæftigelse. 

I de baltiske Provinser, navnlig 
i Kurland, staar det rationelle Fi
skeri meget højt. Overalt i de der
værende Fiskevande, finder man ud
mærkede Fiskearter, og mægtige 
Karp~anlæg er m0get hyppige; disse 
er meget godt besatte med Fisk, 
og Karpen er derfor ogsaa et for
holdsvis billigt Næringsmiddel. I 
den nordlige Del af den botniske 
Bugt er Saltprocenten saa ringe, at 
de fleste udprægede Havfiskearter 
forsvinder og erstattes af forskel
lige Ferskvandsfiske. 

I Finland e.r de vigtigste Fisk 
Strømling (lille Sild), Laks, Ørred, 
Helt, Gedde, Aborre, og tillige fin
des der mange Krebs. 

(Fortsættes). 

Fisketure paa Sø og Elv. 
Af El'ik Modin. 

-0-< 

En Snyltegæst. 

Det hænder ikke sjældent, at fan
get Vildt f. Eks. Harer eller Fugl 
stjæles af større Rovdyr, I!aasom 
Ræven, Høgen og store Ugler. Ved 
Fiskeriet er akkurat det samme Til· 
fældet; her er det heller ikke no
gen sjælden Begivenhed, at en større 
Rovfisk søger at snylte til sig en 

mindre Fisk, som er' bleven hæn
gende i et Net eller paa en Krog. 
I Særdeleshed er det Gedden, Van
dets Høg eller "Flodens Los", som 
de allerede kaldtes i den klassiske 
Fortid, der paa denne l\:Jaade søger 
at skaffe sig et billigt Maaltid Mad. 
Et særligt bemærkelsesværdigt Til
fælde skal Olr.tales her. Først maa 
Fiskevandet, hvor Begivenheden fore
gik, dog omtales med et Par Ord. 
Det var Ljuselven, Hærjedalens og 
Hælsingelands Pulsaare. Ljuselven 
har altid været bekendt for sin Fi
skerigdom. Tiltrods for Mishand
lingen af Fiskeriet, særlig ved Vaad
dragning i Legetiden, kunde. man 
endnu omkring Aaret 1890 skaffe 
sig al den Fisk, man ønskede sig 
til sin Husholdning. Der var præg
tig, fed Helt, StaHing, Gedde, Aborre 
og Ferskvandskvabbe. Nu er Fi
skereriet dog gaaet meget tilbage 
i Elven j men det er vel heller ikke 
saa underligt, naar man hører, at 
f. Eks. gamle.T on S. i et Vaaddrag 
havde taget 400 Stk. legende Stal
ling. Et saadan Rovfiskeri skal nok 
affolke et Fiskevand. Helten fan~ 
gedes paa samme Maade og Helt
rognen købtes for 25 Øre Kanden. 
Nu er dette ganske vist forbudt; 
men nu er det for sent. 

Dog det var Gedden, vi skullQ 
tale' om. 

En Eftermiddag midt om Som~ 
meren havde min Hustru et Ærinde 
til en Naboby B. Vejret var uro~ 
ligt, og jeg foreslog hende, at vi 
skulde foretage Turen pr, Baad og 
fiske lidt paa Vejen. Stallingen 
vilde imidlertid ikke bide; Elven 
var nemlig svulmet op efter en 
hæftig Regn. Vi fik dog enkelte 
Fil!k, men ingen store. 

Ved et Skær fik vi dog ganske 
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gode Bid. Bedst som vi roede der 
raabte min Hustru: "Huha for en 
stor Fisk l" 

Et stort Hoved havde vist sig 
lige ved Baaden! og lige i det øje
blik min Hustru skulde løfte en 
Stalling, som sad paa Krogen, (lP 
af Vandet, snappede det store Ho
ved efter den, men slap sit Tag lige 
i Vandskorpen. Stallingen havde 
bidt sig godt fast og sad endnu paa 
Krogen. Af Saarene i dens Side 
kunde jeg se, at det var en Gedde 
som havde søgt at tage den. J eg 
bad derfor min Hustru om at slippe 
Stallingen med samt sin Krog ud 
igen, hvorefter jeg langsomt roede 
frem og tilbage over det samme 
Sted, hvor vi saa det store Hoved 
forsvinde. Længe varede det hel
ler ikke, før Snøren viste et væl
digt Bid; Gedden havde igen gre
bet Stallingen. 

Nu bad jeg min Hustru anvende 
al mulig Forsigtighed ved Inddrag
ningen af Snøren. Det lykkedes 
ogsaa. Gedden, i hvis Gab Stallin
gen var aldeles forsvundet, lod sig 
lede lige ind til Baaden. Ketseren 
vi havde medtaget til Stallingfiske
riet, var dog altfor lille til at op
tage den store Gedde med; jeg til
raadede derfor min Hustru, at hun 
sagte førte Ketseren bag om Ged-

• den, for paa den Maade at løfte 
den ind i Baaden. Men Armen 
som førte Ketseren var for svag, 
skælvede maaske ogsaa lidt, af let
forstaaelig Skræk eller Iver. I alle 
Tilfælde skete det, at Gedden atter 
gled tilbage i Dybet. Selv maatte 
jeg i den ret stærke Strøm paBse 
Baaden og kunde ikke komme til 
Hjælp. 

Det var harmeligt at skulle miste 
den prægtige Fisk, synes vi. Men 

da jeg forstod, at Gedden var me
get glubsk og holdt til der i Nær
heden, besluttede jeg mig til at ro 
hjem efter en Krogline, som jeg 
anglede med en 18-20 Stykker af 
de mindste Stallinger, og lagde den 
ud i Strømmen. 

Den følgende Morgen fik jeg Be
søg af en af Statens Landbrugs
ingeniører og maatte derfor blive 
hjemme til hen paa Eftermiddagen. 
Tankerne gik imidlertid ofte ud til 
min Krogline, og !laa snart jeg fik 
Lejlighed dertil, tog jeg igen ud 
paa Elven for at se, hvordan den 
og min Gedde havde det. Min Hustrn 
var denne Gang forhindret i at følge 
med. I Stedet for fik jeg nu Sel
skab af en ung Lærerinde, som var 
paa Besøg hos os, og som meget 
gerne vilde være med paa den in
teressante Ekspedition. 

Hun havde imidlertid ikke faaet 
nogen Uddanelse i at ro, jeg maatte 
derfor ogsaa denne Gang haandtere 
Aarene; hun skulde saa tage Linen 
op. Denn4il Gang var vi imidlertid for
synede med en Hugkrog, som jeg 
i fornødent Tilfælde kunde tage Af
fære med. 

Vi havde ikke faaet meget af 
Linen op, før Lærerinden fortalte, 
at der maatte være en stor Fisk 
paa, thi det rystede forskrækkeligt 
i den; jeg forstod, at det var Ged
den fra den foregaaende Dag. 

Lærerinden trak eftet min An
visning meget forsigtigt i Linen, 
men blev nervøs, da hun mærkede 
de heftige Ryk, og slap .atterLinen. 
Jeg saa, at hun ikke kunde klare 
Arbejdet alene; jeg foreslog hende 
derfor, at jeg skulde ro Baaden 
hen til Stedet, og naat hun atter 
havde faaet fat i Linen, skulde hun 
tage Aluene et Øjeblik og søge at 
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holde Baaden paa Plads, medens 
jeg gik i Lag med Gedden. 

Jeg roede saa Baaden op og byt
tede med Lærerinden, som tog Alt
rene, medens jeg fik Linen. Ged
den var der endnu, men Strømmen 
tog Baaden. Jeg maatte saa slippe 
Linen og ro Baaden op igen, og 
samme Manøvre gentog jeg endnu 
en Gang. 

Tredje Gang, Strømmen tog Baa
den, mærkede jeg, nt der var kom
men mere paa Linen, thi denne var 
nu meget tungere end før. Jeg fik 
snart at se, hvad det var - et 
surt og sunkent TræRtykke, - om
kring hvilket Linen havde snoet sig 
under Geddens ivrhre Bestræbelser 
for at befri sig. Det saa sandelig 
ikke videre lovende ud. 

Men jeg stole d paa min ny IJine 
og de stærke Umerich Kroge Nr. 8. 

Jeg gjorde saa et et nyt Forsøg. 
Jeg roede igen op til Stedet. gav 
Lærerinden en alvorlig Formaning 
om at holde Aarene rigtigt og ikke 
saaledeA som de foregaaende Gange 
lade sig afficere af Gedden Bevæ
gelser: det skulde jeg nok selv be
sørge. 

Atter drev Baaden med Strømmen 
i Retning af Linen, og atter fik jeg 
fat i Træstykket, hvorom Snoren 
havde snoet sig. 

Denne fik jeg saa først heldigt 
gjordt fri, og naaede saa kort ef
ter til Gedden, som sad fast endm!. 
Netop i det Øjeblik vi passerede 

den med Baaden, fløj Hugkrogen 

den og der blev indbjerget en fed, 
guldglinsende Kammerat. Den var 
ganske alene paa Linen, men allige
vel en god Fan~st. Lærerinden!! 
Glæde og Stolthed over Fangsten 
var grænsesløs. Thi uden at tænke 
paa sin blaahvide Sommerklædning 
vilde hun absolut selv bære den 
tunge blødende Fisk gennem Byen, 
og at denne Transport ikke foregik 
pletfrit,. forstaar man vel. 

Gedden vejede sine 16 Skaalpund. 
(Friln Skog och Sjø) 

:ÆverIer 
i a1edlems6ladet 

Annoncer. 

Fisker søges. 
Fra Augnst eller Septemher sørtes en 

Fisker til Hjælp ved Fiskeriundersø
gelserne i nogle Maaneder. H[ln maa 
helst V3~re kendt merl almindeligt Sø
fiskeri (Vaarl, Garn. Kroge) og kunne 
børle Redskaberne. Man henvender sig 
til Mallister C. V. Ofterstrøm, »Furehus«, 
Frederiksdal ved Lyngby. 

Sætte-Krebs 
til Udsættelse i Fiskedamme, Mer
gelgrave, Tørvegrave og Indsøer 
leveres omgaaende. 

Fiskeriet i Vamdrup. 
Telf. 26. Statstelf. 2. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima 9jneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
o~ Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bll
U&,ste 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 8jneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. ' , 

&D~Dd81l f/)amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 4E. 
Lejrskov 16 .. 

®~~~~~t31~~~~~~~~~~~~~~tJ1~,~~~(i 
Æ ~ 

I Porlionsørred ~ ~ , ~ 

lf{ større Ørred, Gedder, Karper, 2i( 
~ ~ 
~ Suder, Skaller, Aborrer i 
l%i Ln JK lH,bes og afhentes med Speeialvo,n paa nærDleste }i( I Jernbanestation. ){ 

@ Kontant Betalin,. -- ~ 
i i 
E'\J:7~ G. Domaschke, i~ 
I-H :t'isehhandlun,;. Re.'lin 40, /~. 
& I.ehl'terstraslie 18-19. . 

Æ. Telegr.-Adr.: Forellenhandel. ]K 
~ ~ 
.~~~~~~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. Loftin". Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmuss&Il-Krogh. 
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Indho)d: 
Fordelingnn af Fiskeriarlikler. 
Københavns Flskehalle, 
Fiskeri, Fiskeavl og Fiskeindustri i 

Europa; 
Geddenskeri med Løkke. 
Fisl\CllIarkedcl'Ile i HamlJor g og AUona. 
Anekdoter. 
Annoncer. 

Fordelingen af Fiskeri· 
artikler. 

Opmærksomheden henledes paa, 

at mindre Ordres paa Fiskeriartikler 

atter kan indsendes hertil Kontoret. 

Husk, at Bestillingssedlen skal 

indeholdeMeddelelse om, hos hvilken 

Købmand Rekvirenten mener -at 

kunne faa de ønskede Varer, samt 

til hvilke Fiskeredskaber, Varen 

skal benyttes til Reparation, 

Rett. 

Københavns lfiskehalle. 
~-o-

l Tirsdags aabnedes den kommu
nale Fiskehalle ved Christiansgade 
- mellem Knippelsbro ogLangebro 

I de første Morgentimer, fra Kl. 
6 til () Form. solgtes udelukkende' 
til Forhandlere. Efter KI. () var 
Salget aabnet for Forbrugerne. 

Den store lyse Sal med de mange 
store Bassiner langs den ene Side 
havde godtBesøgpaaAabningsdagen. 
Den første Time for Detailsalg op
viste mere end 200 Ekspeditioner, 
og der blev ialt solgt et Hundrede 
Kasser Sild og en Del Makrel. 

l Løbet af Eftermiddagen ventede 
man desuden slagtede Rødspætter. 
Og Onsdag til Morgen kom der 
400 Kasser Sild fra Gilleleje. 

Borgmestre, Borgerrepræsentanter 
og Medlemmer af Frederiksberg 
Kommunalbestyrelse der er fælles 
lied København om "Velfærdsfor
anstaltningerne" samt l\lagistratsem
bedsmænd fra Ministedet aflagde 
om Formiddagen et samlet Besøg i 
Fiskehallcll. Senere gav Borgmester 
Christiansen i Raadhuskælderen for
skellige Oplysninger om Hallens Ad
ministration - og den ny Fiskeord
ning for Hovedstaden, som faktisk 
hermed træder ud i Livet. 
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Borgmesteren meddelte saaledes, 
at Københavns Kommune af Mini
steriet· midlertidigt har opn aaet 
Dispensatiou fra Maksimalbestem
melserne, for saa vidt Kommunen har 
faaet Ret til at paatage sig den 
Fragtudgift for Ii'isken, som ifølge 
den gamle Ordning paahviler Fi
skerne, naar de leverer Maksimalfisk 
til Hjemmemarkedet og som, hvad 

• vi tidligere har paavist her i Bladet, 
har været meget medvirkende til, ~tt 

der ingen Fisk kom til Hovedstaden. 
Og det er Kommunens Mening og

saa at deltage i Fragtudgiften for 
Fisk til audre Organisationer -
altsaa de private Fiskehandlere, saa
ledes at hele Fiskemarkedet ad denne 
Vej skulle blive betydeligL bedret. 

Tiden vil vise om disse Forhaab· 
ninger gaar i Opfyldelse. Men i 
hvert Fald kan Huamødre herefter 
hver Dag købe Fisk i Hallen i 
Chrishansgade, hvis de ikke kan faa 
andre Steder. 

(København). 

Fiskeri, Fiskeavl og 
Fiskeindustri i Ellfopa. 

(Sluttet). 
-0-

FinlaJlds vigtigste Havfisk erStrøm
ling'en; af denne fanges der aartigt 
10,000 Tons; den bliver som Regel 
saltet og over Reval indført til Rus
land. Prisen er for friske Strøm
linge 0,20 finske Nlark pr. Kg.; for 
saltede Strømlinge 0,30 finske Mal'k 
pr. Kg. (1 finsk Mark 0,80 tyske 
Mark. 

Størstedelen af Laksefiskeriet i 

Finland tilhører Staten. Den aar
lige Forpagtningsafgift heraf belø
ber sig gennemsnitlig til 100,000 
finske .Mark. De bedste Lakseelve 
er Kemi, Ijo, Ulea, Simo og Torneå. 

Forpagtningskontrakterne er gærne 
seksaarige, og Forpagterne er enten 
Selskaber eller enkelte Personer. 
Engelsk Kapital er meget interes
seret i Finlands Laksefiskeri. 

I Torneå Elven er Laksefiskeriet 
ifølge en Overenskomst mellem Rus
land bortforpagtet for 3000 finske 
Mark. I Ulei'telven var Laksefiske
riet i Aaret 1618 bortforpagtet af 
Grundejerne for 4165 kg. saltede 
Laks. I de senere Aar er denne 
Afgift dog omsat i Penge. Forpag
terne epærrede Elven fuldstændig 
paa to Steder, saa Laksene forhin
dredes ganske i at komme op og 
lege. Følgerne deraf er naturligvis 
ogsaa bleven den, at Laksefangsten 
er taget umaadeligt af i Elven. Ved 
en kejserlig Forordning af J 912 
forbødes dette imidlertid, saa nu 
er der atter Haab om, at Fiskeriet 
kan forbedres. 

Kemi-Elven er bortforpagtet til 
Englændere for et Tidsrum af 30 
Aar. 

Paa Grund af de mange fore
skrevne Faster i Rusland, er For
bruget af Fisk meget stort. Som 
en Følge heraf har Ferskvandsfiske
riet ogsaa været drevet meget in
tensi vt i hele det russiske Rige, 
uden dog at Bestanden tilsyne
ladende har taget nogen Skade deraf. 

De fIf1ste Fisk faas fra det kaspi
ske Hav. Særlig Størfangsten er 
her af stor Betydning. 

Ved det hvide Hav fanges hoved
sagelig Laks, Havørred og Helt. 

I Grænselandene ved det sorte 
Hav særlig Stør og Sandart, og om-
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kring Det assowske Hav fanges mest 
Sterlet (en Størfisk) og Maller. 

l det nordøstlige Ishav fanges 
meget lidt Fisk. Det bedste Fiskeri 
finder i Rusland Sted, dels i do 
store Søer og dels i Floderne, Avor 
de nærmer sig Kysterne. 

Ved Murmankysten, der er bleven 
bekendt under Krigen, fanges en 
Mængde Hvaler, Sælhunde, Torsk 
og Sild. østers forekommer kun i 
det sorte Hav, melwu Krim og 
Kaukasus, men kun i ringe Mængde. 

Om Danmark skriver Forfatteren, 
at et saadant Ørige burde udvikle 
sit Fiskeri langt mere end det er 
Tilfældet. Hovedfiskeriet her ligger 
ved Jyllands Nordspids, Skagen, i 
Limfjorden og Kattegat. 

Om Tysklands Ferskvandsfiskeri 
meddeles, at det omfatter ikke alene 
de mange Floder og Søer, der fin
des der; men ogsaa den kunstige 
Fiskeavl og Damkulturerne fører en 
blomstrende Tilværelse. Alt i alt 
beskæftiger Ferskvanesfiskeriet i 
Tyskland over 50,000 Mennesker. 
De Fiske, der særlig er efterstræbt 
i de fri Vande, er Laks, Gedde,· 
Helt, Ørred, Aal og Sandart. 

Kystfiskeriet spiller ogsaa en me-
• get betydelig Rolle i Tyskland; i 

de saakaldte Haffs er det saaledes 
meget udviklet. Her fanges hoved
sagelig Laks, Havørred, Niøjne og 
Aal. I Holsten findes der store 
Rygerier for disse Fisk; Kieler
Sprutten (smaa Sild) fanges særlig 
ved Eckernførde. 

Det tyske Havfiskeri begyndte først 
at faa rigtig Vind i Sejlene i Halv
fjerdserne i forrige Aarhundrede. 
Det drives ikke alene nu i Nord
søen (Doggerbank) og ved Skagen 
og i Kattegat, men ogsaa ved Fær
øerne og Island. Dette Fiskeri om· 

faUer hovedsagelig Torskefiskeri og 
Sild. Som røgede eller marinerede 
kommer disse Fiske paa Markedet 
eller blive anvendte til Fiskeost,
meI,- guaItO eller -han. 

Det tyske Havfiskeri i 0ster- og 
Nordsøen, havde 

1912 en Værdi af 41,566,797 Mk., 
i 1913 - - 44,498,428 -

Det tyske Fiskeri i Bodensøen 
havde endvidere en Værdi i 1912 af 
417,054 Mk., i 1913 af 508,537 og 
117,803 Mark i første Halvdel af 
1914. 

I Østrig-Ungærn findes saa mange 
store Søer og Floder, at Ferskvands
fiskeriet derved~ faar meget stor 
Betydning,. særlig er Plattensøen og 
Donauftoden vigtige. Næsten i alle 
disse Vande tindes udmærkede, gode 
Fiskearter. 

I den nyere Tid har det kunstige 
Fiskeopdræt og Damkulturerne taget 
et betydeligt Opsving i Ungarn, og 
i Bøhmen har man f. Eks. drevet 
en stor og lønnende Karpekultur 
gennem Aarhundreder. 

I Schweitz spiller Fiskeriet en 
mindre Rolle og har kun ganske 
lokal Betydning. 

I Holland er der derimod et me
get betydeligt Fiskeri, ikke alene i 
de mange Floder, som findes i Lan
det, men Befolkningen driver ogsaa 
et meget betydeligt Havfiskeri efter 
Torsk og Sild. De vigtigste Byer, 
hvorfra dette Fiskeri foregaar, er 
Schweningen, Vlaardingen og 
Maalsvis. Endvidere tindes der i 
Holland meget betydelige østers
kulturer, saaledes alene i Provinsen 
Seeland omtrent 3000 Hektar. 

I Frank,'ig spiller Ferskvandsfiske
riet i Sammenligning med Kystfiske
riet en forholdsvis lille Rolle. For 
hele Bretagne er Sardinfangsten 
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sartledes absolut Hovedfi!'lkeriet og 
beskæftiger ca. 22,000 Fiskere. Og
saa i den biseaiske Havbugt drives 
et meget indbringende Sardinfiskeri. 
Ved Sables d'01onne hæder i Ste
det for Sardinfangsten et betydeligt 
Fiskeri paa Th.unfi!jken, der er sær
lig indbringende ved den franske 
Middelhavskyst. Ved Boulogne dri
ves Sildefiskeri. Ved de smaa 0er 
St. Pierre og Miquelon, ved Neu
fundland. Resten af Frankrigs tid
ligere kanadiske Besiddelser drives 
et meget betydeligt Torskefiskeri. 
Udbyttet heraf bliver i iset Tilsta~d 
bragt til Cette, hvor der findes 
store Fiskekonservesfabriker, der 
atter sender sine Produkter dels 
ud over Frankrig dels til Græken
land. østersopdrættet i Frankrig 
er stærkest paa Vestkyston, i Ma
rennes, Arral'hon, Vannes, O1&ron, 
Auray og ved Cancale. I St. Malo 
og Lorient findes vigtige Fiskeri
havne. 

Ogsaa i England drives et meget 
betydeligt Fiskeri. Særlig i Skot
land og paa England! Østkyst til 
Humber Floden lever Kystbefolk
ningen næsten udelukkende af Fi
skeri. Byerne Frasen burg, Peter
head og Uliek' ere Centre for Silde
fiskeriet i Skotland; Grimshy, HuH, 
y rtrmouth og Lowestoft ere alle 
store FiskCl'ihavne ved den engelske 
Nordsøkyst. Meget værdifuldt er 
ogsaa det engelske Fiskeri af Torsk, 
som drives paa Doggerbank. Kun 
Byerne Dundee og Peterhead be
skæftiger sig med Ishavsfiskeri. Ved 
dette :Fiskeri efterstræbes særlig 
Grænlandshvalen, Hvid- og N ar
hvalen, Hvalrossen og Sælhunden. 

I Themsflodens Munding findes 
et betydeligt Østersfiskeri Sted. 

I Spanien drives de største Fiske .. 

rier ved Nordkysten, særlig fanges 
der ved Castiliens Kyster store 
Mængder af Sardeller og Havbrasen, 
og ved AlIdalusiens Kyst i Nærhe
den af de to Øer Algarve og Aya
monte finder der et meget betyde
ligt Fiskeri efter Sardiner og Thun
fisk Sted. 

italien kan tiltrods for sin betyde
lige Kyststrækning ikke forsyne sig 
selv med tilstrækkelig Fisk til sin 
Befolkningiil.' Ernæring (der fanges 
aarlig for ca. 13,5 Millioner Lire) 
og maa derfor indføre Fisk fra 
andre Land€). 

Ferskvandsfiskeriet i dette Land 
er fuldstændig ødelagt paa Grund 
af Hovfiskeri, akkurat det samme 
er forøvrigt Tilfældet med dets 
Skove, dets Vildtbestand og dets 
Fugleverden. Thunfiskefangsten spil
let· en stOl' Rolle ved Sieiliens klip
pefulde Nordkyst. Sardellen fanges 
paa Bankl~rne i det toskanske Ar
ehipeJ, særliK ved Gorgona og ved 
Siciliens Vest- og Sydvestkyst. Me
get betydeligt har Aalefiskeriet og
saa været i Lagnnerne ved Coma
ehio l hvor den opadstigende Aale
yngel blev ledet ind gennem Sluse
in d t"etningen. Ogsaa Fangsten af 
Muriiner er ret betydelig i Italien: 
løvrigt fanges og benyttes alt hvad 
der er spiseligt i Havet af Italie
nerne: saaledes alle Slags Skaldyr, 
Blæksprutter osv., alt dette bliver 
betegnet med N avnet: Frutti di 
Mare. Ved Capri, TOVl"e del Grieo 
og Trapani drives endvidere et be-

! tydeligt Fiskeri efter Ædelkoraller. 
Noget Svampefiskeri finder ogsaa 
Sted paa forskellige Steder i Mid
delhavet. Ligeledes fanges en stor 
Del smaa Sklldpadder i Middelhavet 
af de neapolitanske Fiskere. 

Floderne og Bækkenepaa Balkan 
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Halvøen er meget rige paa Ørreder. 
I de talrige Søer og Noer findes 
tillige et stort Aalefiskeri Sted. I 
det rumænske Donaugebet, navnlig 
ved denne Flods Munding fanges 
en stor Mængde Stør, Sterlet, Mal
ler og Karper. I Skutari Søen 
drives et stort Fiskeri efter sardin
agtige Fisk. Ved Euboa's Nordkyst 
findes mange Sardeller. Skildpad
der er ogsaa hyppige. 
. Fra Hydra og Aegina osv. gaar 
græske Skibe pall, Svam}Jefiskeri i 
Achipelet og det østlige Middelhav. 

/ Geddefiskeri med Løkke. 

I Sverig er Fiskeriet med Løkke me
get almindeligt, og i det !:'venskeFi
skeribll:ld "Från Sko g och Sjø" for 
den 15. August 1918, findes en 
ganske lærerig Artikel, over Frem
gangsmaaden ved dette Fiskeri, som 
vi derfor skal gengive for vore Læ
sere. 

Forfatteren fortæller først, hvor
ledes han mindes dette Fiskeri fra 
sin egen Barndom. Hvorledes han 
mange Gange vandre d sig træt pall, 
de varme, solhede Sommerdage og 
led Sultens og Tørstens Kvaler for 
at faa Lejlighed til at ndøve denne 
Sport, 

Ikke langt fra Forfatterens Hjem, 
der laa i det liUe Emitsløfs Sogn 
i den nordlige Del af Skaane, løb 
d~r en lille Bæk, som hed Linne
bækken. Om Sommeren var den 
ikke ret stor og kun efter større 
Regnskyl var der Strøm i den. J 
Almindelighed var der derfor gan
ske tørt mellem Hullerne. Ikke en 

Draabe flød mellem Stenene. Om 
Foraaret naar Frosten gik af J or
den og Sneen smeltede i Sk ovene, 
fra hvilken 'den lille Bæk havde sit 
Udspring, kunde den imidlertid være 
strid nok. Det hændte da ikke 
saa sjældeIt, at denne lilIe tilsyne
ladende sall, uskyldige Bæk blev 
vild og brusende, sall, den med 
vol dsom Fart kasted sig ned over 
Styrtninger og frem over Hullerne 
ikke sall, sjældent væltende omkuld 
de smaa Træbroer, som nist og her 
var lagt hen over den for Færdse
lens Skyld. Under denne stærke 
Vanrflom plejede Gedderne at gaa 
op fra Helgeaaen. De svømmede 
op gennem Strømmen og klarede 
alle Skær paa Vejen blot for at 
naa op til de store Enge og de 
stanede Skovmarker. Naar Vandet 
saa længere hen pall, Sommeren blev 
staaende i Hullerne var Gedderne 
indestængde i dem. Og det plejede 
gerne at være de samme Gedder, 
som Aar efter Aar holdt til i de 
samme Huller. Vi Drenge kunde 
ikke sall, sjældent kende dem fra den 
ene Sommer til den anden naar vi 
ikke havde kunnet fanget dem med 
vore Løkker. 

Der fandtes ganske sikkert hel
ler ikke en Dreng i hele Bygdeu, 
som ikke kendte disse Geddehuller. 
Undertiden laa de ganske nær ved 
hverandre, til andre Tider var der 
langt imellem dem. Oftest var der 
kun en Gedde i hvert Hul , men 
det kunde ogsaa' hænde at der var 
flere. Juni, Juli og August Maaned 

der var de bedste til at drive den 
Slags Fiskeri, naar man kom ind 
i September var det sjældent løn· 
nende mere. Thi ved den Tid var 
Vandstanden paa Grund af ,Høst
r~gnen, gærne bJeven for høj, lige .. 
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som Solen hvis Tilstedeværelse var 
en nødvendig Betingelse for at ud
øve dette Fiskeri, havde tabt en 
stor Del af sIn Kraft. Den bedste 
Tid paa Dage til at bedrive dette 
Fiskeri paa, var ved Titiden om 
Formiddagen. Saa var Solen kom
men ordnntlig op paa Himlen, saa 
at den stærkest kunde belyse Vand
sp('jlet. 

Da kunde man med temmelig 
stor Lethed se til Bunden af Hul
lerne, som sjældent var mere end 
højst 2 :VIeter dybe, mangen Gang 
ikke mere Gnd en halv Meter. Det 
var altid bedst at se i Vandet mod So
len. Altsaa fra øst om Morgen, fra Syd 
ved Middagstid og Vest eftel' Klok
ken 2 om Eftermiddagen, efter hvil
ken Tid det sjældent lønnede sig 
at fortsætte Fiskeriet, da Solen ikke 
lyste tilstrækkeligt stærkt over Van
deL 

De Iløkker: vi benyttede os af 
vare af Violinstræng. Man bandt 
den fast ved Enden af en Medestang 
saa at Strængen var en halv Meter 
lang. Løkken ravedes saalodes, at den 
let løb, naar man trak tiL Om For
middagen og om Middagen, naar 
Solen lyste varmt, gik Gedderne 
op i Vandskorpen for at sole sig. 
Saa galt det om at passe paa. Men 
dette var næsten vanskeligere, end 
naar man kunde opdage dem lidt 
dybere nede i Vandet. I begge 
Tilfælde skulde man saa søge at 
liste Løkken over Geddens Hoved 
og placere den lige bag ved begge 
Brystfinnerne. N aar man med stor 
Forsigtighed, uden at Fiski'n havde 
mærket det mindste dertil, havde 
Løkken paa dette Sted, gait det 
om med et kraftigt Ryk at kaste 
den op i Luften og ind paa Land. 
Ofte hændte det at det mislykke-

des, og der fandtes de Gedder der 
havde været udsatte for Attentatet 
Snese af Gange, mange var saa tunge , 
at det var ganske umuligt at hæve 
dem ud af Vandet paa den ~1aade. 
Og disse Gedder kunne redde sit 
Liv det ene Aar efter det andet. 
Dette var særligt Tilfældet, hvis Hul
lerne var meget fulde af Sten eller 
bevoksede med mange Vandplanter. 
Da var det omtrent umuligt at faa 
Tag i Gedden. Man behøvede kun 
at støde til et Straa eller Blad, 
saa blev den straks forskrækket og 
stak af. Det var saa bedre at for
søge med Medestangen, at jage Fi
flken hen til Steder, hvor der var 
mere Udsigt til at opnaa et gun
stigt Resultat. Hvis der var mange 
Stene i det Hul, hvor Gedden op
holdt sig, skjulte den sig gerne 
imellem dem, naar den blev skræmt 
Det var saa meget "anskeligt at 
faa den ud derfra igen, og det 
lønnede sig sjældent at fo'rtsætte i 
det HuL Saa maatte man hellere 
gaa til det næste Hul for at for
søge sin Lykke. 

Paa denne Maade gik man fra 
det ene Hul til det andet, med 
mere eller mindre godt Resultat. 
Hvis Turen forløb godt, kunde man 
ofte have flere Gedder med hjem 
men undertiden kom man ganske 
vist helt tomhændet tilbage. 

I Særdeleshed mindes jeg et Par 
Gange fra min Drengetid, da jeg 
kom hjeIlJ. med Gedder, som vejede 
to Et tre Skålpund, hvilket var iblandt 
de største, som opholdt sig i Bæk
ken. Den Stolthed, man var opf,ldt 
af ved en saadan Lejlighed, var 
vanskeligt at beskrive. 

Blev Vandstanden i Linnehækken 
rigtig lav, plejede vi at forsyne os 
med et eller andet Redskab hvol'-
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med vi tømte Hullerne, saa vi kunne 
faa fat i Gedderne. At det tog lang 
Tid, f. Ex. med en Spand at tømme 
saadanne Huller, forstaar sig af 
sig selv, men hvad kan Drenge ikke 
tage sig paa, naar det gælder saa
danne Ting som at komme i Besid
delse af en stor Gedde og et godt 
Fiskevand~ Og stOl' er Nysgerrig
heden, naar man kan begynde at 
øjne Bunden. De smaa Gedder 
slippes altid, medens de store ta
ges med hjem. Ogsaa ved Helge
aaens Bredder kunde man under
tiden være saa heldig at fange Gerl
derne paa denne Maade, naar de 
gik ind ved Land for at sole sig. 
Men hvis en saadan Gedde flygted 
var det . ganske umuligt senere at 
fange dem igen, l\ledens man i 
Linnebækkens Huller ofte igen kunde 
faa en Chance. Det eneste, man 
havde at risikere sidstnævnte Sted, 
var at en anden kom og tog den. 
Og det var jo ærgeligt nok endda. 

Fiskemarkederne 
i Hamborg og Altona. 

-o-
l "Dansk Fiskeritidende" for 20. 

August findes følgende Artikel: 
Senatet i Hamborg har til By

raadet der i Staden oversendt Pla
ner og Tegninger til Ombygning af 
Fitikerihavnen i Cuxhafen. Omkost
ningerne anslaas til mindst ti-7 
MilI. Mark. Senatet· har ogsaa til 
Hensigt senere at fremsætte Projekt 

til en Cdvidelse af Fiskernarkedet 
i Hamborg. Man har underhandlet 
med Myndighederne i Altona om i 
Fællesskab at ordne Fiskespørgs
maalet; men disse Forhandlinger 
er bleven resultatløse, da Altona 
har til Hensigt selv at bygge en 
egen Fiskehavn i N eumtihlen ved 
nedre Elben. 

Hamborgs Autoriteter har allerede 
i lang Tid skænket Fiskeriet stor 
Opmærksomhed, og Byens Fiskeri
væsen anses for at være fortræffelig 
organiseret. Da Betydningen af 
Fisk som Fødemiddel er bleven 
meget _mere paaagtet under Krigen 
end før, soger Ham borg nu i Tide 
at træffe Dispositioner for virkelig 
rationelt at udnytte Fiskeriet. De 
her foreslaaede Anlæg vil dog kræve 
lang Tid til deres Gennemførelse og 
vil næppe blive færdige, før Krigen 
er forbi. • 

Da Ham borgs og Altonas Fiske
markeder er af den største Betyd
ning for de skandinaviske Landes 
Fiskeeksport, - ikke mindst for dpn 
sven!'ke Vintersild, - vil det for
mentlig interessere vore Læsere at 
høre om disse Byers vidtgaaende 
Projekter. (Efter H. J."). 

Anekdoter. 
Amatørfiskeren : »Der er vist ikke et 

tørt Sted i denne Baad hvor man kan 
stryge en fændstik.« 

Matrosen (som er bleven skuffet med 
Hensyn til Driklwvarer). ~ 

»)Prøv min Hals.« 
(Fran Skog och Sjø). 

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 paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Oh'l'istensen. 
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Pørtiøns.Ørre~, 
større Ørred, K~rper og Suder 

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

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
, sælges. 

d}f~lId81l fl)amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
LundersJ'wY. 

P. Hansen tf' P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* 
~ I 
~.l( Porlionsørred, I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, I 
I Suder, Skaller, Aborrer I 
Æ: købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste Æ I Jernbanestation., l( 

w. Kontant Betaling. -- ~ 

I G. Domaschke, I 
lK l"hlChhandlun/i1;, Berlin 40, 2K Æ I .. ehrterl!ltral!lse 18-19. Æ. ' , 

@ Telegr.-Adr.: );'orellenhandel. 2K 
m , Æ 
.~~~~~~,~~~~~~~~~~~~. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. Loftinø;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Easmussen-Krogh. 
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Ifølge Meddelelse fra Fiskoord

ningens Kontor i København kan 

Tvist, paa Grund af manglende 

Oplag, ikke forventes tildelt i den 

nærmeste Fremtid udover den netop 

nu tilendebragte 2den Hationering. 

Red. 

Stednavne 
og Fiskenavne. 

-0-

Stallingen lever hos os, som be
kendt, kun ide Aaløb, der fører ud 
til Vesterhavet, og endog kun i de 
sydligere af disse; nordligere end 
Storaaen kommer den ikke hos os. 
Sikkerlig skyldes Stallingens Fore
komst i Vestjylland og Mangel i 
det øvrige Lands geologiske Forhold 
i Tidsrummet efter Istiden, thi Stal
lingen kunde vist udmærket godt 
have levet i adskillige af Vendsys
sels, Midt- og øst jyllands Aaløb, 
maaske ogsaa i nogle af øernes. 
I Norge og Sverige er Stallingen 
vidt udbredt. Den hedder der Harr. 
Dette Navn er uden Tvivl 'et gam
melt nordisk Ord og har maaske 
ogsaa været det oprindelige i Dan
mark, før Navnet Stalling fortrængte 
det. Krøyer skriver, at Hatr "maa
ske kunde være beslægtet med det 
gammel nordiske hltr, høj, med Hen
syn til det høje Udseende, Fisken 
erholder ved Hygfinnens stærke Ud
vikling; om dette Navn nogensinde 
har været brugeligt i Danmark, har 
jeg ikke været istand til at opdage. 
Som en Sønderlighed fortjener det 
maaske at udpeges, at den Egn 



138 Ferøkvandafiakeribladet Nr. 18. 

af Danmark, hyor Stallingen netop 
brekommer, tidligere . har baaret 
N avnet Harsyssel " . 

Jeg er ikke sprogkyndig nok til 
at antage eller forkaste Sammen
hamgen mellem N avnet Harsyssel 
(Harthesyssel) og den Omstændig
hed, at Stallingens (Hanens) Ud
bredelsesomraade netop naar op 
over den sydlige Del af Harsys
lIel (der strækker sig fra Skjern Aa 
op til Limfjorden). Men paa den 
anden Side er Sprogforskeren (Sted
navnsforskeren) rimeligvis ikke fiske
kyndig nok til at opdage Sammen
træffet. 

Et lignende Tilfælde, som jeg 
ikke tror er omtalt før, har vi med 
Smelten. Den hedder paa Svensk 
Nors! og dette Navn har den rime
ligvis i gamle Dage haft ogsaa hos 
os. Rigtignok omtaler Krøyer, der 
altid gør omhyggelig Rede for Fi
skenes Navne, ikke andre Nayne 
for den end S mælt, Stint og Malt
fisk; han mener, at alle tre N avne 
skyldes Fiskens aparte Lugt. Stint 
er et tysk Navn; det "maa vistnok 
ansees beslægtet med Ordene: at 
stinke, Stank, o. s. V., og Smælt, 
der uforandret gjenfindes i det en
gelske Sprog, forklares let af det I 
Engelske to smell, at lugte". . . 
"At idetmindste Smælt er fuldkom
ment berettiget til at ansees for et 
dansk Ord, godtgjør blandt andet 
den gamle Juleleg: "Hælt og Smælt 
de gaae i Dands". Imidlertid synes 
der mig at være god Grund til at 
tro, at Fisken oprindelig har heddet 
Nors ogsaa hos os, i hvert Fald i 
Nordjylland. Vi har i Thy Nors 
Sø, og at der nær den ligger en 
Landaby, der hedder N ors, er næppe 
afgørende, da den kan have Navn 
efter Søen (jvfr. Forholdene ved 

Nabosøen, hvor Byerne hedder 
øster og Vester Vandet, m~dens 

"Vandet" selv med den sædvanlige 
Mangel paa sproglig Logik kaldes 
Vandet Sø). Om der er Smelt i 
Nors Sø, ved jeg ikke, og der fore
ligger intet derom. Men da Smel
ten synes mærkelig udsat for store 
Omskiftelser i Forekomstmængde, 
er der næppe noget i Vejen for, at 
den kan have været talrig i gamle 
Dage, selvom den nu er faatallig. 
Endelig kunde det ogsaa være, at 
det var Afløbet fra Søen, Nors Aa, 
der havde Før8teretten til Navnet, 
fordi Havsmelten gik op i den for 
at yngle; efter ældre Meddelelser 
skal Smelten nemlig ikke være sjæl
den i Vesterhavet. 

Fastere Grund under Fødderne 
har vi med Hensyn til den anden 
Nors Aa. Den løber fra Tolne i 
Vendsyssel Nord paa op til den nu 
udtørrede Ga,ardbo Sø, hvis Afløb 
til Aalbæk Bugten hedder Knasborg 
Aa. Hos Krøyer flnder vi netop 
følgende Bemærkning om Smeltens 
Forekomst: "Selv i Gaardbo-Sø, 
den nordligste jydske Indsø, et Par -
Mile fra Skagen, traf jeg den i 
Mængde, skjondt kun af ringe Stør
relse". Her er der ingen By, der 
hedder Nors, ejheller er der noget 
Nor (Vig med indsnævret Munding) 
i Nærheden. Der er vist al Rime
lighed for, at det er Fisken, der 
har voldet Stednavnet, fordi den 
fra Gaardbo-Sø søgte op i Aaen 
for at lege. 

At vore nu brugelige Fiskenavne 
genfindes i mange Stednavne, er 
let at opdage; særlig AaIen bruges 
meget, hvorimod f. Eks. Ørreden 
synes meget lidt brugt, hvad enten 
det skyldes, at Ordet i Tidens Løb 
er f~rvansket til Ukendelighed, at 
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Fisken tidligere hed noget andet, 
eller at vore Forfædre ikke fandt 
den værdig til Opnævnelse. Det 
synes rimeligt, at der ved et Sam
arbejde mellem sprogkyndige og 
fiskekyndige kunde gættes flere geo
grafiske Gaader, paavises endnu flere 
af slige "begravede Navne", be
gravede ogsaa i den Forstand, at 
Naynene forlængst er døde hos os, 
selvom de maaske lever hos vore 
skandinaviske Naboer. 

C. V. Otterstrøm, 
mag. scient. 

Flyveluaskiner 
og Fiskenes Svømning. 

-0-

Ved de Forsøg, man har gj ort, 
for i Naturen at finde de Bevægel
sesformer, som mest ligner Flyve
maskinens og Luftskibt'ts, er man 
altid kommet til det Resultat, at 
Menneskenes Flyveapparater havde 
den største Lighed med Fuglenes 
Flugt. Dette er dog en stor Fejl
tageise; thi saa underligt, det end 
lyder, finder man den Bevægelses
form, der mest ligner de menne
lige Flyveapparaters ikke i Luften, 
men i Vandet. Med andre Ord: 
Mennesket flyver igennem Luften 
omtrent paa samme Maade som Fi
skene svømmer. Den interessante 
Sammenligning, som beviser dette, 
skyldes N aturforskeren Professor 
Dr. Richard Hesse i Bonn. 

Den aktive Flyven gennem Luften 
beror, som bekendt paa, at Luftens 
Modstand overvindes; akkurat paa 
samme Maade beror Svømningen 
paa Overvindelsen af Vandets 
)lodstand. I begge Tilfælde hersker 

altsaa de samme Love. Da de en
kelte Luftdele imidlertid er lettere 
forskydelige end de tilsvarende 
Vanddele, og Luften er 760 Gange 
lettere end Vandet, vil dens Bære
kraft ogsaa være 760 Gange ringere 
end Vandets. Som en Følge heraf 
fordres der en meget større Hurtig
tighed for at naa den Modstand, 
som tillader at bære en Byrde i 
Luften, end i Vandet. 

Men paa den anden Side er Mod
standen i Luften imod Bevægelsens 
Hastighed ogsaa meget ringere end 
i Vandet; deraf kommer det, at 
man opnaar større Hastigheder i 
Luften end i Vandet. Medens Lak
sen, som jo er en overordentlig 
god Svømmer, gennemsnitlig tilbage
lægger 0,8 Meter i et Secund, kan 
en Bi i det samme Tidsrum flyve 7 
Meter, en Due 19 Meter og en 
Flyvemaskine 39 Meter. 

Ogsaa Driften af en Flyvemaskine 
lader sig bedre sammenligne med en 
Fisk end med en Fugl. Hos Flyve
maskinen og Fisken er Farten tem· 
melig jævn og regelmæssig, medens 
den hos Fuglen, som bekendt er 
mere rytmisk og ujævn og med 
mere uregelmæssig Hastighed. 

Ganske nøjagtige Paraleller til 
den af Menneskenet opfundne Skrue 
findes der dog Ikke i Dyreverdenen, 
men den Beyægelse, der staar Skrue
bevægelsen nærmest maa dog siges 
at være den, som udøves af Fisken 
ved Svømning. Ligesom Skibsskruen 
ved sin Rotation foraarsager slange
agtige Bevægelser i Vandet, paa 
samme Maade sætter Fisken Vandet 
ve,d sin Svømning i ell lignende 
bølgeagtig Bevægelse. Enhver 
af de Bevægelser hos Fisken, 
der driver den frem, kan ogsaa 
sammenlignes med en Aares, Ol 
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Højden af disse "Aarer" afhænger 
af Fiskekroppens Højde. Hos Aalen 
f. Eks. er disse Aarers Højde for
holdsvis ringe, Bredden derimod 
ganske god; hos Karpen er det mod
satte Tilfældet. Men ogsaa andre 
meget interessante Sammenlignings
punkter mellem Fiskenes Svømning 
og Flyvemaskinernes Bevægelse kan 
konstateres. 

Vi adskiller Flyvemaskinerne fra 
Luftskibene, fordi førstnævnte er 
tungere end Luften, medens de sidst
nævnte er lettere eller rettere sagt 
lige saa tunge som den Luft, hvori 
de kan komme til at bevæge sig. 
Paa samme Maade findes der -Fiske, 
der er tunger~ end det Vand, der 
omgiver dem, medens der er andre 
Fisk, der har samme Vægt som 
Van det, de lever i. De første er 
Fiske uden Svømmeblære i til dem 
hører saaledes Hajerne, Rokkerne 
og nogle Benfisk. Hos de an
dre Fiskearter kan Kroppens Tyngde 
i Sammenligning med det omgivende 
Vand gærne udlignes ved Hjælp af 
en Svømmeblære, som kau fyldes 
med Luft. Ligesom Bevægelsens Art 
er forskellig hos Flyvemaskinerne 
og Luftskibet, saaledes er Bevægel
sen ogsaa forskellig hos Fiske med 
og uden Svømmeblære. Fisken med 
Svømmeblære f. Eks. Guldfisken kan 
staa ganske roligt i ubevægeligt 
Vand uden at synke, medens Hajen, 
der ingen Svømmeblære har, i et 
lignende Tilfælde vil synke ned til 
Bunden. Af samme Grund kan Fiske 
med Svømmeblære ogsaa svømme 
langsommere end de Fiske, der 
ikke er i Besiddelse af en saadan. 
Fiske uden Svømmeblærer har der
for ogsaa særlige Bærefiadel' for at 
holde dem oppe, og disse er saa 
meget desto større, som deres Egen-

bevægelse er redUl~eret. Ved at 
undersøge sidstnævnte Fisk vil man 
saaledes finde, at deres Bugflade er 
forholdsvis bred og derved kan 
tjene til at holde dem oppe i Van
det. Pau den anden Side har Fi
skene med Svømmeblære gærne en 
skarp, sammentrykt Krop, og deres 
parrede Finner benyttes mere som 
en Slag Roer, end som til at svøm
me med. 

Endelig kan baade Flyvemaskinen 
og Fiskene foretage glidende Be
vægelser. N aar Flyvemaskinen stand
ser sin Motor gaar den ned 
Glideflugt, akkurat det samme er 
Tilfældet med Hajen, der er tun
gere end Vandet. Naar sidstnævnte 
E'isk holder op med at svømme, 
glider den af sig selv nedad gen
nem Vandet. 

(AUg. Fischerei-Zeitung) 

Soda til Rensning og 
Konservering af Fiskenet 
er nu fremskaffet og kan udleveres 
mod at afgive Erklæring pau Tro 
og Love om, at Sodaen kun bliver 
anvendt til Rensning af Fiskegarn. 

Sod aen udleveres fra: 
Fiskernes Fællesindkøb, Direktør 

Vendelbo, Odder. 
Ved Bestilling af Egebark _ til 

Barkning af Garn kan der bestilles 
indtil 10 pCt. Soda af den bestilte 
Barks Vt'Øgt. 

Husk at Bestillingen affattes saa
ledes: 

"Idet jeg herved bestiller ., Kilo 
Soda til Rensning af Fiskegarn, er
klærer jeg paa Tro og Love, at So
daen kun vil blive anvendt i nævnte 
Øjemed. 

(Dansk Fiskeritidende). 
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"Skærsøen ". 
(Från Skog och ·Sjø). 

-0-

Langt inde i Skoven nordost for 
Liinn a Bruk liggerSkærsøen ind· 
rammet af utilgængelige, sko,'be
voksede Klipper. 

Ingen menneskelig Bolig findes 
ved denne dystre Sø med sit mørke, 
men samtidig klare Vand. 

Fra Gaarden Storslætt slynger 
der sig en Sti ned til en af de faa 
Steder, hvor man nogenlunde be
kvemt kan lande med Søens eneste 
Baad, en lille, Hadbundet Pram. 

Som Regel er det kun Jægeren, 
som kommer i denne Udørken. Den 
omliggende Skover næsten ufrem
kommelig paa Grund af vældige 
Rullestensblokke, som ligger op
hobede alle Vegne. Naturen er i 
det hele taget meget vild og util
gængelig i disse Egne. 

Adskillige Klippepartier naar helt 
frem til Skærsøen og fortsætter sig 
ud i dens Vande. Kun paa ganske 
enkelte Steder findes nogle Bugter 
med jævn Bund, og nogen Grund 
findes der ikke ude i den temmelig 
dybe ca. l Kilometer lange Sø. Der 
ligger gærne en særegen Stemning 
over saadanne, langt fra Menneske
boliger liggende; ensomme Skov
søer, og derfor har Skærsøen og~ 

saa altid udøvet en stærk dragende 
Magt paa mig. Paa mine Elgjagter 
har jeg Here Gange kommet frem 
til denne Sø, og om Sommeren har 
jeg besøgt den nogle Gange for at 
fiske. Der findes nemlig mange gamle 
Aborrer og Gedder, men Søen er 
vanskelig at fiske i, og fa ar derfor 
sjældent Besøg af Fiskere. 

Min Jagt- og Fiskekamtnerat, 
Carl S-n i Uppsala, som om Som~ 

meren boede ved Uinna, var den, 
som første Gang fik mig med paa 
en Fisketur. 

Den Tur glemmer jeg aldrig. Vi 
boede i en Hytte et Stykke inde i 
Skoven paa den søndre Side af Søen 
og havde det takket være S's om
hyggelige Dispositioner ganske ud
mærket. 

Inden vi flyttede ind, tættede vi 
Hyttens Tag og Sider med nyhug
gede Gl'f\llris og S. anbragte et lille 
Flag paa dens Tag. 

Derefter havde vi travlt med at 
sætte Madding paa en Line med 
250 Kroge, til sidstnævnte Arbejde 
havde vi en god Iljælp af min 13-
aarige Son Kalle, som havde faaet 
Lov til at tage med os. Da vi v'ar 
færdig med Linen, satte vi den ud 
i Søen og gik derefter tilbage til 
vor Hytte for at faa os et Maaltid 
Mad. Da jeg fik set den rigelige ja 
ligefrem lukulliskeMadforsyning, som 
min Yen havde bragt med sig, forbav
sedes jeg derover, da jeg ikke vid
ste af, at vi skulde blive ved Skær
søen i længere Tid, og Drikkeva
rerne svarede ganske til Madforsy
ningen. Men dette hører jo blot 
til :VIin demes Flok! Efter Aftens
maden drak vi Punsch, og saa krøb 
vi til Køjs paa vore Granrissenge. 
Da vi glade og veltilpas vaagnede 
næste Morgen, strømmede Regnen 
desværre ned i stride Strømme. 
Linen blev derefter røgtet, men 
den gav ingen Fangst. Vi lod dog 
ikke Regnen genere os, men roede 
ud med vore lVIedestænger og fi
skede til hen imod Middag. Det 
slog bedre tiL 38 gode Aborre, 
hvoraf to vejede et Kilo Stykket 
og en noget mere, blev Resultatet, 
saa vi var ganske fornøjede. 

Efter Middagen skulde Linen 
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tages op. Regnen var nu yderligere 
tiltaget i Styrke. saa det var ikke 
noget videre morsomt Abejde, til
med da der heller ikke denne 
Gang fandtes en eneste Fisk paa 
hele Linen. Ormene sad derimod 
paa alle Krogene, og vi brød vore 
Hjærner med, hvad Aarsagen vel 
kunde være til det daarlige Resul
tat, da vi vidste, at der var mange 
Fisk i Søen. 

Kort derefter stuvede vi alle vore 
vaade Grejer sammen, og med dem 
paa Ryggen vandrede vi til Liinna, 
hvor vi skiltes, efter nt have aftalt 
snart at gøre Turen om igen, men 
uden Line. 

Vor gode Fisketur og vor Be
skrivelse over den smukke og ejen
dommelige Skærsø vakte ikke saa 
lidt Interesse hos andre Fiske
kammerater. Der taltes ogsaa en 
Del om at gøre en Rpjse til den 
omtalte Sø, men det blev ikke til 
noget den Sommer. Men saa en 
Dag i Sommeren 1917 gik pludse
lig Budstikken, at nu skulde Fær
den atter gaa til Skærsøen. Vi 
var fire, som bestemte sig til Tu
ren, nemlig Bankdirektør Carl A-n, 
Krigsdommeren Johan Å-m, Kap
tain Carl L-s og undertegnede. 

Der· skulde naturligvis fiskes, 
men den egentlige Anledning var 
dog at se Skærsøen og Naturen 
deromkring. 

Tre af os boede ved Søen Tre
hørningen, den fjerde, Krigsdommer 
Å, ved Liinna. Denne Plads var 
jo for os Beboere af Trehørningen 
en Station paa vor Vej, og den blev 
det ogsaa. Vor Ven indbød os 
nemlig til en solid Middag, og da 
den var vel overstaaet var det paa 
Tiden at rejse videre til Skærsøen. 
En stor Vogn med et Par gode 

Heste for, transporterede os og alle 
vor Sager ned til Skærsøen. 

Vejen dertil var daarlig, smal og 
stenet og slyngede sig som en Orm 
igennem Skoven. Det forbavsede 
mig derfor heller ikke, at Vennerne, 
som forud havde spekuleret paa at 
købe Skærsøen, ganske slog det af 
Hovedet. 

Nogle Timer senere naaede vi 
endelig vor lille Hytte i 8koven, 
som S-n og jeg maaske havde 
beskrevet noget for ~ndbydende. 

At Kammeraterne ikke fandt den 
overensstemmende med, hvad de 
havde hørt os fortælle om den, for
stod vi snart, thi de vægrede sig 
absolut ved at tage den i Besiddelse. 
Det hjalp ikke, at jeg foreslog at 
istandsætte clen; de troede, at der 
maatte være fuldt op af Orme og 
andre Smaadyr i Sengestederne, 
hvorfor de vendte den Ryggen og 
slog Lejr paa Toppen af et højt 
Fjæld, som faldt brat ned mod 
Soen. Og her besluttede de sig til 
at opholde sig om Natten. Jeg for 
mit Vedkommende tænkte, at clet 
vel kunde lade sig gøre, skønt jeg 
hellere havde boet i Hytten. 

Udsigten fra vor Lejrplads var 
pragtfuld. Søen laa spejlblank 
neden under os, og saa stille var 
det, at ikke en Gang Aspeløvet 
rørte sig. Men saa snart Solen 
dalede ned bag Trætoppene, kom 
Kulden, og en iskold N at blev det. 
Jeg var aldeles ikke udrustet til at 
møde saadan en Vinterkulde, da 
jeg kun havde tyndt Lærredstøj 
paa og en Sommeroverfrakke med, 
alene L. havde Vintertøj med sig, 
dette tog han uden paa Sommer
tøjet, saa han led ingen Nød, og 
de andre to havde Kapper og Tæp
per. Je~ sov dog ind, men vaag-
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nede en Stund efter rystende af 
'Kulde. Nu kom jeg i Tanker om 
Hytten, der kunde jeg jo tænde en 
Ild og varme mine forfrosne Lem
mer. Forsigtig rejste jeg mig op 
for ikke at vække Kammeraterne 
og begyndte at snige mig bort, 
da jeg pludseligt mærkede et kraf
tigt Greb bagi, det var Johan A., 
Bom vaagnede, og som troede, at 
jeg gik i Søvne og derfor frygtede 
for, at jeg skulde forvilde mig i 
Skoven eller styrte nod af den 
bratte Skrænt. Det var i alle Til
fælde velment af ham saaledes at 
pa!:1se paa mig. 

Men hvad gjorde han siden? J o, 
først gav han mig l\Iedicin mod 
Kulden og saa slog' han Alarm i 
Lejren. Nu skulde del' fiskes! Klok
ken var kun ,to, men det hjalp 
ikke, alle maatte op. Og 811,11, be
gyndte Fiskeriet med at A. og A. 
roede afsted. Men saa snart Baa
den var forsvundet bag det nær
meste Næs, rullede baade L. og 
jeg os ind i Kammeraternes Kap
per og Tæpper for rigtig at varme 
os, inden vi begyndte vort Fiskeri. 
Det tog en god Time at ro Søen 
rundt med Blink, saa da Kam
raterne atter kom til Syne, havde 
vi faaet os en behagelig Lur og 
sad nu med Medetøjerne i H~n

derne. 
Derefter var det L.s og min Tur 

at ro. Da vi kom tilbage sad 
Kammeraterne ved Bredden og fi-

skede og havde faaet en ~od Por
tion store Aborre. En Anelse slog 
mig, at de ikke havde fisket hele 
Tiden. Jeg gik derfor direkte til 
Lejrpladsefl, og ganske rigtigt, den 
viste tydeligt, at ogsaa Å. og A. 
havde faaet den lyse Ide, og taget 
sig en lille Lur. 

Vi forlod derefter Skærsøen for 
denne Gang, og om vi end ikke 
hjembragte nogen stor Fangst, saa 
var mine Fi~kekamrater saa b~

gej8trede over vor Færd derhen, 
at de sikkert ikke vilde strejke, 
hvis Budstikken atter gik. 

Thi selvom man bor ved gode 
Fiskevande er det altid fornøjeligt 
at fiske i nye Vande, og d a særlig 
saadanne, hvor der sjældent fiskes, 
og hvor der findes stor og gammel 
Fisk. C. J. M-d. 

Annoncer. 
-0-

Sættefisk og Yngel 
af Karper og Suder ønskes i inde
værende F~fteraar til U dsootning i 
Tørvegrave. Tilbud med Opgivelse 
af Pris bedes sendt til dette Blads 
Kontor under Mrkt. "Sættefisk". 

Fiskeriet "Aaly.kke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima 9jneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk .. , Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil. 
li&,ste Priser. Portionsørred, større 0rred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Baneatation mod Kontant. 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørl'edartel' kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--:::::::::::::::::::: Kontant Betalinr. ::::::::::::::::::--

8jneæu, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&!J~Ud81l fiJamllullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov Hi. 

®~~~~~~~~~~~~~~~i~~~~~~~~®l~~~~~ 
~ ~ I Portionsørred, I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, i 
I Suder, Skaller, Aborrer I 
lK købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste l.{ i ' Jernbanestation. li 
l( -.-" - Kontant Betaling. I 
~ ~ 
~ G. Domaschke, 'Æ: 
~ )<'ischbaDdlu.Jt~, Berlin 40, Æ 
~ Lehrtel'liltrasse 18-19. ~ I Telegr.-Adr.: Forellenhandel. i 
.~~'~~~~~~~~~l~~~~'~~~~~~~~~~~~. 

Fiikeriinspektør, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, Københavl'l.. 

Trykt i Sorø Bogtrykkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Forsyningen 
med Fiskegarn! 

-o 
Som alle ved, er Beholdningen 

af Fiskegarn overmaade ringe, og 
alle Tilførsler udefra er ganske 
stanusede. Danmarks Overenskomst 
med Amerika om Udførsel af en 
hel Del, for vort Land aldeles nød
vendige Varer, har imidlertid givet 
ogsaa os et lille Haab om, at blive 
hjulpen ved samme Lejlighed. Blandt 
de Varer, der er givet Licens for, 
er saaledes bl. a. Bomuldsgarn med 
2000 Tons, vort aarlige Forbrug er 
2000 Tons; desuden aOOOT ons Hamp, 
hvoraf vi under fredelige Forhold 
a~rlig bruger 3300 Tons. Som man 

vil se, er det ret betydelige Kvanti
teter, det her drejer sig om, og faar 
vi dem, vil vel det allerværste Savn 
v"ære afhjulpet. Men om de kom
mer frem, derom ved vi aldeles in
tet med Sikkerhed; der kan des
værre komme mangen Mand "med 
en Slæde ivejen tl inden den Tid; 
vi maa derfor være forberedt paa 
alle Eventualiteter. Tilstanden med 
Hensyn til Redskaber er imidlertid 
for Ferskvandsfiskeriets Vedkom
kommende snart kritisk. 

Vi er ganske vist rationerede med 
Fiskeriartiklel' efter akkurat samme 
Regler som Saltvandsfiskerne; men 
vore Redskaber holder kun halvt 
saa længe, som de Redskaber, der 
benyttes· i salt Vand, saa vi bliver 
gan.ke forfordelt ved denne tilsyne
ladende retfærdige Ordning. Inden 
denne Ordning i sin Tid traadte i 
Kraft, foreslog undertegnede, at 
Ferskvandsfiskerne skulde have en 
vis Procentdel af den hele Behold
ning, f. 'Ex. 20 %, idet jeg hen
viste til, at vort Fiskeri i Fr(>dstid 
gav ca. 20 % i Indtægt af det 
samlede danske Fiskeri. En saa
dan Ordning havde været retfær
dig, og havde ogsaa givet os de 
Redskaber, vi saa haardt tiltrænger. 



146 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 19. 

Denne Løaning fandt imidlertid 
ikke Gehør hos Autoriteterne, og 
vi fik derfor den nuværende Ord
ning, der i Virkeligheden kun har 
givet os Smulerne. 

Til de mange Ferskvandsfiskere, 
der Ior Tiden mangler Næt og Ru
ser, har jeg kun liden Trøst i øje
blikket med Hensyn til Fremskaf
felsen af nyt Redskab; men jeg 
har et Raad at give, som jeg tror 
kan hjælpe en Smule over Vanske
lighederne: 

"Køb brugte Bundgarn af Salt
vandsfiskerne". Det er nemlig me
get ofte, at saadanne Bundgarn kan 
faas i forholdsvis ,god Stand, og af 
de friske Dele af et saadant Bund
garn kan der ofte laves baade Ru~ 
ser med tilhørende Rader, og gamle 
Vaad kan repareres dermed og blive 
Bom nye. 

:Forsøg det engang; jeg tror ikke, 
at De vil blive skuffet. 

Lidt om 
Fisk i 

Red. 

Udsættelse af 
Tørvegrave. 

Som vi alle ved, skæres der i 
disse Aar - paa Grund af Kulknap
heden - en uhyre Mængde Tørv. 
Som en Følge deraf bliver derfor 
ogsaa de ledige Tørvegraves Antal 
flere og flere, og da Madhungeren 
samtidig gør sig mere og mere gæl
dende, er det :ganske"' naturligt, 
at det Spørgsmaal melder sig hos 
de mange Mennesker, som ejer saa
danne tomme Grave: kan vi dog 
ikke udnytte alle disse Vandarealer 
ved at sætte :Fisk deri, som kan 
omsætte den deri værende Næring 

til god og brugelig Menneskeføde? 
Svaret paa dette Spørgsmaal har 

vi allerede givet tidligere h(lr i Bla
det, ved at rette en kraftig Opfor
dring til vore Læsere om at udnyt
aBe ledige Tørvegrave, og besætte 
dem med nyttig Fisk, som Gedde, 
Aal og Suder. Vil vi imidlertid 
gaa et Skridt videre, og ikke alene 
besætte disse vore nye }l'iskevande 
med Fisk, men tillige forbedre dem 
"ved f. Eks. at kalke dem eller til
føre dem Mergel i passendle Mængde, 
vil vi opnaa, at Humussyren, som 
tilskrives Tørven, neutraliseres, og at 
Vandet derved ogsaa bliver egnet 
for ædlere og mere hurtigvoksende 
Fiskeslags, som f. Eks. Karper. Thi 
vel har man mange Eksempler paa, 
at Karper kan leve og trives i Tør
vegrave, der ikke er kalkede eller 
merglede, men vi har paa den an
den Side ligesaa mange Eksempler 
paa, at denne Fisk dør efter faa 
Dages Ophold i sure Tørvegrave; saa 
der er altsaa en ikke ringe Risiko 
forbunden med at udsætte Karpeyn
ge1'" i· raa Tørvegrave, og denne Ri
siko vil vi gærne med disse Linier 

j 

advare imod. 
En Kalkning eller Mærgling af 

Tørvegravene vil ogaaa bevirke, 
at Plante- og Dyrelivet i disse 
Vandarealer vil tage ganske 'ander
ledes Vækst end det er Tilfældet 
i de raa ndyrkede Tørvegrave, og 
at dette ogsaa er til stor Gavn for 
Fiskeproduktionen, sige'r sig selv; 
thi jo mere Næring et Fiskevand 
indehol der, desto mere Fiskekød 
formaar det ogsaa at producere, og 
desto mere lønsomt el' dct at ar-
bejde med. Red. 
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I Tyskland fodres der 
med Centrifugeslam i 

Orredkulturerne I 
"'---0-

I Tyskland, særlig i Midt- og 
Sydtyskland, hvor det ofte kniber 
med at skaffe tilstrækkeligt friskt 
Fiskcfoder til Ørrederne i,Damkul
turerne, har man allerede i mange 
Aar benyttet Ostestof (Quark) til 
at opblande i Poderet, for at gøre 
det drøjere. 

I Bayern, hvor undertegnede i 
sin Tid lærte praktisk Damkultur, 
kaldes deLte Ostestof for" Topfen". 
Fiskene aad det gærne, naar det 
var blandet med Fiskemel eller 
friskt malet Fiskekød og trivedes 
tilsyneladende godt derved. 

For at blive klar over, hvilken 
Indflydelse dette Næringsmiddel har 
paa Ørredens hele Velbefindende og 
Trivsel, foretog undertegnede i 
Aarene 1906-07 i den kgl. bayer
ske Forsøgsstation for Fiskeri i 
Mlinchen en Del Blodundersøgeisel' 
hos Ørreder, der var fodrede ude
lukkende med Ostestof. 

Disse Undersøgelser viste, at me
dens Regnbueørred ved normal Fod
ring har ca. 1,428,000 røde Blod
legemer i hver c c m. Blod, havde 8 
Stk. etaarige Regnbueørreder, som 
aiene var fodrede med Ostestof i 
omtrent 7 Uger, kun 1,352,000 røde 
Blodlegemer i hver c c m. af de
res.Blod, og et andet 'Hold etaarige 
RegnbueøIreder, der ogsaa var fod
rede alene med Ostestof i 7 Uger, 
havde endda kun 1,140,000 røde 
Blodlegemer pr. c c m. af deres Blod. 
Man ser tydoligt deraf, at Ostestof 

alene egner sig ikke som Foder for 

0rredfisk; Grunden hertil maa hoved· 
sagelig søges i dets Mangel paa blod· 
dannende Jærn. I hensigtsmæssig 
Blanding med andre l!'oderstoffer er 
detderimod et ganske godt Foderstof. 

Da det rene Ostestof imidlertid 
er overmaade kostbart i Tyskland 
under Krigen, er det ganske natur
ligt, at det under de nuværende 
Forhold alene anvendes til Menne
skeføde, og der bliver derfor intet 
tilovers deraf til Damkulturen. Som 
Erstatning herfor er man der
for i Tyskland begyndt at an
vende det Mælkeslam, som bliver 
tilbage i Centrifugerne efter endt 
Skumning. Ifølge kemiske Analyser 
indeholder det Ostestof, der anvend
tes i Damkulturerne; 

72,4'"" % Vand, 
16,91 - Kvælstof, 

6,22 - Fedt og 
1,36 - Aske, 

medens en Gennemsnitsanalyse af 
.Mælkeslammet fra Centrifugerne 
giver som Resultat: 

73,68 Glo Vand, 
21,87 Kvælstof, 

1,9\1 Fedt, 
2,87 Aske. 

Som man maatte forudsætte, inde· 
holder Centrifugeslammet betydelig 
mindre Fedt end almindeligt Oste
stof, medens det til Gengæld er 
rigere paa Kyælstof. Men oven
staaende Analyse viser, at et Affalds
produkt som Centrifugeslam kan 
anvendes i Damkulturerne. 

Porinden det anvendes, maa man 
dog sikre sig imod, at alle Smit
stoffer, l;om kan findes i dette Slam, 
f. Ex. Tuberkulose og Typhusbakte. 
rier uskadeliggøres. Dette sker 
ved at koge det en Time med Vand 
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under Laag. Sammen med Centri
fugeslammet kan mRnkoge det iblan
dede Fiskefoder under Tilsætning 
af en p'assende Mængde Vand. 

Ef tomt være kogt paa denne 
Maade en Times Tid, er Centrifuge
slammet kimfrit, og Massen har an
taget en fast, kornet Konsistens, 
der let lader sig sønderdele, og eg
ner sig overmaade godt til Fodring 
i Ørreddammene. 

r et almindeligt Mejeri, hvor der 
gennemsnitlig daglig centrifugeres 
ca. 10,000 Li.ter Mælk, vil der dag
lig blive ca. 12 Pd. Centrifugeslam 
til Raadighed. 

N aturligvis kan dertil siges, at 
denne Centrifugeslam almindeligvis 
anvendes til Svinefoder 1 men det er 
dog højst rimeligt, at den kan faa 
en endnu bedre Anvendelse ved at 
gives til en Luksusfisk som Ørre
den, saa det maa bero paa de sted
lige I<~orhold, hvad man skal vælge. 
r alle Tilfælde er Tyskerne pall, det 
rene med, at Centrifugealam kan 
anvendes til dermed at opfodre 
Ørred, og at dette kan gøres med 
Fordel, naar det sker under Tilsæt
ning af andre Inaturlige Foderstoffer. 

Red. 

Fiskehøjskoler 
i vore Nabolande. 

-o-
l. Finland. 

Vor danske Fiskerhøjskole har i 
de 10 Aar, den nu har beåtaaett 

stadig vakt Opmærksomhed i vore 
Nabolande. Der synes at være 

Enighed om, at der bør oprettes 
Skoler for Fiskere, og man har og
saa i forskellige Lande gjort Forsøg 
i denne Retning. Saaledes har der 
vistnok i alle Lande været afholdt 
Kursus i Navigation med afslutten
de Prøve. I Svørrig og Finland har 
man Forsøgsstationer med tilknyt
tede Kursus, dog kun i Ferskvands.. 
fiskeri. Nogen egentlig Skole for 
Havfiskeri harman endnu ikke udenfor 
Danmark, men der er Udsigt til, at 
vore Nabolande snart vil folge vort 
EksempeL 

I Finland har Tanken om en Fi
skerhøjskole været levende, siden to 
finske Fiskerikonsulenter, Wallenius 
og Nordberg, i 1909 deltog i et kort 
Kursus her i Danmark. Man har 
forsøgt at afholde lignende korte 
Kursus for fiuke Fiskere. Nu frem
sættes i det sidst udkomne Num
mer af" Fiskeritidsskrift for Finland" 
Planer om Oprettelse af flere Fisker
skoler. 

En Del af det finske l!'olk taler 
Svensk, en anden Del Finsk, og da 
hver enkelt Fisker kun forstaar et 
af disse Sprog, kan man ikke un· 
dervise svensktalende og finsktalen
de samtidig. Ved den første Skole, 
der oprettes, har man derfor tænkt, 
at man skiftevis holder Kutsus med 
Svensk og med Finsk som Under
visningssprog. Undervisningen skal 

-være toalHig, idet en Del af Ele
verne tænkes at ville fortsætte paa 
andet Aar for at uddanne sig til 
Fiskerikonsulenter, Ledere af For
sikringsforenlnger, Salgsforeninger 
eJler lignende. De fleste Fiskere 
har som Regel ingen Brug for Sætte
skippereksamen j da Fiskeriet drives 
nær Kysten med mindre Fartøjer. 
Derfor spiller Undervisning i Navi~ 
gation knap saa stor Rolle i Finland j 
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som her. Navigation og Motorlære 
er nok vigtige Fog ved den plan
lagte Skole, men man faar dog det 
Indtyk, at der lægges lige saa me
gen V ægtpaa Fiskenedlægning, Regn
skabsføring og Øvelse i Korrespon
dance. 

Da den finske Kyst har .. saa stor 
Udstrækning, og det derfor er van
skeligere for Fiskerne at samles 
paa en fast Skole, end det er her 
i Danmark, hvor Afstandene el' for
holdsvis smaa, vil man foruden den 
faste Skole have to vandrende Sko
ler, en for svensktalende og .en for 
finsktalende. Disse Skoler skal kun 
være i Virksomhed om Vinteren og 
skal kun være een Vinter hvert 
Sted. 

Budgettet for de finske Fisker
skoler indeholder storo Udgiftspo
ster. Der tænkes til hver Skole 
knyttet en Forstand er, en Lærer og 
en Arbejdsleder, der skal forestaa 
de praktiske Arbejder. Eleverne 
skal have fri Undenvisning og paa 
den faste Skole tillige frit Ophold. 

Det er som sagt Tanken at be
gynde med een fast og to vandrende 
Skoler, men naar man har høstet 
Erfaringer med disse, vil man op
rette flere, saa at man iaH faar to 
faste og seks vandrende Skoler. 

Det bliver interessant at se,' om 
det finske Senat vil bevilge de nød
vendige Midler til Vi.rkeliggørelsen 
af de nævnt Planer. 'Foreløbig kan 
man kun sigo, at der i finske Fiskeri
kredse er stor Interesse for Opret
telsen af Skoler for Fiskere. 

A. O. 
Fra ("Havet"). 

Med Blink og Medetøj. 

Fem! Jeg gned øjnene og saa 
igen paa U ret. Var Klokken alle
~ede fem! Og jeg, som skulde været 
oppe KI. hall' To. Det var ogsaa 
ærgerligt, at jeg netop denne Gang 
skulle sove over mig, jeg som havde 

'. glædet mig saa meget til at prøve 
de nye Fiskegrejer. 

Halv tre stod Solen op, og saa 
burde jeg have været nede ved den 
bedste af mine Medepladser ved 
Myrholmen og været klar til at 
kaste. Nu maa jeg vente til det 
bli vel' Aften. 

"Ergerlig slængte jeg Benene ud 
af Sengen og gik hen til Vinduet, 
for at se paa Vejret. 

Nej, men hvilket HeIdl Det er 
jo Taage, tæt, bølgende Taage, som 
skjuler alt, og tilmed en svag øst
lig Brise. Det var herligt, thi det 
var jo ligefrem Ønskevejr ! Det 
skulle blive til et rigtig Nappetag 
med Gedderijo alligevel, hvis kun 
Vejret vilde holde sig. Og det gør 
det nok - i hvert Tilfælde et Par 
Timer hvi8 ikke alle gamle 
Mærker slaar fejl. 

Kort Tid derefter var jeg i Klæ
derne, samlede de nødvendige Grejer 
i Rygsækken og stod snart ude i 
Gaarden iført lang, sort Regnfrakke 
og Sydvest. 

Nu gjaldt det om at faa fat paa 
Maddingen til Krokodillespinneren. 

Min Vært, Gubben Sjøblom, var 
sammen med tre Kammerater taget 
til Søs med det store Vaad den 
foregaaende Aften, medens jeg var 
ned'\) i Byen i et Ærinde, og da de 
ved elleve Tiden endnu ikke var 
komne hjem fra deres Fiskeri, havde 
jeg, for at sikre mig Madding til 
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Morgenen, skrevet nogle Ord paa 
en Lap Papir, som jeg havde stuk
ket ind i Nøglehullet paa del'es 
Dør. Paa det Papir stod der, om 
de vilde være saa venlige at lægge 
en fil'e--fem Smaaskaller til mig, 
inden de gik til Køjs. Da jeg 
naaede frem til deres Dør, saa jeg 
at rapiret var fjernet fra Nøgle
hullet, og jeg antog derfor ganske 
sikkert, at Gubben havde Jagt Fi
skene ned i Kælderen, saa jeg 
kunde tage dem der. 

N øglen til Kælderen fandt jeg 
derefter i sit Hul i Munm, den 
gamle Laas gik op, og med bøjet 
Hyg gik jeg rundt i Kælderen, for 
ved Hjælp af en afreven! Tændstik 
at finde Fiskene. Nej, der fandtes 
ingen Fisk. Gubben havde nok ikke 
faaet nogen Fisk den Gang. Men 
maaske gamle Mor Lena, som var 
med ved Fiskeriet, havde faaet alle 
Smaafiskene til sine tre Katte. Ja, 
saaledes var det rimeligvis gaaet 
til. Ja, saa stod jeg da der uden 
Madding, ganske forhindret i at 
komme afsted ud til MyrhoJmcn i 
dette ganske fortrinlige Vejr for 
Fangst af Gedder. 

Men bedre Brødløs end Raad
løs. J eg tog derfor et resolut Tag 
i Saltsildtønden, pillede seks pas
sende Smaasild_ud af den, og af
sted gik det ned til Bugten, hvor 
min Pram laa. Saa snart jeg val' 
kommen vel ombord og faaet alle 
Grejerne anbragt, begyndte Turen 
med forceret Roning ud mod Fjor
dens mange H()lme og Smaabugter. 

Taagen 81' ikke tættere, end at 
jeg kan holde Landkending, og 
Prammen stryger med god Fart 
forbi lurende Underskær og tæt 
under Vandskorpen staaende Klippe
partier. 

Holmene hævede sig i'tore og 
mørke op i Gaalysningen. Inde i 
Bugtens lille Ørige er alt tyst og 
stille i den fugtmættede Morgen. 
Kun hist og her høres Skovduens 
Kurren oppe i Askebakkerne, men 
ogsaa den tier snart stille. Den 
vil have Sol og Varme for at komme 
i Stemning. Nu stryger Venstre':" 
aaren tæt langs med den stejle 
~lippevæg ved Guldklumpen, hvor 
en Række Flaad i Vandet viser~ at 
man allerede er begyndt at sætte 
Huser ud efter den store Havsæl 
med den silkegraa Bug; kort Tid 
derefter er jeg oppe ved den smalle 
Aablling ved Kolskæret og har nu 
kun ca. fem Minutters Rotur op til 
lVlyrholmen. _ . 

Aarene tages nu ind, og Pram
men drives alene frem ved 
Hjælp af Vinden. Jeg aabner saa 
Rygsækken og faar alle Grejerne 
ud. I Cigarkassen ligger mellem 
Blink og Flueremedier en Kroko
dillespinner af det største Nummer, 
og den skal faa Æren af at fange 
min første Gedde. Thi Gedderne 
plejer altid at bide godt en ,aa
dan taagetlVIorgenstund. PaaKrogene 
anbringes en lille sal~ Sild og ]'i~ 

skeriet begynder, idet jeg sætter 
Aarene ud og roer den korte Af
stand op til Myrholmen til Sten~ 
grunden, der ligger udenfor Midten 
af Hkærets venstre Side og græs
grønt strækker sighenimod Roms
holmsodden. 

Da jeg er naaet derhen, tager 
jeg atter Aarene ind, og med Baa
den tværs for Vinden staar jeg 
oppe paa Agtersædet. Nu skal 
Kastningen begynde. Med Tom
melfingeren paa Rullen lader jeg 
Snøren gøre et Par Svingninger og 

saa - Vips! - suser Lokkefisken 
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afsted og Rullen surrer, øjnene 
følger Kastet og Tommelfingeren er 
klar til at bremse. -Pladsk! der 
faldt den ned ca. 30 Meter fra 
Prammen. Nu begynder min Fisk 
at løbe rundt, og nu skal det. vise 
sig, om jeg kan narre Gedden. 

Rullen roterer hurtigt. Men nej! 
ikke et Bid. 

Jeg forsøger saa et nyt Kast, 
men det lykkedes heller ikke. Hvor 
mon Gedden dog var henne i Dag. 
Og medens Prammen drev afsted, 
affis~ede jeg omtrent da tre Fj+\rde
dele af Vandet uden Resultat. Jeg 
roer· nu Prammen ud paa Linien 
mellem Stengrunden og Romshol· 
men og lader den saa drive paany. 
Da pludselig- Hug! - Modhug, 
saa Medestangen bøjer sig, derefter 
ind med Gedden, som strider som 
en besat og sIaar den ene Kulbøtte 
efter den anden i Vandskorpen. 

Den ene Gang efter den anden 
søger den mod Dybet, men hindres 
stadig af en paapasselig Fisker
mand, • og nu kommer den, en 
slaaende, vridende, gulgrøn Krop 
ind imod Prammens Side. Et Tag 
til i Rullen og nu kommer Hove
det OP' over Vandet! Nu bliver 
den spag. Ketserne kommer under 
den, og et Minut efter vrider den 
si g paa Prammens Bund. .1 

(Fortsættes.) I 
(Från Skog och Sjø). 

Fiskeriets 
Centraludvalg dannet. 

0-

(København.) 
. Den store Sammenslutning, der 
faar N avnet CentraludvaJg for Hav
fiskeri, Fiskehandel og Fiskeindustri, 
er nu dannet. Det er, som man vil 
erindre, oprindelig vedtaget paa et 
Møde i Danmarks Fiskehandler- og 
Havfiskeriforening, at man dannede 
denne Forening. som skulde repræ
sentere alle de Erhverv her i Landet, 
som er knyttet til Fiskeriet. Det er 
11 forskellige Foreninger, der del
tager i Starten af den nye Sammen
slutning. Det er Meningen, at den 
nye Organisation skal behandle alle 
Sager, som har Fællesbetydning for 
de repræsenterede Organisationer, 
derunder ogsaa Sager, del' maa ind
bringes for Autoriteterne til Af
gørelse af disse. 

Til Møder, der holdes 2 Gange 
aarlig, sender hver Forening 2 Re
præsentanter. Sager, som skal be
handles udenfor de to Mf,'lder 
eller eventuelle ekstraordinære Mø-
der behandles ved Cirkulation. 

P. B. 

Annoncer~ 
-0-

Sættefisk og Yngel 
af Karper og Suder ønskes i inde
værende }i~fteraar til Udsætning i 
Tørvegrave. Tilbud med Opgivelse 
af Pris bedes sendt til dette BIads 
Kontor under Mrkt. "Sættefisk". 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yngel og Sættefisk af Bæl,-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil. 
Iil'ste Priser. Portionsørred, større Ørred, !{arper og Suder købes 
og afhentes pan nærmeste Bnnestation mod Kontant. 

J. O. Oh".istensen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

(§8~JJd81l f/)amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P .• Tørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

i I I Portionsørred, I 
~ større Ørred, Gedder, Karper, I I Suder, Skaller, Aborrer ~.' 
~ købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste i I -- ::::::tn::~::~. I 
I .'I.eh ... ndl!~ Domaschke, Berlin 40, I 
JK Lehrtc:t'st:t'asøc 18-19. Æ 
)K . Telegr.-Adr.: Forellenhandel. lr 
Æ ~ 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Filkeriinspektør, Magister Chr. LøftiJl~. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktiesalskllb) ved Rasmussen-Krogh. 



r . . 
I' . Ferskvaudsfiskeribladet. 

t· 
l :; 

Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 
Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redakti(ln og Kontor: DP. phil. Hoffmeyer, Sorø. '1 elefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

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

Nr. 20. 1 15. Oldober. 1918. 

Indhold: 
Lidt om Karpens Fodring. 
Sverrigs Ferskyandsfiskeri i 1915. 
Afkøling af Fisk ved Hjælp af flydende 

Luft. 
En Universalflskeriforening. 
Med Blink og Medetøj. 
Annoncer. 

Lidt om Karpens 
Fodring. 

-0-

Karpen er Svinet blandt Fiskene. 
Ligeeom vort kære Husdyr, Svinet, 
æder Karpen omtrent alt, hvad der 
bydes den. Men - vel at mærke, 
kun under en forholdsvis høj Vand
temperatur. Fiskene hører jo som 
bekendt til de koldblodige Dyr, hvis 
Egenvarme kun hæver sig ganske 
ubetydeligt over det dem omgivende 
Vand, og Karpens Fordøjelse er 
indstillet paa kun at fungere nor
malt ved en forholdevis høj Vand
temperarur. Samtidig med at Kar
pen fordøjer, forbruger den for
holdsvis megen Ilt; man maa derfor 
have - sin Opmærksomhed henvendt 
herpaa, naar man fodrer stærkt, og 
Vandet er meget varmt. Under 
Uvejr skal man ikke fodre Karpen, 

I da i de 99 af 100 Tilfælde ikke 
tager Næring til sig, sall. længe 
Tordenvejret staar pall., og den høje 
Temperatur, som gærne følger med 
saadant Vejr, vil -foraarsage, at Fo
deret let gaar i Forraadnelse. 

Ved meget lav Vandtemperatur 
tager Karpen ingen Næring til sig; 
det betaler sig derfor ikke at fodre 
Karpen om Efteraaret og Vinteren. 
Selv ved en Vandtemperatur af 14 
o C. er denne Fisks Stofveksel saa 
ringe, at det ikke kan lønne sig 
at give den kunstigt Foder; men" 
fra denne Temperatur stiger For
døjeisesevnen hos Karpen meget 
hurtigt, indtil den naar sit Maksi
mum ved 23-24 o C. 

Naar Vandtemperaturen stiger 
yderligere, aftager Karpens Ædelyst 
ligesaa hurtigt, som den før tiltog, 
og Fisken kommer snart til at lide 
af Aandenød, bliver mat og dør. 

Damme, der er meget overgro
ede, særlig med høje Vandplanter 
som Siv og Rør, giver mindre Ud
bytte end Damme, der kun er be
voksede med Planter, der holder sig 
under Vandets Overflade. 

Ved Fodring i Damme med stærk 
Bevoksning af Siv og Rør, resike
rer man at fodre Planterne i Stedet 
for Karperne, ligesom saadanne 
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overskyggede Damme næsten altid vil 
have for laven Vandtemperatur til at 
Karperne fuldtud kan udnytte kun
stig Fodring. 

Karpernes Fodring kan aldrig 
foregaa saa regelmæssigt, som Ør
redens, fordi deu høje Vandtempe
ratur spiller en saa dominerende 
RoIle for førstnævnte Fisks For
døjelse, og denne høje Vandtempe
ratur kun naaes en saa kort Tid af 
Aaret, medens den Vandtemperatur, 
der er mest passende for Ørredens 
Fordøjelse 6-12 o C. forekommer 
under et meget længere Tidsrum. 

Karpen maa derfor om jeg 
saa maa sige fodres efter Ther
mometeret, og aaaledes, at det 
Kvantum F'oder man ønsker at give 
den, fordeles paa den korte, varme 
Sommertid. 

Som almindelig Regel kan i denne 
Forbindelse tiIraades, at det Kvan
tum Foder, man ønsker at opfodre, 
gives saaledes: 20 Ofo i Juni, 30 % 
i Juli og 50 % i August. 

Ved Valget af Foderemner maa 
man tage Hensyn baade til Kød
og Fedttilvæksten samt til Op
bygningen af Fiskens Bensystem. 
Hvis Karpen derfor ikke har Adgang 
til naturligt Føde, maa alle ensi
dige Fødemidler undgaas. Alle for
dærvede Fodermidler er skadelige 
for Karpen, og kan let foraarsage 
Sygdomme. Hvis man derfor ved 
et Uheld har faaet et Foder, der 
ikke er ganske friskt, inaa man i 
det mindste koge det, for derved 
at formindske tlet.s skadelige Virk
ninger. I Fedtstof, der gaar i For
raadnelse, dannes bl. a. Smørsyre, 
som virker hæmmende paa Fordøjel
sen og er farlig i diætisk Hens€>ende 
(if. Karl Knauthe, Berlin). Stærk 
Overhedning af Foderet, som under-

tiden bruges til Steriliution af 
Blod- eller Fiskemel, er ogsaa uhel
digt, fordi Æggehviddestofferne der~ 
ved gaar over i. en ufordøjelig 
Form. 

Selvet saa fortrinligt Foder som 
Lupinen, taber i Foderværdi ved 
at blive opvarmet over Kogepunk
tet; Iigesaa bevirker en stærk U d
vanding af Lupiner, at de mister 
en stor Del af deres Næringsind
indhold. 

Paa Grund af, at Karpen mang
ler egentlig Mave, resikerer man 
ved stærk Fodring, at den, selvom 
det omgivende Vand har den hel
digst mulige Temperatur, overfylder 
sin Tarm paa en saadan Maade, at 
det Foder, der befindeT' sig i den 
l,Jagerste Del af Tarmen, ikke faar 
Tid til at udsættes saa længe for 
Fordøjelselsvædskerne, at det bliver 
fuldt udnyttet, hvorfor ofte en gan
ske betydelig Del kan afgaa om
trent ufordøjet. Da Karpen yderst 
sjældent og ikke uden tvingende 
Grund æder sine egne Ekskremen
ter, er man udsat for at lide Tab, 
hvis man ikke paa anden Maade 
sørger for at udnytte de ufordøjede 
Foderrester, som falder ned paa 
Dammens Bund. Dette kan imidler
tid gøres ved at udsætte Sudere i 
Karpedammen ; disse Fisk baade æder 
og formaar fuldtud at fordøje Kar
pernes Efterladenskaber; ved en 
saadan Udsætning opnaar man der
for helt at udnytte sit Foder. 

Til en Sommer ,gamle Karper an
befales et blandet Foder, bestaa
ende af 100 gr. Fiskemel, 40 gr. 
l\fajsskraa og 20 gr, Melasse eller: 
100 gr. gule Lupiner, 45 gr. Fiske
mel og 10 gr. Melasse. 

Til fo Somre gamle Karper anbe
fales en Blanding af 100 gr. Liebig 
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.Fiskemel og 80 gr. dampede Kar
tofler og 15 gr. Melasse eller 100 
gr. gule Lupiner og 40 gr. Fiske
mel og 20 gr. Melasse. 

I 100 gr. af 
Protein Fedt Kulhydrat. 

Liebigs Fiske- . 
mel findes 54 gr. 15,5 gr. O gr. 

gule Lupiner 32 gr. 3,<> gr. 37 gr. 
Mau ser af ovenstaaende Analyse, 

hvor udmærket de to .Fodermidler 
supplerer hinanden. 

Hvor Karperne har rigelig Ad
gang til Naturnæring, er der selv
følgelig intet til Hinder for, at man 
kan give dem et ensidigt Fedefoder, 
som f. Eks. knust Majs; men hvor 
dette ikke er Tilfældet, bør man 
altid sammensætte sin Foderblnn
ding med stor Omhu, hvis mari vil 
opnaa et gunstigt Resultat. 

Som et udmærket Fodermiddel 
anbefales af tyske Karpeavlere 
Mælkeaffaldet fra Andelsmejerierne. 

Erfarne Karpeavlere mener end
ogsaa, at dette Affald udnyttes be
dre af Karperne end af Svin og 
Kalve. 

At ogsaa Kllrperaserne spiller en 
Rolle, naar det gælder Udnyttelsen 
af Foderet, er ganske indlysende, 
idet hurtigtvoksende Individer, der 
gennem mange Generationer er 
vænnet til, til Fuldkommenhed at 
udnytte det kunstige Foder, vil 
være langt Iordelagtigere at arbejde 
med end ukultiverede Vildkarper. 

Hvor højt man er naaet i Tysk
land paa Karpeodrætningens Om
raade, og hvor grundig man der 
gaar til Værks. for at faa det største 
Udbytte af denne Fiskeavl, derom 
vidner de Forsøg, som er foretaget 
af Jaffe i Sandfort. 

For at Iremme F ordøjelsosvirk

lIomhedon hos sine Karper, tilsæt-

ter han lidt frisk Bugspytkirtel af 
Kreaturer til sin Foderblanding; 
saadanne Kirtler kan sædvanligvis 
uden Vanskelighed laas fra Slagte
rierne. Denne Tilsætning af Bug
spytkirtel bevirkede, at Foderet ved 
en Temperatur af 20 til 23 o C. 
af sig selv begyndte. at forberede 

til .Fordøjelsen i Karpetarmen, 
saa Arbejdet derved lettedes for 
Fisken, derved bliver den i Stand 
til ikke alene at optage mere Næ
ring end under almindelige For
hold, men tillige formaar den at 
udnytte Foderet efter en langt 
større Maalestok. 

Red. 

Sverrigs :Ferskvands
fiskeri i 1915. 

-o-
l det svenske Blad )JFiskerierna" 

for den 20. Oktober iaar tindes et 
Uddrag af den svenske oflieielle 
Statistik, SOIll vi her skal gengive 
en Del af for vore Læsere: 

Antallet af Ferskvandsfiskere 
udgjorde i 1 U 15 35,S::!3, deraf leve
de dQ 1,l.i93 Personer udelukkende 
af Fiskeri medens 35,~30 Personer 
benyttede Fiskeriet som llinæring. 
Over Halvdelen af Erhversfiskerne 
lever omkring de store svenske Sø
er, Vanern, Viittern, l\liilaren og 
Hjiilmaren. Redskaberne fordeles 
i tire Grupper, nemlig i Vaad, N æt, 
Ruser og andre Redskaber. I hele 
Landet fandtes 3,754 Vaad, 222,945 
og 180,454 Uuser. Foruden disse 
Redskaber var der 195,839 andre 
Fiskeredskaber. Alle Fiskeredska

ber~e havde ell Værdi af 3,038,270 
Kr. 

Af Motorbaade fandtes 444, som 



156 lrerskvandstiøkeribladet Nr. 20. 

havde kostet 303,770 Kr. og 28,872 
almindelige Baade til en Værdi af 
999,068 Kr. De neste Motorbaade 
fandtes ved de store Søer i Mellem
sverige. 

Fa~gstens Mængde og Værdi. 
Hele Fangston i 1915 opgives til 

5,927 kg Fisk foruden en stor Mæng
de Krebs. De fleste Krebs fanges 
i Smaaland. I De fire førstnævnte 
Indsøer fiskes 29,6 Dlo af al Fersk
vandsnsk i Sverig. Angaaende Fang
sten af de forskellige Fiskeslags 
kommer Gedden i første Række med 
1,174,984 kg derefter Aborre, Helt, 
Brasen og Skalle med resllektive: 
924,065 701,2U, 618,D90 og 523,77J 
kg. Laksen indtager først den ni
ende Plads.· Blandt de I,'iak som 
har en mere lokalt begrænset Ud
bredelse, maa Sandarter nævnes, 
denne Fisk fanges hovedsagelig i 
Søer som ligger i det mellemste Sve
rig. Suderne og Rødskallen fore
kommer særlig i det østlige og syd
lige Sverig. Helten savnes i Ble
kinge og Kristianstads Lehn, men 
fanges i store Mængder i Skara
borgs- Viirmlands-. Norrlands- og 
N orrbottens Lehn. Af Stallingen 
fanges indtil 77,1 Procent i Norr
bottens og Jiimtelands Lehn. Lak
sen forekommer spredt over hele 
SvelTig, hovedsagelig iElvene. Flest 
fanges der dog i Norrbottens -
Vfirnlands - Vasternorrlands -
Giivleborgs - Skaraborgs og Ble
kinge Lehn (Morums Aa.) Laks 
nndes derimod mest udbredt i Jamt
lands - Norrbottens - Vasterbot
tens og Kopperbergs Lehn. Ligesom 
Laksørreden fanges ogsaa Kildeør
reden hovedsagelig i det nordlige 
::;verrig, særlig i Fjældegnene. 

Sa#ovel Aalen som Ferskvands-

kvabben findes spredt over hele Sver
rig, dog forekommer førstnævnte 
Fisk talrigst i det aydligde Sverig. 

Ferskvandsdsfiskeriet har i Aaret 
1915 været bedre end de nærmest 
foregaaende Aar med Undtagelse af 
Lakse- og Laksørredfit;keriet, af h vil
ke Fiskesorter der fangedes sesp. 
41,782 og 4,304 kg d. v. s. 20,0 og 
8,1 % mindre end i Aaret 1914. 

Afkøling af Fisk ved 
Hjælp af flydende Luft. 

-o-
l "Norsk Fiskeritidende"s Juli

August Hefte for i Aar bringes en 
Artikel fra Kanada, hvori ~1r. Ivan 
A. Bayley anbefaler Anvendelse af 
flydende Luft til Afkøling af Mad
varer, særlig Fisk. Bayley har op
fundet en Beholder til Opbevaringen 
af den flydende Luft, som gør det 
muligt at lagre og tl'ansportere 
hvilkensomhelst Mængde sikkert og 
og med meget lidt Tab. Disse Be
holdere kan bygges som store La
ger-Reservoirer for Lagring af V æd
sken ved Fabrikken: eller som 
mindre Beholdere indpasset i Skibe, 
som Tankvogne og i Tøndeform. 
Det mest beund ringsværdige ved 
Metoden er den fuldstændige og 
enestaaende Isolationsmetode, som 
udelukker den flydende Luft fra 
den omgivende Lufts Indflydelse 
og indskrænker }l'ordampllingen til 
et Minimum. 

Alt, hvad der kræves fra Fiske
rens Side, er at skaffe sig et gan
ske enkelt Kølerum med dobbelte 
Vægge, hvor Mellemrummet mellem 
Væggene er fyldt med Savsmuld, 
tørret Tang eller lignende isole

rende Stof. Fisken kan anbringes 
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i Trug eller paa Hylde eller hæn
ges op, alt cfter Behag og i For
hold til Kølerummets Størrelse an
bringes en eller flere af "Bayley 
Li (pid Air Containers" Beholdere 
med flydende Luft i Kølerummet, 
og Luften i dette vil dereftel' me
get hurtigt bringes ned til hvilken
somhelst ønskelig Temperatur enten 
for Afkøling eller hel Stivfrysning 
af Fisken. 

En Universalfiskeri
forening. 

0-

Spørsmaalet om, hvem der re
præsenterer Fiskerne eller, som det 
hellere nævnes: "Fiskeriet" diskute
res olte under forskellige Former 
af forskelige Foreninger, der ikke. 
kan forlige sig med den Tanke, at 
Landets Erhversiiskere gennem 165 
lokale Fiskeriforeninger, indmeldte 
og samlede i Dansk Fiskeriforenin.g, 
el' en fuldgyldig og tilstrækkelig Re
præsentation for Fiskerierhvervet." 

I "Fiskeribladet" Nr. 12 for 15. 
Septbr. findes følgende Leder: "Sam
ling om Fiskerierhve1'vet", af hvis 
Indledning vi citerer: 

),Paa Danmat:ks Fiskehandler- og 
Havfiskeriforenings Aarsmøde i Es
bjerg den 15. Juli d. A. vedtoges , 
der at søge dannet en Fællesrepræ-
sentation af de Organisationer her 
i Landet, hvis Interesser er knyt
tede til Fiskerierhvervet. Den 2. 
September afholdtes der saa et Møde 
i København af Delegerede fra 11 
Foreninger her i Landet, der er 
knyttede til Fiskerierhvervet. 

Paa Mødet var man ganske enig 
om Betydningen af 6D saadan Sam-

menslutning om Fiskerierhvervet, der 
omfatterFiskere,Fiskeriredere,Fiske
handlere - Eksportører, Grossister, 
Kommissionærer og Detaillister -
Fisk erøgere, Fiskesaltere og andre 
i Fiskekonservering interesserede, 
idet man maatte anse det som gi
vet, at et Samarbejde om Sager, 
der har vital Betydning for alle in
teresserede i Fiskerierhvervet, vilde 
kunde fremmes til Gavn for hele 
Fiskerierhvervet, der paa Grund af 
Misforstaaelser og fejlagtig Opfat
telse er ved at komme udi et Uføre 
der varsler om Tilbagegang i Ste
det for Fremgang. Samarbejdet skal 
ske under Benævnelsen: Centralud
valget for Havti~keri., Fiskehandel 
og Fiskeindustri." 

Hvorvidt de selvstændige Erhvervs
fiskere vil tiltræde, at nævnte For
ening, der nu alt ler dannet, med 
sine forhyrede Fiskere i Kutterak· 
tieselskaberne sammen med nævnte 
Fiskeriredere, .Fiskehandlere, Eks
portører, Grossister, Kommissionæ
rer, Detaillister, Fiskerøgere, Fiske
saltere og andre i }i'iskekonserve
ring interesserede, vil kunne raade 
Bod paa det Uføre, Erhvervet paa 
Grund af Misforstaaelser og fejlag
tig Opfattelse er kommen ind i, be
der vi vore Læsere overveje. 

Vi bemærker, at det Centmlud
valg, der skal daunes af navnte Er
næringt!drivende, skal virke under 
"Danmarks Fiskehandler- og Havfi· 
skeriforening"s Auspicier og Led
else. 

(Dansk Fiskeritidende). 

.•. 
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Med Blink og Medetøj. 
-0-

(Sluttet). 
I den forrige Artikel om dette 

Emne sluttede vi paa det spæn
dende Sted, hvor den første fan
gede Gedde efter mange Genvor
digheder var havnet pa'a Prammens 
Bund; vi skal fortsætte og berette 
vore Læsere, hvad der videre hændte 
paa Fisketuren: Efterat Gedden var 
havnet i Dammen, sattes en ny lille 
Saltsild paa som Madding og saa 
- Paa'n igen Pedersen! 

Plask! Bid! - Aah, der gik det 
Bæst. Jeg var for langsom i Ven
dingen. Men Maddingen har jeg 
reddet, ser jeg. Og derfor Plask 
igen! Bid paany og et kraftigt 
Kontrahug. Vil den narre mig! 
N ej, cl et nytter ikke at prøve der
paa! Op skal den! Op med Hove
det - og ind med Maven var jeg 
li~e ved at sige; men Maven taler 
vi om en anden Gang. Og saa i 
Ketseren med Dig. - Og derfra i 
Dammen ned til min første Gedde 
"Lykkegedden". - Plump! Nu er 
Baaden imidlertid drevet for nær 
til Rarnsholmen; derfor maa jeg at
ter lægge den tværs for Vinden. 
En ny Sild sættes paa. Og saa 
forsøger vi noch eirimal. Linen 
hviner, Rullen snurrer, og lidt efter 
har jeg to gode Gedder til i min 
Dam. 

Atter maa jeg have Baaden ud 
paa det rigtige Sted og lader den 
derefter igen drive for Vinden. 
" Hvad var det dog for en Hvirvel 
der i Van dskorpen ? Det saa gran
givelig ud, som Vandet hævede sig 
over en større Krop. Hurtigt kom 
Snøren atter i Vandet, og næsten i 
samme Øjeblik var der atter Bid, 
og· efter et Par voldsomme Kast 

for at blive fri, kom Ketseren un
der den, og min femte Gedde håv
nede et ØJeblik efter i Dammen. 

Blæsten var nu bleven stærkere, 
og Taagen havde begyndt at lette; 
længe vilde det ikke vare, inden 
Solen kom frem og ødelagde mit 
herlige Fiskeri. 

Og min Madding, min llidste salte 
Sild, hvor ser den dog bedrøvelig 
ud efter den Medfart, den fik, da 
den haledes ud af Geddens Gab. 
Men den skulde bruges alligevel; 
det' var dog et Forsøg værd, om 
den ikke kunde skaffe mig endnu 
en Gedde, inden Solen h,elt kom 
frem af Taagehavet. Efterat Mad
dingen derfor var tilstrækkelig præ: 
pareret og omvunden med Traad, 
saa den nærmest lignede en ægyp
tisk Mumie, blev den atter kastet 
ud. 

Rullen roterer atter, og snart er 
Htørsteparten af Linen inde, men 
endnu er der intet Bid. Og der 
kommer Spinnel'en snurrende. Far
vel da, min sjette Gedde. Men 
hvad er det '? Kommer der ikke no
get grøngult op fra Dybet! i et Nu 
ser jeg i Skyggen af Baaden en 
Gedde styre med fuld Fart mod 
min Madding, og et Øjeblik efter 
er den fast; den bli \'er helt ra
sende og vild over at føle sig fan
get; men der hjælper ingen Kære 
Mor; et Øjeblik efter havner en 
prægtig. seks Punds Gedde i Dam
men hos sine [) Kammerater. 

Saa var det Slut med l~iskeriet 

for denne Gang; men det kan nok 
være, at jeg var stolt og lykkelig. 

Da jeg havde faaet Baaden i 
Havn og Sækken med Gedderne paa 
Ryggen og vandrede hjemad over 
Skovbakken, stod gamle Mor Lena 

paa sin Gaardsplads og holdt øje 
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med sin Gubbe, som med en Pile
vaand i Hænderne gik ganske lang
somt frem i et Dalstrøg for at finde 
en Vandaare til en ny Brønd. Da 
jeg nu Dagen i Forvejen havde 
faaet at vide, at den gamle Kone 
ejede et langt, dybt og udmærket 
Løjenæt, som hun meget nødig 
vilde af med, b{lsluttede jeg af for
søge, om jeg ikke kunde blødgøre 
hendes Hjærte. J eg savnede nem
lig selv meget et saadant Næt og 
vilde derfor atter prøve Lykken, 
som hele den aarle Morgenstund 
havde været mig huld. 

God Morgen, Mor Lena! 
- God Morgen, God Morgen! 
- Naa, fiskede I noget i Nat 

med det store Vaad? 
- Aah! det var snavs det, mm 

Ven. Nogle enkelte Smaagedder 
og Aborrer, det var det Hele. 

Saa har Mor Lena maaske Lyst 
til at bytte Smaaaborrerne med en 
god Gedde? 

Tusind Tak for det, har De 
været ude at fiske? 

Ja, det hM jeg rigtignok. 
- Og IJrøvet de ny Fiskegrejer 

maaske? 
Ja. 
Og fanget Gedde? 
Ja, hele seks Stykker. 
Det var ellers svært meget. 
Ja, men kom nu med Abor-

rerne, Mor Lena, saa bytter vi. 
Den gamle Kone gik derefter ned 

i Kælderen og kom kod efter til-

bage med et emaljeret Fad med et 
Dusin Smaafisk. Vær saa god, 

Tak! her er Gedden. 
Det var ellers nogle vældige Kam

merater, Du har der i Sækken, 
siger Mor Lena. 

Ja, Gedderne er gode nok, og 
flere kunde jeg faa, hvis jeg blot 
havde noget levende Madding. Havde 
jeg dog bare et Løjenæt i der er 
intet jeg mangler mere i denne 
Verden. Ifjor Sommer havde jeg 
tre saadanne Næt; men de blev 
alle stjaalne fra mig, og skønt jeg 
har skrevet til alle Fiskenætsfabrik. 
ker i hele Sverigs Land, saa er det 
mig ganske umuligt paa Grund af 
Krigen, at faa fat i et eneste. Og 
nu staar jeg her i den bedste 
Aborretid uden noget Løjenet, saa 
jeg er ganske afskaaret fra at skaffe 
mig Madding. Er elet ikke for
skrækkelig ærgerligt. 

Ved at høre disse Ord, satte Mor 
Lena Hænderne i Siden, og med et 
indigneret Udtryk i sit rødbrune, 
vejrbidte Ansigt sagde hun: .Ta, er 
det dog ikke forbandet, at der kan 
eksistere Folk, som hverken kan 
holde deres Hænder eller deres 
Tanker fra andres Sager? 

(Från Skag och Sjø.) 

Fiskeriet "Aalykke" pr. :Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk., Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Kal'l)er og Suder til bil. 
ligl!lte Priser. Por+ionsørl'ed, 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 Drredarter 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. 

c5!J~JJd8K fl)amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen tf; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Ad r. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

FiI.keriinspektør, Magister Chr. LoftiD&'. Lykkesholmsalle 3 A, Købellhavl1. 

Trykt I Sorø Bolrtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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~Iaximalpris 
paa Ferskvandsfisk 

i Tyskland. 

Karper 
Suder 
Gedder 

---0- , 

Engrospris: 
Mark . 

pr. !lO kg. 

160-200 
]80 -220 
180-220 

Aal paa l/Il.kg og derover 260 - 3 lO. 
- under 1/2 kg 186-225 
Sandart 230-270 
Helt 220-270 
Aborre,Brasen, Karuds 110-135 

Detailpris: 
Karper 180-240 
Suder 200·-260 
Gedder 200-260 
Aal paa 1/2 kg og derover 290-370 
- under 1/2 kg 205- 270 
Sandart 250-320 
Helt 2:50-320 
Aborre, Brasen, Karuds 135-160 

Ovenstaaende Priser er jo eftel' 
danske Forhold overmaade smaa, 
særlig. naar man tager den lave 
Markkurs med i Betragtning. Ifølge 
Allg. Fiseherei-Zeltungs Mal'ked8-
beretning for 16.-23. Septem bel' iud· 
kom der ogsaa meget faa Fersk
vandsfisk til Berlin. Levende Fisk 
fandtes saa godt som ikke paa 
Markedet. Gedder var kun repræ
senteret i enkelte Exemplarer og 
selv Karper og Suder var kun faa-
talligt tilstede. Red. 

Fiskeri -Beretning 
for Aaret 1917. 

-Q--

Med sædvanlig Akkuratesse har 
Fiskeridi rektør jlfoTtensen forfattet 
Beret.ningen, over de samlede dan
ske Fiskerier i Aaret 1917. Af 
Beretningen, som allerede er ud
givet, skal vi meddele følgende: 

Saltvandsfiskeriet. 
Totaludhyttet af Saltvandsfiskeriet 

er for Aaret opgjort til en Værdi 
af ca. 35,159,900 Kr. imod 57,7~J2,50U 
i Aaret 1916, hvilket giver ca. 
22,632,600 Kr. i Mindreudbytte. 
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Sammenlignet med Værdien af de 
forskellige Fiskerier i 1916 er Ud
byttet af Torskefiskeriet f9rmind
sket med ca. 3,430,500 Kr., af 
Kuller med 8,960,300 Kr., af Sild 
og Makrel med ca. 5,570,000 Kr., 
af Aal med ca. 1,591,200 Kr. og af 
Hornfisk med ca. 158,400 Kr. 

Tages som Middelværdi Gennem
snit af de forudgaaende 5 Aars 
Udbytte, viser Aaret 1917 en Frem
gang af ca. 8,001,300 Kr. 

Værdien af0stersfiskeriet er ikke 
medregnet i denne Statistik. Der er 
i Sæsonen 1917-18 indbragt og 
solgt ca. 2,458,100 østers. Ejheller 
er i Statistiken medregnet Værdien 
af den Fisk, som af Fiskerne for
bruges i deres Husholdninger og 
ombord i Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er for 1917 op
gjort til 19,553 imod 18,911 i 1916, 
og der har saaledes været en Til
ga.ng af 642 Perioner. 

Den samlede Fiskerflaade bestod 
ved Udgangen af 1917 af ca. 16,006 
Fartøjer og Baad6. Af Fartøjerne 
var 4147 forsynede med Motor. Den 
samlede Værdi af dette Flutøjma
teriel androg ca. 22,964,600 Kr. 
Værdien af Fiskeredskaber er op
gjort til ca. 16,308,900 Kr. I Fi
nansaaret 1917 -18 er af Stats
laanefond ens Midler udbetalt 374,600 
Kr. i direKte Laan til Fiskere til 
Anskaffelse af Fiskefartøjer og 
57,000 Kr. til Laaneforeninger. 

Den færøske Fiskerflaade bestod 
ved Udgangen af 1917 af 140 Kut
tere; endvidere fandtes paa Øerne 
192 Motorbaade og 1442 Robaade, 
som udelukkende anvendtes til 
Hjemmefiskeriet. Værdien af det 
færøske Fiskeri er for 1917 opgjort 
til ca. 4,561,600 Kr. imod ca. 
6,195,100 i 1916, 

Ferskvandsfiskeriet i 1917. 
Herom skriver Fiskeriinspektør 

Løfting i samme Beretning, at der 
til Tilsynet med Anbringelsen af 
Aalepas og til Dagpenge og Be
fordring for Medhjælpere ved Til
synet med Ferskvandsfiskerilovens 
Overholdelse er anvendt et bevil
get Beløb paa 1000 Kr. Efter In
spektørens Udsagn antages det, at 
ca. 60 010 af Landets Stemmeværker 
kan regnes at være i Orden, hvad 
Anbringelsen af Aalepas angaar. I 
Virkeligheden et overmaade respek
tahelt Resultat, naar man tager i 
Betragtning det latterlig lille Beløb 
ai 1000 Kr. om'Aaret, der bevil
ges til dette og meget andet Efter
syn. 

Om Klækning, Dambrug og U d
sætning i fri Vande i 1917 skriver 
Inspektøren følgende: 

A. Laksefisk. 
Da den Udføl'sel af Portionsørred, 

der under Fredsforhold har været 
vort Dambrugs Hovederbverv, under 
Krigen efterhaanden er gaaet helt 
i Staa - i August 1917 blev der 
endog ved direkte Forbud lagt Hind
ringer i Vejen for Afsætningen til 
Udlandet, er ganske naturligt ogsaa 
Udklækningsvirksomheden blevet 
indskrænket' til et Minimum, idet 
kun enkelte Anstalter vedligeholder 
en svag Besætning for igen at kunne 
bringe Bestanden paa Fode, naar 
Forholdene gør det ønskeligt, me
dens enkelte andre klækker Yngel 
til Udsætning i fri Vande. 

Udlandets Uvilje mod dyr Fisk 
har bevirket saa lave Priser paa 
Ørred, at Fristelsen til at drive 
stærkt Fiskeri efter Ørred under 
Opgangstiden om Efteraaret har 
været ringe, og dette har igen med. 
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ført, at der ikke ad denne Vej er 
blevet hemskaffet saa rigelig Rogn 
som ellers. Adskillige af Dambru
gene har set sig nødsaget til at 
indstille· Driften, idet det dog ikke 
synes, at Dammene er blevet sløj
fede i nævneværdigt Antal, men 
blot foreløbig ligge ubenyttede hen. 

Skulde Forholdene igen bedre sig, 
vil vor 0rredproduktion sikkert for
holdsvis hurtigt kunne naa sit tid
ligere Omfang. 

Udsætning af Yngel i jri Vande._ 

Af Laks har der ingen Udsæt
sætning fundet Sted .. 

I Tilløb til Limfjorden: Fra 
Viborg Fiskeriselskabs Anstalt ved 
Asmild Kloster I 0,000 Sth. i Fisk
bæk Aa, samt 75,000 Stkr. til Op
dræt i Hjarbæk Fiskeriforenings 
Damme, hvorfra de senere slippes 
ud i Hjarbæk Fjord. Fra Hobro 
Anstalten sattes 8000 Stkr. i Laa
strup Aa. Fra Lerkenfeldt udsat
tes ca. 4000 Stkr. i Lerkenfeldt Aa, 
og endelig blev der fra "Kilden" 
(Karup) sat 60,000 Stkr. i Skive
Karup Aa. Alt var Yngel af Hav
ørred; sidstnævnte Sted udsattes 
endvidere 8000 Stkr. halvaars Ørred I 
om Efteraaret

o
' 

I Tilløbet til Vesterhavet: 
Fra "Frøjk" blev der udsat 50,000 . 
Stkr. tre Maaned(\r gamle Havørre
der i Skjernaa og Storaaen, samt 
600,000 Stkr. Helt yngel. 

I Tilløb til Kattegat og 
Lillebælt: I Stubbe Sø sattes 
50,000 Stkr. 0rredyngel samt 400 
<il: Regnbueørred (ca. 2 'tt' Stk.) og 
100 <il: Bækørred (1-2- <il: pr. Stk.). 
:Fra Klækkeanstalten i Hobro sat
tes 49,000 Stkr. Havørredyngel i 
Hobro Fiskeriforenings Damme, 3000 
Stkr. i Villestrup Aa. Af Silkeborg 

Fiskeriforening blev udsat 10,000 
Stkr. Bækørred og fra Lysbro : 
12,000 Stkr. i 0rnsø. Berthelslund 
leverede 6000 halvaars Havørred til 
Udsætning i Hallsted Aa. I Vejle 
Aa blev der udsat 60,000 8th. 
Havørred. Fiskeriforeningen for 
Kolding-Nebel Aa har indenfor 
sit Omraade udsat 50,000 Stkr. Hav
ørredyngel samt 12,500 8tkr. halv
aars Havørred'. 

I Vandløb paa Sjælland 
er der udsat: 10,000 Stkr. Bækørred 
i Bøgebæk. 30,000 Stkr. i Fakse 
Aa og Lilleaa fra "Prøvegaal'den". 
Fra Lellinge Anstalten er tillige 
leveret halvaars Ørred til U dsæt
ning i Tilløb til Roskilde- og Hol
bæk Fjorde. 

Paa B o r n h o l li: 245,000 Stkr. 
i Muleby-Bagaa og 90,000 Stkr. i 
Blykobbeaa. 

B. Andre Fisk. 

Gedde. Ved Brahetrolleborg klæk
kedes ca. 7[l,OOO Stkr. Geddeyngel, 
hvoraf 59,000 Stkr. udsattes i Nørre
og Brendegaardssøer. Ved Tissø 
klækkedes ca. 54,000 Stkr. Gedde
yngel, der udsattes i Tissø. I Ha
raidsted Sø lilattes 10,000 Stkr. 
Geddeyngel. 

Aal. Indførselen af Aaleyngel 
fra England til pndøætning i dan
ske Søer var i 1917 - paa Grund 
af Tranoportvanskelighederne under 
Krigen -- ganske indstillet. 

I'Esrom Sø udsattes ca. 1,500,000 
Sth., iLammefjorden 200,000 Stk.! 
i Skjoldnæsholm Sø 10,000 Stkr., i 
Arresø 250,000 Stkr., iRøgbølle Sø 
35,000 Stkr. og i Rødby Fjord 500, 
000 Stkr. Aaleyngel og endelig blev 
der i Bygholm Vejle (ved Limfjor~ 
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den) udsat ca. 600,00U Stkr. Aale· 
yngel. 

Undersøgelserne af de 
ferske Vandes Fiskeriforhold. 
Til Undersøgelse af de ferike 

Vandes Fiskeriforhold blev der ef
ter Udløbet af den oprindelige tre
aarige Bevilling givet en ny Bevil
ling paa et AnI'. 

11917 arbejdedes dels ved Furesø, 
dels vod :Silkeborg Søerne, der var 
Genstand fOT en indledende Under
søgelse i Tiden fra den 30. Sep
tember til den 13. Oktober; Ar
bejdet ved denne Søgruppe vil oru 
muligt blive fortsat i 1918. Det 
var vanskeligt at skaffe et egnet 
Arbejdsrum i Silkeborg - et kø
ligt Lysthus maatte benyttes -, 
men navnlig kneb d~t med Driv
kraft til Motoren; kun et lille Parti 
Benzin, som var i Behold fra 1616, 
fik Undersogelserne Tillndelse til 
at bruge. 

Den første Beretning om Under
søgelserne (Natur- og Fiskerifor
hold i Furesø og Hampnnsø samt 
Plan for Fiskeriets Ordning) er un
dm' Trykning, medens en Beret
ning om Fiskenes biologiske For
hold forberedes. 

Paa Opfordring af Dansk :E'ersk
vandsfiskeriforenillg foretog Lede
ren, Magister C. V. Otterstrøm, en 
Undersøgelse af forskellige Aaløb 
for at finde nogle, der kunde egne 
sig til rationelle Forsøg paa Op
hjælpning af Ørredbestanden .. Lil
loaa (Tilløb til Storaaen) og Ville
strup Aa fandtes egnede. For Re
sultatet gjordes der rede i en til 
Ferskvandsfiskeriforeningen afgivet 

Beretning, hvori tillige fremsattes 
en Forsøgsplan. 

Muslingernel til 
Hønsefoder. 

-0-

Som det vil erindres har Direk
tøren for Biologisk Station opl'in
dp-lig rejst denne Sag, der ogsaa 
har været omtalt her i Bladet. Hid
til har der kun været Tale om en 
almindelig Knusning af Muslingerne 
men de er nu gjort til Genstand for 
industriel Behandling og, som det 
synes, med godt Udbytte. Herom 
skrev Folketingsmand eand. mag. 
Vilhelm Rasmussen i "Soe. Dem." 
for kort Tid siden en intereGsant 
og oplysende Artikel, SOlli fortjener 
at kendes blandt vore Fiskere og 
som vi efter at have indhentet For
fatterens Tilladelse herved bringer: 

* * 

Efter at Lederen af den biolog'i
ske Station, Dr. phil. Johs. Petersen 
havde paayist, at Høns kan fodres 
med hnste' Muslinger, og Landbo
højskolen ved Forsøg havde kon
stateret Musli ngefo derets Værrli, er 
der hist og her blevet skrabet Blaa-
muslinger, som er blevet forhandlet 
rundt om i Landet. 

Der er imidlertid en anden ube
hagelig Vanskelighed ved Anyendel
sen af Muslingerne, idet de i den 
varme Aarstid lugter ækelt; desu
den fylder de overordentlig meget 
i Forhold til deres Næringsværdi 
og 01' derfor forholdRvis kostbare 
at forsende. Men disse Ulemper 
er nu besejrede af Direktøren for 
en fynsk Kornforretning, Aktiesel
skabet "Langelands Korn" i Odense. 
Hr. Direktør Nielsen har uemlig 
faaet den gode Ide at tørre Blaa
muslingerne ved meget høj Tempe

ratur og derefter male dem til tit 
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forholdsvis fint Mel. Paa denne 
l\:Iaade drives Vandet bort, medens 
de nærende Stoffer bliver tilbage i 
en holdbar Tilstand. Muslingeme
let kan opbevares paa et tød Sted 
i lange Tider; det lugter næsten 
ikke, i hvet·t Fald kan Lugten ikke 
mærkes, naar Melet er i lukket Hum 
eller en Sæk: det fylde r forholds
vis meget lidt, hvorved Forsendel
sesomkostningerne bliver smaa. 

Men hvad indeholder dette Mus
lingernE>!? Efter en Analyse, fore
taget paa en af Landbohøjskolens 
Forsøgsstationer, indeholder Mus
lingernelet af Vand 2,06 pCt., Fedt
stof 1,68 pCt., kyælstofholdige Stof
fer 11,64 pCt., Sukker, Stivelse og 
andre organiske Stoffer 13,21 pCt., 
Aske, især Kaik, 71,41 pCt. , 

Svarer Muslingemelet altid til 
denne Analyse, er det et særdeles 
yærdifuldt Foder til Høns, Kalku
ner og vel sagtens ogsaa iEnder, 
idet det indeholder overordentlig 
megen Kvælstof, foruden andre gode 
Næringsstoffer, deriblandt ogsaa 
}(alk, som Dyrene har Brug for til 
Dannelsen af Æggeskal. Ved at 
blande Muslillgmnelet med andre 
forhaandenværende Foderstoffer, for 
Eksempel Svinemel eller Korn, faas 
en særdeles fortræffelig Sammen
sætning af Fjel'kræets Foder som i 
disse vanskelige Tider er af den 
yderste nationale Betydning. 

Fodringsforsøg. 
En Analyse er dog selvfølgelig 

ikke nok til Grundlag for et Foder
stofs Anvendelse. Dets Værdi maa 
forsøges i Praksis. Men saadanne 
Forsøg er blevet anstillet og har 
bekræftet Analysens Resultat. 

Paa den omtalte Forsøgsstation 
fik en Flok Høns, 8 i alt, først i 

12 Dage udelukkende Svinemel plus 
Grøntfoder, af det sidste alt, hvad 
de vilde æde. Hønsene lagde i den 
Periode 1 G Æg, det vil sige Il/S 
pI". Dag i GennemslliL Derefter tlk 
Hønsene et Tilskud af Muslingemel 
til den tidligere Fodermængde. 25 
gr. pl'. Høne; og saa lagde de 28 
JEg i 9 Dage; det vil sige 31/!) Æg -
pr. Dag i Gennemsnit. Det giver 
a.ltsaa. en betydelig størTe Mængde 
Æ'g, naar der fodres med Muslinge
mel. lJf.en desuden blive1" Æggene 
større. Før Anvendelsen af Mus
lingemelet vejede ved et Forsøg 9 
f}~g tilsammen 450 gr. men efter 
:\felels Anvendelse 500.gr. 

For at kunne domme efter SelY~ 
syn bevægede jeg Direktør Xieisen , 
til at sende rnill Værtinde i Ferien, 
en Fiskers Enke, 10 kg Muslinge
mel, som hun hUllde give sine Høns 
foruden det sædyanlige knappe, ra
tionerede Foder. Jeg kunde da 
paa Stedet følge Virkningerne af 
Muslingemelet. Desværre havde dog 
min Værtinde ikke Tal paa, hvor 
mange Æg hendes Høns gennem
snitlig lagde før Forsøget, og hun 
har heller ikke nøjagtig optalt Æg
genes Antal, eftAr at Muslingerne
let blev benyttet som Tilskud. Men 
Virkningel'lle har alligevel været 
paafaldende nok. Fru H. siger ord
ret: "Æggene bliver større og Høn
selle lægger flere Æg." I de sid· 
ste 4 Dage har 6 Høns lagt 2 + 
5 + 5 B = 15 Æg, det vil sige 
38/4 i Gennemsnit: i 10 Dage 3,7 
pr. Dag i Gennensnit. Derefter 
lagde 7 Høns i 4 Dage 5,25 Æg 
pr. Dag i Gennemsnit. 

Rentabiliteten. 
Men kan det nu betale sig Rt 

fodre Hønsene ekstra med Mus-
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lingemel? Efter de ovennævnte 
Forsøg paa Forsøgsstationen gav 
200 gr Muslingernel en daglig For
øgelse af 18/9 Æg, der kan allsæt
tes til en Værdi afI8/l~X20 Øre 
= 38 øre. Herefter skal 1000 gr. 
eller l kg Muslingernel kunne give 
5X38 Øre = 1 Kr. 90 øre. Men 
efter al Sandsynlighed kan Fabri
ken levere sit Mel for højst 35 Øre 
pr. kg. Der er altsaa en overordent
lig stor Fordel ved at give et Til
skud af Muslingemel. Antagelig vi
ser det sig dog endnu mere fordel
agtigt, dersom man sælger sine Æg 
efter Vægt. Af Forsøgene hos min 
Værtinde synes det desuden at 
fremgaa, at Forøgelsen i Æg-Mæng
dens Vægt kan blive betydelig 
større, end den blev paa Forsøgs
stationen. 

Foderets Anvendelse. 
F'ra Statens Lagre kan som be

kendt Hønseholdere faa udleveret 
Foder, der til en Hønsetlok paa 10 
Høns eller derunder andrager 50 
gr Kraftfoder daglig pr. Høne, f. 
Eks. i Form af Korn eJler Svine
rnel. Har man nu anskaffet sig Mus
lingernel, kan man t. Eks. give 
Hønsene en Blanding, bestaaende 
af 50 gr eller lOK vint Svinernel 
+ 25 gr eller 25 Kvint Muslinge
mel + Grønt efter Behag, tildan
net som Blødfoder ; eller man kan 
give dem et Blødfoder af 35 gr 
Svinernel + 25 gI' Muslingernel + 
Grønt samt om Aftenen 15 gI' helt 
Korn, alt daglig pr. Høne. 

Til at begyn'de med vil dog Høn
sene ikke æde det nye Foder, men 
det skal man ikke lade sig skræm
me af. Man skal blot ikke give 
dem for meget i Truget og saa 
haardnakket undlade at fodre dem 

I med andet Foder, indtil de har 
ædt Truget tomt. l Løbet af nogle 
faa Dage vænner de . sig da fuld
stændig til det nye Foder og æder 
det villigt. 

Den nationaløkonomiske 
Betydning. 

Dersom alle ovenstaaende Angi
velser slaar til, er del af den aller
største nationaløkonomiske Betyd
ning, at der fremstilles Muslinge
mel til Hønsefoder. 

Man kan sandsyndligvis regne, 
at vi· endnu har 6 Mill. voksne 
Høns; Kyllingerne og Hanerne ser 
jeg bort fra. Til hver voksen Høne 
bruges knap 20 kg l.{om eller an
det, rationeret Kraftfoder il, 5 Kr. 
i Løbet af et Aar, Regner man, at 
en W:øne aarlig lægger 100 Æg, og 
sættes et Ægs Pris til 20 Øre, 
kommer man til det Resultat, at 
de 6 Mil!. Høns giver en Brutto
indtægt paa 120 Mill. Kr. Hertil 
er bl. a. anvendt Foder for 30 
Mil!. Kr., saa Nettefortjenesten selv
følgelig er· noget mindre, bl. a. 
skal jo Arbej det,. Hønsegaardenes 
Forrrentning m. m. betales. Selv 
uden Tilskud. af Muslingernel el' 
altsaa Hønsehold for Tiden i høj 
Grad rentabelt. 

Men nu sætter jeg, at samtlige 
Høns kan faa et Tilskud af Mus
lingemel, og at dette virker som 
paa Forsøgsstationen. I Stedet for 
12 Æg i 9 Dage skal Hønsene saa 
kunne lægge 29 i 9 Dage. Men 
lad os runde det af til 24. Alle
rede det betyder en FordobliIig af 
Æggenell Antal og et Bruttoindtægt 
paa i alt 240 Mil1. Kr. Hertil vilde 
medgaa foruden det rationerede 
Foder 10 kg Muslingnmel pr. Hone 
aarlig, i alt for 21 Milt Kr. Mus-
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.. 
lingemel. Saa fin en Forretning 
gør vore Husmænd ikke l'et ofte. 

Muslinge-Mængden 
Om der nu findes en saa stor 

Mængde Blaamus1inger ved vore' Ky
ster, er det ikke muligt at vide; 
men Muslingerne ligger stedvis j 

uhyre Masser. I hvert Fald er det 
sikkert nok, at der er tilstrækkelig 
mange til, at Skrabningen og Tør
ringen kan forøge Ægmængden, det 
vil sige Næringsmængden her i Lan
det meget kendelig. Desuden giver 
det jo Arbejde og Fortjeneste til 
mange 'Mennesker med Opskrabning 
og Tørring. Og ved I<'ormering kom
mer der nye Muslinger, hvor de 
gamle er skrabet. 

Vanskeligheder i Odense. 
Desværre er der imidlertid op

staaetnogle Vanskeligheder i Odense 
idet Sundhedsstyrelsen har forbudt 
Tørringen og Formalingen af Blaa
muslingerne. Bevæggrundene her
til er mig ubekendt, saa jeg kan 
ikke dømme om Forbudets Beret
tigelse og eventuelle Nødvendighed. 
Men det maa haabee, at der enten 
kan findel! en Udvej til at fjerne 
Ulemperne ved Tørringen i Odense, 
eller at man paa anden Maade kan 
overvinde de opstaaede Vanskelig
heder. Hele den danske Husmands
stand og mange andre Smaakaars
folk, der holder Høns, er nemlig i 
højeste Grad interesseret i, at der 

under betryggende Former produ
ceres Muslingemel. Det er derfor 
mit Haab. at Fabrikationen maa 
komme i Gang igen, og at Hønse
holderne vil tage Mod til sig og 
anvend(~ Muslingemelet. Men selv
følgelig maa der være en eller an
den Kontrol med dets Fremstilling 
og kemiske Sammensætning, for at 
Køberne altid kan være sikre paa, 
hvad de faar for deres Penge, 

Vilhelm RaSmWJ8en. 
(Dansk Fiskeritidende). 

Annoncer. 
-0-

Vaad til Salg. 
Et nyt Vaad (barket og færdig 

til Brug), c. 100 Alen langt og 18 
Fod dyb, er til Salg hos 

Fisker Mortensen, 
J anderup St. Telf. 6'3, Janderup. 

3lverler 
i i!lYledlems6ladel 

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. Port-ionsørred, større Ørred, Karper og Sudilr købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Christensen. 
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Portions-Ørred, 
større' Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--===== Iiontant Betaling'. ~=--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælg'es. 

dl/~9d81l fj)amllullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~e 
Æ Æ. 

I Portionsørrel I 
i større Ørred, Gedder, Karper, ~ 
I Suder, Skaller, Aborrer I 
Jl købes og afhentes med Speeialvog'n paa nærmeste )f 
\:17 Jernbanestation. 2K 
~ Æ ro. Kontant Betaling'. 2K 

I G. Domaschke, I 
if\ .t'iscbbRl1dJong, Hel'Jiu 40. Æ 
)i{ l,ebrter8trB!il8e 18-19. lf{ 
Æ Telegr.-Adr.: I'orellenhandel. )J! 
W. W m iJ\ 

.~'~~~~~~~~'~~~~~t1~~I~~~~~I~'~~~!~~!~~~~~~I~t'-~~I~. 

Fiskeriinspektør, Magister Cbr. Løfting. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkcli (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 



F ers kvan ds fi Hk eribladet. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HofJmeyel'l Sorø. lelefon 24. 

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

Nr. 22 •.. 1 15. November. l 1918. 

Indhold: , 
Ferskvandsfiskenes Udbredelse og Ind

vandring i ~orge .. 
Tysklands Forsyning med Fisk. 
Hvad koster en Rottes Ernæring om 

Anret. 
Jonas. 
Meddelelser. 

Ferskvandsfiskenes Ud
bredelse og Indvandring 

i Norge 
af Hartvig Huit/eld-Kaas. 

-0-

Fra Forfatteren af ovensUaende 
Værk, der el' udkommen for ganske 
nylig, har Ferskvandsfiskeribladets 
Redaktion modtaget et Exemplar 
til Anmeldelse. 

Idet vi først bringer Forfatteren 
en Tak fol' Opmærksomheden, skal 
vi derefter give vore Læsere et 
Resume af Vær'kets Indhold, da vi 
med god Grund maa formode, at 
det foruden sin rent videnskabelige 
Interesse, tillige kan have betydelig 
Interesse for mange danske Norges
rejsende, som søger derop for Fi
skeriets Skyld. 

Vi bringer derefter først en For-

tegneIse oyer de norske Arler af 
Fershalldsfisk, idet vi i Paranthe
sen vedføjer baade det danske og 
latinske Navn paa Fiskene, for at 
der ikke skal opstaa nogen Misfor
staaelse. 

I. Oprindelig i Landet forekom
mende Fiskearter: 

Familien Sting sild. 
(Hundestejle Gasterosteidae ). 

1. 3-pigget Stingsild (3-pigget 
Hundestejle -Gasterosteus acu
leatus). 

2. IO-pigget Stingsild (IO-pigget 
Hundestejle-Gasterosteus pun
gitius). 

Familien Abborrefisker (Perddae). 

3. Abbor (Aborre - Perca fluvia
tilis). 

4. Hork (Hork Acerina cemus). 
5. Gjørs (Sandart - Ludoperca lu

cioperca). 

Familien Ulkefisken (Cottidae). 

6. Steinsmet (Grundling - Gobio 
fluyiatilis). 

Familien Torskefisken (Gadidae). 

7. Lake (Ferskvandskrubbe Lota 
vulgariII). 
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Familien Flynderfisken 
(Pleuronectidae ). 

8. Skrubbeflyndere (Skrubbe 
Pleuronedes f Hi sus ). 

Familien Laksefisken (Salmonidae). 

9. IJaks (Laks - Salmo salar). 
10. ørret, (Ørred - SaImo eriox), 
11. Røje (Fjeldørred - SaImo al· 

pinus). 
12. Sik (Helt Coregonus lava· 

retus). 
13. Lagesild (Heltling - Corego

nus albula). 
14. Harr (Stalling Thymallus 

thym allus). 
15. Som (Smelt - Osmerus ep er

Ianus). 

Familien Geddefisken (Esocidae). 

16. Gedde (Gedde - Esox lucius). 

Familien Karpefisken (Cyprinidae). 

17. Mort (Skalle - Leudscus ru
tUus ). 

18. Stamme (Skalle - Leuciscu3 
cephalus). 

19. Haslong (Strømskalle - Leu
ciscus grislagine). • 

20. Vederhuk (Rimte - Leueiscus 
idus) 

21. Sørv (Rudskalle Leuciscus 
erythroph tha,lmus). 

22. Ørekyte (Elritz Proxinus 
aphya). 

23. Brasme (Brasen Abramis 
brama). 

24. Flire (Flire - Abramis blicca). 
25. Asp (Aspius aspius). 
26. Laue (Løje - Aspius albusnus). 

Familien Aalefisken (Muraenidae). 

27. AaI (Aal - Anguilla anguilla). 

Familien Negenøje. 
(Petromyzonidae ). 

28. Havnegenøje (Havniøjne - Pe· 
tromyzon marinus). 

29. Elvenegenøje (Flodniøjne 
Petromyzon flllViatilis ). 

II. }<'iskearter og Variateter, 
er indført af Mennesker: 

Familien Centrarchidae. 

30. Blackbas (Øl'redaborre~ -
cropterus salmonoidae ). 

130m 

Mi. 

Familien Mallefisken (Siluridae). 
31. Dvergmaalle (Dvergmalle 

AmiUl'us . catus). 

Familien Laksefisken 
(Salmonidae ). 

32. Regnbueørret (Regnbueørred -
Salmo irideus). 

33. Bækkerøie (Kildeørred - Salmo 
fontinalis ). 

Familien Karpefisken (Cyprinidae). 

34. Karus (Karuds - Cyprinus 
earassius ). 

35. Guldfisk (Guldfisk - Cyprinus 
auratus). 

36. Karpe (Karpe- Cyprinus 
carpio). 

37. Suter (Suder - Tinea vulgaris). 
38. Guldvederbuk (Guldrimte 

Lelwiscus idus var. auratus). 

Blandt de Ferskvandsfisk, som 
findes repræsenteret i Norges Fauna, 
yder Karpefiskene det største Kon
tingent af Arter, nemlig ikke min
dre end 10 oprindelig i Landet 
forekommende 4 senere indførte 
Arter og 1 Varietet. 

Imidlertid er det kun en for
hold~vis mindre Del af Landet, 
hvor de findes udbredt, nemlig 
hovedsagelig i det sydøstlige Hjørne. 
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Kun to Arter forekommer dog mere 
almindelig udbredt nemlig Skalle og 
Elritz. Laksefamilien tæller ikke 
fuldt saa stort et Antal Arter som 
den foregaaende, men saa er den 
til Gengæld meget almindeligere, 
særlig har Ørreden, Kildeørreden, 
Laksen og Helten en meget vid og 
almindelig Udbredelse i de norske 
Ehe og andre ferske Vande, og 
blandt di8Be kommer atter Ørreden 
som en god Nummer 1, idet den 
knapt nok mangler i noget Fiske
vand indenfor Låndets Grænser, 
hvor Fisk overhovedet kan leve. 

Af Fiskearter med stor Udbredelse 
i Norge maa nævnes Aborre, Elritz, 
trepigget Hundestejle, Gedde og 
Skalle. 

Almindelig i alle Fiskevande i 
Nærheden af Kysterne maa ogsaa 
nævnes Aalen. 

Uden Hammenligning er dog 
Lakseu Norges vigtigste Ferskvands
fisk, derefter kommer Ørred eu som 
Nr. 2 paa Listen. Skønt store Dele 
af SVQrig og hele Finland ligger 
paa de samme Breddegrader som 
Norge vil man finde, at der allige
vel er en meget betydelig Forskel 
paa de Fiskearter, som findes i de 
respektive Lande. 

Medens som omtalt, Norges Fi
skefauna er præget af de lakseag
tige Fisk, saa er Aborren, Gedden 
og Skallen absolut de dominerende 
Ferskvandsfisk i Sverri g og Finland. 

Dette har sin naturlige Grund· 
deri, at Hovedmængden af Sverigs 
og Finlauds Søer er grunde, varme 
Lavlandssøer, mest skikkede for 
karpeagtige og andre varmtelskende 
Fiskearter, medens de norske Vande 
for en overvejende Del er højtlig
gende, dybe og kolde og derfor 
bedre økikkede for lakseagtige Fisk. 

Dog mener Hr. Huitfeld-Kaas, at 
ogsaa tidligere Tiders geologiske 
Forhold har spillet en Rolltl og be
gunstiget enkelte Arters Indvan
dring til Norge og andre Arter til 
Sverig og Finland. 

(Fortsættes ). 
Red. 

Tysklands Forsyning 
med Fisk 

-0-

Ifølge det tyske Fiskeriblad "Ang. 
Fischerei-Zeitung" for den lste No
vember har Statssekretæriatet for 
Levnedsmiddel Forsyningen under 
Krigen udsendt følgende Circulære: 
"Medens Tilførslerne af Fisk fra 
Udlandet før Krigen og ved dennes 
Begyndelse androg 75-80 Ofo af al 
den Fisk, der konsumeredes i Tysk 
land, er Importen af denne Vare 
efterhaanden bleven meget betyde
lig' indskrænket. 

Fra Holland og Sverig er al Ud· 
forsel af Fisk saaledes ganske for· 
budt, og Danmark og Norge har 
paa Grund af deres nye Handels
overenskomst med England og Ame
rika maattet indskrænke sin Exporl 
meget betydelig, og da denne Ex
port yderligere skal deles med østrig
Ungarn bli\'er der ikke meget til· 
bage til Tyskland. 

Det tyske Rige er af disse Grunde 
omtrent ganske henvist til det hjem
lige Marked. I ~1aanederne Maj og 
Juni forrige Aar var det hjemlige 
Fiskeri udmærket, men henimod 
Host samme Aar tog det betydelig 
af. Tiltrods for at Foraaret 1918 
atter bragte nogen Bedring i l"or
holdene, saa slog den hjemlige Fi
skefangst dog langtfra til til at 
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.dække Efterspørgslen, efterat Im
porten paa Udlandet saa godt som 
var standset. Ugunstige Vejrfor
hold, Dampskibsforlis, militære Di
positioner paa de bedste Fangst
pladser, Mandskabsrnangel osv. vare 
Aarsagerne til denne triste Tilbage
gang af Fiskeriet. Man blev der
for tvungne til, at fratage saadanne 
Egne næsten al Fisk, hvor der var 
nogenlunds tilstrækkeligt med an
dre Levnedsmidler tilstede, for at 
fordele Fisken til andre Egne, der 
ligefrem led Nød. Hertil kom til
lige, at al Tilførsel af danske Fisk, 
paa Grund af ugunstige Vejrforhold 
og Petroleumsmangel omtrent gan
ske udeblev, saa FOl~holdene var 
og er meget vanskelige i Øjeblik
ket paa dette Omraade. Af de nævnte 
Grunde er det derfor og~aa ganske 
umuliKt - for Tiden at garan
tere en nogenlnnde regelmæssig Le
vering og Fordeling af Fisk i Tysk
land. 

Red. 

Hvad koster en Rottes 
Ernæring om Aaret. 

-x-
I Fischerei-Zeitung for 11. Ok

tober 1915 har Dr. Raetiger opstil
let nedenstaaende Beregning her
over: 

"Rotterne er Spt'edere af Trikin
sygdommen af Pest, Thyphus, Tuber
kulose, :\1und- og Klovsyge og 
mange andre Sygdomme, rimeligvis 
ogsaa Furunkulosen blandt Fiskene. 
En Vand- og Landrotte findes om
trent ikkp, mere; Vandrerotten har 
fortrængt alle sine Stammefrænder. 
En fuldvoksen Rotte fortærer gen-

gennemsnitlig daglig 11 /4 Pd. Føde (i 
Fiskerierne fortærer den 3-4 Stk. en 
Somre gamle Karper og Ørreder pr. 
Dag, som Regel foregaar dens Høve
rier om Natten, da den er et Natdyr). 
Et saadant Dyr koster derefter ca. 
5 Mk. om Aaret, og hvis vi bereg
ner, at der i en middelstor Bedrift 
findes 100 Hotter bliver det aarligt 
ca. 500 Mark. 

Et Rottepar kan paa et Aar, ved 
Formering, komIIle til at danne en 
Familie, der tæller 150 Individer; 
man ser heraf, hvor hurtigt de kan 
blive til en sand Landeplage. Fisk 
hører til deres Yndlingsspise, det 
samme er Tilfældet med Fiskemel, 
Fiskegueno og tørret .Fisk. .Mest 
holder de dog af Ørred, unge Kar
per og Suder. De ødelægger alt 
Levende, som de paa nogen Maade 
kan faa Bugt med. 

Hotten er i vore Dage et af de 
skadeligste Rovdyr, meget skade
ligere end Ræv og Ulv." 

Iieylcing. 

Jonas. 
-o-

l et Hul under to store Sten 
havde Jonas *) i nogen Tid nu og da 
set et spidst Hoved med to smaa 
stive øjne komme frem og gribe 
Smaalarver, der krøb op af Stenene. 
Jonas lurede lidt, og gik saa for
sigtig nærmere. Paa en Gang sam
lede han al sin Energi og greb 
lynsnart med sine skarpe Tænder 
om Hovedet og trak, medens han 
gik baglængs, det lange slangeagt,ige 
Kryb ud af sit Skjul. 

Det var en halvanden Punds Aal. 
Snart snoede Aalen sig om Jonas 

Krop, snart blev den stiv som en 

*) En Gedde. 
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Pind og stod vandret ud fra hans 
Gab, for saa' atter at sno sig kæ
lent om hans Krop. 

J onas Gre b blev fastere og fastere, 
og først da AaIen tilsyneladende 
var ganske mat, kvalt af hans kraf
tigere Greb,' gled den stødvis læn
gere og længere ned i hans Mave. 
Hele Dagen og Natten med slugte 
Jonas mere og 'mere af Aalen, og 
den kildrende Fornemmelse i hans 
indvendige Dele var en sand Ny
delse for ham, saaledes at han ofte 
senere længtes efter at nyde den 
slanke, fede Aal. Det var heller 
ikke den sidste, han slugte af den 
Slags. 

Han lærte ogsaa at opsøge Aalen 
paa blød Bund, hvor disse Dyr med 
Kroppen skjult holder til kun med 
Hovedet synligt; men det var nok 
for Jonas; naar han først havde fat 
i Aalens Hoved, var det en let Sag 
at trække dens Krop ud af Skjulet. 

(;;n Dag, hvor Jonas havde glemt 
Skyggerne, gik han op paa Banken 
efter Skaller. Paa Afstand saa han 
en fed Skalle staa og virre saa un
derlig med Halen; han gik paa, 
men i det samme mærkede han atter 
Skyggernes List, i Skallens Ryg 
sad den 'l'l'egrenede, som havnede 
i Jonas Flab. 

Ubarmhjertigt blev han trukken 
ind og i Ketcher løftet indenbords. 
Skyggen løsnede ved Hjælp af et 
Stykke Staal den Tregrenede, og 
smed ham ned i Bunden af Baaden. 

Et Par Tænder var bleven løs
nede paa Jonas, hele hans Flab 
smertede, og nu greb Skyggen 
ovenikøbet om Jonas Nakke og holdt 
ham højt til Vejr for at lade andre 
Skygger beskue ham. 

Skyggen ligefrem pressede Luften 
ud af ham med sit faste Greb om 

hans Nakke, og brægende, idet Luf
ten slap ud, blev Jonas vist trium
ferende frem hl Baaden, som laa i 
Nærheden. Men det var Jonas Held, 
endnu en Gang vilde han kæmpe 
for sin Frihed - never give up 
han slog et Slag, Skyggen slap sit 
Greb, og Jonas havde sin Frihed, 
han styrtede til Søens Bund, skju
lende sig i den tætteste Grøde. 

Jonas saa ikke Fangstmandens 
slukørede Ansigt, det vilde maaske 
have mildnet noget paa deu Smerte, 
han følte i Munden. Fra den Dag 
var et Par af Jonas Tænder saa 
skæve, saa de stak ud af Munden 
paa ham, og de voksede aldrig mere 
lige. Han holdt sig nede paa dybt 
Vand, og gik fra den' Dag nødig 
op paa Bankerne. 

Det var Efteraar. Jonas havde 
undgaaet al Fare Sommeren igen
nem, var rund, trind og buttet. Ved 
"Privatbanken" havde han haft Stade 
i længere Tid, og nydt den Forplej
ning, som han syntes om. Han følt~ 
sig stærk og livslysten og aad alt, 
hvad del' kom i Nærheden, selvet 
eller to Aars Kolleger g'ik J onas 
ikke af Vejen for. Det gik ham 
som Soen, der aad sit eget Afkom 
for at blive federe. Herude kom • 
kun sjældnere Skyggerne, og de, 
der kom, var kun "Dypperne" og 
"Blinkerne" . 

Jonas kendte dem begge og saa. 
sig for. 

Naar han nærmede sig dybere 
Vand, hændte det, at en meget stor 
Skygge passerede ham, men denIle 
Skygge kendte han, den gjorde 
Spektakel og satte Vandet i stærke 
Bobler, der kildrede ham behage
ligt nnder Bugen, det var som om 
han fik Massage paa Maven. 

Det var Dampbaaden fra Fiske-
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bæk med gladf! Skovgæster til Holte, 
der passerede "Privatbanken". De 
dumme Skaller fløj forskrækket om
kring, og J onas nappede nu og .da 
en - for hans Skyld var disse 
Væsener dog plantede i Søen, det 
gjalt for ham kun at være hurtig 
og sikker, og Byttet var ham vis. 
En Dag, lige som han vilde nappe 
en Skalle, kom en Kollega ham i 
Forkøbet og tog netop den Skalle, 
han havd~ udsøgt sig. Det var en 
rask Fyr paa Jonas Størrelse. Han 
slog Følge med den, og da de to 
forligtes godt, gik de sammen det 
Efteraar. Vinteren gik, og da den 
sidste Is smeltede i Furesø, kom 
Foraarsfornemmelser op i begge, og 
de søgte mod Land ind i Store
kalven. - Parringstiden var inde. 
Adskillige store Hunner ,med Følge
svende strøg forbi, Jonas saa ikke 
til dem, og hans Kollega -- lad os 
kalde ham Janos -- heller ikke. 
Saa kom Fristelsen, en stor Hun 
gik i Ring om Jonas og Janos, 
hun smiskede, vendte sig saa hen
des Trindhed tydeligt saas, gik 
langsomt for at udtrykke, at den 
havde redelige Hensigter. 

Da det havde varet nogen Tid, 
kom Instinktet op i dem begge, de 
slog begge - baade Jonas og Janos 
- Følge, og hurtigere og hurtigere 
tog hun Fart ind mod Land og op 
i en Tue. 

Jonas og Janos gik ogsaa i Tuen 
en Gang, to Gange - -, tredie 
Gang saa Jonas en Skygge over 
Tuen; Jonas forsvandt, han kendte 
Skyggerne. - I det samme blev den 
store Hun og Janos begge hamstrede 
af den lille Mand, som vi kender 
fra Lystfiskeriforoningens Blad. Den 
lille Mand var atter paaJagt med 
Lystret. 

Jonas saa paa Afstand, hvorledes 
hegge blev indfangede af Jærnet, 
stak ud paa dybt Vand og reflek
terede over Skyggernes Ondskab. 
Han sørgede over Tabet af en Kam
merat, ovel' Skyggerne, som atter· 
her var paa Spil, og over Kvindens 
Træskhed og Fodystelsessyge, som 
nær havde lokket ham af med Livet. 

Foraaret igennem opholdt Jonas 
sig i »Vaserne", og her var Fang
sten god, indtil Skallerne forsvandt ' 
ind mod Land for at lege; Jonas 
fulgte efter. Han kom ind til Tuen, 
hvor den lille Mand havde lystret 
den store Hun og Janos. Vemodigt 
saa han mod Tuen, idet han sendte 
en Tanke til Janos. Han stod lidt 
og gloede, saa fik han øje paa et 
Næb paa et Par røde og hvide 
Kinder flankeret af et Par stik
kende sorte øjne. En Lappedykker 
rugede nu paa Tuen, de sidste Ti
mer før de smaa, som hUII alt hørte 
pikke paa Æggene, maatte komme. 

Hun rejste sig, hakkede lidt paa 
Æggenes Skaller for at hjælpe de 
smaa derinde med at alaa Revne i 
Skallerne, lagde sig atter ned for 
at beskytte Æggene med sit lune 
Bryst, for saa naar Ællingerne var 
krøbne ud af Æggene at tage Skal· 
lerne i Næbet og smide disse uden
bords. Janos stod tæt op af Tuen 
og saa alt dotte. 

Da den første Skal blev smidt i 
Vandet for Jonas til, knuste den i 
Flaben og spyttede ud, det kunde 
selv en Geddemave ikke fordøje. 
Lappedykkeren saa paa Jonas og 
Jonas paa Lappedykkeron, der holdt 
sine smaa under Vingerne. 

Natt~n brød frem, de smaa blev 
tørre under Moderens skærmende 
Bryst, og da Solen kastede sine 
første varme Straaler over Søen, 
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saa Jonas 5 smaa Næb stikke frem 
under Moderens skærmende Vinger. 
Han stod og lurede. Da plumpede 
en af Kuldet ud, i samme Nu var 
Jonas der, han huggede Ællingen 
og stak til Søs. Den gamle Lappe
dykker stak efter, hun vilde have 
sit Barn tilbage; Jonas holdt fast, 
den gamle nappede ham i Siden 
med sit skarpe Næb, thi hun svøm
mede som en Fisk. Mange Knubs 
fik Jonas, men fri kom han med 
sit Bytte trods alt, han mistede 
nogle af sine største Skæl, men 
Ællingen beholdt han, han havde 
sejret. 

'Da han nogle Dage efter saa 
Lapperdykkerfamilien, sad de smaa 
paa Ryggen af Moderen. 

Først nu forstod han egentlig, 
hvorfor hun med stræng Disciplin 
hævdede dette overfor sine Ællin
ger, for ham havde det ikke været 
nødvendigt, Ællingen smagte ham 
ikke, og tilmed smertede Knubsene, 
han havde faaet. Paa saadant 
Æventyr gik han ikke oftere. 

(Fortsættes). O. S. J. 
(LysHiskel'i-Tiden de). 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Dr. L. Bruhl. 
Fra den bekendte Fiskeribiolog 

Dr. L. Briihl har vi haft den Glæde 
at modtage et Brevkort fra Berlin. 

Dr. Brtihl, der kort før Krigen 
var rejst til tysk Østafrika for at . 
lede en Fiskeristation for den tyske 
Regering, blev under Verdenskrigen 
taget tiL Fange af Englænderne. 

Efter at have været 11/2 Aar i 
Fangenskabet, er han nu blevet 
udveksl~t og befinder sig for Tiden 
i sit Hjem i Berlin. 

I Øjeblikket er han ivrig be
skæftiget med at gennemse, som 
han skriver - en Ørken af Tryk
sager -, som har ophobet sig un
der hans Fraværelse. 

Idet vi byder ham velkommen 
tilbage til Civilisationen, udtaler vi 
samtidig vor Glæde over hans 
Hjemkomst. 

Red. 

Dansk Fiskeriforenings 
Kontor fly1 tet. 

-0-

Dansk Fiskeriforenings Adresse 
er fra 14. N ovcm ber Studiestræde 
32, København K. 

3lverler 
l 8Yledlems6ladel 

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. Porfionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentei paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

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

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

Fiskene afhentes i Speci~lvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. -. -

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

. Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&8~9d81l f/)amllultur. 
Telegr,-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov, 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~,~tf~,~~~~~~~~~~i~~i~~ 

I Portionsørrel I 
i større Ørred, Gedder, Karper, I 
i Suder, Skaller, Aborrer I 
i købes og afhentes med Specialvogn', paa nærmeste 
~ Jernbanestation. 

--==::::::::= Kontant Befaling. ~=--

G. Domaschke, . ,I .'isehhancllung, Lehrterst:l'ssøe 18-1!J. 

li{ Telegr,-Adr.: Forellenhandel. 

I Æ 
.~~~l€f'~~~~~~~~e~~~!@J~~~~!~~~~~~~~~!~~~. 

Fiskeriinspektør, ~fagister Cllr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen.-Krolh. 
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Indhold: 
Fordelingen ar Fiskeriartikler. 
Fortegnelse over Medlemmerne flf 

Ferskvandsf1skeritoreningen 1918. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

F erskvandsfiskeri
foreningen 

har nu 

741 Medhnnnler. 

Fordelingen af Fiskeriartikler! 
I Anledning af, at Udvalget for Fordelingen af Fiskeri

artikler til Ferskvandstiskerne har modtaget Meddelelse om, 

at det kan disponere over en Del mindre Stykker Net af 

forskellig Rlags, samt lidt 'rvist, skal man udbede sig Ordre 

desang'aaende hertil Kontoret i Sorø. Fordelingen af de 

omtalte Artikler vil foregaa paa samme l\<1aade som hidtil. 

P. U. V. 

C. Hoffmeyer. 

--~ .•.. ~._ ... -



178 Ferøkvandøfiøkeribladet Nr. 23. 

Fortegnelse 
over 

ItIedlemnlerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 
1918. 

Klas.e A.: 
1 Andersen, Bent, Fiskerlejer, Skovlide, Hørning. 
1 S., Fiskemester, Lundgaard Fiskeri, Vejen. 
1 Alberts, R. Fiskerif., Vindt Mølle, Rønbjerg. 
l Aagaard, Birger, Fiskeriassistent, Landbrugsdepardementet, Kristiania. 
l Aalborg Bys- og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
l Bech, Kammerherre, Hofjægermester, Engelholm, Vejle. 
l Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
1 Beldring, Direktør, Nørrevoldgade 2, København K. 
1 Behm, C., Erikslund, Sverrig. 
l Bendtzen, G., Købmand, Aalborg. 
l Berthelsen, G., Konsul, Ringkjøbing. 
l Bie, J. A., cand. polyt., Brygger, Hobro. 
1 Biologisk Station ved Dr. phil. C. G. Joh. Peterscn, Brevpostkont., Kbh. 
l BiHe-Brahe-Selby, Greve, Rønninge-Søgaard pr. Ullerslev. 
1 Bodenhoff, Løjtnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
1 Boetiiis, Carl, aut. Revisor, Svinget 28 11, Kbh. C. 
l Borch, Alfred E., Fiskeriexportør, Kolding. 
l Brandt, Carl, Oberst i Artilleriet, Holbæk. 
1 Brammer, Carl, Fiskeriexportør, Frederiksværk. 
l Brasch, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
l Brun, Fabrikejer, Brunshaab, Aalborg. 
1 Buhl, P., Engholm, Gjesten. 
1 Busch, Bunde, Aarhus. 
1 Briihl, Dr., PotBdammerstr. V. 105a, Berlin ø. 35. 
l Briinings-Hansen, Godsejer, Ebberup. 
1 Bydekarken, Henry, Fischzucht, Rendsborg, 
l Bøving-Petersen, Magister, GI. Kongevej 157, Kbh. V. 
l C388ia8, Handelsmand, Holsted St. 
1 Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
1 Cederfeldt de Simonsen, Erholm pr. Aarup. 
1 Christensen, Rs., Intendant, Skovbogade 20, Roskilde. 
1 F. C., Guldsmed, Vejle. 
1 J. C., Aalykke, Lunderskov. 
l G., Fiskeexportør, Kolding. 
1 P. Risbjerg, Brande. 
1 Christiansen, Skovrider, DYl'chavegaard, Kirkeby, Fyn. 
1 A., Direktør, Jedsted Mølle pr. Gredstedbro. 
1 Aug. Fiskeriejer, Magle Sø, Sorø. 
1 Johs., Redaktør, Sorø. 
l Fisker, Kimmerslev, Borup. 
1 Clausholm Fiskerikonsort. v. Slotsgartner Hausen, Clausholm, Randers. 
l Christoffersen, J., Tøffelmager, Sorø. 

4:2 
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I Copmann, Godsinspektør, Hellerup pr. Pederstrup. 
I Crone, Forpagter, Ferritslevgaard pr. Ullerslev. 
1 Cruse, A. B., Tulesbo, Skartofte, Sverrig. 
1 Dahl, Poul, Møller, Kjær Mølle, Sjølund. 
1 Dr. phil.' Faugstorgaten, 22', Kristiania. 
1 Dannevig, Alf., Magister, Hisø, Arendal, Norge. 
1 Domaschke, G., Fischhandlung, Jonasstrasse 3., Berlin N. W. 2 L. 
1 Drejer, N., Blanke Mark pr. Mark. 
1 Redaktør, Odense. 
1 Eieh, G. V., Proprietær, Bramminge Hovedgaard, Bramminge. 
1 Ehlers, Jørgen, fhv. Sagfører, Sorø. 
1 Eriksen, Fisker, Boes pr. Alken St. 
1 Errboe

t 
J., Fiskeriejer, l .. ysbro, Silkeborg. 

1 Fabricius, Godsejer, Gjerdrup, Skelskør. 
1 Feddersen, C. R., Grosserer, Martensens Alle 92, Kbh. V. 
l Fensmark, G., Bestyrer, Fryseriet, Esbjerg. . 
1 Folsach, C. v" Godsejer, Gjel/singgaard pr. Randers. 
1 Frederichsen, K. E., Fiskehandler, Fiskehuset Nr. 1, København K. 
I Friis, .Tohannes, Proprietær, Skramsø, Tirstrup. 
l Gemzøe, Magister, Adjunkt, Roskilde. 
1 Goltermann, Fiskerib., Dollerup Damkultur pr. Skelhøje. 
1 Guldbrand,!., Fisker, Tjele Langesø pr. Onsild. 
1 Gustafson, K. G, Brusgatan 121, Katrinesholm, Sverige. 
1 Grothoff, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø. 
1 Hansen, A., Gaard- og Mølleejer, Linderum Mølle pr. Lørslev 
1 A., jun., Fiskeriejer, Sydjysk Damkultur, Lunderskov. 
1 H. P., Propr., Sneumgaard, Lunderskov. 
l J. P., sen., Fiskeriejer, Aakjærsdal, Lunderskov. 
1 H. Chr., Forpagter, Tyrsbæk, Vejle. 
1 H., Fiskeriejer, Køge. 
l H., Mazantivej 15, Kolding. 
1 Gustav, Lærer, Villa Varna, Enghavevej, Aalborg. 
1 Poul, Fiskeexportør, Lunderskov. 
1 H. P., Kongshøj Fiskeri, Frørup. 
l H. P., Fiskeribestyrer, Kramnitze, Rødby. 
1 Have, Niels, Proprietær, Assens. 
1 Hartz, C., Gaardejer, Bertelslund pr. Skanderborg. 
1 Harboe, Fr., Brygger, Skelskør. 
1 Hegmann, Niels, Magister, Fiskeriforeningen, Helsingfors, Finland. 
1 Hoffmeyer, C., Fiskeriforpagter, Dr. phiL, Sorø. 
1 R, Jægermellter, Kulhus pr. Værløse. 
1 Holstein-Ledreborg, J., Lensgreve, Ledreborg, Lejre. 
1 Honnes de Lichtenberg, Oberstl., Holbæk. 
l Howden-Rønnenkamp, Kammerh., Hofjm., Næsbyholm, Sorø. Brod

gade 34, Kbh. K. 
1 Hvass, il. H., Birkedommer, Faaborg. 
l Hl1sholdningsselskabet Randers Amt v. Sekretær. Kjærulff-Petersen, 

Kirkegade, Randers. 
1 Huus, ViIh., Fiskermester, Arnakke, Svebølle. 
l Husum, Aug., Fisker, Slangerup pr. Ringsted. 
l Interessantskabet, Fiskeriselskabet Hulkær Møllo pr. Hobted. 
l bager, Th., Propr. Willesborg, Aalborg. 
l Jacobsen, J., Blikkenslagermester, Odense. 

\13 
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1 Jensen, Ohr. E., Købmand, Bogense. 
l Iugvard, Gaardejer, Erslev. 
1 Johannes, Gaardejer, Alder østergaard pr. Bon·is. 
l Martens, Forpagter, Amagerfælledvej 31'\ Kbh. O. 
1 N., Fiskerifol'pagter, Næsbyholm, Sorø. 
l O. Chr., Læge, Sorø. 
1 Ohr. F., Ellested. 
l J., Prop r., Krogen pr. Taars. 
l Wilhelm, Fisker, Søholm Ringkloster pr. Hylko. 
1 S., Skovfoged, Stagsted Skov pr. Flauenskjold. 
1 Johansen, P., Fisker, Kattingeværk, Roskilde. 
1 Juhl, J. P., Direktør, Bryggeriet "Vejle" pr. ,rejle. 
l Junker, fhv. Forpagter, Birkerød. 
l Jørgensen, A. P., Direktør, Akkerupgaard pr. IIaarby. 
1 P., Fiskeriejer, Kildeværk, Lunderskov. 
1 P., Sydjysk Damkultur, Lunderskov. 
] J øeker-Nissen, H., Fiskernester, IIøjenkær Fis keri, Vejle. 
l Kattrup, R, Hissinge pr. Ullerslev. 
l Klitgaard, A., Fisker, Stinesmillde, Hobro. 
l Kjeldsen, Godsejer, Lerehenfeldt pr. østrup. 
l Kolindsund Aktieselskab, Fallnerup, Kolind. 
1 Korch, Gjøl, F., Emiliegade 5, Kbh. V. 
l KristenselJ, P., Gaardejer, TralJgboel, Bølling, Give. 
l Uddeler, Vrøgum Sf. 
1 Niels, Gaardejer, Faxe. 
1 Fisker. Lybv. 
1 Kaalund, Godsfor~alt~r; Skjoldenæsholm pr. Hing:;teu. 
1 Kreibjerg, Prokurist, Vejle. 
l Langvardt, P. H., Aarhus. 
1 Larsen, A., Fiskerifoged, Mariager. 
l Poul, Ingeniør, Chr. Winthersvej 7, Kbh. D. 
1 N. W. & Co., Rømersgade 7. Kbh. K. 
1 Landmark, A., Fiskeriinspektør, Kristiania. 
l Lauridsen, Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 
1 .J ohs., Nationalbankdirektør, V. Boulevard 4 i, Kbh. B. 
l Nicolas, y. Cia, Santo Domingo 874, Buonos-AiresArgentina. 
1 Lind, Olu., Proprietær, Binderup, D als ager. 
l N., Apotheker, Ribe. 
l Lisborg, P., Proprietær, Lynge, Sorø. 
1 Lindstedt, Philip, Dr. phil., Emmaljunge, Sverige. 
l Lomholt, Søren, Fiskernester, l\1argarinefabrikken "Alfa", Vejen. 
l Lnnd, Orla; Bogholder, Englandshus pr. Aabybro. 
1 Løfting, Ch1'" Magister, Fiskeriinspektør, I,ykkesholms Alle 3 A, Kbh. 
l ~ladsen, Christen Vindsirup pr. Fuglebjerg. 
] Tømmermester, Østerbro, Randers. 
1 Plantør, Vrøgum. 
1 H., Fabrikant, Lysbro Fabrikker, Silkeborg. 
1 MathiaselJ, Kr., Fiskernester, Fatting, Vorbasse, Lunderskov. 
1 Manford, F., Kolding. • 
l Mide, J. P., Direktør, Østerbrogade 54 E, København ø. 
l Mortcnsl'n, F. V., Fiskeridirektør, Vestrnannagade 1, Kbh. C. 
1 Muneh, i\I.: Inspektør, Set. Ibsgade 15, Viborg. 
] Muus, Elias, B, Grosserer, Sigridsvej, Hellerup. 

146 
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l :.\Iuus, Axel, B. Godsejer, Kairnp pr. Ladby. 
l Møller, Chr., Læge, Brørup. 
l Møgelvang, Chr., Købmand, Nykjøbing Mors. 
l Neergaard, E., Ingeniør, Norgesmindevej Il, Hellerup. 
l Nicolaiflen, Mejeribestyrer, Nibe. 
1 Nielsen, R, Fiskeribestyrel", Stampen, Hønne. 

181 

1 Nordjysk Lystfiskerif. v. Købm. Søren Kragh, Gravensgade, Aalborg. 
1 Nielsen, N. IL, Fiskeriforretningen "Prima", AarllUs. 
l Martin, ~FiskehandJer, Fredmicia. 

"1 :Mal'tin, Fiskeexportør, Fr(~derikshavn. 
1 N., Entreprenør, Hov-Vig, Nykjobing Sj. 
l Johs. Egebjerg pr. Horsens. 
l Brunsgade 3u. Aarhus. 
l L., Thim Stati01l. 
l Nissen, Magne, Fiskeriejel', Hvilestedgaard, Vejle. 
l Smidt, Hourildgaard, Fasterholdt. • 
l Nielsen, Chr. Fiskeribestyrel" Engestofte, Maribo. 
l Nissen, Højenkær Fiskeri Vejle. 
l N ars, ,} ul. Sagfører, Ribe. 
l Nygaard, O. Proprietær, BjærL 
I Olsen, Martin, Fisker, Strandvej 43, Nykøbing Falster. 
I Peter, Fisker, Frendernp Forsamlingshus, Sorø. 
lOtterstrøm, C. V. Magister, Frederiksdal v. Lyngby. 
1 L., Rektor, Gymnasiet, Hollændervej, Kbh. V. 
I Pape, A" Randrup, Viborg. 
I Pedersen, Overjæger, Linalyst pr. Lejre. 
] Jens, riskeribcstyrer, Tissø pr. Rllds-Vedby. 
l Petersen, ørum, Prokurist, Skallsepalæet, Aalborg, 
I Ørum, Forretningsf. Firma Mammen &: Drescher, Aalborg. 
] Harald, Godsejer, Mnllerupgaard, Slagelse. 
l H., Ingeniør, Kocksvej G, Kbh. V. 
1 Johannes, Fisk en gros, Mejlgade, Aarhus. 
1 N. P., Speditør, Vamdl'llp. 
l N " Fisker, Brahetrolleborg. pr. Korinth. 
I Breth, Inspektør, Hjørring. 
I B., Mølleejer, Vindt Mølle, Viborg. 
I M. A., Direktør, HOI·sens. 
1 Pontoppidan, H. Grosserer, Neuenburg 6, Hamborg. 
l Preis, Fiskeexportør, Glyngøre. 
I Reincke, J., Fiskernester, Gisselfeld, Haslev. 
l Ringkøbing Amtsraad, Ringkøbing. 
I Ry Møllers Fabrikers A/S., Ry SL 
I "Saltbæhig", Andelsselskab, Løngangssirrode 25, Kbh. K. 
l Sander-Larsen, Cancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
] Schmidt, Chr., Købmand, Kolding. 
I Nieolaj, Møller, Slotsgrund, Kolding. 
I N. J., Købmand, Kolding. 
I Hans, Gaardejer, Nørholm, Børkop. 
1 Schouenberg, Landinspektør, Holsted. 
1 Sehested-Juul, Hofjægermester, Raynholt, Ørbæk. 
1 Simmelhag-Ulrich, Forpagter, Folketingsm., Aasirup, Tølløse. 
1 Strandby, C. B. P., Restauratør og Fisker, J{olding. 
I Skjoldenæsholm Godskontor pl'. Ringsted. 

Jea 
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Sorø Amtsraad, Sorø. 
199 

l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
l 

Sparre, Johan, Greve, Kammerherre, Bro-Gaard, Bro St. Sverige. 
Sørensen, J., Faarup Mark pr. Mørke. 

V. Fisker, Bakken 19, Skanderborg. 
JohaD, Fisker, Engborg pr. AlkeD. 
S., Gaardejer, Follerup pr. Fredericia. 
Jesper, FiskemelIter, ADeboda pr. Lamhult, Sverige. 
Martin, Stantrup. 

Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn, Hobro. 
Stru b berg, Magister, Assi stent v. In tern ation ale Havundersøgelser, 

Havnegade 49, Kbh. 
l Sylvest, Frederikssund. 
l Tanberg, I{r., Proprietær, I(loster Mølle, Gudum, Lemvig. 
l Therchilsen, Sognepræst, Gimlinge, Flakkebjerg. 
l Therkildsen, N., Gaardejer, Risbjerg, Brande. 
l Trab, Købmand, Sønderhaa pr. Hørdum. 
l '1'huese11, Niels, Fiskeriejer, Lejrskov, Lunderskov. 
l Thoring, Aug., Disponent, Stavanger, Norge. 
l Topp, Marius, Møller, Branderup Mølle, Branderup, Nordslesvig. 
l Troelsen, Troels,Fiskemester, Albæk pr. Skjern. 
l Utzon, M. L., Net- & Garnfabrik, Mariendalsvej 55, Kbh. F. 
1 Verner-Larsen, Sv. Aa, Hammelbanegaarden, Aarhus. 
1 "Viborg Kommunes Søudvalg" ved Conditor N. A. Christensen, Viborg. 
l Wedel, Overførster, Herfølge. 
1 "\Vestergaard, C. C., Lindet, Frederikshavn. 
l Winther, J., Proprietær, Tolstrup pr. Tvingstrup. 
l Wulff-, Stamer, Forpagter, Willestrup, Arden. 
l Zi11Ch, Ohr. & Søn, Godthaab St. 

227 
Klasse B.: 

24 Bornholms Ferskvandsfiskeriforening, Rønne. 
lOO Skanderborg Sø's Fiskeriforening, Skandf'rborg. 
370 Skive-Karup Aa's Fiskeriforening, Karup. 

20 Stubbe Sø's Fiskeriforening v. forpagter la Cour, Skærsø, Ebeltoft. 
74f.iYle-dlemmer. 

Endvidere 5 Abonnenter. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse: 
Bie, J. B., cand., Bryggeriejer, Hobro (Formand). 
Brunings-Hansen, Godsejer, Ebberup. 
Christiansen, A., Direktør, Jedsted, Gredstedbro. 
Copmaun, Godsinspektør, Hellerup pr. Pederstrup. 
Fensmark, Bestyrer, Fryseriet, Esbjerg. 
Hoffmeyer, C., Dr. phil., Fiskerif., Sorø (Redaktør og Konsulent). 
Jensen, Jens Clu., Gaardt:jer, Kølvraa pr. Karup. 
Kristensen, N., Gaardejer, Prøvegaarden, Fakse. 
Lauridsen, Joh., Nationalbankdirektør, Vestre B. 47, Kbh. B (Næstform.). 
Nors, Jul., Sagfører, Ribe (Kasserer). 
Pedersen, N., Fiskeribestyrer, Brahetrolleborg pr. Korinth. 
Schmidt, N. J., Købmand, Kolding. 
Wulff-, Stamer, Forp., Willeatrup, Arden. 
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Revisorer: 
Eich, Proprietær, Bramminge Hovedgaard, Bramminge. 
Vilandt, R., Bankassistent, Ribe. 

Alle' Oplysninger om eventuelle Fejl Medlemsfortegnelsen modtages 
med Tak af Redaktionen. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Gedder i Karpedammen. 
En stor Dam ved Ryknik har 

været bortforpagtet i en længere 
Aarrække for 800 Mk. om Aaret. 
Ejeren besluttede sig imidlertid 
til selv at vilde drive Dammen og 
udsatte i den Anledning flere hun 
drede Sættekarper. Da han udliaUe 
Karperne glemte han imidlertid 
at indfange Rovfiskene. Resultatet 
blev da ogsaa at han i Stedet 
for Karper fik ca. 200 kg Gedder 
og andre Rovfisk. Disse var vok
set ganske udmærket paa den let
fangede Føde, de fandt i Karperne. 

(Från Skag ach Sj ø). 

Orredindplantning i 
Holbæk Fjord 

-0-

Ifølge Dansk Fiskeritidende har 

Isefjordens Fiskeriforening den 14. 
N ovem ber udplantet ialt 7000 Ørre
der i Holbæk Fjord, dels i det lave 
Vand ved Krogen og dejs ved Munk
holmen. Ørrederne havde en Læng
de af 11/2 til 2 Tommer. De var 
kommet fra Aalykke Udklæknings
stalt i Lunderskov ved Randers. 

c!7lverler 
l c!JYledlems6Iade! 

Plads søges 
som Fiskernester ved Damkultur af' 
Ørreder straks eller till. Januar. Jeg 
har arbejdet ved Faget i flere Aar. 

Bladets Kontor anviser. 

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

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

, Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~lId81t f/)amltultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwy, 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Filikeriinspektør, :\Iagister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BOl;:trykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kro,h. 
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Nr. 24,. I 15. Deceua bero 

Indhold: 
Export- Fiskeprisen. 
Anker over den nye Fiskerilov. 
Feskvandsfiskenes Udbredelse og Ind vandring i Norge. 
Jonas. 
Rellelser og Tilføjelser til Medlemsfortegnelsen. 

Export-Fisk eprisen. 
-o-

1918. 

l "Dansk Fiskeritidende" for 3. dennes offentliggøres nedenstaaende 

Forhøjelse af Fiskeprisen, som Kommissionen for Fordeling af Petro

leum til Fiskebrug ved et Møde med en Repræsentant fra Z. E. G. er 

enedes om: 

Rimte 

Aborre 

Gedder 

Brasen 2 Pd. og derover 

under 2 Pd. 

før 

Rødskaller & Skaller l/S Pd. og derover -

under 1/3 Pd. 

Aalekvabber over 1/" Pd. 

under -

Karper 

37 Øre 

40 
65 
35 
20 

27 
16 

20 
7 

nu 42 Øre pr. 1/2 kg 

45 

- 70 

- 40 

- 2b 

- 32 

- 21 
- 25 

- 12 

80 
100 

Alle Priser gældende franco Levering Hamborg, Altona, Kiel, Rostock . 

. ..... 
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Anker over den nye 
Fiskerilov. 

-0-

Fra Medlem af lBestyrelsen for 
Viborg Fiskeriselskab Sagfører Carl 
Handberg har Redaktionen modtaget 
følgen de Udtalelser: 

I Anledning af den' forandrede 
Fredningstid for Laksen og Ørreden 
mener Sagføreren, at der er givet 
mindre Beskyttelse for disse Fisk 
ved den ny Lov end ved den gamle 
Lov, jfr. § 6 i den gamle Lov med 
§ 15 i den nye. Ifølge den gamle 
Lov maatte Laks og Ørred ikke 
Forel - godt tages i Frednings
tiden, naar de ikke er i Yngledragt. 
Ligeledes maatte tidligere udJegede 
Laks og Ørreder af enhver Størrelse 
ikke tages - ogsaa denne Bestem
melse er falden bort. Da der i 
Fredning!'!tiden maa udsættes Ruser 
af Garn, jfr. § 17 g, i Aaer, er man 
dermed inde paa i Aaer at kunne 
drive Ørred- og Laksefiskeri i Fred
ningstiden. Tillige spørger Sag
føreren om, hvor Kontrollen er med 
Hensyn til, hvilke Fisk der er i 
Yngledragt. 

For at faa et fyldestgørende Svar 
pall. ovenstaaende Spørgømaal, der 
har betydelig Interesee,' har Redak
tionen henvendt sig til Fiske'riin
IIpektør Løfting, der var med til 
Lovens Udarbejdelse. 

Fiskeriinspektøren udtaler føl
gende: 

Med Hensyn til den fremsatte 
Paastand, at Laks ogØrred er mindre 
beskyttet efter Bestemmelserne Om 
Fredning i Loven af 2 Juni 1917 
end Tilfældet var i dcn tidligere 
Lov, ikke blot ved at Fredningstiden 
er forkortet noget, men særlig ved 
&l.t den kun omfatter Fiskene i Yngle-

dragt, skal bemærkes: Den nugæl
dende 2 Maaneders Fredning der 
indtræder 1. November vil sikkert 
være nvk sall. beskyttende for disse 
:Fisk som den tidligere 21/2 Maa
neders Fredningstid, der først be
gyndte 15. November. 

Den Omstændighed at nu kun 
Fiskene i YngleJragt er fredede og 
ikke som tidligere tillige de "blanke" 
betyder i Virkeligheden intet; thi 
for det første er der jo kun Grund 
til at frede de Fisk der skal yngle 
i Fredningstiden ; for det andet er 
der i disse Fredningsmaaneder, 
naar netop Gudenaaen undtages 

'(hvor der gaar en Del blanke Laks 
op i November og December Maa
neder) meget ringe Sandsynlighed 
for, at man vil træffe blanke Fisk 
i vore Vandløb. 

N aar der endvidere indvendes, at 
Tilladelsen til at fange blanke Fisk 
i Fredningstiden kan give Anledning 
til, at ogsaa Fisk i Yngle dragt kan 
blive taget, fordi man ifølge Sag. 
førerens Mening ifølge Lovens § 17 g 
kan udsætte Ruser og Garn, saa 
beroer sidstnævnte imidlertid paa en 
Misforstaaels6, idet der i § 17 g 
tvertimod staar, at alle Garnrad
skaber med Undtagelse af 
Ruser -- er forbudt i Frednings
tiden. 

Endelig vil den Omstændighed, at 
udlagede Laks og Ørreder, der tid
ligere var fredede indtil en vis 
Størrelse, nu mali. fanges, naal' de 
blot har det for Ørred og Laks 
fastsatte Miudstemaal heller ikke 
opfattes som nogen egentlig For· 
ringelse. Den tidligere Bestem
melse var vanskelig at faa over
holdt og efter de senere Aars bio· 
logiske Forskninger, kan man, i 
hvert Fald ikke for Laksens Ved~ 
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kommende tillægge Fredningen 
af de udlegede Fisk den Betydning, 
som man tidligere mente at maatte 
tillægge den. 

Ferskvandsfiskenes Ud
bredelse og Indvandring 

i Norge. 
(Fortsat). 
-x-

I Medlemsbladets sidste Nummer 
bragte vi vore Læsere Meddelelse 
om, hvilke Fiskeslags der fandtes i 
de norske ferske Vande, denne Gang 
skal vi beskæftige os med deres Ind
vandringer i Norge. Denne Ind
vandring er sket, dels gennem Salt
vandet ved Kysterne, og dels over 
Sverig og Finmarken. 

Ad Søvejen er det imidlertid kun 
et Faatal af Arter som; Fjeldørred, 
trepigget Hundestejle, Ørred, Laks, 
Aal, Skruppe og Niøjne, der kan 
være Tale om i denne Forbindelse. 
Langt den største Dels af Norges 
Ferskvandsfisk er kommen ind over 
Landegrænsen fra Finmarken og 
Sverrig. Efter Huitfeldt-Kaas Me
ning har den sydligste Indvandrings
linie efter al Sandsynlighed været 
den gamle Vandforbindelse ved 
Kongsvinger gennem Vaaningselvcn 
til Venern. Denne Vej er rime
ligvis alle de norske Søer Mjosen 
og Odalis-Storsøens Fiskearter ind
vandrede, desuden er paa et ,tidli
gere Tidspunkt ogsaa Fæmundsø
gruppens Fiskearter, nemlig Fjeld
ørred, Ørred, Helt, Aborre, Fersk
vandskvabbe, Gedde og Stalling 
indvandrede. 

Den næste nordenfor liggende stør-

re IndvandringBpassage mener For
fatteren maa ligge i Nærheden af 
Fæmundsøen og er formentlig npn 
svenske Søndre Dalelv, som mt>d sit 
stærkt bugtede Løb vistnok har frem .. 
budt særlig gunstige Betingelser for 
endog svage Srømforcereres Opstig
ning. 

I Nutiden har en anden Indvan
drer, nemlig Aalen, benyttet den i 
1830 anlagte Trolhiittankanal til at 
arbejde sig op til Golten og den 
tæt ved liggende Fæmundsø. 

Søndre Trondhjem Amt maa og
saa efter Forfatterns Mening antages 
at have været en Indvandringspas
sage for Ferskvandskvabbe og Fjeld
ørred. 

Næste nordlige Indvandringslinio 
eller rigtigere udtryktIndvandrings
linier er i Virkeligheden tre 
saadanne, som ligger i Nærheden af 
hverandre. Den sydligste af disse 
repræsenteres af Vandkomplekset 
Langvaardt, Grøningen, Skjelbl'eien, 
Holden osv. med Afløb til Storsøen 
i Jiimtland og Indalselven. Paa dette 
Sted er Fjeldørred, Ferskvandskvab
be og Stalling trængt ind paa norsk 
Teritorium. 

Et kort Stykke længere mod Nord
øst er gennem en anden Bielv til 
Indalselven, Fjeldørred, Ferskvands
kvabbe og Elritz indvandret til det 
norske Lierue Hened og endnu læn
gere nordpaa i samme Herred er 
Helt, Stalling, Elritz og Gedde gen
nem en tredje Bielv til Indalselven 
trængt op i Murusjoen, Kvesjoen , 
og Rømyrvandene. 

I Nordlands Amt synes Stallingen 
at have haft en Indvanddringslinie 
gennem den svenske Ångermanselv 
over det i Sverig liggende Øvre 
Vapstvand. Længere mod N ord i 
samme Amt har Helt, Aborre og 
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Ferskvandskvabbe og rimeligvis og
saa Fjeldørred overskredet den nor
ske Grænse i Tipfjord Herred, hvor 
der findes nogle Grænsevan de, som 
har Afløb til Lule&elv i Sverig. 

Endelig har aller nordligst i N ord
lands Amt i Ankeness Herred lige
ud for N arvik Fjeldørred, Helt, 
Aborre og Ferskvandskvabbe trængt 
ind i de norske Vande gennem Afløb 
til den svenske Torneelv. 

Fra Torneelv er ligeledes Helt, 
Kvabbe, Aborre, Gedde og Elritz 
tnængt ind i Tromsø Amt, og til 
Finmarken er endelig de samme 
Fisk udvandret gennem den finske 
Kemielv. 

Red. 
(Fortsættes ). 

Jonas. 
(Fortsat). 

-0-

Naar man fra Frederiksdal en 
Majdag eller først i Juni gaar ud 
mod Furesø og lJaar Broen ved 
Hjortholm, der i en Bue staar over 
Kanalen for at lede Færdslen mod 
Kolle-Kolle og videre mod Farum, 
standser man UYilkaarligt midt paa 
Broen og skuer ud over den skønne 
Furesø. 

Mere og mere hliver Søens Bred 
bebygget, hvert ARr skyder nye 
røde Tage frem paa Søens nordlige 
Skrænter, og naarøjet er tilstræk
kelig skarpt, ser man det samme 
gentage sig paa Søens nordvestlige 
Side i Retning mod Farum og Bid
strup. 

Den tiltagende Velstand skaber 
alle disse nye i Reglen røde Tage, 
som staar saa godt til de grønne 
Træer. 

Kun paa Søens vestlige Side be
skærmer Frederiksdal Gods og Sta
tens Skove endnn for en Tid for 
Bebyggel se. 

Staar man deroppe paa Broen og 
ser i Retning af Holte, vil øjet 
snart fange en lille bugtet Sti, som 
svinger mellem Elle- og Pilekrat i 
Retning af Biologisk Station, in
derst inde i Virumbugten. 

Henad denne Sti bevæger sig en 
Mand bærende en Fiskespand og 
en lille Ketcher paa en meget lang 
Stang. 

Naar han er kommet et Stykke 
henad Stien, bøjer han Grenene til 
Side, gaar ned mod Søen og fær
des nu i Strandkanten, der hvor 
Søen danner store Indsøer inden
for Rørbæltet. Han gaar meget 
langsomt, idet han spejder ned 
mod Indsøens Vandspejl for med 
sit skarpe Blik at betragte Dyre
livet og den Vegetation, som For
sommeren har begyndt at sætte Liv 
i j forsigtig skyder han Ketcheren 
ud i Vandet ganske langsomt, for 
ikke at sætte Vandet i Bevægelse, 
og fører den forsigtig ind under 
en lille Gedde, som lurende venter 
paa Daphnier og smaa Krebsdyr. 

Sagte hæver han Ketcheren for 
til Slut med et rask Tag at faa fat 
i Gedden. Dette gentager sig nogle 
Gange. 

Naar han har udvalgt sig en af 
de mindste, slipper han Resten ud 
i Søen, den mindste og kønneste 
bærer han bort i Spanden. 

I Terrænet, hvor Gedden blev 
ketcheret, foregik. en Del af "Le
gen" paa Søen. 

Da Vinteren var paa Hældningen, 
var den store Rovfisk søgt ind mod 
Stranden og i dens Kølvand fulgte 
nogle mindre, som kredsede om 
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den, først i store Buer, senere i 
mindre og mindre jo nærmere 1\10-
dergedden nærmede sig Kysten. 
De mindre var Hannerne. 

Paa anden Tid af Aaret turde 
disse ikke komme i Nærheden af 
den store Hun, men nu saa hun 
tiltrækkende ud, saa yndig buttet, 
lidt lad og mindre bevægelig end 
ellers. 

Og tæt ved Land i fjorgamle Rør 
og Siv begyndte Legen, Hunged
den gød sin Rogn i sandt Velvære; 
det ligesom kogte i Søen, hvor hun 
strøg Rognen. I flere Dage gentog 
dette sig. Hungedden blev slankere 
og slankere, og naar hun var ble
ven ganske mager, kunde det hænde, 
hun vendte sig om og gjorde en 
kort Jagt paa en af Frierne, for, 
med sin Elskede paa tværs i Fla
ben, at søge dybere Vand for at 
nyde ham alene, og hun slugte ham 
til Slut saaledes, at hans Hoved 
kom først i hendes Mave. 

Det minder mig om hin Dronning 
som indbød unge, smukke Riddere 
til Gæstebud, spiste, drak og kur
tiserede med dem, og saa naar 
Festen var forbi, lod dem myrde; 
saaledes levedes der i Middel
alderen. 

Gedden var dog endnu mere 
grusom, den vilde have sin Frier 
for sig selv - den aad ham, naar 
Legen var forbi. 

Af en saadan Leg var de Smaa
gedder opstaaet, som blev opfanget 
i Ketcheren, og, af . et af disse 
mange Æg var den lille Gedde 
krøben ud, havde først levet af 
Sækken, havde derefter, efterat den 
havde opbrugt Sækkens Indhold for 
at opholde Livet, bevæget sig friere 
omkring, og nu maaUe VandJoppen 
og andre Smaadyr holde for. Den 

voksede hurtigt, graadig som den 
var. En enkelt Gang var den gaaet 
paa een af samme Kuld, skønt den 
næppe kunde gabe over den. 

En hel Dag havde Kampen varet, 
men da var Ofret saa mat, at den 
opg!1V Ævret, og nu stak kun" Kol
legaens" Hale ud af dens lille 
Mund. Det var netop efter dette 
Maaltid, den blev indfanget i Ket
cheren og i f:lpanden transporteret 
til det ventende Akvarium, som var 
opstillet og beplantet nogle U ger 
Forvejen for at modtage den. 

Akvariet var forinden. gjort 
Stand; Gedden taaler ikke ganske 
frisk Vand i Akvariet, og Planterne 
var allerede rodfæstet og i Vækst, 
før Gedden blev ::lat i, ellers ilter 
Planterne ikke Vandet, saa Gedden 
kan leve. Her blev den Sommeren 
igennem fodret, først med smaa 
Regnorm, senere med st.ørre, under
tiden med ganske smaa Skaller og 
Aborrer. 

Den blev Rtraks døbt Jonas 
det var en Han. 

Efterhaanden blev den saa trind 
og rund, saa det var en Lyst at se 
derpaa. N aar vi Skygger nærmeda 
os Akvariet f(\r den hen mod Ru
den, den vidste, at saa vankede der 
:Steg. 

Men undertiden stod den sløv og 
melankolsk, gemte sig helst paa 
det mørkeste Sted i Glasset og 
vilde slet ikke tage Føde. I de 
Dage gjorde dens Kollegaer ikke 
Jagt ude paa den store Sø. - - -

Sommeren var gaaet. 
Stæren'e var begyndt at flokkes 

- Bøgeskoven var begyndt nt gul
nes, Glasset sank om Natten til 
henimod Nulpunktet. - Solen st~d 
sent op, og Spindelvævet saas nu 
om Morgenen ganske tydeligt, det 
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blev stærkt optrukket af den kraf
tige Dug, som Natten og Kulden 
bragte. Snart vilde Frosten komme, 
Akvariet frYllo til og Jonas vilde 
blive angrebet af Infusorier. 

En Dag blev en Haand forsigtig 
stukken ned i Akvariet, fem Fingre 
lukkede sig om Jonas, og den blev 
i en Spand atter baaret ud til det 
Sted, som den synes at skulle kende 
fra den Gang, den havde staaet i 
Timevis med "Kollegaen" i Munden. 
Den slog et Par Slag ud paa lidt 
dybere Van d og skj ulte sig i de 
yderste Rør, og nu begyndte et nyt 
Liv for den unge J ona!!, rigt paa 
Hændelser og Eventyr. 

Godt udstyret fra Sommerophol
det med et tykt Lag Fedt under 
Finnerne, skal der her forsøges ved 
Hjælp af Typer og Bogtrykker
sværte at fortælle, hvad den op
levede og saa paa sine Vandringer 
i .Furesø. - - -

J onas stod en Dags Tid i Rørene 
og gloede uden at tage .Føde til 
sig - udenfor Rørene trak Stimer 
af Smaafisk forbi -- den var sluk
øret efter Transporten i Spanden 
- og endnu mærkede den de Knubs, 
den havde givet sig selv ved at 
løbe Hovedet mod Spandens Sider, 
de Volter den havde slaaet op mod 
Spandens Laag værkede endnu i 
dens Ryg, men dens medfødte (!raa
dighed tirrede den, den3 Rovlyst 
var der, og ud af Rørene for Jonas 
for at gribe Fangsten. Den angreb 
en enkelt i Skallefiokken - Bruset 
af Skallefiokkenhørtes helt ned til 
"Rockall ", ogsaa der sprang Skal
lerne af Skræk, og Jonas gik ud 
paa dybere Vand for at forsøge at 
faa Bugt med den lille Skalle, den 
havde grebet og udset til Offer. 
Saaledes kom Jonas ud paa dybere 

Vand, og paa denne Maade gjorde 
han sin Entre i Furesøen. 

Nogle Dage efter havnede han 
ude paa "Inge borg", og her tog 
han Stade for Vinteren. 

Da Foraaret kom, vejede Jonas 
mere end -et halvt Pund og Rov
driften voksede, selv større Skaller 
og de fedeste Løjer fik han Bugt 
med. 

Myggelarver og Vaarfiuelllrver 
havde han maattet nøjes med Vin
teren over, men han beholdt sit 
Huld og trivedes stærkere end nogen 
anden Gedde i den ganske Sø paa 
hans Alder, takket Tære hans gode 
Forplejning Sommeren igennem; 
han havde haft noget at sætte til 
af, var stor, stærk, rovlysten og 
kraftig. 

Jonas var et Solskinsbarn, der 
maaske takket være de fede Regn
orme og den rigelige Ernæring i 
Akvariet, stadig i Vægt og i Rov
drift var forud for sin Tid, han aad 
alt hvad han kunde orke, og da 
t\ommel'en og Vinteren var gaaet, 
var det en Gedde paa omtrent halv~ 
andet Pund. 

Nu kendte han baade Stenene pa'a 
"Stenrevet" ud og ind, han havde 
ogsaa af og til gjort god Fangst paa 
"Tusculum", Jonas var ved at bliTO 
.en første Klasses Røv~r. Den Som
mer holdt han til i Distriktet der 
omkring .. 

En enkelt Gang havde han set en 
halvdød Skalle passere Snuden, han 
gloede paa den, skulde han tage den? 
Saa saa han Skallen blive trukken 
op mod Vandskorpen sadedes, at 
Halen var der, hvor Hovedet skulde 
være. 

"Jeg kommer der ikke" sa'e Jonas, 
og han_ retirerede instinktmæssig 
baglæns fOL at undgaa Fristelsen. 
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Paa samme Tid saa han Skyggerne, 
saa Vandet bevæge sig, han vendte 
Halen til, thi han skulde ikke atter 
indfanges, han befandt sig godt i 
den dejlige Furesø, og forsvandt. 

En Gang før havde han set det 
samme, var røget paa, var blevon 
halet med et Stykke, han havde 
sluppen Ta~et, og stod slukøret og 
gloede, det var første Gang han gik 
paa dElD Galflj. Han hørte nu til 
de Gedder. der saa sig for, han 
frygtede Skyggerne. 

Han skulde ikke bide paa den 
døde Fisk med Blyet i, han havde 
faaet en Rift i Kæben den Gang, 
den var nu lægt, han havde faaet 
nok. 

Langsomt svømmede han ud i I 
Grøden, som strækker sig forbi' 
"Flyv Fugl" mod "Lugland". 

Her var godt Revier for en Gedde 
af Jonas Størrelse. 

En ganske tidlig Morgenstund, 
hvor Solen gød sine næsten vand
rette Straaler mod Søens Overflade, 
skete der noget, som forundrede 
Jonas meget; endnu før det blev 
lyst var en Del storre Aborrer stadig 
trukken forbi det Sted, hvor han 
havde Stade, det var en af Fttre
Søens storre Flokke af Pigfinnede, 
der passerede. 

Mange Tnsinde var der, stadig 
kom der flere til. ' 

Skaller, Løjer og Smaaaborrer for 
ondtRnende omkring. 

Endnu skjulte Mørket til Dels disse 

Smaasværme, men snart lyste Solens 
Straaler mere lodret ned mod Sø
ens Bund, og i de tidlige Morgen
timer havde Aborresværmen place
ret sig i Slagorden, og da Kæden 
om Smaafisken var sluttet, brød pall, 
en Gang -Slaget løs. 

Smasket begyndte. 
(Forlsættes). 

Rettelser og Tilføjelser 
til ~Iedlemsfortegnelsen. 

-0-

Medlemmer, som ved en Fejltagelse 
ikke er komne med paa Medlems
fortegnelsen : 
Knudsen, Marius, Ingeniør, Bred

bjerg pr. Langesø. 
Koch, Peter, Fiekeribestyrer, Rav

ning Fiskeri pr. Ravning. 
Nielsen, Chr., Fisker, Maribo. 

Endvidere bortfalder Smidt Ni
colai, Møller, Slotsgrund, Kolding, 
da Kbmd. N . .J. Schmidt, Kolding 
er den samme Person. 

Endelig er tilkommen som nyt 
Medlem: 
Sørensen, Rasmus, Fisker, Søhøj, 

Skaarup, pr. Skanderborg. 

Plads søges 
som Fiskemester ved Damkultur af 
Ørreder straks eller til l. Januar. Jeg 
har arbejdet ved Faget i flere Aar. 

Bladets Kontor anviser. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. 'Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Hegnbueørred samt Sættefilifk af Karper og Suder til bil
lieste Priser. Porfionsørred, større Ørred. Karper og Suder købes 
og afhentel 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 kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæo, Yngel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
saml 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9~8K f1)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

P. Hansen .& P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Porlionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-~ro,h. 
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