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Aarsberetning for 1918. 
0-

Endelig naaede vi frem mod Fre

den, idet Vaabenstilstandt>n afslut

tede mellem de Allierede og Cen 

tralmagterne d. Il. November 1918, 

Naar den endelige Fred atter holder 

sit. Indtog i vor blodplettede, søn

derrevne Verdensdel, ved vi det'lvær

re intet bestemt om endnu, og i 

mange af Europas Lande knager og 

brager det, aaa man hvert Øjeblik 

Vi beder alle om en retfærdig Fred 

og om intet andet! Alle de Krigs

aar, Bom svandt har ge~:nemgaaende 

været præget af høje Priser for 

Ferskvandsfisk, samtidig med at Dam

kulturernes Produkter, saasom Por

tionsfisk og lEg, har været lidet søgte, 

medens Efterspørgslen efter Karper 

og Suder til Lege- og Sættefisk har 

været stadig stigende. Og selv nu 

I 
efter den egentlige Krig foreligger 

,den samme Situation. Efter dette 

I 
skulde man jo antage, at Fiskeriet 

i de frie, fer~ke Vande havde væ

ret en glimrende Forretning, - det 

kunde det ogsaa have været - men, 

som næsten altid, er der ogsaa her 

et men, idet Adgangen til at er-

holde Fiskeriartikler, som Net og 
kan vente en Eruption. Dog vi har T' t h t d . d k k t , . VIS ar være y erst lO s ræn e . 
nu Lov hl at glæde os hl Freden; li' , Id t d f d t t . . \ orhO e· er er ar ogsaa e, a, 
den maa JO komme snart - Se]er- .-..bt v 'l d fi k' h l l} mee1" l' rI an s IS erI er e t e. er 
herrerne er saa mægtige, at de, d l i. dl t f d' F" k e \"]8 ne ag, ar 1 IS erne mang-
naar som helst, kan diktere den! ' 

ler il,e nødvendige Redskaber. 
Lad os da alle haabe, at det maa blive I , 
en Fred, som Verden er tjent med, Fpr Udenforstaaendelyder dette 

som man tør tro skal vare en Stund, I ma~ske mærkværdigt, men Sagen 

en Fred, som giver os Danske vore II er Jimpelthen den, at Redskaberne 

kære Brødre - Søndenaa - tilbage" taaler langt mindre Opholdet i det 
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ferske Vand end i det salte, og selv 

om de tjæres eller imprægneres, 

er den Tid, de er fuldt brugelige 

forholdsvis kort ved Ferskvandsfi~ 

skeriet. Det danske Frilandsfiskeri 

frf1mbyder derfor et forholdsvis trist 

Billede i Aaret 1918. 

For Tiden spøger der imidlertid 

i Bladene en Historie om, at det 

danske Landbrug, ved Hjælpe til

førsler af Foderstoffer og kunstige 

Gødninger fra de Allierede skal 

blive sat i Stand til at hjælpe <;en

tralmagterne igennem deres Hun

gersperiode. Hvis dette er Tilfæl

det, synes det mig indlysende, at 

alle danske Fiskere ogsaa burde 

hjælpes med Garn og Redskaber 

fra de samme Steder, saa de sam

men med de danske Landmænd 

kunde blive i Stand til at opfylde 

de Krav, der muligvis bliver stillet 

til vort Land. 

Skal vi baabe dette maa blive 

Tilfældet, og skal vi samtidig gøre 

vort til, at vi ikke blive glemt, hvis 

en saadnn Ordning kommer i Stand, 

En Ting, der har' karakteriseret 

det sidste Aar, er den stadig stigende 

Efterspørgsel efter Sættefisk af Kar

per og Suder; Grunden dertil er 

dels den, at Sommeren bar været 

saa kold,at Legen mange Steder 

er totalt mislykkedes, og dels den 

etigende Efterspørgsel. I disse mad

knappe Aar er Interessen ganske 

naturligt vakt for at udnytte alle 

Arealer i vort Land, som kan pro

ducere Madvarel', Det stigende An-

tal nye fisketomme Tørvegrave lok

ker naturligvis ogsaa i den Retning, 

og Spørgsmaal om, hvilke Fisk de 

bør besættes med, og hvor disse 

Fisk kan skaffes, er efterhaanden 

blevet ret brændende. 

Men ogsaa Sættefisk af Regnbueørred 

og Gedde hal' været vanskelige eller 

saa godt som umulige at fremskaffe 

i tilstrækkelige Mængde i indevæ

rende Efteraar, Jeg tror derfor at 
turde tiJraade alle Fiskeavlere at 

sætte dobbelt Prl?s paa deres })ro

duktion, idet jeg føler mig over

bevist om, at der nok i dt>n kom

mende Tid skal blive Brug for hver 

disponibel Sættefisk til en god Pris. 

Med Hensyn til den engelske Aale

yngel, har denne ,Import jo, som 

bekendt pan Grund af Krigen gan

ske hvilet siden Foraaret 1915, nu 

haaber vi imidlertid at kalde den 

til Live igen, og Redaktionen har 

forlænglIt gjordt indledende Skridt 

dertil. Saa snart vi modtager be

tryggende Meddelelse derom fra 

England, skal de blive offentliggjorte 

Bladet. 

Søger VI at kaste et Blik ind i 

Fremtiden, synes den efter menne

skelige øjne at tegne adskilligt ly

sere, end den Gang vi stod paa Tær

skelen af 1918, Al Frygt fodvun

gen Indblanding i Verdenskrigen 

synes heldigvis nu ganske udeluk

ket. for vort Fædrelands Vedkom

mdnde. Og for hver Dag, der gaar, 

bar vi Lov til at haabe p.aa størro 

Tilførsler af Garn og Tvist, 
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:Faar vi kun det, kommer vi nok 

over de andre Kalamiteter. Efter

spørgslen efter vore Varer bliver 

næppe ringere i den nærmeste Frem

tid, og selv for Damkulturerne vil 

den store Rift om passende Sætte

fisk for en Del opveje den svigtende 

Afsætning af Portionsørred. 

Vi har derfor al mulig Grund til 

at se Aaret 1919 imøde med Tro 

og Tillid, idet vi alle glæde os til, 

at vort brændende Haab skal gaa 

i Opfyldelse og vore sønderjyske 

Landsmænd atter blive forenede 

med os. 

!J/æde/ig! cEJVp!aal'. 

Krebs og AaI. 
-0-

Efter mange Menneskers Mening 
kan Krebs og Aul ikke trives i sam
me Yand. Nogle tro saaledes, at 
Krebsen æder AaIene, medene disse 
ligger i Vintør~vale, andre mener 
- og det er vistnok det rigtige 

at Aalen er en af Krebsens 
værste Fjender, idet Aalen æder 
Krebseyngelen og de mindre Krebs 
og med Forkærlighed opsøge Kreb
sene, naar disse under Skalskiftnin
gen er bløde og forsvarsløse. 

Nu findes der imidlertid flere Sø
<31' med god saavel Aal- som Krebse
bestand, men undersøger man dem 
nøjere, viser det sig, at saadanne 
Søer har rigeligt med Gemmesteder 
fol' !{n'bsene, Sall Aalen har Van
skelighed ved at faa fat i dem. 

I rindende Vand, hvor den voks
ne Aal i Hovedsagen kun færdes 
under Nedgangen til Havet, kan der 
godt sammen med et godt Aalefl
skeri trives en fortræffeligt Krebse
fangst. 

I en af Stockholms Lehns bedste 
Krebsesoer Erken i Uppland 
opgivelJ nu, at Krebseflskeriet er 
tiltaget betydeligt i de sidste 3-4 
AilI' paa samme Tid som Aaleflske
er aftaget. Dette staar dog rime
ligvis i Forbindelse· med, at Aflø
bet fra Søen er blevet overbygget 
saa Opgangen· for Aaleyngelen er 
blevet vanskeligere. 

F. E. 
(Svensk Fiskeri-Tidsskrift). 

c7lverler 
i a1ed/ems6/ade! 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt SættefilJkaf Karper og Suder til bil
liCste Priser. Port-ionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banesiation mod Kontant. 

J. O. Oht<i8tensen. 
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Portions-Ørred; 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. --, 

8jneæo, Ynuel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

d!l~9d81l f/)amllullur. 
Tclegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

P. Hansen d1 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 4E. 
Lejrskov 16. 

*~~~~~~®i~~~~~~~~~~. 

i Portionsørred, I 
IK større Ørred, Gedder, Karper, I i Suder, Skaller, Aborrer I 

i 
købes o&, afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 

.;Jern baneøtation. 

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

:l G. Domaschke, 3K 
]<'ischhandlnn~, Berlin 40, I 

Lehrterliltra8øe U~-19. 

Telegr.-Adr.: ForellenhandeI. _ 

'Æ 
.~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Filikeriinspeklør, Magister (jhr. Loftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

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

l Tilslutning til Artiklen i Med
lemsbladet for ]5 December 19]8 
skal vi efter paalideligt Opgivende 
meddele, at Ferskvandsfisk, som 
ønskes sendt til Tyskland, for Tiden 
ikke bør sendes til Centralfiseh 
Markterne, men addresseres til Fluss
fisch Handels-Geselschaft, Berlin, der 
betaler 5 Øre mere pr. %' end først
nævnte In dstituti(jn saaledes nu: 

store Brasen 45 Øre 
smaa 30 
store Skaller 37 
smaa 26 

Red. 

Lidt om Udbyttet af' 
Fiskeriet i større Søer! 

-0-

Fra den svenske Landbrugsdirek
tør Dr. Ose. Nordqvist har vi netop 
modtaget en Afhandling med Titlen 

"V åre Sjoers Fiskeafkastning" , som 
vi skal give vore Læsere et lille 
Uddrag af. Foruden en Del stati
stisk Materiale, der belyser de for
skellige ydre Faktorers Indvirkning 
paa Udbyttet af Søernes Fiske
fangst, indeholder Afhandlingen til
lige en stor Mængde Fangstresul
tater fra forskellige Søer i Sverige 
og de fleste europæiske Lande. 

Ved en Søes "Afkastning" for
staas den Mængde Fisk og Krebs, 
som fanges i Søen i Løbet af et 
Aar. 

Som Grund til en Søes større 
eller mindre Rigdom paa Fisk næv
ner Doktoren Søens større eller 
mindre Dybde, idet Forholdet som 
Regel vil være det, at naar alle 
Faktorer iøvrigt ere lige, saa vil 
den grunde, lavvandede Sø give mest 
Fiskekød pr. ha, fordi Livsvilkaa
rene ere saa meget gunstigere for 
Planter og det lavere Dyreliv, der 
tjener Fiskene til Næring i de 
lavvandede grunde Søer, end i de 
dybe, lJlanteløse. 

At Temperaturen ogsaa indvirker 
paa en Fiskebestands Trivsel, derom 
nærer Doktorer heller ingen Tvivl, 
idet en højere Vandtemperatur vil 
virke fremmende paa saavel Plan
ternes, som ogsaa paa de fleste af 
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de Fiskearters Vækst, som findes i 
de europæiske Ferskvandssøer. 

Endvidere gør Doktoren opmærk
som paa, at Søernes Vandomsætning 
ogsaa har Betydning for Fiskenes 
Trivsel i Søen, og da saaledes, at 
den livligere Vandomsætning tilfører 
Fiskene mere Føde og Luft, end 
hvor dette ikke er Tilfældd, lige
som en Søes Beliggenhed i et frugt
bart Terræn, hvorfra den gennem 
det tilløbende Overfladevand ude
fra kan faa tilført et Plus af Næ
ring, altid vil have stor Betydning 
for Fiskeriet i vedkommende Sø' 
Paa den anden Side :fremdrages der 
dog ogsaa i Afhandlingen Exempler 
paa, at Søer uden Tilløb kan give 
ganske overordentlig rige Fangster; 
saaledes omtales en Sø i Trond
hjems Amt ved Navn Haugatjarnet· 
Dette Fiskevand er kun 15 ha stort 
og liggl"r 700 Meter over Havet. 
Det er 15 Meter dybt paa det dy
beste Sted, men en stor Del af det 
er kun 2-4 Meter dybt. Ifølge den 
norske Biolog Hat,tvig Iluitfeldt-Kaas, 
er det lavere Dyreliv usædvanligt 
rigt. Ligetil Aaret 1903 fandtes der 
ingen Fisk i Søen, men saa ind
plantedes der 20,000 Stk. Heltyngeh 
og i de følgende Aar t. o. m. 1910 
yderligere 74,000 Stkr. Nedbørsom
raadet er meget riuge, og Søen er 
uden Tilløb; alligevel har denne Sø 
givet den fabelagtige Fangst af 250 
kg pr. ha. 

Doktor Nord (luist anfører end
videre i sin Afhandling, at Søvan
dets kemiske Egenskaber ogsaa har 
betydelig Indvirkning paa Fiske
fangstens Størrelse. Saaledes vil 
f. Ex. kalkholdigt Vand være gun
stigere for Næringslivets og dermed 
ogsaa for Fiskenes Trivsel end det 
lllodsatte, idet Kalken er nød ven-

dig for mange lavere Dyregruppers 
Vækst; saale·des forlanger Snegle, 
Muslinger og Krebsdyr KaJk til de
res Skaller og befinder sig derfor 
ogsaa bedst, hvor saadant er til 
Stede i nogenlunde rigelig Mængde; 
og alle disse Dyr er netop den al
lervigtigste Føde for Fiskene. Dr. 
Nordquist gaar derefter over til at 
anstille en Sammenligning mellem 
de svenske Søer og Søerne i største 
Parten af Europa, og da vort eget 
Land er inddraget i disse Tabeller, 
antager vi, at de ogsaa vil have 
adskillig Interesse for danske Læ
sere. 

Ifølge de officielle Statistiker har 
Fangstmængder i alle Sverigs ferske 
Vande iAaret 1915 været 5,927,446 
kg Fisk og 32H,129 Snese Krebs. 
Da Fangstmængden imidlertid ikke 
opgives for alle de svenske Fersk
vandes Vedkommende, opgiver Dok
toren Fangsten af Fisk og Krebs i 
Sveriges samlede ferske Vande til 
8,794,923 kg Fisk og 612,]48 Snese 
Krebs, og da Arealet af ferske 
Vande i Sverig udgør ca. 3,628,000 
ha, bliver Hektarfangsten saaledes 
2,4 kit Fisk pr. ha og 0,2 Snese eller 
fire Stk. KrebS pr. ha. Hvis man 
beregner en Krebe Middelvægt til 
30 gr., skulde fire Krebs veje ca. 
120 gr. Hele Hektarfangsten af 
Fisk og Krebs skulde saaledes være 
ca. 2,5 kg. 

I de svenske Søer, hvor Fiskeriet 
i en kortere eller længere Aarrække 
har været drevet rationelt, saaledes 
"tlodra Sveriges Fiskeriforenings 
Søer", er Tallene for Fangsten ad
skillig højere og vil formentlig stige 
en Del i Aarenes Løb. Middel
hektarfangsten af F'isk og Krebs 
tilsammen i Foreningens smaaland
ske Søer er saaledes 5,5 kg, i de 
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skaanske Søer 8,4 kg og i alle Sø
eIlle 7,4 kg Fisk pr. ha. 

I Norge har Fiskeribiologen Hart
vig-Huitfeldt-Kaas opgivet Fangsten 
fra 16 undersøgte Søer; af disse 
gav de 6 en Hektarfangst af under 
1 kg, andre, 6 Søer gav 1-3kg 
pr. ha og de sidste 6 Søer over 3 
kg pr. ha. Af de sidstnævnte Søer 
er der flere, hvis Fangst gaar op 
til 8-15 kg pr. ha og en enkelt, 
hvor Fangstmænden, som tidligere 
opgivet, var 250 kg pr. ha. 

I Finland opgiver P. Brofeldt 
Fangstmængden til 2-3 kg pr. Hek
tar. Fangster paa 14-15 kg pr. 
Hektar er dog ingen Sjældenhed, 
og Forfatteren mener ogsaa, at de 
lave Cifre, der er opgivet for Gen
nemsnihfangsten, hovedsagelig sky I
des, at der bliver fisket for lidt. 
Saaledes at fOl'staa, at de finske, 
ferske Vande vilde kunde give be
tydeligt større Aarsudbytte, hvis 
Fiskeriet blev drevet med større 
Ener·gi. 

For Danmarks Vedkommende op
gives Gennemsnitsfangsten til 8,s 
kg pr. ha. Ved Beregningen af 
dette Tal Ol' dog kun 11 danske 
Søers Fiskefangst lagt til Grund, 
saa den opgivne Gennemsnits Fangst 
er næppe et paalideligt Udtryk for 
vort Ferskvandsfiskeries Afkastning. 
Rimeligvis ligger GennemsnitstalJet 
noget højere - antagelig omkring 
10 kg pr. Hektar. 

Angaa.ende Fangsten pr. ha af 
Ferskvandsfisk i Rnsland opgives fra 
en Sø i Guvernementet Novgorod, 
at Gennemsnitsfangsten i Aarene 
1881-1898 har været 6b kg pr. ha. 
Samme Sø er 175 ha stor og 17 ID 

dyb. I en anden Sø, der ligger i 
Nærheden af Dorpat, opgives Fang
~ten til at være 15,8 kg pr. ha. 

I østpt'øjsen opgives ved Fiskeri
kongresst3n i Berlin ] 896 af Seligo, 
at Gennemsnitsfangsten i fem Aar 
af 330 østprøjsiske Søer med et 
samlet Areal af 45,400 ha har væ
ret 25 kg pr. ha. - Endvidere op
gaves Fangstmængderne i de masu
riske Søer, der tilsammen omfatter 
47,000 ha, til over 50 kg pr. ha. 
Dette er jo overordentlig høje Tal, 
og naar man horer, at en alminde
lig Sø i Brandenborg altid bør give 
mindst 20 kg pr. ha, forstaar man, 
at Ferskvandsfiskeriet staar paa et 
betydeligt højere Stade der end 
herhjemme. Grunden hertil maa 
søges dels i større Kendskab til 
Ferskvandsfiskeriets Udøvelse hos 
Fiskeribefolkningen, men ogsaa i 
gunstigere naturligere Forhold end 
herhjemme i Danmark. 

For de baye1'ske Søers Vedkom
mende opgives .Fangsten i 1913 at 
være c. 580,000 kg, og Hektarfang
sten bliver saaledes ca. 10,6 kg. 
Dette maa betragtes som et over
maade godt Resultat, naar man ta
ger disse Søers store Dybder med 
i Betragtning. 

For Gal'dasøen i ltalie~ opgives 
Hektarfangsten til 6,3' kg, og for 
Iscossøen sammesteds til 9,8 kg. 

Ifølge Garbini skal Gennemsnits
fangsten i de franske Søer være 
22,0 kg. 

I et Kapitel for sig sammenligner 
Dr. N orqvist endvidere Hektarfang
sten i de store, dybe Søer i Eu
ropa med Hektarfangsten i de store, 
flade europæiske Søer, og kommer 
derved til det Rosultat, at medens 
de store, dybe Søer f. Ex. Genfer
søen og Bodensø kun giver fra 5-
10 kg Fisk pr. ha om Aaret, saa 
giver de grunde Søer, som til 
Exempel de lavvandede rumænske 
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Søer og Nordtysklands rigt givende 
Brasensøer fra 37-45 kg pr. ha. 

l det hele taget maa man sige, 
at alle de opgivne Tal klart og 
tydeligt peger paa, at de lave, grun
de Søer giver et langt, langt 
større Fiskeudbytte end de dybe 
Søer, og derfor fiskerimæssigt set 
altid bør for.etrækkes for de sidst-
nævnte. Red. 

Fiskeriet i 1918. 
Udtalelser af 

Fiskeridirektør F. W. Mortensen. 
Det forløbne Aar har ikke været 

gunstigt for Fiskeriet, om end den 
endelige Opgørelse af V ærdiudbytLe, 
naar det til sin Tid forel.igger, tor 
antages at ville vise et noget bedre 
Resultat end Aarene umiddelbart 
før Krigen. 

1910 kom i endnu højere Grad 
end 1917 til at staa i Petroleums
mangelens Tegn. Det søgaaende 
Fiskeri har derved saa godt som 
hele Aaret været hæmmet paa den 
føleligste l\bade. ~langelen paa 
Brændselsolie i Forbindelse med 
Minefaren og andre af Krigen skabte 
Forhold forhindrede saaledes stør
ste Delen af den store Kutterflaade 
saavel fra Esbjerg og Vestkysten 
som fra do nordlige Kattegatshavne 
fra at udnytte den Fiskerigdom, der 
synes at være til Stede næsten over
alt i -de tilstødende Farvande. Og
saa Kystfiskeriet hal' med de sene
re Aars stærke Udvikling af Motor
driften in mente været i høj Grad 
generet af den herskeJlde Petrole
umsknaphed, men dette Fiskeri kla
rer sig dog under saadanne For
hold langt bedre end det mere sø
gaaende .Fiskeri. Med Smaabaade 
og Sejlfartøjer er der Aaret igen-

mern mange Steder blevet drevet et 
godt Fiskeri som i Forbindelse med 
den rigelige Efterspørgsel og de op
naaede Priser har bidraget godt til 
det samlede Udbytte for Aaret. 

Lige saa følelig som Petro)eums
knapheden har Mangelen paa Red
skaber været. og man maa ve) des
værre befrygte, at det vil ved vare 
foreløbig, Til Fornyelse og Hepa
ration af Redskaber har der i Aarets 
Løb kun været til Raadighed imel
lem 15-20 pet. af det Garn, Net 
og Tovværk, som normalt er nød
vendigt for Opretholdelsen af Be
driften, og det siger sig selv, at 
Stillingen er bleven og fremdeles 
bliver vanskeligere og vanskeligere, 
efterhaanden som Redskaberne ud
slides og der ikke forefindes Mate
riale til at reparere dem med. Selv 
om man maaske ikke kan sige, at 
der som Helhed set hidtil har her
sket Nødstilstand paa dette Omraade, 
saa er det utvivlsomt, at vi nu staar 
umiddelbart overfor en saadan og 
det er ligeledes utvivlsomt, atFisker
ne under mindre gunstige Vejrfor
hold i det forløbne Aar har været 
hæmmet stærkt i Udøvelsen af de
res Erhverv, fordi det først og frem
mest har været tvingende nødven
digt at skaane de uerstattelige Red
skaber. 

Set under et er Stillingen for 
store Dele af Landets Fiskerbefolk
ning saaledes stadigt blev en for
ringet i det forløbne Aar. Saavel 
paa Grund heraf som paa Grund af 
den almindelige Stigning i Prisni
veauet for alle Forbrugs- og Nød
vendighedsal tikler, Forrentning og 
Amortisation af det store kostbare 
Materiel, der har henligget unyttet, 
er mange Fiskeres økonomiske For
hold blevet saaledes, at der fra Sta-
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tens Side har maattet ydes de u~ 

heldigst stillede direkte Understøt
telse. 

Det samlede Udbytte af Fiskeriet 
er som foran nævnt endnu ikke op
gjort. Det k an dog allerede nu ses, 
at vort Hjemmeforbrug, sammenlig
net med tidligere Aar, er steget 
betydeligt, og at Erhvervet saaledes 
i ikke uvæsentlig (had harbidra
get til Landets Forsyning med Fø~ 

demidler, medens det tillige har 
været muligt at opretholde en efter 
Omstændighederne ikke ubetydelig 
Fiskeudførsel. 

U dsigterne for vort Fiskeri i det 
kommende Aar vil mere end nogen
sinde være afhængig af. at der i 
den allernærmeste Fremtid kan blive 
tilført Landet de .nødvendige Varer 
og Raastoffer til Forfærdigelse af 
Net og Garn til Reparation og For
nyelse af Redskaberne, samt i det 
hele taget af de Artikler, der iøv
rigt er nødvendige til Opretholdelse 
af Driften. .Men Udsigterne for en 
saadan snarlig Tilførsel synes des
værre for Tiden ikke at være de 
allerbedste. (8.-T.) 

Om Konservering af .Fisk 
ved .Frysning. 

Foredrag af Fit!keriintendent 
Dr. Gust. Swenander. 

-0-
Nedenstaaende Foredrag holdt ved 

"Svenska fiskarefOrbundet"s Aarsmø
de i Marts giver en god Oversigt 
over Frysningsspørgsmaalet, særlig 
for Fiskevarers Vedkommende, og 
gengives derfor herved i Oversæt
telse efter Norsk Fiskelitidende : 

Ai Konservering af Madvarer har 
jo til Formaal at forsinke eller hin
dre kemiske b akterieIle Processer , 
som ellen vilde gøre. Varen ubruge-

lig til Mad. Da de to ovennævnte 
Processer begge foregaar betydelig 
langsommere ved lavere end ved høj
ere Temperatur, er ganske naturlig 
Sænkningen af Temperaturen i de 
Rum, hvor Levnedsmidlerne opbeva
res, kommet til at spille en stor Rolle 
ved Konserveringen. Fordelen ved en 
KOllsenering ved Afkøling, eventuelt 
Frysning, ligger jo deri, at Varen 
efter Lagringen er af samme eller 
næsten samme Beskaffenhed som før 
Lagringen og saaledes ogsaa kan 
anvendes paa samme i\bade. Hvilken 
Temperatur, der er den heldigste 
under Lagringen, beror naturligvis for 
det første paa Varens Beskaffenhed 
og dernæst paa Længden af det Tids
rum, i hvilket man ønsker den op
bevaret. I Almindelighed kan man 
sige, atVarens Holdbarhed forøges, jo 
lavere Temperaturen i Kølerummet 
kan holdes, og de Varer, Rom taaler 
Frysning, kan opbevares som frosne 
en længere Tid, selv ved Tempera
turer, ved hvilken Frysning ikke 
indtræder. 

Fæster vi os nu specielt ved Fisk, 
saa ved vi, at denne kan opbevares 
i Kølerum ved omkring O o i kortere 
Tid (i hvert Fald indtil 8 Døgn), 
uden at den undergaar nogen væsent
lig Forringelse i Kvalitet, dette un
der Forudsætning af, at den er helt 
fersk, naar den lægges ind. Gælder 
det derimod at opbevare den i noget 
længere Tid, maa den fryses. Me
ningerne har været meget delte om 
Anvendeligheden i det hele taget af 
frossen Fisk endog efter kort Tids 
Forløb, da selve Frysningen skulde 
virke ufordelagtig paa Kødets Be
skaffenhed. 

For at prøve Muligheden af Kon
servering af fisk ved Frysning og 
Værdien af de forskellige Metoder 
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blev efter Opfordring fra ))Zentral
Einkaufsgesellschaft" i Berlin i 1915 
af Professorerne R. 'Plank, Danzig, og 
E. Ehrenbaum, Hamborg, foretaget 
en Serie omfattende Forsøg med 
Frysning og Lagring af forskellige 
Slags Fisk efter forskellige Metoder. 
Resultaterne af disse Forsøg blev 
fremlagt i et Arbejde, som udkom i 
1916, og Indholdet af, hvad jeg her 
kommer til at meddele, er i Hoved· 
sagen hentet fra dette Arbejde. 

Men Hensyn til selve Frysningen 
af Fisk er en Del forskellige Me
toder blevet anvendt. Man kan imid
lertid inddele disse Metoder-j 3 for
skellige Grupper, nemlig: 

l. Frysning i Luft. 
2. Frysning iSaltopløsninger. 
3. Frysning i Isblok. 
Ved Frysning i Luft hænges Fi

sken vel skyllet, og hvis det gælder 
større Eksemplar helst opskaaret, i 
et Kølerum med en Temperatur va
rierende mellem -+ 7 og 15° C. I 
Amerika anvendes ofte endnu lavere 
Temperaturer. Fisken hænger med 
Hovedet ned. Gælder det Smaafisk, 
pakkes de almindelig sammen i Blik
kasser, som derpaa anbringes direkte 
paa Kølerørene ; derved spares na
turligvis en hel Del Arbejde. Naar 
Frysningen er færdig, nedtages Fi
sken og stables eller pakkes i Kasser. 
Vigtigheoen af dette sidste skal jeg 
senere berøre. 

Frysning i Saltopløsning praktise
res paa forskellig Maade. 

Allerede i 1890 konstruerede Fi
skeriinspekt'ør Wallem i Trondhjem 
"Frysetønder" , i hvilke han frøs Sild 
ved at lade Silden direkte komme 
i Tønderne. Ved at rulle Tønderne, 
kunde han faa Silden gennemfrosset, 
og ved at finknuse Isen og blande 
den fuldstændig med Saltet, undgik 

man, at Silden optog Salt i nogen 
videre Mængde. Paa den anden 
Side blev imidlertid Fiskens Ud
seende mindre heldig paa Grund af 
Gnidningen mod Isen og Saltet. 

I Aaret 1898 opfandt en fransk 
Illgeniør Henri Rouart en Metode 
til at fryse Madvarer, saaledes og
saa Fisk, ved Nedsænkning i en 
Vædske, som ikke frøs før 1ed meget 
lav Temperatur. Som saadanne Væd
sker blev foreslaaet en Blanding af 
Vand og Glycerin, Vand og Alkohol, 
Vand og Havsalt. Vædskens . Tem
peratur reguleredes ved en Køle
maskine, og der blev arbejdet. med 
saa lave Temperaturer, som ned til 
-+ 20 o C. Ved denne Metode op
naaede man, at Fisken ikke blev 
skadet ad mekanisk Vej ved Berø
ring med faste Dele, men der op
stod dog en Ulempe, nemlig, at Fi. 
sken ved Berøring med Vædsken fik 
Smag af denne og saaledes, hvor 
det gjaldt Saltopløsninger, blev lidt 
salt. Dette kan jo ikke spille nogen 
større Rolle, saalænge Saltet er 
fuldkommen rent, men ved længere 
Brug bliver jo Saltopløsningen mere 
eller mindre forurenet. 

(Fortsættes). 

Jonas. 
(Fortsat). 

Fra alle Sider blev .Smaafisken 
angrebet af den Pigfinnede, som 
svælgede i Madlyst. 

Angrebet var sket pludseligt! dels 
fra alle Sider, dels fra Bunden. De 
store fede Aborrer smaskede i Smaa
fisken - Rygfinnerne var rejs~e til 
Kamp. 

Svømmede Smaafisken fra Angre
bet, fløj de bogstavelig talt ind i 
Gabet paa dell1, som kom fra anden 
Side. 
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For Smaafisken over Vandet i 
Haabet om Redning styrtede de lige 
ned i Svælget paa Smaskerne, eHer 
blev grebne af .rtbagerne. 

I et helt Kvarte!' varede donne 
ulige Kamp. 

De Pigfinnede trak ud paa dybere 
Vand for at fordøje, deres Taktik 
var lykkedes som saa ofte før. For 
første Gang havde Jonas overværet 
en saadan Kamp, ogsaa hau var 
bleven rigelig forsynet med Morgen
maaltid, thi flere af de forvirrede 
Ska1ler var 'søgt ind i den Grøde, 
hvor han stod, ogsaa Jonas havde 
faaet sin rigelige Del af Lamme
stegen, han var ganske stoppet af 
Skaller, og langsomt sænkede han 
sig mod Søens Bund for sløvt og 
ubevægeligt og tungt at fordøje det 
let købte Maaltid. 

Sall let fik Jonas dog ikke hver 
Dag sin Føde. 

En Dag, medens han atter stod 
paa Fangst, saa han Skyggerne, som I 
med raske Aaretag satte Vandet i 
Bevægelse. Han for til Bunden og 
stirrede op. 

Gang stærkere end han selv, og 
deu begyndte nu at hvirvle Jonas 
rundt som en Proptrækker, det va
rede nogen Tid, Jonas var ganske 
forvirret af den omdrejende Be
vægeIse: han blev mere og mere 
angst, og paa en Gang sagde han 
til sig selv det Ord han frygtede 
mest: "Skyggerne", med en Kraft
anstrængelse veg han ud til Siden 
og slog en tre fire Slag med Hove
det. 

Han mærkede Metallet slaa bande 
paa højre og venstre Side af Kæ
berne, faldt med et Plask tilbage i 
Søen - og var fri. 

Men idet han svævede over Vand
skorpen, saa han ganske tydeligt 
Skyggerne kun nogle faa Meter fra 
sig, ganske tydeligt havde Jonas 
set dem, som han mere og mere 
kom til at hade, og som han nu 
vhkelig var angst for. 

I et Par Dage smertede hans 
Underkæbe af den mindre fine Be
handling, han gik ud paa dybere 
Vand i Haab om aldrig mere at 
træffe Skyggerne. Han søgte ud 
mod Søens Midte og stødte her paa 
den Rende, som gaar mellem' Lange
og Storeban ke; han holdt sig her
ude Resten af Sommeren, her var 
Stimer nok af Sm aafisk i saa rige
lig Mængde, at han svælgede i dem, 
og her smagte han for første Gang 
en ny Steg, som han fra den Dag, 

En lang sort Sb'eg blev trukken 
efter Baaden, det fik aldrig nogen 
Ende. Jonas havde den Dag 
været uheldig med Skallerne. Maven 
var slunken. Han længtes efter den 
fede Smaafisk, og nu kom der netop 
en Skalle, den bugtede sig saa un
derligt i jævn Fart lige hen mod 
Jonas, han fløj op og blev trukken 
med, den lille Skalle var denne 

I han første Gang smagte den, tog 
\ til sig, saa ofte han stødte paa den. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæa-. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Be&,nbueørred samt Sættefhk af Karper og Suder til bil
IiCde Priser. Portjonsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhente. 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. ===-"7"""'""" 

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c39~U~8R fi)amRullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Ad r. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

1)~~E~~t3~~~~~~~~~~~~~~~e~~~~i~~~. 

I I I Portionsørred, .1 
?I større Ørred, Gedder, Karper, lZ 

Suder, Skaller, Aborrer I 
købes og afhentes med Speeialvorn paa nærmeste Æ 

Jernbanestation. 1K 
--:::;::::-===-:::::::: Kontallt Betaling. ===--

G. Domaschke, 
:t'i8chhandlnn=t, Bel'lin 40, 

Lebl·tel'liltraslile 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

ir 
.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. 

Fiskeriinspektør, Magister Cbr. Lottin:. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kroih. 
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Indhold: 

Fiskenavne og Stednavne. 
Anker over den ny Fiskerilov. 
Studier over Lovenr forØrredrns Vækst 

og LIV. 

Om Konservering af Fisk v. Frysning. 
Annoncer. 

Fiskenavne 
og Stednavne. 

-o 
Det ærede Blads Nr. 18 er ble. 

ven mig sendt, og jeg tør maaske 
formode, at der ønskedes en U d
taleIse af mig om de af Magister 
Otterstl'øm fremsatte Bemærkninger 
om "Stednavne og Fiskenavne" . 

For Navneforskningen er det jo 
saare godt, at udenfor staaende 
kaste Tanker og Forslag ind i disse 
Studier, tilmed naar de som i dette 
Tilfælde indeholde bestemte Oplys. 
ninger fra en Naturforskers Side. 
Det vil dog maaske vise ~ig, at 
Sagen fra sproglig eller navnehisto· 
risk Standpunkt ser lidt anderledf's 
ud, men jeg vil dog bemærke, at 
ogsaa jeg kun ønsker at give Bi· 
drag til en almindeJigere Behand
ling af Spørgsmaalet. 

Nanr Magister Otterstrøm udtaler, 
"at vore nu brugelige Fiskenavne 

genfindes i mange Stednavne, er let 
at opdage". vilde jeg snarere be
tone, hvor sjældent det er Tilfæl
det. Vi har nogle Gange Aalbæk, 
en enkelt Gang Gjedbæk, vi har et 
enkelt Stednavn, der minder om 
Aborre eller Ørred, men hvor lidt 
er det ikke i Sammenligning med 
tyve eller tredive, der knytter sig 
til Hjort, Ræv eller Krage. 

Og Grunden til at }<'isken saa 
lidt er bleven benytte!;, ligger gan
ske sikkert i dens usynlige Natur. 
Fisken kan ikke gøre sig gældende, 
den skjules af Vandet. Vi ser dot 
af, at naar Fisken først bliver syn
lig, gaar den ind i Stednavne. Her 
tager jeg "Fisk" i en ældre Betyd
ning af det i Vandet levende Dyr. 
Naar Muslingerne lader deres Skal 
ligge pall. Stranden, kan denne faa 
Navn af Skæfiskør, saaledes som 
Skelskør hyppigt blev S'krevet gen
nem hele "Middelalderen. ~aar en 
Mand faar Slægtnavnet Krabbe, kan 
Gaarden faa N avnet Krabbesholm. 
Flynderborg hed en Borg ved Hel
singør, efter al Rimelighed fordi 
dens Borgtinde bar som Vartegn en 
Flynder; Heltborg i Thy har vist 
af samme Grund faaet Navn efter 
den i disse Egne saa ansete Helt. 
Endvidere kunde den synlige Ind-
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retning, hvorved Fisken fangedes, 
give Stedet Navn; !lRaledes har 
Ørredgaard i Fiskbæk Sogn ved 
Viborg sikkert fa aet Navn af den 
"Gaard", hvori Ørreden fangedes. 
Derimod har Krebsehuset ved Sorø 
Navn af den i det ti(Uigere Krosted 
serverede Ret. 

Ud fra dette Udgangspunkt vil 
det ses, at det er lidet sandsynligt, 
at Fisken Harr, saaledes som Stal
lingen hedder i svenske og norske 
Dialekter, skulde være indgaaet i 

. Harsyssel eller Harboøre. Fra sprog
lig Side vilde det ogsaa bestemt 
blive bestridt, at Harlhæsysæl og 
Harlhbo skulde kunne knyttes sam
men med Hau. Dertil kommer, at 
dette Navn, eom Magister O. be
mærker, aldrig er bleven paavist i 
Danmark. Peder Syv, hvis Zoologi 
Svend Dahl har udgivet i "Danske 
Studier" 1909, nævner saaledes ikke 
Harr. Og hvad Navnets Etymologi 
angaar, er den af Krøyer fremsatte 
Tydning ikke rigtig - Sprogviden
skaben er jo gaaet sall. langt frem 
siden Krøyers Tid. Jeg kan her 
henvise til den Tydning, som for 
nyli~ ør ~i\'(~t af d., udmærkede 
nor~ke Sproglllænd Falk og Torp i 
"Norwegiseh-Danisches Etymologi
sehes Worterbueh". Han har intet 
med har, høj, at gøre; det tilsvarende 
Navn i beslægtede Sprog viser os, 
at Betydningen er "sort- og hvid
plettet", "sortgraa"; den blaagraa 
Fisk hedder pall. Engelsk Grayling. 

I det nævnte Værk vil man finde, 
at heller ikke N avnet pall. den an
den af de omtalte Fisk er tydet 
pall. rette Maade. Smelten har en 
egen Lugt; ogsaa pall. Angelsaksisk 
og Engelsk hedder den Smelt, og 
man har derfor sammenstillet Nav
:pet med det engelske to smell, at 

lugte. Forklaringen er ikke rigtig, 
det er Fiskens bløde Kød, der smel
ter under Tænderne, som har givet 
Anledning til, at denne Fisk - i 
andre Lande andro Fisk med blødt 
Kød - kom til at hedde Smelt. 
Fisken hedder ogsaa Malt. Ved 
Malt forstaar vi det opblødte, spi
rende, smeltende Korn, og naar 
Smelten bærer Navnet Malt, skyldes 
det atter dens bløde Kød. Fiskens 
tredie Navn Sti nt har intet at gøre 
med at stinke. Det er kommet ti! 
os fra det plattydske og betyder 
"den korte Fisk"; det er bleven an
vendt, 110m ogsaa i Norden, om 
forskellige Smaafisk. Vi kender i 
jydsk Almuesprog at stunte, at være 
for kort, Stønkhos, Strømper uden 
Fod ; Blicher sang: Mett Kølvrowar 
en kon Stonthostøs. 

Smelten hedder endvidere i sven
ske Dialekter Nors. Magister Otter
strøm vil nu udlede Byen Nors i 
Thy og Nors All., der falder i 
Gaard?o Sø Syd for Skagen (den 
er nu udtørret), af denne Fisks N aVD; 
Krøyer udtaler udtrykkelig, at han 
har fundet Smelt i :.\1ængde. om end 
kun af ringe Størrelse, i den nævnte 
8ø . .Jeg gør opmærksom paa, at den 
senere synes forsvundet, idet A. P. 
Gaardbo i sin 1893 udgivne udfør
lige Beskrivelse af Søen ikke næv
ner Smelten blandt dens Fisk. Men 
atter staar vi ved den Vanskelighed 
at skulle henvise til et Fiskenavn, 
som hidtil ikke har kunnet paavises 
i Danmark. Efter den ældre Stave
maade af de to Stednavnt', der kan 
forekomme i Former 110m Noers, 
Noerse, Noes, synes o at have væ
ret udtalt pall. samme Maade BOm i 
"et Noer", et bredere Vand med 
et snævert Udløb, og det er rot 
rimeligt, at et tidligere Noer paa 
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disse Steder, hvor der nu er baade 
Sø og megen Vandmængde, har gi
vet Anledning til et Noer-Sig, Noer
Sø, der atter er bleven afkortet, 
eller til et Nors Aa (jfr. Norsminde). 
Vi har andensteds i Jylland Nors
gaard og Norslund i Nærheden af 
et Noer. Jeg vilde derfor anse 
denne Tydning, der allerede blev 
fremsat af Oluf Nielsen, for den 
rigtige. 

Johannes Steenstrup. 
Professor, DI', jUl', 

Anker over den ny 
Fiskerilov. 

0-

IdC:'t jeg takker Dem, Hr. Redak
tør, fordi De ved Artiklen 1 Fersk
vandsflskeribladet Nr. 24 for 15. 
December f. A. har givet Lejlighed 
til en Drøftelse af Fredningsbestem
meleerne i den nye Fiskerilov, skal 
jeg tillade mig yderligere følgende 
Bemærkninger til Klaring af mine 
Anker. 

Jeg er ganske enig i, at den nu
gældende to Maanederll Fredning 
fra l. Nov. til 31. Decbr. er heldig 
og vistnok tilsiræk kelig. 

Derimod mener jeg fremdeles, at 
Bestemmelsen om, at der nu maa 
tages blanke Fisk i Fredningstiden 
i Forbindelse med, at Fiskeri ved 
Ru.er i Lighed med tidligere er 
tilladt i bemeldte Tid, kan give 
Anledning til en Omgaaelse af Fi
skerilovens Fredningsbestemmelser 
og medføre, at Ruserne benyttes 
til Indfangning af Ørreder i Yngle
dragt. 

Udtrykkene i Ferskvand!lfiskeri
loven af 4. Maj 1917, hvorefter Lax, 
Ørred og Forel i Søer, Aaer og 

Bække overhovedet ikke maatte iland. 
bringes i Fredningstiden, forekom
mer mIg langt mere beskyttende 
end Udtrykkene i den nye Fiskeri
lov af 2. Juni 1917, hvorefter det 
ubetingede Forbud mod ilandbring
else fremtidig kun gælder Forel, 
medens blanke Fisk af Lax, Hav
ørred og Lax~rred nu godt mali. 
tages hele Anret, og det forekom
mer mig egentlig ikke, at .Fiskeri
inspektørens Udtalelser afkræfter 
min Opfattelse i saa. Henseende. 
Naar der derhos, som Fiskeriinspek
tøren siger, er meget ringe Sand
synlighed for i vore Aaer og Bække, 
Gudenaaen undtagen, at træffe blanke 
Fisk i Fredningstiden, aes der egent
lig ikke efter det Foreliggende at 
have været nogen virkel;g Urund til 
at omredigere Fiskerilovens Bestem· 
melser i sall. Henseende. 

Jeg skulde endda ikke gøre vi
dere Ophævelser over Udtrykkene i 
den nye Fiskerilo v, hvis det var 
saa, at der i Praxis var noget stær~ 
kere Tilsyn med Overholdelsen af 
Fiskerilovens Bestemmelser og hos 
Befolkningen i Almindelighed nogen 
større Interesse for Fiskerispørgs
maal, sall. at Overtrædelser af };'i

skerilovens Beekyttelsesbestemmel
ser hyppigere blev undgaaede, end 
nu er Tilfældet. 

Viborg, den 13. Januar 1919. 

Oarl Handberg. 

Studier over Lovene 
for Ørredens Vækst og 

Liv. 
-o-

l norsk Fiskeritidendes 12. Hefte 
for 1918 findes en Meddelelse af 
den norske Fiskebiolog Dr. Knud 
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Dahl om dette Emne, som Vl her 
skal give et Uddrag af. 

Doktoren begynder med en Ud
talelse om, at d~t allerede længe 
har været kendt, at Dyrelivet i de 
fleste ferske Vande med visse Be
grænsninger aftager med tiltagende 
Dybder; det vil sige, at Antallet af 
Arter nftager fra grundet V Rnd mod 
Dybet, og de fleste Dybsvandsarter 
er af ringe Størrelse. 

Til Hjælp ved sine Undersøgelser 
har Doktoren benyttet den saakaJdte 
Bundhenter, som er konstrueret af 
Hr. Svend Ekmann, Jønkøbing, Sve
rige (En lignende Bundhenter, kon
strueret af Dr. Joh. Petersen er tid
ligere beskrevet her i Bladet i Nr. 
16-1911). 

Ved at tage tilstrækkeligt mange 
Stikprøver af Bunden med et saa
dant Appat'at, kom Doktoren til det 
Resultat, at de store værdifulde Næ
ringsdyr, som Sneglene og Skjold
krebsen, saInt desuden de fleste In
sektlarver alle lever paa grundet 
Vand, medflOS kun de smaa Ærte
muslinger (Pisideerne). Fjermygge
ne og Ormene lever ude paa Dybet. 
Undersøgelserne viser endvidere, at 
mere end aO °/0 af alle Dyrene er 
fundet paa grundere Vand end 2 
Meter, og den Dyremængde, der 
findes paa Dybder af over l) Meter 
i de norske Vande el' ganske uvæ
sentlig. 

Ikke alene lever saaledes de bed
ste Næringsdyr paa grundt Vand, 
men hele Dyremassen aftager hur
tigt mod Dybet, som er mere eller 
mindre ørkenagtigt, beboet af faa 
og lidet vægtige Organismer af ringe 
Værdi som Ørredføde. 

Disse Resultater stammer fra Sø
erne i Vestnorges Søer; om Søerne 
i 0stnorge frembyder et lignende 

Billede ved man endnu ikke bestemt. 
Foruden af Dyr, der opholder sig 
paa Bunden, lever Ørreden, 80m be
kendt, ogsaa af de mange Smaaor
ganismer, der findes svævende i Van
det, det saakaldte "Svæv" eller 
" Plankton". 

Ved Fiskning med Planktonnet 
fandt Doktoren, at de fleste af de 
nyttige Planktonkrebs, som udgør 
Ørredens .Føde, lever nær ved 0-
vetfladen, medens de dybere Vand
lag ogsaa er en Ørken i denne Hen
seende. 

En Undersøgelse af Ørredens 1·'or
deling mod Dybet bekræfter ogsaa 
denne Lov. For at prøve dette, han 
Doktoren sat Garn i forskel1ig Dyb
de i forskellige Fiskevande og om
hyggeligt opnoterot Fangsten i hvert 
Garn. 

Følgende kan tjene som et Ek
sempel paa Resultaterne. 

Alltnl I Antal I Antal 
Dyh Ørred 

: 
Pr. Nat 

(iarn N ælter 
tangt>t i 

2 2 10-7 mi 22 11 
2 2 18- 12 ml. G 3 
2 3 

. I 

i 20 m ! 7 2,3 

Antallet af Fisk, som fangedes 
saavel absolut, som pr. Nat, aftog 
hurtigt fra grundet Vand mod Dy
bet, og alle Forsøgene viste lig· 
nende Resultater. 

Forsøgene har væsentlig været ud
ført om Sommeren, og det kan der
for være, at Fiskene om Vinteren 
kan findes paa noget dybere Vand. 
Men Re~mltRterne viser i det mind
ste, at paa den Aarstid, hvor 01'
reden æder og vokser, lever. den 
væsentlig i de øvre Vandlag, hvor 
Næringsdyrene hoved!!agelig findes. 
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Ørredens Kønsorganer. Vækstens 
Afhængighed af Rognens Kvalitet. 

Herover har Dr. Knud Dahl fore-
taget følgende Undersøgelse, idet 
han har ønsket at studere neden
staaende Spørgsmaal: 

I hvilken Alder blive r 0rrf1den 
kønsmoden? 

Paavirker Moderens Alder Rog
nens Kvalitet? 

Er der nogen Sammenhæng mel· 
lem Rognens Kvalitet og Afkommets 

Vækst? 
Resultatet af Undersøgelserne har 

givet følgende Resultater: 
Først og fremmest finder Dokto

ren, at Ørreden i Fjeldvandene i 
det øAtlige Norge opnaar en meget 
højere Alder, inden den bliver køns-

Rogriens Forhold til 

Aldel i I Antal Længde i Vægt 
Vintre Fisk cm gr 

moden, end Øl'reden i de lavere 
liggende Vestvande. 

Medens saaledes Hunørreden i 
Fjeldvandene bliver 7 Aar, inden 
den er gydefærdig, gyder Ørreden 
i de lavere liggende Vande allere
de i deres 3. og 4. Leveaar. En 
Undersøgelse af Rognen hos Ørred 
af forskellig Aldre har ogsaa vist, 
at baade Mængden og Størrelsen af 
den Rogn, en Flsk gyder, staar i et 
vist Afhængighedsforhold til Alder 
og Størr~18e hos Modernsken. 

Det følgende Eksempel viser dette 
ganske tydeligt, 18 modne Hun-· 
ørreder fra et Fiskevand blev un
dersøgt paa Længde, Vægt og Al
der; Rognen blev vejet og Æggene 
talt: 

Alderen hos Ørreden. 

Rogn Rogntal . Hogn stykke 
Procent pI'. kg Ivægt i mgr 

5 3 24-33 i 150- 320 I I . 10 169 59 
6 6 28-28 .230-500 1'~,1 157 77 
7 8 28-':'43 1230 725 12,6 148 85 
8 1 37 470 12, I 135 90 

Vi ser heraf) at den ulJge Fisk 
indeholder forholdsvis mindre Rogn, 
end den :ældre, Men Antallet af 
Æg, som produceres af hver V ægt
enhed Fisk (Llogntal pr. hg), med 
andre Ord: Fiskenes relative Frugt
bal'hed aftager med Alderen. Som 
en naturlig Følge finder vi) at Æg
genes eller Rognkornenes individu
elle Størrelse (Stykkevægt) gennem
gaaende tiltager med Morlerfiskens 
Alder og Størrelse. 

Som Resultat af disse Undersø
. geleer kan vi saaledes sige, at un* 

ge 0i sroaa. 0rrider er frugtbarere 
\ 

og frembringer mindre Æg end gam
le og større Ørreder. 

Som Resnltat af en anden Ræk~ 
ke Forsøg, del' gik ud paa at un
dersøge, om Æggets Størrelse havde 
Betydning for Yngelen s stærkere 
eller svagere Vækst) lykkedes det 
at bevise, at Æggets oprindelige 
Størrelse, eller den originale Stof
masse, som Yngelen besidder ved 
Fødselen, er af .stor Betydning for 
Fiskenes Vækst i deres første Le
veaar. Ligeledes viste det sig, at 
Fisk, som gennemsnitlig- var l:ImaR 
i den fønte Vinter, vedbJeve at 
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have underlegen Vækst hele sit Liv, 
sammenlignet med Fisk, som gen ... 
nemsuitlig var større. 

Uligheden synes dog at aftage 
noget med den tUtagende Alder. 
Hovedresultatet af alle Doktorens 
Experimenter forener sig saaledes 
om at bekræfte den Teori at Ørred, 
som er klækket af smaa Rogn, vil 
under lige Vilkaar gonnemgaaende 
have underlegen V æht i mange 
Aar, rimeligvis hele Livet igennem 
i Sammenligning med Ørred, der er' 
klækket af stor Rogn. 

For Damkulturerne fOr disse For
søg og Undersøgelser af stor Be
tydning, idet de merl al ønskelig 
Tydelighed slaar fallt, at man kun 
bør benytte de største og bedst ud· 
viklede Fiskeæg til Produktion af 
Yngel, hvis man vil vente at skabe 
sig en rentabel Forretning af Fi
skeavl. Ligeledes vil det ogsaa 
være af Betydning for Fiskeriet i 
de frie Vande, at den udsatte Yn
gel og Sættefisk stammer fra 1. 
Klasses Moderfisk og er kommen 
af store Æg; men i begge Tilfælde 
gælder det at sørge for, at de F,Jrholc, 
hvorunder Yngelen eller Sættefi. 
skene af de gode Moderfisk kommer 
til at leve, er !!aaledes afpassede, 
at de nye Fisk fremdeles kan ud
vikle sig i fuld Overensstemmel.~e 

me,d deres naturlige Anlæg. Det 
kan saaledes ikke nytte, at sætte 
før~te Klasses Yngel eller Sættefisk 
ud i Dammen og glemme at fodre 
dem tilstrækkeligt, ligesaa lidt som 
det vil føre til noget Resultat at 
sætte hmtigvoksende Ungfisk ud i 
frie Vande, naar disse .Vande i For
vejen er overfyldte med andre FiSK, 
som lever af akkurat den samme 

• 

Føde, som den udsatte Yngel, eller 
Sættefisk kræver. 

I første Tilfælde maa man natur
ligvis fodre saaledes, at Fiskene 
fremdeles kan vokse, som de af 
Naturen har Anlæg for, og i sidste 
Tilfælde maa man foruden Udsæt
ningen sørge for at udfange af det 
frie Vand saadanne Næringskonkur
renter, som det ikke kan betale sig 
at have, naar man vii drive ratio
nel Fiskeavl. 

Red. 

Om Konservering af Fisk 
ved ~lrysning. 

Foredrag af Fiskeriintendent 
Dr. Gust. Swenandet'. 

-0-

(Fortsat). 
Hvor længe kan en frossen Fisk holde 

sig uden at tabe i Kvalitet? 

Dette beror naturligvis dels ,paa 
Vareps Beskaffenhed ved Indfrys
ningen, dels paa Frysningsmaaden 
og tibidst,. men ikke mindst, paa 
Lagringsmaaden. Aal, som har været 
indfrosset i Isblok, har kunnet hol
des helt gode i en Tid af 2 Aar. 

Ved langvarig Lagring taber imid
lertid Fisken i Kvalitet selv under 
heldige Forhold. Sammenligning er 
i dette Tilfælde gjort mellem luft
frosset Fisk: og Fisk frosset efter 
Ottesens Metode, og det viser sig 
da, at den sidste er betydelig hold
barere. 

De Forsøg, som i dette Tilfælde 
udføres, er dog i ngenlunde afgørende. 
Fuldgo d Vare er blevet erholdt efter 
20 Ugers Lagring af Fisk efter 
Ottes ens Metode, men Grænsen 
turde ingenlunde dermed være naaet. 

Unde~~øgelser har endvidere væ-
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ret foretaget angaaende Holdbar
heden efter Optøningen, og det er af 
disse fremgaaet, at Fisk som er 
blevet fro~set og optøet, dersom 
Vægttabet undl~r Lagringen harværet 
lille eller ubetydeligt og saaledes 
Kvaliteten ikke forringet, har staaet 
sig lige saa længe efter Optøningen 
som fersk Fisk under de samme 
Forhold. Den kan f. Eks. efter Op
tøningen holdes frisk i et Kølerum 
mind.t lige saa længe som fersk 
Fisk, som aldrig har været frosset. 
Er Fisken ved Lagringen blevet 
meget udtørret, holder den sig 
længere end fersk Fisk, men Kvali
teten er jo i mere eller mindre 
Grad nedsat. 

Videre bør til Slut bemærkes, at 
for at forøge Varens Holdb~rhed, 
især naar det gælder frisk Fisk, 
som har Mave og Tarme fyldte, bør 
Fisken sløjes før Frysningen. Ifald 
det ikke er sket, bør Sløjuingen 
foretages lige efter Optøningen. For 
at faa en første Klasses Vare efter 
Optøningen, er det naturligvis og~ 
saa nødvendigt at Fisken har været 
helt god ved Frysningen. Thi for
bedre en Vare kan Frysningen ikke, 
om den end kan forhale en alle
rede begyndt Forringelse. 

Tilsidst vil jeg kun fremholde den 
Betydning, Fiskefrysning har for en 
rationel Udnyttelse af Fisk som Salgs
vare. 

Alt Fiskeri er mere eller mindre 

periodisk, og ofte opstaarder Van
skeligheder med at nyttiggøre alt, 
naar større Fangster ilandbringes 
paa Em Gang. Dette kan iagttages 
saavel under Sildefiskeriperioderne 
som ogsaa yed vore Indsøfiskerier 
i Foraaret. 

Ved at indrette Fryserier paa 
dertil skikkede. Steder kan i saa
danne Tilfælde Varen fryses for se
nere frit Fryseriet at forsep-des i 
Forhold til Forbruget. Fryseriet kan 
paa .denne Maade virke udjævnende 
sa~vel paa Tilgangen som paa Pri
sen for Varen. Hertil kommer og
saa, at Egne, som ellers ikke vilde 
kunde forsynes medferek Fisk paa 
Grund af deres afsides Beliggenhed, 
vil kunne erholde fuldgod frosset 
Vare, da denne uden Skade kan 
taale en lang Transport. 

Men, kunde nogen spørge, hvor
dan stiller Omkostningerne sig ved 
Frysningen? Hertil kan jeg svare: 
Det beror helt og holdent paa Fryse
riets Anlægsomkostninger. 

For Tiden· er et Fryseri under 
Anlæg i Gøteborg. Dette, som skal 
kunne modtage og fryse 40 Ton;, 
Fisk pr. Døgn og lagre ikke mindre 
end 800 Tons, kan ikke ,siges at 
høre til de billigste Anlæg. Dog 
kan Omkostningerne for Frysning i 
dette Fryseri gennemsnitlig bereg
nes til blot 31/5 Øre pr. kg pr. og 
Lagring tit ikke fuldt 1/5 Øre pr. kg 
pr. Døgn i som man ser ingen skræm-
mende Tal. (Fortsættes.) 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov . 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, KlIde
og Regnbueørred samt Sættefiøk af Karper og Suder til bil
ne-*e Priser. Por+-ionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhente. pas. nærmeste Banestation mod Kontant. 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i aUe Ørredarter købes. 

~'i8kene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--==:==== Kontant Betalinr. :::::::::::::::::::......-

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&JJ~9d8K 0amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

I Portionsørred, I 
Æ~ større Ørred, Gedder, Karper, I 
. Suder, Skaller, Aborrer' I 

købes og afhentes med Specialvoln paa nærmel!!lte lK 
.Jernbane.tatlon. :i 

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

G. Domaschke, 
Jt'ijJehhandlon::, 

Lehrterst.'s.liIe IS-U), 

Telegr.-Adr.: Forellenltandel. 

i~~~~~~~€~~~~~~~~~~~~. 
Filikeriinspekfør, Magister Chr. J~øftiD::. Lykkesholmsalle 3 A, Køhenhavn. 

Trykt i Sorø BQgtrykkeri (Aktiestlskub) ved Jl\asmuliSell-Krll(h. 
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Indhold: 
Forsøgsvande for Ørredfiskeri. 
Om Konsernring af Fisk ved Frys

ning. 
Kultivering af Bunden i Dammene. 
Annoncer. 

Forsøgsvande for 
Ørredfis 1\ eri. 

-o-
l den d. 14. Januar afgivne Fi

nanslovbetænkning findes under § 
13 (Landbrugsministeriet Budget) 
følgende: 
Landbrugsministeriet. København, d. 

15. November 1918. 
I et til Landbrugsministeriet ind

kommet Andragendehar Ferskvands
fiske-riforeningen anholdt om, at der 
for et Tidsrum af. 10 Aar maa blive 
stillet. Midler til Raadighed for 
Foreningen til, Foretagelse af For
søg til Fremme af 0rredfiskeriet 
i Villestrup Aa og Lilleaa, hvilke 
Forsøg af Foreningen formenes at 
ville kunne faa Betydning for Ud· 
viklingen af 0rredfiskeriet i hele 
Landet. 

Med Hensyn til dette Andragende 
bemærkes følgende: 

Da Klæknin g af 0rredrogn og 

den første Udvikling af Yngelen 
kun kan foregaa i fersk rindende 
Vand, er det af største Betydning 
for Udviklingen af 0rredfiskeriet, 
at der haves nøjagtig Kendskab til, 
hvorledes Bestanden af Yngel i 
ferske V Hnde bedst og mest øko
nomisk kan forøges, og om en For
øgelse af Bestanden ved særlige 
"Foranstaltninger er rentabel. En 
kunstig Klækning af Rognen maa 
efter de indvundne Erfaringer an
ses for at være hensigtsmæssig og 
økonomisk rigtig, men paa den an
den Side vil det antagelig være 
formaalstjenstligt og mest rentabelt 
at udsætte den kunstigt klækkede 
Yngel i frie Van dlø b og lade Op
væksten indtil Udvandringsalderen 
foregaa der, i Stedet for at opd.rætte 
Yngelen i kunstige Damme, men 
dette Spørgsmaal trænger dog til 
nærmere Undersøgelse. Landbrugs
ministeriet maa derfor for sit Ved
kommende anae det for ønskellgt, 
om der til Oplysning herom kunde 
blive anstillet rationelle Forsøg. 
Villestrup Aa og Lilleaa vil efter 
de foreliggende Oplysninger være 
vel egnede til saadanne For
søg, idet de naturlige Forhold i 
disse Aaer formenes at være om
trent desamme1 som i den stør-
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ste Del af Landets andre Ørred
vande, og det vil med nogenlunde 
Nøjagtighed kunne kontroleres, hvor 
mange Ungørreder paa Udvandrings
stadiet, der er udviklede af den ud
satte Yngel. Tilfredsstillende Op
lysninger om Opvæksten af Ynge
len forventes saaledes at kunne 
fremskaffes. Ogsaa med Hensyn 
til Paavisning af Ørredfiskeriets 
Fremgang vil Forsøgene kunne faa 
Betydning, men lige saa paalidelige 
Oplysninger herom som om Opvæk
sten kan dog selvfølgelig ikke for
ventes tilvejebragt, idet det ikke 
cr sikkert, at Ørreden efter i salte 
Vande at være blevet moden til at 
yngle atter vil søge tilbage til 
samme Vandløb, i hvilke den rør
ste Opvæket er foregaaet. Da Re
sultaterne af Forsøg af den her 
ommeldtc Art først kan vise sig 2 
il, 3 Aar efter Udsættelsen af Yn
gel eller Sættefisk, maa Forsøgene 
nødvendigvis strække sig over flere 
Aar og maa, hvis nogenlunde paa
lidelige Oplysninger skal fremskaf
fes, strække sig over mindst 5 Aar. 
Forsøgene, der vil kunne faa Be
tydning for Udviklingen af Ørred
fiskeriet ik'Ke alene i rerske Vande, 
men ogsaa i salte Vande, bør for
mentlig rettest foretages ved ForJ 

anstaltning ar' Fiskerikontrollen, 
hvad der vil blive billigere, end 
hvis Forsøgene skal foretages ved 
Foranstaltning af Ferskvandsfiske
riforeningen, der mantte antage løn
net Medhjælp til Ledelse af For
søgene. 

Idet det forudsættes, at den for
nødne Yngel og Sættefisk til TJd
sættelse i Lilleaa og en Del af Y n
gelen og SæUefisken til Udsættelse 
i Villestrup Aa kan afgives af Ud
klækningsanstalten ),Frøjk", hvis 

halve Produktion hidtil er udsat i 
Storaaen med Tilløb, vil der, naar 
Forsøgene foretages ved Fiskeri
kontrollens Foranstaltning, hertil 
udkræves et Beløb af ca. 4200 Kr. 
aarlig, der fordeler sig saaledes: 

Forsøg i Lilleaa. 
Pasning af Fangstind-

retning ......... 200 Kr. 
Opsyn, ...•...... 100 -
Kørsel og Fragt . . .• 200 
Forskellige Udgifter .. 200 

700 Kr. 

Forsøg i Villestrttp Aa. 
Opsyn. . . . . . . . .. 200 Kr. 
Indkøb af Sætteilsk • 2700 
Kørsel og Fragt . .. 200 
Forskellige Udgifter. 200 

3300 -
Mærkning af Fisk . . . . . . .. 200 -

I alt ... 4200 Kr. 

I Henhold til foranstaaende til
lader jeg mig at anmode det ærede 
Finansudvalg om til 2den Behand
ling i Folketinget af Forslag til 
Finanslov for Finansaaret 1919-20 
paa mine Vegne at stille følgende 
ÆndrlI,gsforslag: 

Til § 13. B. Nyt Nummer. 
Forsøg til Fremme af Ør

redfiskeriet, lsts Del af en 
5-aarig Bevilling . . ... 4200 Kr. 

KRISTJAN PEDERSEN. 
L. P. Larsen. 

Til Folketingets Finansudvalg. 

Forslaget er tiltraadt af Finans
udvalget og optaget mellem Æn
dringsforslagene til Finanslovens 
anden Behandling. 

Som den, der har foretaget Un
dersøgelsen af de paagældsnde Aa
løb og udarbejdet det oprindelige 
Forslag angaaellde Forsøget til Fersk
vandsfiskeriforeningen, maa detvære 
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mig tilladt at minde om, at det i 
dette Forslag fremhævedes, at der 
var visse Forudsætninger for Ønske~ 
ligheden af Forsøgene, og at der om 
disse Forudsætninger var Enighed 
mellem Foreningens Formand, eand. 
polyt Ble, Fiskeriinspektør Løfting 
og IIllg. 

De omtalte Forudsætninger for 
Forsøgenes 0nskelighed var: 
,,1. at disse kan foretages paa Bte

der, hvor NaturfM'holdene egner 
sig for Øn'eden, hval' denne kan 
nyde en passende Predning, og 
hvor der findes eller kan indret
tes saadanne Pangstindretninger, 
at ,ler er Mulighed for en virkelig 
Kontrol med Porsøgets Gang, 

2. at Porsøgene strækker sig over 
en tilstrækkelig lang Aarrække 
(10 Attr) til at kunne give tyde
ligt Resultat, og 

3. at de~' er tilstrækkelige Penge
midler til Raadighed, til a~ Por
søgene kan anlægges stort nok. 

Der var Enighed om, at det gæl
del' at anlægge Porsøgene saaledes, 
at Resultatet af dem bliver saa tyde
ligt som muligt, og om, at Porsøg, 
der ikke giver tydeligt Resultat, hel
lere maa lades uudførte". 

Lad os da se, om den foreslaaede 
Bevilling giveT Garantier for, at 
Forsøget kan gennemføres paa be
tryggende Vis. Lad os, hvis dette 
ikke er Tilfældet, ikke opsætte et 
Øjeblik at fralægge 03 alt Ansvar 
og søge at.hindre, at Forsøget kom
mer i Gang'. 

Det falder jo straks i øjnene, at 
der kun søges 4200 Kr. aarlig, 
medens det oprindelige Forslag lød 
paa 7200 Kr. aarlig. Denne he-' 
tydelige Forskel skyldes imidlertid, 
at man har ment, at " Frøjk"*) kunde 
levere Hovedparten af den til For; 

gøget nødvendige Mængde Yngel 
og Sættefisk, uden at Udgiften her
til behøvede at opføres paa Forsø
gets Budget. Herimod kan der 
næppe indvendes noget, særlig da 
)l Frøjk "s Beliggenhed passer godt 
for Udsætningerne i Lilleaa. For 
saa vidt er alt godt, Derimod er 
det vanskeligt at forstaa, at der 
slet ikke er optaget noget Beløb 
til Startning af Forsøget. Jeg havde 
anslaaet, at der til Forsøget ved 
Lilleaa vilde medgaa til: 

Ændring af Fangst
indretningen ved 
Nymølle, ... " 300 Kr, 

Gitre o. 1. ...•. " 100 
Erstatninger (?). . .. 200 -
Transportkar .•... 1500 -

--- 2100 Kr. 
og at der til Forsøget 
ved VillestrupAa vilde 
medgaa til Ændring 
af Fangstindretningen 
ved Ouegaards Mølle 300 -
Transportkar (even-
tuelt de samme som 
ved LiIleaa) .. , , ., 200 -

500 

I alt ... 2600 Kr. 

Naturligvis er disse Poster kun' 
anslaaede efter et Skøn, men hvor
dan man end vender og drejer det, 
kommer man jo ikke udenom, at 
der straks veq, Forsøgets Begyn
delse maa haves Penge til Raadig
hed til disse Ting. "Frøjk" raa
der mig bekendt slet ikke over godt 
moderne Tl'ansportmateriol til Yn
gel og Sættefisk, og uden saadant 
kan man ikke faa Besætning godt 
udført, men maa nøjes med at hælde 
Fiskene ud i Vandet, hvor der fø
rer Vej til det, medens en Fordeling 
over Strækning med Hensyntagen 

*) Man maa erindre, at »Frøjk« .dri· 
, ves med Statstilskud. 
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til Vandløbets forskelligartede God
hed maa undlades. Men selvom 
Anskaffelsen af Transportmateriel 
ogsaa kunde læggesoverpaa"Frøjk"!l 
Budget, hvad der dog villt ikke har 
været Meningen, saa er der allige
vel ingen Penge til Ændring af 
Fangstindretningerne, der jo er 
fuldstændig nødvendige for For
søget Gennemførelse, og som maa 
være i Orden, før Forsøget sæt
tes i Gang. Ligeledes er der 
intet Hensyn taget til, at der bør 
anbringes Gitre for OmløbsrØl'ene 
ved Nymølle, og at der rimeligvis 
maa udbetales en Erstatning til 
Ejeren af Gammelmølle. 

En Bevilling een Gang for alle 
til Startningsomkostninger maa der 
til, forekommer det mig. 

l det oprindelige Forslag er der 
forudsat, at Forsøget bliver gennem
ført under omhyggelig biologisk 
Kontrol. Udsætningsmængden skal 
nøje afpasses efter Vandløbets N a
tudorhold de forskellige Stede~ 
Udsætningerne bør personligt over
vaages i alle Detaljer af en sag
kyndig, Kontrolfangsten maa jævn
lig efterses af samme, der ligele
des maa foretage Mærkninger, Al
dersbestemmelser o. l. og bære An
svaret for Forsøgets statistiske Be
handling. Efter Ministerens For
slag foretages Forsøget ved Foran
staltning af Fiskerikontrollen, hvil
ket maa antages at betyde, at man 
har tænkt sig, at Arbejdet kunde 
udføres tilfredsstillende af ikke bi
ologiske uddannede Folk (Fiskeri
betjente), thi det kan vel næppe 
være Meningen, at Fiskeriinspektør 
Løfting personlig skulde kunne 
overkomme hele dette Arbejde j han 
vilde blive nødt til at overlade 
det me3te til andre. Men med den 

personlige Indsats af Energi og Ind
sigt fra Lederens Side staal' og fal
der· sikkert Betydningen af dette 
Forsøg, som af saa mange andre. 
Der El' ingen Brug for en Genta
gelse af de talrige hidtil foretagne 
Udsættelser, hvor Yngel og Sættefisk 
blev plumpet i Vandet, hvo~ det pas
sede bedst for Heste og Kusk uden 
synderlig Hensyn til, om Stedet var 
det bedste for Fiskene, og uden at 
man nogensinde fik nøjagtige Oplys
ninger om Resultatet. Det er et vel 
gennemtænkt, omhyggeligt udført 
og virkelig kontrolleret Forsøg, der 
trænges til. 

Det er vel dernæst at Spørg!!
maal, om Forsøget bør startes med 
en kun for 5 Aar gældende Bevil .. 
ling. I mit Forslag har jeg nævnt 
som den af Formanden og Fiskeri
inspektøren antagne Forudsætning 
"en tilstrækkelig lang Aarrækko (IO 
Aar)". Det ses ikke af Landbrugs
ministerens Skrivelse, hvorledes Re
sultatet er blevet, at5 Aar kunde være 
nok. Bliver (hvad man ikke kan sige 
noget sikkert OlU paa Forbaand) Ho
vedparten af den udsatte Yngel 2 
Aar i Aaen, før den vandrer til 
Havs, og bliver den derefter 2 Aar 
i Havet, før den vandrer ind igen*) 
vB det jo sige, at den i Forsøgets 
første Aar udsatte Yngel først hen 
mod Femaarets Slutning skulde vise 
sig paa Opgang. Ved Udsætning 
af Sættefisk kunde der nok vindes 
et Aar, men det maatte saa være 
overvintrede Sættefisk, og de Til 
blive meget dyre, hvis de overhovedet 
vil kunne skaffes det første Aar; 

*) .Jvfr. A. C. Johansen og I Chr. Løf· 
ting: »Fiskene i Randers Fjord« (i 
A. C. Johansen: ))Randers Fjords 
Naturhistoric(', Kbhvn. 1918). sd. 
458. 
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(paa "Frøjk" er de næppe straks 
til Raadighed). Bliver det tilmed 
et daarligt Opgangsaar, kan Fem
aaret gaa til J;~nde, udt'n at der 
ror den praktis ke J;~rh vervsfiskel' eu.:!
nu er utvivlsomme Virkninger at 
paa vise. Dette maa siges straks: 
Før efter yderligere nogle Aars For
løb kan ~an ikke gaa ud fra, at 
Virkningen vil blive almindelig 
anerkendt - og det er jo netop den
ne almindelige Anerkendelse, (ler 
er Forsøgets virkelige MaaI. 

Kun hvis det er et ufravigeligt 
Prim'ip, at Finanslovsbevillingerikke 
give·s for længe['e Tid ad Gangen 

pnd [) Aa!', tlllla lllaH sIna sig til 
Taal,,; men det bør da fl'emhævf's, 
at det Jigger j 8!lgens::\ <ltnl', nt en 
femaalig ForsogRperiode rimeligvis 
vil vise sig at være fol' kort, medens 
en tiaal'ig vil være tilstrækkelig lang. 

Fers k vandsfiskeriforeni ngen, del' 
har søgt orn, at Forsøget maatte 
blive anstillet, vil forhaabentlig nu 
drage Omsorg for, at de utvilsom
me :\:langler, der klæber ved det 
pall. Rigsdagens Bord liggende For
slag, bliver rettede, eller at For
søget i modsat Fald bliver udskudt, 
til et bedre Forslag kan gennem
føres. 

Frederiksdal, d. 21. Januar 1919. 

G. V. Otterstrøm. 

Til Magi.ster Otterstl'øms Indlæg 

om FOl'søgsvande skal jeg tillade 

mig at gøre følgende Bemærkninger: 

Magisteren sammenfatter FOI'ud

sætninger for Forsøgenes Ønskelig

hed i 3 Punkter, og mener ikke 

at disse i Lovforslaget er siret Fyl

dest, hvori jeg ikke kan give ham 

Rbt. 

1 ste Punkt. 

Valg af Forsøgsvande. 

Da Lovforslaget omfatter de Vande, 

som Fershandsfiskeriforeningen har 

roreslaaet, er der ikke noget at 

b,emærke dertil. 

2det Punkt. 

Forsøgene bør strække sig over 

en tilstrækkelig lang Aarrække (10 

Aar). Dette er absolut nødvendigt 

for at man kan se Resultat af Ud

sætningerne. Men fordi Udsætnin

gerne kun finder Sted i 1) Aar, kan 

FGrsøget godt stl'rokke sig over 10 

Aar, Ila:.r 111:111 sørger for at faa 

Fiskeretten FOI'sogsrandet over

draget pna 10.1HI'. 

3die Punkt. 

Der bør være Pengemidler nok 

til Forøget. 

Til Forsøget i Lilleaa har Lov-

forslaget de samme Beløb, som 

Ferskvandsfiskeriforeningen har 

foreslaaet med U ndtagelse af 

Beløbene til Yngel og Sættefisk, 

men da disse leveres rra Frøik, 

formentlig i tilstrækkelig Antal, 

bliver dette jo det samme, som om 

der var oprørt et Beløb til Indkøb. 

For Willestrup Aas Vedkommende 

er der den Forskel paa Ministe .. 

. rens Forslag og Foreningens, at 

Beløbet til Sættefisk og Yngel er 

nedsat rra 3525 Kr. til 2700. Denne 

Sparsommelighed "ynes jeg nok er 

uheldig, og forhaabentlig vil dette 

kunne ændres. Jeg tror ikke, at 

Sættefisk, fordi Krigen er forbi j 



bliver billigere, og Sættefiskene til 

Willestrup Aa vil jeg anse det for 

bedst at købe fra et nærliggende 

Fiskeri og ikke tage dem fra Frøik. 

Jeg vil derfor anse det for bedst, 

om Beløbet blev forhøjet tIl de .af 

Foreningen foreslaaede 3425 Kr. 

Dette er altsa.a det eneste Spørgs

maal, der er at anke over i de 3 

Katdinalpunkter. Men af den Grund 

at sige, at Miniilterens Forslag er 

ubrugeligt, vil dog være at gaa fol' 

vidt. 

Hvadden biologiske Assistance an

gaar, kan Fiskerikontrollen jo nok 

skaffe sig denne. 

Saa anker Magisteren over, at 

der mangler et Beløb til Etable· 

-rin gsud gifter, det er rigtigt nok , 
men det Beløb antager jeg, Land-

brugsministeren ved Udvej for, siden 

det ikke er optaget i Lovforslaget. 

Idet hele taget synes jeg, vi maa 

være glade for Lovforslaget. 

Hobro, 26/1 1919. 

J. A. Bie, 
Formand for Dansk Ferskvands

fIskeriforening. 

Om Konservering af Fisk 
ved Frysning. 

-0-

(Sluttet.) 
Rentabiliteten af slige Fryserier tør 
derfor, hvis Tilgangen paa Fisk blot 
er tilstrækkelig, ogsaa være utvivl
som, og det er derfor at haabe, 
at Fiskefrysningen lidt efter lidt 
Ilkal vinde almindelig Indpas i vort 
Land. 

Nr. 4. 

For at befordre dette forekommer 
det mig rimeligt, at Staten, som 
ofrer saa store Summer for at mu
liggøre Frysning og Lagring af Kød, 
ogsaa understøtter Udviklingen af 
Fiskefrysning. I høj Grad ønskeligt 
vilde det være, om Forsøg' blev 
gjort med Installation af Fryserier 
paa Fartøjer, som paa .Fiskeplad
sernp. kunde modtage Varen til 
Frysning. I andre Baade, ogsaa de 
der er forsynet med Køleindretning, 
kunde derefter Varen føres i Land 
til passende Lagerhuse. Hvor meget 
kunde ikke, dersom Forslaget gen
nemførtes i tilstrækkelig stor Stil, 
vindes ogsaa derved, at Fi
skerne da ofte slap for at ofre 
kostbar Tid blot paa T:ansport af 
Fangsterne til Havnepladserne. Fo
retagendet er imidlertid, i alt Fald 
under de nuværende Forhold for 
kostbart til at kunne udføres af 
Enkeltmand. Derfor burde Staten 
efter min Mening træde støttende 
til, til Fordel baade for Fiskere og 
Forbrugere. 

(Dansk FislteritidendeJ. 

Kultivering af Bunden 
i Dammene. 

-0-

Ifølge Allg. Fischerei-Zeitung for 
1. Januar 1919 har en Række For
søg, som er udført i det Hoferske 
Institut i Wielenbach i Bayern i 
Aarene 1915 -18, givet det Resultat, 
at Behandlingen med en Kultivator; 
som har løsnet og udluftet Dam
bunden, i Forbindelse med et Til
skud af Superphosfat har formaaet 
at forøge Dammens Produktions evne 
i den Grad, at Forsøgsdammene . til 
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Ex. i Aaret 1918 har givet en Fi
sketilvæst, der var 238 kg større 
end i noget Aar, før Forsøgene blev 
in dledet. 

Red. 

Fiskehandelen. 
-0-

Fiskekandler- og Havfiskeri 
Foreningen ønsker Fiske

Itandelen frigivet og Eksport 
aabnet. 

Danmarks Fiskehandler- og Hav
fiskeriforenings Central udvalg holdt 
i Tirsdags Møde i København for 
at drøfte forskellige Forhold ved
rørende Havfiskeri, Fiskehandelen, 
Fiskeordningen og den autoriserede 
Fiskeeksport .. 

Bl. a. besluttedes det angaaende 
Fiskeordningen og den autoriserede 
Fiskeeksport at søge Maksimalpri
serne for fersk Fisk ophævede og 
Fiskehandelen frigivet, idet der ~u 
er de bedste U dsigter til de nød
vendige Driftsmidler til Fiskeriets 
Genoptagelse i det vanlige Omfang 
og 1\1 aksimalpIiserne for Torsk, Rød
spætter og Sild vil da være over
flødige. 

Hvis den nuværende Fiskeordning 
ikke kan faas ophævet, ønsker man 
en anden Ordning med Hensyn til 
Fiskeeksporten, idet der hersker 
Utilfredshed med de nuværende 
autoriserede Fiskeeksportører, der 

for Udstedelse af Udførselsattester 
til Fiskeeksporlører baade oppebær 
Gebyr for hvert Killo og ekspor
ter Fisk for egen Regning hvilket 
sidste man i lang Tid har anset fol' 
uheldigt. 

N aar Fiskeriet forhaabentlig nu 
kommer i fuld Gang igen, vil der 
sikkert blive fanget flere Fisk, end 
der kan anbringes efter den nuvæ
rende Ordning, der kun tillader 
en Eksport af 25000 Tons Fisk 
aarlig. Under disse Omstændighe
der vil det være af Vigtighed at. 
faa Fiskeeksporten aabnet til Eng
land, Norge og Sverrig, og Cen
traludvalget vil derfor rette en Hen
vendelse til Regeringen derom. 

B. T. 

3lverler 
z'. 3Yledlems6ladel. 

Annoncer. 
-0-

Fiskemester. 
. Som saadan søges fra 1, April en 
yngre Mand, helst ugift, til en mindre 
Damkultur i Viborgegnen. 

Bill. mrkt. 619 til Bladets Kontor. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneær;. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
liede Priser. Por"ionsørred, større Ørred, Karper og Suder 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 Brredarter købes. 

Fi8kene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~9~9d86 f/)am6ulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwy. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afbentes med Speclalvor;n paa nærmeste 
Jern bane.tatlon. 

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

G. Domaschke, 
Fisehhandlnn". Berlin .:IO, 

Leh.,terliltl·Ollliie 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenllandel. 

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

Trykt i Sorfl Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasrnussea-Krogh. 
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"Fiskenavne 
og Stednavne", 
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Engang i· Efteraaret skrev jeg i 
"Viborg Stifts Folkeblad", samtidig 
med en Nekrolog over afdøde Pro
prietær K. Krohn, en lille Notits 
om ørregaardnavnets Oprindelse og 
hævdede der, at Navnet ikke havde 
noget med Ørreden at gøre, men 
derimod kom af det gamle Ord Øre 
("øør"), der bett>.gner en gruset 
Strandbred eller Bakke. li~n Grus
grav hedder saaledes endnu i vore 
Dage i Thy en ørgrav, og paa Vi
borgegnen haves endnu K volsøre 
og i tidligere Tid var der ogsaa en 
Skalsøre. Og de stedlige Forhold 
bestyrker ogsaa denne Teoris Rig
tighed med Henblik paa ørregaard, 
idet Gaarden ligger ved en gruset 
og sandet Bakke. 

Dette var Hovedin dholdet af Op
satsen. 

I Begyndelsen af denne Maaned 
modtog jeg imiillertid fra Sagfører 
Carl Handberg, Viborg, et Brevkort 
med følgende Citat fra "Ferskvands
fiskeribladet" : 

"Endvidere kunde den synlige Ind
retning, hvorved Fisken fangedes, 
gi ve Stedet Navn; saaledes har Ørred
gaard i Fiskbæk Sogn ved Viborg 
sikkert faaet Navn af den "Gaard", 
hvori Ørreden fangedes". 

De citerede Linier, der stammer 
fra en Artikel af Professor Dr. juris 
.Tohannes Steenstrup, er afgjort i 
Modstrid ml'd ovenstaaende Tolkning, 
og Hr. Handberg formodede, at jeg 
kunde have Lyst til en Imødegaa
else. 

Og jeg føler mig heller ikke af 
det anførte Artikeludsnit overbevist 
om, at omhandlede Stedsbetegnelse 
i sig skulde rumme det paagældende 
Fiskenavn. Tværtimod. Der er nem
lig, saa vidt mig bekendt, ikke ad 
historisk Vej fremkommet noget, der 
tyder i den Retning. 

Gennem Middelalderen stavedes 
Navnet i Almindelighed øregaard, 
saaledes 1461, 1471, 1546, 1576, 
1578 og 1579, en Form, der vel ikke 
særlig taler til Gunst for, at det er 
Ørreden, der har givet den gamle, 
herligt beliggende Gaaru Navn. 
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Og hvis der havde været en saa
dan Fiske-"Gaard", hvorfor nævnes 
den saa aldrig? 0rregaard nævnes 
ellers tit nok ned gennem Tiderne. 
Heller ikke, da Gaarden kom til at 
staa under ell af Middelalderens 
mægtigste provinsielle Institutioner, 
det viborgske Domkapitel, høres der 
Tale om nogen saadan Fiskegaards 
Eksistens, og dette omfattende Sam
fund med de mange Kanniker, Munke 
og andre Gejstlige vidste ellers nok 
hvilket godt Aktiv en Fiskegaard 
var. Det er tilstrækkeligt i saa 
Henseende at nævne det berømte 
"Kannikefiskeri", hvortil bl. a. ,,\Vos
gaarde" ("Os'goer"), en Fiskegaard 
ved Skals Aa, beliggende ud for 
det nuværende Bjerregaard, og som 
1673 tilskødedes Ebbe Gyldenstjerne 
til Sødal for 3('i2 Rigsdaler 4 Mark 
og 8 Skilling. Hermed fire Hundrede 
Rigsdaler for en Fiskegaard, det var 
lige saa meget som mange Bønuer
gaarde kunde koste, saa har 0rre
gaard haft en saadan "Herlighed", 
skulde den sikkerlig nok have væ
ret nævnet. 

1548 nævnes ganske vist Halv
delen af Heltrenten af Fiskeriet med 
"Gumpe-Vodderne" ud for0rregaard 
og Fiskebæk, men om nogen 0rred
Gaard var der ikke Tale. Det her 
antydede Fiskeri har da sandsyn
ligvis foregaaet med Vaad. 

End ikke Mai:riklen af 1688 -
den ældre fra 1660erne har jeg ikke 
haft Lejlighed til at undersøge for 
denne Egns Vedkommende - næv
ner nogen Fiskegaard i Forbindelse 
med 0rregaard. Og da Gaarden 
1820 stilles til Salg fra Taarup
gaard, findes heller ikke nævnt no
gen "Gaard" i Aaen, men derimod 
"Fiskeriet i den Indvig af Hjarbæk 
Fjord der kaldes Kvols Haab". 

I Slutningen af 18. Hundredaa
rene stod i Aaen et saakaldt ,,01'
redværk", der dog uden Tvivl er af 
nyere Dato. Men det er sandsyn
ligt at det er dette, der har været 
medvirkende til, at Sprogbrugen ud
viklede sig til det fejlagtige 0rred
gaard. 

- Det kan maaske se lidt dri
stigt ud, at en Lægmand som jeg 
tør fremsætte en Mening, der gaar 
paa tværs af, hvad Videnskaben har 
sagt. Men Professor Steenstrup 
skriver selv i sin Artikel, at "for 
N avneforskningen er det saare godt, 
at udenfor staaende kaster Tanker 
og Forslag ind i disse Studier". 
Med denne Udtalelse in mente og 
i Betragtning af mit Lokalkend8kab 
til og Interesse for den gamle Kron
og Kapitelsgaard, til hvis Historie 
jeg i en Række Aar lejlighedsvis 
har samlet Stof, fremkommer da 
dette mit lille Bidrag til Forklaring 
af 0rregaardnavnets Etymologi. 

Hallund pr Brønderslev, d. 26. Febr. 
t 1919. 

P. M. Rørsig. 

Fiskeriet 
i Viborgsøerne. 

-0-

Viborg Fiskeriforening 
afholdt den 15. Februar ordinær 
Generalforsamling paa Afholdshotel
let. Generalforsamlingen var ret 
godt, besøgt. 

Til Ordstyrer valgtes fhv. By
raadsmedlem, Murer A. Andersen. 

Formanden, MalermestOl' S. Sø
rensen, aflagde en udførlig og inter
essant Beretning om Virksomheden 
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i det forløbne Aar. Først mindede 
Formanden om den afsagte Dom 
angaaende Fiskerisporgsmaalet i 
Søerne, hvorved det nu var slaaet 
afgjort fast, at Kommunen var ene
berettiget til Fiskeriet; det gjaldt nu 
om at værne om denne Dom og paa
tale alt ulovligt Fiskeri, hvor og af 
hvem det end blev begaaet ved Sø
erne, og i den Henseende maatte 
Fiskeriforeningens Medlemmer yde 
Kommunen sin Yirksomme Støtte. 
Af Beretningen fremgik iøvrigf, at 
der om adskillige Spørgsmaal har 
været ført indgaaaende Forhandlin
ger med Byraadets Søudvalg, bl. a. 
om Anlæg af nye Ørreddamme i As
mild kloster Have, hvortil Byraadet 
har bevilget 1000 Kr., og om Indkøb 
af Yngel og Udsættelse af samme, 
ligesom Sugegasanlæget ogsaa havde 
været berørt under Forhandlingerne. 
Krigen havde ogsaa i dette Aar i 
nogen Grad lammet Foreningens 
Virksomhed, saa Sandartrogn og en
gelsk Aaleyngel ikke har kunnet 
fremskaffes, men der var dog sidste 
~ommer udsat 400 to- a treaarige 
Karper i Søerne af Størrelse indtil 
20 cm, ligesom Overdammens Be
holdning af Karusser ved Forenin
gens Foranstaltning var baaret i 
Salonsøen. Der var udklækk~t 20,000 
Stkr. Regnbueørredrogn i U dklæk
ningsanstalten i Asmildkl08ter Have, i 

hvortil Fiskeriselskabet velvilligsd 
havde overladt Anstalten, og den 
spæde Yngel var bleven anbragt, 
dels lige i Søerne, dels i Bassinerne 
og dels endelig i Dammen i Asmild
kloster Have. Ved et Uheld var Dæm
ningen til denne gennembrudt, og 
og de smaa Fisk var havnet i Søerne 
tidligere, end de var bestemte der
til. Ved Dammens Tømning, inden 
Udsætningen af den spæde Yngel 

samme, fandtes den at indeholde 
ca. 100 veludviklede Ørreder fra 
Aaret i <Forvejen, og disse blev 
ligeledes udsatte i Søerne. For
manden mindedes det store Fiske. 
dræt den 9. Januar i Aar, som 
indeholdt over 35;000 Pd. Skaller. 
I Løbet af det sidste Aar var for
uden disse 35,000 Pd. Fisk, 80m 
havde indbragt 6000 Kr., indfanget 
10,500 Pd. Brasen ("Bleer"), som 
havde indbragt 2700 Kr., og 800 Pd. 
Aal, som kun havde givet 1150 Kr., 
da de tildels var solgte til Byens 
Befolkning til billige Priser. Af 
Fortjenesten ,;- Fragt etc. faar Kom
munen en Tredjedel, medens ~'i8kerne 
faar to Tredjedele, hvoraf de af
holder alle Udgifter ved Opfisknin
gen, ligesom de løber hele Risikoen 
ved denne. Aaret har saaledes 
været godt for Kommunen, og det 
var værd at mindes, hvilken Fordel 
det var for Kommunen, at Fiskeriet 
i sin Tid ikke blev bortforpagtet. 
Der var nu bestilt 70,000, Stkr. 
Sandartrogn fra Sverrig og 30,000 
Sth. Regn bueørredrogn til U dklæk
ning, og der vilde blive draget Om
sorg for Fremskaffelsen af engelsk 
Aaleyngel, saa snart saadant kunde 
faau. 

Fiskehandler Laurbjerg - Schmidt 
gav forskellige Oplysninger om Sal. 
get af det store Skalleopdræt og 
tilføjede, at saa snart der atter blev 
aabent Vand i Sø~rne, vilde der 
blive gjort et kraftigt Forsøg paa 
at fortsætte Skallefiskeriet. Vinter
tiden var den bedste til Opfiskning 
af Ukrudtsfisk, og Priserne var til
med om Vinteren de største. I denne 
Forbindelse udtalte Taleren Ønske
ligheden om, at der herhjemme op
rettedes en Fiskekonservesfabrik, 
saa vi selv tjente Pengene ved Fa .. 
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brikationen af Konserves. Som det 
det er nu, sender vi Skallerne og 
andre Fisk til Tyskland og faar 
dem dog selv tilbage i Form af 
Fiskeboller. Taleren gav dernæst 
nogle Oplysninger om Eftersyn af 
Aaletrapperne 'ved Brunshaab og 
Søndermølle. Paa en Henvendelse 
til Fiskerikontrollen i Jylland havde 
denne svaret, at disse Trapper var 
i fyldestgørende Stand. 

Beretningen godkendtes. 

Kassereren, SIwmager V. Bjerg
sted, aflagde det reviderede Regn
skab, som godkendtes. Det udviste 
en Kassebeholdning af 122 Kr. 89 
øre. lIed lems antallet er lOG. 

Regnskabet godkendtes. 

Murer A. "Mikkelsen og Sagfører 
Handberg genvalgtes til Medlemmer 
af Bestyrelsen, og i Stedet for l<'a
briks arbejder Schiellerup- Høeg valg
tes Frugthandler Fr. Nielsen til 
Medlem af Agitationsudvalget. 

Vnder »Eventuelt" fødes en lang 
og interessant Forhandling, navnlig 
om Aalefiskeriet i Søerne. I denne 
Forhandling deltog bl. a. Formau
den, Murer A. Mikkelsen, Cigar
mager Morell, Laurbjerg-Schmidt, 
Arbl'jdiSmand Lundgreen, Guldsmed 
F. Christensen, Ordstyreren, Fabri
kant Holtegaard sen. og :\lurer ~. 
Andersen. Fra en Side næredes 
stærk Betænkelighed ved den fore
tagne Opfiskning af Aal, idet man 
mente, at den i væsentlig Grad for
mindskede Søernes Aalebestand . ' medens man fra anden SIde hæv-
dede, at Aalefiskeriet ikke kunde 
have nogen videre Betydning i saa 
Henseende. Enkelte Talere gjorde 
gældende, at Sugegasanlæget mu
ligvis havde cn skadelig Indflydelse 
paa Fiskebestanden, og at man 

maatte ha"e sin Opmærksomhed 
henvendt herpaa. 

Sagfører lIandberg fremhævede 
sluttelig som sin Opfattelse, at i en 
Sø paa 500 Tdr. Land spillede Ind
fangsten af 800 Pd. store Aal i et 
Aar ikke nogfjn videre Indflydelse 
paa Aalebestandens Størrelse, og at 
Indfangslen vel oven i Købet var 
til Gavn for Aalebestanden, da en 
FIske bestand !wlvfølgelig ogsaa 
skulde være Genstatld for en vis 
Fornyelse. Men hvad enten man 
nu mente saa eller saa om dette 
Spørgsmaal, opfordrede han Forsam
lingen til paa kraftigst mulig Maade 
at virke for Tilslutning til Fiskeri
foreningen, da denne efter hans 
Mening var et nødvendigt Middel 
til, at den fiskeriinteresserede Del 
af Borgerskabet kunde gøre sin Ind
flydelse gældende med Hensyn til 
Søernes D !'i f t. 

Del'lned sluttede Ordstyreren Ge
neralforsamlingen. 

I et efterfølgende Bestyrelses
møde konstituerede Bestyrelsen sig 
med Malermester S. Sørensen som 
Formand, Fiskehandler Laurbjerg
Schmidt som Næstformand, Sko
mager V. Bjergsted som Kasserer 
og Sagfører Handberg som Sekretær. 

(Viborg Stilts Folkeblad.) 

Jonas. 
-0-

(Sluttet.) 
N aar man fra det saakaldte "Jyde"

eller "Jødehul " ror en Del til Søs 
ud imod Fure-Søens Midt,e og kaster 
Ankel' paa den yderste Del af dette 
Rev, hænder det, naar Ankeret lidt 
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for voldsomt rører Grunden, at man 
hører en Lyd, som naar et stumpt 
Stykke Metal falder paa Stenbro. 
Det er Ankeret, der naar en af de 
enkelte store Sten, som ligger. her, 
og som har ligget her fra Istiden. 
Paa enkelte af disse Sten vil man 
endnu sikkert kunne se Skuringerne 
fra hine Tider, da Isen satte Mærker 
paa Stenene, medens de laa andet
steds, for saa til Slut at havne der, 
hvor de nu ligger. . 

Bunden er her snart blød, hvad 
man mærker paa Ankeret, der lige
som forsvinder i en grødagtig Un
derbund, hvori det ganske blødt 
sænker sig, uden at man hører en 
Lyd, og uden at en Haand, der for
sigtigt firer paa Trossen, mærker, 
naar Ankeret fik Bund, - snart leret, 
hvad Stødet og den dumpe Lyd 
overbeviser den vagtsomme Fisker i 
Baaden om, han som for en anden 
Gangs Skyld lægger Mærke til den 
Slags tilsyneladende smaa Iagttagel
ser, som følger enhver god Lystfisker 
paa Furesø og som ved fleraarig 
Studium siger ham, hvor han skal 
kaste sit Anker. 

En af disse store Sten var saa· 
ledes, at den dannede ligesom et 
Tagskæg i Lighed med dem, man 
saa paa de gamle Vagtbygninger i 
København. 

Under denne store Sten stod Jonas. 
Her havde han staaet længe, thi her 
var godt at være; han var beskyttet 
mod Lyset saaledes, at han selv Var 
uset og kunde se alting fra tre 
Sider. 

"Tagskægget" Var saa stort, at han, 
naar han stak Hovedet ud, kunde 
skimte op mod Overfladen og skraat 
ud til Siderne. 

Naar Skalleflokken traf Jydehuls
kammen, trak den langs denne, og 

Jonas behøvede blot at 81aa et Slag 
for at faa fat paa en af de saa vel
smagende Skaller. Det var den her
ligste Sommer, han endnu havde 
haft, han aad mere end han behø
vede, og efter den lette Fangst trak 
han sig tilbage i sin Bolig for at 
fortære sit Bytte; han blev tyk, 
trind og fed. 

Et Stykke ud!) saa han Vandaksene 
staa lodret i Vejret. 

Mellem dem og Stenene voksede 
den degenererede Vandpest som et 
Tæppe over Søens Bund, og over 
dette Tæppe foregik i Reglen hans 
Fangst. Seks til syv Skaller pr. Dag 
slugte ban, undertiden flere. Skalle
Hok ken hak forbi. Han udsøgte sit 
Bytte, greb med sine stærke Tænder 
den i Flokken, der i Øjeblikket 
syntes fedest, og vendte tilbage for 
at nyde Byttet. Det var en herlig 
Sommer. 

Naar Jonas undertideu faldt i 
Tanker, tænkte han paa Akvariet og 
paa Janos, og ofte med Rædsel 
tænkte han paa Skyggerne, som for
mentlig stadig drev deres lumske 
Spil i han befandt sig som i Edens 
Have, hvor man kunde plukke de 
dejligste Frugter saa mange, man 
lystedl" 

Vandpesten blev mere og meTe 
indskrumpen og fedtet, dens Blade 
krøllede sig mere og mere sammen. 
Vandaksene vat· begyndt at blive 
gule, deres Blade slimede og belagte 
med Aflejringen fra Overfladen, de 
havde ikke mere Evne til at skyde 
disse Aflejringer fra sig. Stænglerne 
blev blødere og blødere, og nu 
sænkede Vandaksene sig for til Slut 
at lægge sig over Vandpesten. 

I nere Dage var Skalleflokken 
ikke trukken forbi, de forandrede 
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Forhold havde ogsaa forandret dens 
Vandring. 

Jonas var stadIg fed og trind, 
men han var dog saa smaat. begyndt 
at tære paa sit eget Fedt, han læng
tes efter Føde; det maatte dog 
komme igen, ellers maaUe Jonas 
dø af Sult. 

Et Stykke nde, der, hvor Vand
aksene havde staaet, saa han nu en 
Skalle bevæge sig saa underligt, 
stadig i en Meters Afstand fra Bun
den; var den syg? Jonas svømmede 
hen imod den, lurede lidt, men saa 
saa den den tregrenede Krog i Ryggen 
paa Skallen. Skyggerne var i Nær
heden, og han vendte tilbage til 
Stenen; det var atter Minder om 
gamle Dage. Et Par Gange over
vejede han, han kunde dog have 
taget Fejl; 'men hans Skræk for 
Skyggerne holdt ham tilbage, saa 
hellere sulte. 

Nu sao, han et Stykke borte en 
enlig Skalle søge ned mod Bunden, 
han lurede paa den, og snart naa
ede den ned og trak langsomt hen 
mod Jonas. Hver Fiber var spændt 
i ham, han vovede næppe i Fangst. 
lyst og Sult at bevæge sin Rygfinne, 
nu var Skallen ham sikker, og kraf· 
tigere end nogensinde huggede han 
til og slugte Skallen, for det var 
jo længe siden, at han havde faaet 
Steg. Jonas gik tilbage til sin Plads; 
men snart mærkede han, at det var 
galt fat paa de Smerter, Bom han 
følte i Svælget; hurtig spyttede han 
Skallen ud, saa at den stod en 
halv Alen fra ham og virrede med 
Halen. 

Han saa de Rifter, hans 'randsæt 
havdo efterladt i Skallen, og saa 
samtidig, at Skallens ene øje hang 
ud af Hovedet paa den. Skallen 
blev staaende, stadig svømmende, 

og jo stærkere Skallen svømmede, 
jo mere smertede det i Svælget 
paa Jonas. Og nu mærkede han et 
Ryk, først i Mundvigene og omtrent 
samtidig i Svælget; han blev løftet 
op 'mod Overfladen. Da han var 
kommen herop, blændede Lyset, og 
som et Lyn for han ned mod sit 
gamle Sommerstade for atter at 
blive blændet af Lyset, da han 
paany blev trukket op mod Over
fladen. 

Stadig fulgte Skallen med. 
Paa Vejen op tænkte Jonas: mon 

det skulde være Skyggerne, og med 
nogle hurtige Tag søgte han op og 
slog et Sl,ag, saa han kom op over 
Vandspejlet for med et Plask at 
falde tilbage i sit Element. Han 
havde set Skyggerne; de laa deroppe 
i en lille brun Baad, han havde 
set dem ganske tydeligt, og først 
nu forstod han, at det var Livet, 
det gjaldt; han slog med Hovedet, 
gik Gang paa Gang paa Hovedet 
-til Bunds; men Skyggerne blev ved, 
de lod ham ingen Fred. 

Han kæmpede tappert, flere Gange 
var han' tæt ved Baaden og ligesaa 
hurtigt borte igen, det gentog sig 
mange Gange, ikke een Gang havde 
han Brug for sin Kraft til at slaa 
den tynde Line over j slog han til, 
syntes han, at han var fri, men mær
kede i samme Øjeblik Smerten i 
Svælget og at han langsomt atter 
blev trukken mod Skyggerne. Den 
løse Line var ham for stærk -
benyttet rigtigt i den kyndige Fi
skers Haand. 

Langsomt blev Jonas trukken ind 
mod Baaden, og da han var denne 
ganske nær, og Linen strammede 
mere end nogensinde, greb fem 
Fingre med et raat Tag om Jonas 
Nakke, det var, som han skulde 
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kende disse fem ~ingre, og et Bil
lede oprullede sig i hans Erindring 
om den Gang, han blev fisket op 
af Akvariet, men den Gang havde 
de fem Fingre, dog alligevel taget I 

l 

saa blødt, nu var deL som en Skrue-
stik, og Jonas gav nogle Lyde fra 
sig, der mindede om Lammets Bræ
gen, da han blev trukken inden
bords. 

Nogle kraftige Slag af en Aare
gaffel afsluttede Jonas Liv, langt 
ud over Søen lød Klaskene, da Li
vet udsluktes. 

Men der er endnu en Ting om 
Jonas, som jeg ikke kan lade være 
at omtale. 

Den samme Aften blev Jonas i 
kogt Tilstand med Peber, Løg og 
Laurbærblade serveret for et lille 
Selskab, som sagde, at en bedre 
6-Punds Gedde havde de aldrig 
faaet; det var en ganske vidunder
lig Gedde. Husmoderen følte sig. 
Saa fed en Gedde havde Selskabet 
endnu aldrig smagt, saadan en 
Ryg havde kun ellers Laks; men 
een var utilfreds, o/z det var ham, 
der havde fanget Gedden; han fik 
et Ben i Halsen. Paa denne Maade 
forsøgte J onas efter sin Død at 
hævne sig. 

O. S. J. 
(Lystfiskeri,Tidende). 

Mindre Meddelelse. 
-0-

Tysklands Indsøfiskeri. 
Ifølge Professor Schiemenez Be

regning giver Tysklands Indsøfiskeri 
ca. 125 Millioner kg Fisk om Aa
ret-med en Bruttoværdi af ca. 
125 Millioner Mark - og skulle 
saaledes række til omkring 2 kg 
Fisk pr. Aar og Ind'bygger. 

(Från Skog och Sj ø). 

En Kæmpetorsk. 
I Begyndelsen af Maj 1917 fal

bødes paa Torvet i Grimsby (Eng
land) en Torsk fra Islalld, som havde 
den enorme Vægt af 63 tyske Pund 
eller c. 263/4 kg. Fisken betaltes 
med en Pris af c. 26 Kr. 

(Die Fischerbote). 

Annoncer. 
-0-

Fiskemester. 
Som saadan søges fra l, April en 

vngre Mand, helst ugift, til en mindre 
barn kultur i Viborgegnen. 

Bill. mrkt. 619 til Bladets Kontor. 

Fisker søges. 
Fra April søges en Fisker til Hjælp 

ved Fiskeriundersøgelsernei nogle Maa
neder. Han maa helst· være kendt 
med almindeligt Søfiskeri (Vaad, Garn, 
Kroge) og kunne bøde Redskaberne. 
Man henvender sig til Da.:lster C. 
V. Ottf>rstl'øm. »Furehus«, Frede
riksdal ved Lyngby. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Øjneæ&'9 Yngel og Sættefisk af Bæk-9 Kilde
og Regnbneørred samt Sættefilk af Karper og Suder til bll
lieIIie Priser. Porfcionsørred, større 0rred, Karper og Suder købes 
og afhente. pall. nærmede Bane9tation mod Kontant. 

J. O. Ohriøtens6n. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og Qjneæg 
l alle Drredarter kubes .. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

Ojneæg, Yngel og, Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges . 

.§9~9d8K fl)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

rp;:;;:~ 
I større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer' 
købes og afhentes med Speeialvorn paa nærmede 

Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

G. Domaschke, 
.t'iøchhandluD"', Berlin 40, 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Filkeriinspektør, Magister Chr. I .. øftin"" Lykkesholmsalle 3 .~, Købe.havn. 

Trykt i Sorø Aegtrykkel'i (Aktieselskab) ved Plasmussell-Ib·.,h, 
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Forskellige for Fiskeri- I 
bedriften vigtige lavere 

Dyreformers Næring. 
-o-

l Allgem. Fisch-Zeitung Nr. 4, 
1916, offentliggjorde<'l nogle Under
søgelser af Dr. Hudolf Sachse og 
Dr. Richard Wohlgemuth. 

Ifølge Svensk Fiskeri-Tidsskrifts 
28. Aargang 1919, har disse For~ 

fattere fundet, at Larverne af Ohi
ronumus spec (en tem'melig stor, 
grøntfarvet llyggelarve) hovedsage
lig lever af Detritus (henfaldende 
Plante- og Dyrevæv) samt af Dia
tomeer (i Særdeleshed smaa For
mer); dernæst kommer visse Grøn
og Blaaalger. 

Larven af Myggen Ohironum'us. 
plomosus (en mørkerød Form, som l 
særlig findes i iltfattigt Vand), lever 

ogsaa hovedsagelig af Detritna og 
Diatomeer (Kiselalger). 

. Larven af Eristalis tenas (en Flue, 
der lever i Slam, og hvis Larve 
trives fortræffeligt i Gødningevand, 
lever mest af Flagellater, Diatomeer 
og Grønalger. 

Larven af 8imulium ernatum (en 
Myggeart, hvis Lltrve lever i rin
dende Vand), holder sigl1lest til 
Diatomeer og Grønalger, men fanger 
dog ogsaa Hjuldyr og Smaakrebs
dyr. 

Den ejendommelige Larve af 00-
rethara plumicornis (en ikke stik
kende Myggeart, hvis Larve lever 
pelagisk i Vandlagene ), er ude-' 
lukkende et Rovdyr, der lever af 
Smaakrebsdyr og lnsektlarver. 

Larven af Døgnfluen Cloeon dip
terum, fortærer Resterne af Kisel
alger, Traadalger og Grønalger. For 
Fiskehusholdningen baade i de frie 
Vande og i Damkulturerne er Slæg
ten Clooon derfor af stor Betyd
ning, fordi den omsætter de hen
faldende Plantedele i Vandene til 
god Fiskenæring, og Døgnfluen spU. 
ler derfor ogsaa, dels paa Grund af 
sin Størrelse, og dels som en Følge 
af den Talrighed, hvormed den fore
kommer, en betydelig Rolle i vQre 
Fiskevandes Økonomi. 
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Myggefamilien Oulex, den almin
delige Stikmyg, lever som Larve 
hovedsagelig af Kiselalger. 

Man vil af ovenstaaende forstaa, 
hvilken uhyre Betydning de her 
nævnte Larver har for vort Fersk
vandsfiskeri, idet de allerfleste af 
dem tjener til at omsætte unyttigt 
Plantestof og mikroskopiske Dyre
former til god og næringsrig Fiske
føde. 

Red. 

Ved Brasenlegen. 

enkelte Slag at Fisk ude i Bugten. 
Jeg tænkte, at den vilde komme op 
den Nat, men der saas ingen Brasen 
fra Land. Den følgende Nat var 
jeg dernede, og nu lod det til, 1:1 t 

I de var begyndte at komme, thi hist 
og her plaskede det ganske godt. 

Jeg gik derfor hen til gamle Jan 
og fortalte ham, at nu havde vi 
dem oppe. Men da vi kom derned, 
saa sagde Jan: "Maaske er der et 
Dusin oppe, flere er der da ikke, 
men vent til imorgen Aften, saa 
skal De faa at høre en anden Sang, 
hvis det bliver varmt i Vejret.« 

-0- Næste Dags Aften fulgtes Jan og 
Medens jeg opholdt mig i Vester- I jeg ned til den omtalte Bugt. Vi 

gotland havde jeg en Gang det Held I havde et meget langt Sættegarn 
at fange en stor Mængde Brasen, . med os. 
og det var Brasen, som var noget Det var en rigtig herlig Foraars
værd, den, der· fangedes i Sæfve- aften, det havde regnet lidt om 
længen, mørkegule, store og fede Dagen, og nu var det stille, lunt 
med vorteprydede Hoveder. og rigtig lummert. 

Det hørte med til mine Smaa- Fuglene sang sine Foraarssange, 
fornøjelser at fiske en Gang imellem medens vi gik igennem den store 
for at skaffe Gaardens Beboere lidt Egeskov, og fra Parkens kæmpe
frisk Fisk. store Træer hørtes Uglernes Skrig. 

Paa samme Gaard fandtes der en Da vi var komne ned til Bugten, 
gammel Fisker, som hjalp mig med fik vi virkelig at høre, at der var 
at lave Ruser og Net, og han for- "Gang i Sagerne", thi overalt hør
talte mig ogsaa, at naar Tjørnen tes Brasernes Pladsken i Vandet. 
blomstrer, saa leger Brasen. Paa "Nu er der da flere, end et Dusin", 
den Tid er det bedst at gaa paa sagde jeg til Jan. "Ja, pine Død 
Vagt om Nætterne og høre efter, er der det, men vent en Times Tid, 
om den slaar, og hvis det er Til- saa skal De faa høre". 
fældet, saa kom og fortæl mig det, Vi satte os ned paa nogle store 
sagde Fisker-Jan. J eg var den Sten og røg et Par Pip er. En Gang 
Gang ligesom nu meget fiskeriinter- imellem kom der en hel Del Menne
easeret, og havde aldrig set eller sker ned til Søen, thi de havde hørt, 
hørt en større Brasenleg, derfor be- at Brasenen legede i N at, og at 
gyndte jeg ogsaa at gaa ned til Skovfogeden og Fisker-Jan var der
Bugten en hel Uge, før de første nede for at fange dem. Ja, det 
Tjørneblomster begyndte at vise sig. blev en spændende Venten, thi ef-

Imidlertid synes det, som om tersom Tiden led, blev Slagene sta
Brasenen trak det ud med sin Leg, dig stærkere, og da Timen var gaaet, 
men saa endelig en Nat hørtes der var Bras~nerne "helt inde i Bugten, 
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hor de lavede hele Vandkaskader. 
"Hele Bugten er jo fuld åfFisk", 

sagde jeg til Jan. "Ja, der er 
mange, flere end jeg har hørt i 
mange Aar". 

Vi ventede endnu en Stund, til 
. Jan rejste sig. "Nu lægger vi ud, 

men ro stille og ret ,paa den store 
Vidiebusk". Vi begav os sall. ud 
paa det sorte Vllnd, og tyst og 
stille førte jeg Prammen frem mod 
Vidiebusken, medens Jan lagde det 
store Guru ud. 

Da det var overstaaet, sagde Jan: 
"Nu behøver vi ikke at tie stille 
længere, men ro nu ind i Bugten, 
sall. langt som vi flyder, sall. skal 
De se Løjer, og pas nu pall. Drenge 
og saml dem op, der løber op paa 
Land", raabte Jan til den store 
Drengeflok, som havde samlet sig 
paa Land. 

Da Prammen ikke kunde flyde 
længere, tog Jan den store "Puls
aare" frem. "Nu roer vi frem og 
tilbage en fem, seks Gange og pul
ser sall. meget vi kan", var Jans' 
Ordre til mig. Og nu blev der Liv 
i Bugten, jeg slog med Aarene og 
J an slog og stødte med sin "Puls.", 
sall. Dynd og Vand og Brasen hvirv
lede mellem hverandre, og Dren
gene raabte og skreg og fik travlt 
med at fange de Fisk, der løb pall. 
Land. Ja, det kan nok være, der 
var Fisk, det sall. man ogsaa pall. 
N ettet, hvor Korkene hoppede op 
og ned, og da vi roede frem sidste 
Gang, laa det næsten i en Bue ud
ad. 

,~Nu gælder det om at faa dem 
op, inden de kommer løs", sagde 
Jan, og vi begyndte at tage Garnet 
op. Og Brasen fandtes der i Gar
net, det skal jeg love for, men en 
stor Del af dem sad ganske løse. 

Da vi naaede Slutningen af Garnet 
saa vi begge forfærdelige ud af 
Brasenrogn og Dynd. ~fen nu var 
den store Fangst gjort. Vi maatte 
nu ro· i Land, saa at Tilskuerne 
kunde faa Lejlighed til at beundre 
vort Bytte. 

I det hele fan'gede vi 26~ Brasen 
og en Gedde. Mange af Brasenerne 
vejede 3 a 4 kg Stk., sall. det var 
en rigtig god Fangst. 

Den næste Nat var vi ogsaa ude 
for at forsøge vor Lykke, thi Jan 
paastod, at Brasen leger tre Nætter 
i Rad. Men den N at fik vi kun 19 
Stykker. 

Det følgende ARr var vi igen ude 
pall. Brasenfangst, men· det var ikke 
sall. godt, som det før omtalte. Ef
ter Jans' Mening var det fordi 
Vejret var lfor koldt og blæsende, 
og Garl\ene var ogsaa begyndt at 
raadne, sall. de fleste Fisk gik fra os. 
Men Jan vilde binde nye Garn til 
det følgende Aar, men den Leg 
kom jeg ikke til at være. med til, 
thi jeg rejste bort samme Efteraar. 

J. P-n. 
(Från Skog och Sjo.) 

Englands Fiske
forsyning. 

-0-

Jyllands Posten har modtaget føl
gende Brev fra England: 

Medens Krigen stod pall., havde 
vi mærkværdigt nok mere end til
strækkelig Forsyning af Fisk af alle 
Sorter; men ikke saasnart hører 
Krigen op, førend Fisk ligefrem 
synes sporløst at forsvinde. Folk, 
som har været her i Billingsgate 
hele deres Levetid, og jeg som nu 
ha.r været her nær pall. 30 Aar, har 
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aldrig oplevet den Mangel paa alle 
Sorter Fisk, som nu er til Stede. 

Grundene hertil er mange, helt 
uafhængige, forsaavidt de aldeles 
ikkf\' staar i Forbindelse med hin
anden, selvom de næsten alle er 
Følger af Krigen; men om end man 
forsøger at for~lare Tingene, saa 
vækker denne pludselige og abso
lute Mangel dog en vis Ængstelse i 
Ilandelskredsene, især da Mangelen 
nu har varet i næsten 3 Maaneder. 

Den væsenligste Grund er de af 
Staten fastsatte Maximalpriser, som 
er ens hele Landet over. Det er 
jo klart, at med en knap Fangst 
betaler det sig bedre for Fiske
handlerne at sælge paa Stedet, hvad 
de har, eller i de nærmest liggende 
Kjøbstæder, fremfor at sende Va
rerne til London, hvor Fragt og 

. Udgifter af anden Sort gør, at de 
faar mindre for Varerne, og det er 
et Spørgsmaal, om ikke London 
burde have haft en noget større 
Prisnotering end de andre Dele af 
Landet. Hovedstaden skulde jo gerne 
forsynes og det opnaas i et knapt 
Marked ikke med del? nuværende 
Ordning 

Dernæst maa Vejret, som i lange 
Tider har været stormfuldt og alt 
andet end passende for Fiskeri, bære 
Skylden, og har det vel ogsaa for 
en stor Del. Mangel paa Mandskab 
er en anden Faktor, en Del af Fi
skerne er ganske vist allerede de
mobifleerede, men det er forstaae
ligt, at disse nok ønsker efter deres 
farefulde og lange Hverv at være 
lidt i Ro, og det igen bevirker, at 
de Folk, som sædvanlig arbejder, 
men som er glade ved at se deres 
Venner og Familie IgJen, ogsaa 
holder Fridage, og det igen bety
der mindre Fisk. 

Endnu en Grund er det, at Ha
vene endnu langt fra er farefri Gg 

for en stor Del aflukkede for Fiske
fartøjer; Opfiskningen af Miner ~r 
endnu i fuld Gang og vil vare længe 
endnu, og for eindviede ser det lidt 
mærkeligt un, at Tyskerne. som dog 
har lagt de allerfleste af disse død
bringende Apparater ud, er helt fri 
for det farefulde Arbejde at opfiske 
deres egne Helvedesmaskiner. 

Som sagt, der er mange forskel
lige Grunde, som man taler om Mand 
og Mand. imellem og Knapheden er 
foruroligende, og Billingsgate er ikkei 
godt Humør, og det plejer det ellers 
ikke at mangle paa. 

Naa lad os haabe paa en snarlig 
Forbedring, saa at vi igen kan faa 
en rigelig Tilførsel af alle Sorter, 
Ferskvandsfisk indbefattet, som nu 
er en god Salgsvare her . 

London, 22. Januar 1919. 
Deres, ærbødige 

E. L. 8alomonsen. 

I Anledning af ovenstaaende Med
delelse har Redaktionen straks sat 
sig i Forbindelse med den danske 
Fiskerikonsulent i England, Kaptain 
A. Sølling, og fra ham modtaget 
følgende Svar: 

"Jeg har fa aet E. L. Salomon
sens Artikel, og det er vistnok fuld .. 
stændig rigtig seet fra en Fiskehand
lers Standpunkt,og vi udenforstaaende 
(i London) har faaet at føle, at Fi
sken baade har været knap og dyr, 
særlig da Kødrnangelen bevirker, at 
saamange flere Mennesker spiser 
Fisk. Med Hensyu til Ferskvands
fisk har der ogsaa været stor Man
gel; men denne Fisk spises fornem
melig af Jøderne og skal have væ
ret meget dyr. Ellers bruges jo al 
Slags Ferskvandsfisk, saRsom Gedder, 
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Suder, Karudser, Karper og Skaller 
etc. 

Imidlertid kan der foreløbig ikke 
sendes noget, da der som bekendt 
er close time (Salgsforbud for Ti
den) paa al Slags Ferskvandsfisk 
undtagen Aal fra 15. Marts til 15. 
Juni begge incl. Om der vil blive 
nogen Forkortelse paa Grund af de 
forandrede Forhold vides ikke. Jeg 
tror det ikke. 

Efter Kaptain Søllings Udtalel
ser at dømme, synes der saaledes 
ikke i Øjeblikket at være videre 
at gøre med Hensyn til Salg af 
Ferskvandsfisk i London. Et andet 
Spørgsmaal er rigtignok, om ikke 
den store Trang til Ferskvandsfisk, 
der jo faktisk er til Stede derovre, 
kunde benyttes som Løftestang, 
saa man ved kraftigst mulig Paavirk
ning paa de rette Steder, kunde for
maa de ellers uhyre konservative 
Englændere, til at forandre Sig
naler, saa Befolkningen i London 
blev sat i Stand til at forsyne sig 
med den ønskede Fisk. 

Red. 

Fiske-Maksimalprisernes 
Ophævelse. 

-0-

Som bekendt hviler den hidtil 
gældende FiskQordning paa et af 
den overordentlige Kommission af 
1914 vedtaget J!orslag, der af In
denrigsministeriet er givet Lovkraft. 

Paa Styrelsesmødet d. ]. Marts 
vedtog Bestyrelsen enstemmig paa 
virksomste l\bade at arbejde for, at 
Maksimalpriserne ophævedes og Eks
porten til Udlandet frigaves. 

Bestyrelsen forudsaa, at der med 
den rigeligere Tilførsel af Motor-

Brændselsolie og Petroleum, selv 
med de nuværende faa Redskaber 
let kunde blive et Foraarsfiskeri, 
hvoraf Landet ikke kunde aftage 
Halvdelen. Følgen heraf vilde blive, 
at Priserne, fordi der ikke var Ud
førsel, vilde blive trykket saa langt 
ned, saa Fangstfortjen(jsten paa 
Grundlag af de nuværende Omkost
ninger næppe vilde dækkes, medens 
Konsumenterne vedblivende maatte 
betale Detail-Nlaksimalpriser, selv 
om Fiskehandlerne havde købt Fi
sken til langt under Maksimalpris. 

Men forinden Dansk Fiskerifor
enings Henvendelser til Regeringen 
om nette Spørgsmaal fandt Sted 
(hvilket skete nogle Dage efter nævnte 
Bestyrelsesmøde) tog den overor
dentlige Kommission Sagen op i 
dens Fiskeriudvalg og naar denne 
Artikel læses, er Maksimalpriserne 
ventelig ophævet og Udførselen fri
givet. til Sverri g og Storbritanien. 

Det forlyder derimod, at diplo
matiske Overenskomster endnu hin
drer, at Eksporten til TY!lkland kan 
frigives. - Vi kender il1:ke Grund
laget for det bestemte Kvantum, der 
fremdeles kan eksporteres, men vi 
ved, at denne Indskrænkning i Eks
pQrtretten vil ramme det danske 
Fiskerierhverv megethaardt og virke 
heltud lammende· for Vesterhavs
fiskeriet, der hidtil har haft sin 
Hovedafsætning til Tyskland. Vi kan 
derfor ikke undlade at henstille, at 
alle Kræfter sættes i Bevægelse for 
at faa nævnte Eksport frigjort. 

(Dansk Fi"keritidende.) 

Frysning af Fisk. 
-0-

En norsk Opfindelse. 
I "Politiken"s Norge-Afdeling læ .. 

ses den 17. ds. følgende I 
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Den norske Eksport af Fisk har 
s,om bekendt tidlig:ere været meget 
stor og vil antagelig ogsaa, naar 
det frie Samkvem mellem N atio
nerne atter kan genoptages i fuld 
Udstrækning,vende tilbage til Lan
det. En af de Eksportvarer, som 
særlig er. blevet solgt stærkt fra 
Norge, er frossen Fisk. De hertil 
tidligere anvendte Metoder har dog 
haft forskellige Mangler, og det er 
derfor af stor Betydning, at der for 
nogen Tid Siden paa Frysningsom
raadet er blevet gjort en udmærket 
Opfindelse af Diplomingeniør Bull 
i Samarbejde med Diplomingeniør 
Johannesen. Der er udtaget Patent 
paa Opfindelsen, der har faaet Nav
net "Blok". 

Det nye Patent er blevet købt af 
A/S Næringsmiddelindustri, der har 
udtaget Verdenspatenter og startet 
en Række Anlæg mod Nord for at 
udnytte det. 

Patentet gaar i Korthed ud paa 
følgende: Efter at Fisken er vasket, 
bliver den sat ind i en Kasseramme, 
hvis Bund og Laag dannes af Net
ting. Derpaa sættes Kassen ind i 
en Frysevogn, som køres ind i Re
frigatorkummen.' I Løbet af to Ti
m~r er Fisken helt gennem frossen. 
Efter Optagningen bliver den saa 
overrislet med Vand, der lægger 
sig som en Hinde om Fisken. Ved 
denne Behandlingsmaade viser det 
sig nemlig,. at Fiskens Optøning sker 
samtidig gennem hele Blokken. 

Herefter bliver den blokfrosne 
Fisk rammevis lagt i Kasser, idet 
4-5 Rammer tilsammen udgør en 
eksportklar Kasse indeholdende ca. 
140 kg Fisk. 

Den store Fordel, som denne Me
tode frembyder, er, at den blokfros
ue Fisk indeholder forholdsvis dob. 

belt saa meget Is pr. Kasse, som 
iset Fisk. Men til Trods herfor 
spares en Tredjedel i Emballage, 
hvilket naturligvis er af stor Betyd
ning ved ·Forsendelse paa lange 
Distancer. Som Følge af denne 
dobbelte Ismængde kan Fisken taala 
en dobbelt saa lang Transport som 
ved almindelig Isning. Og Fragt
besparelsen udgør ca. 35 pet. 

Der er foretaget Forsøgsforsen
delser af Fisk, bl. a. til Wien. 
Generalkonsulatet der i Byen har 
bered villigt in dhentet en Række 
Udtalelser om Fiskenes Konsistens 
og Godhed efter den lange Trans
port. Det fremgaar heraf, at Fisken 
viste sig at være udmærket og 
vandt almindelig Anerkendelse. Det 
udtales af Fagmænd, at Torsken 
staar over de der almindelig kendte 
Fiskesorter "SeheIl" og "Tagosch II, 
der henregnes blandt Selskabsspise. 
Samtlige U dtalelser er meget ro
sende, og. man har kun det bedste 
at sige om Fiskens Kvalitet og 
Godhed. 

A/S Næringsmiddelindustri blev 
startet den 19. April i Fjor med 
en Aktiekapilal paa 305,000 Kr. I 
Harsad er oprettet et Fryseri og 
en Emballagefabrik. lAndenes 
"Mindes Fryseri, Tranpresseri og 
Kogeri." Ligeledes har man her 
opført et Tørvegasværk, der viser 
sig at fungere udmærket. Blot af 
Biproduktet Tjære har man hidtil 
forstaaet at kunne dække Omkost
ningerne ved Maskinerne. I Hon
ningsvaag er man netop færdig med 
Opførelsen af Bygninger, og for 
Tiden installeres Maskinerne. Paa 
de to førstnævnte Steder er Virk· 
somheden i fuld Gang. Omsætnin
gen betegnes som sikret. Men de 
oversøiske Markeder et' jo endnu 
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praktisk talt lukket, hvorfor man 
foreløbig maa nøjes med de inden
landske Leverancer. Det kan næv
nns, at en PrøvefoJ'sendelse er an
kommet til Fiskecentralen. Og i 
denne Kødmanglens Tid vil en for
øget Tilførsel af første Klasses fersk 
Fisk blive modtaget med Glæde. 

Der er næppe Tvivl om, at den 
norske Fiskeeksport herefter vil faa 
et betydeligt Opsving, idet den nye 
Eksportmaade byder saa mange 
Fordele, aL disse ikke kan andet 
end udløse sig i store Resultater. 

En 

(Dansk Fiskeritidende). 

Anekdoter. 
-0-

Streng Logik. 
Skotte ved Navn John Mac 

N ab plejede at drikke sig et Glas 
skotsk Whisky hver Aften. Hans gode 
Hustru fremsatte punktlig paa Bor
det hver Aften KI. 10 Whiskyflasken 
og et Glas. I femten Aar havde 
John aldrig drukket mere end det 
samme Glas om Aftenen, men en 
Mandagaften tog han sig pludselig 
to Glas. "Drikker Du to hele Glas?" 
spurgte hans Hustru. "Ja, det gjorde 
jeg", svarede John højtideligt. "Og 
hvad er Meningen med denne Over
flødighed?" "Jo, det forholder sig 
saaledes: Præsten sagde i sin Præ
diken i Gaar, at hver Mand besiaar 
i Virkeligheden af to - den mate
rielle Mand og den immaterielle, et 

. ydre og et indre Menneske, saa at 
sige, og jeg synes derfor, at et 
eneste Glas til begge to var for lidt. 

Hustruen. sagde ingenting, men 
næste Aften KI. IO fremsatte hun 
pall. Bordet i Stedet for Flasken og 
et Glas, to Glas, et fuldt og et 
tomt. 

"Hvorfor har Du sat det tomme 
Glas frem?" spurgte Mac Nab. 

. "De er begge fulde", svarede 
Hustruen. 

".Teg kan da se, at det ene er 
tomt!" 

"Vist ikke! Det ene er fuldt af 
materiel Whisky. Det er til den 
materielle Mand. Det andet er fuldt 
af immateriel Whisky. Det er til 
den immaterielle Mand, forstaar 
Du ?" 

Og John var tvungen til at tilstaa, 
at han' forstod det. 

(Från Sko g och Sjø). 

Annoncer. 
-0-

Fisker søges. 
Fra April søges en Fisker til Hjælp 

ved Fiskeriundersøgelserne i nogle l\faa
neder. Han maa helst være kendt 
med almindeligt Søfiskeri (Vaad, Garn, 
Kroge) og kunne bøde Redskaberne. 
Man henvender sig til lDaa-i8ter C. 
V. Ottf'rstrøm. »Furehus«(, Frede
riksdal ved Lyngby. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæ&,. 'Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til Idl
licste Priller. Porfionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentei paa. nærmede Baneøtation mod Kontant. 

J. O. Ohrt.ttm36ft. 
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Portions-Ørred, 
.tørre ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhe~tes i Specialvogn paa Sælgeren!! nærmeste Jernbanestation. 

--=~. Kontant BetaUn,. ~=--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dJ/~J/d8K f/) am Kultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &'; P. Jørg~nsen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 4,8. 
Lejrskov 16. 

~ 

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

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærme.t. 
Jernbane.tation. 

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

G. Domaschke, 
Fi.ehhandlung, ReI'lin 4,0, 

IÅehrtentra •• e :8-:'. 
Telegr.~Adr.: Forellenhandel. 

Filkeriinspektør, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, Købeahava. 
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Den engelske Aaleyngel. ! 
-0-

Desværre maa vi nu meddele For
eningens Medlemmer, at der næppe 
er nogen Udsigt til, at vi iaar faar 
en Import i Gang af er.gelsk Aale
yngel til Danmark. 

Efter Redaktionens Opfordring har 
den danske Fiskeriagent i London, 
Capt. Sølling i længere Tid forhand
let med Sekretæren for the Fresh 
lVater Fish Committe, for at udvirke, 
at, "Elvers", som Englænderne kal
der den spæde Aaleyngel, kunde 
blive exporteret til Danmark. 

Nu foreligger der imidlertid et 
endeligt Svar herpaa fra den om
talte Sektretær, og det gaar ud paa, I 
at Englænderne skal først have An
ledning til at tage, hvad de behø- j 
ver af Yngelen, derefter kommer 

Englands Allierede og endelig de 
Neutrale. 

Tilsyneladende ser dette jo ud, 
som en ren og skær Afvisning til 
Danmark, og det kan ogsua godt 
være - som Forholdene i Øjeblik
fet ligger - at Resultatet som oven
for nævnt bliver negativt for vort 
Vedkommende iaar; men med mit 
Kendskab til Sagen, tror jeg, at der 
til næste Aar maa kunne træffes en 
fornuftig Ordning af Spørgsmaalet, 
naar det hele bliver· grebet rigtig 
an fra Begyndelsen. 

I Øjeblikket er Slagordet "Hele 
England for Englænderne" saa meget 
i Kurs, at nogen Indvirkning fra 
anden Side næppe vil have megen 
Udsigt, til at lykkes; men med Ti
den taber den Slags Teorier noget 
af deres Kraft, efterhaanden som Be
greberne afklares og Befolkningen 
i de krigsførende Lande vender 
tilbage til Fredens Sysler. 

Saa meget mere forekommer det 
mig, at denne Antagelse har Krav 
pa.a Tiltro, som Englænderne selv 
næppe vil benytte sig af Tilbudet 
om Aaleyngel i noget større Om
fang; i alle Tilfælde bliver dOet al
deles sikkert i langt ringere Grad 
end det var Tilfældet med Tysker
ne, der begyndte pao. den rationelle 
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Fangst af den engelske Aaleyngel 
og exporterede den i store Mæng~ 
gennem Deutsche~Fischerei~ Ve re in 
til alle Tysklands Egne. 

Og den Gang Sagen var ~lagt· i 
Tyskernes Hænder, var der dog in~ 
tet til Hinder for, at vi gennem 
dem fik, hvad vi behøvede. Man 
kan derfor ikke tænke sig andet 
end, at selvom England skal for
synes først, kan der endda blive 
rigelig Aaleyngel til Skandinavien, 
da Englands Allierede Frankrig og 
Italien, som ellers skulde komme i 
første Række, hver for sig, har ri~ 

gelig og god Adgang til Fangst . af 
den AaleYllgel, de behøver. 

Som sagt "kommer '!'id, kommPr 
Raad!" Vi nærer ingen som helst 
Tvivl om, at Exporten her til Lan
det atter skal komme i Gang; men 
selvfølgelig' maa der passes ;Paa, 
naar det rette Tidspunkt melder sig, 
idet selv Englænderne forstaar, at 
De overmaade godt kan undvære 
noget af deres Overfiødighed. Umu
ligt er det heller ikke, at det alle
rede iaar gaar op for de engelske 
Fiskerimyndigheder, at der er rige
ligt tilstede af den efterspurgte Va
re; i saa Tilfælde vil vi ogsaa faa 
vor Part af Aaleyngelen indevæ
rende Foraar. 

Red. 

Telegram fra Capt. 
Sølling. 

Under 26. Marts har Redaktionen 
modtaget følgende Telegram fra Capt. 
Sølling. 

"Fiskeriet af "Elvers" (Aale
yngel) er ikke begyndt endnu, 

for Øjeblikket er der kun lidet 
Haab om Elversexport i Aar. 

Sølling. 

Gedefiskeri med Dukke. 
-0-

Fra Hr. Sekretær Videbæk, Dansk 
Fiskeriforening, har Redaktionen 
modtaget følgende Forespørgsel: 

"I Sorøegnen bruges eller har 
yæret brugt et flydende Agnredskab, 
den saakaldte "Dukke" lavet af Flæg 
paa den Ma-ade, at 4 il, 5 Flæg 
gøres lige lange, ombøjes paa 
Midten og snøres sammen ne
denfor Ombøjningen og danner den 
saakaldte "Dukke"; Navnet kommer 
rimeligvis af, at den i meget min
der om en af Smaapigorne selvla
vet Dukke. Fra Snoren om Halsen 
paa dene Dukke udgaar en Krog
linie med levende Agn; denne Line 
snoes løst om Dukken neden for 
Halsen og driver i Søen. Dette Fi
skeredskab benyttes til Geddefiskeri ; 
men ogsaa Aal og Aborre bider 
derpaa". 

I Anledning af ovenstaaende skal 
vi meddele, at der meget rigtig som 
Hr. Sekretær Videbæk formoder, i 
Sorø Egnen benyttes et lignende 
Redskab, som ovenfor beskrevet til 
Fangst af Gedder. 

Den saakaldte Dukke laves . dog 
lige saa ofte af en halv Snes om
bøjede Siv, som af Flæg. Dukkens 
Længde er ca. 30 cm. Lidt over 
Midten af Dukken er Snoren fra 
Halsen vundet om Dukken, og paa 
samme Sted er Snoren ogsaa, ca. 
2 Meter fra Krogen, fæstnet med 
et løst Stik} som ved det mindste 
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Ryk af en Fisk paa Krogen løber 
ud. 

Krogen er gærne tregrenet og 
Agnfisken anbringes paa den mind
ste Krog. Foran Krogen bør der 

• altid være et solidt Forfang. 
Hvis der er Fisk paa Krogen, 

kan man se det i lang Afstand paa 
selve Dukkens Form, idet hele Li
nen; der er snoet om Livet paa 
Dukken, i aaa Tilfælde er løbet af. 
og Dukkens Kjole derfor ligger lld
paa Vandet. 

Rcd. 

Fra en Fisketur i 
Nordsøen. 

-0-

En tidlig Morgenstund i .Jnni 1 B 15 
tog vi ud fra Skagens Havn for at 
drive Fiskeri i Nordsøen. Yi havde 
lang Vej til Fiskepladsen og var 
kommen temmelig sent af Sted, saa 
Maskinen fik Lov at strække ud. 

Hen paa Eftermiddagen, - vi be
fandt os da ea. 70 Kvartmil Vest 
for Skagen, fik vi øje paa en 
J olle, der laa med "Sjov" til. Vi 
sejlede hen til den og saa, at der 
befandt sig 9 Mand i den. De var 
meget pjaltede og snavsede, og vi 
troede i Førstningen, at det var 
Russere, men ved at spørge dem 
ud, fik vi at vide, at det var Ty
skere. 

Da vi havde faaet dem paa Dæk
ket og Jollen firet agterud, begyndte 
Ti at spørge, og Kokken, der talte 
nogenlunde godt Dansk, forklarede 
os, at de var Folk fra en tysk Traw
ler, og at . de havde været paa Fi
skeri en Mils Vej længere vestpaa; 

men KI. 11 om Formiddagen var 
en enge hk Undervandsbaad løbet 
paa Siden af dem og beordret dem 
i Baaden og ro væk hurtigst mulig. 
Hvor nødig de vilde, maatte Ordren 
efterkommes, og. de var gaaet i 
Baaden og roet væk. EngelskmæIl
dene var gaaet om Bord i Trawle
ren, men Tyskerne vidste ikke, hvad 
de havde lavet ved den; de mente, 
at der var bleven lagt on Bombe i 
Skibet. . 

Kokken beklagede sig mest over 
en Gryde Grønærter og Flæsk; som 
do skulde have til Middag, - nu 
var det forlist. 

Vi spurgte dem, hvor vi skulde 
sejle dem hen og fik at vide, at 
del' længere østpaa laa en anden 
tysk Trawler. Den fandt vi snart, 
og efter at vore Tyskere havde 
raabt nogle Ord, sagde de Farvel 
tilos, gik i Baaden og roede over 
til deres Landsmænd, der straks fik 
Redskaberne ind og dampede hiem. 
efter. 

Yi skulde nu til at tænke paa 
Fiskeriet, og efter et Par Timers 
Sejleds ankrede vi og fik Vaadet 
sat. De andre Kuttere, som havde 
været i Følge med os, kunde vi 
ikke se noget til, de var længere 
vestpa a, lllen vi kunde lige skimte 
Masterne af en Damper, og da vi 

,tog Kikkerten op, kunde vi gennem 
den se nogle mindre :Fartøjer, der 
laa rundt om Damperen. 

Vi tænkte ikke videre over det, 
men begyndte at tage Vaadot ind, 
og da der ikke var ret mange Fisk, 
lettede vi og stod vestefter for at 
finde de andre Skagenskuttere. 

Dem fandt vi ogsaa, - men ikke 
i Færd med Fiskeri. - De laa paa 
Siden af en Trawler, og da vikom 
nærmere, kunde vi af Navn og Hjem-
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sted paa Trawleren sej at det var 
den samme, som Tyskerne havde 
forladt, og som de troede, Isa paa 
Havets Bund. 

Vi kunde jo ikke rigtig forstaa 
dette her, men det var da gaaet 
!laadan til, at da de-andre Skagens
kuttere var løbet forbi os og læn
gere vestpaa, var de kommen forbi 
Trawleren og da de syntes, at den 
laa sall. lavt pall. Vandet, og der in
gen Røg kom op af Skorstenen, 
vilde de hen og se lidt nærmere 
paa den. De løb paa Siden af. 
den og prajede, men da der ingen 
};'olk: viste sig paa Dækket, gik 
Skagboerne om BOl·d. 

De blev snart klar over, at det 
var en Havarist, og at der skulde 
gøres noget i en Fart, hvis den 
skulde bjerge.s. Den laa ankret 
op i Trawlen, som Tyskerne ikke 
havde faaet ind, og Vandet var ved 
at naa Dækket paa Agterskibet. 

Paa dette Tidspunkt var der seks 
Kuttere til Stede, og der kom 
nu to Mand fra hver Kutter om 
Bord i Trawleren og begyndte 
ihærdigt at øse Vandet af den. 
Det hjalp ikke ret meget til at be
gynde med, Vandet steg omtrent 
lige saa hurtigt, som de øste ud, 
men efter 3 -4 Timers Arbejde, op
dagede de, hvor Lækken var. Det 
var det store Vandrør, hvorigennem 
Maskinen skyller Afkølingsvandet 
ud, der var savet halvt over, for 
at Vandet kunde strømme ind, og 
da det blev tættet, gik det rask 
fremad med Arbejdet. 

Imidlertid var vi kommen til 
Stede, og nu blev Trawlen kappet 
fra, Kutterne spændt for, og efter 
14 Timers Sejlads naaede vi Ska
gells Havn, - der blev ikke me
get Fiskeri af det paa den Tur. -

Der var bleven pumpet hele Ve
jen hjemad, sall. der var kun et 
Par Fod Vand i Trawleren, da vi 
naaede Havn. Vi gav os nu i Lag 
med at lempe Kullene, som fra 
Rummene var skyllet ind i Maskin- • 
rummet. Derefter spulede vi over
alt og lagde saa Trawleren midt i 
Havnen, til Tyskerne kom for at 
hente den. 

I Lasten var et Hundrede Kurve 
Fisk, som blev solgt ved Auktion. 
Proviant var der ikke meget af, 5 

6 Rugbrød og l lille Tønde Kød, 
- allerede en Begyndelse paa de 
smaa tyske Rationeringer. -

Der blev nu indledet ~"orhand
ling med Rhederiet og Assurancen, 
som tilbød os en Bjergeløn paa 
20,000 Kr., h vilket blev modtaget. 

En Maaned efter kom Mandska
bet for at hente Skibet. 

Ole Chr. Jensen, 
Skagen. 

(Fra Havet). 

Fiskernarkedet i 
England. 

-o--

Ifølge en Meddelelse fra Fiske
importør Salomonsen & Co., Lon
don, dateret 13. Marts l!H9, er Pri
serne paa Ferskvandsfisk saasom: 
Karper, Gedder og Brasen meget 
høje for Tiden i London. 

V or Fiskeeksport til 
Tyskland. 

-0-

Paa Bestyrelsesmødet i »Dansk F. 
F.« udtalte Formanden (refereret i Xr. 



Nr. 1. Jrerskvandsfiskeribladet 4\1 

3 af D. F. Td.), at Fiskesendingerne 

svandt ind til Halvdelen, før de lIaae(le 

deres Bestemmelsessteder indenfor den 

tyske Rigsgrænse. En hjemvendt Dan

sker, der under hele Krigen hat' været 

ansat j Central-Organisationen for Im

porten af dansk fersk Fisk og kender 

sehaft« efler Bevolutionen et beroligen 

Cirkulære; lllen imellem den 7. og 9. 

Febt'uar stod f. Eks. paa Banelinierne 

i Sle~wig og Holst,'ll ea, 50 \Yaggon'er 

fersk Fisk og kunde ikke befordres, 

[ord i Jernbaueembedsmændene som 

Pl'Otest mod Spartaclls-Uroligkederne 

Org~nisatiollen fra HdehskOUll1lissar strejke(le i 2 Dage, l'\u var det heldig-

von Flugge til de mindste Fordelillgs

pladser, vilde i Tilknytning hertil gerne 

have Lov at oplyse følgende: 

De Tab, der Cl' tilføjet danske Salgs

foreninger og Fiskeeksportørel: ved 

kOllstatel';}t Undervægt hos de forskel

lige »Zentrall1schmiidde« kan for stør

ste Parten ikke føres tilbage til Tyve

rier, der sket' under Transporten, men 

fil de uforsvarlige Forhold, der herske]' 

pau Ankolllststedel'ne, Hver Kusk, hver 

Arbejder, ja, endog de, (lal' er sat til 

at passe paa disse, tager ikke alene li! 

eget Brug, lllen har deres lille private 

Detail-»Gesehiift«, der, gruudet paa de 

»hillige Indkøb(" giver et godt Over

skud og fristet· til Gentagelse. Selv

følgelig forsøger Ledelsell at kOlllme 

dette Uvæsen til Livs; men det har 

hidtil værøt frugte løse Anstrengelse!' 

Det el' sjældnere, at en Sending ind: 

træn'er paa Ankomststationen i hestjaa

len Tilfælde; og i saadanue Tilfajde el' 

Banen ansvarlig for Tyveriet og heta

ler flll(l Erstatninll, selv 0111 der ogsaa 

hengaar nogen Tid før en saadan Er

statningssag gaar i Orden. 

Tabene, der opstaar ved Ol1lsorte

ringer, falder tit uretfærdigt, idet kun 

en ringe Del af Sendingel'lle kan Olll

sorteres, og de, der da er saa uheldige 

at blive hrugt som Stikprøve, maa tage 

Tabene. 

:\1 en sidst, ikke mindst er det 

de usikre Transportforhold, der by~er 

de danske Eksport-Firmaer den største 

Hisiko. Ganske vist udsendte det for

henværende »Zentral Einkaufs Gesell-

vis t O Graders Fmst; men havde det 

været 10 til 20 Graders Varme, hvor

ledes havde da den Vare set ud, der 

var ankolllmen til Bestemmelsesstederne 

og hvem skulde uæt'e Tabene? Det el' 

sikkert et Spøl'gsmaal, Afsenderne har 

nelllt ved at besvare. 

~u el' der kOllImen Petroleulll tt! 

Landet, og Fhikeredskahel'l1e indlI'æfrer 

ogsaa; lllal! kan vente, at det danske 

Fiskeri Olll kort Tid "il !lol'ere som in

gen Sinde rør, men hvor skal vi hen llled 
yore Fisk'? 

Der skrives øjeblikkelig meget om 

Ci)keeksport til England, men har Eng

land ikke Fisk nok, saa snm" det kom

mer nogenlulH!e under Fredsforhold? 

Det engelske Fiskeri gav for Krigen 

san stort et Ovrrskud, at der fra Eng

land drn-es en anselig Eksport til Tysk

land. I Nødsfald ligger Holland meget 

bedre end vi, del' aldrig Yillmnne und

gaa store Transportomkostninger. 

Nej, vend øjet mod syd, der hm' 

Yi i (le første 10 Aar Aftagere til etllYert 

KnllllullI f(~rsk Fisk og til gode Priser. 

Der er ganske vist i Tyskland dannet 

Ilse :\1illion-Selskabel' til Ophjælp af 

(let tyske Fiskeri, men disse vil højst 

nl're i Stand til at forsyne den nord

lige Del, Illedens Midt- og Syd-Tysk

land, Bøhmen, 0stcrrig og Dele af Po

len altid vil være gode Købere til danI. 
Fisk. • 

Men hvorledes skal vi 0pllaa Be

tryggelse fOl', at vi ikke kommer til at 

lide Tab yed de nsolide Forhold, der 

!terkel' og sau(lsynligvis foreløbig blive!' 
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herskende i Tyskland? Forlang, at Fi

skesendingerne bliver overtaget yed 

Grænsestationerne, muligvis kontrolle

rede af en dansk Tillidsmand. Da vi 

for Danmarl{s Vedkollllnendc kun har 

dels-Selskaber, og jeg er overbevist om, 

at ovenstaaende saa ,vel SOI11 andre 

nytlebringende Fordringer, let kan sæt
tes igennem. 

Andelsbevægels;m er )Tidens 'fegn«, 
treJernballeforbindelser med Tyskland, og kun gennem Andelsforeningerne 

kan Omkostningerne ved Foretagendet som et sluttet Hele kan der opnaas et 
paa begge Sider ikke blive overvæl- Resultat. Il. 

dende, saa meget mere som Hepræsen-

tanterne for det forhenværende »Zell-

tral-Einkauf-Gesellsehaft« stadig el' bo-
siddende ved Grænsestationerne. 

Da Hevolutiollen udbrød, og de 

danske Fiskesendinger i nogle Dage 
udeblev, fodlandlede man i Z. E. G. 

0111 at overtage Varerne ved Grænsell; 

men da der ikke blev stillet Krav her-

om fra dansk Side, lod lllall alt gml 
sin vante Gang. Men nu staar Somme

ren for Døren, og Sagen ligger andel" 

ledes. Enhver der har drevet Eksport, 

vcd, hvad det vil sige, naar det er varmt, 

og der indtræffer en Transportforsi$~ 

kelse - lad saa Varen være saa godt 

behandlet med Is, som vel Illuligt 

Skelettering af store 
Gedde- og andre Fiske

hoveder. 
(:) 

Et ubeskadiget Fiskehoved, som 
er bestemt til Skelettering, lægges 
nogle faa Dage i rindende Vand, 
for at saa meget Blod som muligt 
kan trække ud af det. Derefter 
fremstilles en svag c. 25-30 Ofo 
Alkoholdopløsning, i hvilket man 
lægger Hovedet ned, saa det er 

Desværre er der ingen Udsigt til, 

at Handelen, særlig Im}lorthandelen, 

indenfor Tyskland bliver frigivet, nayn-

I fuldstændig dækket af Yædsken, 

lig begrundet pau Tysklands tinanciellc , 
Besværligheder, hvilke sikkert ikke 

lader sig udrydde i de første Aur. Sik

kert bliver vi nødt til at !lnde os i de 

Bestemmelser og Priser, der bliver os 

foresl;;revne af »Reichserniihruugsamt« 

i Berlin. 

,Men vi har ogsaa Lov at stille For· 

drillger, og disse kan kUIl gennel1lføres, 

naar der optrædes sumlet. Det er en 
Opgave, der man være Fiskesnlgsfor

cningernes største, at s~rge for, at Eks

porten opnuar de størst llIulige Fordele. 

Fisk~eksportørerne har hidtil kun op· 

naael lidt i den Hetning, fordi de mang

lede Enigheden, var Konkurrenter og 

søgte at opnaa Fordele paa hinandens 

Dekostning. Slut jer sammen alle An-

Præparatet bliver liggende saa
ledes, indtil Bløddelene begynder 
at blive møre. (Man maa ofte se 
efter, for at det ikke skal falde fra 
hinanden). Derefter skraber man 
løs paa Bløddelene med en ikke for 
skarp Kniv, man lader alle Senerne 
mellem de forskellige Ben forblive 
urørte. (Dette er et meget besvær
ligt Arbejde, men af dets Omhygge
lighed beror hele Skelletteringen.) 
N aar dette er gjort maa Præpara
tet tørres noget. For at trække 
Fedtet ud af Præparatet lægger 
man derflfter det tørrede Hoved 
nogle Dage i ren fortyndot Benzin 
eller Svolvæther. (Man maa være 
forsigtig med at omgaas disse Væd
sker, da de er letantændelige). Der
efter (øl'res Præparatet atter. Hvis 
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man vil blege det nu færdige Fiske- I 

hoved, saa at det bliver smukt hvidt 
lægger man det et Par Dage i en 
Vandopløsning af Superoxid (dette 
maa man dog ogsaa være noget var
som med, da man resikerer at Be
nene løsnes ved for lang Henliggen 
i Vædsken). 

Til Slutning bringes Hovedet ved 
ved Hjælp af smaa indsatte Træ
stumper og fin Staal straad i rigtig 
Stilling og tørres derefter endelig. 

Præparatet opbevares bedst un
der Glas. 
(Delllsche Fischerei-Correspondenz Nov· 

1916. 

Mindre Meddelelse. 
-0-

Ifølge Norsk-Fiskeritide har det 
norske Handelsdepartement under' 
14. Februa.I d. A. konstitueret den 
tidligere Sekretær i "Selskabet for 
de norske fiskeriers fremme", Ber
gen, M. Barclay, som Fiskeriinspek
tør for Skagenskysten. Stillingen 
tiltrædes '1. April d. A. - Fiskeri
inspektørs Barclays Adresse bliver 
indtil videre Hvitsten pr. Drøbak. 

Fra det svenske Fiskeriblad "Från 
Skog och Sjø" har vi modtaget 
Meddelelse om, at der den 17deog 
18de l\faj skal være Konkurrence i 

Kastning med Flue efter Laks og 
Ørred oppe ved AUkarleø nord for 
UpsaIa. 

Anekdoter. 
-0-

Lille Karls gode Raad. 
Lille Karl, som var seks Aar gam

mel, lagde Mærke til, at hans Trøje 
var meget luvslidt. Han sagde der
for til sin Mor: "Mor, er Far me
get rig?" "Ja, det er han. Han 
ejer to og en halv Million!" 

"Hvordan det, Mor?" 
"Jo, han vurderer D-ig til en Mil

lion, mig til en Million og lille 
Bror til en halv Million". 

Da Karl havde tænkt sig om, 
sagde han: 

"Mor, Du skulle hellere sælge 
lille Bror og købe os ny Klæder for 
den halve Million." 

(Från Skog oeh Sjø). 

Annoncer. 
-0-

Smaa Aal 
til Udsætning leveres i April. 

J. Errbee. 
Lysbro pr. Silkeborg. 

Sættekarper. 
Cirka .3000 Stk. Sættekarper (1 som

lileraarig) og cirka 1000 StIL Do. 2 som
l1leraarig er til Salg ved Henvend;}lse 
til P. Christensen Risbjerg Fiskeri pr. 
Brande St. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima 9jneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætfefiøk af Karper og Suder til bil
IiCøfe Priser. Poricionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhente. paa nærmeste BaneBtation Dlod Kontant. 

J. O. Christensen. 
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Portions-Ørred, 
.tørre Ørred, Karper og ;'Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~1I~lIrJ81l fl)amllultur. 
Telegr,-Adr.: 
Damkultur, 

Lundersko\', 

P. Hansen &1 P .• To'rgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16, 

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

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
JernbaneiJtation. 

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

G. Domaschke, 
"'il!lchhandlnn~, Bel'lin 40, 

Lehrterliltt·R •• e 18-Ht •. 

Filkeriinspektør, Magister Uh l'. Loftin~, Lykkesholmsalle 3 A, Københayll. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kroah, 



F erskv an dsfisk eribladet. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver' Maaned. 
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Landbrugsministeriet. 
Salg af Ferskvandsfisk. 
L'ndersøgelser af de ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
Til Fiskeriforeningerne. 
Statsbanerne og Fiskeforsyningerne. 
Annoncer. 

LANDBRUGSMINISTERIET. 

8alg af Ferskvandsfisk 
til London. 

-o-
l Anledning af omsbaende An-

nonce fra Fiskeimportør E. L. Ba
lomonsen & Co., skal vi tilføje føl. 
gende Oplysninger af Salomonsen 
& Co.: 

Ved Forsendelsen af Fisk til Lon. 
don er ingen særlig Emballage nød· 
vendig, ej heller særlig Pakningeme-

København d. 2. April mi!!. th d k d l' d P k . 

\ 

o e, un sæ van 19 go a DIng, 
For Finansaaret 19/20 er der Fiskene rensede og rigelig med b 

til Foretagelse af Forsøg til Frem- I og Pergament Papir. 
me af Ørredsfiskeriet bevilget Fragtbrev er som for anden Fisk, 
et Beløb af 4200 Kr. som en Del og alle Oplysninger kan sikkert faaa 
af en 5aarig Bevilling: Beløbet hos det forenede Dampskibsselskab. 
der paaregnes anvendt til For- For Ørred er opnaaet 2 Shilling 
søg i Lilleaa og Villestrup Aa l' og 8 Pence pr. eng. Pd. Store Ør
er stillet til Raadighed for FiM red betales bedst. 
skeridirektører.. med Anmod- Det vil være heldigt at sende Fisk 
ning om ved Fiskerikontrollens nu, medens Vejret er køligt, og 
Foranstaltning at lade Forsøgene under den engelske og hollandske 
udføre. Fredningstid. 

Hvilket tjenstlig meldes For-
eningen til Efterretning under 
Henvisning tl'l sammes Skrivelse 
af 6. Juli f. A. 

P. M. V. 

Wulff· 
L. P. Larsen. 

Til 
Ferskvandsftskeriforeningen. 

Bed. 

Undersøgelser 
af de Ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
-0-

Under ovenstaaende Titel har Re

daktionen modtaget en Beretning til 
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Landbrugsministeriet ved Fiskeriinspek- bevares i Aarhundreder. Skalbætet 

tør Chr. Løfting. Vndersøgelserne er 

foretagne af Magister C. V .. Otterstrøm 

og omfatter de to Søer: Fure- og Ham

pen Sø. 

Beretningen begynder med en Be

skrivelse af Furesø. Vi skal her give 
et lille Resume deraf. Fure-Sø der lig

ger i de to Amter København og Fre

der:iksborg bestaar afto Hoveddele, den 
egentlige Sø og Storekalv, med et sam
let Areal af 935,8 ha (9,4 km2, 1701,5 Td. 

Land. 

Søens største Dybde 36 m*) ligger 

omtrent midt i Søen, og er rimeligvis 

Landets dybeste Punkt. 
Storekalven der udgør 1/5 af hele 

Søen, er overordentlig lav, højst kun 
ca. 4 m; den mindste Bugt Lillekalven 

har omtrent samme Dybde. 
Lidt Syd for Søens største Dybde 

hæver der sig to Banker fra en Dybde 

af 25 m op til ca 4 nI under Vandspejlet. 

Bundarlen i Søen. 
Furesøen har næsten overalt langs 

sin Bred en Stenbræmme, der hidrører 
fra Søens Vdvaskning af Skrænterne. 

Vdenfor dette mer eller mindre 
stenede Bælte kommer der et Bælte, 

hvor Bunden er skjult lmder den ned
dykkede Plantevækst, Dybden er her 3 
til henimod 8 Meter. Bundens øverste 

Lag er hvidligt og bestaar af fOlTaad
nede Plantedele blandet med Kalk, der 

strækker sig ud til ca. 11-15 Meters 

Dybde, og udcnl'Ol' det lever der ingen 

Snegle og af Muslinger kun de smaa 

Ærtemuslinger og den nylig indvandrede 

Vand rCllmsling. 
l Skalbæltet findes forskellige Ste-

der All ej ringer af Brnnjærnsten og Bøn

nemalm; de tneJl'es i ca. 10-12 Meters 

Dybde, 

Bønnemalmen optræderpletvis, men 

visse Steder i stOl' :\fængde. Det er 
Jernlldskilninger om faste Dele i Bnn

den (Skaller, Sandkorn, Diatomeer o.l.). 

Udenfor de 20-25 Ul Cl' Sølmnden 

dækket af et fuldkolllment ensartet, 

brunt Lag; dcls Tykkelsc er næppe 

over ca. 11/2 Centimeter; nedentil gnar 

det mørkere Lag over i et Lag af mel' 

eller mindre graa eller graasort Farve; 

hist og her finder man i de gran-sorte 
Massers øverste'Del gullige Partier med 

ubehagelig osteagtig Lugt. Det brnne 
Overtræk synes ikke at huse noget syn

derligt; det lader til at bestaa af døde 
eller døende Organismer fra højere Vand

lag, af Lerpartikler og afnuggede Jern

forbindelser, Dette Lag, der altsaa er 

et Ditrituslag, tjener til Næring for de 

i Bunden levende }Ertemuslinger, Myg

gelarver og Orme. Hele Furesøens Bund 
bestaar snaledes af et eneste sammen

hængende Gytjelag, indenfor 20 III iblan
det Brunjærnsten og Sand samt talrige 

Skalfragmentet'; Plantedetritus forekom-
hidrører fra Snegle og Muslinger og fra I mcr i Almindelighcd ikke i større 
Planternes Kalkskorper. Det hvidlige 

Lag gaar nedentil over i et graaligt, 

stinkende Dynd; det indeholder Plante

trevIer. 
Udenfor det plantevoksende Bred

bælte kommer et mærkeligt Bælte, Skal

bælte'- Muslingsskaller og Sneglehuse, 
der paa lavere Vand hurtigt ødelægges, 

faar her Lov til at ligge i Ro og kan 

*) Rlll1detaarns Højde er 36 lll. 

~Iængder udenfor ca 10 lll. Grunden 

til denne Ensartethed er øjensynlig, at 

at der i de dyhere Vandlag hersker Hu. 

Plantevæksten, 
trænger ikke dybere ned i Furesø end 

til ca, 7,5 111. Hele den dybere Del af 

Søen er altsaa plantetom; knn Alger 

som Nostoc og Cladophora gaar ud 

paa dybere Vand, maaskc til ea. 10 111, 
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men de synes ikke at spille nogen syn

derlig Holle. Af Søens samlede Areal 

n:13,R ha er ca. 33:~ ha uden Plantevækst, 

medens Resten ca. 402 ha er planteklædt. 

Bredbæltet udgør s~Jaledes ca. 43% eIller 

godt 2/5 af hele Søens AJeaL 

Hovedmassen af Planterne er Krans

naalealger (Characeer), Vandmosser 

(Fontinalis, Hypnulll, 'AmblyrtegiUni), 

Vandpest (Elodea) og Hornblad (Cera

tophyllum). 

For Fiskeriet er Kransnaalene ofte 

generende særlig for Vaaddragning. 

Naar Vinteren kommer, sy~ker Plante

væksten indenfor :"1 111, men udenfor 

:l-J hohler den sig rrisk og grøn (sær

lig Van(lpest, mindre Kransenaalene. 

Længere inde i Bredbæltet kommer 

oftest et Bælte af Vandaks (Potol1loge- , 

ton, særlig paa de stejle Skl'aaninger. 

Af Yandal<s Hndes otte forskellige Arter 

i Furesø. l samlUe Bælte findes ogsaa 

Tllsiublad (Myl'iophyllul1l). Endvidere 

t ncJl'e r vi gule Aakander (Nnphar 

luteum), Nøkkeroser (Nymphæa alba) 

o. s. v. Langs lkedderne vokser end

videre Hørene (PllI'agmites) og »Sivene« 

Muslinger, Dammusling, Bønnemusling, 

Ærtemusling og Vandremusling. 

Udenfor dette Bælte i det saakaldte 

Skalbælte er Faunaen temmelig fattig 

og bestaar hovedsagelig af Dammuslin· 

ger, Snegle, Ærtemuslinger og Vandre

muslinger. 

Dyresamfundet paa Dybet (ca. 20-
30 111) hestaar særlig af Orme, Vand· 

lopper;Muslingekrebs, Amfi poder, Kaare, 

Yandmidder og navnlig Myggelarver 

(Chironoll1us og Tanypus) og Ærtemus· 

lingel'. 

1\led Hensyn til de 

Kemisk fysiske Forhold. 
som Beretningen meget indgaaende be

hill1dler, skal vi kUli omtale, at Furesø 

er en meget kold Sø, idet Solen har en 

forholdsvis ringere Indflydelse paa det 

dybe Vand, men særlig, at det er en 

Sø, der fryser sent til og varmes sent 

op om Foraaret. 
(Fortsættes). 

Dansk Fiskeriforening. 

København, d. 28. M1U'ls 1919. 

med Kogleaks (ScirplIs) og endelig »Flæ-

gen« ellel' Dunhammeren (Thypha). Til Fiskeriforeningerne. 
Svævet. 

Ifølge TV csenbe'rg-Lunds Cndersøgel

ser bestaar delte af Grønalger, Blaa

grønne Alger, Furealger, Flagellater og 

Hhir.opoder. 

Endvidere af Infusion9dyr som: Hjlll

dyr, Dafnier, Vandlopper og Kaarer. 

Ifølge samme Yidenskahsmnn(l he

stanr 

lJyrelivet) Fm'esø af følgende Ar

ter der sl'(:rlig har Betydning for Fi

s],ene: Fiskeigler, Hundeigle, Vandlop

per, l\luslingekrebs, Yandbænkebidere, 

Tanglopper. Døgnlluelarver, VandnYIll

felarver, Yaart1ue!aryer, Sommerfugle

larver, Myggelarver, V andmidder, Snegle' 

-0-

Det vil formentlig nu være Fiskeri

foreningerne bekendt, at der i de se

neste Dage er givet Lempelser med 

Hensyn til Vdførsel af fersk Fisk til 

England, Norge, Sverrig og Finland, 

idet al Slags fersk Fisk nu viI kunne 

udføres til disse Lande. Udførselen 

kan som hidtil kun finde Sted paa Ud

førselsattester, udstedt og underskrevet 

af en af de autoriserede Fiskeexpor

tører, samt iøvrigt indtil videre paa de 

hi dtil ~ældende' Yilkaar. 

Det er en Forudsætning, at Hjem

memarkedet først skal' forsynes, forin

den Udførsel maa finde Sted, og den 

givne Udførselstilladelse kan blive til 
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bagekaldt eller indskrænket, saafremt 

denne Forudsætning ikke sker Fyldest. 

Med Hensyn til Udførselen Syd paa 

(til Tyskland) stiller Sagen sig saaledes, 

at det ikke endnu har været muligt at 

opnaa Lempelser, saaledes at det fast

saUe Udførselskvantum for Tiden vil 

kunne forøges. Ifølge de Danmark paa

hvilende Forpligtelser, maa Udførselen 

af Fisk og Fiskeprodukter Syd paa kun 

andrage ca, 2000 Tons pr. Maaned, og 

ikke over 25000 Tons pr. Aar a 12 lø

bende Maaneder, regnet fra Oktober 

1918. Der kan dog i den enkelte Maa

ned udføres et KvantmIl af noget over 

2000 Tons, ligesom der paa andenMaa

de kan finde nogen Forskydning Sted 

fra Maaned til ~laaned; men hvis der 

en Maaned udføres mere end 2000 Tons, 

vil en saadan ~1:erudførsel være at fra

i den følgende Maaned efter derom nær" 

mere givne Regler, saaledes at Aarkvan

tumet 2500 Tons ikKe overskrides. Dette 

vil altsaa sige, at Aarskvantumet vil 

kunne udføres i et noget kortere Tids

rum end 12 Maaneder, men sker dette, 

vil man være tvunget til delvis eller 

helt at standse Udførselen den sidste 

Del af Udførselsaaret. 

Under de Forhandlinger, som et 

Udvalg af Dansk Fiskeriforenings Be

styrelse i de sinste Dage har ført med 
rette Vedkommende OlU den Sag, er 

samtlige foreliggende Forhold blevet 
nøje overvejet, og under Hensyn til Nød-

vendigheden af at skabe Afsætningsmu
lighed for Fangsterne fra det allerede 

paabegyndteForaarsfiskeri, er man kom

men til det Resultat, at man mener nu 

at maaUe løbe den Risiko om nødven

digt til en vis Grad at udnytte den Ret 
til Omlægning af Udførselskvantumet, 

som er hjemlet ifølge den gældende 

Amerika-Overenskomst. Under Hensyn 

til samtlige Omstændigheder har Ud

valget ikke kuunet anse det forsvarligt 

Ilt handle anderledes. 

Da denne Beslutning imidlertid, som 

det vil fremgaa af det foranførte, even

tuelt kunne medføre, at der senere paa 

Cdførselsaaret, saafremt Forholdene ikke 

til den Tid forandtes, lllaa linde nogen 

Indskrænkning af Udførselen Sted, har 

Bestyrelsen ikke villet undlade at gøre 

Fiskeriforeningerne bekendt hermed, 

idet man indtrængende maa opfordl'e 

samtlige Foreningers Bestyrelser til af 

al Evne at virke for den størst mulige 

Afsætning af Fisk her i Landet, samt 

eventuelt for Udførsel af Fisk her i Lan

det, samt eventuelt for Udførsel af Over

skudsfangst' til de fonm nævnte Lande, 

hvortil Udførsel iøvrigt er tilladt. 

P. C. V. 
M, G. Jensen, 

EOl'lllUnd. 

Undertegnede Udvalg til Oprettelse af 

et Fontl til L'ndel'stoitelse af son
de.'jyske .Jlever paa "'iskel'boj
skolen henvender sig herved til Fiske

rikredse, med Anmodning OlU at yde 

Bidrag til dette Fond. 

Der er allerede sat llere Indsamlin· 

ger i Gang med det Formaal at genrejse, 

hvad der er nedbrndt i Sønderjylland, 

og forhaabentlig vil del' stadig stmlllllle 

Gaver ind til disse Indsamlinger. Vi 

Danske lIar imidlertid ogsaa paa et au

det Omraade en Opgave, nemlig den 

at give de unge Sønderjyder let Adgang 

til vore Højskoler, for at de kan lære 

dansk Aandsliv og Historie at kende, 

og for at Baandene mellem dem og os 

kan blive fastere knyttet. Sønderjysk 

Skoleforening har i mange Aar arbejdet 

paa Løsningen af denne Opgave, men 

Tilstrømningen til vore Højskoler fra 

Sønderjylland tegner til at blive saa 

overvældende, at Foreningens Midler 

langt fra vil forslaa. Der vil derfor 

være god Grund tilt at man i Fiskeri· 
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kredse indsamler :\lidler, der kan gøre 

det muligt for unge Sønderjyder at 

blive Elever pau Fiskerhøjskolen. 

Midlerne tænkes uddelt til unge 

Piger paa SOlllmerskolen. Bid rag kan 

sendes til nedenstaaende Kasserer: I<'ØI', 

stf'læl'er C, C. Peteesen, DI'a"ol', 
der under Samraad med Forstander 

OLIerstrøm vil uddele Cnderstøltelsen 

til Fiskerhøjskolens søndmJyske Elever, 

liL C. Jensen, 
Klllterfører. 

Fomwnd for Dansk Fiskeriforening, 
Grenaa, ' 

G. C. Petersen, 
Førstelærel', 

Formand for FiskerhøjskoleforcningclI 
Cdvalgets Kasserer, 

Navn 

Dragør. 

Ændr. Otte~'st~'Ø1n, 

cand. mug., 
Forstander, 

Snoghøj, Fredcricia. 

:N. Il. Rasmussen, 
cand. polyt., 

GYlllnastikdi rek lør. 
KøbenlulYl1, 

Chr. Løfting, 
Illag. scient., 

FiskeriinspektØl'. 
København. 

Il. P. Jensen, 
Farsfabrikaut. 

Køhenhavn. 

I. Enkelte Bidrag. 

Stilling 

Bopæl 

sender herved 
} 

det tld'e be
nytte(le bed0s 

giver herved Tilsagn om oyel'stl'eges 

et Bidrag paa Kr. 

til ))Fond til Støtte af sønderjyske Ele

ver, der besøger Fiskerhøjskolen ved 

Snoghøj«, 

II. For Fiskeriforeninger: 

Fisket'iforening 

sender hermed 
} 

del ikke be
ny tiede bedes 

givel' herved Tilsagn om overstreget 

følgende Bidrag til )lFond til Støtte af 

sønderjyske Elever, der besøger Fiskel'

højskolen ved Snoghøj«, 

Foreningcns Bidrag Kr. Ure 

;\ledlellltllernes « « ( 

laIt 1\.1', 

Fiskeri forening 

Formand. 
III. Indsamlingslister. 

:'\avlI 

Sti Iling 

Bopl1?1 

sender hen'ed i Henhold til vedlagte 

Indsamlingsliste et Bidmg paa 

Kr. Øre 

til »F'ond til støtte af søndcIJyske Ele

yer, del' hesøger Fiskerhøjskolen ve(1 

SlIoglwj (I. Budløn fraliraget med 

Kr, ØI'C. 

NR. Alle Bidrag bedes sendt Lil Ful'

stclæl'er C. C. Petel'sen, Dragør. 

Statsbanerne og Fiske
forsyningen. 

-o-
l Bladet "København" skrives den 

31. Marts: 
Det nye Fragtregulativ, som Stats

banerne har indført for nogle Uger 
siden, visor sig at indeholde Be
stemmelser, der i allerhøjeste Grad 
vil virke generende for Københavns 
Forsyning med Fisk i Almindelig
hed, og for Eksporten her fra Vest. 
kysthavnene til Hovedstaden i Sær
deleshed. 
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Københavns Befolkning vil have 
levende Fisk, og naar de kan faa 
det spiser de megen Fisk, forudsat 
at Fisken kan faas til rimelige 
Priser. 

Det sidste var der god Udsigt til 
nu, da Petroleumsmangelen er forbi, 
og den forstyrrende Kontrol af 
Krigsskibene er ophørt. 

Men nu kommer Statsbanerne 
med en Hindring af saa alvorlig 
Art, at det næsten er umuligt herff'a 
at sende Fisk til København. Kun 
Ekspressen herfra Esbjerg 12,20 
Middag kan bruges til Fisk, og 
denne Forsendelse8maade -fordyrer 
hvert Pund Fisk med 15 øre. 

Som Kuriosum kan her anføres, 
at man her fra Esbjerg kan sende 
Fisk til England via København for 
5 Øre pr. Pund, og deri· er endda 
indbefattet Forsikringspræmien. 

Er dette ikke en Uting, at Eng
lænderne skal kunne købe Esbjerg
Rødspætter 10 Øre billigere end Kø
benhavnerne? 

Denne Kalamitet opstaar derved, 
at Statsbanerne ikke mere hylder 
Principet, at letfordærvelige Varer 
maa hurtigere frem end ikke for
dærvelige Varer. Og at man i Stats
baneadministrationen har glemt, at 
omtrent en Fjerdedel af Landets 
Befolkning er stuvet sammen i Ho
vedstaden og nødvendigvis maa 
have Tilførsler af Fødemidler fra 
hele vort vidtstrakte Land. 

Det ser unægtelig noget komisk 
ud paa Baggrund af, at hele Hoved
stadspressen for et Par Aar siden 
maatte lægge sig i Selen for at 
skaffe København Fisketilførsler. 

Og det vidner om megen Inde
lukkethed og lokal Ligegyldighed, 
at Generaldirektoratet ikke ved no
iet om, at Københavns Kommune i 

det sidste Aar har anvendt store 
Summer ~or at skaffe Fisk til Kø
benhavn, for man kan jo ikke tro, 
at Direktoratet ved noget om dette, 
og dog spærrer fuldstændig af for 
Vesterhavsnsken. Og det, vil blive 
Følgen af de nu herskende Trafik-. 
forhold. 

. Almindelige Dødelige kan vist 
meget vanskeligt forstaa, at den 
samme Regering og Rigsdag, der 
nu i nre Aar har· udstedt Forord
ninger og ve.dtaget Love i lange 
Baner, der skulde beskytte Folket 
mod unødvendige Fordyrelser og 
Jobberi med Levnedsmidler, nu kan 
sanktionere Fragttakstel' og et Tra
nkregulativ, der betyder en For
dyrelse af 4-500 pCt. af Fragten. 

Og ikke mindre uforshaeligt er 
det, at Staten anvender Millioner 
til Anlæg af Vestkysthavne, og sall. 
giver Statsbanerne Het til at gribe 
forstyrrende ind mellem disse og 
Befolkningen, saa at al den Rigdom, 
der bringes i Land, kun kommer 
en lille Brøkdel af Bl'lfolkningen 
tilgode. 

Esbjerg, der er Vestkystens stør
ste og bedste Fiskerihavn og huser 
Landets største og bedste Fiskeri
Haade, er nu anvist pall. det Op
land, der ligger Syd for Aarhus og 
øst for Fredericia. De ni tiende
dele af den Fangst, der indbringes 
her, maa der søges Købere til i 
Udlandet. 

I Aar har Fangstforholdene i 
Foraaret været overordentlig gun
stige, der er bragt Masser af fin 
Fisk i Land; hvis nu England ikke 
havde været sall. god og villig 
Kunde, vilde Størstedelen af de 
store Fangster slet ikke have fun
det Anvendelse til Menneskeføde, 
tnen være gaaet tabt for Folkeer-
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næringen i en Tid, hvor det halve 
Evropa sulter, og Skylden vilde kun 
være falden paa vore Statsbaners 
umulige Befragtningsforhold. 

Det er ikke saa længe siden, at 
Generaldirektøren lovede en snarlig 
Forbedring af Trafikforholdene. Hvis 
det er ForbedrillgAr af den Art, vi 
skRl velsignes med, saa maa vi her 
i Esbjerg bede y orherre bevare os 
for disse Velsignelser, som Vl skal 
have fra Statsbanernf!. 

Under nor'male Forhold kunde Es
bjerg benvtte fire Tog til Fiskefor
sendelser til Hovedstaden, og de 
laa mellem KI. 12 Middag og KI. 
11,30 Aften. Med det sidste Tog 
naaede Fisken, sendt som Ekspres, 
København ti.dlig paa Formiddagen. 
Den Fisk, der afsendtes KI. 4,35 
Eftermiddag, kunde flom Fragtgods 
naa København samtidig og komme 
i Formiddagshandel pall. Københavm 
Fisketorv. 

Nu skal al Pakning til Køben
havn være færdig før Kl. 11 For
middag, og sall. kan Fisken endda 
kun sendea som Ekspresgods til 
urimelig dyre Fragt. 

Det er kun en lille Del af den 
Fisk, København kan bruge, der 
kan pakke" til KI. 11, og en Vare, 
der skal ankomme levende i Hoved
staden, kan ikke være to Dage un
der Vejs. 

Københavnerne bør derfor vide, 
at det ikke er af Uvilligbed fra Es
bjergs Side, naar de store Fangster 
her, ikke kommer København til
gode. 

N aar der er lidt Fisk pall. GI. 
Strand, og Priserne er høje, sall. er 
det Statsbanerne, der bærer Skyl
den. 

Fiskeriagenturet "Aviso", Esbjerg, 
ved 11. O. Mathiesen. 

London. 
Ferskvandsfisk af alle Sorter, Ørred og AaI modtages. 

til bedste Salg af 

Salamansen & CO., 
Billing.g.ate, 

London. 
Etableret 1897. Telegr.-Adr.: "Salomonsen, London". 

Afregning og Penge strax efter Salg. 8tørre Fisk, større Pris. 

Gode Chancer, nu da engelsk Fiskeri forbudt til 15. Juni. 

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. Port-ionsørl'ed, større Ørred, Karper og Sudn købes 
og afhente. paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Chrillt6nIlMt. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~9rb9~8K fi)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Ad r. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afbentes med Speeialvogo paa oæl'meste 
Jern baneøtation. 

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

G. Domaschke, ~ 
I<'ischhandlun&" Bel'lin 40, I 

Lehrterstl'olilse 18-19. 

Telegr.-Adr.: J;'orellenbandel. , 

1l 
~~tl~~~i@~9@~~~9~'~~~~~~~~I~~"~~~. 

Filkedinspektør, Magister (Jhr. Løftiu&" Lykkesholmsalle 3 A, KøbeRhavn. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-J(roih. 
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Londons Fiskmuarked .. 
-0-

Salomons~n & Co., London, sen
der følgende Meddelelse, der er 
dateret 17. Apl-il, til Redaktionen: 

Gule Aal 28-35 Sh. pr. Draft*) 
Blanke AaI 40-50 Sh. - -- **) 

Udsigterne bedre efter Paa1!ke. 
Importørerne indprentes at ise 

godt. Red. 

Om Fiskerianlæg. 
-()-

Fra Ferskvandsfiaket'iinspektøren 
ha(Redaktionen modtaget følgende 
Meddelelse: 

Gennem de Rejser, Udvalget har 
foretaget til .... de forskellige Stats-
skovdistrikter, har det vist sig, at 
ForekomstEm af Lokaliteter, der 

*) = c. 140 ~ c. 190 Øre pr. l/a kg. 
H) = c. 210 - c. 260 

egner sig bedre for Anlæg af Fiske
damme end for Landbrugets Kul
turer, ingenlunde kan siges at være 
almindelige, idet der foreløbig kun 
paa Nøddebo Distrikt er fundet 
saa mange, at der kan blive Tale 
om Indretninge.n af et Par Dam
systemer (j fr. nedenfor). Man maa 
derfor regne med, at der maaske 
med Undtagelse af ovennævnte Di
strikt - i hvert Fald foreløbig -
kun kan blive Tale om at anvende 
Skovens fo rhaandenværendeA rbej ds
kraft ved Pasningen af Dammene. 
Saavel af denne som af andre 
Grunde vil det være rigtigst ved 
denne Forbindelse af Skovbrug som 
Hovederhverv og Dambrug som et 
ganske underordnet Bierhverv, at 
holde sig til de Former for sidst
nævnte, der kræver den mindst mu
lige daglige Pasning. 

I saa Henseende frem byder Karpe
dambruget meget væsentlige For
dele for 0rreddambruget, i hvilket 
sidste man sædvanlig arbejder med 
smaa, tæt besatte Strømdamme un
der Anvendelsen af kunstig Fodring. 
Karpedambruget, der drives bedst, 
hvor man har forholdsvis store, 
nærmest· strømløse, flade Damme, 
der i Sommertiden lader sig gen
nemvarme af Solen og derved bliver 
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et godt Udviklingssted for de la
vere Dyreform-er, der tjener Kar
perne til Føde, stiller langt mindre 
Fordringer til daglig Pasning og 
Tilsyn. 

Da tillige saavel Vand- som Ter
ræn· og Bundforholdene paa de 
hidtil undersøgte Steder i Stats
skovene, der egner sig bedre for 
Dambrug end for anden Anvendelse, 
saa· godt som overalt maa siges at 
egne sig bedre for Karper og Suder 
end for andre Fiskearter, vil det 
uden Tvivl være rigtigst indtil vi
dere helt at holde sig til Dambrug 
for Karper og Suder. Da der imid
lertid til· et fuldstændigt Karpe
dambrug, der omfatter saavel Tillæg 
af Yngel og dennes særlige Be
handling som Opdrætning indtil 
Salgs!ltørl'elsen er naaet, hører flere 
forskellige Slags Damme, af hvilke 
nogle (Yngle- og Yngeldammene) 
stiller langst større Fordringer til 
en faguddannet Pasning end andre 
(Opvækst- og Vinterdammene) maa 
det tillige anses foJ' rigtigst, at 
man indskrænker sig til Anlæg og 
Drift af de sidstnævnte og derfor 
indretter sig paa aarlig at maatte 
købe de Sættefisk af Karper og 
Suder, som man har Brug for, fra 
andre Steder. 

I denne Forbindelse bør det 
nævnes, at det vilde være af Be
tydning, om man her i Landet (f. 
Eks. paa Sjælland) i Lighed med, 
hvad der er gjort i vore Nabolande, 
indrettede et Avlscentrum for Kar
per og Suder, hvorfra Statsskov
distrikterne aaavel som andre kunde 
faa Sættefisk til Produktionspris og 
med Garanti for Race, Alder o. s. v. 

Hvor der paa et Distrikt kan ind
rettes flere Damme bliver Driften 
Plest fordelagtig, h,or man kan faa 

de til Opdrætningen ogOvervintringen 
fornødne Damme liggende ret tæt 
og saa bekvemt som muligt for 
hinanden i Systemer. Medens de 
forskellige Aldersklasser godt kan 
staa blandede og tæt samlede i 
Systemets Vinterdam, der ikke be
høver at være stor, men bør være 
forholdsvis dyb og have rigelig 
Tilførsel af rindende Vand, maa de 
forekelli ge Alders klasser (1- aars, 
2-aarso. s. v.) helst holdes adskilt 
hver i sine Vækstdamme, og da 
disse skal levere den for Væksten 
og Trivslen fornødne Føde, maa 
Besætningstætheden staa i et saa 
nøje Forhold til hver Dams Yde
evne som muligt. Da en 2-aars 
Karpe bruger mere Føde end en 
l-aars, bør det til Raadighed for 
Aldersklasse 2 staaende Damareal 
- alt andet lige være bet yde-

'ligt større og staa i et vist For
hold til Størrelsen af det Areal, 
der haves til Aldersklasse 1. 

Hvor der paa et Distrikt mulig
vis kun kan anlægges en enkelt 
Dam, kan det kun lønne sig, hvor 
denne mindst kan blive 1 ha stor, 
og som Regel bør Driften ordnes 
saaledes, at Dammen hvert Foraar 
besættes med Sættefisk af en saa· 
dan Størrelse (Alder) og i et saa-, 
dant Antal, at de i Løbet af SOlll
meren og Efteraaret kan naa at 
blive Salgskarper paa mindst 1250 g 
pr. Stk. Som Regel bør man da 
købe 2-aars Sættefisk paa 250~375 g 
pr. Stk., saa at man maa stile efter 
at opnaa en Vækst af ca. 1 kg pr. 
Karpe i den angivne Tid, hvilket 
kan naas med gode, 'hurtigvoksende 
Racer, naar man kun udsætter et 
til Dammens Ydeevne afpasset An
tal Fisk. Dersom Dammen har saa . 
dybe Steder, at Karperne uden 
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Fare for Kvælning ved Islag o. s. v. 
kan overvintre i den, kan man lade 
dem gaa 2 eller flere Aar inden Ud
fiskningen,menDriften bliverlidtmin
dre rationel, idet Besætningsantal
let da ikke kan afpasses saa nøje 
efter Dammens Ydeevne. 

En Fare, man ved Karpedambrug 
i Skove maa være forberedt paa at 
kunne værne sig imod, er Damme
nelI Hjemsøgelse af Oddere. 

Som ovenfor omtalt er Nøddebo 
Distrikt det med Lokaliteter for 
Anlæg af Karpedamme bedst ud
styrede Distrikt. Her bliver forTiden 
Stort! Følstrup Dam (ca. 5 ha) ind
rettet tilOpvækstdam for 2-aars 

østre Enghavedam Nr. 292 0.9 
Vestre Fruemose 291 2.1 
Lille Karpedam i - 290 0.3 
Sidseldam 26G 0.3 
Lille Selbækmose { , 0.8 
Lille Nørredam 255} 0.3 
Mortensdam 253 004 

Af de nævnte Damme forefandtes 
allerede "Vebtre Fruemose" og 
"østre Enghavedam" , men de var 
ikke indrettede til Fiskedamme, og 
var navnlig ikke forsynede med 
"Munke". Dæmningerne var iøvrigt 
meget svage og upaalidelige, saa 
at de etraKS maaUe gennemgaa en 
foreløbig Istandsættelse. Endvidere 
henlaa Sidseldam som et fra ældre 
Tid op stemmet Vandhul, der iøv
rigt ligesom særlig Fruemosen næ
sten ganske var overgroet med 
Tagrør. Fruemosen, samt Enghave
dam og Sidseldam tørlagtes sidst 
paa Vinteren 1917 j 18, og disse saa
vel 30m lille Karpedam forsynedes 
med Munke. 

Som en l<'ølge af, at dø sidste 
(;I Aar har været meget uheldige 

Karper, og kan i Forbindelse med 
Hjortedammene, der endnu ikke er 
anlagt, formentiig udgøre et Dam
system. 

Vestligere i dette Distrikt kan 
som Eksempel paa et Karpesystem, 
saa fuldstændigt, som der rimelig
vis kan blive Tale om at faa det i 
vore Statsskove, nævnes det, der 
er anlagt i Strøgaardsvang, og 
hvortil der slutter sig nogle Damme, 
der er under Anlæg i den tilstø
dende Skovparti af samme -Distrikt 
(Tipperups Holme). Dammene i 
dette System har følgende N avne, 
Afdelingsbetegnelse og Arealer: 

ha. Bestemt til: 2-aars Karper. 
-
- l-aars 

- Villterdam. 

- 2-aars 
l-aars 

for Tillægef af Karpeyngel her 
Landet, var det ikke muligt at faa 
2-aars Sættekarper, for straks at 
faa anstillet Forsøg med Enghave
dammens Ydeevne efter den lagte 
Dd ftsplall. 

Da det derimod lykkedes at faa 
et lille Parti l-aars Karper fra 
Gisselfeldt af 300 Suder fra Lethre
borgdammene, blev Enghavedam
men stemt op i Foraaret og Kar
perno og Halvdelen af Suderne an
bragt her. Resten af Suderne blev 
udsat i "Lille Følstrupdam ", der 
imidlertid endnu ikke er lavet i 
Stand med Munk, saa at den ikke 
kan tørlægges efter Behag. 

Sidseldam er oprenset og færdig 
som Overvintringsdam for de Kar
per og Suder, der udsattes i 1918 
i Enghavedam. 
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Oprensningen af Fruemosen maatte 

derimod opsættes til den kommende 
Vinter, idet denne Dam ligger lige 
oven for Enghavedam og omtrent i 
Niveau med denne, saaledes at den 
delvis kom under Vand i Somme
ren 1918. 

Den omtalte Udsætning af Kar
per og Suder maa altsall. kun be
tragtes som en ganske foreløbig 
Forsøgsforanstaltning, for at vinde 
nogen Erfaring med Hensyn til 
Enghavedammens Ernæringsbeting
elser. Tømningen er ikke fore
gaaet endnu, sall. noget talmæssigt 
Resultat foreligger ikke, men efter 
Meddelelserne synes i hvert Fald 
Karperne her at være trivedes end
og- særdeles godt. N aar dette Dam
system er færdigt, vil dets Drift 
efter den lagte Plan være meget 
simpel og stille sig paa følgende 
Maade: 

Efter at have ligget tørre Vin
teren igennem vil samtlige V ækst
damme i det tidlige Foraar blive 
"spændt" med Vand; men medens 
derefter "Lille Karpedam ", "Lille 
Nørredam" og "Mortensdam" vil 
blive besat med l-aars Karper, der 
indkøbes fra andre Steder, vil "Frue
mose" , "Enghavedam " og "Lille 
Selbækmose" blive besat med 2-
aars Karper, der i den foregaa
ende Vinter har staaet i "Sidsel
dam ", der modsat af V ækstdam
mene - af Hensyn til Bundens Ud
luftning - bør holdes tør i Som
mertiden og "spændt" med Vand 
om Vinteren. 

Den 25. November 1918. 

Chr. Løfting. 

Den engelske Aaleyngel. 
-0-

Efter at have arbejdet for Gen
optagelsen af Importen af engelsk 
Aaleyngel til Danmark, lige siden 
Krigen sluttede sidste Efteraar, 
uden at opnaa mindste Resultat, 
da det saa ud til, at Englænderne 
vilde beholde al Yngelen selv til 
Udsætning i Moderlandet, modtog 
vi den 25. April et Telegram fra 
den danske Fillkeriagent i London, 
Gapt. Sølling, hvori han meddeler, 
at der nu kunde faaes Aaleyngel 
importeret til Danmark. 

Desværre var Tiden nu sall. langt 
fremskreden, at man risikerede, at 
en eventuel Transport Aaleyngel 
kunde blive overfaldet af en Varme
bølge, som dræbte hele Sendingen. 
Undertegnede Redaktør kunde hel
ler ikke med saa kort Varsel faa 
ordnet med Rejsetilladelse og Pas, 
sall. jeg kunde faa Lejlighed til at 
lede Transporten, og da dette er 
ganske nødvendigt, hvis man skal 
være nogenlunde sikker paa at faa 
Yngelen levende frem, maatte Sa
gen desværre opgives for iaar. 
Imidlertid er der dog det Lyspunkt 
ved Capt. Søllings Telegram, at det 
giver Haab om, at vi til næste Aar 
atter kan faa Sagen i god Gænge 
igen. Red. 

Fiskehandelen i 
København. 

-0-

København8 Kommunes Prisregu
leringskommission har pall. et Møde 
idag vedtaget forsøgsvis at fort-
sætte med den kommunale Fiske
handel en gros om Søndagen i Maj 
Maaned. Kommissionen ønllker, in-
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den den tager endeligt Standpunkt 
til dette for Fiskerne saa betyd
ningsfulde Standpunkt, at se, om 
Konsumet af Fisk i København nød
vendiggør Søndagshandelen. B.-T. 

Undersøgelse 
af de Ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
-0-

(Fortsættes ). 

Ved Omtalen af Fiskeriforboldene 
i Fure-Sø var vi i det I!idste Num
mer af Bladet naaede til at omtale 
Ejendomsforholdene ved Søen. Vi 
skal herefter gaa over til at omtale 
de: "Hidtidige Fiskeriforhold il, og 
da dette Kapitel er meget interes
sant, idet det belyser de uheldige 
Fiskeriforhold ved denne gode dan
ske Sø, som under en sagkyndig og 
fornuftig Ledelse samtidig med lidt 
J;'ol'staaelse fra Statsmagtens Side 
kunde blive et udmærket Fiskevand, 
skal vi give Magister Otterstrøm 
Ordet: 

Hidtidige Fiskeriforhold. 
Om Søens Udnyttelse i ældre Tid 

kan kun oplyses lidt. Det er ri
meligt, at der har været Aalekiste 
ved Møllerne, saa længe disse har 
eksisteret, altsaa mindst fra c. Aar 
1200. Og det er vel givet, at der 
har været Fiskeri ogsaa i selve Sø
en fra Hjortholm Slot, hvor der laa 
en ikke ringe Besætning). Men 
herom er intet bekendt!). Den æld-

1) At AaIene allerede var kendt og 
skattede paa Valdcmaernes Tid, frem
gaar af følgende gamle Fortælling. Val
demar AUerdag havde givet Claus Nar 
Løfte om en af de danske Øer, og op
fyldte det ved at give bam en uh et y-

ste Efterretning, der haves om Fi
skeriet, er vist fra 1417, da Biskop 
.Jens Andersøn i Roskilde ved Ma
geskifte erhvervede en Gaard kal
det l\lølletol'p ved Lyngby Kirke og 
et Sted kaldet Nymølle med Fiskeri 
og Aalefangst2). Kaptajn K. V. 
en Del Oplysninger om Fiskeriet i 
Nordsjælland foret Par Aarhundre
der siden. IndtillG53 var Fiskeriet" 
i de tre nordsjællandske Amter ud
stykket mellem Fiskeforvaltere eller 
Fiskemestre, men i 1653 blev det 
bortforpagtet under eet til ,løl'gen 
Jentzmer, der fik Titlen "Fiskeme
ster" ; for den skiftende Række For
pagtere iudtil 1732 gør Rockstroh 
Rede. Om Furesøen berettes der 
at den i Datidens Fiskerisprog reg
nedes fol' en "Hoyedsø", og at der 
i en KommissioDsberetning fra Aar 
1700 nævnes, at den er ha 70 til 
120 Fod dyb. 1775 betales der en 
aarlig Forpagtningsafgift af 40 Rdl. 
for Furesø, der var vanskeligt at 
befiske; samtidig betales der for 
Søndersø (c. 82,5 ha) 60 Rdl. Kom
missionen af 1700 giver en Forteg
nelse over de forskellige Søers Fi
skearter, men den er kun mangel
fuld; for Furesø nævnes kun Ged
der, Aborrer, Brasen og Skaller, 
og .Fiskeriet efter Søens andre Fi
skearter har saaledes formodentlig 
ikke spillet nogen Rolle for Fiske
riforpagteren i Aalene har han væ
ret afskaaret fra at udnytte (se det 
Rockstroh3) har i Arkiverne fundet 

tydelig Holm i Fartlm Sø. Claus Nar 
inviterede saa Kongen over til Øen paa 
Aalesuppe; men da Kongen kom, bad 
Narren ham forsyne sig med den Aule
suppe, der omgav øen. (Trap 18?8, Si
de 160). 

2) Danske Magazin, V, Side 292. 1751, 

3 K. C. ROl'kstruh, 1913. 
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følgende), men det er ro ærkeligt, 
at f. Eks. Suder, Rudskaller og Løj
er, der omtales fra andre Søer, ikke 
nævnes her. Fiskeriet synes navn
lig at være drevet med Vintervaad 
(Hovedvaad), der kunde være J-

600 Alen lange; rim~Iigvis Cl' der 
ogaaa benyttet Huser, Sættegarn og 
Tokker i Søen, thi disse Redskaber 

. val' i Brug dengang sammen med 
flere andre, hvis Navne er SVl:I.H'e at 
tolke; Krogfiskeri lader slet ikke til 
at have været brugt af Fiskerifor
pagterne. Fisken val' i de Tider 
meget højt anskrevet; man skelne
de mellem Herrefisk og Spisfisk eller 
gemen Fisk. Omkring 1650 regne-. 
des Karper, Karudser, Brasen, Ged
der (og Krebs) for Herrefisk, me
dens f. Eks. Aal, Aborre, Sudet·, 
Skaller og Løje regnedes for Spis
fisk; senere (1700) regnedes ogaaa 
Aborre, Hork, Smelt, Grundling, 
røget og flakt Aal til Herrefiskene. 
Af Herrefiskene skulle del' daglig 
leveres 12 Hetter (a c. 3 Pd.) og 
og af Spisfisk 8 Retter til og i 
Kongens Køkken, men med forskel
lige andre pligtige Leveringer steg 
det til c. 120 Pd. daglig; aarlig 
skulde Fiskemesteren altsaa levere 
22000 kg Ferskvandsfisk, og da hans 
Indtægt hovedsagelig skulde komme 
gennem Salg af den Fisk, han i øv
rigt kunde fange, forstaas det, at 
Ft:lrskvandstiskeriet dengang blev dre
vet anderledes kraftigt, end Tilfæl
de nu er det i flere af Søerne, som 
netop Furesø. Forholhsvis stod Fersk
vandsfiskeriet dengang paa et høj. 
ere Stade end nu, og pall. visse Om
raadt:r (Karpeavlen) har det været 
en b~8kæmmende Tilbagegang. Grun
den til Fiskeriets daværende blom
strende Udvikling søger Rockstroh 

- uden Tvivl rigtigt - i, at de 

talrige Vande i Nordsjælland næsten 
udelukkende hørte under Kronen. 
"Ferskvandsfiskeriet kunde derfor 
her drives planmæssigt, under sam
let Ledelse af fiakerikyndige Folk. 

Eftel'haandcn kom dog det kon
gelige nordsjællandske Fiskeri i For
fald. Der klagedes over, at HD\'

driften tog Overhaand i Furetlo. 
"I Storekalven val' der Aborrer, 
Skaller og dejlige store Gedder, 
der, tidligere kom paa Kogens Bord; 
Vejlesø betragtedes fordum som et 
Hyttefad, man kunde tage til i Trang 
og til at sætte Fisk i, naar Dræt
terne paa de store Søer gav rigt 
Udbytte. Men anderledes nu, da 
man pinte alt det ud af Fiskeriet, 
som man bare formaaede. Om Som
meren fiskedes pall. aahent Vand, 
om Vinteren hllggede man Hul paa 
Isen. I 1735 hedder det, at For
pagterne hverken skaaner Huet eller 
stort, og at "Fuhr-Sø, som alle Ti
der har varen saa godt :'lom et Spi
sekammer for Fiskeriet om Som
meren med Gedder og Aborre, nu 
ved de mange Strand-Garn som 
denne Sø alle Tider af de pagten
de er plaget med, (er) hleven ruine
ret"l). Kort efter at v. Staffelt 
har faaet Dronninggaard med Fi
skeriet i Søen, træffer vi ham som 
Forpagter af det kongelige Fiskeri 
i Furesø; han har sørget for at faa 
hele Søen samlet paa een Haand 
og har øjensynligt villet udnytte 
Aalefiskeriet; men her traadte Aale
kisteprivilegiet hindrende i Vejen, 
fordi det var paa andre Hænder, 
Den ovenfor nævnte Højesteretsdom 
af 177 4 stadfæstede, at Aaiene 8kul~ 
de have deres frie Gang til Aale

kisten, ja endog, at der' ikke maat· 

1) Nystrøm 1911 Sd. 167. 

1 
l 
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te sættes Aaleruser, saaledes at de 
var til Præjuclice1) for Aalefangsten 
ved Møllen. Havde man dengang 
vidst, at de blanke l\1ølleaal kun 
var en ældre Udgave af de gule 
Kl'ogaal, maaHe Konsrkvensen vel 
have væreL at [tit Aalefiskeri i Sø
en, af hvad Art nævneB kan, var 
blevet nævnt i HøjeBteretsdolllmen 
som ulovligt, da det jo altsammen 
er "til Præjudice" for Aalefangsten 
i Aalekisten. Dommen nævr:er dog 
kun Aalerusefiskeriet. Man kan ro
ligt sige, at den Dag. denne Høje
steretsdom faldt, indlededes den 
Periode, som nu er endt med, at 
hverken Aalekisten elle r Fiskeriet 
i Søen giver synderligt Udbytte. 
Hvad Udbytte Søen gav i forrige 
Aarhundrede, vides ikke2); men end-

1) Præjudice = Afbræk, Skade. 
2) I Motiverne til Højesteretsdommen 

sf 1774 anslaas AaleHskeriet til 200 Hdl. 
aartig, men Skønnet er næppe meget 
paalideligt. 

-- -", •.... ~-~'".
._~-~-~~ 

nu omkring 1880 gav Aalekisten en 
god Fangst hvis Størrelse dog ikke 
angives nærmere end, at Aalene 
kørtes bort i læssevis. Der har 
altsaa' den Gang været en god Aale
bestand i Furesø og velsagtens 
ogsaa i de ovenfor liggende Søer 
(Farum Sø, Badstrup Sø, Vejlesø, 
Søllerød Sø). 

(Fortsættes). 

Annoncer. 
-0-

Karper og Suder. 
Til U dsættelse i en lille Sø ved 

Holte St. kunde ønskes ca. 100 Stk. 
toaarige Karper og ca. 50 Stk. 
15 cm. lange Suder. 

Tilbud, mrkt. Nr. ,,595", med 
Opgivelae af Pris, samt naar de kan 
leveres, bedes sendt til Bladets 
Kontor. 

London. 
Ferskvandsfisk af alle Sorter, Ørred og Aal modtages 

til bedste Salg af 

Salomonsen & CO., 
Billingsgate, 

London. 
Etableret 1897. Telegr.-Adr.: .,Salomonsen, London". 

Afregning og Penge strax efter Salg. Større Fisk, større Pris. 

Gode Chaneer, nu da engelsk Fiskeri forbudt til 15. Juni. 

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

J. O. Ohrilltenllen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Øl'redader købes,' 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefi'sk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~9~Jfd81l fi)amllultur. 
Telegr.-Adr.: 

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

Lunderskov 4,8. Damkultur, 
LundersIw,', Lejrskov 16. 

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

Suder, Skaller, Aborrer 
købe!!l o&, afhentes med Speeialvo&,n paa nærmelte 

Jern bane.tation. 

-.- Kontant Betaling. ===--

G. Domaschke, 
"'il!lehh8D111nn~. Berlin 40, 

Lehl'terstrsslile 18-1', 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fillkeriinspektør, Magister Chr. Løftin"" Lykkesholmsalle 3 A, KøbenhavR. 

Trykt i :lore Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved l'\l\slIlussen-l:rGih. 



F e rskv andsfisk e ribladet. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hoflmeyel', Soro. 'lelefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem jir 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 10. 15. naj. 1919. 

Indhold: 
Beretning 0111 dansk Ferskvandsfiskeri 

. i 1917. 
Aale-Export til England. 
Undersøgelse af de ferske Vandes Fi-

skeriforhold. 
Ved Allgunens Strand. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Beretning om Dansk 
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Ovenstaacnde Beretning, der er 
samlet og udarbejdet af Ferskvands
Fiskeriinspektør Ohr. Løfting. har 
Redaktionen modtaget fra Fiskeri
direktøren : 

Af Beretningen fremgaar det, at 
deri }l'inansaaret 1917-18 ligesom 
i de foregaaende Aar var stillet et 
Beløb af 1000 Kr. til Raadighed 
for Afholdelse af Udgifter ved Løn
ning, Dagpenge og Befordring for 
Medhjælpere ved Tilsynet med Fersk
vandsfiskerilovens Overholdelse, og 
atter i 1917 koncentreredes Anven
delsen af dette Beløb i særlig Grad 
paa Tilsynet med Anbringelsen af 
Aalepas ved de forskellige Stemme
værker, der findes i vore Vandløb. 

Ifølge Beretningen er nu saa at 
sige alle Landets Stemmeværker (og 
andre Hindringer for Aalefangstens 
Opstigen) efterset flere Gange, og 
man kunde nu vente, at AaJepassene 
kun undtagelsesvis frembød Mang
ler. Det er dog langtfra Tilfældet, 
og Aanagen hertil er dels mang
lende Forstaaelse hos de paagæl
dende o. a'l dels de lange Mellem
rum, der er mellem Tilsynene, og 
endelig ogsaa den ringe Vægt, der 
i nogle Jurisdiktioner lægges paa 
Fiskerisagen. 

Der er dog nu grundet Haab om, 
at baade den første og sidste Aar
sag forhaabentlig af sig selv vil 
miste i Betydning, efterhaanden som 
Tilsynets oplysende Virksomhed gør 
sig gældende. Den Omstændighed, 
at Tilsynet med Aalepassene efter den 
nye Fiskerilovs Ikrafttræden over
tages af Fiskel'ikontrollen, hvis Per
sonale bor spredt ovel' hele Lan
det, vil uden Td vI gøre det muligt, 
at alle Landets Stemmeværker aar
lig kan blive efterset saa at \'ore 
Vandløb fOl'haabentlig snart kan 
blive passable for Aaleynglen~ 

Be retningen giver dernæst Med
delelse om: 
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Klækning, Dambrug og 
Udsætning i fri Vande 

i 1917. 
-0-

A. Laksefisk. 
Paa Grund af Krigen er Avlen 

af Portionsørred til Export omtrent 
gaaet ganske i Staa, og kun en
kelte Anstalter vedIigeholder en svag 
Besætning for igen at kunde bringe 
Bestanden paa Fode, naar Forhol
dene gør det ønskeligt, medens an
dre klækker Yngel til Udsætning i 
fri Vande, 

Skulde Forholdene igen bedre 
sig, mener Fiskeriinspektøren dog, 
at vor Ørredproduktion forholdsvis 
hurtigt vil kunne naa sit tidligere 
Omfang. 

Udsætning af Yngel i fri Vande. 
Af Laks har der ingen Udsætning 

fundet Sted. 
1 Tilløb til Limfjorden: Fra Vi

borg Fiskeriselskabs Anstalt ved 
Asmild Kloster t 0,000 Stkr. i Fisk
bæk Aa, samt 75,000 Stkr. til Op
dræt i Hjærbæk Fiskeriforenings 
Damme, hvorfra de senere slippes 
ud i Hjarbæk Fjord. Fra Hobro 
Anstalten sattes 8,000 Stkr, i Laa
strup Aa. Fra Lerkenfeldt udsat
tes ca. 4,000 Sth. i Lerkenfeldt 
Aa, og endelig blev der fra "Kil
den" (Karup) sat 60,000 Stkr. i Skive 
-Karup Aa. Alt var Yngel af Hav
ørred; sidstnævnte Sted udsattes 
envidere 8,000 Stk. halv aars Ørred 
om Efteraaret. 

1 Tilløb til Vesterhavet: Fra "Frøjk" 
blev <ler udsat 50,000 Stkr. tre Maa
neder gamle Havørreder i Skjernaa 
og Storaaen, samt 600,000 Stk. Helt
yngel. 

1 TillIb til Kattegat og LiUQbælt.: 

Nr. 1ftl 
= 

I Stubbe Sø sattes 50,000 Stk. Ør
redyngel samt 400 <æ Regnbueørred 
(ca. 2 <æ pr. Stk.) og; 100 <æ Bæk
ørred (1-2 <æ pr, Stk.). Fra Klække
anstalten i Hobro sattes 49,000 8tkr. 
Havørredyngel i Hobro Fiskerifore
nings Damme, 3,000 Stkr. i Ville
strup Aa. Af Silkeborg Fiskelifore;. 
ning blev, udsat 10,000 Bækørred. 
og fra Lysbro: 12,0008tkr i Ørns9 
Berthelslund leverede 6,000, halv.
aars Havørred til Udsætning, i Han ... 
sted Aa. I Vejle Aa blev der ud
sat 60,000 Stkr. Havørred. Fiskeri
foreningen for Kolding-Nsbel Å& 
har indenfor sit Omraade udaat 
50,000 8tkr. HaTørredyngel' samt 
12,500 8tkr. halvaars Ha.1'ørred. 

1 Vandløb paa Sjælland er. der 
udsat: 10,000 8tkr. Bækørred i Bøge
bæk. 30,000 Stkr. i Fakse Aa og 
Lilleaa fra "Prøvegaarden ". Fra 
Lellinge Anstalten er tillige leveret 
halvaars Ørred til Udsætning i Til;' 
løb til Roskilde- og Holbæk Fjol'd'e. 

Paa Bornholm: 24-5,000 Stkr, i 
Muleby- Bagaa og 90,000 8th. i 
Blykobbeaa. 

& AntlP8 Fisk .. 
Gedde. Ved Brahetl'ollebO"rg klæk

kedes ca. 75,000 8tkr .. Geddeynge4, 
hvoraf 59,000 8tkr. udsattes i Nørre .. 
og Brendeg&ardsøer. Ved,Ti8'8ø klæk
kede,s ca. 54,000 8tkr. Geddeyngel, 
der udsattes i Tissø. I Hatlaldst8d 
Sø sattes 10,000 Stkr; Geddeyngel 

Aal. Indførelsen af Aaleyngel, fll& 
EnfJland~ til Udsætning i dan:&ke. 
8øer var i 1917 - paa Grund af 
Transportvanskelighederne under 
Krigen. - ganske indstillet. 

I Esrom Sø u.dsattesca. 1,500;000, 
Stkr., iLammefjorden 200;OOOStkr;, 
i Skjoldnæaholm Sø 10,000· Stkr;, i 
Å.l'l.ellØ· 250,000 Stlu:., i Røg:'bøU.~ 



, 

I ,. 
f 
I 
r , 

I 

11 
= 

,8ø ,35,000 Stkr. og i Rødby Fj,ord 
,6001000S~kr.Aaleyngel og ,endelig 
blev der i Bygholm Vejle ved Lim
fdotden) . udsat ca. 600,000 Stkr. 
A""~YAgel. . 

Endølik . indeholder Beretningen 
~n MedAelelse om Udbyttet af Fi
skeriet i fri Vande. 

Red. 

Aale-Export til.Eugland. 
-0-

H.ei!OID har Fiskeriin.pekiør Salo
lIJlQntteD. sendt Redaktøren følgende 
RedGgør&lse dateret London 7/4. 19. 

Nu .da Fora.aret og den varme 
Tid nærmer sig, maa det vel for

. ~e8t at den grundet paaKrigen 
"afbrudte Ex:port her tilLlImdon 
.atter vil blive genoptaget. Da der 
imidlertid; paa Grund af Forandrin

. g.er i ~portforholdene er AnledniDg 
ul at. fremkomme med nogle Vej
ledni~el' for EXip0l'tørerne skal vi 
tilraade foratundgaa at de danske 

.Aal ikke fra Begyndelsen ~kalkom-
roe i Vanry, at de ikke kommer frem 
figasseac". Da det ikke er rimeligt 
at .dette Udtryk forstaas,. akal vi 
meddele,at Navnet er fremkommet 
_paa Grund af en mærkværdig :gall
.agtig Smag, 80m ofte findes hos de 
Aal" der kommer om Foraaret fra 
Danm&1k og Qgsaa tildels fra Hol
land. Grunden til denne mærkvær-
4ilge. Smag !harder været baade 
talt qg skl'eTet -meget om i lIin Tid, 
,ade». at man dog kom Aanagen 
nærmere. 

Vi mener imitUertid at Grunden 
.Ikyldes de ·frisk tjærede eUer ,paa 
anden Maade præparerede Ruaer og 

.. Hytte.fadeomF"Oraaret. Hvis nem
'. nlfidaD1le Rmer og Hyttefade 
..... i Er", til Fa.nglt -,og Opbe-

varingen af Aal, forinden de er godt 
udvaskede ved at ligge i Vandet i 
længere Tid, eaa fa ar AaIene den 
ejendommelige Smag, som man kalder 
GRs3mag i London. 

Muligvis er Hrundeu til denne 
Smag en anden~ men da ingen end
nu har, paapeget den rette A ars ag, 
saa er vi tilbøjelige til at tro, at 
dette er de virkelige Grunde og 
maa derfor tilraade, at man ikke 
benytter Redskaber, før Lugten er 
ganske gaaet af dem. 

Dernæst maa vi meddele, at AaI 
ikke mna sendes i almindelige Fi
skekasser, men kun i dertil 8001'

'flkildte lavede Aalekasaer med Hyl
der i. 

l disse Kasser bør sendes 40 kg 
(10 kg paa hver Hylde), og kun 
knust Is paa Tophylden, saa at Isen 
ikke kommer i direkte Berøring 
med AaIen. Dernæst tilraades at 
kun spillevende Varer bør pakkes 
og helst i drivva:ade Kasser i aller
sidste Øjeblik rør Togets eller Ski
bets Afgang, og til Slut at AaIen 
bør sendes sorteret i tre Størrelser, 

. Imaa ---- mellem - og store AsI. 

Red. 

TIndersøgeise 
af de Ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
-0-

(Fortsat). 

En Betingelse for, at der var en 
god Aalebestand i Fu:resøen, var selv
følgelig, at der var en rigelig Op
gang af Aaleyngel ad Mølleaaen . 
Interessant nok er det, at vi net
op har en Skildring af Aalefarin
gens Opgang ved Strandmøllen. I 
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1837 she,' Chr. Drewsenl
) "Sæd

vanligt begynde A alene at komme 
fra Stranden op i Bagstmmmen med 
Mai Maaneda Begyndelse, paa sam
me Tid, som Strandabol'rel'11e gaar 
op for at og i ] 4 Dage il, 3 
t:ger vedbliver Vandringen .... 
De bugtede Bevægelser af disse uhyre 
Fiokke paa flere Tusinde, der alle 
i een Hetning arbejde dem frem 
imod Vandet, seer højst forunder
ligt url." j\len at AalpfHringen al
lerede dt·ngang IUil' haft Vanskelig
heder at overvil'l'de, føl' den naaede 
op til FUl'f>suell, fremgaar af Drew
sens Fortsættelse: "Ved videre at 
forfølge de Veje, som de, efter at 
være komne op i Bagstrømmen og 
have passurd Vandhjulene, tage, har 
jeg seet dem opsøgf' alle smaa Løb 
tLf SpUlevand, der ved en Mølle
dæmning saa ofte findes, og der un
strænge dem, for at komme op og 
modstaa Stømrnningen ... Et an
det mindre og for Aaleungernc me
get bekvemmere lidet Vandløb, der 
rislede ned over en skraa, brolagt 
Flade. fandt de snart,' og kom i 
dette i saa stor Mængde op fra 
Bagstrømmen ; den perpendiculaire 
Side af Dæmningen val' den sidste 
Hindring de havde at overvinde; 
men da den var vaad, og Vandet 
knn hidrørte fra en ubetydelig Læk 
saa krøb de, rigtignok kun meget 
langsomt, højere og· højere op, naa
ede Lækken, og smuttede igennem 
den ind i Vand beholdningen." Der 
var altsaa ikke Tale om, at lian 
dengang hj alp Aaleplg'elen over 
Vanskelighederne ved Hjælp af Aale
pas i men Drewsen nævner, at man 

England havde bemærket, at en 

l) C il r. V r e \\' s e il: Om de llnge 
Aals \' andringer. Xatnrhislorisk Tids
:;krift. r. 

stor :\1ængde Aaleyngel omkom un
der Forsøget paa at bekæmpe lig
nende Vanskeligheder, og at man 
der flere Steder søgte at lette Op~ 
stigningen ved Halmsimer, hvis ene 
Ende hang frit ned i 'Strømmen, 
medens den anden var fæstet oven
for Faldet. Men Aaletrappel'og 
Aalepas kom først senere i Brug 
hos os, og først ved Loven af d. 
~(). ;\larts 1898 om Fiskeriet i de 
ferske Vande blev deres Anvendel
se paabudt. Sall. længe Mølledæm
ningerne vat· saa utætte, som ,deu 
af Drewsen skildrede, gik det end
da an; men efterhaanden blev der 
mere og mere Brug for Vandet, de 
utætte Stemmeværker forsvandt og 
gav Plads for nye, som holdt bed
re paa Vandet, og nu blev Chan
cerne for Aaleyngelen grumme smaa. 
Saa vidt vides, blev der en Over
gang virkelig anbragt Aaletrapper 
ved forskellige af Stemmeværkerne 
ned ad .J.løHeaaen, men da var 
det imidlertid aUerede blevet for 
sent. En anden - og værre -
Hindring var opstaaet for Aaleyn
gelen, idet Mølleaaen var blevet 
saa forurenet, at den ikke mer€; fri
stede Aaleyngelen til at stige op. 
Det maa antages, at der nu ikke 
vilde komme Aaleyngel i nævnevær
digt Tal op ad Mølleaaen, selvom alle 
dens Stemmeværker forsynedes med 
de bedste Aalepas. 

Saaledes er det gaaet til, o,t F1.l.
reeøen er bIevenaaletom. I Aale
kisten :ed Frederiksdal fiskes nu 
kun eet til to Hundreder Kilogram 
Aal aarlig2). Hvorfra disse Aal 
stammer, er endnu ikke klart; de 

~) Ve skal aldrig gaa ud med Tor
denvejr, men mest i mørkt Vejr med 
Blæst fra Søen ind mod Kanalen. Der 
tiskes midt i April til sidst i September. 
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er næppe komne op ad Mølleaaen, 
men det maa erindres, at det ikke 
er udelukket, at enkelte AaI kan 
finde frem til Søen ad anden Vej, 
samt at der er udsat mange AaI i 
Farum Sø i de senere Aar og 1000 
Stk. (30-35 em lange) i' Furesø i 
Aar 1900 og endelig, at en Fiske
handler mærkelig nok havde valgt 
at anlægge et Ophevarillgsbassin 
(nedlagt 1917) for Aal ved Siden 
af Mølleaaen ved Fiskebæk. De 
Aal; der tages i Aalekisten, et· mest 
store Aal· paa l kg pr. Stk., 
men i de senere AaI (100-125 g) 
imellem; de smaa Aal er Hanner og 
synes ikke at have været alminde
lige før 19143); det tyder paa, at 
de stammer fra en af U dsætnin
gerne: 

Saaledes er Aalefiskeriet i Fu
resø n:ui Bund og Grund ødelagt 
som Folgeaf Mølleaaens Forurening 
Det vilde ikke volde uoverstigelige 
Vanskeligheder at faa anbragt de 
lovbefalede Aalepas, men saa læn
geVandet skyes af Aalefaringep, 
er det meningsløst at indrette Aale
passene. I dybere Forstand skyl
des Skaden imidlertid Aalekistepri
vilegiet. Søejerne eller Fiskerifor
pagterne har nemlig ikke haft syn
derlig Interesse af at protestere mod 
at Aaleyngelen holdtes borte, idet 
Aalefiskeriet hovedsagelig var for
beholdt Aalekisten. Og A alekistens 
Ejer skulde nok lade være at pro
testere, thi "Mølleaaens 8trøminte
ressentskab" , der omfatter flere af 
de værste Forureningsvoldel'e, ejer 
selv Aalekisten. Hvorledes denne 
forkastelige Tilstand kan ændres, 
skal senere omtales. 

(Fortsættes). 

it) Lystfiskeri-Tidende. 

Ved Allgunens Strand. 
-x~ 

Gamle Jagt- og Fiskeriminder. 
I det svenske ,Jagt- og Fiskeri

blad : "Från Skog och Sjø" for 15. 
April iaar finde følgendes fornøje
lige Historie: 

Jon og undertegnede, sammen med 
Kållarrådet, dannede et Baadelag. 
Om sidstnævnte sagde Jon, idet 
han blinkede hen til mig "en saa
dan Karl lader vi ikke slippe fra 
os" - og KiillalTådet var sand
synlig ogsaa en fortræffelig Kam
merat. 

A borrerne bed flinkt, og vældige 
Skallerygge dansede lystigt over 
Rælingen, luen vi bød dem ogsaa 
udsøgte Delikatesser i Form af le
vende Orm og Myggelarver. 

IlludseHg blegnede den lvnge 
I{till arrådets Kinder; Medestangen 
stod i en betænkelig Bue, og han 
raabte: "Nu har jeg vist faaet selve
Fanden paa Krogen, jeg vaager da 
i hvert Tilfælde ikke at tage den 
op!" 

Jon, som straks forstaar, at en 
større Gedde har nappet den le
vende :Madding, tager med et rask 
Tag Kiil!arrådets .Medestang, og 
giver fir med øvet Haand. 

Kampen bliver imidlertid lang. 
varig, Jon er meget forsigtig, da 
han ved, at baade Krog og Line er 
skøre Vare; men tilsidst faar han 
dog den store Gedde ind til BaadM 
kanten og med Hugkrogen slynger 
han det store Bæst ind i Baaden, 

G~æden over den gode Fangst 
var stor og Klukflasken maahe gaa 
sin Omgang mellem Vennerne og 
Kallerrådet sang af fuld Hals! 

Adam var imidlertid kun kort 
Tid i Paradis, som det jo hedd~r; 
Og saadan gik det ogsas:' her, tM 



lidt efter da Kållarrådet atter fik 
Bid, rejste han sig for 'hurtigt op 
i Baaden, :fik Overbalance og tum
lede .ned mod Rælingen. 

Jon raabte: "Den .anden Vej sagde 
G ræsrytteren , da han faldt af He
sten". KiilIarrådet forsøger at rejse 
sig op, men under hans Manøvrer, 
vælter .han Baaden, og der ligger 
vi alle i Vandet. 

Kallarrådet, som er et .daarligt 
Vanddyr, bjerges med forenede Kræf
ter op paa Kølen, hvor han ligger 
udstrakt .80m en stor Padde, og saa 
raaber Jon til mig: 

"Kan du svømme?" "Ja, som en 
Odder", svarer jeg. "Og hvordan 
gaar det Dig selv, gamle Jon?" 
"Jo, som et Søuhyre", svarer Gub
ben roligt, og saa svømmer vi mod 
Land. 

Der fa ar Jon hurtigt Klæder og 
Støvler af sig og svømmer saa ud 
igen og bugserer Baaden med Kii.l
larrådet i tryg Havn, Fangsten og 
den velsignede Snapseflaske bliver 
ogsaa reddet, da begge Dele har 
været vel .forvarede i Rummet un
der Agtertoften. 

Fiskefang;sten bliver nu nødtvun
get afbrudt; thi vi maa begive 
os hjem for at faa tørret vort Tøj, 
og snart sidder vi i "bare Skjorten" 
indsvøbt i Tæpper rundt om Ilden 
og spiller Trekod, medens Klunset 
tørres. 

Lidt hen paa Natten, da det er 
blevet nogenlunde mørkt, kommer 
Jon med et nyt Forslag. 

Han vil nemlig indvi os i den 
interessante Sport at lystre Brasen 
ved Blus. 

Vi tager uerpaa. atter Plads i vor 
lille Baad; jeg agter og Jon ved 
Aarene med Sergenten som !<'or
dækap.as.~er. KåUarrådet fallr ikke 

Lov til at komme nll~d denne Gang, 
thi vi har foreløbig faaet nok af 
ham som Søfarende, og demor si
ger gamle ·Jon med stor Beste.mt
hed: "J a, det er da. saa sikkert 
som Amen i Kirken, at tager mAn 
Fanden med i Baaden saa maa .mAn 
ogsaa trække ham i Land igen." 

Da vi var komne ind i en grund 
Vig med passende Bund lægger J o.u 
Aarerne, tænder et Blus.a.f tø1'r6 
Fyrretræsrød<ler, tager .d.et <lange 
Lyster o.g stager sig forBigtigt frem:
ad, medens ,han ivrigt spejder mod 
Bunden. 

J eg studerer samtidig det· yeks
len de Udtryk i Gubben Jons "præg
tige øjne, ssrpludselig, hverledes 
det skarpe Blik flammer til, idet 
han drejer Baaden. 

Lysteret f0ressag1e Qg forsigtigt 
mod Vandets Overflade, saa støder 
han kraftigt, og uden Pulsning, ned 
mod Bunden, o.g trækker hurtigt 
Fangstredskabet op, og en stor Br.a.
sen ligger spræll'ende paa BUJlden 
af Baaden- sagte og forsigtigt frem
åd, nyt Stød med det samme Re
sultat. 

Paa denne Maade foregaar den 
indbringende Fangst til Jon haler 
den syvende Brasen op, men neto.P 
som Fisken naar Vandets Overflade, 
sIaar den et Slag med Halen, o.g vi 
ser da, en Mængde mørke Rygge 
iler hurtigt bort, o.g sa:a er· den·Sti.
me fo.rsvunden. 

Ved dette Fiskeri gælder det om 
at være fuldkommen stille o.g at 
arbejde med den største Varso.mhed, 
thi skræmmer man Fisken .g.aar Sti
men øjeblikkelig sin Vej. 

Vi havde imidlertid nu tilstræk
keligt med Fisk, og vi styrede der
for tilbage til Grand Hotel Allgu
DeD hvo.r de kølige Lyag~enge lo\:-

, 
, 
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kede indbydeDde til at gaa til Køjs Mindre Meddelelse. 
-"- men Dagens første Gry fandt -x-
os attAr pall. munter Jagtfærd. En Aeleflaker. 

Suledes fonsatte vi i tre herli- . En ung Mand, Einer Mortensen, 
gø Dage; men saa var vi ogsaa lastede der tidligere havde været ansat hos 
med rigt Bytte, færdige til Opbrud. FiskehandlerChristensen, GI. ~trand 

F . d . t d K"II åd t d 24, forøvede en N at et TyverI der-
orm en r~ er a ,aIT e' a I nede. 

frem foran SIt stadtehge Hotel, I Han vidste, at Gitteret foran 
blotter Hovedet og holder følgende I ~ældervindue~ ikke ~und.e afl~a8es, 
Afskedstale! "Mine højt ærede Gæ- gIk gennem Vmduet lOd I Butikken 
ster! jeg haaber De har været vel og lukkede Døren op.' saaledcs; at 
. ' . han kunde komme tIl at fiske Aal 

fornøjet her, og fundet at Bohg, op af et Bassin. 
Kost og Betjening har været første Men da han havde faaet fisket 
Klasse. Jeg agter nu at lukke mit en Snes AaI, blev han overrasket og 
Hotel for en Stund, men byder eder overgivet ~il Politiet. 
hjertelig velkommt>n igen naar Ti- . I. Gaar Idømtes han, - der er 

. . ' tldhgere straffet, - 2 Aars Fol'-
den atter er dertIl. bedringshusarbejde. 

De veItilfredse Gæster bøjer sig 
dybt for den elskværdige V ært og 
udbringer et dundrende: 

"Længe> leve vor ærede Kiillarråd 
og vor gode Ven Jon, de leve, 
Hurra! -, Hurra! 

Sten Raab. 

Annoncer. 
Suder til Salg. . 
5000 Stkr. Suder ca. 6-8 cm lang er 

til Salg ved Henvendelse til 
Skytte Frederik81n. 

Ledreborg pr. Lejre S1. 

London. 
F .... kv ...... fi.k ef el" Sorte .. , Ørred og Aal modtages' 

til bedste Salg af 

Salomansen.· & CO., 
Billingagete, 

LoRdOR. 
Etableret 1897. Telegr.-Adr.: "SalomoDsen, London". 

Afregning og Penge strax· efter Salg. !:Større Fisk, større Pris. 

Gode Chancer, DU da engelak Fiskeri forbudt til 15, Juni. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yngel og Sætteftik af Bæk-, Ktlde
og Bea'nfteørred 8amt 8ætteftlk af Karper og S.der til bil
liøte~Pri.er. Por+oioDsørred, større Ørred, Kar.per og Suder købes 0', afhente. paa nærmeste BanestatioD mod Kontant, 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørretlarter kubes. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

Ojneæg, Ynuel og Sættefisk i ,alle Orredarter 
samt 

. Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

&U~9~8Kfl)amKultur. 
Telegr,-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &~ P .• JøTgensen~ 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes' og afhentes med Speeialvognpaa nærmeste 
Jernbanestation. 

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

. 'G. Domaschke, I 
J<'ischbftudluug, Rel'liu 40, 

. Lebrterl!ltrft81l1e lS-19. . 
Telegr.-Adr.: ForeUenhandel. .. .. 

. .l!: 
~s::.,d .. s::.,d~6.s::.,~~~d'·/""'dtrA:;'~.~·d~~~.' ·~~iO;1'~db.db~~b;dbldbod~d~d.bod. 
~P'<:::'iP'<:::'iP'<:::'i~v<:::'i~~<:::'ivl~v'",'<:::'i7""Y'V'<:::'i;?,<:::'iv!Clv',~~V'<:::'iv'G~P'<:::'iV'G 

Fh.keriinspektør, Magister UIH'. l,ofUllg, Lykkesholmsalle 3 A, Københavll. 

Trykt i Sorl! Bo"trykkcl'i (Aktieselskab) ved Rasmussea-Krogll. 
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Aaleopdræt i England. 
-0-

Krigen har lært det engelske 
Folk uendelig meget. Bl. a. har 
den formaaet at aabne Englænder
nes øjne for Nødvendigheden af og 
Fordelen ved at udnytte egne Mu
ligheder. Som et Led i disse B~
stræbeIser fremkom ifjor et For
slag fra Komiteen for Ferskvands
fiskeri til det engelske Ministerium 
for Landbrug og Fiskeri. 

Dette Forslag lyder i Oversæt
telse*) saaledes: 

Til Exellenee R. E. Prothero, 
M. P. Minister for Landbrug og Fi
skeri. 

"Vi tillader os med følgende Ud
talelse i Ærbødighed atter at hen
lede deres Herligheds Opmærksom
hed paa 'det engelske Aalefiskeri. Ii 

" 
Kommiteen har tidligere ind-

fJ' *) Capt. Sølling i London har sendt 
Redaktøren den engelske Original. . 

sendt et Andragende, hvori den be
grundede sine Tanker og Meninger 
med Hensyn til hvilke Forholdsreg
ler, der bør tages for at sikre sig, 
at den Aaleopgang, der hvert Aar 
finder Sted i første Række bliver 
til Gavn for de forenede Kongeri
gers Forbrug. 

Under Henvlsning til vor tidli
gere Indberetning, skal vi tilføje: 

1. Vi har udsendt Cirkulærer til 
alle Landboforeninger .amt mange 
enkelte Personer og Organisationer 
som har Tilsynet med vore ferske 
Vande, og-henledet deres Opmærk
somhed paa Beretninger vedrøren
devore AsIe-Fiskerier. Vihar modta
get Svar fra en stor Mængde af 
dem, hvori de meddeler, at de om
fatter Sagen med stor Interesse. 

2. Vi beklager, at vor Brochure 
om Aale-Fangst endnu ikke er ud
kommet, men haaber, at vi skal 
blive i Stand til at faa den færdig 
inden Aarets Udløb. 

3. Vi foreslaar, at der snarest 
mulig anstilles Undersøgelser om. 
i hvilke Vande der er rigeligt med 
Aal, samt at der gives Ordre til at 
fange saa mange som muligt i 1918. 

4. Ligeledes foreslaar vi med 
Forøgelse af Aale-Produktionen for 
øje, at alle Lokaliteter, hvori Aale..: 
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yngel gaar op i større Mængder, 
bliver undersøgt, for at man deri
gennem kan bliye i Stand til at 
overføre Yngelen fra Lokaliteter, 
hvori de er tilstede i for stort An
tal, til andre Lokaliteter, hvori der 
er Mangel pall. Aal. 

Paa Grund heraf tænker vi os 
ogsaa., at det vil være tilraade
ligt i Fremtiden at overveje om 
det ikke vil være fordelagtigt at 
fastsætte.en Fredningstid for Aale
yngel. 

Det tyske Fiskeriselskabs Depot 
for Aaleyngel i Epney ved Severn 
Floden er, saavidt vi ved lukket, 
men fuldstændig intakt. Vi fore
sia ar, at vi snarest mulig sætter 
det i Gang igen og benytter det. 

Der er endvidere store Mulighe
der tilstede for at skabe er løn
nende Export af Aaleyngel til flere 
af Kontinentets Lande, hvorfra der 
er betydelig Efterspørgsel efter den
ne Vare. 

5. Siden Afsendelsen af vor sid
ste Rapport af 1. August ifjor er 
Spørgsmaalet om Aale-Opdrætning 
trængt langt mere i Forgrunden. 
Vi skal i den Anledning udtale føl-
gende: ' 

Ca) Med Undtagelse af Laksen 
er AaIen den eneste Ferskvandsfisk, 
som omfattes med særlig Interesse 
i England, 

Hovedmassen af vor Forsyning 
med Aal kommer nu fra Udlandet: 
men denne Import er i normale Ti
der utilstrækkeligt til at dække 
vort Forbrug. 

(b) Der er eu stor j;Iængde fer
ske Vande her i Landet, som egner 
sig fortrinligt til Aalekultur. 

(c) Vort Land er paa Grund af 
sin Beliggenhed begunstiget med 
eu uhyre Invation af Aaleyngel. 

Opgangen er saa stor, at Tyskerne 
før Krigen har etableret et Depot 
for Opsamling af Aaleyngel ved Se
vem Floden, hvor de i Aarene 1908 
til 1911 fangede mange Millioner 
Stk. Aaleyngel, som derfra sendtes 
til Tysk] and. 

e d) Disse Kendsgerninger synes 
at tale for, at der er god Grund 
til, at vi selv prøver at producere 
de Aal, vi skal bruge til vort Folks 
Forsyning i vore egne Vande. Det 
er nemlig højt sandsynligt, at vi 
ved at anvende intensiv Drift for 
Aal i fersk, brakket og salt Vand, 
vil være i Stand til at naa til en 
meget betydelig Produktion. 

Med Henblik paa de foregaaen
de Bemærkninger, skal vi derfor 
henstille, at der bliver oprettet en 
Forsøgsstation for Opdrætnieg af 
Aal, saa det derved kan blive mu
ligt at faa undersøgt, hvilken Me
thode og hvilke Kulturer, der gi
ver det mest lønnede Resultat. Vi 
føler os nemlig overbevist om, at 
der er mangfoldige Steder i Landet, 
der er vel egnede for saadannc 
Kulturer. 

Efter at vi nøje har undersøgt 
Sagen, er vi kommen til det Resul
tat, at et Areal paa fra 200-250 
Acres Ijand, som tilhører Lord Mon
tague af Beaulie~t og ligger nær 
Beaulieu egner sig godt for en saa
dan Forsøgsstation. Det omtalte 
Areal kan faas i Forpagtning i 21 
Aar. 

Denne Del af vort Land egner 
sig udmærket for Aaleopdræt: det 
omtalte Areal er velbeliggende, og 
Lord MO)1tague vil sætte en Ære i 
at yde Foretagendet al Illu'lig Hjælp 
og har givet sine Funktionærer Or
dre til at støtte Planen efter bed
ste Evne, ligesom han ikke ønsker 
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at tjene noget paa Foretagendet, 
Renten bliver den samme, som det 
selv staar ham i. 

Størstedelen af Arealet er alle
rede under Vand, og det der ikke 
allerede er oversvømmet, er for 
største Delen saa fugtig og sid, 
at det ikke egner sig til Dyrkning. 
Arealet ligger umiddelbart ved Ha
vet, kan oversvømmes ved Flodtid 
men er beskyttet af Dæmninger, 
som det ikke er vanskeligt at istand
sætte. 

Arealet er det Hensigten at be
nytte p aa følgende ~1aade: 

1. Hatchet Dammen paa omtrent 
40 Acres forsynes hovedsagelig med 
Vand fra Kilder. Vandet er her 
fattigt paa naturlig Føde og for
holdsvis koldt. 

2. Sowley Dammen er et sumpet 
Areal paa 35 til 40 Acres. Den 
ligger i samme Nivan som Havet. 
Der er rigeligt med fersk i denne 
Dam og man har tænkt sig at be
nytte den paa samme Maade, som 
den den danske Ent7-eprenør Nielsens 
Aalefarm. 

4. Warren Dammen er paa 50 
Acres. Den ligger ogsaa uær ved 
Havet. Den kan hvis man ønsker 
det, deles i to Dele, noget fersk 
Vand kan der fa as her, og den eg
ner sig til at experimentet'd med 
Forsøg med fersk Vand af forskel
lig Saltholdighed. 

5. Sanctuary Dammen er paa 10 
Acres og har stillestaaende fersk 
Vand og endelig rummer 

6. dette Areal 12 Smaadamme, 
Bom udmærket egner sig til Forsøg 
med Fedning af Aa1. 

I disse Damme kan der ogsaa 
experimenteres med fersk og brakt 
Vand. 

Beretningen indeholder endvidere 

en detailleret Beskrivelse af An
lægsomkostninger, der tilsammen an· 
drager 5000 Pd. St. = ca. 95000 Kr. 

Som man vil forstaa af oven
staaende Redegørelse for de paa
tænkte Forsøg med Aaleopdræt i 
England, er det ganske tydligt at 
se, at det er den danske Entrepre
Nielsens Aalefarm ved Hovvig paa 
Sjælland, der har været Forbilledet 
for Englænderne ved U darbejdel
sen af Planerne for den paatænkte 
Forsøgsstation. Dette er naturlig
vis til Ære for vort Land og viden
skabelig set, 'vil de paatænkte For
søg sikkert ogsaa faa stor Betyd
ning: men som dansk }<'jskerimand 
kan jeg alligevel ikke skjule' min 
Ængstelse for Foretagendets Kon
sekvens. Lykkes det nemlig, vil' 
det paa den ene Side betyde, at 
Exporten af Aaleyngel fra England 
til Danmark helt eller delvis vil 
ophøre, og paa den anden Side vil 
det bevirke, at Englænderne ved 
maalbevist Drift af dertil egnede 
Arealer (hvoraf der er rigeligt) lidt 
efter lidt vil blive i Stand til selv 
at forsyne sig med tilstrækkelig 
AaI til Befolkningens Ernæring, 
saaledeR at Tilførslen fra Holland, 
Tyskland og Danmark vil ophøre af 
sig selv. Og bliver det Tilfældet 
bliver Æren for vort Vedkommende, 
lovlig dyrekøbt. 

I Sammenhæng hermed skal det 
endvidere oplyses, at det var den 
danske Dr'. Schmidt, som paa For
anledning af Dr. Joh. Petersen ved 
sine Undersøgelser udfor Englands 
Kyster for, at finde Aalens Larve, 
gav Stødet til at Tyskerne forpag
tede Fiskeriet ved Severn Floden 
og aabnede Depotet for Aaleyngel 
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ved Epney. Som man ser, begge 
Dele, baade Fangsten af Aaleyngel 
og Opdrætning af Aalen skyldes i 
første Række det danske Initiativ, I 
Æren er saaledes vor fuldt og helt; 
men desværre synes det, som det I 
som det ogsaa bliver det eneste. 
der levnes os. 

Red. 

Furunkulose Sygdom
men hos Fiskene i 

Sydtysklands Floder. 
-o-

l Allgemeine Fischerei-Zeitung 
for den 15. Maj 1919 findes en Ar
tikel af Adolf Gropp, R0hrdorf O. 
Nagold, hvoraf det fremgaar at oven
nævntne Sygdom stadig hjemsøgerør
redbestanden i Sydtysklands Flodor. 

Furunkulose er en Bakteriesyg
dom, som skyldes Bakterium salmo
nidæ sin Tilværelse. Sygdommen 
optræder Jørst i Fiskens Tarm, og 
giver der Anledning til Betændelse; 
senere gaar den over i Fiskens Kød, 
hvor den danner Bylder, der ofte 
aabner sig gemmem Fistler. Fiskene 
dør gerne efter 2-3 Ugers Forløb. 
Smittefaren ~r meget stor, da Bak
terien kan paaføres den raske Fisk, 
dels gennem Tarmen og dels gen
nem Huden, Det mærkelige ved 
Sygdommen er, at den kun hjomsø~ 
ger Bæk- og Kildeørreder, medens 
Regnbueørreden synes at være im
mun (uimodtagelig for Smitten). I 
den Anledning tilraader Adolf Gropp 
ogsaa, at der udsættes Regnbueør
red i alle saadanne Van de hvor 
Sygdommmen .. Furunkulose findes, 
thi vel er Regnbueørreden ikke saa 
fin og lækker en Spisefisk, og hel· 

ler ikke 8aa god en Sportsflsk, som 
Bæk- og Kildeørreder, men den by. 
der dog en ganske god Erstatning 
for disse to Fiskearter, og der er 
derfor al mulig Grund til at følge 
hans Raad. 

Red. 

Fisk og Fiskeri i 
svundne ·Tider. 

Hvad enFiskebog fra 1649 fortæller 
Ved Thobias Skriver. 

-o-
l svundne Tider ndgjorde Fisk en 

langt vigtigere Livsfornødenhed end 
i vore Dage. I det 16. og 17. Aar
hundrede nød man Fisk mindst 4 
Gange om Ugen, og ethvert velfor· 
synet Hus havde altid tørrede Torsk 
Hvillinger og Flyndere samt saltede 
Sild, ~lakrel og Aal i Kælderen, 
naar det led mod Vinter. Man for
synede sig de fleste Steder med et 
Aars Forbrug, og ved vore Kyster, 
i vore Aaer og Bække og i vore 
Indsøer foregik et omfattende Fi
skeri. De større Gaarde havde al
tid Fiskedamme, og Almuen udsatte 
Fisk i Damme, Mergelgrave og Ga
dekær. 

I det 16. Aarhundrede var vore 
almindeligste Fisk i de ferske Vande 
Gedder, Brasen og Karusser. En 
særlig fin Fisk regnedes Karpen for 
at være, og med til et veldækket 
og udsøgt Festbord regnede man 
Langer og Rokker fra Skagen, Helt 
fra Limfjorden, Makrel fra Helsingør 
og AaI, der var taget af Hollæn
derne paa Amager. Af Saltvands
dyr spillede Rejer og Krabber en 
stor Rolle. Man drak Øl til Krab
berne, der blev solgt rundt paa 
Ølstuerne. Ogsaa en Baa sjælden 
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Udbyttet af Søfiskeriet i Sverig. 
-o-

I Sødra, Sveriges Fiskeriforenings Beretning Nr. l for 1 H 19, 
Søer, samme Fiskeriforening har forpagtet. 

en Opgørelse over 'Fiskeriet i 10 af de 

Denne Opgørelse tager sig saaledes ud : 

Ov.ersigt 
over Fiskeriet i de Søer, der er forpagtet af Foreningen Aar 1917. 

Søens Navn: 

Krageh0lmssjøen ......... " ...... " " .......... 
Ellestas.iøen. . ............................. 
Snogeholmsjøen ............................. 
Børdnge Storsjø ...... , ......•.............. 

Klostervik .................. " ....... 
Fjållfotl\sjøen ........ , .........••.......... 
Havgårdssjøen .............................. 
Lammen .................................. 

Krebs ................•.... '.' ........ 
Lygnen ....... ' ............................. 
AIgunen ...........................•....... 

Krebs ............. , ...... , ........ 
1) Tjog. 

Mængde 
ikg 

1,644, [ 
1,845, l 
3,834,2 
1,047,7 

514.3 
685,1 
352,1 
184,0 
2~)2,01) 

88,0 
827,0 
164,0 

Summa I 11,477,5 

I 
Værdi. Søens 'Areall' Fangst-

i Hektar mængde 
Øre . I kg pr. ha. Kr. 

2',966 ~7 219 7,51 
;;,488 06 288 G,41 
ti,401 33 309 12,40 
2.382 58 345 i 3,04 

754 35 20 I 25,72 
l,399 46 230 I 2,98 I 

::150 95 60 I 5,87 I 

102 64 84 i { 2,19 
577 75 00 I 3,48 
105 55 15 I 5,87 

1 70 250 I { 3,81 
00 00 I 0,66 

20,345, I 34 \ 

Bruttoudbyttet 
pr. ha. 

Kr. Øre 

13 55 
12 11 
20 72 

6 91 
37 72 

6 08 
5 85 

{ ~ 22 
88 

7 04 

{ ~ 95 
31 

•. :c,u .•. d, 
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Delikatesse som østers forstod vore 
Forfædre at sætte Pris pa'S, men 
,,0sterlingerne". som de kaldtes, 
hørte dog ikke til Hvermands Spise. 

Det er interessant at studere den 
Interesse, Folk i det 16. og 17. 
Aarhundrede, skænkede Havenes og 
Søernes, Aaernes og Dammenes Dyre
verden. I 1649 udgaven køben
havnsk Bogtrykker Peter Hakke, en 
lille Bog, som bar Titlen "Om Fi
skenes Natur og Egenskaber", og 
dette lille Arbejde, der antagelig 
delvis er en Oversættelse fra tysk, 
er morsomt at fordybe sig i. For
fatteren af Bogen har tilsyneladende 
været en meget lærd Mand, thi 
han slaar om sig med latinske Ord 
og Talemaader. 

Han begynder med at fastslaa, at 
der er to Slags Fisk: Hanner og 
Hunner. De første er i Besiddelse 
af Mælk, de sidste af Hogn. ;\len 
naar Fiskene "lege", hedder det, 
at forskellige Slags blandes, og 
derved fremkommer nye Fiskearter 
som ikke tidligere er kendte. Alle 
Fisk er kolde og fugtige af Natu
ren, fortæl1er Bogen videre, men 
der er Forskel, og derfor bør man 
vide, hvilke Fisk der er de ~undeste 
at spise. Alle Fisk, der kommer 
fra salt Vand, er sundere end de, 
der kommer fra sødt og ferskt 
Vand, thi Saltet fortærer en Del af 
den Kulde og Fugtighed, som Fi· 
llken indeholde~. Deraf kommer 
det, at saltet Sild er en uskadelig 
og let fordøjelig Spise, naar man 
tager den af Tønden og æder den 
rita eller speget. Fisk fra rindende 
Vande og Strømme er meget stm
dere end de Fisk, som fanges i 
Søer, Damme og Parker, og af alle 
Fisk er de, som tages i Moser, Kær 
og Pytter, de mest usunde. Slimede 

Fisk er ikke saa sunde som Fisk 
med Skæl, og de magre Fisk ~r 

eundere end de fede, thi "Alt fæt 
er ont oe skadeligt, men fæt aff 
Fiske er det skadeligste." 

Naar man nu har faaet Fisk hjem 
og skal til at tilberede den, saa 
raader den gamle Bog Folk til at 
syde, stege, Fiskene udi Vin; thi 
formedelst Vinens naturlige Varme 
bliver Fiskenes Kulde tempereret 
og formildet. Nu er Vinen jo imid
lertid ret kostbar, og Forfatteren 
siger da, at hvor Vinen er dyr, kan 
man bruge halvt Vand og halvt 
Vin, eller ogsaa slet og ret syde 
i Vand. Man maa helst stege Fisk 
i lVIessing- eller Kobberpander, thi 
Jærnpander eller Lerpander er ikke 
heldige. Ilden under Panden skal 
ikke være "rygendis" men jævn, 
skær og klar. Stegte Fisk er sun
dere end de kogte, mener Forfat· 
teren, men den fromme Læser bør 
abl"lolut ikke bage Fisken, thi der
ved fortæres hverke'n Kulde eller 
Fugtighed. 

Hvad Fiskenes "Spise oe Under
holdning monne' være" kan man se, 
naar man skærer dem op. De lever 
af Orme, Fluer og andet saadant. 
Mange af dem lever af Røveri og 
Myrderi, idet de fortærer andre 
Fisk. Til disse Hovdyr hører for 
Eks. Gedder og Hvalfisken (!) 

Efter disse Raad og Oplysninger 
fortæller Bogen i Særlighed om de 
Fisk, SQm fanges her i Landet. 

Der er til en Begyndelse de rød
spættede og slimagtige Ørreder og 
Laks, som mange holder for en 
god Fisk. N aar disse Fisk skal 
lege, hvilket sker i August Maaned, 
gaar de op i en Strøm eller Flod 
og udleger. Mod Sommeren og 
indtil Ormeml\aned har Ørreden 
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guldfarvet Kød, men naar den om 
ved St. Jacobs har udleget, mister 
den Guldet. Rumpen af Ørreden 
er en "Førstelig ræt, OD begierede 
vel mange sligt at nyde, om For
muen vaar sall. sterck som Villien 
oc Begieringen". 

Karpen er en ypperlig, Ilerlig og 
sund Fisk, som er prydet med dej
lige Skæl. Mælk-Fisken er bedre 
end Rognfisken. Fisken er sund 
hele Aaret, undtagen mod Juni 
Maaned, da den har udleget. Kar
pen har mere Blod end anden Fisk. 
Bringen og Slagget paa Karpen er 
fornemme Stykker, men dog i Syn
derlighed Tungen. 

Suderen er en slibrig Fisk med 
en tyk Hud. Den lever gemenlig 
udi Rørene ved Søbredden. Bogen 
fortæller, at rører en saaret Fisk 
ved Suderen, da læges Saarel snar
ligen. 

Aalen har en besynderlig Fødsel, 

thi den føder levende Unger. Un
gerne el' ikke større end Sytraade. 
AaIen føder Unger del ganske Aar 
igennem. Naturkyndige og vise 
Mestre skriver, at en Aal kan leve 
i firsindstyve Aar og uden Vand i 
6 Dage. Den el' meget bange i 
Tordenvejr. Vil man stege Aalen 
skal man gøre Ryggen smnkt reu 
og bestrø den med Salvie, skære 
den i Stykker' eller stikke den paa 
et Spid og stege den. Kogt AaI 
er ypperlig, og den kan koges pall. 
mange l\.faader. 

Gedden er let fordøjlig. Den et· 
en Rover, myrder og opsluger udi 
Vandet. Den begynder at lege i 
April, men er iøvrigt god hele Aa
ret rundt. Den skal steges i rød 
Vin. 

(Fortsættes). 
(Dansk Fi'lkeritidende.) 

London. 
Ferskvandsfisk af alle Sorter, Ørred og AaI modtages 

til bedste Salg af 

Salomonsen Bt CO., 
Billingsgate, 

London. 
Etableret 1897. Telegr.-Adr.: "Salomonsen, London". 

Afregning og Penge strax efter Salg. Større Fisk, større Pris. 

Gode Chancer, nu da engelsk Fiskeri forbudt til 15. Juni. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Jiarper og Suder til bil. 
li&,ste Priser. Porl-ionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. (J. Christensen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefis~ og øjneæg 
i alle Ørredarter' købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper· 00 Suder 
sælges. 

d8~9rJ8K 'JJamKu/tur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunders/w". 

P. ILansen &; P •• l ørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

rp;;:~ 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 

Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. ====--

G. Domaschke, 
.t'i8chhandlnnl(,< Berlin 40. 

Lehrterlltrall.e 18-1 •• 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Filikeriinspektør, Magister Ch.'. Løftina:. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved RasmusseJt-K.roih. 
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Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 
Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HojJmeyert Sorø. 1elefon 24. 

I.dDleldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorf~r Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 12. 15. Juni. 1919. 

Indhold: I 
Ferskvandsfiskeriforeningens General

forsamling. 
UndersIJgelse af de ferske Vandes Fi-

skeriforhold. 
Frossen Fisk. 
Fiskeexporten til TysKland. 
Annoncer. 

Ferskvandsfiskeriforeningens 
Generalforsamling 

af holdes i Hobro Skovpavillon 
Lørdag d. 28. Juni IØltll~ Kl. 
ø Fermiddag. 

Dagsorden: 

1. Beretning om Virksomheden. 

2. Aarsregnskabet fremlægges til 

Godkendelse. 

3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

4. Valg af Revisorer. 

5. Forhøjelse af Medlemskontin

gentet. 

6. Eventuelt. 

Hobro, d. 11. Juni 1919. 

P. B. V. 

J. A. Bie. 

Undersøgelse 
af de ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
-0-

Efterat vi i Bladets Nr. 10 for 
15. Maj har gjort vore Læ!'ere be
kendt med Magister Ottersirøms 
UndersøgelseIser vedrørende Fiske
riet i Fure Sø, skal vi i det føl .. 
genge meddele, hvilken Driftsplan 
Magisteren foreslaar for Søens Fi
skeri, samt fremkomme med Re
daktionens Bemærkninger desan
gaaende: 

Driftsplan. 
I og for sig kan det synes over

flødigt at ville opstille en Plan for 
rationel Drift af Fiskeriet i Furesø 
eftersom dette jo er forpagtet af 
Lystfiskeriforeningen. og dets Ud
nyttelsesmaadedermed er givet. 
Men dels er det ikke udelukket, at 
der senere agtes drevet rationelt 
Fiskeri i Søen - i hvert Fald Aale~ 
fiskeri - uden at det derfor be
høver at gaa ud over LYlJtfiskeriet, 
dels flr det i Almindelighed For
maalet med Fiskeriundersøgelserne 
at vise, hvorledes Fiskeriet bedst 
kan udnyttes; hvad der ikke kan 
finde Anvendelse ved den ene Sø, 
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kan maaske blive nyttigt ved en an~ 
den. 

Skal man da redegøre for, hvor
ledes Fiskeriet i Fiskeriet i Furesø 
kunde drives med det bedste øko
nomiske Udbytte, maa man se bort 
fra, at der er den Mulighed, at no
gen er villig til at betale .Forpagt
ningsafgift med det Beløb, som Fi
skeriet eller en Del af det, drevet 
rationelt, kan give Ejeren, lUen at 
vedkommende dog foretrækker at 
drive det forpagtede Fiskeri paa 
en anden, mindre indbringende Maa
de (f. Eks. som Lystfyskeri). Her
til kan der ikke umiddelbart tages 
Hensyn i det følgende, skønt et 
saadant Tilfælde vel netop kunde 
indtræffe; det vil heller ikke kunne 
skade Driftsplanen, at en enkelt 
Del af Fiskeriet forpagtes ud, naar 
der blot ikke lægges Sten i Vejen I 

for Gennemførelsen af den øvrige 
Del af Driftsplanen. 

For Oversknelighedens Skyld be
tragtes Aalefiskeriet, Gedde-Aborre
fiskeriet og det øvrige .Fiskeri hvert 
for sig. 

1. Aalefiskeriet. 
Af største Betydning for Furesøs 

Værdi som Fiskevand er det, at 
Aalefiskerict bringes paa Fode; dette 
mas. ske dels, ved at Søejeren faar 
Raadighed over Aalekisten ved Fre
deriksdal, dels ved at der frem
skaffes en Aalebestand i Søen og 
dens Opland. Saa længe Aalekisten 
er paa anden Haand, er det bedre 
at der ingen Aal er i Søen, hvis 
Aale-Næring da særlig kommer Bra
sen og Suder til gode ; disse bliver 
dog i Søen og er nogenlunde lette 
at fange, medens Aalefiskeri med 
Kroge og Vaad - og Rusefiskeriet 
lægger Aalekistepri vilegiet afgørende 
Hindringer i Vejen for (jfr. Sd. 29 

-31) - næppe vil give stort Over. 
skud, selvom Bestanden var til
fredsstillende. Det er en kendt Sag, 
at den mest indbringende Udnyt
telse af en Sø foregaar ved Hjælp 
af en Aalekiste ved dens Afløb; kan 
Søejeren selv faa Aalekisten i Hænde 
er det derfor givet, at der bør læg
ges V ægt paa Aalefiskeriet. net 
maa alteaa undersøges, hvorledes 
Søejeren kan faa Aalekisten i Hænde 
og hvorledes han kan fremskaffe 
en Aalebestand i Søen. 

Lettest gik Sagen selvfølgelig i 
Orden, hvis Aalekisteejeren vilde 
sælge Aalekisten til Sø ejeren for 
en rimelig Pris, svarende til det 
Udbytte, han bar af den. Højere 
Pris vilde han kun kunne kræve, 
hvis han selv vilde og kunde for
bedre Aktivet (ved at forøge Op
gangen af Aalefaring1), ved F'orbed
ring af Aalekisten o. 1.). Allerede 
i 1912 forsøgtes det ved Henven
delse til Strøminteressantskabet for 
Mølleaaen, der som tidligere nævnt 
ejer Aalekisten, at- skabe Grundla
get for en saadan mindelig Over
enskomst; det lykkedes dog ikke, 
rimeligvis fordi Strøminteressant
skabet kom til den Opfattelse, at 
det ikke stod sig ved at afstaa den 
for det selv næsten værdiløse, Aale
kiste til Søejeren paa det foreslaa
ede Grundlag; formodentlig fordi 
der viste sig Chancer for at faa 
Aalekisten solgt til andre for et 
større Beløb. Det er dog ufor
staaeligt, hvorledes nogen, der ikke 
hal' Ret til at udsætte AaI i Sø
en1), skulde kunde tænke paa at 

1) Aalekisteejeren har ikke Ret til at 
mlsæUe Aaleyngel i Soen,jvfr. Fersk
vandsflskerilovens § 18. I den tid
ligere Lov (af 4/S 1907) var dette 
Forhold dog ikke omtalt. 
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købe Aalekisten. Forhandlingerne.1 
bristede derfor i 1913, og ad min
delig Vej syntes det da ikke muligt 
at faa Strømintessantskabet til at 
overdrage Aalekisten til Søejeren. 

Netop gennem disse Vanskelig
heder fik FO,rfatteren øjet op for 
at der trængtes til en Lovbestem
melse om tvungen Afstaaelse af 
Aalekister, og en saadan lykkedes 
det ham at faa optaget som § 7 i 
Ferskvandsfiskeri af d. 2. Juni 1917. 
Det er nu muligt at tvinge Privile
gieindehaverne til at afhænde Pri
vilegiet til dettes for dem virkelige 
Værdi. Fremgangsmaaden er givet 
i selve Lovbestemmelsen og skal 
ikke omtales nærmere her; kun 
skal det nævnes, st der formodent
lig skal være oprettet Regulativ for 
Fiskeriet i Furesø, før den i Lo
ven angivne Vej er farbar. Et saa
dant Regulativ bør da snarest mu
ligt søges oprettet, thi det vil være 
heldigt, om Aalekisteovertagelsen 
hurtigt kan finde Sted; nedlægges 
Københavns Befæstning - som ved 
Lov bestemt - i 1922, vil Vand
kraften ved Frederiksdals Sluse Bik
ked atter blive udnyttet, og en 
Overtagelse af Aalekisten vil da 
blive langt mere indviklet og vel
sagtens ogsaa dyrere; det, er ikke 
uden Interesse i den Forbindelse, 
at Forholdene ved Slusen allerede 
er' besigtigede af en Fabrikejer, 
øjensynlig med Indretning af indu
striel Virksomhed for øje. 

Med Hensyn til Fremskaffelsen 
af en Aalebestand i Søen er der 
to Veje et gaa. Man kunde gøre 
Mølleaaen farbar for den naturlige 
O!lgang ved at lade de forurenende 
Virksomheder rense deres Afløbs
vand og ved at anbringe de for
nødne Aalepas. Tvinger hygiejniske 

og æstetiske Grunde alligevel en 
Rensning igennem, vil Fiskeriet i 
hvert Fald have Gavn deraf, men 
ellers er der en hurtigere og bil
ligere ~bade at skaffe Aalebestan .. 
den paa, nemlig ved Udsætning af 
andet Steds fanget Aaleyngel. At 
Udsætningen bør bekostes af de 
Virksomheder, som hindrer den na
turlige Opgang, er kun rimeligt; 
med de normale Priser paa Aale
yngel 3 Kr. pr. 1000 Stkr.) vil 
Bekostningen ikke blive saa stor, 
men der er Mulighed for, at Prisen 
ad Aare - og der skal jo stadig 
sættes ud - vil blive betydelig 
højere. Selvom Aavandet relll3edes 
burde man for øvrigt til at be.gynde 
med udsætte Aaleyngel i Søen, da 
det ellers sikkert vilde vare mange 
Aar, inden dene havde en tilstræk
kelig stor Be'3tand. Udsætningen 
kan foreløbig anslaas til 100,000 a 
200,000 Stk. aarlig; skulde Udgif
ten til den fastsættes forud, vilde 
man rimeligvis være paa den rig
tige Side ved at sætte den til 1000 
Kr. aarlig. 

Hvor stor Bestanden kan gøres, 
og hvor stort et Udbytte man kan 
vente sig af Aalekisten, naar Søen 
er i Fuldddrift, lader sig ikke med 
Sikkerhed afgøre. De Erfaringer 
man har fra andre Søer, lader sig 
ikke udenvidere overføre paa Furesø 
med dens store Dybder. Formo
dentlig maatte man dog vente et 
Fangstndbytte af mindst 4000 kg 
aarlig, hvilket svarer til et Beløb 
af 4000-8000 Kr., hvoraf kun en 
ringe Brøkdel gaar fra til Vedlige
holdelse og Pasning af Aalekisten. 
I Virkeligheden affisker Aalekisten 
ved Frederiksdal ikke blot Furesø, 
men ogsaa Vejlesø og Søllerød Sø 
samt Farum Sø og Badstrup Sø, 
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men da de to sidstnævnte er paa 
private Hænder, maattfl Tilgangen 
af BIankaal fra dem ikke sættes 
for højt, idet der formodentlig -
medmindre der blev truffet en sær
lig Overenskomst - vilde blive 
drevet et energisk Fiskeri i disse 
Søer med Ruser, Vaad og Kroge 
Vejlesø og navnlig Søllerød Sø er 
nu saa forurenede, at deres Værd 
som Aalevande ikke bør regnes med, 
før Søerne er bragt i Orden igen. 

2. Gedde-Aborrefiskeriet. 
Om Udbyttet af dette kan man 

danne sig nogen Forestilling gen
nem det tidligere anførte; vi fandt en 
aarlig Gennemsnitsffl.llgst paa c. 
1560 kg Gedde (c. 1500 Kr.) og c. 
1,640 kg. Aborre (c. 1150 Kr.). 

At Befiskningen trods det inten
sive Lystfiskeri dog er ret svag, 
fremgaar af, at der under Vaad
dragningen i 191,2 toges 3-400 
Gedder ad Gangen i Storekalv, 
og at der toges enkelte Gedder af 
betydelig Størrelse; alle disse Ged
der blev i Henhold til Bestemmel
Sflrne for Vaadfiskeriet udkastet igen; 
det regnes ellers for at stride mod 
Principperne for økonomisk Drift 
af Fiskevande .at lade store Gedder 
i Fred; uden Tvivl æder de langt 
mere end de er værd. Skulde der 
med Tiden komme en Ordning af 
Fiskeriet i den Form, at Gedder og 
Aborrer forbeholdes Lystfiskeriet, 
bør der i hvert Fald gøres den Und
tagelse, at Gedder (maaske ogsaa 
Aborrer) over en vis Vægt skar 
fjernes, naar de optages med Vand 
el. lign. 

Som Fiskeriet efter Gedder og 
Aborrer nu drives, kan man helt se 
bort fra Driftsudgifterne, idet disse 
jo afholdes frivilligt af Fiskerne. 

Skulde Søejeren selv lade den 
samme Fiskemængde opfange, vilde 
en betydelig Del af Salgssummen 
gan til Driftsudgifter. Kun i Lege
tiden lader det sig gøre at fange 
disse Fisk forholdsvis billigt; sør
gede man for den fornødne kunstige 
Klækning af afstrøgen Rogn, be
høvede et saadant Fiske:i langtfra 
at skade Bestanden, og ønskede 
man at formindske denne af Hensyn 
til andre Fiskearter, vilde Fangst 
i Legetiden være det bedste Middel. 
Indtil man har nogenlunde Vished 
for, at andre Fisk vil kunne give 
et bedre Udbytte, vil det imidler
tid næppe være rigtigt at minds.ke 
Bestanden af Gedder 2) og maask~ 
heller ikke af Aborrer. 

3. Det øvrige Fiskeri. 
Dette omfatter Brasen, Skaller, 

Rudskaller, Suder, Løjer, Knuder 
og Krebs -- eller rettere det kunde 
omfatte dem, thi praktisk talt fiskes 
der ikke efter dem. Det i 1911-
1912 undtagelsesvis foretagne Vaad· 
fiskeri viste, at det var muligt at 
opfiske et meget betydeligt Antal 
Bmsen i et enkelt Træk. Formo
dentlig kan man ogsaa be,nytte det 
til SlIdesøgning anvendte Apparat S) 
til at finde Brasenstimen med; det 
siges at have været brugt med 
Held i Viborg Søerne. Er Stimen 
først funden, er det ikke saa van
skeligt at indkredse den eller en_ 
Del af den. 

2) Det bør cTindres, at Geddebestall
den hurtig kan skades ved Ødelæggelse 
af Legepladserne, navnlig ved Vand
standssænkning i Foraarstiden, 

~) Vistnok kun en MetaItraad med et 
Lod i. Det skal tydeligt kunne mær
kes i Haanden, naar Traaden støder 
mod Fiskene, 

1 
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Skallerne har vist langtfra den 
Betydning i Furesø som Brasenerne. 
Maaske kan ogsaa de med Fordel 
tages i Vaad om Vinteren, men 
i øvrigt 'vil en god Geddebestand 
netop i dem have sin bedste Føde. 

Rt,dskallerne og Kat'udserne kan 
maaske ogsaa tages ved Vinter
fiskeri. Fiskeri efter dem om Som
meren med Garn og Ruser vil næppe 
give stort Overskud. Rudskallen 
kan dog i Legetiden tages i betyde
lig Mængde 4). Egentlig bør der vist 
lægges særlig Vægt paa deune hid
til ret· upaaagtede Fisk; thi da den 
lever væsentlig af Planteføde, kan 
den formodentlig frembringe mere 
Kød pr. Arealenhed end de andre 
Arter, der lever af overvejende dy
risk Føde. 

Suderne vilde rimeligvis give godt 
baade ved Vinterfiskeri og ved Som
merfiskeri mod Legetiden. 

Løjerne kan der være Tale om 
at fiske med Vaad til Salg til Perle-

4) At Fiskeri i LegeUden nødvendig
vis skal være ødelæggende for Bestan
den, er en almindelig :\1isforstaaelse. 
Det har samme Indflydelse pau Bestan
den, om en vis Mængde af den opfiskes 
i Legetiden ellel' forud for denne. Nanr 
der alligevel kan være god Gmnd til 
at frede Fiskene i Legetiden, skyldes 
det dels, at de i denne kan være saa 
lette at fange, at del' \tilde hlive fanget 
for mange af dem, om Fiskeriet var 
tilladt, dels at mange Fiskearter ikke 
har fuld Værdi i Legetiden. Kun Hen
synet til Ejendol11sforholdellc ved Fi
skevandene, hvor i Almindelighed 
mange er fiskeriberettigede, kan give 
den førstnævnt;) Grund Berettigelse. 
Er der kun een fiskeberettiget, eller Cl' 

der ordnede Forhold (med Regulativ), 
bør Fangsten selvfølgelig helst kunne 
foretages pau det belejligste Tidspunkt, 
og Omsorgen for, at Bestanden ikke 
gaas for nær, skulde da gerne kunne 
overlades til den llskeberettigedc selv. 

fabriker. I og for sig er Bestan
den vist stor nok til at kunne give 
gode Fangster, men noget regel
mæssigt Fiskeri kau den ikke bære. 
Da Løjen i udstrakt Grad ædes af 
Aborre og Gedde, stiller det sig 
tilmed tvivlsomt, om det ikke er 
fordelagtige m at omsætte Løjerne 
i Abol're- og Geddekød G). 

Kmtderne kan næppe give synder
ligt Udbytte. 

Krebsebestanden er nu aItfor lille. 
J\iIaaske den kunde ophjælpes ved 
Udsætning nf indkøbte - eller bil
ligere af opdrættede - Smaakrebs. 
Dog er det et Spørgsmaal, om ikke 
Krebsepesten stadig findes i Søen 
og hindrer Krebsebestanden i at 
vokse. 

Endelig kan der være Tale om 
at fremskaffe en Bestand af Fiske
arter, der nu ikke nndes i Søen. 
Det ligger nærmest at tænke paa 
Sandart, Søørred og Helt. Sand
arten formerer sig som omtalt i 
Vejlesø, og kan den trives i Furesø, 
er det vel kun et Tidsspørgsmaal, 
naar den kommer der, eller rettere 
naar den iagttages, thi i saa Fald 
er den der rimeligvis allerede. 
Den Fisk, d.er skal være dens bed
ste Føde, Smelten, findes jo i Søen, 
men rigtignok tilsyneladende ikke 

. i stort Tal. Sandarten er en god 
Handelsfisk og frembyder ogua paa 
andre l\1aader Fordele fremfor Abor
ren, som den ellers meget minder 
om; saaledes vokser Sandarten me w 

get hurtigere. Søørreden vilde, om 
den slog an i Søen, ikke blot blive 
dennes fineste Sportsfisk, men ogsaa 
langt den dyreste Salgsfisk. Der er 
dog næppe Grund til at tro, at den 

,i) C. \'. Otterstrøm 1915. 
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vilde faa stor Betydning for andet 
end for Sporten, bl. a. fordi Fiske
riet efter den vilde give alt for 
store Driftsudgifter; man kunde dog 
mulig undgaa dette ved at fange den 
i Legetiden. i hvilken den vil søge 
op mod Vandløbene og derfor ri
meligvis vilde være let at tage i 
Fiskebæk Bugten. Om nogen na
turlig Formering vilde der dog sik
kert ikke kunne blive Tale; det 
rigtigste vilde være at fange Fisken, 
afstryge den og klække Rognen til 
ny Udsætning. Modernsken er imid
ltlrtid ikke i høj Pris i Legetiden ; 
Fiskeri i denne giver nok forholds
smaa Udgifter men ogsaa forholds
vis ringe Indtægt. Helten vil uden 
Tvivl kunne trives fortræffeligt i 
Søen, hvis ikke de tidligere omtal
te Forhold med . de dyb~re Vand
lags tilvise Iltfattigdom stiller sig 
hindrende i Vejen, hvad dog næp
pe er rimeligt. Helten er en ud
mærket Fisk, der kun har den Fejl, 
at den her i Landet er i ringe Pris. 
I Udlandet betales den bedre, men 
den egner sig vistnok ikke til lang 
Forsendelse. Imidlertid maatte man 
vistnok kunne oparbejde et dansk 
Marked for Helten, eller man kun
de røge den og derve.d gøre den 
holdbar for Eksport. Dette Spørgs
maal hal' Bud langt ud over Fure
.øen, thi den hjemlige Heltfangst. 
er nemlig ret betydelig. Statistikken 
er desværre meget mangelfuld, men 
det drejed sig f. Eks. Ringkjøbing
Stadil Fjord i 1901-1909 om fra 
21,000 til 62,000 kg aarlig. Nu er 
Heltfiskeriet i Ringkjøbing Fjord 
rigtignok for Tiden ødelagt, men 
selvom det aldrig kommer igen, 
har vi dog saa mange gode Heltsøer, 
at der maatte kunne skaffes en tilA 
strækkelig stor og regelmæssig For-

syning til Oparbejdelsen af et Mar
ked. Den hos os normale Pris, ca. 
50 Øre pr. \cg er altfor lille i For
hold til Fiskemi Kvalitet; i Schweiz 
f. Eks. var Prisen i 1914 1,41 Fr. 
pr. kg. Slog Helten an i Furesø, 
vilde det muligt i nogen Grad be
røre Brasenbestanden, idet Nærin
gen vistnok for en Del er den sam
me; imidlertid er det tænkeligt, at 
man ved at. indføre en af de Helt
former, der ,hovedsagelig lever af 
Svæv, kunde undgaa Næringskon
kurrencen med Brasen. Helten vil 
vistnok kunde lege i Søen, men da 
det mest økonomiske Fiskeri findel' 
Sted i Legetiden, vilde det være 
rigtigt at gaa over til kunstig 
Klækning af Rognen efter schwei
ziske Mønster. 

(Fortsættes ). 

-0-

Lagring i Fryserier. 
Amerikanske og Kanadiske 

Metoder. 
I Dansk Fiskeritidende for 3. ds. 

findes en længere Artikkel over 
dette Emne. Vi skal her kun gen

. give et Resnme deraf: 
Frysning og kold Lagring holder 

Fisk i mange Maaneder i den Til
stand, i hvilken ·Fryseren modtager 
den, men vil ikke afhjælpe Beska
digelse, som skyldes varme eller 
daarlig Behandling før Modtagelsen. 

·Frysere skulde kun tage imod 
Fisk af prima Kvalitet. Dersom 
den ikke afleveres 3 il. 4 Timer 
efter den er taget op af Søen, 
skulde Fisken opbevares iIskasser 
i Baaden. 
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Hurtig Frysning ved saa lav Tem~ 
peratur er nødvendig for at sikres 
gode Varer, og Fisken maa behand~ 
les, saa snart den modtages. 

At bedække Fisken med et Lag 
Is, beskytter den mod Sved og Bak~ 
teder, og gør den mindre udsat for 
Skade. Islaget paa Fisk, der skal 
oplagres længere end 3 a 5 Maa~ 
neder. skulde forsynes nu og da, 
da Isen fordamper med Tiden, end
og naar Temperaturen er lav. 

Den mest økonomisk Temperatur 
for Lagring af Fisk er sandsynlig
vis en stadig Temperatur af imel
lem O og -+ 11 G. C., endskønt 
nogle Frysere holder paa, at en la
vere Temperatur hjælper til at for
hindre Fordampning af Islaget. 

At lægge Fisken i Kasser før 
Lagringen, hjælper paa, at Islaget 
ikke fordamper, og beskytter Va
rerne mod Skade. 

Fisk frossen paa rette Maade 

kommer til Detailhandleren i ud
mærket Tilstand. Sælgeren skulde 
kunne holde den i stærk frossen 
Tilstand, indtil den sælges. 

Fiskeeksporten til 
Tyskland. 

-0-

Aarhus, To!,sdag. 

Statsbanerne har nu ophævet For
budet mod, at der gaar danske }{'ø
levagne over Grænsen mod Syd. 
Dette er i Særdeleshed af stor Be
tydning for Fiskeeksporten, idet man 
nu ikke mere behøver at vente pau 
de tyske Kølevogne. 

B.-T. for u/e 19. 

London. 
Ferskvandsfisk af alle Sorter, Ørred og Aal modtages 

til bedste Salg af 

Salomonsen & CO., 
Billingsgate, 

London. 
Etableret 1897. Telegr.-Adr.: "Salomonsen, London". 

Afregning og Penge strax efter Salg. Større Fisk, større Pris. 

Gode Chancer, nu da engelsk Fiskeri forbudt til 15. Juni. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneær, Ynrel og Sættefisk af Bæk., Kilde
og Recnbueørred .samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
liede Priser. Porfionsørred, større Ørred. Karper og Suder købes 
og afhente. paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Ohrutensen. 
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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 Betalinr. ~=---

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælres. 

~JJ~JJd8K f/)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &:: P •• Iørgensen, 
Lunderskov, Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~I I . Porlionsørrei I 
større Ørred, Gedder, Karper, I 

Suder, Skaller, Aborrer . 
købes og afhentes med Speeialvorn paa nærmeste 

Jern banestation. 

--=======' Kontant Betalinr. =='===----

G. Domaschke, 
1<'lsehhaJidlnn~, Berlin 40, I 

Lehrterøtraslle 18-HI. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

~~~~e~~~~~~~~. 

Filkeriinspektør, :\tIagister Chr. Løftl~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt I Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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P aa Grund af enormt forøget Porto- og Tryknings
udgifter har Ferskvandsfiskeriforeningens Generalforsamling 
vedtaget at forhøje Medlemskontingentet fra 1. Januar 1920 
fra 4 Kr. til 6 Kr. 

Indhold: 
FerskvandsOskeriforeningens General

fvrsamling i Hobro. 
Undersøgelse af de ferske Vandes Fi

skerifor hold. 
Annoncer. 

Ferskvan dsfiskerifor
eningens Generalforsam

ling i Hobro. 
-0-

Som averteret afholdt Ferskvands
fiskeriforeningen sin ordinære Gene
ralforsamling Lørdagen den 2~. Juni 
i Hobro Skovpavillon. 

J<'orinden vi gaar over til Refe
ratet af selve Generalforsamlingen, 
maa vi med et Par Ord omtale det 
skønne Sted, hvor Mødet holdtes. 
For den, der ikke har været i Hohro 
før, er det ikke sall. lidt af en Op
levelse at gæste denne By, der 
ligger saa henrivende ved Bunden 

af Mariager Fjord og omgivet af 
høje lyng- og skovklædte Banker. 
Oppe ved Skovpavillonen, hvor Ge
neralforsamlingen holdtes, var der 
særlig smukt; man har derfra til 
den ene Side en pragtfuld Udsigt 
over Fjorden, medens de andre 
Sider 'omgives af en sjælden smuk, 
gammel Egeskov. 

Selve Generalforsamlingen ind
lededes med nogle Velkomstord af 
Formanden, Hr. Brygger Bie, Hobro. 
Formanden gik derefter over til at 
omtale de større Sager, der havde 
lagt Beslag paa Foreningens Virk
somhed i det fodøbne Aar. Først 
omtaltes de Forsøg, som bliver sat 
i Gang ved Lille- og Villestrup Aaer 
for at faa undersøgt, hvormeget en 
kyndig Udsættelse kan ophjælpe 
Fiskeriet i de danske Indvande 
(Aaer og Fjorde). Disse Forsøg, 
til hvilke Staten yder 4200 Kr. 
aarlig i 5 Aar og fri Yngel fra 
Statens Udklækningsanstalt i Frøjkl 
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skyldes Ferskvandsflskeriforeningens 
Initiativ. 

Forsøgene skal iøvrigt undergives 
Fiskeridirektoratet og ledes af dette. 

Efter Anmodning af Formanden 
gav Dr. Hoffmeyer derefter et kort 
Referat af Udvalgets Yirksomhed 
for Fordelingen af Fiskoriartikler. 
Af dette Referat fremgik det, at 
der under Krigen var fordelt for 
ca. 10,000 Kr. Fiskeriartikler til 
Ferskvandsfiskerne, og af disse ca. 
10,000 Kr., var uno Kr. 84 Øre 
Statstilskud. I Anledning af For
delingen havde Udvalget korrespon
deret med 59 forskellige Fersk
vandsfiskere. 

Formanden meddelte derefter, at 
der i Aarets Løb havde været en 
Deputation, bestaaende af National
bankdirektør Joh. Lauritsen, Direk
tør Christiansen og Dr. Hoffrneyer 
i Landbrugsministeriet og hos Fi
skeridirektøren fOr at søge udvirket 
en forøget Udførsel af Damfisk til 
Tyskland. Da det var saa heldigt, 
at der manglede en hel Del i, at 
den rationerende Mængde Fisk til 
Tyskland var naaet, fik Damkultu
rerne den ønskede Tilladelse til 
Udførsel. 

Under den følgende Sag paa 
Dagsordenen: "Regnskabet frem
lægges", oplæste Kassereren, Sag
fører Nors, det reviderede Regnskab, 
som enstemmigt godkendtes. 

Det næste Punkt paa Dagsorde
nen var: Valg af Bestyrelsesmed
lemmer. De afgaaede Medlemmer 
var følgende Herrer: Godsinspektør 
Oopmann, Forpagter Wulff Stamer 
og Gaardejer Jens Ohr. Jensen, 
som alle genvalgtes, og i Stedet for 
Overbanemester Lysholm og :Fiskeri
foged Jens Ohr. Sørensep, nyvalg
tes Fiskeriejer Errboe og Fiskeri-

ejer og Fiskeeksportør Bent Ander
sen. 

Til Hevisorer genvalgtes D'hrr. 
Proprietær Eich og Apoteker Lind. 

Under Punkt 5 paa Dagsordenen: 
Forhøjelse af Medlemskontingentet, 
meddelte Redaktøren, Dr. Hoffmeyer, 
at Portoen nu var steget fra 12 til 
29 Øre pr. Eksemplar af Bladet og 
Trykningsomkostningerne fra 20 til 
32 Kr. for hver Gang Bladet tryk
kedes. 

I den Anledning foreslog Redak
tøren, at man gik til en moderat 
Forhøjelse af Medlemskontingentet 
for at Foreningen kunde blive sat 
i Stand til ogsaa i Fremtiden at bære 
de forøgede Udgifter. Som en saadan 
moderat Forhøjelse foreloges 2 Kr. 
pr. Aar, saaledes at Kontingentet 
fra lste Januar bliver 6 Kr. i Ste
det for 4 Kr. Forslaget vedtoges 
enstemmigt. 

Under "Eventuelt" tog Fiskeri
bestyrer Niels Pedersen, Brahetrolle
borg Ordet for at paatale en ny 
Ordning ved Statsbanerne, hvor
efter det ganske umuliggøres for 
Opdrætterne at forsende Yngel og 
Sættefisk omkring i Landet. 

Ifølge d{'nne nye Ordning kan 
der nemlig ikke forsendes højere 
Vægt end 25 kg som Ekspresgods, 
hvad der vejer derudover gaar som 
almindeligt Ilgods. For at raade 
Bod paa disse umulige Forhold, 
blev der nedsat et Udvalg, bestaa
ende af D'hl'. Nationalbankdirektør 
Lauridsen, Fiskeribestyrer Ohr. 
Pedersen og Dr. Hoffmeyer. Dette 
Udvalg skal søge gennem Forhand
ling med Ministeriet at faa fornuf
tige Tilstande indført. 

Sluttelig aHagde Fiskeriinspektør 
Løfting en Beretning om Forløbet 
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Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for 1918. 
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Indtægt: 
Bilag Overført Kassebeholdning fra f. A. Kr. 

A. 1. Kontingent i 1918 af 184 Medlemmer il, 4 Kr ...... . 
"" Do. for 2 Restanter fra 1917 a 4 Kr ............. . 

It " 
Extrakontingent ifølge Medlemslisten ............. . 

" 
2. Annonce-Indtægt ifølge Redaktørens Regnskaber .. . 

" 
3. Tilskud fra Skrikes Stiftelse .................... . 

" 
4. Indtægt af 5 Postabollnenter .................... . 

" 
5. Tilskud fra Landbrugsministeriet ................ . 

" 
6. Indtægt ved Salg af Lovexemplarer .............. . 

" 
7. Refunderet Konto .............................. . 

" 
8. Indvundne Henter .. 

95 

194,62 
736,00 

8,00 
143,00 
146,41 
400,00 

21,50 
500,00 

1,40 
34,86 
25,00 

Kl'. 2210,79 

Pr. Kassebeholdning at overføre til Aaret 1919 ., ... , ..... Kr. 488,45 

Udgift: 
B. Bladets Trykning og Udgivelse m. m ................ . Kr. 1175,81 
C. Porto, Telegrammer, Papir, Tryksager m. m ......... . 308,68 
D. Forskellige Udgifter .............................. . 312,15 
E. Reiseudgifter og Diæter m. m ...................... . 65,70 

Beholdning ...................................... . 448,45 

Kr. 2210,79 

Hi b e, den 31. Marts 1919. 

Jltl. Nors. 

Ved Revisionen af foranstaaende Regnskab er intet fundet at 
bemærke. 

Ri b e, den 22. Juni 1919. 

N. Lund. 



96 rerlkl'andsfiskeribladet Nr. 13 

af Forhandlingerne vedrørende For
søgene ved Lille- og Villestrupaa. 

Ved det Bestyrelsesmøde, der 
afholdtes efter Generalforsamlingen, 
genvalgtes henholdsvis Bie til For
mand, Lauridsen til Næstformand 
og Nors til Kasserer. 

Senere paa Dagen foretog de 
tilstedeværende Medlemmer af For
eningen under Formandens Ledelse 
en fornøjelig og interessant Exkur
sion tilOvegaards Mølle vedVillestrup 
Aa for at gøre sig bekendt med Fiskeri· 
forholdene der. Fangstindretninger
ne Ted Ovegaards Mølle danner nem
lig en Hovedbestanddel af det Ap
parat, som skal sættes i Scene for 
at etablere Forsøgene ved dette 
Fiskevand, og det var derfor af 
betydelig Interesse for Foreningen 
at gøre sig bekendt dermed paa 
sel ve Stedet. 

Dagen sluttede derefter med en 
lille Festmiddag paa Grand Hotel 
i Hobro, hvor Foreningens ~1edlem
mer kappedes om at bringe deres 
afholdte Formand en Tak for hans 
Btore Interesse for Ferskvands
fiskerisagen og for den saa for~ 

træffelig planlagte Tur til Hobro. 

Red. 

Undersøgelse 
af de ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
Af Magister C. V. Otterstrøm. 

-0-

(Sluttet.) 
Efter en Beretning 1) af den 

schweiziske Fiskeriinspektør, Dr. 
Surbeek, udsattes der i 19 U j15 i 20 

l) G. Surbeck 1915. 

schweiziske Søer gennemsnitlig 750 
Stk. Helt yngel pr. ha eller i alt 
16,876,000 Sth.; Surbeck anser 
Helten for Hovedfisken i det schwei
ziske Søfiskeri; kun for Bodensøen 
foreligger en fuldstændig Aarsstati
stik, der udviser en Gennemsnits
f1lngst af 8 kg pr. ha. Kan Furesø 
yde det samme, bliver det c. 7,500 
kg aarlig, og Surbeck mener da, at 
de mindre Søer giver forholdsvis 
større Udbytte end Bodensøen. 

Det fremgaar af det foranstaa
ende, at Furesø i Lighed med de 
andre Søer i rationel Drift ikke 
godt vilde kunne undvære Klække
anstalt og Opd.rætningsdamme. At 

. købe Sættefi~kene eller Yngelen vil 
i Længden blive altfor dyrt: jo før 
man fik Dammene des bedre. Der 
vilde vistnok billigt kund,e indrettes 
gode Damme til Helt yngel o. L paa 
det Areal, som inddæmmedes af 
Julestormen i 1902 i Virum Bugten, 
og som endnu til Tider Htaar under 
Vand; Arealet er som tidligere om
talt formentlig ved bli vende Staten s, 
skønt det upaatalt udnyttes af an
dre. Mulig lod der sig ogsaa ind
rette Damme i den Engstrækning, 
der ligger i Nørreskov paa Sydsiden 
af Fiskebæk Bugten. Derimod er 
der ikke gode Chancer for Anlæg 
af Damme med frisk Gennemstrøm 
(til Ørred o. lign.); det eneste Sted 
ved Søen, der egner sig hertil, og 
som i Virkeligheden har gode Be
tingelsen, er ved den lille Bæk paa 
Fillke bæk Bugtens Nordside ; men 
Terrænet er paa et Spekulations
konsorties Hænder, og en rimelig 
Overenskomst synes ikke opnaaelig. 

Der vilde formentlig være Anled
ning til at overvaage, at Søejerens 
Rettigheder ikke gaas for nær ved 
uberettiget Udnyttelse af naturlig 
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tørlagt Søbund, ved Opfyldning eller 
Indhegning af Søen 2) eller ved ube
rettiget Anlæg af Havnemoler og 
Broer, der vil kunne lægge Vaad
fiskeriet store Hindringer i Vejen. 

En særlig Vanskelighed rummer 
Furesø for den rationelle Drift. Blev 
i Krigstid Sluserne aabnede og 
Furesøens øverste Vandlag pludse
lig sluppet ud, vilde med det, alt 
efter Aarstidan, en større eller 
mindre Mængde Fisk forsvinde; 
særlig vilde vel de vandrelystne Aal 
alle skynde sig afsted. En saadan 
Omstændighed vil en eventuel For
pagter af Fiskeriet næppe kunne se 
bort fra. Det vilde bero paa For
holdene, om den forvoldte Skade 
hovedsagelig indskræn kede sig til 
det paagældende Aars Fiskeri, eller 
om den vilde mærkes gennem en 
længere Aarrække. Derfor vil det 
formodentlig være særligt vanske
ligt at forpagte Fiskeriet i Furesø 
bort til rationel Drift paa en for 
begge Parter tilfredsstillende lVIaade, 
saa længe Furesø har sin nuvær
ende militære Rolle. 

Den store Fiskemængde, som nu 
gaar i Søen, har en betydelig Værdi. 
Det Vaadflskeri, som i 1912 gav 
saa godt et Udbytte, kunde rime
ligvis med Fordel gentages, uden 
at Bestanden tog nogen Skade. Der 
er noget forkert i, at Fiskene faar 
Lov at dø af Ælde i Statens Søer 
samtidig med, at Landet lider un
der de vanskelige Ernæringsforhold. 

Driften af Fiskeriet kan i store 
Træk tænkes ordnet saaledes: Aalene 

2) Til Sammenligning kan eksempel
vis nævnes, at Staten skred ind mod 
Bredejere, der havde foretaget Opfyld
ninger udfor deres Lodder ved Kerte
minde, 

fanges udelukkende i Aalekisten. 
Brasen, Suder o. l. tages hoved
sagelig ved Vaadfiskeri om Vinteren 
(aarlig med et Par Aars Mellem
rum). Hertil fordres ikke nogen 
fastboende Fisker, kun en Vogter 
af Aalekisten og flyttelig Arbejds
kraft, der ligesom Fiskeredskaberne 
ogsaa kan anvendes ved Fiskeriet i 
andre Søer. Skal Gedde-Aborre
fiskeriet drives, skal der fanges 
Helt, Suder o. s. v. i Sommertiden, 
maa der stadigt Fiskeri til; en sted· 
boende Fisker vil være nødvendig, 
men han kunde da ogsaa passe 
Klækkeanstalt og Damme. - Mest 
indbringende vilde det maaske blive 
at drivo Fiskeriet i Søen ved en 
Fisker, men bortforpagte Retten til 
Lystfiskeri efter Gedder og Aborrer. 

At opstille et Budget for Søens 
Drift er meget vanskeligt, da der 
kun er faa faste Holdepunkter. 
Men efter et Skøn kan følgende 
Poster ansættes: 
Aal (i Aalekisten) c. 4000-8000 Kr. 
Gedde-Aborre ....•.... c. 2500 
Brasen o. a. Vinterfiskeri .. 2000 
Suder o. a. Sommerflskeri c. 1000 
Helt .................. c. 2000 
Pasning af Aalekiste ... c. 500 
Fisker ................ c. 2000 
Medhjælp ............. c. 1000 
Redskaber ............ c. 1000 
Klækning og Opdrætning c. 500 

En Forudsætning for, at det ra. .. 
tionelle Fiskeri i Furesø skal kunne 
blive til noget, vil det være, at 
Driften paa Søen kommer paa een 
Haand, enten ved, at hele Søen 
kun bar een Ejer 3) eller ved, at 

3) Lovbestemmelsen om, at Fiskeri· 
retten ikke maa adskilles fra den tilstø
dende Grund, har hidtil umuliggjort 
slige Reformer. Heller ikke i den ny 
Lov om Ferskvandsfiskeri lykkedes det 



rerøkvandsfiøkeribladet Nr. 18 

de forskellige Ejere slutter sig sam· 
men og vedtager et Fiskeriregula
tiv for Søen og deltager i Udgifter 
og Indtægter efter et passende 
Forhold. 

Blev Furesøen besat med A~le
yngel, vilde der her være en ret 
euestaaende Lejlighed til at kon
trollere Udviklingen af en saadan 
»kunstig" Aalebestand. Med den 
store Betydning, den kunstige' U d
sætning har faaet for talrige af 
Landets Søer, i hvilke der tillige 
er naturlig Opgang, vilde det være 
af stor Interesse at faa undersøgt, 
om ikke den kunstige Besætning 
giver et langt større Procentantal 
Hanaal (mindre værdifulde) end den 
naturlige Opgang, og om der derfor 
ikke vil \'ære Grund til at benytte 
den nu almindelig anvendte engel
ske Aalefaring med nogen Forsig
hed og mulig hellere søge at skaffe 
Aalefaring, der er fanget højere 

at faa Bestemmelsen ændret. Forf. 
stillede (Ferskvandsfiskeribludet 1916 
Side 201) et saalydende Forslag om en 
Tilføjelse til S 1 Stk. 2: »Dog kan Fi
skeriretten skilles fra Grunden, naar 
den derved forbliver eller kommer i 
Statens Eje\(. En saadau Bestemmelse 
vilde i det foreliggende Tilfælde (Fure
sø) have været ønskelig, da Fiskeri
retlen formodentlig kan køhes billigt, 
idet den først bliver værdifuld efter eu 
Aarrække gennem et ikke ubetydqligt 
Forarbejde. Men ogsaa andre Steder 
vilde den være heldig for den ratio
nelle Drift og tillige imødekomme den 
voksende Opfattelse af, at Staten burde 
overtage adskillige af vore ferske Vande; 
nu kan det ikke lade sig gøre uden i 
Forbindelse llIed Køb af Bredden, selv 
om Ejeren af VandHrea~et gerne vilde 
sælge dette alene. Kun i Tilfælde. af, 
at FiskerireUen er en selvstændig Ejen
dOlO uden nogen Samhørighed (eller 
Ejerfællesskab) med Bredden, kan den 
blive Genstand for Salg for sig., 

oppe ad Vandløbene end den en
gelske. Netop fordi man ved Furesø 
vil kunne være Herre over hele 
Aalebestanden, baade ved Udsæt
ningen og Fangsten, fI'embyder 
denne Sø særlig gode Betingelser 
som Forsøg~vand. 

Furesøens Beliggenhed nær en 
Storby gør det umuligt at se bort 
fra, at det er ønskelip;t at give By
befolkningen Lejlighed til et sundt 
og fornøjeligt Friluftsliv paa den. 
Ikke blot vilde det næppe være 
rigtigt at lægge den livlige Baad. 
færdsel Hindringer i Vejen, selv 
om dette kunde være heldigt for 
Fiskeriet Cl. Eks. med Sættegarn), 
men det vil sikkert være bedst ved
blivende at give Adgang til Lyst
fiskeri. Nu har ikke blot Lyst
fiskeriforeningens Medlemmer, men 
i Virkeligheden alle og enhver Ad
gang til Lystfiskeri i Søen; der vil 
næppe heller være noget afgørende 

i Vejen for at bevare dette For
hold og dog drive rationelt Fiskeri, 
om end det nok vilde "ære heldigt 
at give fastere Rammer for, hvilke 
Redskaber der maatte anvendes ved 
Lystfiskeriet, og navnlig at forbyde 
Blinkning fra Motorbaad, der næppe 
er "god Sport" som Lystfiskeri be
tragtet, og som lader nogle faa 
heldigt stillede lægge Beslag paa 
en uforholdsmæssig stor Del af Fi
skeriet. 

:Magister C. V. Otterstrøms Drifts
plan for Fiskeriet i Fure-Søen kan 
Redaktionen i det Store og Hele 
give sin Tilslutning. Vi mener og
saa, at Hovedvægten bør lægges 
pall. at udvikle Aalefiskeriet, saa
ledes at dette Fiskeri kan blive det 
bærende Fiskeri. At dette maa ske 
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ad kunstig Vej, ved Udsætning af 
Aalefaring og Sætteaal, derom er 
der c næppe Tvivl, da Forholdene 
ved Mølleaaen vanskeligt lader sig 
ordne paa en saadan ~faade, at 
man kan nære grtln det Haab om 
tilstrækkelig naturlig Opgang af 
Aalefaring. 

Om man til Udsætning skal be
nytte engelsk- eller dansk Aalefaring, 
er det vanskeligt at udtale sig be
stemt om paa nærværende Tids
punkt. Magisteren nærer Frygt for, 
at der findes forholdsvis mange 
Hanaal blandt den engelske Aale
yngel, som kommer hertil Landet, 
fordi den efter hans Mening fanges 
for nær Havet. Efter mit Kendskab 
til de lokale Forhold, hvor den en
gelske Aaleyngel fanges, tror jeg 
dog ikke, man bør nære en saadan 
Frygt. Det er nemlig et godt Stykke 
oppe ad Severn Floden, Fangsten 
af Yngelen foregaar; og derfra er 
det langt ud til selve Havet, idet 
Bristol Kanalen, hvori Severn Flo
den falder, er stærkt blandet med 
Flodvand. Jeg tænker mig derfor 
- med god Grund at Største
parten af Hanaalene blandt Ynge
len holder sig ude i de ydre Re
gioner, saaledes at den Yngel, der 
fanges oppe i Severn Floden hoved
sagelig bestaar af Hunaal. At 
Aalefiskeriet i Fure-Sø, som i de 
fleste andre danske Søer, staar og 
falder med Etableringen af en Aale-

kiste, er vist alle enige om. Thi' 
selvom Aalepriserne er steget en 
DRI under Krigen, saa er alle Red
skaber og Lønninger ogsaa blevne 
saa meget dyrere, at Fortjenesten 
ved Krogfiskeri efter Aal er bleveu 
endnu ringere· end i tidligere Tid. 

I det store, dybe Parti af Fure
Sø vilde ganske sikkert et Ef ter
aarsfiskeri med en nogenlunde stærk 
Motorbaad mAd Skovlvaad give et 
godt Resultat. Magister Otterstrøms 
Undersøgelser af Fiskeriforholdene 
i Fure-Sø synes os at fortjene me
gen Opmærksomhed, og om Bille
det af det virkelige Budget rime
ligvis vil faa et adskilligt andet 
Udseende end det Magisteren op
ruller for os, saa er der dog ingen 
Tvivl om, at Fiskeriet, anlagt efter 
de Hovedlinjer, Beretningen angi
ver, vil kunne betale sig, og faa 
en stor, frugtbar Sø, som i øje
blikket saa godt som intet Ud
bytte giver, til at yde en betydelig 
Mængde udmærket Fiskekød, hvad 
der dog spiller en Rolle i vor 
Folkehusholdning, særlig fordi denne 
store Sø ligger saa nær vort bedste 
Hjemmemarked vor Hovedstad. 

Red. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæ". Yn"el og Sættefi8k af Bæk.. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil· 
U,de Priser. Porfionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. OhristtmSen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ===-=--
8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 

samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&9~9d8H fi)amHullur. 
relegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

r;;;:;;:L~. 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 

Jern bane5tation. 

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

Fillkeriinspektør, Magister Chr. LøftiD~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Begtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasrnussen-Kroih. 



! 
t . 

Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15: i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HojJmeyer, Sorø. Iele/on 24. 

Iadmeldeløer i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4, Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 14.·-' 15. Juli. 1919. 

P aa Grund af enormt forøget Porto- og Tryknings
udgifter har Ferskvandsfiskeriforeningens Generalforsamling 
vedtaget at forhøje Medlemskontingentet fra 1. Januar-1920 
fra 4 Kr. til 6 Kr. 

Indhold: 
Nogle Problemer fra Karpedambruget. 
Undersøgelse af de ferske Vandes Fi-

skeriforhold. 
En ejendommelig farvet AaI. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Nogle Problemer fra 
Karpedam bruget. 

-o-
l. 

Lidt om Gedden i Karpedammen. 
Aquikulturkemien, en yngre Sø

ster til AgrikuHurkemien, beskæfti
ger sig med at undersøge Grund
betingelserne for Vandets Produk. 
tionsevne. 

Gennem denne Videnskab er man 
kommen til Erkendelse af, at Rum
forholdene spiller en betydelig Rolle 
for Fiskenes Vækst og Trivsel. For
søg har saaledes vist, at en Fisk, 
der opholder sig pall. en lille Plads, 

vokser forholdsvis langsomt, selv 
om den tilbydes den bedste Næring. 
Den dybere Grund hertil maa an
tagelig søges deri, at Fisken er et 
koldblodigt Dyr. Det vil derfor 
ogsaa være en taknemlig Opgave 
for Dyrephysilogerne at undersøge, 
hvormegen Bevægelse en Fisk be
høver for at vokse normalt, idet 
man maa antage at en stærkere 
Bevægelse frembringer et stærkere 
Iltforbrug, og dette atter et forø
get Stofskifte. 

Den afdøde Zoolog Semper i Wurz
burg har gjort en Del Forsøg for 
at undersøge Væksten hos andre 
koldblodige Dyr for at komme til 
Klarhed over. hvilken Indflydelse 
Opholdsstedets Størrelse havde paa 
deres Vækst. 

Disse Forsøg viste saaledes, at 
for Exempel Snegle voksede lang
sommere i smaa Aquarier end i 
store Dito, selv om der var rigelig 
Næring til Stede. Akkurat det sam-
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me er Tilfældet med Karper. Disse 
Fisk vokser ogsaa langsommere i 
mindre Damme end i større,*) - gan
ske llanset, om der ogsaa i de smaa 
Damme er tilstrækkelig Næring til 
Stede. 

Dette maa derfor skyldes et helt 
andet }<'orhold. Men hvad har dette 
med Gedder i Karpedamme at gøre, 
spørger man uvilkaarlig? 

Jo, Sagen er nemlig den. at Fi~ 
skens og Muslingens relativt lang
sommere Vækst i henholdsvis det 
lille Aqarium og den mindre Dam, 
sandsynligvis skyldes, at Luftforhol
dene i de snævre indskrænkede Om
givelser ikke er saa gode. for Dy
rene, som under større Forhold. 
Og naar man samtidig kender lidt 
til Karpens Levevis og ved, at den
ne Fisk er en overmaade flegmatisk 
Kavaller, der under gunstige Næ
ringsforhold, bevæger sig saa lidt 
som muligt omkring i Vandet, vil 
man forstaa, at en Geddes Nærvæ
relse i samme Fiskevand vil bevirke, 
at Karperne ganske anderledens vil 
blive flyttet omkring i Dammen, 
end hvis en saadan Rovnsk ikke er 
til Stede. Og dette vil bevirke, at 
de nødsages til at optage mere Ilt 
af Vandet, fordi den forøgede Be
vægelse kræver· det, og dette ind
virker igEm paa Fordøjelsen af den 
indtagne Næring, samt Udnyttelsen 
af saDlme og derigennem paa Fi
skens Tilvækst. Med andre Ord: 
Karpen vokser mere, naar der er en 
Gedde eller andenRovnsk iFiskevan
det, end hvis dette ikke er Tilfæl
det. Selvfølgelig maa man til den 
Slags Experimenter kun benytte 
mindre Gedder, og Karperne de 
skal leve sammen med, maa være 

*) Som nogen almengyldig Bege! lwn 
dette dog ikke betrllgtes. Red. 

mindst to Somre gamle. Spæd Yn
gel og en Somre gamle Fisk vilde 
meget snart forsvinde Godden, 
som et velkomment Bytte. 

IL 
Lidt om Karpens Muddersmag. 

En Karpe, der smager af Mudder, 
hører ikke til de største kulinariske 
Xydelser, derom er alle enige. Og 
mllngfoldige Mennesker, som en 
Gang i deres Liv har smagt en saa
dan Fisk, gentager ikke Forsøget. 
Hvis den mudrede Smag kun skyl
des, at Karpen under Fangsten er 

. bleven fyldt med Mudder, baade 
ud- og indvendig, kan et kortere 
Ophold i rindende Vand faa denne 
Smag til at fortage sig; men skyl
des Smagen selve Fiskekødet, saa 
bliver Sagen værre. 

Muddersmagen hos Karpekød til
skrives i saa Tilfælde efter al Sand
synlighed, at der nndes en Mængde 
Blaaalger (Cyanophyceer) i Vandet 
i Karpedammen. Ved at dyrke dis
se Alger i Renkultur, kan man over
bevise sig om disse Algers Lugt og 
Smag. Særlig de meget udbredte 
Oscillarier (Alger) leverer en mud
deragtig Lugt af første Rang. Disse 
Alger kan imidlertid kun leve og 
trives i Dammene under Forhold, 
hvor Dammene overlades til sig selv. 

Under saadanne Omstændigheder 
er der en Tilbøjelighed til - sær
lig i moseagtige Damme - at danne 
sig forskellige Syrer i Vandet, som 
fremmer Væksten af Blaaalgerne. 
Man maa derfor ved Tilsætning af 
Kalk modarbejde denne Tendens, 
ligesom man ved nogenlunde regel
mæssig Tørlægning af Dammene 
kan hæmme den. Vil man gøre 
det rigtig godt, kan man under Tør
lægningen besaa den med Græs 
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eller Havre, og efter at Dammen er 
spændt - men nogen Tid inden 
Fiskene udsættes - udsaa en Del 
Phosforsyre- og Kalikunstgødning i 
Dammene. 

V Qd saadanne Foranstaltninger 
vil Formeringen af Blaaalger gan
ske standse - de trives nemlig kun 
i on sur Reaktion af Vandet og 
den mud1'ede Smag hos ](aJ'perne vil 
totalt ophøre, samtidig med at Næ
ringsforholde~e i Dammene vil sti
ge i en betydelig Grad, fordi Leve
vilkaarerne for de Dyr, der danner 
Karpens naturlige Nærind, vil blive 
langt gunstigere, 

(Fischel'ei-Zeitullg). 

Undersøgelse 
af de ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
-0-

Efterat vi i de foregaaendo Ar
tikler har givet vore Læsere l\ftlCl
deleise om Magister C. V. OttCl'
strøms Undersøgelser af Fi:;kerifor
holdene ved Fure Sø paa Sjælland, 
s kaI vi derefter gaa over til at 
bringe en Meddelelse om hans Under
søgelser over Fiskeriet i Hampen 
Sø i Jylland: 

I Modsætning til den i det fore
gaaende omtalte Furesø, er Hampen 
Sø meget lidt omtalt i Litteraturen 
og heller ikke synderlig. kendt. 

Søen, der har sit Navn efter den 
nærmeste Landsby, hører til Skjern 
Aas Vandomraade, men nogen kon
stant Forbindelse med Aaen har 
den ikke. Ved Højvande gaar dens 
overskydende Vand til Smede bæk, 
der falder i Holtum Aa, et af Skjern 
Aas Tilløb. Hampen Sø har hellBr 
ingen Tilløb i den staar ved Gl'øf-

ter i Forbindelse med Kældermo
serne samt med Krogsø 1) og Trold
hullet, to smaa Hedesøer, af hvilke 
den sidste nu ligger omgivet af 
NaaJe- og Elleskov. Uden Tvivl 
vedligeho l des da Vandstanden i Søen 
væsentligst ved undersøiske Væld; 
men der er ogsaa betydelig Forskel 
paa FOl'aars- og Sommel'vandstanden. 
Hampen Sø el' deu højst liggende 
jydske Sø (79 m); mange vil for
bavses ved at høre, at vore højest 
liggende Søer findes paa Sjælland 
Lllndesø, 88 mi Bavnesø, 95 m). 

Hampen Sø bastaar af to Dele: 
Storesø og Lillesø med et samlet 
Areal af 75,9 ha (138 Tdr. Land). 
Lillesø, del' er den vigtigste, er 
omtrent kredsruIHf; mod Storesø er 
den afgrænset vod en fra Nordsideu 
fremspringende Odde: Sandhagen. 
Storesøen, hvis største Udstrækning 
er i Retningen Nordvest-Sydøst, 
har sin største Bredde i den nord
vestlige Del og smalner af mod 
Sydøst. Den nordvestlige Del af 
den kaldes Langebjerg Bugten. 
Overfor denne, paa Sydsiden, findes 
en Vig: Kældermose Bugten. I 
denne munder to Grøfter fra Kæl
dermoserne ; nær Storesøens syd
østlige Ende findes Udløbsgrøfterne 
for Troldhullet (paa Sydsiden) og 
for Krogsø (paa Nordsiden ). Søens 
Afiøbsgl'øft udgaar fra Lillesø; den 
forenede sig tidligere med en fra 
Langebjerg Bugten kommende Grøft, 
del' nu er kastet til nærmest Søen, 
, Bredden er for det meste stenet 
med on ret smal Forstrand, der ved 
Højvande er oversvømmet. Kun 

1) lIed(ler mlllig egentlig Kraksø eller 
Kragesø, snarest uog KrogsH (efter sin 
Oprindelse). Kruksø knnde kOlllllle af 
Krak: en ussel, llluger Hest; jvf.lIeste
pære, llestenwkrel, I1eslckaslanieo.s. v. 
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ved Hejrebakken paa Sydsiden a 
Storesøen er der nogen nævnevær
dig Skræntdannelse. Derimod er 
der en bredere Forstrand i Kælder
mOse Bugten og ved Lillesø. Bred
den er her mest gruset og græsbe
vokset ; ved Sandhagen er der af
lejret en betydelig Mængde rent 
Sand. I Vestenden af Lillesø er 
Bredden saa flad, at der om Som
meren dannes en Række lavvandede 
Laguner. 

Om Søens Dybdeforhold forelig
ger intet. Efter de spredte Lod
skud, der toges i 1914 og 1915, 
kan gives følgende Skildring: 

I det meste af Lillesø er Dybden 
ca.2m. Udfor Sandhagen bIder 
Bunden brat, men i øvrigt er Skraa
ningen jævn i Lillesø. Mellem 
Sandhagen og Kældermose Bugtens 
vestlige Hjørne maaItes 3,25 m. 
Herfra .gaar Bunden jævnt nedefter 
mod Søens østlige Del. I denne 
findes et Dyb, der ved Kældermose 
Bugtens østlige Hjørne gaar meget 
ind under Land; Skraaningen er 
her sila stejl, at Sætte garn skrider 
ncd ad den, hvis de ikke tøjres til 
Land. I en Linie vinkelret fra 
Hejrebakken udefter maaltes Dyb
den fra Baad med ca. 20 Meters 
Mellemrum. 

c. 20 ru fra Bredden 2 m dybt 
c. 40 - 4 
c. 60 - 7 
c. 80 - 8 
c. 100 - 9,6 -
c. 120 - 11 
c. 140 - 13 

Dette er jo ret anselige Dybder 
for en Sø af denne Størrelse. Det 
vilde være interessant at faa Søen 
ordentligt opmaalt, f. Eks. ved Lod
skud fra Isen. 

Uregelmæssigheder, Grunde, synes 
ikke at findes i Bunden. Denne er 
noget stenet og sandet, men paa 
de dybere Steder findes et sand
blandet Dyndlag af ukendt Tykkelse. 
Talrige Sten ligger spredt ovenpaa 
Bunden over store Dele af Søen og 
er til megen Hindring for Vaad
dragningen. Dette gælder ogsaa 
nogle gamle, nedrammede Pæle, der 
burde fjernes. 

Plantevæksten bærer et stærkt 
vest jydsk Præg. Paa lavere Vand 
vokser Lobelie (Lobelia Dortmanna) 
og sammen med den Strandbo (Lit
torella uniflora), der ogsaa gaar ud 
paa dybere Vand og saaledes vist
nok klæder hele Bunden af Lillesø 
og et Bælte ned til nogle Meters 
Dybde rundt langs Kanten af Store
so. Strandboplanterne danner et tæt 
grønt Tæppe som en Græsplæne, men 
from bringer vistnok kun lidet Stof 
til Føde for Dyrelivet. Ved Kæl
dermose BugtenR 0sthjørne opfiske
des ogsaa den sjældne Brasengræs 
(Isoetes sp.). Alle tre Plantearter 
ligner hinanden meget trods deres 
ringe Slægtskab. Langs Bredden 
træffes lidt Sumpstraa (lIeleocharis 
palustris) og Pileurt (Polygonum 
amphibium); tynde Tagrør (Phrag
mites) danner en aaben Bevoksning 
i Søens 0stende; ved Kældermose 
Bugtens østlige Odde findes' nogle 
faa Rør og ved Søhus (Lilles ø) 
breder en plantet Bestand sig svagt; 
enkelte Padderokker (Equisetum) 
findes i Søens 0stende. Her vok
ser der ogsaa spredt i den aabne 
Rørbevoksning nogle særdeles kraf
tige Sllmpstraa(Heleocharis palustris) j 
de yderste af disse staar paa over 
l m Vand, men synes beller ikke 
at kunne naa at udvHde Blomsterne 
rigtigt; den længste Stængel maalet 



Nr. 14. Fersk'v'andsfiskeribladei 105 

150,6 cm, hvoraf de 113 cm var 
under Vand; dens Blomsterstand 
var kun 0,2 cm lang. Paa de brat
tere Skrænter ved Sandhagen og 
Kældermose Bugtens 0sthage findes 
et smalt Bælte af Tusindblad (My
riophyllun~). Vandaks (Potamogeton) 
er kun sparsomt til Stede i Søen; 
midt i Lillesø iagttoges en mindre 
Bevoksning af Hjertebladet Vand
aks (P. perfoliatus) blandet med 
Tusindblad, og det formodes, at den 
ogaaa findes enkelte Steder i Store
søen. I Grøften fra Krogsø vokser 
en anden Vandaksart P. polygoni
foUus). Men foruden disse højere 
Planter findes i Søen en meget ka
rakteristisk Algebestand. Det er 
her ikke Kransnaalalgerne (Chara
ceerne), der danner undersøiske Enge; 
de findes vist knn i ringe Mængde 
og er kun taget paa dybt VAnd i 
Storesø (Nitella flexilis L. 2), Det 
er to andre Alger, der præger Søen. 
Den ene (Nostoe Zetterstedtii) er en 
nær Slægtning af den almindelige 
»Søblomme" (N. prunifm'me); den 
kendes hos os kun fra Hampen Sø, 
men her ses den ligge overalt paa 
lavt Vand som sortgrønne, hen paa 
Sommeren kirsebærstore Klumper, 
der særlig samler sig i Hjulspor og 
andre Fordybninger. Den anden, 
Aegagropila (holsatiea Ktttz. ?), lever 
paa dybere Vand og iagtoges først, 
da der blev trukket Vaad i i Kælder
mose Bugtens yderste Del og i 
Storesøen fyldte den i Juni-August 
Maaneder adskilli~e Gange Vaaddet 
i den Grad, at det kun med Besvær 
kunde trækkes ind, og allerede i 
Maj Maaned var den til Stede i 
rigelig Mængde; adskillige Trille
børlæs kunde et enkelt Træk med 

2) NiteIla og .!egagf'opila er bestemt 
af Mag. Boye Peterseo. 

et Aalehaandvaad bringe ind af de 
kapoklignende Masser. 

Vandmosser (Fontinalis o. o. iagt
toge}; ikke lige saa lidt som Vand
pest (Elodea) , Hornblad (Cerato
phyllum), Frøpeber (Batrachium) og 
Aakander (Nuphaf', Nymphæa). 

Dyrelivet er - spm rimeligt efter 
den svage Plantevækst - kun fat
tigt. Paa Dybet udfor Hejrebakken 
er' der dog en vistnok god Bestand 
af Ærtemuslinger (Pisidier) og Myg
gelarver (Chironomider; indtil 27 mm 
lange). Meget iøjnefaldende var (den 
27 . Juni 1915) den store Mængde 
Guldsmede, der flagt'ede ved Bred
derne; langt den almindeligste var 
Vandnymfen Rnallagma eyathigerum, 
men desuden saa enkelte Calopteryx 
virgo og Leueofrhina dubia samt 
nogle store Arter. Langs Bredden 
og kun paa lavt Vand var der i 
Maj-Juni Haletudser af Strandtud
sen (Bufo ealamita). Af andre Dyre
former, der spiller en Rolle som 
Fiskeføde, kan kortelig nævnes: 
Tanglopper( Gammarus), Vandbænke
bider (Asellus), Dafnier (Cladocerer), 
særlig Leptodora, Vandlopper (Oope
poder), Vaarfluelarver (Tri{!hopterer) , 
Døgnfluelarver (Ephemerider), Vand
nymfelarver (Zygopterer), Myggelar
ver (Geratopogon og andre Chirono
mider). Snegle (Ægsneglen, Limnæa 
ovata) og Igler (Herpobdella sp.). I 
Algemasserne fandtes den 1. Juli 
1915 et ret rigt Dyreliv: Vandbænke
bider, Myggelarver, rørløse Vaarnue
larver, smaa Igler (3-5 cm), der
imod ingen Vandnymfelarver. 

Fuglelivet ved Søen er ikke rigt. 
Her ruger nogle Ænder, og Hejren 
er en daglig Gæst. 

Om Temperaturforholdene vides 
meget lidt; den 24. Juli 1914 maalte 
Vandet 19.11 o C. i Overfladen og l8.i o 
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C. paa 12 Meters Dybde. Kalkhol
digheden er sikkert ringe; herpaa 
tyder Sneglehusenes tynde Vægge. 

Tidligere har Hampen Sø sikkert 
staaet i aaben Forbindelse med 
Krogsø og med Kældermoserne, der 
formodentlig har været vandfyldte. 
Vandstanden i Hampen Sø er vel 
nok sænket noget, ved at der el' I 

gravet en Grøft ned til Smedebæk
ken ; Bnnden i det oprindelige Af
løb laa højere. Men kun under 
Foraarstidens Højvande gaar der 
Vand gennem Grøften. Ved den 
hurtigere Afledning af Højvandet 
faar dog Overfladefordampningen 
forholdsvis større Indflydelse, og 
Vandet synker en Del under Grøf
tens Niveau. Dette har maaske bi
draget noget til at skille Søen fra 
Kældermoserne. I øvrigt har Sand
flugt øjensynlig været medvirkende 
Aarsag til Krogsøs Afspærring; mel
lem Hampen Sø og Krogsø ligger 
nogle smaa Tørveskær (i den til
groede Søarm), og Tørven er her 
tydelig nok delvis overdækket af 
Flyvesand, der ligger i smaa Klitter. 
Forbindelsen ind til Troldhullet er 
derimod snarere helt nygravet. 

Ved Bunden af Kældermose Bug
ten findes en lille Banke, hvori der 
er Grusgrav; hvad der afharpes, 
kastes for en Del i Søen, hvilket 
paavirker Forholdene her noget. 

Søens Omgivelser er undergaaet 
store Forandringer i nyere Tid. 
Ved Uesolution af d. 20. Juli 1804 
bestemtes det, at Jorderne fra de 
to til Kongen hjemfaldne Gaarde, 
Søegaard og Palsgaard, skulde an
vendes til Anlæg af Naale- og Birke
skov. Gaardene var hjemfaldne til 
Kongen for de rest,erende Skatter, 
Søgaard i hvert Fald før 1789, 
Palsgaard i 1802. Saaledes opstod 

paa Søens Sydside Palsgaard Skov, 
der er en af vore ældste Naale
træsplantninger, idet Tilplantningen 
paabegyndtes i 1805. Langebjerg 
Plantage paa Søens Nordside er 
plantet hvovedsagelig pall. en Grund, 
der i 1867 udlag4es Staten for re
sterende Skatter, og endelig er 
Hampen Plantage ved Søens Vest
ende plantet paa den gamle Hampen
søgaards Jorder, der erhvervedes 
af Staten efter Tvangsauktion i 1878; 
Gaarden, hvortil hørte Kro, nedre,Tcs 
først i 1891. Medens Søen altsaa 
tidligere havde været omgivet af 
slette Agerjorder og formodentlig 
af en betydelig Mængde Hede, er 
den nu for største Delen omgivet 
af Naaleskov (Bjergfyr og Rødgran) 
med en ubetydelig Smule El og 

. Birk o. a. Kun ved Hegnmands
huset "Søhus" ved Lillesø og ved 
det meste af Storesøs nordlige Bred 
er der nu Agerjord, ind mellem 
hvilken der dog øels er Hede, dels 
nye N aaletræsplantninger. Søen har 
saaledes et fra de fleste andre dan
ske Søer meget fravigende Udseende, 
der er barskt og lidet livligt, men 
ingenlunde uden Skønhed. Af de 
gamle Gaarde, der maatte bukke 
under for de ublide Kaar, er der 
paaviselige Spor inde i Skoven. Nu 
findes der ved Søen dels det nævnte 
"Søhus", dels en Bondegaard (Ham
penbjerggaard), to Villaer og et 
Boelssted. 

(Fortsættes). 

]Jn ejendommelig farvet 
Aa], 

(:) 

Den svenske Fiskeridirektør, By-
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reauchef O. NordlFist har ifølge 
"Fauna och Flora" indsendt en me
get ejendommelig farvet Aal til Rigs
musæet i Stockholm. Aalen er fan
get veU Reinø udenfor Oskarshamm. 
Den øverste Halvdel af Kroppen 
har en gul Bundfarve med en mos
grøn Antydning samt smaa oliven
grønne Pletter, Bom flyder sammen 
mod Rygg@ns Midterlinie, saa at 
denne ser marmoreret ud. Ryg
og Brystfinnerne er orangegulbrune. 
Bugen har en meget smuk skær, 
eller snarere rosenrød Farve, med 
en Smule gul Tone samt Metalglans· 
Analfinnen er gul. 

Da Aalenes sædvanlige grønne 
Rygfarve fremkommer ved en Blan
ding eller rettere Lagring af skif
tevis !lort Melaninpigment og gult 
Lipochrom, er det tydeligt, at i 
dette Tilfælde er det første Slags 
Pigment slaaet fejl, med Undtagelse 
af de Steder, hvor de oliven grønne 
Pletter findes. En mikrokopisk Un
dersøgelse bekræfter dette. En 
lille Hudlap, som indeholdt en grøn 
Plet, udklippedes og lagdes under 
Mikroskopet. Det vidste sig da, at 
i denne fandtes et Antal ret store 
Ohromotoforer, der indeholdt Me
lanin, og alle havde de stærkt 
forgrenede U dløbere. Disse laa strøe
de som et Netværk, imellem de 
mindre Oeller, som indsluttede det 

rent gule Lipoehrom. De sidst 
nævnte Oeller vare sammendragne 
til urelmæssigesmaa Klumper. 

Aalens Længde var 55 cm. Den 
var af Hunkøn med, i Forhold til 
sin Størrelse, usædvanlig vel ud

. viklede Æggestokke. 
E. L. 

l1indre Meddelelser. 
. -o 

Hæmpekarpe. 
Ifølge Allgemeine Fisch-Zeitung 

fangedes ifjor Foraar i Floden Do
nau en Kæmpekarpe, der vejede 21 
kg. Fisken var 102 cm. lang og 
46 cm. høj. 

* * 
Stor Laks. 

I Juni Maaned fangedes ved 
JYIånsby i Kalixelven en Laks, som 
vejede 25 1/2 kg. 

(Frfm Skog och Sjø). 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørred samt Sættefiøk af .{arper og Suder til bil
tiede Priser. Por+ionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Konbnt. 

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. ~=--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

durUurJsK 0amKullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen J7 P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
Jo'ischhaudluu&" Berlin 40, 

Lehrterøtrallløe IS-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fillkeriinspektør, Magister Chr. LeftiRg, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved l'\aslIlu5sell-l.rogb.. 
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FerskvandsDskeriforeningens Medlemsbla4. 
Udgaar den ,. og 15 .. i hver Maand. 

Redaktianog Kontor: D1'. phil. Hoffmey61', Sorø. 1elefon fM. l 

ladmeldeIser i FiskeJjforeninge~ sker til Kontoret eller til et Medlem af 

BestyrelseQ. Aarskontingent , Kr., hvorfor Medlemshiadet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 15. I l. Auguøt unD. 

P aa Grund af enormt forøget Porto- og Tryknings~ 
udgifter har Ferskvandsfiskeriforeningens Generalforsamling 
vedtaget at forhøje Medlemskontingentet fra 1. Januar 1920 
fra 4 Kr. til 6 Kr. 

Indhold: 
Fiskeudførslen frigives. 
Fiskeriudførslen til Tyskland standses. 
Et særligt Departement for Fiskerier-

hvervet. 
Om Fiskehestanden og Fiskeriet i Gu
denaaens nedre Løb og Randers; Fjord. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Fiskeudførselen 
frigives 

-0-

Justitmillisteriet har Tiradag den 
15. Juli udstedt følgende Bekendt
gørelse: 

Bestemmelsen i Justitsministeriets 
Bekendtgørelse af lOde August 19 t7 
om t at al Fisk fanget fra danske 
Baade og Fartøjer skal føres ind 
til dansk Kyst, ophæyes indtil vi
dere. 

Derhos ophæ\'es Bestemmelsen om, 

at Udførsel af Fisk i levende 'Og 
slagtet Stand kun kan ske gennem' 
de af Landbrugsministeriet autori
serede Eksportører og kun over 
bestemte Toldsteder. 

Det er indtil videre tilladt en· 
hver her fra Landet at udføre fersk 
Fisk i levende eller slagtet Stanq, 
samt Fisk i tørret, saltet, røget el
ler paa anden Maade tilberedt Stand, 

B. T. 

Fiskeudførselen til Tysk
land standses. 

-0-

lhisted, Lørdag d. 26. Juli. 
Fiskeeksportør Viggo Taabbel har 

idag modtaget Meddelelse om,at 
Indførsel til Tyskland af fersk Fisk 
fra Danmark vil blive standset fra 
den 28de ds, Som Grund angives 
Fiskens dalulige Tilstand ved An-
komsten. B. T. 



110 Ferøkvandsfiskeribladet Nr. lb. 

Et særligt Departement 
for Fiskerierhvervet. 

-0-

Ved Folketingsmand Munk-Po~l
sen er indbragt Andragende fra Be
styrelsen for Dansk Fiskeriforening 
om, at der under Landbrugsmini
steriet maa blive oprettet et sær
ligt Departement for Fiskerierhver
vet. 

Ved samme er endvidere indbragt 
Andragende fraBestyrelsen forDansk 
Fiskeriforening med en paa For
eningens Generalforsamling vedta
gen R@solution om 

1) at der maa blivet ydet yder
ligere Statstilskud til Nedsættelse 
af Prisen }Jaa Produktionsmidler til 
Fiskeriet og 

2) om at Tolden paa Fiskerired
skaber maa bortfalde. 

Alle disse Andragender er hen
. vist til Finansudvalget. 

Kbhv. 

. Om Fiskebestanden og 
Fiskeriet i Gudenaaens 
nedre Løb og Randers 

Fjord. 
-0-

Fra Dl'. phil. A. C. Johansen og 
Fiskeriinspektør Chr. Løfting har 
Redaktionen modtaget en Beretning 
om ovenstItaende Emne, som vi 'skal 
give vore Læsere et lille Resume 
af og da særlig omtale Gudenaa
laksen. I det første Kapitel omta
les Betingelsen for Fiskeriet i Aaen 
og Fjorden. I andet Kapitel findes 
en faunitisk Oversigt over Fiskene 
i Gudenaaens nedre Løb og Ran-

ders Fjord og endelig i det tredfe 
Kapitel omtales Laksefiskene i Gu
denaa og Randers Fjord; det er 
da særlig dette Kapitel, vi skal be
skæftige os lidt med. 

I Gudenaaens nedr~ Løb yngler 
4 Arter af Laksefisk! Laksen, 01'
reden,Helten og Smelten. Alle 
disse Arter opholder sig i længere 
Tid i det salte Vand i Havet eller 
i Brakvand i Randers Fjord. En 
særlig Bestand af Ørreden er dog 
knyttet til fersk Vand hele Livet 
igennem, nemlig Sø-0n'eden, der 
forekommer i en stor Del af Søer
ne i Gudenaa-Omraadet, og Bæk
eller Stenørreden ; der er alminde
lig i en stor Del af Tilløbene til 
.Gudenaa og ogsaa træffes i ,dens 
Hovedløb. Ogsaa af Smelten fore
kommer der en lille Ferskvandsform 
i flere Søer i Gudenaa-Ommadet. 

En femte Art af Laksefisk i Gu
denaa-Omraadet - Heltlingen (Co
regorus albula) gaar ikke ud i salt 
Vand. Den forekommer i flere af 
Silkeborg Soerne . 

Laksen (Salmo salar). 

Over Laksens Liv og Færden har 
der fra gammel Tid været noget 
gaadefuldt, men i Løbet af de sid
ste Aartier er mange væsentlige 
Træk i dens Biolog blevet opklaret. 
Det har tidligere ,været en alminde
lig Opfattelse, at Laksen ynglede 
i Havet eller Fjorden, 'og f. Eks. 
Neckelmann anfører i sit Skrift: 

"Om Fiskeriet i Randers Fjord" 
fra 1833, at den yngler i Randers 
Fjord i Maanederne :Februar og 
Marts. Krøyer antog at Laksen 
ynglede i Silkeborg Søerne, men 
han kendte 'ikke Laksen i dens Yng
ledragt. Han betegnede Lakaefi- -
skene saaledes: 
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Fi,. 2. 

Fig. 2. Forskellige U d viklings stadier af Laksen: Sal
mo salar L. (Sammenlign Fig. 3. Bemærk Laksens 
slankere Form, større Brystfinner og kortere Overkæbe. 

Nr. 1f} 
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Fig. 3. 

Fig. 3. Forskellige Udviklingsstadier af Ørreden. SaI
mo trutta L. Sammenlign Fig. 2. BemærkØrredeDs 
pIumpere Form, kortere Brystfinner og længere Over-

kæbe. 



Ni'. B. 

l. Den almindelige Laks (Salmo 
salar) 

2. Hvidørreden (Salmo trutta) 
3. Graalaksen (Salmo eriox) 
4. Bækørreden (Salmo fario) 

Denne Inddeling hal' vist sig at 
være uholdbar. Krøyers "Graalaks" 
er de kønsmodne Individer dels af 
Laksen: dels af Ørreden, og hvad 
Bækørredden angaar, da er denne 
en Bestand af Ørreden (Salmo trut
ta), der ikke udvandrer til Ha.vet. 
Paa flere Steder i Udlandet betrag
tede man Kroglaksen som en sær
lig Lakseart forskellig fra den al
mindelige Laks, medens det senere 
viste sig, at denne kun var den 
kønsmodne Han af den almindelige 
Laks. 

Ved Undersøgelser, der er fore
taget af Fiskeriinspektør Løfting i 
Aaren 1898 og 1899 ved Frisen
vold Fiskegaard, blev det konstate
ret, at Laksen yngler i selve Gu
denaa, og at den ogsaa hos os gaar 
op fra Havet ikke alene i Vin
tertiden, men ogsaa i Sommertiden 
og d~lvis saa sent, at den allere
de har anlagt sin Yngledragt ved 
Opstigningen. 
Laksen yngler i Gudenaa mellem 
Resenbro ogTange paa Steder hvor 
der er stærk Strøm, og hvor Bun
den bestaar af Smaasten eller grovt 
Grus. 

Paa saadanne Steder lægger den 
Bine Æg i Tiden fra Slutningen af 
Oktober til Januar. Den graver 
selv i en Grusbunke en Grube 
til Æggene, og efter Gydningen og 
Befrugtningen dækker den Æggene 
tiL Udklækningen finder Sted i det 
tidlige Foraar, vistnok overvejende 
i Marts. 

Angaaende Unglaksens V ækst i 
Gudenaa og dens Vandring til Ha-
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vet har Undersøgelserne vist, at en
kelte Unglaks allerede 'gaar i Ha
vet, naar de er godt et Aar gamle 
og ca. 16 cm lange. De fleste op
holder sig dog i Gudenaa endnu et 
Aar og forlader først Aaen i to 
Aars Alderen i Foraarstiden. 

Om den i Gudenaaen fra Havet 
opstigende Laks udtaler Forfatterne, 
at man ved et nærmere Studium af 
Skællene kan finde Oplysning blandt 
andet om følgende Forhold 

l) Hvor gammelt og hvor stort 
Individet var, da det udvandrede 
fra Ferskvand til Havet. 

2) Hvor længe Individet har op
holdt sig i Havet. 

3) Om Individet tidligere har 
gydt eller ik ke. 

Hvis vi nemlig underkaster Skæl
lene en mikroskopisk UJldersøgelse, 
vil vi se, at i Midten af Skællet 
(Fig. l) findes en lille Plade, den 
saakaldte Cent1'alplade. Udenom 
denne Plade findes en Mængde Rin- . 
ge af større og mindre Bredde, de 
saakaldte Skleritringe. Naar Væk
sten foregaar langsomt, bliverSkle
ritringene smalle, naar Væksten fo
regaar hurtigt, bliver de brede. 
Kun faa af de inderste og tidligst 
dannede Ringe er sædvanlig aabne 
bagtil. Pall. den bageste frie Del 
af Skællet iagttager man kun gan
ske enkelte af de senere dannede, 
ved Begyndelsen af det andet og 
Bsgyndelsen af tredje Aars Vækst. 
De i Foraaret og Forsommeren dan" 
nede Skleritringe er forholdsvis 
brede i Modsætntnd til de Ringe 
der dannes om Eftersommeren og 
Efteraaret. 

Sall. længe Laksen lever i Fersk
vand, vokser den forholdsvis lang
somt, og i Overensstemmelse hermed 
er de i denne Periode dannede 
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Skleritringe forholdsvis smalle. Paa 
Skællene af de i Havet værende 

eller indvandrede Laks kan man 
stadig iagttage en indre Ferkvands
kærne med smalle Ringe. Efter Ud
vandringen tiJtager Væksten over
ordentlig stærkt, og Skleritringene 
bliver nu langt bredere end de i 
Ferskvand dannede Ringe. Ved Over
gangen mellem Ferskvandskernen 
og de brede Saltvands-Skleriter fin
des nogle Ringe af intermediær 
Bredde, i Reglen ca. 4-9 Stykker. 
Nogle af disse er dannet umiddel
bart før Individets Udvandring til 
Havet, og nogle efter Udvandringen. 

N aar Laksen nærmer sig Køns
modenheden, bliver Randene af dens 
Skæl resorberet. Man begynder at 
kunne spore dette allerede i Som
mertiden, og naar Kønsmodenheden 
er nær, er Resorbtionen meget be
tydelig. Mange af de senest dan
nede Skleritringe bH ver helt oplø
ste og Skællets Rand flossede. 

Denne Resorbtion af Skællets Ran
de indtræder ved Kønsmodenheden 
hos alle Individder, Hanner saavel 
som Hu~ner. Naar Laksen senere 
efter Gydningen er udvandret til 
Havet, og nye regelmæssige Sklerit
ringe atter begynder at dannes, 
fremkommer der paa Skællet et ty
deligt Mærke efter den skete Re
sorbtion, det saakaldte Gydemærke, 

hvis Tilstedeværelse først er paa
vist af Englænderen Johnston. Se 
Fig. 1 ved Tallet 5. 

(Sluttes.) 

lIindre Meddelelser. 
-0-

Villestrup Sø under 
Statskontrol. 

Villestrup Sø, der hidtil har væ
ret under Ferskvandsfiskeriets Til
syn, vil for Fremtiden blive anvendt 
som Fiskeudklækningsanstalt og For
søgsstation og komme ind under 
Saltvandsficikeri-Kontrollen og un
der Statens Administration. Der vil 
først blive udsat en Del l-Aars Ør
redyngel, der skal have fri Vandring 
ad Aaen, som føler ud til Fjorden, 
hvor der vil blive anbragt et Kon
trolapparat, som viser, hvor stærk 
Vandringen er ud i Fjorden, og 
samtidig vil der ogsaa blive ført 
Kontrol med, hvor mange der van
drer op ad Aaen. Heraf tilkommer 
del' Lodsejerne 20 pet. af den kon
trollerede indfangede Fisk . 

. (Jyllandsposten). 

Fiskeriet "Aalykke". pr. Lunderskov 
tilbyder prima 9jneæg. YDgel og Sættefisk af Bæk ... Kilde .. 
o.g Re&,Db.ueørred s~mt Sættefiøk af Karper og Suder til bil
hg8te Pruer. PorlclOnsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

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

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&orUOdsll f/)amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~ 
større Ørred, Gedder, Karper, 

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

Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
l<'isehhandlunK', ,Berlin 40, 

Lehrterøtras.e 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 
. Æ 

~~~~~~~~I~~~~~. 

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

Trykt I Sorø BolClrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krollh. 
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denaaens nedre Løb og Randers 
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Undersøgelse af de ferske Vandes Fi
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Et særlig Departement 
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-0-

Ved Folketingsmand Pedersen
Nyskov er indbragt Andragende fra 
Dansk l!iskerilorening om Opret
telse af et særligt Departement for 
Fiskerierhvervet under Landbrugs
ministeriet, hvilket Andragende er 
henvist til Folketingets Udvalg for 
Andragender. 

J ernbanerne og Forsen
delsen af levende Fisk 

og Fiskeæg. 
-0-

Som Ferskvandsfiskeriforeningens 
Medlemmer viI erindre, paaLalte 
Fiskeribestyrer Niels Pedersen, 

I Brahetrolleborg, ved sidste General
foraamling den ny Ordning ved 
Statsbanerne, hvorefter det ganske 
umuliggøres for Opdrætterne at for
sende Yngel og Sættefisk omkring 
i Landet, idet der efter denne Ord
ning ikke kan forsendes højere Vægt 
end 25 kg som Ekspresgods, hvad 
der vejer derudover gaar som al
mindeligt Ilgods. 

For at søge dette Forhold ændret, 
hvor det gælder Forsendelse af le
vende Fisk og Fiskeæg, blev der 
nedsat et Udvalg, bestaaende af 
D'hrr. Nationalbankdirektør Laurid
sen, Fiskeribestyrer Niels Pedersen 
og undertegnede, som skulde for-
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handle med Generaldirektoratet for 
Statsbanerne om Sagen. 

Dette Udvalg havde Foretræde 
forGeneraldirekførAndersen-Alstrup 
den 28. i forrige Maaned. Ved 
denne Lejlighed overraktes General
direktøren en skriftlig Fremstilling 
af Sagen fra Ji'erskvandsfiskerifor
eningen og UdvalgetsMedlemmer sup
plerede Andragendet med en ind
trængende, mundtlig Henstilling til 
Generaldirektoratet. 

Som Svar udtalte Generaldirek
tøren, at Reduktionen af Ekspres
godsforsendelsernes Vægt til 25 kg 
alene skyldtes den indskrænkede 
Toggang og deraf følgende Plads
mangel i Togene. 

Saa snart Kulsituationen bedrer 
sig, saa man kan sætte flere Tog 
igang vil man ogsaa søge at raade 
Bod paa Forhold, som de her om
talte, og Generaldirektøren lovede 
at have sin Opmærksomhed hen
vendt herpaa. 

Red. 

Om Fiskebestanden og 
Fiskeriet i Gudenaaens 
nedre Løb og Randers 

Fjord. 
-o-

l Bladets forrige Nummer omtalte 
vi bl. a. Gudtlllaalaksens Vandring 
til Havet. Denne Gang skal vi be
skæftige os lidt med Laksens Ind
vandring i Gudenaa. 

For alle fiskeinteresserede er 
dette en' Sag af den allerstørste 
Betydning, fordi Nytten af Udsæt
telse af Lakseyngel staar og falder 
med dette Spørgsmaals Besvareh!e. 

Vi skal nedenfor citere, hvad D'hrr. 
Johansen og Løfting siger herom: 

"Paa flere Steder i Udlandet har 
man mærket unge Laks, førend 
deres Udvandring i Havet og fundet, 
at de fleste af de Individer, der 
efter et Ophold i Havet, atter er 
taget i en Flod, netop er genind
fanget i den samme Flod, hvor de 
er udviklede og mærket. Saadar.ne 
Mærkningsforsøg er hidtil kun ud
ført for ganske faa Unglaks fra 
Gudenaa, og Forsøgene har hidtil 
ikke givet noget Resultat. Imidler
tid tyder forskellige Forhold paa, 
at Flertallet af de Laks, der van
drer ind i Gudenaa fra, Havet, 
virkelig stammer fra selve Gudenaa. 

Ved Undersøgelse af Skællene 
hos Opgangslaksen, har det nemlig 
vist sig, at disse i Reglen har til
bragt to Aar i Ferskvand, og i et 
mindre Antal Tilfælde et Aar i 
Ferskvand, førend de udvandrede 
til Havet. Endvidere har det kun
net beregnes, at deres Størrelse 
ved Udvandringen til Havet i Reg
len har ligget mellem 13 og 22 cm. 
Begge disse Forhold passer med 
Unglaksen i Gudenaa ved dennes 
Udvandring til Havet. I den sven
ske All. Lagan, der udmunder i 
Kattegat, har Arvidsson fundet, at 
Unglaksen ved Udvandringen har 
en Længde af 11-15 cm eller i 
Gennemsnit 13,5 cm. Hvorledes 
Forholdet er i denne Henseende i 
de andre svenske Kattegats-Aaer, 
er ikke oplyst. Ved Undersøgelse 
af Laksen i talrige norske Elve har 
Knut Dahl kunnet konstatere, at 
Flertallet af Individerne, der til
bringer mindst 'tre Aar i Ferskvand 
forinden Udgangen til Havet, og 
det er saaledes udelukket, at ret 
mange af de Laks, der stiger op i 
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Gudenaa, kan stamme fra Norge. 
Blandt de 60 undersøgte Gudenaa
laks har vi kun fundet et Indi vid, 
der før Udvandringen til Havet, 
havde tilbragt tre Aar i Ferskvand. 

Den ensartode Størrelse, som 
Vinterlaksen i Gudenaa har haft 
gennem en meget lang Aarrække, 
tyder paa, at det ikke er en til
fældig Bestand, der kommer ind i 
Gudenaa fra Kattegat. 

Et yderligere Bevis herfor synes 
det ogsaa at være, at Udsættelserne 
af Lakseyngel og Sættefisk i Gu- I 
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denaa og dennes Tilløb viser en 
afgjort Forøgelse af Laksebestandtln 
i Aaen. 

U dsætningen havde" saaledes et 
særlig stort Omfang i 1907, og 
netop Aarene HllO og 1911 gav et 
Udbytte, der var langt over det 
n~)fmale. 

Da Frisenvold Fiskegaard ned
lagdes i 1915, kan man ikke her 
faa nogen Kontrol med Hensyn til 
Størrelsen af Lakseopgangen efter 
Aaret llH4. 

Fi,. 4 . 

. Første Gælle af en Laks paa 67 cm Længde. 

Naturlig Størrelse. Frisenvold Fiskegaard den 13. 

Novem ber 1914. Alle Gællergitterstavene er ret 

langstrakte. 
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Fig. 5. 

Første Gælle af en Ørred paa 52 cm Længde. 

N aturlig Størrelse. Randers Fjord den 21. Septbr. 

1914. De forreste og ned,erste Gællegitterstave er 

knudreformige, 

I"oruden de her omtalte Under
søgelser, vedrørende Laksen i 
Gudenaa, beskæftiger Afhandlingen 
sig ogsaa med de andre 0rredfiskes 
Liv og Færden i Gudenaa og dens 
Tilløb; men herpaa skal vi ikke 
komme ind ved denne Lejlighed. 
Saa meget skal der dog siges, at 
Resultaterne af Undersøgelserne 
over Ørreden i Gudenaaen, taler 
for, at man ogsaa i mange af vore 
andre Aaer burde foretage Udsæt
ning af 0rredyngel i større Stil, 
da alt tyder paa, at en saadan Ud
sættelse vil kunne lønne sig. 

Red. 

Undersøgelse 
af de ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
Af Magister L. v. Otterst,'øm. 

-o-
l Ferskvandsfiskeribladet fQr 1. 

Juli afsluttede vi Oversigten over 
Magister Otterstrøms Beretning ved-

rørende Fiskeriforholdene i Fure 
Sø. Vi skal herefter gaa over til 
at meddele vore Læsere lidt om 
Fiskeriforholdede ved Hampen Sø i 
Jylland, der ligeledes er undersøgt 
af Magisteren. 

Hampen Sø hører til Skjern Aas 
Vandomraade, men har dog ingen 
konstant Forbindelse med Aaen. 
Hampen Sø har ingen Tilløb og 
Vandstanden i ~øen vedligeholdes 
derfor uden Tvivl væsentligt ved 
undersøiske Væld. Søen ligger 79 
m over Havet. 

Den er delt i 2 Dele: Storesø og 
Lillesø med et samlet Areal af 75,6 

I 
ha (138 Td. Land). Den største 
Dybde i Søen er c. la m. 

l 
Bunden er stenet og sandet, men 

paa de dybere Steder fiudes et 
sandblandet Dyndlag af ukendt 
Tykkelse, 

Plantevæksten har et stærkt vest
jysk Præg og er forholdsvis svag. 
Det samme er Tilfældet med Dyre
livet, som ogsaa er fattigt. 

Hampen Sø har Ry for at være 
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et af Jyllands bedste Aborrevande. 
Hr. O. mener dog, at dette rime
ligvis skyldes den Omstændighed, 
at der hovedsagelig har været dre
vet Lystfiskeri i Søen, hvorved de 
faa, men forholdsvis store Aborre, 
der er fanget, har givet Anledning 
til langt mere Omtale, end den ti
dobbelte Vægtmængde, opfisket af 
en Fisker, vilde have gjort. 

Der menes, at Bestanden af Ged
der er ganske god i Søen. 

Derimod ør Søen fattig paa Aal, 
da Opgangen for Aalefaringen van
skelig kan komme herop, da Søens 
Afløb, der er meget ubetydeligt, 
sjælden fører Vand, undtagen om 
Vinteren og det tidlige Foraar. 

Fiskebestanden l Hampen Sø ud
mærker sig ved sit Faatal af Arter. 
I Søen findes Aborre, Gedde, Hork, 
Trepigget Hundestejle, Rudskalle, 
Aal og Skalle, medens Løje, Brasen, 
Karnds, Suder, Knud{' og nipigget 
Hundestejle mangler. 

I en afsluttende Artikkel skal vi 
derefter omtale den Driftsplan, Ma
gisteren foreslaar for Fiskeriet i 
Hampen Sø. Red. 

(Fortsættes). 

Transport af tør Rogn 
i Glasflasker. 

-o-
l "Fiskeri tidsskrift før Finland" 

giver Pekka Brofeldt Meddelelse 
om hvordan man kan transportere 
Rogn der skal befrugtes. Da denne 
Methode kan have Betydning under 
forskellige Forhold skal vi gengive 
den her: 

Under en Del Forsøg, som Bro
feldt gjorde for at undersøge hvor
længe Lakse-Rogn og Mælke kunde 

holde sig levende og forplantnings
dygtige trykkede han noget Rogn 
ud i en tør Glasflaske og noget 
Mælke i en anden. Flaskerne blev 
opbevaret i et Isskab. Med nogle 
Timers Mellemrum udtog han. Par
tier af Rogn og Mælke til Befrugt
ning, hvorpaa hver saadun befrug
tet Prøve sattes for sig i et Ud
klækningsapparat. Forsøgene viste 
at Mælken efter at den var fjernet 
fra Fisken levede mindst 70 Timer 
og Rognens Forplantningsdygtighed 
holdt sig i det mindste i 24 Timer. 

·Paa Grund af disse Resultater op
fordrer han alle, som har Anled
ning dertil, til at prøve Fremgangs
maaden praktisk, under Iagttagelse 
af visse Forsigtighedsregler. 

Ifølge denne Opfordring har saa 
Fiskeriinstruktør Aug. Korhonen Ef
teraaret 1916 og 1917 under Lak
sens Legetid ladet ubefrugtet Lak
serogn transportere i tørre :Flasker 
fra Legepladserne ved Niska- og 
Pryhakoski til Madetkoski Udklæk
ningsanstalt ved Uledo, hvor Rog
nt;>n blev befrugtet. I Udklæknings
anstaltens Aarsberetning 1917-18 
hedder det om Forsøget: "Ved Ni
ska- og Pyhåkoski pressedes Rog
nen direkte ud i tørre, rene Glas 
som tilproppedes lufttæt. 

Befrugtningen udført6s ved Ma
detkoski. Strækningen fra Niska
koski till\:ladetkoski er 8 Mil. Fra 
Rognen blev presset· ud og til 
Befrugtningen udførtes gik der paa 
Grund af Vejens daarlige Beskaf
fenhed 24 Timer. Desuagtet lykke
des Befrugtningen saa godt at 90 
% af Rognen blev udviklet til la~ 

vende Y nge!. 
Resultatet af dette Eksperiment 

opfordrer til at fortsætte med For
søgene og hvis Fremgangsmaaden 



122 Ferskvandsfiskeribladet :Nr. 1S 

viser sig heldig vil den i høj Grad 
under mange Forhold lette Anskaf
felsen af befrngtet Rogn til Ud
klækningsanstalterne. 

Nogle Iagttagelser over 
Hlunmerens Vækst og 

Vandringer. 
AI' cand. real. Alf Dannevig. 

(N orak FiskCl'itidcnde). 
-o-

Der foreligger viRtnok en hel Del 
Undersøgelser over dette Emne, 
men alJjgevel har jeg fundet deraf 
Betydning at faa on Del af de tid
ligere indvundne Resultater bekræf
tet og dels ogsaa at faa suppleret 
vor Viden i enkelte netninger. De 
Data, jeg bel' kommer til at frem
lægge, er kun Resultatet af lejlig
vis udførte Forsøg, og jeg vil der
for ik.ke paa Grundlag heraf be
handle de omtalte Spørgsmaal i sin 
Almindelighed. Jeg finder kun, at 
Forsøgene giver os uplysninger, som 
bør blive kendt. 

Ved Afslutningen af Opdrætnings
forsøgene med Hummeryngel i Kors
havn 21. August 1916 lod jeg John 
Gabrielsen, der havde været ansat 
ved Anlægget, faa nogle Hummer
unger, for at han kunde forsøge at 
holde dem i Live fremover, saa
ledes at jeg kunde faa Rede paa, 
hvor hurtig ae voksede. De blev 
holdt i en 'lille Kasse med Vinduer 
af per'foreret Celluloid, denne laa 
paa Bunden paa CR, 1/2 Favn Vand. 
Her blev de saa lejlighedsvis madet 
med Krabbe eller Rejer. Efter no
gen Tid var der kun en Unge ig(illl, 
og den levede til August 1918. 
Dens Levnedsløb er saaledes: 

Klækket omkring 1. August 1916, 
naaede 4. Stadium 20. August. Da 

Ungerne ikke var af ganske samme 
Alder, kan jeg ikke opgil'e be
stemte Data. Den 6. Juli 1917 
var jeg i Korshavn, og Ungen maalte 
da: 41 mm. Den 22. Juni 1918 
maalte den 69 mm - sidst i Juni 
var den 75 mm, men døde sall. først 
i August Ramme Aar. Af de til
sendte Levninger vil jeg anslaa 
dens Længde til mellem 80-90 mm, 
sandsynligvis er den død efter Skal
skifte. Paa 2 Aar havde den op
naaet en Længde af 8 il 9 cm. I 
H117 vilde jeg gentage Forsøget i 
Flødevigen, men det mislykkedes -
samtli'i\'e Unger forsvandt. I 1918 
holdt jeg atter nogle Unger tilbage 
efter at U dklækningsarbej det var 
afsluttet. De holdtes i et lille 
Akvarium med rindende Vand i Ud
klækningsanstalten. Dette var for
synet med Sandbund, hvorpaa der 
var nedlagt Sten llled forskellige 
Tangpl an ter. 15. August indsattes 
33 Hummerunger - alle i 4. Sta
dium. 

17. August fandtes flere siddende 
paa Tangen. 

19. August. Yngelen ses regel
mæesig paa Tangen og gemmer sig 
mellem TangpJanterne. 

25. August. Yngelen pa3, og mel
lem Tangen, og en enkelt Unge ses 
endnu svømmende rundt i Vandet. 

. Jeg var nu en Tid fraværende pall. 
Undersøgelser, dog blev Ungerne 
hver Dag madet med fintkakket 
Musling. Ved Tilbagekomsten, 17. 
Sept.~mber, kunde jeg ikke se no
gen IJarver længere, men ved Ren
gøring af Akvariet fandtes 9 Styk
ker - de var da sandsynligvis i 
5. Stadium. Forsøget fortsattes, 
men Larverne var da godt skjult, 
at de unddrog sig nærmere Iagt~ 
tageise. 
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30. Oktober. Akvariet undersøg
tes, der var kun to Unger tilbage, 
den ene 27 -- den anden 31 mm 
lang - (Længden maalt fra Hale
spids til Pandehornets Spids). -
Haleviftt'rne var hvide med store 
Bremmer af Børster eller Haar, -
Kløerne hvid agtige. Den 16. N 0-

vemb er havde en af de største l 

skiftet Skal, men blev ikke maalt, 
da jeg ikke vilde røre ved don, før 
den var kommet i fuld Vigør igen. 
Dagen efter var den imidlertid op
spist af sin Kammerat. Naar dette 
skrives, Januar 1914, er' den til· 
bageværende Unge 29 mm. Den 
skiftede Skal sidste Gang 18. De
cember f. A. Vi har da følgende 
Tal for Væksten af Hummerunger, 
der er klækket omkring l. August. 

Ca. 1. August, 1ste Stadium, Længde 
ca. 9 mm. 

Ca. 21. August, 4de Stadium, Længde 
ca. 16 mm. 

Sidst i Oktober, ca. 3 Mdr. gammel, 
Længde ca. 27-31 mm. 

Sidst iDecemQer, ca. 5 :\1dr. gammel, 
Længde ca. 29 mm. 

Først i Juni, ca. 10 Mdr. gammol, 
Længde ca. 41 mm. 

Sidst i Juni, ca. :32 Mdr. gammel, 
Længde ca. 69 mm. 

Sidst i Juli, ca. 23 Mdr. gammel, 
Længde ca. 75 mm. 

Først i August, ca. 24 Mdr. gammel, 
Længde 80 il, 90 mm. 

Hvis Yngelen havde været klæk
ket tidlig pall, Sommeren, vilde den 
have opnaaet en meget betydeligere 
Størrelse første Aae, men om dette. 
vilde have haft nogen Indflydelse 
pall, den senere Vækst, det er tvivl
somt. 

Sall, langt er jeg naaet med at 
opdrætte Yngelen. Endskønt et 
Resultat 80m det anførte ikke kan 
anses at være en nøjagtig Gengivelse 
af Væksten i Naturen, sall, har man 
i hvert Fald Grund til aL tro, at 
det giver et tilnærmpt Billede af 
denne. 

For at faa Rede paa Væksten 
hos den større Hummer, har jeg 
gjort et lille Forsøg med at mærke 
denne paa en l\faade, som man der
af ved en eventuel Genfangst kau 
slutte sig til dens Størrelse ved 
Mærkningen. Lignende Forsøg er 
udført i stor Maalestok i Sverige. 

(Fortsættes.) 

Annoncer. 
-0-

En middelstor 

Damkultur 
ønskes til Købs, eveutuelt Forriagt-
ning. 

K. Eckardt, 
Violvej 6, Gentofte. 

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 afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

, J. G. Christensen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

Ojneæg, YnDelog Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dOrbiJdsR fiJamRulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
LundersJmv. 

P. Hansen &: P. Jø'rgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. 

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

Filkeriinspektør , Magister. Chr. LøftinK. Lykkesholmsalle 3 A, KøbenhavR. 

Trykt i Sorø Bøglrykkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen-);roih. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og t 5. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HQffmeyer, Borø. 'lelefon 24. 
, 

ludmeldeIser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

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

lb. 11 I l. September HU9. 

P aa Grund af enormt forøget Porto- og Tryknings. 
udgifter har Ferskvandsfiskeriforeningens Generalforsamling 
vedtaget at forhøje Medlemskontingentet fra 1. Januar 1920 
fra 4 Kr. til 6 Kr. 

Indhold: 
Fiskeeksport til Polen? 
Tagrørets Anvendelse i Tyskland. 
Undersøgelse af de ferske Vandes Pi-

skerjforhold. 
Skal den danske Fiskeeksport til Tysk

land standses? 
Hjembygdens Sø. 
Annoncer, 

Fiskeeksport til Polen? 
-o-

Man er i denne Tid indenfor Fi. 
skMiets ledende Kredse i Færd med 
Overvejelser og Undersøgelser, Bom 
har til Formaal at finde nye Mar
keder for den danske Fisk. Tysk
land er langtfra en god Aftager 
mere. De elendige Baneforhold og 
den stadigt synkende Markkurs gør 
det mere og mere usikkert at eks
portere Fisk til det tyske Marked 
der ogsaa paa andre Maader byder 

Vanskeligheder, f. Eks. ved de ide
lig tilbagevendende Lukninger. 

Man forventer nu at faa aabnet 
en J;~ksport til Polen, og i disse Da
ge føres der Forhandling om Op:
rettelsen af en bekvem Dampskiba
linie til Danzig. 

Kbhv, 

Tagrørets Anvendelse i 
Tyskland. 

-0-

Ifølge Allg. Fischerei-Zeitung har 
Tagrøret (Phragmites), der herhjem
me finder Anvendelse til Tagtæk
ning til Gibsning og lignende været 
overordentling udnyttet i Tyskland 
under Krigen. ]i'oruden at være 
benyttet som ovenfor angivet har 
det været brugt i stor Udstrækning 
i grøn Tilstand til Kreaturfoder. 
Sin største Betydning har det dog 
Daaet i Industriens Tjeneste, idet 



126 Ferøkvandsfiskeribladet Nr. 17 

Tagrørets Tave har været henyttet 
ikke alene i Papirfabrikationen, men 
ogsaa til at fremstille Jute- og Pa
pit·garn. 

Sin største Betydning har Plan
ten dog faaet, efter at Brødrene 
Branco i Berlin har startet en Fn
brik, som alene er baseret paa For
ædling af Tagrøret. Her hliver ItIt 
anvendt. Stænglen bliver behandlet, 
saa alle Taverne kan benyttes. 

Hovedvægten lægges dogpaaPlan
tens Rodsystem. Rødderne udviser 
ved en Gennemsnitsanalyss, foreta
get i tørret Tilstand, et Indhold af 
30 0J0 Sukker, 40 til 50 Ofo Kulhy
drat, 6 til 7 % Raaprotein og 5 til 
6 % Mineralsalte. 

Dette enorme Indhold af Næring
stoffer - den raa, friske Rod inde
holder 20 til 30 % Tørsubstans -
benyttes til: l som Brahcao, 2 som 
Fragmit, 3 som Alkohol. Roden 
fremviser 2 Farvenuancer. En hvid 
som anvendes til Bancao, og en brun, 
der bliver forarhejdet til Fragmit. 

Brancao, er et rødbrunt Pulver, 
hvis Lugt minder. en Del om Ka
kao, det opløses i Vand, opblandes 
med Mælk og tilsættes Sukker. Baade 
Smag og Udseende bliver derved 
meget ligt Kakao. 

Brancaos Næringsværdi er ret høj' 
Det tørrede Pulver indeholder 7,99 
°/0 Mineralsalte, 1,9 O/o Fedt, 8,27 % 

Druesukker og 8,67 Ofo Sukker, iaIt 
29,48 Ofo i Vand opløselige Extrak
tivstoffer. 

Fragmit er et meget værdifuldt 
Kraftfoder. Det indeholder 20-25 
% Sukker, 30-40 % Kulhydrater 
og 6-7 Ofo Æggehvidestoffer. Fod
rings forsøg med Fragmit til Heste 
har vist, at Dyrene gærne har taget 
det, og at de har fordøjet 40 O! o af 
de deri optagne ExtraktivstotTer. 

Ved Havre- Hø- og Hakkelsefodu 
ring bliver 25,5 % af de inde
holdte 41,0 % Ekstraktivstoffer 
fordøjet. 

Til Udvinding af Alkohol kan he
le Roden benyttes. Gæringsproces
sen forløber hurtigt, naar der til
sættes lidt Gær og leverer for hvert 
Centner frisk Rod 2-21;2 Liter 
100 Ofo Alkohol. Affaldet er et ud
mærket Kreaturfoder. Den ind
vundne Alkohol er meget aroma
tisk og benyttes til at fremstille 
Rom og Arrak. 

D. L. Scheuring. 

Undersøgelse 
af de ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
Af Magister L. V. OUerstrøm. 

-0-

(Fortsat). 

l Medlemsbladet Nr. 14, der ud
kom den 15. Juli indlede vi en Ar
tikelom Magister Otterstrøms Un
dersøgelser af Hampen Sø i Jylland 
og var naaet til at omtale Tempe
raturforholdene i Søen, samt hvilke 
Forandringer, der i den nyere Tid 
var foregaaet med Søens Omgivel
ser. Vi skal derefter gaa over til 
en Omtale af Ejendomsforholdene 
ved Søen, idet vi citerer Magiste
ren: 

Staten ejer efter Skovvæsenets 
Beregning 54,7 ha af Søen, medens 
Resten ejes af de fire private Lods
ejere. Statens Part maa bestem
mes efter de almindelige Regler for 
Afgrænsning af Fiskerirettighederne. 
Paa Kortet er der indtegnet en 
Skellinie. Der findes ingen Privi-
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legier knyttet til Aalefiskeriet e. 1. 
Den nærmeste Vandmølle nedad Af
løbet er Smedebæk Mølle i om der 
her haves noget Aalekisteprivilegi
um, er ukendt. 

Paa Søen findes ca. 6 Baade, af 
hvilke en i 1915 af Skovrideren 
anskaffet, andet Steds bygget, er 
af almindelig Type. De øvrige er 
byggede paa Stedet og meget klod
sede; deres flade Bund er dog prak
tisk til Landing ved den lavvande
de Strand. Samtidig med, at Skov
rideren anskaffede den nævnte Jolle 
med Køl, lod han anbringe nogle 
Broer, ved hvilke det er muligt at 
lande med den. 

Hidtidige Fiskeriforhold. 
Hampen Sø har Ry for at væJ'e 

et af Jyllands bedste Aborrevande. 
Det skyldes rimeligvis for en Del 
den Omstændighed, at der hoved
sagelig har været drevet Lystfiskeri 
i Høen hvor de faa, men forholds
vis store Aborrer, der er fanget, 
har givet Anledning til langt mere 
Omtale end den tidobbelte Vægt
mængde, opfisket af en Fisker, vil
de have gjort. 

I Fiskeriberetningen for 1901 
læses følgende: "Hampen Sø (Pals
gaards Skovdistrikt). I Meddelel
sen herfra siges, at Fiskebef>tanden 
har lidt meget ved, at Fiskeriet 
indtil for 5 Aar siden har været 
bortforpagtet til professionelle Fi
skere. - Der kan intet angives I 

om Udbyttet, da Fiskeriet i de sid
ste Aar saa godt som udelukkende er 
drevet som Lystfiskeri, men det 
menes, at Bestanden, særlig af Ged
der og Aborrer, hal' udviklet sig 
godt. Der er ikke mange Aal i 
Søen og navnlig ingen smaa - 3 
Pp. pr. Stk. angives at være det 

almindeligste, men Størrelser indtil 
51/2 Pd. forekommer af og tiL Aale
ynglen kan vanskeligt komme herop 
da Søens Afløb, der er meget ube
tydeligt, sjældent fører Vand und
tagen om Vinteren og det tidlige 
Foraar. Krebs er tidligere indført 
og siges at trives. godt. Søen har 
en Del Kildevæld i Bunden, men 
intet Tilløb." 

Ogsaa senere har der været pro
fessionelle Fiskere, som dog næppe 
har haft, tilfredsstillende Udbytte, 
og da dette Fiskeri tilmed vakte en 
Del Misstemning, bortforpagtede 
Staten nogle Aar Fiskeriet i sin 
Del af Søen til Lystfiskere. Ved 
dette Fiskeri og ved det Fiskeri, 
der drives af de 'private Lodsejere 
(en af dem trækker af og til Vaad), 
fanges der efter et Skøn ca, 200 kg 
Aborrer og ca. 25 kg Gedde aarlig; 
af anden Fisk fanges intet nævne
værdigt. Gedderne skal blive ind
til 8 kg, Aborrerne indtil ca, 1,0 kg. 
Af og til med Aars Mellemrum fan
ges en Aal (indtil ca. 4 kg Styk
ket)l). Dog fortælles der, at efter 

stærke Regnskyl for nogle Aar si
den, da Vandst steg saahøjt, Rt 
Søen fik Afløb, undveg der saa man
ge Aal af Søen, at der nedad Af
løbet fangedes for henved 100 Kr. 
I SkovridOl' Fabricius Tid skal der 
være bleven anbragt en Aalekiste2) 

i Afløbet, men den blev vistnok hur-

1) Efter disse skønsuæssige Opgivel
ser skulde Søen aarlig pr, hu give ca. 
2,6 kg Aborre, ea. U,H kg Gedde og U kg 
AuI. 

2) Da der vel egentlig savnes Hjem" 
mel for Anhdgclse uf eu Aalekiste, har 
det sin Interesse, om der ved den sted· 
fundne Anbringelse er vundet HæYd 
pau AaleliskerieL i Henhold til § 3 i 
Lov om Ferskvandsflskeri af 2. Juni 1917. 
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tig ødelagt. RimeligvIs har For~ 

holdene for AaleyngeIens Opgang 
tidligere været heldigere end nu; 
Foraarshøjvandet løb dengang næp
pe altid af Søen, før Vandet var 
blevet varmt nok for Aalene til at 
vandre op; dengang kunde de ud
voksede Aal maaske ogsaa finde ud 
af Søen om Foraaret. Nu lader 
det til, at Søens faa Aal slet ikke 
kan finde ud, undtagen et Skybrud 
kommer dem til Hjælp. 

For at faa undersøgt, om der er 
nogen Mulighed for at forbedre Fi
skeriet i Hampen Sø, har Staten fra 
1914 foreløbig stillet sin Fiskeriret 
i denne til Raadighed for Fiskeri~ 
undersøgelserne. 

Fiskearter, Udsætninger m. m. 
Fiskebestanden i Hampen Sø er 

meget mærkeligt, idet adskillige 
Arter, som man maat~e vente at 
træffe, helt mangler. Følgende Ar
ter er iagttaget: 

Aborre (Perea fluviatilis), Hork 
(Acerina cernua), Trepigget Hunde
stejle (Gasterosteus aculeatus), Ged
de (Esox lucius), ,Skalle (Leuciscus 
rutilus). Desuden siges Ru.dskalle 
(Leueiscus erythrophthalmus) at fo
rekomme, og Aal (Anguilla vulgaris) 
findes som nævnt sparsomt. Men 
Løje, Brasen, Karuds, Suder, Knude, 
ni pigget Hundestejle o. s. v. mangler. 
Grunden hertil maa søges baade i 
biologiske og i geologiske Forhold. 
I den lige i Nærheden liggende 
Torup Sø, der imidlertid hører til 
?udenaaens Vandomraade (afvan
des gennem Mattrup Aa) er Fiske
bestanden vistnok ikke sall. lidt an
derledes; i hvert Fald skal Knuden 
(Lota vulgaris) forekomme her .. 

Troldhullet er formodentlig fiske
tomt, da Vandet vistnok er for mose-

agtigt. I Krogsø er der derimod 
baade Gedder og Aoorrer, men næp
pe andre Fisk. 

Som nævnt blev der i sin Tid ud
sat Krebs i Hampen Sø, men de 
synes ikke at vær~ slaaet an. Det 
gik vistnok ligesaadanne med de e. 
1914 i Krogsø udsatte Krebs. Om 
andre Udsætninger vides intet. 

(Fortsættes.) 

Skal den danske Fiske
eksport til Tyskland 

standses? 
-0-

Hvad gør den danske Regering 
for Fiskeriet? 

Ved et Møde, som Løt'dag d. 9. 
ds. afholdtes i Esbjerg af Esbjerg 
Fiskeeksportørforening og Esbjerg 
Fiskeriforenings Bestyrelse, frem
sattes følgende Betragtninger af 
Mænd, som har taget direkte Del 
i Arbejdet for at løse den vanske
lige Situation, hvori dansk Fiskeri 
for Øjeblikket befinder sig med sær
ligt Henhlik paa Eksporten til Tysk
land. 

Allerede for 2 Maanflder siden 
henvendte et ca. 20 Mands Udvalg 
fra Centralforoningen af Vestkystens 
Fi.~keriforeninger sig til baade Land
brugs- og Justitsministerierne med 
Redegørelse over Fiskeriets vanske
lige Stilling, og Udvalget havde 
samtidig Lejlighed til at klarlægge 
Sagerne for 30-40 Rigsdagsmænd, 
som velvilligst var kommen til Møde. 
Siden da har dette Udvalg intet 
hørt fra Regering og Rigsdag og 
Forholdene har heller ikke væsent
lig forbedret sig for Fiskeriet, men 
snarere forværret sig. 
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Sidst i Juli Maaned, da den ty
ske Reiehsfischversorgung havde med. 
delt, at man dernede nægtede at 
modtage Fiskesendinger fra Dan
mark, som afsendtes genere end 28. 
Juli, henvendte et nyt Udvalg -
hovedsagelig fra Esbjerg, som er 
en af de Byer, der rammes særlig 
haardt, naar Fiskeeksporten stand
ses - sig til Landbrugsministeriet 
med Anmodning om Støtte for Eks
portens Genoptagelse. Man fik til 
Svar, at man maatte afvente For
handlinger, som i de nærmeste Dage 
skulde føres med Repræsentanter 
for Reichsfischversorgung ved et 
Møde i København, hvortil Esbjerg 
Fiskeeksportørforening da sendte en 
Repræsentant. Muligvis har Fiskeri
direktøren repræsenteret Landbrugs
ministeriet ved dette Møde, hvis 
ikke, har der ingen Repræsentant 
været. I hvert Fald har man in
gen Forb'edring mærket til i Eks
portforholdene. 

At vi igen kan sende Fisk til 
Centralfiskemarkederne ifig. Medde
lelse af 8. August fra Heichsfisehver
sorgung, og at Fisken vil blive solgt 
ved offentlig Auktion og afregnet 
Afsenderne med de sædvanlige Fra
drag for Omkostningerne, er ingen 
Løsning af Spørgsmaalet, naar det 
tillige tilføjes, at der muligvis for 
nogle Fiskesorter vil blive fastsat 
Priser, hvorefter der afregnes. 

I den senere Tid har Afregnin
gerne for Vesterhavsfisk kun i hel
digste Tilfælde indbragt Afsenderne 
ca. 50 pCt. af de Priser, der i Auk
tionerne er opnaaet for samme Kva
liteter af tysk Fisk, og ofte bety
delig mindre. 

Vestkystens Fiskere har med store 
Ofre og Fare for Livet i Krigsaa
rene røgtet deres Hverv, for no-

lunde at tjene til Udkommet, og 
de har gjort deres Bedste for at 
fremskaffe det tilladte Eksport-Kvan
tum af Fisk til Tyskland. Ikke uden 
Grund imødesaa man FredensKomme 
med Haabet om en Forbedring af 
Forholdene, men saa langt tilbage 
man kan huske, har disse vel al;. 

, drig været ringere. 
For imidlertid endnu en Gang at 

søge Ørenlyd hos Autoriteterne, som 
- derom har man grundet For
modning - k a TI hjælpe «'iskerier
hv.crvet ind under bedre Vilkaar -
i hvert Fald kø,n der dog optages 
Forhandlinger -, vedtog man paa 
Mødet i Esbjerg at indvarsle Fi· 
skeriinteresserede, i Særdeleshed 
fra Jyllands Vestkyst, og at indbyde 
de respektive Rigsdagsmænd til et 
nyt stort Møde, som snarest vil 
blive afholdt i Esbjerg, hvor man 
saa kraftigst som muligt vil paa
kalde Autoriteternes Hjælp, da det 
maa synes urimeligt at lade en 
Befolkning, der tæller omtrent 20,000 
Familieforsørgere, i Stikken, og 
hvor der kan befrygtes an enorm 
Arbejdsløshed, tilligemed den Svæk
kelse, som en delvis Standsning 
af Fiskeriet vil medføre overfor de 
mange andre Erhvervsgrene, som 
inddirekte bliver berørte heraf. 

Esbjerg, d. 13. August 1919. 

Esbjerg Fiskeriforening og }isbjerg 
Fiskeeksporlforening. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Hjembygdens Sø. 
-o-

l det sveaske Blad "Från Skog 
och Sjø" findes en meget sympathe
tisk Skildring over Hjembygdens 
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Sø, som vi skal gengive for vore 
Læsere: 

Fin og fager glimter den frem 
mellem de h vide Birketræer - Hjem
bygdens Sø - fuld af alskens Poesi, 
rig paa Fortællinger og Sagn fra 
ældgamle Tider. Rundt omkring 
staar Skovene Vagt, og i deres lyse
grønne Løvsale slaarN aturelskerne 
sig ned i de varme, dejlige For
aarsdage. Men naar Foraarsstor
men raser hElD over Søens Vande, 
skynder gærne de gamle Fiskere 
sig med et "Gud 'bevare os" hjem 
til sine rødmalede Stuer. Thi Søen 
er farlig, og mere end en har for 
sin Letsindigheds Skyld faaet sig 
et koldt Bad. Men naar Vinden stilner 
af, skynder De sig atter tilbage for 
at hente sig en Portion legende 
Brasen prægtige Gedder eller fede 
Aborrer op af det blaa Dyb. In
gen Sø, med Undtagelse af "Inmelu" 
har i disse Bygder en saadan Klang 
som "Tydingen ", ingensteds faar 
man saa fede Brasen som der. I 
Læssevis kan man fange dem i Lege
tiden, og gol! Afsætning er der for 
Fisken i den nærmeste Omegn. 

Hvis man en stille Sommeraften 
dog med mørk Himmel, eller helst 
naar det regner jævnt, vii sætte 
sig i Baaden og lade Blinken løbe 
bagefter, behøver man ikke være 
bekymret for ej at faa Bid. Den 
ene Gedde efter den anden kan 
man trække op af dens Element; 
og mere end en Gang har det 
hændt, at man har fa aet Dusinet 
fuldt. 

For en Menneskealder siden sæn
kedes Vandstanden ret betydeligt 
i denne store Sø. Mange Møder 
og meget Arbejde. maatte der til, 
forinden man blev enige om at 
skride til Værket, men til sidst gik 

det dog i Orden, og de gamle Strand
bredder ligger nu som halvskjulte 
Ruiner i eirea hundrede Meters Af
stand fra de nuværende Bredder. 

Men Skoven har allerede bredt 
sig saa meget, at den har naaet 
helt ud til Søens nye Grænser og 
mange af Træerne er færdige til 
Hugst. Ved Siden af Birk og Gran 
findes' ogsaa de herligste Bøgeskove 
omkring Søen. N aar Solen sender 
sin Glød ned over l,andet, er her 
inde svalt og højtideligt som i en 
Kirke. 

Der ligger Stemning i en skaansk 
Bøgeskov. Og dette er ikke mindst 
Tilfældet, naar man mellem de graa 
Stammer, kan skimte en Indsøes 
fagre Sølvblink. Man glemmer gærne 
for en Stund Menneskelivets For
trædeligheder, naar man er omgi
vet af en sjælden smuk Natur. 

Vi nævnede, at Sagnene er mange, 
som knytter sig til dette Vand. 

Fra Far og Mor er de gaaet i 
Arv til EftfJrkommere, og om end 
en Mængde af dem er glemte i 
Tidernes Løb, er mange af dem 
blevne bevarede gennem adskillige 
Generationer. De ved at fortælle 
om haarde Aar, da l'}ender støvede 
omkring i Byerne, og Morodørerne 
gik paa Lur i Skov og ved Strand. 
De vidste at fortælle om Tider, da 
Haganæs Kvinder førte alt, hvad 
de ejede ud paa en ø i Søen, som 
i denAnledning blev kaldtfor "K vinde
øen ", fordi de frygtede for, at 
Fjender skulde plyndre deres Hjem. 
Men endnu længere tilbage i Tiden 
gaar disse Traditioner. 

Om den gamle Offersten med de 
mange røgsværtede Huller, som lig
ger paa den Odde, der skyder sig 
midt ud i Søen kunde tale, vilde 
den have meget at fortælle fra de 
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Tider, da Broncealderens Menne
sker boede, levede og virkede her. 

De gamle Fiskere har i Særde
leshed meget ar berette om deres 
Ture ud paa Søen, om Blus, som 
de har set brænde i de mørke Næt
ter, eller om den store Kæmpegedde, 
lang som en Bjælke som de man
gen Gang hal' haft paa Krogen, 
men som altid igen har rykket sig 
løs, saa at Baad og Fiskere har 
været lige ved at gaa neden om 
og hjem. 

Om alt dette ved de gamle, 'som 
bor ved Søen, at fortælle, og om 
meget, meget mere. 

Naar Vinteren kommer og Søen 
lægger til, bruger Fiskerne at fiske 
fra Vaager. 

Ogsaa dette Fiskeri kan være 
ganske lønnende, men det er dog 
ubetydeligt mod Foraars- og Som
mernskeriet. N aar Blankisen er til
strækkelig stærk, er Søen imidler
tid et Eldorado for Bygdens Ung
dom. Saa kommer Skøjterne frem 
fra deres Gemmesteder, og man 
farer afsted over det glatte Ishav 
ind mellem de mange Øer og Holme. 

Aller smukkest og mest tiltalende 
er Søen imidlertid om Sommeren 
henimod Aften, Daar Solen glider 

ned bag Bakkerne ved Hostvedasiden, 
Som et gyldent Blus synker den 
paa lIen anden Side af Søen og en 

vidunderlig Stemning indtræder, som 
man ikke saa hurtig glemmer. 

Endnu ligger denne baade Som
mer og Vinter lige smukke Sø for 
en stor Del uopdaget hen for dem, 
der farer Land og Rige ruudt for 
at finde interessante og smukke Ste
ller. Endnu er Turister og Villa
byggere ikke kommen til den for 
Alvor, og derfor har Søen fa aet 
Lov til at beholde sit naturlige Præg. 
Gid den stadig maa faa Lov der
til, til Glæde tor alle de omkring
boende og til Fornøjelse for alle 
dem i Bygden, som elsker en vak
ker N atm, en lys, herlig Idyl. 

Peter Johnson. 

Annoncer. 
-0-

En middelstor 

Damkultur 
ønskes til Købs, eventuelt Forpagt-
ning. 

K. Eckardt, 
Viol vej 6, Gentofte. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Djneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde-
og Regnbueørred samt Sættefisli: af Karper og Suder til bil-
ligste PI'iser. Portjonsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Ohristtmflen. 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---=::::::::::::::: Kontant Betalin,. --

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
Bamt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. 

d9~!Jd8K fi)amKullur. 
Telegr.-Adr.: 

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

Damkultur, 
Lunderskoy. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmelde 
Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
J<'il!lchlumdloDI:, Bel'liu 40, 

LehrterstrRl!IlJe 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved ~aslllussell.Kroih. 
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Præmier for mærkede 
Laks og Havørred. 

-0-

Fra Magister A. C. Johansen ved 
KommiSSIonen for Havundersøgelser 
har Ferskvandllfiskeribladets Redak- I 
tion modtaget Anmodning om, at 
henlede Ferskvandsnskernes Op
mærksomhed paa, at "Deuteher See
fischerei Verein i Berlin W.· 9. Pots
datnerstrasse 22 a foruden at be
tale mærkede Fisk af Laks og Hav
ørred med Fiskem! fulde Dagspris 
og Godtgørelse for Emballage og 

Fragt tillige, udbetales en Præmie, 
der 
for Fisk af cm L. er paa 50 Mark 

30 
10 
3 

"Den danske Kommission for Hav
undersøgelser" betaler ligeledes Præ
mier for mærkedeFisk. Sidstnævntes 
Adresse er Jens Kofoedsgade 2, 
København. 

Det bemærkes, at Fangestedet, 
Fangstdat.um og Fangstredskabets 
Art bedes opgivet samtidig med Ind
sendelsen. 

Red. 

Socialisering af 
Fiskeriet. 

-0-

Hvor mærker vi herhjemme dog 
endnu kun lidt til det Røre, som 
det sociale Opgør Cetraleuropa 
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afføder ogsaa indenfor Fiskerier
hvervet. Man kunde fristes tIl at 
tro, at vort :Ferskvandsfiskeri var 
saa fuldkomment, at det ikke havde 
Brug for Heformer! Eller skyldes 
Roen blot Søvnig hed og Slaphed 
eller maaske Iilnarere Frygt for den 
nye Tids hastige Tempo? Det hjæl
per dog ikke at lukke øjne og 
Øren for dot nye; det er dog bedre 
paa Forhaand - hvem ved, om ikke 
ogsaa vi kommer med ind i Prin
cippernes Hvirveldans - at søge 
at udfinde, hvilke Reformer del' 
kunde have Bud til os. 
. I Oesterreichische Fischerei-Zei

tung for d. 15. August kan man 
læse noget, der nok kan sætte for
skellige Tanker i Bevægelse. Jeg 
skal søge at gengive Indholdet. 

Bonderepræsentanterne for Øvre
østrig og Steiermark stillede Krav 
i Nationalforsamlingen om Fiskeri
rettens Overgang til Kommunerne 
(Vergemeindung) i Østrig. I Fiske
rikredse haaber man dog at kunne 
faa Ørenlyd for faglige Betænkelig
heder, saa at der i Stedet for ind
føres Socialisering af Fiskeriet, 
hvis der overhovedet skal ændres 
paa Besiddelsesforholdene. Fremfor 
alt gælder det om at undgaa en 
"Balkanisering", og Socialiseringen 
bør i hvert Fald gennemføres paa 
en saadan Maade, at Produktions
betingelserne ikke skades. 

Allerede i Maj holdt Hepræsen
tanter for alle de østrigske Fiske
rikorporationer et Møde i Wien for 
at tage Stilling til det brændende 
Spørgsmaal. Man kom her til føl
gende Resultat. 

» V ed " Socialisering" forstaar 
Landbefolkningen ofte"') det Fo~slag, 
der gaar ud paa at overføre alle 
eller visse Fiskerirettigheder til 

Kommunerne; man mener saa
aabent eller skjult ~ at det ideelle 
vilde være, at alh~ Beboerne i de 
paagældende til Vandene stødende 
Kommuner for Fremtiden skulde 
have Ret til at fiske". En saadan 
Ordning vil, indvendes der saa, 
være uretfærdig, da den kun kom
mer de Kommuner tilgode, som lig
ger ved Vandene. 

"En anden Bondegruppe holder 
paa, at al Fiskeriret skal afløses 
(enteignen), og at enhver Lodsejer 
for Fremtiden skal have Ret til at 
fiske i Vandet, hvor det løber over 
hans Grund eller langs denne" . 
(Altsaa, Indførelse af de hos os 
gældende Ejendomsforhold ; det er 
nok værd at se, hvordan Fagfolkene 
i Østrig bedømmer disse Reforma
torer l). 

"Fælles for begge Forslag er, at 
Antagelsen af dem uden Tvivl i 
Løbet af meget kort Tid vilde føre 
til fuldstændig Ødelæggelse af alle 
fiskerilige Værdier, uden at de Per
soner, der nærer Planerne, vilde 
faa andet end en forbigaaende ringe 
Fordel derved. :Fiskeriets hele Ud
vikling og Fiskerilovgivningen i 
alle Kulturlande har vist, at en 
lukrativ Udnyttelse af Fiskevandene 
kun kan opnaas ved, at man fjer
ner sig mere og mere fra den 
primitive Tilstand, som de oven~ 

omtalte Kredie ønsker at genind
føre. For Fiskeri saavel som for 
Agerbrug gælder den Regel, at 
uden Udsæd og Pasning kan del' 
næppe ventes .nogen Høst. Ligesom 
det næppe er rimeligt, at en Mark, 
der er givet fri, saa at alle Kom
munens Beboere maa høste paa 
den, vil blive ordentlig pløjet og 
tilsaaet, vil et Fiskevand, i hvilket 
et større Antal fiskeriberettigede 

') Men fejlagtigt; detle er )>Vcl'gemeindullg«. O. A. 

..., 
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til enhver Tid har Ret til at fange 
ukontrollerbare Mængder af Fisk, 
overhovedet næppe give Udbytte. 
Ingen vil paatage sig Arbejdet med 
at plejo Fiskevandet, ingen vil be
tale Sættefisk til det, ingen vil 
frede om Legefiskene, naar man 
ved, at et Antal Naboer staar pa
rat til at høste Udbyttet. Derfor 
er der i alle KuJturlandes Fiskeri
lovgivning opstillet det Princip, at 
et Fiskevand, selvom det ejes af 
fierø forskellige, dog kun maa dri
ves (bewirtschaftet werden) af en 
enkelt Person". 

(Naa, Danmark er jo alligevtJl et 
Kulturland, selvom vi ikke har 
vore Forhold ordnet saaledes. Men 
sikkert er det, at vor Ordning fi
skerilig set er slet. Man h~r søgt 
at bøde herpaa ved Lovbestemmel
serne om Regulativer; men selvom 
disse Bestemmelser ser godt ud i 
Loven, viser desværre Praksis, at 
de spiller en meget. ringe Rolle. 
Mon nogen mere tror paa, at vort 
Ferskvandsfiskeri virkelig ,kan hæ
ves nævneværdigt ved Regulativer
nes Hjælp? Jeg har tabt Troen, 
som jeg dog tidligere havde). 

"Akkurat ligesom .Fiskevandenes 
Overgang til Kommunerne vilde 
deres Fordeling mellem de enkelte 
tilgrænsende Lodsejere med absolut 
Sikkerhed føre til Fiskeriets Ruin, 
da der herved vilde opstaa en 
Mængde ikke levedygtige D"ærg
rettigheder. Thi overalt har det 
klart vist sig, at kun Fiskerirettig
heder af en vis Mindstestørrelse, 
afgrænsede efter naturlige Princip
per og ledede af en eneste Vilje og 
drevne med et vist Mindstemaal af 
Sagkundskab kan give det Udbytte, 
som man fornuftigvis maa vente og 
fordre af dem. Dette er Meningen 

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

med Bestemmelserne f. Eks. i den 
nedreøstrigske Fiskerilov, som kun 
under ganske bestemte Forudsæt
ninger overlader Driften af Ejen
domsvand (Eigenreviere) til Ejeren, 
medens mindre Rettigheder "skal 
lægges sammen til Forpagtnings
vande (Pachtreviere) og ikke maa 
forpagtes ud paa kortere Tid end 

.10 Aar for at undgaa Rovdrift, der 
let bliver en Følge af usikre For-
pagtningsforhold". (Man sammen
ligne hermed vor Lovbestemmelse, 
der omtrent gaar ud paa det mod
satte: Retten til at drive Fiskeri 
maa ikke adskilles fra den tilstø
dende Grund og maa ikke bortlejes 
for længere Tid end 25 Aar ad 
Gangen. Nedslaaende virker der~ 

for Fortsættelsen:) "Analoge Be
stemmelser findes i alle civiliserede 
Landes Fiskerilove ; hvor de mang
ler, og disse Grundprincipper ikke 
er anerkendt, maa J;'erskvandsfiske
riet gaa til Grunde". 

Under Hensyn til de gode Be
tingelser, under hvilke Ferskvands
fiskeriet i Østrig hidtil har arbej
det, drages der derfor den Slut
ning, at en gennemført Socialise
ring. ikke er nødvendige af fiskeri. 
lige Grunde. 

"Skulde imidlertid en Socialise
ring af Fiskeriet blive anset for en 
Nødvendighed af sociale eller politi
!'Ike Grunde, venter vi, at vor Mening 
bliver æsket og vort Forslag til en 
retfærdig og for Sagen ikke skade
lig Løsning af Spørgsmaalet bliver 
fulgt. Skal Fiskerirettighederne af
staas, saa maa det i hvert Fald 
ikke ske til Fordel for enkelte Per
Iloner, men virkelig blive til Gavn, 
for Almenheden. Først og frem
mest kan der altsaa blive Tale om 
at lade Staten overtage Fiskevandene. 
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D~nne Vej kan ro an sia a ind paa 
uden nogen som helst Skade for 
Udbyttet; thi Staten har allerede 
som Ejor af udstrakte Fiskevande 
en fortrinlig Organisation til Raa~ 
dighed til Forvaltning af disse Ejen
domme, en Organisation, der efter 
alle sagkyndiges Dom har staaet 
sin Prøve udmærket, saa at de af 
Statsforvaltningen drevne Søer og 
Vandløb i Virkeligheden er i Møn~ 
sterdrift". (En sørgelig Sammen~ 

ligning for os! Her forpagter Sta
ten sine Vande ud for smaa Beløb, 
og i de fleste Tilfælde er det sande
lig ikke nogen Mønsterdrift, For
pagterne præsterer! Maatte dette 
dog blive anderledes! Den danske 
Stat ejer store Vandomraader, og 
den burde - og kunde - gaa i 
Bpidsen for en rationel U dnytt.else 
af Fiskeriet). Mindre tiltalende, 
men maaske nødvendigt af politi~ 

ske Grunde, findes det, at lade de 
enkolte Landsdele hver for sig so
cialisere Fiskeriet, hvilket vil med
føre, at hver Landsdel maa have 
en Fiskeriforvaltning o. s. v. Der 
gøres opmærksom paa, at Staten 
lIelvfølgelig paa ingen Mande maa 
give Afkald paa de Fiskevande, 
den allerede ejer, da der derved 
ikke vil kunne opnaas nogen For
bedring af deres Forvaltning, men 
snarere det modsatte. Endelig hæv
des det, at Staten bør overtage 
iiaadallne Vande som "Ta/sperren« 
(d. v. s. op stemmede Søer). "Stats-. 
fiskeriforvaltningen, som hidtil un
derstøttet af Statsskovvæsenet, ud
rustet med alt nødvendigt Materiel 
og med ef allerede godt indarliej· 
det Personale, er i Stand til med 
forholdsvis ringe Anvendelse af 
Penge, Tid og Arbejdskraft at naa 
,t Maal, som de enkelte Landsdele 

og naturligvis endnu mere en Række 
pri vat e fiskeriberettigede ikke kunde 
stræbe efter uden en unyttig Øds
len med disse Værdier. Her er 
altsaa i Almenhedens Interesse en 
S ocialisering og specielt at forstaa 
som en Statsovertagelse udtrykke,.. 
ligt at an befale" . Nu har vi her i 
Danmark ikke kunstige Søer i den 
Udstrækning, som de findes i Østrig, 
Illen alligevel kan der være Tilfælde, 
bvor der paa en Maade opstaar nye 
"Ferskvande", f. Eks. hvis Ringkjø
bing Fjord afspærres fra· Havet; 
var der saa ikke Anledning til at 
socialIsere ogsaa hos os? 

C. V. Otterslrøm. 

Vore FerskvandsfisKs. 
lfarveskiften. 

-0-

Ifølge AlIgemein Fischerei-Zei,. 
tung har Regeringsr.aad PoulusSchie
menz, der er Forstander for Insti
tutet for Ferskvandsfiskeri i Frie. 
derichshagen ved Miigelsee gjorde 
en Række interessante Iagttagelser 
over, hvilken Indflydelse de ydre 
Livsbetingelser har paa Fiskenes 
Farve. Farverne hos Ferskvands
fiskene veksler med dens Omgivel
ser, selve Forandringen sker ved 
Farvecellel'nes Omplacering. Træk
ker de sode Farvestofeeller sig 
sammen bliver Fisken blegere j bre .. 
den sig ud, bliver den mø.rkere. 
Dybsøfisk er altid mørkere end !fisk 
der lever mellQill Planter eller nær 
Overfladen. De Fisk, der lever mel. 
lem Planter, har ogl:jaa gerne en 
Messing Glans, som kun undtagel;. 
sesvis findes hos andre Fisk. 

Vi kan som en Følge af dissø 
FarveforandriDger hos Fiskene. IQed 
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temmelig stor Nøjagtighed slutte 
os til, fra hvilke Slngs Vand de 
er taget. Man vil ogaaa forstaa, 
at Kundskabettil disse Forhold 
kan give Fingerpeg med Hensyn til 
Fiskenes Vandringer. 

Ligeledes kan det have sin Be
tydning ved Indkøb af Fisk at være 
kendt med disse Undersøgelser, idet 
der er alSandsynlighed for, at mørkt
farvede Aal, Karper, Suder og Ka
rudser er fra moseagtige Vande, 
og derfra kan have en mudret Smag. 
Det betaler sig derfor ogaaa, hvis 
man faar den Slags Fisk, at lade 
dem gaa nogen Tid i rent Vand. 

Derved bliver de samme Fisk 
baade lysere af Farve og samtidig 
mere velsmagende. Hvor hurtigt 
Farveforand,ringen foregaar, er al
lerede talmæssig fastslaaet for de 
enkelte Arter af Ferskvandsfisk. l 
Almindelighed foregaar Forandrin
gen møget hurtigt, for mange Fi
skes Vedkommende paa faa Dage. 

Fiskeeksporten. 
En Prøvesendings Sukses i Polen. 

-o-

l danske Fiskerlkredse har man 
som før meddelt i længere Tid ar. 
bejdet paa at faa .en Fiskeeksport 
til Polen i Gang. Et af vore ledende 
Firmaer paa Fiskeeksportens Om
raade, "Dansk Frysekompagni" har 
da ogsaa for nylig afsendt en Prøv-e
sending af frosset Fisk, for at un
dersog-e Chancerne. 

Vi har i den Anledning henvendt 
08' til Kompagniets Sekretær og 
bedt ham om et Par Udtalelser: 

Det er nu nogen Tid siden, vi 
sendte en Ladning Fisk til Polen, 
som en Føler for fremtidige Eks
portmuligheder, og Sendingen er 

ogsaa forløbet ret heldidt hvad Af
sætningsforholdene angaar, men 
Transportforholdene er rent for
tvivlede. Ladningen har saaledes 
maattet henstaa paa en polsk Sta
tion 6 Døgn. Der kan for Øjeblik
ket slet ikke være Tale om at eks
portere andet en frosset Fisk, idet 
man med de Baneforhold, der nu 
eksisterer, risikerer at Fisken for
dærves inden den naar sit Bestem
melsessted. 

Har der ikke været Tale om 
at sende en Delegation til Danzig? 

Jo, og Delegationen skal netop 
i disse Dage afrejse, der er jo flere 
vigtige Sager, der først skal ord
nes, bl. a. Betalingsspørgsmaalet 

. og vi skal jo ogsaa træffe Aftale 
om det nærmere Samarbejde. I det 
hele taget tror jeg det vil vare 
endnu et Stykke Tid, inden Eks
porten kommer i fuld Gang. 

V. F. 

Undersøgelse 
af de ferske Vandes 

Fiskeriforhold. 
Af Magister L. V. Otterstrøm. 

(Fortsat). 

I den sidste Artikel om ovenstaa
ende Emne omtalte vi de »Hidtidige 
Fiskeriforhold" og »Fiskearter, Ud
sætninger, m. m. i Hampen Sø", I 
den følgende Artikel skal vi brin" 
ge vore Læsere en Meddelelse om, 
hvilken Driftsplan Magister C. V. 
Otterstrøm vil foreslaa for Fiskeriet 
i Hampen Sø. 

Driftsplan. 
Meget bør man ikke vente sig af 

saa mager en Sø som Hampen Sø. 
Da der ingen Tilløb er, maa Fiske-
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næringen stamme fra Bunden (og I 
dens Kilder) eller fra de Søen om
givende Jorder; men disse er mag- ! 
re og endda kun for en ringe Del 
under Gødningskultur, saa Overfla
devandet yder kun lidt: og Søbun
dens Kvalitet svarer uden Tvivl 
hovedsagelig til Landjordens (bort
set fra de dybeste Steder med de
res gennem Aarflne opsamlede Dynd
lag). Dog er der stor Rimelighed 
for, at der uden større -Udgifter 
kunne forbedres en Del paa Fiske
rietl). 

1. Aalefiskeriet. 
Det kan næppe nytte at ville skaffe 

en tilstrækkelig stor naturlig Op
gang, men det vil heller ikke volde 
nogen Vanskelighed at besætte Sø
en med indkøbt Aaleyngel. Anbrag
tes der et Stemmeværk med en 
Aalekiste i Afløbsgrøften, og ven
tede man til Begyndelsen af Maj 
eller lidt længere med at trække 
Stigbordet, som kun bør hæves om 
Natten (helst med østlig Vind), vil
de der i Løbet af en Ugestid strøm
me meget Vand ud af Søen; hvis 
Vandet ikke er alt for koldt, vil da 
sandsynligvis de' blanke Aal søge 
Udløbet og derved blive fanget i 
Aalekisten. Aalefiskeriet blev saa
ledes indskrænket til en Varighed 
af en Ugestid aarlig og kunde ikke 
give ret store Dliftsomkostninger. 

1) Der kan være Anledning til at gø
re opmærksom paa, at det vist er et 
stort Spørgsmaal, om man ikke her, 
SOI11 saa mange andre Steder, har været 
aItfor ivrig efter at sænke Vandstand~n. 
Ved Sænkningen er kun indvundet en 
Smule ikke synderlig god Eng, hvori
lllod det ikke skulde syncs ugørligt at 
vande omliggende Marker med Søval1-
det, der maatte kunne pumpes op meq 
Vindmotor. 

Spørgsmaalet er blot, om Forhalin
gen af Vandstandssænkningen kan 
tænkes at gøre nogen Skade. Skul
de der gaa Gedde- eller Aborreleg 
tabt, vilde det næppe gøre synder
ligt, da der sHckert er for mange 
Rovfisk i Søen. De Strækninger, 
der vil komme til at staa længere 
un der Vand, er dels ubevokset Sten
strand, dels græsklædt Gmsstt'and 
som formodentlig ikke vil skades 
nævneværdigt; heller ikke den for
sinkede Afvanding af Kælderrnosen' 
der er tilplantet, kunde vel skade 
synderligt; snarere kunde en i 1918 
anlagt ny Vej, der ved Kældermose
bugten og ved LilIesø gaar ret nær 
til Vandet, kunne generes derved. 
Dit andet Aalefiskeri i Søen burde 
undlades, og da Vandopstemningen 
formodentlig kun kan ske efter 
fælles Aftalt, vilde det være rime
ligt at dri ve Aalefiskeriet som et 
Andelsfor~tagende. Skulde det vise 
sig, at Aalene ikke trækker ud med 
Strømmen, 4an man simpelthen i 
Stedet .. for Stemmeværket og Aale
kisten anbringe en Rist, der forhin
drer AaIene i at undvige, og ~aa 

drive Aalefiskeriet med Vaad, Ru
ser og Kroge; lllen Overskudet vil 
da ikke blive saa stort. 

2. Gedde-Aborrefiskeriet. 
Der er næppe Tvivl om, at der 

nu er altfor mange Smaaaborrer. 
Fiskedes en Del af dem op, vilde 
Resten sikkert have bedre Vokse
vilkaar. Geddebestanden er nu 
daarlig; den trænger først og frem
mest til Mad, idet den ikke fore
finder sin Yndlingsføde, Smaaskal
ler, i synderlig rigelig Mængde. 

3. Det øvrige Fiskeri. 
Søens Skaller naar en forbløffende 
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Størrelse (over 1 kg), men heraf I 
skal man dog ikke Inde sig forlede 
til at tro, at der kan produceres 
mange Skaller. ·Forholdet er vist
nok det, at Skallebestanden mang
ler gode Legepladser, og at Ynge
len tyndes meget stærkt ud af 
Aborrer og Gedder; der bliver ~a 
kun faa større Skaller om Nærin-

ning af Rognen. Her hvor Søen 
er omgivet af:N aaleskov, el' det kun 
en ringe Ulejlighed hvert AaI at 
indrette en saadan kunstig Lege
plads. 

(Fortsættes.) 

Mindre Meddelelser. 
-0-

gen, hvorfor de vokser godt. Et Om Forholdet mellem Fiskeriind-
af de vigtigste Foretagender til tægten i Norge og Danmark 
Forbedring af Fiskeriet vil være i det sidste Femaar 
at skaffe Søens Skaller gode Lege- har vi modtaget ForespørgseL Af
pladser, saa at Bestanden kan blive rundet i Millioner Kroner bliver 
større. Dels kan der om mulig Forholdet: 
blive et brugbart Skallefiskeri, dels Norge. Danmark. 
vil Gedderne derved faa en egnet I 1913 54 Mill. Kr. 20 Mill. Kr. 
:Føde. 1914 62 20 

Legepladtwrfor Skallerne kunde 1915 75 30 
tænkes indrettet i en af de tilstø- 1916 180 621/2 

dende Damme; mon Krogsø viste 1917 l20 3\F/2 
sig saa fyldt med Aborrer, at den I Indtægten for Dall/park er Fær-
næppe kan komme i Betragtning, øernes Amt medtaget. 
og Troldhnllets mørkebrune Mose- Statistiken for 1918 er ikke af· 
vand er sikkert ikke egnet. Det sluttet. For Norge opgives Indtæg
vil derfor. rimeligvis være bedre at ten i 1918 til ca. 100 Mill. Kr. 
indrette Legepladserne i selve Søen: (Dansk Fiskeritidende). 
dette kan efter svensk Mønster gø'" 
res ved at sætte Grantræer eller 
bedre Fyrretræer i Hob paa en pas
send!'! Vanddybde; Skallerne lægger 
da deres Rogn paa Grenene, mel
lem hvilke Rovfiskene har sværere 
ved at opæde Rogn og Yngel. An
bringes Træerne kort før Legetiden 
er de fri for Slim og Alger, og er l 
derfor særlig egnede til Fastklæb-

* * * 
Den største Gjedde, der er fan

get i de sidste Aar herhjemme, blev 
forleden Dag taget af den kendte 
Sportsfisker, Grosserer Emil Henius 
i Søllerød Sø. Uhyret vejede 19112 
Pund og var ca. 11/2 Meter lang. 

B. 1'. 

'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. Por"ionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes pall. nærmeste. Banestation mod Kontant. 

J. O. Ohristen.en. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper øg Suder 

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

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Soder 
sælges. 

&}f~}fd8ft fl)amftultur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov, 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

større Ørred,. Gedder, Karper, 
Suder, Skalle'r, Aborrer 

Ii:øbes og afhentes med SpeeialvogD paa nærmeste 
Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
I<'l!.chhandlnn=-, Berlin 40. 

Lehrte'rstraslile 18-19. 

Telegr.-Adr.: ForelleDhandel. 

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

Trykt I Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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P aa Grund af enormt forøget Porto- og Tryknings
udgifter ,har Ferskvandsfiskeriforeningens Generalforsamling 
vedtaget at forhøje Medlemskontingentet fra 1. Januar 1920 
fra 4 Kr. til 6 Kr. 

IndhQld: 
Hvorledes skal man afgøre, om en Dam 

egner sig for Produktion af Suder? 
Fiskerimøde i Landbrugsministeriet OttI 

Eksportforholdene til Tyskland. 
Undersøgelse af de ferske Vandes Fiske

riforhold. 
Lidt om Aalens Vandringer over Land. 
Annoncer. 

i Særdeleshed, hvor det drejer sig 
om Udplantning af Suder i tidligere 
fisketomme, smaa, naturlige Damme, 
som ofte henligger ganske ubenyt
tede, og derfor er at betragte som 
en død Kapital. Suderne trives 
nemlig overmande godt, naar de 
kun kommer i det rette Fiskevand. 

Vandet, hvor mnn ønsker at sætte 
Hvorledes skal man af- Suderne ud, maa først undersøges. 

gøre, om en Dam egner Hvis man ikke har sagkyndig Hjælp 
ved lIaanden, kan man til en vis 

sig for Produktion Grad selv foretage denne Undersø-
af ~uder? gHlse, naar man gaar efter følgende 

-0- Regler: Først undersøger man,hvorfra 
Herom sKriver H.JiirnefeldtiFiske- Vandet kommer, hvilken Tempera

ritidsskrift for Finland Nr. 1-2 for I tur det har, og hvor høj Vandstan-
1919 følgende: den er paa de forskellige Aarstider. 

Det er ikke min Hensigt llied Hvis Vandet kommer fra Kilder, er 
disse Linier at behandle store og det ikke heldigt, hvis disse ligger 
kostbare Suderkulturer; jeg vil i selve Dammen eller i dens Nær
indskrænke mig til at omtale, hvor- hed, thi Kildevandet er som Regel 
ledes man skal komme til Klarhed I koldt, og Dammen vil af den 
over, om et mindre Fiskevand eg- Grund ikke blive tilstrækkelig op
ner sig for Suderopdræt eller ikke; varmet. Dot er heller ikke godt, 
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hvis Vandet er meget jernholdigt, Detritus, som bestaar af forraad. 
hvilket man· let vil opdage, idet nede Plante- og Dyrepartikler. Med 
alle stille~taaende Genstande i saa det blotte øje kan man ikke ud
Tilfælde er overtrukne med en brun skille de enkelte Bestanddele, men 
Hinde. Kildevandets Iltfattigdom med stærk Forstørrelse ser vi, at 
rummer derimo~ ingen Fare for Hovedmassen bestaar af dunartede 
Fiskeriet; thi Suderne behøver meget Partikler, hvis Oprindelse er umulig 
lidt Ilt til sit Aandedræt. at afgøre. Tilgangen af de Dyr, Su-

Vi omtalte, at Kildevandets lave derne lever af, er afhængig af 
Temperatur var uheldigt. Dette Mængden af Detritus, som direkte 
staar i Forbindelse med, at Suderne eller indirekte danne lIovedinæng
kræver varmt Vand for at kunne den af nævnte Dyrs Føde. 
lege. Legen begynder, naar Van- Det er ingenlunde ligegyldigt, 
dets Temperatur er steget til 19° O. hvilke Vækster der findes i Dam
Det er af denne Grund nød vendigt, men. Som almindelig Regel gæl
at Vandets Temperatur tidligt paa der, at alle Vækster, der vokser 
Sommeren stiger til nævnte Varme- over Vandet, er til Skade, medens 
grad, for at Yngelen og de første Planter, der vokser under Vandet, 
Aarsklasser kan vokse hurtigt. Af er til Nytte. Altid holder dog 
samme Aarsag ~ er det nødvendigt, denne Regel ikke Stik. Det er der
at en Del af Dammen er grund, c. for nødvendigt, at .vi med nogle 
30-60 cm dyb. Ord omtale de vigtigste skadelige 

Da Suder:t;le behøver meget lidt og nyttige Vandplanter. 
Ilt, er det ikke nødvendigt at ud- Blandt Planter, der er skadelige 
sætte dem j rindende Vand. Tvært- for Suderproduktionen kan nævnes 
imod, jo mindre Bevægelse, der er Tagrør og Siv, fordi de overskyg
i Vandet, desto bedre. Dette er ger Vandet, og derved hindrer So
let forstaaeligt, fordi stiHestaaende len i at. opvarme det. Mannasød
Vand opvarmes hurtigere end rin- græsset, som vokser nær Bredderne, 
dende. er derimod gavnligt for Suderne. 

Derefter undersøger vi Bundens Men i Særdeleshed er Vandpesten 
Beskaffenhed. Haard Bund er ikke en god Plante, naar den ikke op
heldig, i særdeleshed hvis den ba- træder altfor frodigt. I Vandpe
staar af Ler eller Sand. Derimod stens Vegetation lever nemlig Mas- . 
er dyndet Bund god for Suderens ser af Smaasnegle, Vandlopper o. 
TrivseL Dyndets Farve er meget a. Dyr, som udgør Suderens Ynd
forskellig, og staar gerne i :For- lingsfoder. Af andre nyttige Vand
bindalse med, hvor store Mængder planter maa nævnes Hornbladar
af organiske Stoffer, det indehoI- terne og Vandmosserne. De sidst
der. Fattigst paa don Slags er den nævnte er i Særdeleshed yndede 
blege eller mørkegraa, ofte i blaat Legepladser for Fisken. 
lysende Lerdynd. Jo brunere den For at kunne forvisse sig om en 
er, desto :ilere organiske Stoffer Dams Produktionsevne maa man 
indeholder den. Dyndet er næsten ogsaa undersøge Bundens .Dyreliv. 
altid overtrukket ~f et tyndt, brun- I den Anledning an8kaffe!! en Sæk 
rødt Lag. Dette er det ,saakaldte '. af Kanavastøj, som anbringes paa 
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en rektangulær Jernramme, der 
trækkes hen over Bunden. Derefter 
skyldes Dyndet fra og Fangsten 
undersøges. Blandt Bundfaunaen 
findes mange typiske Dyreformer, 
hvis more eller mindre rigelige 
Forekomst giver os et Billede af 
Bundens Næringsindhold. Hvis vore 
Bundprøver øaaledes viser et stort 
Indhold af Døgnfluelarver, 'Mygge
larver, tyndskallede Muslinger, 
Snegle og Vandbænkebidere, er 
dette et Tegn paa, at vi kan vente 
os et tilfredsstillende Resultat af 
en SuderudpJantning. 

Foruden dette el' det dog ogsaa 
nødvendigt, at Planktondyr (Svæv) 
forekommer i nogenlunde rigelig 
Mængde. 

Disse f<lnges bedst med en Ket
ser med Planktonnet. Keiierell'J Mun
ding har et Tværsnit af 20 a 25 
cm, og den trækkes c. l Meter 
igennem Vandetsaaledes, at Be
vægelsen foregaar fra Bunden skraat 
opad. Under Trækket maa man 
sørge for, at Nettet ikke berører 
Bunden, thi derved kommer Jer 
let Dynd i den og Markerne til
stoppes. N ettets Indhold tømmes 
i et Maaleglas, hvorpaa Glasset 
fyldes med Vand. Derpaa tilsæites 
saa meget 40 °/0 Formalinopløsning, 
at denne kommer til at forholde sig 
som 1 :20. Dyrene dø da og synke 
til Bunds, hvorpaa man af Maale
glassets Skala kan aflæse Plankton
mængdens Volumen, som opnoteres. 
Som en Følge af at det første 
Resultat kan bero paa tilfældige 
Omstændigheder og derfor give et 
forkert Billede af Pla'!lktonfaunaens 
virkelige Mængde, maa Prøvefang
øternegentages med nogle U gerø 
Mellemrum. 

En god Maalestok for Vandets 

Produktionsevne er den s. k. Vege
tationsfarvning af Vandet. Stundom 
kan man iagttage, hvorledes Van
dets Farve gaar over til at blive 
rød· eller grønagtigt.Dette beror 
paa Forekomster af talløse smaa 
Alger, og jo stærkeve nævnte Farve
skiftning er, desto næringsrigere er 
Vandet. 

Red. 

Fiskerimøde i Land .. 
brugsministeriet om Eks

portforholdene til 
Tyskland. 

0-
D. 17. Sflptb. holdtes i Land-

brugsministeriet Møde mellem He~ 
præsentanter for den danske Hege
ring og Hepræsentanter for det 
danske Fiskeri og de danske Fi
skerierhverv. 

Paa Mødet skabtes paa en vis 
Maade Klarhed over Eksportfor
holdene til Tyskland, og det blev 
godtgjort, at nogen væsentlig For
bedring ikke kan ventes, før Mark
kursen stige r. 

Mødets Resultat kan opgøres saa
ledes: 

Man var fra tysk Side tilbøjelig 
til - og tilbød at anlægge nye 
Maksimalpriser, medens der fore
løbig ikke kunde være Tale om 
Frihandel. 

De nye Maksimalpriser ligger be
tydelig højere end de Priser, der 
er blevet betalt i den senere Tid, 
men vil dog ingen særlig Betydning 
faa, saalænge Mnrkkursen stadig 
falder. Priserne fastsættes nemlig 
i Mark og Pfennig, ikke i Kroner 
og øre. Der vil senere blive ud
sendt en Meddelelse om de nye 
Prisers Størrehe. 



144 lerøkvandøfiøkeribladet ~r. 19 

De danske Repræsentanter paa 
Mødet fandt det ikke forsvarligt at 
afvise dette Tilbud, men akcepterede 
det, idet de samtidig rettede en 
Anmodning til de tyske Myndighe
der om at tage Hensyn til, at Mark
kursen var faldet betydeligt alle
rede siden Bestemmelsen om de 
nye Priser var taget, og dorfor 
hæve Priserne yderligere noget. 

De danske Repræsentanter gjorue 
samtidig opmærksom paa, at man 
ikke fra dansk Side kunde love 
Tilførsler til de forhøjede Priser, 
da Fiskeri og Fiskeek:;port - selv 
til disse - ikke vil'de give synder
ligt Udbytte. Det er den stadig 
dalende Markkurs og i Forbindelse 
hermed Tyskernes absolute Utilbøje
lighed til at afregne paa anden 
Maade end i Mark og Pfenning, der 
skaber Miseren. 

Repræsentanter for det danske 
Fiskeri og Fiskerierhverv bad Fi
skeridh'ektør Mortensen om at for
handle med de p&agældende Mini-
8terier om en Fiksering af Mark
kursen for Fiskehandelens Vedkom
mende. Fiskeridirektøren lovede at 
optage en saadan Forhandling, men 
megen Sandsynlighed for, at For
handlingerne skal føre til noget 
Resultat,er der ikke. Der gøres 
gældende fra Ministeriernes Side, 
at skal Markkursen fikseres for Fi
skehandelens Vedkommende; skal 
den det ogsaa for mange andre Ar
tiklers Vedkommende - og det vil 
bli ve for dyrt for den danske Stat. 
Den eneste Maade, hvorpaa denne 
Fiksering af Markkursen kunde fore
gaa, var at RegeringelI stiller et 
vist Beløb til Disposition for Fiske
riet, og af disse indløstes de tyske 
Checks til en bestemt Kurs. 

Det blev gjort gældende, at naar 

Fiskeriet og Fiskehandelen under 
helo Krigen har været skudt til 
Side, og nu er stedt i. saa vanske
lig en Stilling som aldrig før, saa 
skylder man denne Erhvervsgren 
særlige Hensyn. Saa meget mere, 
som Staten før har ydet - og yder 

økonomisk Tilskud til Landbrug 
og Ind l1stri. 

Man har ingen Gavn af en selv 
høj tysk Maksimalpris, naar Mar
kens Værdi er saa lav og svingende 
som den er i Øjeblikket. 

Ydes der intet til Fiskeriet paa 
den her antydede Maade, vil Staten 
blot senere komme· til at udbetale 
Pengene som Understøttelse til ar
bejdsløse Fiskere. 

Fiskeridirektør Mortensen lovede 
at fremføre disse Betragtninger for 
de paagældende Ministerier, men 
havde ikke Tiltro til, at Sagen lod 
sig ordne, af de overfor nævnte 
(hunde, navnlig da det Beløb, der 
skulde stilles til Haadighed,maatte 
være meget stort. 

Landbrugsministeriet havde øn
sket, at man paa Mødet nedsatte 
et snævrere Udvalg, der skal til
kaldes til Forhandlinger, naar Re
geringen finder det nødvendigt og 
der skal træffes Afgørelser, Fiske
riet og Fiskehandelen vedrørende. 

Til dette Udvalg valgtes 110m Re
præsentanter for Dansk Fiskerifor
ening: Kutterfører M. C. Jensen, 
Grenaa, Ludvigsen, Jyllinge, Peder
sen, Hou, og Chr. Rvust, Esbjerg. 
Som Repræsentanter for Fiskehan
delen valgtes: Grosserer Vendsys
sel, København, Grosserer Dam, 
København, . Fiskeeksportør Claes 
Lorentzen, Frederikshavn, og For
retningsførerC hristiansen, Ea bjerg. 
Til Formand for Udvalget valgtes 
Fiskeridirektør M·ortilnsen. 

l' 
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Hver enkelt af Udvalgets ni Med
lemmer kan sammenkalde Udvalget 
til Møde, naar han finder, Forhol
dene gør dtlt nødvendigt, ligesom 
.enkelte af Udvalgets Medlemmer 
kan illdkaldes til Seperatmøder, 
hvis der skal træffes hurtige Be
slutninger. 

l Løbet af en 14 Dages Tid er 
det yderligere Hensigten at sende 
en 3 Mands Delegation til Berlin 
for at undersøge Forholdene pall. 
Stedet for Fiskehandelen. Denne 
Delegation kommer til at bestaa af 
Formanden, Fiskeridirektør Morten
!!le Il , Grollserer Vendsyssel som Re
præsentant for Fiskehandelen og 
Kutterfører M. C. Jensen som Re
præsentant for Fiskeriet. 

Før denne Delegation udsendes, 
træder 9 Mands Udvalget sammen 
til Møde. 

(Efter." Vestkysten"), 

Undersøgelse 
af de ferske Vandes 

Fiskerif'orhold. 
Af Magister C. V. Otterstt'øm. 

(Fortsat). 
-o-

l sidste Artikkelom ovenstaa
ende Emne bragte vi Bladets Læ-

. sere Begyndelsen af Magisterens 
Driftsplan fol' Fiskeriet i Hampen 
Sø' I den følgende Artikkel brin
ger vi Afslutningen: 

Kunde der skaffes "Grøden" stør
ro Udbredelse, vilde det gavne Fi
skebestanden, og det er muligt, at 
f. Eks. Vandaks lod sig plante for
skellige Steder, men om den vilde 
trives og brede sig, kari ikke paa 

Forhaand siges. l 
HundestejlerDe, der nu findes i 

store Mængder, og som rimeligvis 
ogsaa gør Skade paa Fiskerogn og 
spæd Yngel, vil nok aftage i Tal,naar 
Søen faat' en ordentlig Aalebestand. 

Spørgsmaalet bliver dernæst, om 
der er Grund til at indføre nye Ar~ 
ter i Søen, Det er er jo iøjnefal. 
dende, at der blandt de forhaan
denværende Arter ikke er nogen 
egentlig Planktonæder. Af og til 
træffes Aborrer, der har fyldt Rig 
med store Dafnier, men sligt lllaa 
dog være Undtagelser; Søens Svæv 
er næppe meget næringsrigt, men 
det maa dog kunne give noget. De 
Arter, der kommer i Betragtning, 
er Løje, Smelt, Helt og Heltning. 
De to første har for ringe Værdi; 
den tredje nærer sig rimeligvis for 
en stor Del af Bunddyr2), kun i 
mindre Grad af Dyr fra Svævet; 
den sidste derimod skal næsten ude
lukkende leve af Dyt, fra Svævet 
(Dafnier, Vand/opper), og da den 
trods ,sin ringe Størrelse (et Par 
Decimetor), skal være en ret god 
:Spisefisk, kunde der være Grund 
til at prøve den i Hampen Sø. De 
Steder her i Landet, hvor deu al
lerede findes (Søthorup Sø: "Ma~ 
riner" , forskellige af Silkeborg Sø
erne, Fussing Sø), spiller den rig
tignok ingen Rolle; men her, hvor 
der ligesom staar en tom Plads og 
venter paa den, vil den maaske ud~ 
vikle sig bedre; i Sverige og navn
lig i Finland spiller den en stor 
økonomisk Rolle (Jani 1909, Gott· 
berg 1918). Den lader sig daarlig 
fange paa Krog, men ret let i Garn
redskaber. Den vil rimeligvis kun
ne lege i Søen. 

2) Forfatteren har ikke baft Lejlighed 
til at undersøge Maveindhold af Helt 
fra danske Vande. At nogle udenland
ske Heltformer skal leve hovedsagelig 
af Svæv, er velkendt. 
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Endelig kunde der være Tale om 
Udsættelse af andre Fisk som f. 
Eks. Brasen. Søens Næringskraft 
er dog næppe saa stor, at det vil
de være heldigt at" splitte den 'paa 
for mange Arter; det vil vistnok 
være fordelagtigere at lade Skaller 
og Aborrer ene om at udnytte Sø
ens Bundnæring. Derimod kunde 
der maaske være Anledning til at 
forsøge endnu en Gang med Ud
sætning af Krebs; det er ikke sik
kert, at Søen byder dem gode Vil
kaar, men Forsøget er let at ud
føre, da der i den pall. samme Skov
distrikt liggende Snabbe Jgelsø er 
en god Krebsebestand, der ikke ud
nyttes, og hvorfra Sættekrebsene 
uden direkte Udgift lod sig tage. 

Noget stadigt Fiskeri kan Ham
pen Sø ikke bære, med mindre Ud· 
gifterne til det gøres meget smaa. 
Enten kan man lade stedlige Foik 
drive Fiskeriet pall. Statens Del af 
Søen med Medetøj, Ruser o. 1. og 
nøjes med den ringe Afgift, der 
kan faas herfor; eller man kan ind· 
føre en mere rationel Drift, der vel 
nok vilde fordre Oprettelsen af et 
Fiekeriregulativ for Søen, idet 
man til daglig freder Fiskene for 
derpaa - maaske med nogle Aars 
Mellemrum - ved et Par Dages 
intensivt Fiskeri med Vaad og an
dre Redskaber, der den øvrige Tid 
er i Brug ved andre Søer, at opfi
ske det mest mulige af den salg
bare Fisk og eventuelt regulere 
Bestanden f. Eks. ved Ilandbringel
se af overflødige Smaaaborrer. Aale
kistefiskeriet kunde være uafhæn
gigt af det øvrige Fiskeri; det vil
de fordre Pasning af en stedboen
de Mand en kortere Tid hvert Aer. 
Ligeledes maatte helst en sted bo
ende Mand paatage sig Indretningen 

af de kunstige Legepladser, der 
aarlig maa fornyes. Der kundo 
maaske være Grund til at indføre 
den Ordning, at Lystfiskere kunde 
løse Fisketegn til Medning, Blink-
0.1. for en Dag elklr for længore 
Tid; pall. den Maade kunde Skov
væsenets Embedsmænd og Funktio
nærer og andre af Egnens Folk faa 
en rimelig Adgang til at drive Lyst
fiskeri i S(len; at lade Lystfiskerne 
betale en passende Brøkdel af de 
fangede Fisks Maksimalpris vilde 
egentlig være det rimeligste, men 
i Praksis er det vanskeligt at gen
nemføre. 

Hvis Staten selv vil drive Fiske
riet i sine andre Søer, f. Eks. i de 
nærliggende Silkeborg Søer, vil det 
falde naturligt at anvende Redska
ber og Mandskab herfra til Befisk
ningerne af Hampen Sø. Men vil 
Staten ikke s~lv drive Fiskeriet i 
sine gode Fiskevande, vil det være 
uhensigtsmæssigt at holde Redska
ber og lønne Folk for at foretage 
Vaadfiskeri i den magre Hampen 
Sø. Medens Aalekistefiskeriet i· 
hvert Fald bør søges sat i Gang, 
kommer Ordningen af det . øvrige 
J!'iskeri derfor vel til at afhænge af, 
efter hvilke Grundpricipper Driften 
af Statens Vande i det hele taget 
skal ledes, nemlig om man som hid
til skal forpagte Fiskevandene ud, 
eller om man skal gaa over til 
Statsdrift. At denne vilde betale 
sig langt bedre, kan næppe betviv
les, idet ikke blot de enkelte Van
de (som netop Hampen Sø), der 
ikke kan bære selvstændige Udgif
ter til Driften, vil kunne udnyttes 
uden nævneværdig Stigning i Ud
giften til Redskaber og Betjening. 

(Sluttet.) 
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Lidt om Aalens Uden at betænke sig vandrede Aa-

V 
. lene efter at være slupne løs SSO. 

andrInger over Land. Først nu forstod vi, at Aalene sti
I "Schweizeriche Fischerei-Zei. lede mod en Elv, som de Qgsaa 

tung" forApril 1919 findes en Hlle naaede; den laa 2 km borte. 
Artikkel af Alb. Hen, der behand- Af disIle Forsøg fremgaar det 
ler dette Emne. Da Spørgsmaalet ganske tydeligt, at denne gaade
har en vis Betydning for Aalekul- fulde Fisk, aldeles instiktmæssig 
turerne, skal vi give et kort Resu- ved, i hvilken Retning den skal 
me af de schweiziske Undersøgel- vandre for atfinde det nærmeste Vand 
ser paa dette Omraade. Paa fugtig Bund, navnlig gennem 

Artiklen bringer. først Meddelel- vaadt Græs, kommer Aalen saa hur
se om nogle Forsøg, der blev gjort tigt afsted, at en Mand har Besvær 
i den stockholmske Skærgaard om- med at følge dem. Saaledes und
trent 50 km fra Stockholm og 18 løb ved Forsøgene den ~8. Juli to 
km fra østersøen. Aalene udsattes af de seks Aal, idet de naaede Sø
paa Land ca. 300-400 Meter fra en, inden de kunde blive indhente
det nærmeste Vand og paa en Dag de. Hvis der er strøet tørre Gran
hvor Vinden blæste i Retning mod naale. over Jorden, kommer Aalene 
dette Vand. ikke langt. De mister Slimen og 

Man gjorde da den Iagttagelse, bliver hjælpeløst liggende. En Ille
at alle Aalene uden Undtagelse næ-. get stor, stærk Aal kunde ikke avan
sten øjeblikkelig vendte sig i Ret- I eere mere end 50 cm paa ud strøet 
ningen mod Vandet, eller rigtigere Savsmuld. 
sagt, det nærmeste Vand og bugte- I varmt Vejrt naaede AaIene 
de sig henimod det. heller ikke længer end højst 200 m 

Man forsøgte derefter at udsætte frem, før de udmattede ~av tabt. 
Aalene ca. 2 km paa den anden Ved Forsøgene den 8. Juli blev 3 
Side et Bjerg. Forsøget omfattede Aal udsatte bagved Bjerget, om-
3 Aal og udførtes den 16. Juli 1908. tren t 350 m fjernet fra Søen. Fi
Aalenes Hoveder lagdes i Retning skene vendte sig øjeblikkeligt i den 
modsat det llærmeste Vand, men rigtige Retning og krøb afsted langs 
alle tre Aal vendte sig øjeblikkeliig Bjergets Fod for at naa Vandet. 
og krøb Nord paa. Man blev der- Da de skulde igennem et Stykke 
ved Opmærksom paa, at en Bugt Skov, forsvlwdt de en Stund fOl' 08. 

af østersøen gik ind bag Bjerget Den næste Dag fandtes en af dem, 
med -et dybt Indsnit netop i den kun 10 m fra Søens Bred. Den 
Retning, Aalene vandrede. Aalene var imidlertid død og udtørret. Den- . 
havde saaledes ganske instiktmæs- ne AaI havde aabenbart valgt en 
sig slaaet ind paa den korteste Vig kortere men mindre overskygget 
til Vandet. Interessant var det og- Vej og var derfor bleven udtørret 
saa at iagttage, at Dyrene, trods af Vinden og Solen, saa den ikke 
Modvind, intet Øjeblik var i Tvivl naaede sit Maa1. 
om, i hvilken Retning det nærme- Af disse Forsøg fremgaar det, at 
ste Vand laa. Aalen f. Eks. i vaadt Græs kan 

Ved det sidste l<'Qrsøg den 25. vandre langt og med stor HJrtig
September blev 3 Aal transporteret hed, men, at den frivillig skulde for-
5 km ind i .Landet. Ved nøjagtig lade sit Element for at vandre over 
Maaling viste det sig, at den nær- Lan~ er de.r endnu ikke ført noget 
meste Havbugt laa 4 km i Vest. Bevzs for. Red. 

Fiskeriet "Aalykke"· pr. Lunderskov 
tilbyder prima. øjneæ&" Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kllde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
llcste Priser. Por+ionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
o, afhente. pall. nærmeste Baneøtation mod Kontant. J. O. Ohriø-een.cm 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 under 
sælges. 

&9~!/d8R fl)amRullur. 
felegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen ~ P •• TøTgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

r ~ 
større Ørred, Gedder, Karper; 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 

Jernbanestation. 

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

Fiskeriins[lektør, Magister Chr. Løfting. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BOli(trvkkel!i (AMiesehk'lib) ved Rasmussen-Krogh. 
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maaIet om dens Fornyelse. 
Annoncer. 

Fiskeri- Departement 
eller Fiskerikontor. 

-0-

bjerg 0111. en Forbedring af Fiske~ 
eksporten. 

Landbrugsminister Kr. Pedersen 
udtalte sin Sympati for Andragen
det om Oprettelse af et særligt De
partement for Fiskerierhvervet. Hvad 
Fiskeeksporten angik, da havde Mi. 
nisteriet gjort alt muligt for at lette 
denne, men man stødte paa Van
skeligheder ved Eksporten til Tysk-

·land paa Grund af den tave Mark· 
kurs. 

Under Folketingsmødet d. 4. Ok- Sundho (Soe.) henstillede til Mi. 
tober udspandt der sig følgende nisteren, at der blev ansat Konsu
Replikskifte mellem Landbrugsmi- len ter pall. de Pladser i Tyskland, 
I)isteren og forskellige Forslagsstil- hvortil Eksporten hovedsagelig fandt 
lereaf et særligt Fiskeri-Departe- ! Sted. Det var ikke Tale om ret 
ment: mange Pladser. 

Hauge (Soc.) anbefalede paa Ud- Vanggaard (V.) haabede, at der 
valgets Vegne at henvise et Au- snarest muligt kom noget ud af 
dragende til Landbrugsministeren Spørgsmaalet om Oprettelsen af et 
fra Dansk Fiskerifort'lning om Op- Fiskeri-Departement saaledes, at 
rettelse af et særligt Departement Fiskeriet i det mindste fik et sær
for Fiskerierhvervet og et Andra- ligt Kontor i den øverste Admini. 
gende fra Fiskeriforeningen i Es· stration. 
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Kvist (V.) betonede i Tilslutning 
til Vanggaard 0nskeligheden af~ at 
Fiskeriet fik et særligt Organ in
denfor den øverste Administration, 
selvom det ikke straks blevet 
Departement. 

Ministeren antog~ at det ikke 
vilde støde paa Vanskeligheder at 
faa udsendt Fiskerikonsulenter~ naar 
Nytten heraf blev dokumenteret. 
Han var enig med de roregaaende . 
Talere i, at der idelmindste maatte 
oprettes et særligt Kontor for Fi
skeriet, og han gik selvrølgelig ud 
fra, at Bevillingen ikke senere vilde 
støde paa Vanskeligheder, enten 
Forslaget kom til at gaa ud paa 
Oprettelse af et Kontor ell er et 
Departement. 

Derefter vedtoges Andragendet. 
Det fremgik iøvrigt af Forhand

lingerne, at Landbrugsministeren 
ikke nærede nogen særlig bræn
dende Interesse ror Sagen. For
haabentlig vil det dog lykkes Fi
skeriets Tillidsmænd, ved fortsat 
Forhandling, at skabe Betingelser 
for den rette Forstaaelse. 

Red. 

Fiskeriregulativer . og 
Socialisering. 

-0-
Hvor mange Fiskeriregulativer 

har vi? Kun 19, saa vidt jeg ved, 
skønt det er 1:), Aar siden~ Adgan
gen til at oprette dem blev gjort 
let; i de sidste 6 Aar er der end
da kun kommet eet nyt til. Hvad 
betyder de? Saare lidet! Nogle 
af dem er i Virkeligheden døde, 
findes kun paa Papiret; andre lever, 
lIlen de fleste af dem betyder "ikke 

synderligt udover, at de giver Ad
gang til betryggende Fiskeri i Fred
ningstiderne. Hvor mange af Ste
derne ydes dcr virkelig en næv
neværdig Indsats af forbedret Drift? 
Hvor har Regulativerne skaffet Ini· 
tiativ og Foretagsomhed tryg Vir
keplads? Er det ikke snarere aaa
ledes, at Maskineriet el' blevet alt
ror tungt? Vil en interesseret Mand 
have udført Forbedringer i Driften af 
et Regulativvand, maa han først skafte 
det nødvendige Flertal for sin Op
fattelse, og derefter skal Regula
tivet ændres o. s. v. Mon ikke 
Manden hellere anvender sin Ener
gi paa sin Mark, hvor han er ene 
om at bestemme, og lader Vandet 
passe sig selv? Nej, ved Regula
tiverne har vi ikke opnaaet det til
sigtede, nemlig at hvert Fiskevand 
skulde drives af en Enkeltvilje. 

Har jeg Uret, haaber jog, at Re
præsentanter for vore lokale Fiskeri
foreninger vil imødegaa mig. Men 
jeg frygter for, at det ikke vil lyk
kes at finde ., blot een retfærdig i So
doma" - eet eneste Sted, hvor der 
ved Fiskeriregulativet er hidført en 
Iig'e saa god rationel Drift~ som den 
var mulig, hvis Fiskevandet havde 
været i Enkeltrnands Eje. 

At der er indført mange forskel
lige smaa Forbedringer gennem Re
gulativerne, er noget andet; det 
jeg vil have frem, er, at man ikke 
naar til den virkeligt ønskelige Til
stand ved Regulativernes Hjælp. 
Frivillighedens Princip har svigtet, 
fordi der ikke er nogen almindelig 
Forstaaelse af og Interesse for det 
rationelle Fiskeri. Jeg kunde tam
ke mig, at man derfor burde fore
trække at udvide Princippet om de 
frivillige Regulativer ~aaledes, at 
man, naar disse svigter, anvender" 
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"Tvangsregulativer*)" i Forbindelse 
med Socialisering. Sagen kan jo 
gribes an paa mange Maader, men 
som Drøftelsesgrundlag skal jeg 
fremsætte følgende Forslag til en 
Lovbestemmelse: 

"Landbrugsministeren er bemyn
diget til, saafremt han skønner, at 
Driften af et Fiskevand, der ikke 
er i Enkeltmands Eje, er urationel, 
at forlange oprettet et Fiskeriregu
lativ for Fiskevandet til Indførelse 
af rationel Drift. Er der inden et 
Aars Forløb efter offentlig Bekendt
gørelse herom ikke vedtaget noget 
efter Ministerens Skøn tilfredsstil
lende Regulativ, kan Ministeren 
lade et saadant affatte af et Ud
valg, til hvilket han udpeger to 
Mand, medens de fiskeri berettigede 
ved det. paagældende Vand inden 
tln Maaned efter offentlig Bekendt
gørelse om U dvalgcts Nedsættelse 
har Ret til at vælg'e et tredie Med
lem af Udvalget. Udvalgets For
slag til Regulativ forelægges paa 
et Møde, der samll1enkaldes ved 
offentlig Bekendtgørelse. Er paa 
d~tte Møde mindst Halvdelen af 
det paagældende Fiskevand repræ
senteret, og stemmer Flertallet af 
de mødte (eller ved Fuldmagt re
præsenterede) fiskeriberettigede for 
Regulativet, er dette vedtaget vg 
indsendes af Udvalget til iVliniste
riets Stadfæstelse. Ændringer i et 
saadant Regulativ kan de :fiskerlbe
rettigede kun foretage med Udval
gets Billigelse. Vedtages det af 
Udvalget forelagte Regulativ ikke 
paa det nævnte Møde, kan Udval- . 
get lade Fiskeriet bortforpagte; 
Staten har Ret til inden en Maa-

*) Kunde maaske kaldes »Fiskcri
forordninger« eller »Fiskeribestcl1llUel
ser.<i 

ned efter Forpagtningstilbudenes 
Indgivelse at indtræde som Forpag
ter til det højeste afgivne Bud. For
pagtningsafgiften erlægges til Amts
stuen; en Tredjedel tilfalder det 
offentlige til Dækning af Udgifter 
ved Udvalgets Regulativmøder, Be
kendtgørelser o. l., medens Resten 
fordeles mellem de fiskeriberettigede 
i Forhold til deres Vandarealer. De 
fiskeriberettigede maa inden en 
Maancd efter offentlig Bekendtgø
relse om Udbetaling afhente Belø
bet paa Amtsstuen ; ikke afhentede 
Beløb tilfalder det offentlige. Skøn
nes der at være Forskel paa uen 
fiskeriligeVærdi af Fiskevandets 
forskellige Dele, træffer Udvalget 
Bestemmelse om det V ærdiforhold j 

der bør lægges til Grund for For
delingen, og kan hertil forlange de 
nødvendige Oplysninger afgivet af 
alle paagældende. Klage over V ær
diberegningen kan indankes inden 
1 Maaned for et udvidet Udvalg 
paa 7 Mand, af hvilke Landbrugs
ministeren udpeger de.3, det (eller 
de) paagældende Amt (er)de4. Dette 
Udvalgs Kendelse er endelig og 
skal omfatte en Bestemmelse Onl, 

hvem der bør afholde Uugifterne 
ved dets Virksomhed, Klageren el
ler det offentlige. 

Ved Forpagtningens Udløb for
holdes der paa den Maade, at Fi
skevandet bortforpagtes igen, saa
fromt der ikke forinden foreligger 
et tilfredsstillende Regulativ til 
Selvdrift. Overtager Staten nu For
pagtningen, hal' den Ret til straks 
eller ved Forpagtningstidens Udløb 
at overtage Fiskevandet som Ejen
dom mod at udbetale de fiskeribe
rettigede den kapitaliserede For
pagtningsafgift. " 

Det er min Tanke l at Staten pall. 
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den Maade med Tiden kunde over
tage adskillige af de Vande, som 
de filllkeriberettigede nu ikke kan 
faa noget ordentlig ud af.-

En Fiskerimyndighed burde saa 
have den Opgave at bedømme, om 
de forskellige Vande bliver forsvar
ligt drevne og at indstille til Mi
nisteren at tage <Affære. 

Der er vist Grund til at fremhæve, 
at Ordet "Fiskevand " bør forstaas 
som det Omraade, der har Betyd
ning for vedkommende Fisks Triv
sel - ikke som det Omraade, i 
hvilket der fiskes efter dem'- Alle 
vore Aaregulativer gælder for den 
Del af Aaerne, hvor man fisker ef
ter Ørred, men lader den Del, hvor 
0rredyngelen skulde vokse op, passe 
sig selv; "Fiskevandet" i et Ørred
regulativ bør regnes saa langt op, 
som der er Betingelser for Yngelen. 

Saa vidt mig bekendt er i Søn
derjylland Ejendomsforholdene til 
Vandene en Del bedre, idet det 
der skal være Kommunerntl, som 
harFiskeriretten. Forhaabentlig gaar 
man nu ikke den bagvendte Vej at 
ladeLodsejerne ved de sønderjydske 
Vande overtage hver sin Stump af 
Fiskeriretten ! Tværtimod burde 
man jo tilstræbe overalt i Danmark 
at samle Fiskeriretten til Vandare
alerne paa en saadan l1aade, at 
Ferskvandsfiskeriet virkelig kan dri
ves rationelt. 

G. V. Otterstrøm. 

Telegram fra London 
8. Okt. 1919. 

-0-

Venligst send os alle Slags .Fersk
vø.ndsfisk via Esbjerg-Hull. Priser 
høje. 

Salomonsen. 

DE DANSKE STATSBANER. 
GENERALDIREKTORATET. 

Kjøbenhavn B., d. 4, Okt. 1919. 

I Anledning af Deres Skrivelse 
af 3. Juli d. A., der er modtaget 
her den 2. August d. A., meddeles, 
at der intet er til Hinder for at 

. indlevere Beholdere med levende 
Fisk eller Fiskeæg i Vand til Be
fordring som Ekspresgods, forud;. 
sat at de i Godsreglementeh< § 1 
fastsatte Grænser for Beholdernes 
Omfang og Vægt ikke er over
skredne. 

I Henhold til den ved Lov Nr. 
656 af 21. December 1918 fore
tagne Ændring i § 19 i Lov Nr. 
111 af 13. Maj 1911 om Statsba
nernes Takster m. m. befordres 
Ekspresgods saa hurtigt, som Køre
planen tillader dets Befordring med 
Tog, der efter Statsbanernes Be
stemmelse medtager andet Gods 
end Rejsegods. Paa Grundlag af 
denne Lovbestemmelse, der er gi
vet af Hensyn til rettidig Gennem
førelse af de hurtigkørende Tog, 
er Eksprcsgods i Partier paa over 
25 kg udelukket fra Befordring 
med enkelt Tog, medens man har 
strakt sig saa vidt, at Ekspresgods
sendinger af indtil 25 kg V ægt 
medtages i alle Tog. 

Man ser sig ikke i Stand til at 
ændre dette Forhold eller til at 
indføre en særlig Befordringsmaade 
for levende Fisk i Vand, og efter 
anstillet Undessøgeise tror man 
heller ikke, at de nugældende Be
stemmelser kan lægge Hindringer 
i Vejen for Forsendelse af levende 
Fisk i Vand. 

P. G. V. 

(Underskrifterne ulæselige). 
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LANDBRUGSMINISTERIET. 

KjribenlLavn, d. 9. Septbr. 1919. 

Eftel' Modtagelsen af Forenin
gens Skrivelse af L ds. skal man 
tjenstlig meddele, at Ministeriet 
ter Omstændighederne tilstaar For
eningen et Tilskud af 500 Kr. til 
Fremme af Foreningens Virksom
hed. 

~rebsebestanden i 
Finland og Spørgsmaalet 

om dens Fornyelse. 
At T. H. Jiirlli i FiskeTitidsskritt 

for Fiskeri. 
-o-

I Slutningen af forrige og i Be
gyndelson af deUe Aarhull drede var 

Det tilføjes, at man under D. n. 
har foranlediget Foreningen anvist 
det paagældende Beløb til Udbeta
ling paa Hobro Toldkasse mod 
Kvittering af Foreningens Formand, 
Brygger, cand. polyt. I. A. Bie. 

P. M. V. 

L. E. Wulfl. 

I Krebst:'fangsten en indbringende Bi· 
beskæftigelse i en stor Del af aet 
sydlige Finland. Mange Mennesker 
særlig blandt Landsbyernes fattige 
Beboere, fik derigennem en meget 
velkommen Ekstrafortjeneste. 

Af nedenstaaende Tal vil det klart 
fl'emgaa, hvor betydelig Eksporten 
har været af Krebs i disse Aar: 

Eksport af Krebs og deres Vl:ardi i Aarene 1896-1918. 
, 

... 

Aar 
Krebs Værdi 

l 
Krebs I Værdi 

i tusinde i mk 
Aar 

I . i tusinde I i mk 
I • 

1896 I 10,970,7 

I 
214,069 II 1908 4,836,8 285,702 i 

1897 

I 

15,287,5 296,109 1909 2,895,7 200,210 

1898 10,392,2 198,506 1910 2,605,9 205,883 

1899 10,937,0 209,829 1911 1,839,2 180,974 
I 

II 

1900. 15,567,2 303,050 1912 1,529,4 145,582 

1901 14,457,4 

I 
344,555 1913 1,435,4 139,148 

1902 11,405,4 271,359 1914 734,7 73,470 I 

1903 12,943,1 306,379 1915 475,8 71,199 

1904 10,938,3 358,818 1916 480,4 120,105 

1905 13,737,1 449,005 1917 236,1) 94,992 

]906 13,513,1 427,639 1918 ° ° 1907 8,846,5 

l 
397,000 I 

! 
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Eksport af Krebs i Aarene 1896-1919 til Udlandet. 
-_ ... 

Til Rusland Til Sverrig I Til Tyskland fil Danmark 

~ 

Krebs i> 
Ofo af . 0/0 af 0/O af Ofo af ~ 

< hele Krebs 1 hele hele I tusinde I expor- I tusinde expor-
I Krebs i I 
1 tusinde i 

hele I Krebs i 
expor- I tusinde expor-

ten ; ten ten ten 

1896 5,624,0 

I 
51,3 2,244,2 2O,~ I 3,038,9 27,7 

I 
63,8 0,6 

1897 9,405,2 61,6 2,795,1 18,2 2,150,7 14,,1 936,5 6,1 

1898 5,266,2 50,7 2,294,0 22,0 1,359,0 13,1 
I 

1,473,0 14,2 

1899 6,207,8 56,7 2,282,2 20,9 1.968,9 18,0 I 478,1 4,4 

1900 7,729,4 49,8 5,224,7 33,5 2,149,8 13,8 ·463,3 2,9 

1901 8,319,1 58,3 3,070,0 21,2 2,299,1 15,2 769,2 5,4 

1902 5,983,1 l 52,5 2,364,0 20,7 2,687,9 23,6 370,~ 3~ ,~ 

1903 7,196,1 55,5 3,165,2 24,4 2,240,9 17,3 340,9 2,8 

1904 6,683,7 60,8 2,708,8 24,7 1,590,7 14,5 

1905 7,912,1 57,7 3,047,4 22,2 2,461,7 17,8 316,0 2,3 

1906 7,048,7 52,2 4,113,6 30,4 1,895,6 14,0 455,0 3,4 

1907

1 

4,904,8 55,6 2,975,0 33,6 7611.,5 8,6 201.2 2,2 

1908 3,787,9 78,& 592,0 12,2 284,0 5,8 112,9 3,5 

1909, 2,535,6 87,6 72,4 2,0 287,3 9,88 0,4 0,02 

1910 2,470,6 94,8 56,3 2,16 77,9 3,0 1,1 0,01 

1911 1,811,2 98,5 21,7 1,2 6,2 0,3 

1912 1,437,3 92,8 111,0 7,1 1,1 0,1 

1913 1,381,9 96,3 52,5 3,6 1,0 0,1 

1914 . 734,7 100,0 

1915 475,8 100,0 

1916 480,4 100,0 

1917 236,& 100,0 

1918 O O 

At oveustaaende Tabeller vil det I i Aaret 1893 var indvandret 
ses, at Exporten naaede sill høje- I fra Rusland, lidt efter lidt øde
Værdi i Aaret 1905 med 449,000 lagde den for saa rige Krebsebe
finske Mark. Dens Værdi i 1917 stand. 
kan derimod kun beregnes at være 
95,000 f. M. 

Grunden til denne uhyre N ed
gang i Exporten skylde!! ikke, at 
den finske Befolkning selv fik mere 

Smag fol' Krebsene, IJaaledes at 
der ikke levnedes ret meget til Ud
førsel, men derimod den sørgelige 
Kendsgerning, at Krebspesten, som 

Spørgsmaalene bliver da: 

l) Tør man antage, at Faren for 
videre Smitte af Krebspelltennu 
er overstaaet: Med andre Ord: 
er Krebspcstbakteriens virulens 
(Levedygtighed) i Aftagende? 

2) Vil det lønne sig at forsøge at . 
skabe en ny Krebsebestand i de 
finske Vande, og i bekræftende 
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Tilfælde, hvorledes lader dette 
sig lettets realisere? 

Det første Spørgsmaal, om Krebs
pesten kan tænkes at have udraset 
er meget vanskeligt at besvare. 
Et Kendetegn herpaa synes det 
dog at være, at der i Krebsevande, 
hvor Pesten har ødelagt Bestanden 
atter begynder at optræde enkelte 
Krebs, som er Rester af den gamle 
Kredsestamme. 

Et forebyggende Middel mod vi
dere Udbredelse af Smitten er for
øvrigt en grundig Desinfektion af 
alle de Redskaber. der benyttes til 
Fangsten f. Fx. ved Nedsænkning 
i kogende' Vand. Angaaeade det 
andet Spørgsmaal: 

Kan det lønne sig atter at ud
sætte Krebs, saa maa det absolut 
besvares bekræftende. Hvis man 
føler sig sikker paa, at Krebspe
sten er et overstaet Stadium, bør 
men snarest muligt skride til Ny
udsætning af Krebs. 

Angaaende denne Nyudsætning 
e; der imidlertid alskillige Omstæn
digheder, som maa tages med i 
Betragtning, hvis den skal lykkes. 
Yi skal nedenfor anføre en Dej af 
de Forholdsregler, som den tyske 
Sagkyndige paa dette Omraade, 
Drøsthen, henleder Opmrerksom
heden pna. 

Ifølge Drøschen er den bedste 
Udsretningdid Juli og Begyndelsen 
af August Maaneder, det vil sige 

Tiden kort forinden Krebsens Par
ringstid, som gærne falder i Slut
ningen af August og Begyndelsen 
af ~eptember. 

Til Udsætning vælges Eksempla
rer, som er fra 6 til 9 cm lange. 
Der udplantes gærne dobbelt saa 
mange Hunner som Hanner - man 
frygter nemlig for Hannernes Ka
nibalisme, idet disse er tilbøjelige 
til at angribe og opæde. alle sva
gere Individer af sin egen Slægt. 

Hannen skælnes fra Hunnen ved 
de øverste Halefødder (nærmest 
Kroppen) paa Dyrets Underside, 
der er stærkt udviklede og benyt
tes til Parringsorgan. IHos Hun
nerne er det tilsvarende Par HRle
fødder kun svagt udviklede. 

(Fortsættes). 

Annoncer. 
-x-

Sættekarper. 
1500 a 2000 velnærede Sætte

karper gennemsnitlig 6-7 Tommer 
lange er til Salg hos 

Jens Pedersen, 
Tissø Fiskeri 

Telefon: Tissø 14. 
pr. Ruds.v edby. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg, Yngel og Sætte6sk af Bæk-, Kil4e
og Regnbueørred samt Sætte6sk af Karper og Suder til bil. 
liglte Priser. Por1-ionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Ohriøtenllen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=== Kontant Betalinar. ===--

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

Sættefisk af ·Karper 00 under 
sælges. 

d8~8d86 fl)am6ullur. 
relegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Porlionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderslmv 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes oar af'hentes med Speeialvogn paa nærDleste 
Jernbanestation. 

-- Kontant Betalinar. ===--

G. Domaschke, 
.t'hichhandlunJt. Bel'lin 40. 

LehrterliltraslJe 18-1 D. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

il 
~~~~~~~~~. 

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

'trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogl!. 



f . Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

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

IDdmeldell!ler i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem øf 
Bestyrelsen. Aarskontingent 4 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 21. I l. Novembel', UU9. 

P aa Grund af enormt forøget Porto- og Tryknings
udgifter har Ferskvandsfiskeriforeningens Generalforsamling 
vedtaget at forhøje Medlemskontingentet fra 1. Januar 1920 
fra 4 Kr'. til 6 Kr. 

Indhold: 
Krebsbestanden i Finland og Spørgs

maalet om dens Fornyelse. 
En sjælden Double. 
Hvor høj en Vandtemperatur kan vore 

Fisk taale? 
Held og Uheld. 
Travlhed paa Fiskenetfabrikkerne. 
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-0-

(Fortsat). 
I den sidste Artikel om oven

staaende Emne sluttede vi med at 
omtale forskellige Forhold, der bør 
iagttages ved U dsætni ugen af Krebs. 
Vi skal i nedenstaaende Meddelelse 
bringe Fortsættelsen: 

Ved Udsætningen indretter man 
det saaledes, at Hunnerne udsættes 
først, sall. disse kan faa Tid til at 

gemme sig. Hannerne udsættos 
først 5-8 Dage efter. 

Man maa ikke udsætte for smaa 
Mængder ad Gangen, da de sall. 
ikke vil gøre videre .Nytte. Pall. 
hver Strandkilometer foreslaas ud. 
sat 100-?WO Stk. Udsætningen 
maa foretages ved dertil egnede 
Strandbredder med Ler- eller Tørv
bund. Særlig godt er det, hvis Jor
den er kalkholdig. Ligesom Søer 
med stenede, undergravede Strand
bredder .er udmærkede, da Krebs
ene saadanne Steder vi.l finde gode 
Skjulesteder. Mari maa endvidere 
sørge for, at de udsatte Krebs 
straks faar Lejlighed til -at gemme 
sig bag Stene eller Trærødder, sall. 
de ikke udsættes for Solen. Lige
ledes maa Krebsene ikke udsættes 
for bratte Temperatursvingninger ; 
til Ex. er det skadeligt for dem, 
hviH de efterat være transporteret 
til Bestemmelsesstedet uden Vand 
og derved er blevet opvarmede, 
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umiddelbart derefter udsættes i 
Vandet. Krebsene maa lidt efter 
lidt afskylles ved Overbrusning med 
det Vand, hvori de skal sættes, for 
at de kan vænne sig til dets Tem
peratur. 

Man maa ligeledes se efter, at 
der ikke findes Luftblærer under 
Rygskjoldet paa Krebs, der trans
porteres uden Vand. For en stor 
Dels Vedkommende vil denne Luft 
forsvinde ved Overbrusningen, men 
sikrest befries Dyrene for Luftblæ
rerne ved at dyppe dem i V nn det 
med Rygsiden nedad. 

Det kan nemlig hænde, at Luf
ten danner en stor Boble paa Si
den af Rygskjoldet og ikke kan 
slippe ud, da Krebsen ikke af sig 
selv vender sig om paa Ryggen. 

Den paa denne Maade indeslut
tede Luftblære foraarsager nelhlig, 
naar Krebsen har forbrugt den 
deri værende Luft, at Krebsen dør 
af Kvælning, fordi den forhindrer 
Vandet i at komme til Gællerne. 

Endvidere anbefales det at lade 
Krebsene kravle frivilligt ned i 
Vandet, f. Ex. langs et skraatlig
gende Bræt. ': 

Det varer gærne Em 5-6 Aar, 
inden man som Resultat af Ud
plantningen kan begynde Krebs
fiskeriet. Større Fangst kan dog 
næppe ventes før efter en halv 
Snes Aars Forløb. 

Ovenstallende Beretning om Kreb
sebestanden i Finland, har i høj 
Grad Bud til Ejerne af danske Fi
skevande. Akkurat paa samme Maa
de, som Krebsepesten har hærget 
i Finland, har den dreve.t sit øde
læggende Spil hos os og affolket 
mangfoldige fortrinlige Fiskevande. 
Tiden er imidlertid nu inde til at 

undersøge, om Pesten ikke har ud
raset, hvad der sikkert er Tilfæl
det i mange af vore gode Krebse
vande. Redaktionen vil derfor an
befale, at vi ogsaa her herhjemme 
begynder Nyudsætning af Krebs i 
de tidligere gode Krebsevande, selv
følgelig under Iagttagelse af alle 
de Forsigtighedsregler, som er om
talt i ovenstaaende Artikel. 

Ligeledes finder vi, at der er al 
mulig Anledning til at forsøge med 
U dsætning af Krebs i alle Tørve
grave, der maatte egne sig dertil. 

I Bayern har man allerede i ad
skillige Aar med godt Resultat ud
sat Krebs i tidligere pesthærgede 
Krebsevande. Ifølge eglje Iagtta
gelser satte man der, for at værge 
sig mod Smitte, Krebsene i en Slags 
Karantæne i en 14 Dages Tid, for~ 
inden de udsattes. Det blev gjordt 
paa den Maade, at man anbragte 
Sættekrebsene i store Trækasser med 
talrige Huller, dog ikke saa store, 
at Dyrene kunde undslippe d~ri

gennem. Kasserne udsættes deref
ter i stærkt strømmende Vand i c. 
14 Dage. Under Opholdet her blev 
Krebsene fodrede med smaatskaar
ne Gulerødder. 

Hvis Krebsene var friske, var 
Dødeligheden i den Periode mini
mal, og de Efterlevende kunde uaen 
Risiko uasættes. 

Red. 

En sjælden Double. 
-0-

Sporsne og Maaneskin er der no
get, der kan friste en Jæger mere? 

Ovenstaaende to Faktorer var til
stede, da jeg en Eftermiddag i for
rige Uge pr. Motorbaad tog en Tur 
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for at finde Odderspor. Allerede 
ved mit første "Stoppested" krone
des mit Forehavende med Held, 
idet jeg ved Rødsandnesset paa 
Averøen fandt friske Spor og i Skær
gaarden inlle mod Kvistvik fandtes 
Indspor og ingen Udspor. 

Da KI. var henimod seks om Af
tenen placerede jeg mig i Læ af 
Indgangen paa ca. 30 Skridts Af
stand og bevæbnet med en god 
Doublet ladet med Hagl Nr. l af
vente jeg Begivenhedernes Gang. 

Jeg kunde vel have siddet et 
Kvarters Tid, da jeg med et ser en 
Ræv komme farende ud af Odder
hiet med en rasende Odder lige efter 
sig. Da Ræven var kommen 3-
4 Skridt ud, maa den for at kom
me klar af Odderens Tænder, hop
pe op paa en temmelig stor Sten. 
Her benyttede jeg An]edninge~ og 
gav den Ladningen af venstre Løh. 

I Forfærdelse vil Odderen saa 
tilbage til Hiet, men øjeblikkelig 
fik den det andet Skud og sank liv
løs sammen i Sneen. Det hele gik 
meget hurtigere for sig end jeg kan 
skrive det. 

Ræven var kommen "Bagvejen" 
tilOdderhiet, thi fra det Sted, hvor 
jeg sad, blev jeg ikke opmærksom 
paa den, før den kom farende ud. 

Man vil kunne forstaa, at jeg var 
meget godt fornøjet med Aftenens 
Jagt, da jeg med en overmaade 
stor Odder og en middelstor Ræv 
kom i Baaden, satte Motoren i Gang 
og "tøffede" tilbage til Byen. 

Kristiansund, 14. Februar 1919. 

(Norsk Jæger og p~sker Forenings 
Tidsskrift). 

Hvor høj en 
Vandtemperatur kan 
. vore Fisk taale? 

-x-

Ifølge Fischerei-Zeitung for den 
27. April 1919 har en Fiskerifore
ning i Syd-Kensington foretaget en 
Del Forsøg, for at faa klaret dette 
Spøgsmaal. 

Som Forsøgsobjekter udvalgte s 
nogle Eksemplarer af Karper, Bra
sen, Skalle, Aborre, Elritz, Laks, 
Suder og Ørred. Alle disse Pisk 
udsattes i koldt Vand paa 11 ,7° C. 

Gennem et Hør blev der derefter 
tilført varmt Vand, saaledes at Vand
temperaturen i Beholderne steg 
jævnt, 

Da Vandtemperaturen var naaet 
til 27,8° bemærkede man endnu in
geJl svin dende Livskra ft. Ved 27,10° 
vendte en Aborre Bugen i Vejret; 
ved 28,1° skete det samme med Skal
lerne, ved Laks da Vandtempera
turen val' naaet til 28,8Q

, Ørred ved 
28,3°, Elritz ved 29,,1°, Brasen ved 
30,3°, Suder ved 31,1 0 og Kar
perne ved 32,80 C. 

Efterat Fiskene atter var bragt 
over i Vand med en Temperatur af 
1 J ,7° C, kom Karperne og Suderne 
atter til Live, medens de øvrige 
Fisk a]Je forbleve døde. 

Red. 

Held og Uheld. 
-0-

Jeg havde i en Sommerferie paa 
en Biltur i Jylland forsøgt mig 
langs Gudenaaen med Hjul og Stang; 
en Ølrad pall. et Par Pund var Re
sultatet. "Nej, kom naar Tøbrud
det indtræder," sagde Kromanden, 
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"saa gaar den blanke Laks op, og 
saa er det noget andet at fiske 
herovre". Jeg modstod ikke Fri
stelsen, men indfandt mig med en 
Ven næste Paaske Skærtorsdag 
og Langfredag var viet de store, 
blanke Laks. - Fiskeriet' foregaar 
pr. Baad, Manden ved Aarene stæv
ner Strømmen og ror saa meget, 
at man netop kan faa Linen med 
en lille Sild paa Krogsættet til at 
Bpinne ned med Strømmen; paa dell 
Maade glider Baaden ned ad Aaen 
og ens Madding kommmer til at 
virke paa ganske uforstyrret Vand. 
Bagefter skiftes man til at trække 
Baaden ad Trækvejen langs Aaen 
tilbage til Udgangspunktet. man har 
da selvfølgelig ogsaa Spinneflsken 
ude for at have en Chance, men det 
giver aldrig noget, siger Erfaringen. 
Vi havde en god stedkendt Mand 
ved Aarene. "Har de tidt været 
ude at fiske med Københavnere?" 
spørger vi. "J a, manne Gange". 
"Saa har De vel set mange Fisk 
blive fanget?" spørger vi igen in
teresseret. "Nej, aldrig". Der 
Bad vi, en hel Paasketur var Ind
satsen og det stedlige Orakel gav 
os et haabløst Svar.-

Det er ikke helt let at faa Snø
ren til at glide ned med Strømmen, 
man faar let Bund, og det skete 
ustandselig for min Ven; naar Snø
ren strammer pludselig op mod Srøm
men, ser det saa tiltalende ud som 
Bid, men hver Gang havde Vennen 
ku.n Bundbid. "De maa ikke gøre 
mig nervøs med Deres Bundbid", 
siger jeg bebrejdende; lidt efter gaar 
min Snøre op mod Strømmen. "Lad 
nu være med at gøre mig nervøs", 
siger Vennen og i det samme sprin
ger en 10 Punds Laks ud af Van
det; den havde godt fat, og efter 

23 Minutters spændende Kamp lig
ger det smukke Dyr i Baaden. -
Snøren bliver hurtig gjort klar 
igen, derhenne er en god Strøm
hvirvel, Maddingen bringes derhen, 
en Skygge farer gennem Vandet, 
Snøren strammes, Hj ulet synger, 
Kampen begynder igen. Jeg havde 
ikke faaet hvilet ud efter den før
ste Fisk, og de 27 Minutter, det 
tog at faa bjerget en Ørred paa 
op mod de 12 Pund var trættende, 
men hvor var de attraaværdige al· 
ligevel; jeg tog dem gærne igen til 
hver en Tid. Sport af fineste Slags 
et· det med de Dyr, der springer og 
dykker, vrider og vender sig, 1lllm 

synes aldrig de bliver trætte, og 
hvert Øjeblik har de en Chanas til 
at genvinde Friheden, om man ikke 
passer paa, og saa naar Fangstkro
gen' ender Kampen, faar Sjælen Ro, 
man hat' ført sin Sag igennem, man 
ser paa den svære Fisk, ideelt skapt 
for sit Element, og saa sammenlig
nef man de spinkle Grejer, den 
tynde Silkeline og den enkle Gut; 
den tregrenede Krog havde kun 
haft fat med en enkelt Krog i Mund
vigen, hvor let havde den ikke 

. kunnet glippe i al den lange Tid 
Kampen stod paa, men B urra!' Sej,.. 
ren er vundet og Manden ved Aa
l'erne, der aldrig havde set Fisk 
blive fanget før, han blev saa un- . 
derlig tavs overfor disse Købe~lhav
nere. Han trøstede Vennen, der 
ingen Ting havde faaet med at sige: 
"I fisker vel i Kompagni, og der er 
god Pris paa Fisk i Silkeborg for 
Tiden, I kan da nok faa 40 Kr. for 
Stykket". -

Næste Aar· kom vi igen, jeg hav· 
de Minderne fra det foregaaende 
Aar, min Ven Heldet, han fik 3 
gode Fisk paa omkring 7 a 8 Pund 
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Stykket, der imellem en Ørred, som 
vi saa springe en hnndrede Alen 
nede i Aaen, det gjaldt om at faa 
Maddingen derhen; for hvem vilde 
det først lykkes? Nu er Spinnefi
sken derhenne og Spændingen er 
pas. Kogepunktet. "Raa, der bed 
den", raabte Vennen, mens hans 
Hjul sang. Fisken var livlig og 
Kampen haard, og han rystede af 
Sindsbevægelse, da Fisken var lan
det. Imedens han gjorde sin Snø
re klar igen, havde jeg Chancen 
alene, og den fik jeg, Biddet var 
tungt og kraftigt, jeg halede Linen 
godt tot med Hjulet og ind følger 
Fisken uden Spræl; ca. 15 Alen fra 
Baaden saa vi en meget stor Laks 
- Halen var som en Damevifte 
staa rolig og arbejde i Vandskor
pen, vi anslog den til 30 Pund, 
men desværre - uden nævnevær
dig Modstand gled den ganske stille 
af Krogen. Jeg satte mig ned og 
nu var det min Tur til at ryste, 
saa stor en Fisk, aaa stort et Held, 
og saa at den ikke - trods Mod
hug - havde faaet Krogen rigtig 
i sig - Uheld. - Min Ven ryste
de af Sindsbevægelse, da han hav
de bjerget sin Ørred, men det var 
efter Kamp, men nu rystede jeg, 
men det var af Ærgrelse, fordi jeg 
ikke havde faltet Kampen. En sted
lig Lttksefisker fik iøvrigt 14 Dage 
efter paa samme Sted en Fisk paa, 
som han anslog til mindst 30 Pund, 
den gik stille og roligt - fra 
ham efter et Kvarters Forløb. "Den 
har faaet en daarlig Vane" sagde 
han, da han berettede mig det, han 
troede sikkert, det var den samme 
Fisk, som jeg havde haft det korte 
Besøg af. 

Saa kom vi derover 3die Aar. 
Paaskeo faldt sent og det raa-

kolde var delvis gaaet af Kroens 
Senge og Lagener, og ude i Natu
ren var der mere Liv end de andre 
Aar. Hvor var der herligt. Aaen, 
der gav hele Landskabet Liv, slyn
gede sig mellem Lyngbakker, Enge 
og Skove, alt koncentrerede sig om 
Aaen. Fuglene fouragerede langs 
dens Bredder, Haren saas forsigtigt 
springe sin dulgto Vej i Lyngen -
der va,r Foraar i Luften. Agerhøn
sene parrede sig, og Viben slog 
sine bekendte Sving. Beboerne fra 
Hus og Gaarde - Karl og Pige 
- gik Helligdagstnr ned til Aaen .
de saa paa dette sprudlende Vand, 
der kom fra fjerne Steder og løb 
videre forbi til fremmede Sognl:l, til 
Købstaden og ud i det store Hav 
- Aaen gav Fantasien Næring" men 
det var maaske alligevel ikke den, 
de talte om, da Karlen med sin Pi
gelil forsvandt i Ellekrattet. - Flin
ke og gæstevenlige er Beboerne 
mod Københavnerne; da vi gik i 
Land for at nyde vor medbragte 
Proviant, kom der en rigtig Type 
paa den gode danske Landmand 
hen til os og sagde: ,,1 skal ikke 
sidde her i Kulden, kom ma.il ind 
og tag en Kop Kaffe". Vi havde 
tænkt paa Vrøvl om Fisk,erirettig
heden, da visaa ham komme, det 
var der ikke Tale om, men en hyg
gelig, dansk Bondestue, kom vi ind 
i; Værten gav os en Vals paa Vio
linen og den unge, nygifte og ny
delige V ærtiIide trakterede Oll med 
dejlig Kaffe oghjemmebitgte Kager. 
- Det er velgørende i disse syn
dlkali~ti8ke Tider for Københavne
ren at blive mødt med god, gam
meldags Gæstfrihed i et hyggeligt 
og lykkeligt Hjem. Ja, Naturen 
var skøn og Menneskene rare, men 
ou Fiskene; den første Dag togjeg 



Ferskl'a.ndsfiskeribladet Nr. fH. 

to Ørreder, men kun Smaafisk paa 
et Par Pund Stykket. "Det er lov
ligt sent pall. Aaret", sagde Krofa'r, 
men vi. satte nu alligevel vores Lid 
til Langfredag - det var ideelt 
Fiskevejr - sydlig Vind med diset 
og forholdsvis varm Luft. Vi be
gyndte tidlig om Morgenen som 
gode Sportsmænd - fiskede og fi
skede pall. alle de gode Steder -
ikke et Bid. Saa maaite vi da KI. 
6 om Eftermmiddagen hjemad: der 
var ikke mere at gøre, for paa Op
trækket var der jo, siger Traditio
nen, ikke nogen Chance. Min Ven 
tog sin Snøre ind, Manden ved Aa
rerne gik i Land og trak sindigt 
hjem ad Kroen til. Jeg vilde ikke 
opgive den si.dste Mulighed, men 
satte Linen ud, omtrent som til 
Blink pa!!. Furesøen, taalmodig sad 
jeg længe, men satte saa Stangen 
fast i Baaden som til Blink og 
sagde, nu maa de Herrer Lal{s selv 
bide paa, dersom de gider. - Da 
vi var ca. 5 Minutter fra Kroen gi. 
ver det - hvilket Held - et Ryk 
i Stangen, omtrent som nRat' en 2 
Punds Gedde bider paa j jeg springer 
op, .=taber holdt til Manden \i Land 
og triller ind paa do 40 Alan, jeg 
har ude, en svag Vægt, med enkel~ 
te Ryk føles kun. "Det maa være 
en meget lille Fisk", siger Vennen, 
"den tager ikke ud". "Jeg ved ik
ke, hvad det er" I siger jeg, men da 
Snøren omtrent er inde, staar den 
fast som den var i Bund. "Har I 
firet Baaden af", raaber jeg. "Nej, 
vi ligger pall. samme Sted", siger 
Vennen. "Sall., maa d(lt være Fisk", 
og i samme Nu SYllger Hjulet, det 
slaar, saa man maa tage Fingrene 
til lIig. "Den sidder godt", siger 
Vennen, II sal:!. faar vi alligevel Fisk 
i Dag". !!Hold deres dertil ind· 

rettede Kaje, jeg er overtroisk", 
siger jeg, samtidig med, at jeg 
mærkede; det var en Fisk med-Kamp 
i, som jeg nu havde at gøre med. 
Grejerne er i Orden, tænker jeg, 
min Line kendte jeg - ekstra tynd, 
men ogsaa ekstra stærk - godt, 
nyt Krogsæt ~ og dobbelt Gutfor
fang, kun tænkte jeg ikke paa en 
lille Karabinhage paa Forfanget; 
lorinden vi tog det i Brug havde 
vi kritiseret den, . den var som en 
usynlig Haarnaal,' men vi tænkte 
den holdt nok. - Fisken begyndte 
nu for Alvor at mærke, den var 
fanget, Jen rykkede som en Ko i 
Tøjret, søgte ud for at komme ind 
i Grøden, der vendte jeg den paa 
30 Alens Afstand og saa, da Fisken 
viste Haleroden. at den var paa 
mindst sine 20 Pund. Den gik nu 
lige hen til Baaden og gik ned i 
Bundens Sten, der stod den med 
Linen harpestiv, og vi maatte prik
ke til den med Stænger og slu til 
den med en 4are lige over den, 
før den efter et Kvarters Forløb 
atter søgte ud. Da der var gaaet . 
en hal v Tj me, tog Fiskel! en Ven
ding ud, jeg vendte den, men sam
tidig med, at den viste sig i sin 
fulde Størrelse, den var allermindst 
paa tyve, følte jeg det mest ulyk
salige en Fisker kan føle, Fisken 
var blevet fri og Snøren hang slap 
i Vandet. Jeg mindedes A. Fed
dersens Bemærkning i hans Bog om 
den Flovhed en Fisker overfaldes 
af, naar GrejerDd ikke er i Orden, 
det var selvfølgelig den lille uskyl
dige Karabinhage, den var rettet 
ud og var ikke til at kende igen. 
Jeg havde haft Fisken paa en halv 
Time~ og den var allerede begyndt 
at blive reger lig, den forbandede 
Karabinhage, jeg satte mig ned og 
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bandede saa ubeskrivelig, som jeg 'den næste Ferie atter at nyde Lyst
aldrig har bandet før. "Undskyld, fiskeriet!! Tillokkelser med dets 
at jeg bander", sagde jeg, "men 
jeg maa have Luft., det var ogsaa 
den væmmelige Karabi,Dhage, som 
De 1:iante mig, selvfølgelig er det 
ikke Deres Skyld, men det er da 
ogsaa - - o. s, v.". Mit Ordfor
raad var ikke ringe, men jeg vil 
ikke forsøge paa at gengive det. 

Spænding og Sindsbevægelser, maa
ske bliver næste Gang Forsøget 
gøres, dette kronet med Held. 

lb. 
(Lystfiskeri-Tidende). 

Hele Turen synes mig spildt, det il 

er ikke morsomt at rejse i Paasken Travlhed 
nu om Stunder, alle Lidelser med I. . 
Staaplads, Trængselo. s. v. havde paa FIskenetfabrikkerne. 
man gennemgaaet' for at opnaa -0-

Chancen med den store Laks -
og saa havde man faaet Tilbuddet 
trods aIt - og saa skulde denne 
ulykkelige Karabinhage ødelægge 
det hele. - Inderst inde følte jeg 
Sandheden af, at man skal holde 
Grejerne j Orden, en klog Regel 
for alle Lystfiskere. ~ Jeg var saa 
vred paa Gudenaaens Laks, at jeg 

syntes, at jeg aldrig mere vilde ind
lade mig paa et Togt mod dem; 
men alligevel, naar Blodet 'er kom
met i Ro igen, higer man derover, 
den dejlige Natur, det frie Liv, deif 
store Chance lokker. Jeg har haft 
denne Chance to Gange - skulde 
jeg faa den igen, det maa prøves. 

Nu laves der Elektricitetsværk der
ovre, og det sætter rimeligvis en 
Stopper for Fiskeriet, men trods 
mit Uheld vil det ikke afholde mig 
fra at tage Kampen op igen, og i 

Under en Forhandling vi i for
rig<l Uge havdn med "Utzon's Kø
benhavns Netfabrik" fik' vi det Ind
tryk, at meget tyder paa, at det 
for Netfabrikken kan blive vanske
lige F'orhold i kommende Vinter. 
Fabrikken er saa stærkt optaget, 
saa vi tror, at ~'iskere, der forsy
ner sig med Net fra Fabrikken, vil 
gøre klogt i snarest muligt at ind
sende deres B(li~tillinger med op
givne MaaI paa de for dem nød
vendigste Net for at faa deres Red
skaber i Orden. 

(Dansk Fiskeritideode).-

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Djneæg, Yngel og Sættefiøk af Bæk., Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
IigllJte Priser. Port-ionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhente:5 paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. OhriøUmllfm. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper .og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg , 
i aUe Ørredarter købes . . 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

_ Kontant Betaling. ~=._-

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og under 
sælges. 

durJiuds6 0am6ultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jøt>gensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

rr;;~~ 
større Ørred, Gedder, Karper, 

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

Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
I<'iøchhandlun", Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18--19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fillkeriinspeklør. Magister Chr. Løftin", Lykl\esholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Japanske Fiskenet 
til Sverig. 

Lidt om Aalen. 
-0-

I Deutsche-Fischerei-Zeitung for 
8. Juli 1919 findes følgende Artikel: 

AaIen er den Fisk, vi kende mindst 
til. Om næsten alle andre Fisk ved 
vi nøje Besked, vi kender deres 
Livsvaner og kan følge deres Vækst:

Kun om Aalen ved vi forholdsvis 
lidt. Det er kun kort Tid siden, at 

-0- vi fik at vide, at Aalen vandrede 
Ifølge "Fischerei-Zeitung" for fra det ferske Vapd ud i Havet for 

1. Juli 1919 har det japanske Firllia at lege derude paa de store Dyb
Trakata og Co. i Tokio under Over- der. Endvidere ved vi, at AaIen , 
vejeise at forsyne Sverig med Fi- genncmgaar en Forvandling, og at 
skenet. den unge Aal - Leptocephalus

Firmaet er i Stand til at levere ser ganske anderledes ud end den 
alle Slags Net. gamle AaI. 

De japanske Bestræbelser for at Af den larveagtigt udseende Lep-
vinde fast Fod i Sverig er i den { tocephalus udvikler der sig en Mon~ 
seneste Tid bleven betydelig lettede I te (Glasaal), der i uhyre Mængder 
paa Grund af den gode Skibsfor-l' vandrer fra Havet ind i Floder og 
bindeise, der nu findes mellem de Bække. Denne Monte, optræder en-

. to Lande. . t kelte Steder, som f. Eks. i Po- og 
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Rohnemundingen, i sall. store Masser, 
at den benyttes til Føde for Men
nell ker og Dyr. 

Den Del af Glasaalen, som naar 
ind i de ferske Vande, vokser her 
til den almindelige Ferskvandsaal, 
som naar den naar til Kønsmoden
hed atter vandrer til Havet. Hvor 
hurtigt Aalen vokser, derom ved vi 
intet bestemt. 

I Tyskland er Aalen en forh.olds- ,> 

vis langsomt voksende Fisk, og det 
tager 6-7 Aar for den at naa et 
1/2 kgs Vægt. 

I Frankrig derimod betragtes Aa
len som en forholdsvis hurtigt vok
sende Fisk. Møn støtter denne 
Iagttagelse pall. at, GlIlsaalen i Syd
frankrig meget almindeligt udsæt
tes i Cistornerne, hvor de i Løbet 
af faa Aar vokser sig store til Trods 
for den forholdsvis ringe Nærings
mængde. 

Grunden hertil er rimeligvis den, 
at Klimaet er saa meget varmere 
i Sydfrankrig end i Tyskland vg 
at Aalen derfor tager Næring til 
sig en længere Tid af Aaret først
nævnte Sted. 

Aalen æder nemlig kun, naar Van
det er varmt og begraver sig i Dyn
det, saasnart det bliver koldt. 

I Frankrig. særlig i den sydlige Del 
er Aalen i Bevægelse lige fra Begyn
delsen af Marts til ind i December 
Maaned. ITYllkland derimod begynder 
denførst at komme til Livl:' i Slutnin
gen af April og gaar allerede i 
Dvale midt i Oktober. En Fisk, I 

der saaledes faar Lejlighed til at 
æde i fiore Maaneder end en anden 
dito, vil selvfølgelig ogsaa. vokse 
langt mere, end en Fisk med en 
kortere Vækstperiode. 

Undertegnede fangede i Midten 
~f December i sin Brysseler Dam 

paa Madding, der var sat ud for 
Gedder, en Aa!, der vejede tre Pd. 
Gamle Fiskere paastaa, at store AaI 
bider ret godt i Belgien endnu saa 
sent som i December. I Bryssel 
har hvert Hus sin Cisterne. Deri 
opsamles Regnvandet fra Tage og 
Gaarde. Dette Regnvand benyttes 
i Husholdningen til at vaske i, fordi 
Vandværkets Vand i Bryssel. er me
get kalkholdigt, saa Sæben ikke 
vil skumme deri. 

I Sommeren 1915 udsattes l en 
saadan Zisterne nogle fingertykke 
AaI. Disse bleve imidlertid ganske 
glemte og kom først for Dagen, da 
Cisternerne blev renset·i Aaret 1917. 
Aalene vejede da 1/2 Pd. Stykket. 

Naar AaIene vokser bedre i Fran
hig end hos os, hndet ogsaa 
komme af, at J.'ranskmændene be
handler deres Damme ret ligegyl
digt. I den samme Dam findes 
saaledes baade unge Fisk og lege
modne Fisk. Naar Fiskene lege 
om }I'oraaret vrimler Dammene af 
unge Fisk, men dette varer kun en 
kort Tid; Aalene, der ogsaa findes 
i Dammene, rerlucerer hurtigt An
tallet af spæd Yngel og vokser, 
som en Følge deraf, fænomenalt. 
At Aaien skulde vandre over Land, 
paastaas af mange, Dien bestridss 
af ligesaa mange Mennesker. Selv 
har jeg aldrig haft Lejlighed m at 
iagttage. 

For nogen Tid siden var jeg imid
lertid i Utrept i Schlesien og boede 
da i Værtshuset "zur Fichte" der 
ejedes af en Hr. Schwarz. Denne 
Hr. Schwarz er en ældre, paalide
lig Mand, der absolut gør et tilfor
ladeligt Indtryk. Manden er pas
sioneret Fisker og fisker meget i 
den nærliggende Flod Spree. 

Denne Hr. Schwarz fortalte mig, 
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at han med egne øjne havde set, 
at AaI fra Spl'ee val" vandret paa 
Land. Tidlig om Morgenen kunde 
man saaledes tydeligt se Sporene 
i det dugvaade Græs. Han havde 
flere Gange ved at strø Aske paa 
deres Tilbagevej fanget en Aal paa 
Land. Hr. Schwars tilbød yder-

. mere at vise Sort paa Hvidt for, at 
han havde talt Sandhed, 

I alle Tilfælde giver Aalen os 
endnu meget at tænke paa, og der 
vil gaa lang Tid, før vi ved fuld 
Besked med denne mærkværdige 
Fisks Levevis. 

1. O. Waldmann. 

Fiskeri-Beretning for 
Aaret 1918. 

-0-

Fra Fiskeridirektør Mortensens 
Haand har vi modtaget Beretnin
gen over saavel Saltvand s- som 
]<'erskvandsnsk!eriet fol" Aaret 1918. 
Af Beretningen skal vi fremdrage 
følgende: 

! Saltvandsfiskeriet : 
Totaludbyttet af Saltvandsnskeriet 

er for Aaret 1918 opgjort til ca. 
60,135.100 kg til en Værdi af ca. 
41,739,000 Kr., imod ca. 63,352,000 
kg til en Værdi af ca. 35,159,900 
Kr. i Aaret UH 7, hvilket giver ca. 
1,783,100 kg kg og 6,579,100 Kr. i 
Merudbytte. . , 

Tages som Middelværdi Gepnem· 
!mit af Udbyttet i Aarene ,19] 2, 
13, 14, 15 og 1917, idet der ses 
b.ort fra det ganske abnorme 1916, 
viser Aatet 19.18 en Fremg,ang af 

ca. 19,1 Million Kr. Tages i Gen
nelllsnit a~ de samme Aars kvanti
tative Udbytte, viser Aaret 1918 en 
Fremgang af ca. 3 Millioner kg. 

Værdien af østersnskeriet er ikke 
medregnet i denne Statistik. Der 
er i Sæsonen 1918-19 indbragt 
og solgt ca. 3,955,900 Stk. østers . 
EjheIler er i Statistikken medreg
net Værdien af den Fisk, som af 
Fiskerne forbruges i deres Hushold
ninger og ombord i Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er .for 1918 op
gjort til 20,599 imod 19553 i 1917 
og der har sa/l,ledes været en Til· 
gang af 1,046 Personer. 

Den samlede Værdi af den dan
ske Fiskerflaade androg sao 26,450 
000 Kr. og Værdien af Fiskered
skaber er opgjort til ca. 17,144,300 
Kr. I en følgende Artikel skal yi 
gaa over til en Omtale af Beretnin
gen af Ferskvandsfiskerie.t. 

(Fortsættes). Red. 

Fiskeeksporten til Polen. 
-o-

l Fiskeribladets Nummer fra ] ste 
Oktober skriver Fiskeeksportør Pe
tersen i et Indlæg: "Det naive 
Haab, som mån nærer til Polen 
som Aftager af dansk Fisk, maa 
virkelig ikke tages alvorligt. I Po
er alt i et Kaos, som alle andre 
Steder, og der foretr~kker man 
som beken dt Ferskvandsfisk." 

I følgende vil jeg forsøge at 
klarlægge, at dette Haab ikke er 
saa naivt, som Hr. C. P. antager. 

For nogle Aar siden var jeg 
ansat som Bogholder hos en af 
Berlins mest kendte en gros Fi
skenrmaer, der speciet arbejder med 
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dansk Fisk. Indehaveren af dette 
Firma· er født i Polen, og før .den 
direkte Tilførsel fra danske Fangst
pladser til Berlin kom i Gang, drev 
han hovedsagelig Import af Fersk
vandsfisk fra Polen og stod som 
saadan i Forbinddse med flere 
store Firmaer i denne LandsdeL 
Under min Ansættelse i Forretnin
gen forsøgte vi, da Tilførslen til 
Berlin ofte var mere end rigelig, 
og det tit gjaldt om at have et Af
sætningsomraade saa stort som mu
ligt, at afsætte dansk Fisk til Po
len, først til de vestligste Byer: 
Posen, Bromberg, Thorn, Gnesen og 
siden til de østligere: Voclaweck, 
Lodz og Warschau - og det lyk
kedes os at skaffe os en fast Kun
dekreds i ovennævnte Byer, sær
lig for store, slagtede Kuller og 
Torsk. 

De senere Krigsaar gjorde imid
lertid en brat Ende ·paa disse For
retningsforbindelser, og det eneste, 
der blev tilbage, var aabne Kontoer 
i Hovedbogen for leverede og "ikke 
betalte Varer. 

Ved Krigens Slutning vendte jeg 
. tilbage til Danmark og forsøgte at 

praktisere de Kundskaber, jeg havde 
vundet i Berlin, som Eksportør i en 
herværende Salgsforening. Da Ta
len kom paa Polen som Erstatning 
for det umulig blevne tyske Fiske
rnarked, forsøgte jeg at komme i 
Forbindelse med de mig bekendte 
Firm~er i foran nævnte Byer og 
sendte dem derfor en skriftlig Fore
spørgsel. Begrundet paa den lang
somme Postforbindelse (et Brev er 
nemlig fra 14 Dage til tre Uger 
undervejs), modtog jog først efter 
lang r'l'ids Forløb Svar paa mine 
Henvendelser. De fIesteaf FiflnaeJ;ne 
var gaaet ind under den hærgende 

Krig, kun nogle enkelte drev endnu 
deres Forretning. Disse skildrer 
Situationen som lovende og baaber 
snart igen at kunne komme i Be
siddelse af Varer . Foreløbig hand
ler de kun med FerskvalIdsfisk, der 
kun fremkommer i utilstrækkelig 
Mængde; men de mener, der findes 
et foreløbig ubegrænset Marked for 
ferske Saltvandsfisk, bare den kunde 
skaffes frem. Kun Betalingssitlla
tionen er meget ugunstig. Polen 
har ikke nogen officiel anerkendt 
Valuta, men maa arbejde med ty
ske Mark, østrigske Kroner og rus
siske Rubler, hvilke blev udstedt 
under de krigsførende Landes Be
sættelse af de polske Omraader. 
Firmaerne ventede at faR Forsyning 
af Saltvandsfisk fra deres gamle 
Forbindelser i Berlin, men noget 
bestemt forelaa ikke. 

Utilfreds lEed disse Oplysninger 
lod jPg indrykke et Avertissement 
i dot polske Handelblad "Kurj~r 

Warzavski", for at Hnde Købere til 
friske Fisk ab Danzig, og der ind
løb og indløber endnu l Dag Fore
spørgsler frs Firmaer i hele Polen, 
ja helt nede fra det ti<iligereøstrig 
ske GaHzien om Levering af saa 
og saa store Kvanta forskellige ./ 
Fiskesorter, dog særlig Sild ~ fri
ske og saltede - og Fiskekonser
ves. Grunden til, at Forespørge. 
lerne gælder særlig denne Vare, 
er, at andre Saltvandsfisk er kun 
meget hdt kendte. Betalingen til
bydes som Regel i tyske Mark, 
kun enkelte tilbyder at betale i 
Kroner. Men de fleste Firmaer 
tilbyder at opfylde Betalingsbetin
gelserne i Danzig, altsaa betale Va
ren før Forsendelsen med Banen 
finder Sted. 

Forespørgslerne indkommer i det 
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tyske, polske eller franske Sprog, 
. og det vil være nødvendigt for at 
drive Forretning med Firmaerne, 
at behorskeet af disse Sprog .. 

Naar nu de politiske Forhold er 
bragt i Orden, og Freden er ratifi
ceret, vil der af Stormagterne blive 
truffet en Ordning angaaeude Po
lens Havn, og det er at vente, at 
Polens Finanser vil blive bragt saa
vidt i Orden, at det vil faa et aner· 
kendt Betalingsmiddel. Polen er 
af Naturen et rigt Land, og det er 
i Modsætning til Tyskland og Østrig 
fri !'or de trykkende Krigsskadeser
statninger, der i Aartier vil for
hindre disse Lande i at faa Finan
serne og derved Valutaen bragt 
saa vidt, at den kommer nogenlunde 
paa Højde med Fredsværdien. 

Man kan være overbevist om, at 
Polen er et af de Lande, der hur
tigst rejser sig og kommer til at 
spille en Rolle paa Verdensmarke
det og som saadan bliver en Kø
ber til de Livsfornødenheder, ~om 
det ikke selv kan produc~re. 

Derfor: saa snart Trafik og Be
talingsforholdene er bragt i Orden, 
er MaOrkedet· der, og saa gælder 
det om at være klar og komme 
først. Der hører selvfølgelig Tid 
og Arbejde til at indarbejde en Ar
tikel, der ikke er kendt i nævne
værdig Grad. Men her ligger en 
Opgave for Salgsforeningerne. Lad 
os engang vise, at ogsaa vi kan 
være l"oregttngsmænd. Hidtil var 

. det altid de private Fiskeekspor
tører, der skulde tage Initiativet, 
naar de skulde begyndes paa no
get nyt, og siden kom Fiskesalgs
foreningerne bagefter i deres Fod
spor. 

Dette er en Sag af allerstørste 
Interesse, ja næsten en Eksistens-

betingelse for os alle, og derfor 
maa vi hænge i og ikke gleUlme 
at benytte det gunstige Øjeblik, 
der snart vil melde sig. Vi kan 
være overbevist om, at ogsas. an
dre end vi har øjnell(~ oppe for 
Polen som et nyt Fiskemarked. 
For Øjeblikket arbejdes med Kraft 
paa Oprettelse af et Fælles-Inakøb 
af Fiskeriartikler, men lige saa 
betydningsfuldt som at faa Fisken 
fanget er det at faa den afsat og 
helst til højere Priser, end det har 
været 'l'ilfældet i indeværende Aar. 
Selvom det ikke i de første Aar 
bliver hverken det Hele eller det 
Halve af .\Ore Fangster, vi kan af
sætte til Polen, saa skaffer vi os 
et nyt Marked, der kan bruges til 
at drive Priserne i Vejret for de 
Aftagero, vi aJlerede har. 

Siden Juni d. A. eksisterede en 
regelmæssig ugentlig Dampskibs
rute mellem København og Danzig, 
og mt'd det første opretter Det for
enede Dampskibsselskab endnu en 
Rute. Forbindelsen er for Køben
havns Ved kommende dermed bragt 
i Orden, og senere blev der vel 
en Udvej for at faa en dertil egnet 
Damper i Gang direkte fra Jylland 
til Danzig. 

Derfor lad hurtigst muliglen 
Mand, der er kendt med Forholdene 
og behersker Sproget, rejse til 
Danzig og lad ham faa nogle Kom
missionssendinger, besLaaende af 
letsaltede Sild, ispakkede, slagtede 
Kuller og Torsk og anden, temme
lig modstandsdygtig Fisk derned. 
afsættes kan Varen altid, og nogle 
M arkcheck 's kan den altid indbringe. 
Men' Hovedsagen er, at Ptrmaerne 
dernede kommer til at interessere 
sig for dansk, fersk Saltvandsfisk, 
og at der bliver s k aiIe t en Kunde-
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kreds for disse Varer. Er dette 
først opnaaet, da kommer Resten 
af sig selv. 

Stege, den 20. Okt. 1919. 
Holger Smidt. 

(Dansk Fiskeritidende). 

En Fisketur til 
Ellen kår. 

(Från Skog och Sj ø). 

-x-

Jeg slukker Lampen, som med 
sit gule Lys har oplyst Veranda
bordet med min selv smurte Fro
kost, og gaar ud paa Trappen fuldt 
udrustet til Morgenens Fisketur. 
Mørkt er det endnu, næste;n begsort, 
m~m lIIed det absolute Stille som 
hersker, og som umuliggør Brugen 
af Sejlet, har jeg en stiv Times 
Rotur til Fiskepladsen. Og da 
Aborrene gærne bide længe før Sol. 
opgangen og da bide bedst, vil jeg 
ikke miste nogen af Morgenens 
bedst., Timer, men foretrækker at 
værtl paa Pladsen i god Tid. :Men 
Solen. Ja, den faar jeg heldigvis 
ikke at se idag, thi hele Himmelen 
er overskyet og mørk, og det skulle 
ikke undre lIlig, hvis Bogie tunge 
Draaber ret snRrt kommer smel
dende ned, som Forløber for en 
rigtig Dagsregn. 

Man maa være godt kendt med 
Gangstien for i Mørket at findel 
frem langs dens mange Snoninger 
og over Stene og Trærødder. Nu 
lysner ~t imidlertid noget fora'n 
mig. Træerne viger ud fra hinan
den til begge Sider og giver Plads 
.~.or en ~n.el!bevokset Lysning, i 

hvis venstre Side et liBe Søbod lig
ger mellem Gran- og Asketræer. 
Da jeg kommer nærmere til Huset 
skimter jeg i den svage Belysning 
et Glimt af Vejen, og paa St.oI
perne ved Huset faar jeg .ogsaa 
øje paa et gr.ovmasket Aborrenet, 
som hænger til ,Tørring der. 

Ved den gamle, stensatte Kai 
ligger min Baad, og efter at jeg 
fra den nærliggende Stenkiste har 
taget min :Mast og Sejl og nedstu
vet det alt sammen tilligemed mine 
Fiskegrejer, kaster jeg Fortøjningen 
los og svinger ud af den lille Baade
havn mellem Skærene. 

Vandets Overflade er ganske sort 
og saa blankt, at det næsten ser 
ud, som det er overtrukket med et 
tyndt Olielag fra Bred til Bred. 

Aftenens Dans over Vandet af Myg 
og Døgnfluer er forlængst forbi, og 
Fiskenes Snappen efter LuftIøden 
er ophørt, men en enkelt lille fin 
Ring paa Vandets Overflade melder 
d.og om, at Fiskene begynder at se 
sig om efter Føde. Og en .og an
den af de sort- og hvidbr08ede 
r.bager, som ligger eller 8taar paa 
'tlt Ben ved Bredden,. venter' ganske 
sikkert ogsaa paa, at Dagen skal 
bryde frem, thi Kroerne er øjen
synlig tomme .og Løjerne .og Smaa
skallerne er brede over Ryggen og 
fede som Smør. 

Men forbi de stille Bredder, forbi 
graa Søb.oder og ditt.o Sillaa Baade
lejer, Farten gaar ud m.od Holmene, 
og Baadens Kølvand ser ud som 
en smal, svingende lIale mellem 
de to lauge Rækker af runde .Bøl
ger fra Aarene i Baaden, som klø
ver Vandet i lange, jævne Tag. 

Og barhovedet med Pustet af Far~ 
ten kølende min Pande .og mine 
Tindinger ror jeg udad, med Hol-
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mene som Maal, i· den stille, mørke 
Nat, som lidt efter lidt begynder 
at lysne til Dag. 

Og nu er Timen da kommet, nu 
er . jeg kommen forbi de første 
Smaaholme og er ude paa mere 
aabent Vand, og derude, foran mig, 
ser jeg de høje Træer paa store 
Ellingskæret, paa hvis Sydside jeg 
idag har tænkt mig at friste Lykken. 

Endnu maa jeg dog ro en ti Mi
nutters Tid, men saa rejser jeg 
mig fra Toften, retter Ryg og Ben 
og begynder at gøre mig færdig 
til at fiske. Thi efter god gammel 
Fiskeskik vil jeg komme fre~ til 
min Fiskeplads saa lydløst som mu
ligt. 

Tyst og stille roer jeg saa videre. 
Der stikker den graa Sten sit runde 
Hoved op af Vandet. Det er mit 
gamle Mærke for den bedste Fiske
plads med den nuværende Vand
stand og udgaaende Strøm. Og da 
jeg havde flyttet Baaden en halv 
Baadlængde frem og faaet to kro
gede Træer paa den modsatte Bred 
'til at dække hinanden, kaster jeg 
Altker. Jeg klarer nu Linen ud paa 
mit største Medetøj, skyder Flaad
det op -til Middeldybde, sætter saa 
en Løje paa og kaster ud, idet jeg 
lægger Stangen til højre for mig, 
Strømmen tager .straks det rødma
lede Flaad og· fører det saa langt 
fra Baaden som Linen rækker. 

Derefter kommer Turen til det 

næste Medetøj, som skal anbringes 
paaBaadens anden Side. Paa dette 
sætter jeg dog ikke en Løje, . men 
derimod en . lille) levend~ Aborre -
det er nemlig ikke godt at vide, 
hvad Aborrene helst vil bide paa 
idag. De skal· derfor have frit 
Valg. Af samme Gl'Und anbringer 
jeg ogsaa paa mit tredje Medetøj, 
som jeg derefter udsætter, en fed, 
levende Orm; 

Alle Flaaddene ligger urørlige. 
Det begynder nu at dages, Luften 
er dog stadig mørk og tung, og 
Søen ligger som et Spejl. End ikke 
det svageste Vindpust bevæger 
OveIfiaden, men alt er tyst og 
stille. 

En og anden lille Ryle flyver 
ganske vist med korte, rappe Vinge
slag fra Bred til Bred og nogle 
Maager kommer sejlende ind fra 
Havet, men ellers er hele Naturen 
i Ro, iJltet Liv. Og man hø~er 
heller ikke de æange forskellige 
Lyde, Bom ellers fylder Luften her~ 
ude en tidlig Augustmorgen. Det 
er som om hele Naturen i Stilhed 
venter paa den livgivende Regn, 
som nu endelig synes at melde sin 
A nkolllst fra den kulsorte Sydvest-
himmel. 

(Fortsætles)~ 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde .. 
og Rel'nbueørred samt Sættefiøk af Karper og Su(ler til bil-
1i,,8te Pri8er. Por.j.ionsørred, større Ørred, Karper og Sud~r købes 
o, afhente. pu, nærmelite Banestation mod Kontant. 

J. O. OhriøtBnllBn. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

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

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betalinl" =====--
8jneæg, Yngel og SætteDsk i alle 8rredarter 

samt 

SætteDsk af Karper og under 
sælges. 

&9~9d81i. f/)am/(ulfur. 
Telegr."Adr.: 
Damkultur, 

Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

købes ol' afhentes med Speeialvol'npaa nærmeste 
Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. --o ' 

G. Domaschke, 
)<'iI!lChhandJnng, JlerJin 40, 

l.ehrterstraslIe 18-19. 

Telegr.-Adr.: I'orellenhandel. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogb. 
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En Fisketur til Ellenskær. 
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Fiskemarlredet. 
-0-

København, 15. November. 
Gedder 1,50 pr. 112 kg 
Aal 1,50-2,bO -
Berlin, 15. November. 
Gedder 5- 9 Mk. pr. 1/2 kg 
Aal 9-14 
Sandart 6·-10 
Aborre 4- 5 
Brasen 2- 5 
Karper "15- 9 
Suder 5- 7 
London, 18. November. 
Aal, smaa 14 Sh-20 Sh pr. draft* 

gule 30 - 40 -
sølv 25 - 42 - 6 P .• 

~Draft=~ .kg. 

Fiskeri-Bet'ething for 
Aaret 1918. 

-0-

Ferskvandsfiskeriet. 
Herom skriver Fiskeriinspektør 

Løfting følgeude : 

Tilsynet med Anbringelsen af AaJepas, 
Foranstaltning til Indsamling af 

statistiske Oplysninger om Aalefiskeriet. 
Efter Emanationen af Loven af 

2. Juli 1 ~17 er Tilsynet med Fersk
vandsfiskeriet overgaaet til Fiske
rikontrollen, hvorfor ogsaa Tilsynet 
med Anbringelsen af Aalepas fra 
Foraaret 1918 har været varetaget 
af denne Institution. 

De Tilsynsførende omkring i Lan
det har, enhver indenfor det paa
gældende Distrikt, foretaget de nød
vendige Eftersyn og uddelt de for
nødne Instruktioner angaaende An
bringelsen m. m. af Aalepas pa3. 
samme Maade, som dette tidligere 
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udførtes af de midlertidige Hjæl
pere, der i de foregaaende Aar, 
1909-]6, havde dette Hverv be
troet. Denne Ordning frembyder 
bl. a. den Fordel, at Tilsynet nu 
bedre end tidligere har været i 
Stand til at naa ud over Landet i 
Løbet af de Maanedel', hvori Aale
pas efter Lovens Bestemmelser skal 
være anbragt. 

Ved Siden af Tilsynets Virksom
hed paa de1te Omraade, er dets 
Tilstedekomst ved Landets forskel
lige Vandmøller o. a. Stemmevær·· 
ker tillige udnyttet til at indsamle 
statistiske Oplysninger vedrørende 
Størrelsen af Fangsten, særlig af 
Aal, men dog ogsaa af andre Fi
skearter, saasom Ørred, i de Fangst
indretninger, der maatte forefindes 
l Forbindelse med de ommeldte 
Stemmeværker. 

Da der langt fra alle Steder hid
til er ført omhyggHligt Regnskab 

over FangsterJ;les Størrelse o. s. v. 
lader de indsamlede Oplysninger 
formentlig endnu i Aar en Del til
bage at ønske i Retning af Nøjag
tighed. Det maa imidlertid for
ventes, at der i de følgende Aar 
vil ske væsentlige Forbedringer af 
dette Forhold, idet man ved den 
gennem Tilsynet udgaaede Henven
delse til Mølloejerne m. fl. har hen
ledt Opmærksomheden paa at saa
dant Krav vil blive stillet Aar ef
ter Aar. 

Klækning, Dambrug og Udsætning i fri 
Vande i 1918. 
A. laksefisk. 

Da den Udførsel af Portionsør
red, der under Fredsforhold har 
været vort Dambrugs Hovederhverv, 
under Krigen efterhaanden er gaaet 
helt i Staa - i August 1917 blev 

der dog ved indirekte Forbud lagt 
Hindringer i Vejen for Afsætnin
gen til Udlandet - er ganske na
turligt ogsaa Udklæknings virksom
heden blevet indskrænket til et 
Minimum, idet kun enkelte Anstal
ter vedligeholder en svag Besæt
ning for igen at kunne bringe Be
standen paa Fode, naar Forholdene 
gør det ønskeligt, medens enkelte 
andre klækker Yngel til Udsætning 
i fri Vande. 

De vanskelige Udførselsforhold 
har fremdeles bevirket, at Fristel
sen til at drive stærkt Fiskeri ef
ter Ørred under Opgangstiden om 
Efteraaret .har været ringe, ogdette 
har igen medført,. at der ikke ad 
denne Vej er blevet frelliskaffet 
saa rigelig Rogn som ellers. Ad
skillige af Dambrugene har set sig 
nødsaget til at indstille Driften, idet 
det dog ikke synes, at Dammene 
er blevet sløjfede i nævneværdigt 
Antal, men blot foreløbig ligge ube
nyttede hen. 

Skulde Forholdene igen bedre sig, 
vil vor 0rredproduktioD sikkert for
holdsvis hurtigt kunne naa sit tid
ligere Omfang. 

Udsætning af Yngel i fri Vande. 
Af Laks har der ingen Udsæt

ning fundet Sted. 
I Tilløb til Limfjorden: Fra Vi

borg :Fiskeriselskabs Anstalt ved 
Asmild Kloster 8,000 Stk. i Nørre 
Aa, samt 53,000 Stkr. til Opdræt 
i Hjarbæk Fiskeriforenings Damme, 
hvorfra de senere slippes ud i Hjar
bæk Fjord. Fra Lerchenfeldt ud
sattes ca. 30,000 Sth. i Lerchen'
feldt Aa, og endelig blev der fra 
"Kilden" (Karup) sat 202,000 Stkr. 
i Skive-Karup Aa. Alt var Yngel 
af Havørred. 

I Tilløb Vesterhavet: Fra "Frøjk" 
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blev der udsat 40,000 et Aars Hav
ørreder i· Skjernaa og Storaåen, 
samt· 600,000 Stkr. Helt yngel. I 
Lilleaa udsattes 12,000 Stkr. Ør
redyngel. 

. I Tilløb til Kattegat og Lillebælt: 
Fra Klækkeanstalten i Hobro sat
tes 115,000 Stkr. Havørredyngel i 
Hobro Fiskeriforenings Damme, 
66,000 Stkr. Yngel samt 40,000 
halvaars Ørred i Tilløb til Maria
ger Fjord. I Villestrup Aa udsat
tes 10,000 Stkr. Ørredyngel. Ber
thelslund leverede 6,000 halvaars 
Havørreg til Udsætning i Hansted 
Aa. I Vejle Aa blev der udsat 
60,000 Stk. Havørred. Fiskerifor
eningen for Kolding Aa har inden
for sit Omraade udsat 47,000 Stkr. 
Havørredyngel samt 17,000 Stkr. 
halvaars Bækørred. 

I Vandløb paa Sjælland er der 
udsat: 50,000 Stkr. i Fakse Aa og 
Lilleaa fra "Prøvegaarden " . Fra 
Lellinge Anstalten er tillige leve
ret halvaars Ørred til Udsætning 
i Tilløb til Roskilde og Holbæk 
Fjorde. 

Paa Bornholm: 225,000 Stkr. i 
Muleby-Bagaa og 125,000 Stkr. i 
Blykoppeaa samt 40,000 Stkr. halv- . 
aars Havørred i Øleaa. 

B. Andre Fisk. 
Gedde. Ved Brahetrolleborg klæk

kedes ca. 5,000 Stkr. Geddeyngel, 
der udsattes i Nørresø. Ved Tissø 
klækkedes ca. LO,OOO Stkr. Gedde
yngel, der udsattes i Tissø. I Ha
raidsted Sø sattes 7,000 Stkr. Gedde
yngel, i Røgbølle Sø 20,000 Stkr. 
Geddeyngel og i Maribo Søndersø 
et lignende Antal Geddeyngel. 

Aal. Indførselen af Aaleyngel fra 
England til Udsætning i danske Søer 
var i 1918 - paa Grund af TraDs-

portvanskelighederne under Krigen 
- gånske indstillet. 

I Lammefjorden udsattes 123,000 
Stkr., i Skjoldnæsholm Sø 43fOOO 
Stkr., i Arresø 650,000 Stkr., i 
Skaridsø 50,000 Stkr., l Røgbølle 
Sø 20,000 Stkr., i Brendegaardsø 
5,000 Stkr. og i Rødby I'Jord 500,000 
Stkr. Aaleyngel. 

Undersøgelse af de fersk·e Vandes 
Fiskeriforhold. 

Til Undersøgelserne var der at
ter for 1918-19 givet en Bevilling 
for et Aar. 

Som Følge af Dyrtiden var det 
kun muligt at holde en Fisker i et 
Par 1\faaneder til Hjælp ved Un-

. dersøgelserne, der i det Hele taget 
maatte indskrænkes til det mindst mu· 
lige, idet saavel Vanskelighederne ved 
at holde Fiskeredskaberne i brug
bar Stand som ved at skaffe Ben
zin til Motoren var meget følelige. 

Dette sidste opvejedes dog i no
gen: Grad ved, at Undersøgelserne 
hen paa Sommeren fik en ny Sejl
baad, der anskaffedes for 500 Kr., 
som Lystfiskeriforeningen havde stil
let til Raadighed. 

Selve Undersøgelserne i 1918 an
stilledes fra April til hen i August 
i Furesøen, men i Tiden fra 30. 
August til den 28. September fort
sa.ttes de i det foregaaende Aar i 
jydske Søer paabegyndte Undersø
gelser, saaledes i Silkeborg Søerne 
fra 30. August-25. September og 
i Hampen Sø den 26. og 27. Sep
tember. Det lykkedes denne Gang 
at faa et brugbart Arbejdslokal~, 

nemhg i "Kronborg" ved Hattenæs 
Efter Hjemkomsten til Furesø fort
sattes Fiskeriet her Oktober Maa
ned ud. 
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Fra 1.-8. December foretog Ma
gister Otterstrøm endnu en' Rejse 
til Silk9borg t:;øerne, denne Gang 
særlig for at undersøge Søørreder
nes Legeforhold i de mindre Tilløb 
til disse. 

l øvrigt lagde Omarbejdelsen af 
Beretning l (Fiskeriundersøgelser i 
Fnresø og Hampen Sø), der laa 
færdigtrykt j 1919, samt Gennem
gang af Journalerne for de forløbne 
5 Aar og den statistiske Behand
ling af det biologiske Materiale til 
Brug for den næste Beretning Be
slag paa en stor Del af Tiden. 

Chr. Løfting. 

Fiskeudklækningen i 
Kanada. 

-0-

Af en Artikkel i li The Fishing 
Gazette" gengives: 

Et Memorandum fra Canadiau Na
val Service Departement opl:n;er, at 
man har Bevis for et højst tilfreds
stillende Resultat med Hensyn til 
Departementets Arbejde med Fiske
udklækning. 

Fangsten pr. Garn af li \Vhite
flsh" (Helt) i Winnipegsøen har 
aldrig været bedre end i denne Sai· 
son. 

"White-fish" Fangsten i Eriesøen, 
hvor den største Fangst i Kanada 
foregaar var større end nogensinde 
tidligere, og Ontariosøen nærmer 
sig hurtigt til igen at komme i 
samme glimrende Forfatning som 

. tidligere. 
Lakseelvene i Ontario og Quebec 

har aldrig været i bedre Forfatning. 
Gydegrundene er bedækkede med 
Laks, som finder Vej lige op til 
de højtHggende Sideelve. 

Departementets Arbej de gaar ude
lukkende ud paa Udbredelse af 
Fisk, som e r Handelsvare. i Kyst
provinsene, som White-fish" (Co
regonu8 Helt), Laksørred (Salmo 
namaycush) og Gedde i Ontario- og 
Prærieprovinserne samt Stillehavs
laks i Britisk Kolumbia. 

Fra de 36 Udklækningsanstalter for 
Ferskvandsfisk, som nu drives af 
Departementet. blev i 191.'1 udsat 
925 Millioner Stk, Yngel, hvoraf 
vel 500 Millioner Helt. 

(Norsk Fiskeritidende). 

Bjørnen SOlll Fisker. 
-0-

Bjørnen er ligesom Mennesket alt
ædende. Alle Slags spiselige Frug
ter, Rødder og Vækster, alt levende, 
fra Oldenborre til Pattedyr, nyder 
den med Velbehag. 

Isbjørnen ernærer sig hovedsage
Hg af Fisk, men ogsaa den store 
nordamerikanske Landbjørn, Grisly 
Bear er en ivrig Fisker. Særlig paa 
den Tid, hvor Ørreden og andre Fisk 
gaar op imod Strømmen for at lege. 
Bjørnen hjemsøger da de store Ban
ker i Floden, men sørger samtidig 
for, at der ikke derfra er for langt 
til nærmeste SkjuL Randen af saa
danne Banker er ofte ganske ned
traadte af Dyrene. under deres iv
rige Færden frem. og tilbage. I Al
mindelighed sidder Bjørnen ubevæ
gelig ved Enden af Banken, og un
dersøger Flodens stenede Grund 
med sit skarpe Blik. Taalmodig 
venter dell, indtil en Ørred, der 
netop har overvundet en svær For
hindring, udmattet er naaet op i 
nogenlunde smult Vande. Dette øje
blik benytter Bjørnen, og elaar med 
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et lynsnart Tag' af sin brede Lab 
Fisken ud af Vandet, langt op paa 
Banken. Straks løber Grislybjør
nen hen. til sit Bytte, æder det med 
det samme, hvis den er sulten, eller, 
i. modsat Tilfælde, dræber det blot, 
og vender derefter' atter til bage til 
sin Fangst.plads. 

Ofte fanger den pall. denne }laade 
tyve eller flere store Ørreder efter 
hverandre. 

Fiskene samler den derefter om
hyggeligt sammen i en Bunke, og 
nedgraver, hvad den ikke i Øjeblik
ket kan overkomme at fortære. 

(AUg. Fischerei-Zeitung). 

Fiskeriet 
i Viborgsøerne. 

-x-

Viborg Fiskeriforening 
afholdt Mandag den 24. November 
ordinær Generalforsamling pall. Af
holdshotellet. 

. Til Ordstyrer valgtes fhv. By
rliadsmedlem, Murer A. Andersen. 

Forinden Formanden, Malerme
ster S. Sørensen, gik over til 

Beretningen, 
mindedes han afdøde Gartner Fr. 
Nielsen, som havde været et· virk
somt Medlem a: Foreningens Agita
tionsudvalg. 

Forsamlingen gav Formandens 
Udtalelser deres Tilslutning ved at 
rejse sig. 

Formanden aflagde derefter ud
førlig Beretning om Virksomheden 
i det forløbne Aar. 

Pall. Grund af den spanske Syge, 
udtalte Formanden, blev forrige 
Generalforsamling først a.fholdt den 

14. Februar i Aar, og en Del af 
Virksomneden i indeværende Regn
skabsaar blev saaledes allerede om
talt pall. denne Generalforsamling, 
derunder det store Fiskedræt d. 9. 
Januar d. A. pall. 35,000 Pd. Fisk, 
som solgtes for ca. 5000 Kr. Siden 
da er der ikke sket. noget af Be
tydning med Hensyn til Opfiskning 
af Skaller og Brasen, og dette har 
sin naturlige Aarsag i, at Afsætning 
af diss~ Fisk i Tyskland ilke har 
kunnet foregaa. Saavidt jeg ved, 
er der Planer oppe om at ekspor
tere Ferskvandsfisk til England. og 
skulde saadan Eksport paa lønnende 
l\1aade komme i Gang, vil der straks 
blive taget fat :paa Opfiskningen. 
Aalefiskeriet har ikke i Aar givet 
noget særligt Udbytte, idet der i 
Efteraaret er opfisket for ca. 455 
Kr. ; der blev af Byraadet fastsat 
en Maksimalpris til Forhandling her 
i Byen, nemlig 1 Kr. 75 Øre for 
blanke Aal pr. Pd. og 1 Kr. 25 Øre 
for de øvrige. Aalefiskeriets maa
delige Resultat viser, hvor nødven
digt det er for overhovedet at faa 
noget ordentlig Udbytte, at Byraa
det søger at faa en Ordning af 
Spørgsmaalet Sønder Mølle i Htand; 
thi det er derovre, at det rentable 
Aalefiskeri foregaar. Hvis Aaleflske
riet skal drives rationelt, maa man 
være Herre over Aalekisten ved Søn
der Mølle, og det forekommer mig, 
sagde Taleren, at Byraadet staar i 
sit eget Lys, saa længe man ikke har 
gjort noget alvorligt for at komme i 
Besiddelse af den Ret, som hører til 
Sønder Mølle, enten ved Leje eller 
Køb af Aalekisten. Der er i Aarets 
Løb flere Gange fanget Fisk af de 
i Søerne udsatte, og det beviser tH
strækkeligt, at vi har .set rigtigt og 
ret i ikke alene at tænke paa de 



for Lystfiskere sao. "almindelige Ar
ter som AsI og Aborre . .Af Fiskerne 
er der fanget flere. Karper og Suder 
paa over l Pds. V ægt, ligesom dtlr 
hyppig fanges Regnbueørred; det 
er bevist, at alle ile nævnte Arter 
trives udmærket. Der mangler nu 
kun Bevis for, at Udklækningen af 
Sandartrogn er lykkedes. Bestyrel
sen har gjort Skridt til Anskaffelse 
af mere Rogn af denne Slags fra 
Sverrig til næste Aar. Den 9. Maj 
blev udsat 1400 Karper i Søndersø, 
saaledes at der ialt af denne Fisk 
er udsat 5800, og flere af denne Slags 
kan fa as til Foraaret fra Jl'uldbro 
Mølle. Der er lovet os Part i en
gelsk Aaleyngel, som kommer her til 
Landet til Foraaret, saa at vi faar 
ca. 30000 Stk. Yngel. Taleren om
talte sluttelig Dammene i Asmild
kloster Have og den Virksomhed, 
som ved Hjælp af disse udfoldes. 

Efter nogle Bemærkninger af Ci
garmager MoreH og Guldsmed F. 
Christensen godkendtes Beretnin
gen. 

Den første Sandartl 
Under "Eventuelt" førtes en lang 

Forhandling om Aalefiskeriet, Kon
trollen med dette, om Regnbueør
reddernes Udsætning i Søerne samt 

I om Sandarten m. m., og i denne 
Forhandling deltog bl. a. Forman
den, Murer N. Andersen, Ordstyre

. ren, Fiskehandler Laurberg.Schmidt, 
Skomagermester l Holtegaard og 
Cigarmager MoreH; det vedtoges 
at udbetale en Præmie pa.a 10 Kr. 
til den Lystfisker, som først for Be
styrelsen præsenterer en Sandart, 
Llom af ham bevislig er· fanget i 
Søerne. 

Inden Generalforsamlingen slut
tede1 opfordrede Ordstyreren Med-

lemmerne til energisk ,1J.~virk~,.J~l' 
Tilgang af nye Medle~i1ier. o~; 'for 
Foreningens TIivsel, overhovedet. 
Alt tydede paa, at Foreningen var 
indepaa de rette Baner. 

I et efterfCllgende Bestyrelsesmøde 
konstituerede Bestyrelsen sig med 
S. Sørensen som Formand, IJaur
berg-Schmidt som Næstformand, 
V. Bjergsted som Kasserer og Sag .. 
fører Handbarg som Sekretær. 

En Fisketur til 
Ellenskår. 

(Från Skog och Sj ø). 

(Sluttet.) 

-x-

I sidste Nummer af Bladet for
lod vi vor Sportsfisker, da han lige 
i Dagningen laa for Anker ude paa 
Jl'iskestedet med 3 Snører ude. 

Vi skal nu følge Begivenhedernes 
Gang videre! 

Hvor mon dog Aborrene bliver 
af i Dag? Naa! der gik Flaaddet 
ned paa det første Medetøj. Og 
da jeg svarer med et svagt Mod
træk og løfter Snøren, kan jeg 
mærke betydelig Modstand. Straks 
derefter har jeg den Glæde ,at faa 
min første Aborre indenbords, en 
pæn Fyr paa godt et Punds Vægt. 
Nu er den første Stime kommet . 

Flaaddene dykke Gang pall. Gang. 
Tilsidst bliver det mig umuligt at 
passe dem alle ordentlig, og der
for tager jeg det ene ind og fisker 
videre med de to andre. Aborrene 
bide, aaa det er en ren Fornøjelse. 

Men fortæl mig om et Held, som 
stadig ved varer? 

Lige paa en Gang holder Fiske
ne helt op med at bide, og mine 
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Flaad'Hgger' Iigesaa· stilIe,80rn 
sttaks da· jeg begynde. 
. Men jeg har ikke andet at gøre 

end at blive rolig paa min Plads 
og vente paa den næste Stime om
ktingstrejfende Aborrer. 

Mit tredje Medetøj kommer atter 
ud, og jeg sidder nu i Ro og Mag 
og glæder mig over mine dejlige, 
store Aborrer i Dammen. Havet 
ligger stadig lige blankt og stille 
derude; midt' i Aabningen mellem 
Ellenskiirs østre Odde og Holmbåden 
svømmer et Kuld Edderfugle med 
Moderen i Spidsen. 

Jeg hører Ænderne skræppe inde 
i de tætte Sivholme, og en enlig 
Gaasemaa,ge kommer sejlende ind 
fra Havet og kredser i vide Cirkler 
rundt om Baaden. 

Smæk! Smæk! Smæk! - Se der 

har vi dem igen. Ret agter ud ser jeg 

hvorledes en Aborrestime jager Løj

er, saa der bliver rigtige Hvirvler 

i Vandet, naar de hungrige Bæster 

slsar op· mod Overfladen for at 

fange Bytte. Ved at springe op i 

Luften - det ser ud som om en 

blanksleben Dolk blev kastet op 
over Vandet -, forsøger Løjen at 
undgaa sine Forfølgere; men Abor
ren er efter .den og napper den i 
et Jynsnl\~t Greb. Og mange af 
Løjerne,. Bom tro, at de kan redde 
sig ved at foretage en Serie af 
smaa Hop, bliver ofte et let By t-

te' for de Terner, som nu ile til 
Stedet . 

Men nu er Stimen fremme hos 
mig, og nu begynder det atter at 
bide, saa det hn forslaa noget. 
Og da Aborrene efter en Stunds 
Forløb atter forlader Stedet, har de 
afgivet en god Procentdel af deres 
Tal, og min Dam er fuld af Fisk i 
alle Størrelser. J eg bestemmer mig 
derfor til at slutte for denne Gang 
for at begive mig hjem til Havre
grøden, som jeg ved, paa denne 
Tid er ved at koge over Ilden. 

Thi Søen tærer og har øget min· 
i F~rvejen gode Appetit. 

Nu nærmer den ventede regnfø
rende Brise sig ogsaa, hvorfor jeg 
syngende og i en haandevending 
roer ud midt i Sundet, rejser Ma
sten, sætter Sejl og glider hjemad 
i fuld Fart. 

"If wind cornes before rain, hoist 
your topsails up again." Og Reg
nen kommer ogsaa, ganske som jeg 
havde tænkt mig. Thi da jeg slø
rede ind mellem Skærene ved Mun
dingen af den lille Baadehavn, be
gyndte de første tunge Draaber at 
falde, og det duftede allerede af 
vaade Blomster og fugtigt Mos, da 
jeg en Stund efter traskede hjem 
over Bakkerne med en Del af mine 
sO!ukkeste Aborrer i min brunfar
vede Fiskerkurv. 

E. V-son. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneleg. Yngel og Sætte8øk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sætte8øk af Karper og Suder til bil
lle.te Prher. Porfionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestntioll mod Kontant. • 

J. (J. (Jhrhttm.tm. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes~ 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--.::::::::::::::::::::::: Kontant· Betaling. :::::::::::::::~-

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og under 
sælges. 

d9~9d8/(' rDamKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. 

G. Domaschke, 
Fjsebhondlun~, 

I.ehrterstrosse 18-1~. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiikeriinspektør ,Jolagister Chr •• ~øftiu~, Lykkesholll1salle 3 .A, :~øbenhavft. 

Trykt i Sorø Bogtrykkcl'i(Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Fortegnelse over Medlemmerne af l 
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Om Laks og Ørred. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

F erskvandsfiskeri
foreningen 

har nu 

751 Medlemmer. 

Bestillinger 
paa 

engelsk Aalefaring 
modtages i de nærmeste Dage af· Redaktionen. 
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Fortegnelse 
over 

Medlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 
1919. 

Klasse A.: 
1 Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
l S., Fiskemester, Lundgaard Fiskeri, Vejen. 
1 Alherts, R. Fiskerifp., Vindt Mølle, Rønbjerg. 
l Aagaard, Birger, Fiskeriassistent, Landbrugsdepartementet, Kristiania. 
l Aalborg Bys- og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
l Bech, Kammerherre, Hofjægermester, Engelholm, Vejle. 
l Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
l Beldring, Direktør, Nørrevoldgade 2, København K. 
l Behm, C., Erikslund, Sverrig. 
1 Bendtzen, G., Købmand, Aalborg. 
l Berthelsen, G .. Konsul, ,Ringkjøbing. 
1 Bie, J. A., cand. polyt., Brygger, Hobro. 
l Biologisk Station ved Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, Brevpostkont., Kbh. 
l Bille-Brahe-Selby, Greve, Rønninge-Søgaard pr. Ullerslev. 
l Bodenhoff, I,øjtnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
1 Boetiiis, Carl. aut. Revisor, Svinget 2811., Kbh. C. 
1 Borch, Alfred K, 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., Potsdammerstr. V. 105a, Berlin ø. 35. 
l Briinings-Hsnsen, Godsejer, Ebberup. 
1 Bydekarken, Henry, Fichzucht, Rendsborg. 
1 Bøving-Petersen, Magister, GI. Kongevej 157, Kbh. V. 
1 Cassias, Handelsmand, Holsted St. 
l Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
l Cederfeldt de Simonsen, Erholm pr. Aatup 
l Christensen, H., Intendant, Lykkesholmsalle 18\ Kbh. V. 
1 F. C., Guldsmed, Vejle. 
l J. C., Aalykke, Lunderskov. 
1 G., Fiskeexportør, Kolding. 
l P. Risbjerg, Brande. 
l Christiansen, Skovrider, Dyrehavegaard, Kirkeby, Fyn. 
1 A.j Direktør, Jedsted Mølle pr. Gredstedbro. 
l Aug. Fiskeriejer, Magle Sø, Sorø. 
l Johs., Redaktør, Sorø. 
1 Fisker, Kimmerslev, Borup. 
1 Clausholm Fiskerikonsort v. Slotsgartner Hansen, Clausholm, Randers. 
l Christoffersen, J., Tøffelmager, Sorø. 

4:2 
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] Copmann, Godsinspektør, Hellerup pr. Pederstrup. 
1 Crone, Forpagter, Ferritslevgaard pr. Ullerslev. 
1 Cruse, A. B" Tulesbo) Skartofte, Sverige. 
1 Dahl, Poul, Møl1er, Kjær Mølle, Sjølund. 
1 Dr. phil. Faugstorgaten 225, Kristiania. 
l Dannevig, Alf., Magister, Hisø, Arendal, Norge. 
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1 Domaschke, G., Fi!lchhandlung, Jonasstrasse 3., Bersin N. W. 21. 
l Dreyer, Redaktør, Odense. 
1 Eich, Proprietær, Bramminge Hovedgaard, Bramminge. 
l Ehlers, Jørgen, forhv. Sagfører, Nyvej 16, Kbh. F. 
l Eshardt, K., cand. phil., Violvej 6 Gentofte. 
1 Reedtz-Enøe, S., Adr. Kbm. Enøe, Nykøbing F. 
l Eriksen, Fisker, Boes pr. Alken St. 
1 Errboe, J., Fiskeriejer, Lysbro, Silkeborg. 
1 Feddersen, C. R., Grosserer, Martensens Alle 91, Kbh. V. 
l Fensmark, G., Bestyrer, Fryseriet, fiJsbjerg. 
l Folsach, C. V., Godsejer, Gjessinggaard pr. Randers. 
l Frederichen, K. E" Fiskehandler, Fiskehuset Nr. l, GI. Strand Kbh. K. 
l Friis, Johannes, Proprietær, Skamsø, Tirstrup. 
l Gemzøe, K. J., Adjunkt, Helgesvej 3, Roskilde. 
l Goltel'mann, Fiskerib., Dollerup Damkultur pr. Skelhøje. 
1 Guldbrand, L, Fisker, Tjele Langsø pr. Onsild. 
1 Gustafson, K. G., Brusgatan 121, Katrineholm, Sverige. 
1 Grothoff, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø. 
l Hansen, A., Gaard- og Mølleejer, Linderum Mølle pr. LørsleT. 
1 A., jun., Fiskeriejer, Sydtysk Damkultur, Lunderskov. 
l Slotsgartner, Clausholm, Randers. 
J H. P., Proprietær, Sneumgaard, Lunderskov. 
1 J. P., sen, Fiskeriejer, Aakjærsdal, Lunderskov. 
l H. Chr., .Forpagter, Tyrsbæk, Vejle. 
l H., Fabrikejer, Køge. 
l H., Mazantivej 15, Kolding. 
l Gustav, Lærer, Banegaardsvej 321, Aalborg. 
l Poul. .Fiskeexportør, Lunderskov. 
1 H. P., Kongshøj Fiskeri, Frørup. 
1 II. P., Fiskeribestyrer, Kramnitze, Rødby. 
l Hanberg, Carl, Sagfører, Viborg. 
1 Have, Niels, Proprietær, Assens. 
l Hartz, C., Gaardejer, Berthelslund, pr. Skanderborg, 
l Harboe, Fr., Brygger, Skelskør. 
1 Hegmann, Niels, Magister, Fiskeriforeningen, Helsingfors, Finland. 
1 Hoffmeyer, C., Fiskeriforpagter, Dr. phil., Sorø. 
l H., Jægermester, Kulhus, Værløse. 
1 lIolstein-Ledreburg, J., Lensgreve, Ledreborg, Lejre. 
1 Honnens de Lichtenberg, Oberstl., Holbæk. 
l Howden-Hønnenkamp, Kammerh., Hofjm., Næsbyholm, Sorø. Bred

gade 34, Kbh. K. 
1 Hvass, H. H., Birkedommer, Faaborg. 
1 Husholdningsselskabet Randers Amt v. Sekretær, Kjærulfl-Petersen, 

Kirkegade, Randers. 
l Huus, Vilh., Fiskemester, Arnakke, Svebølle. 
1 Husum, Aug., Fisker, Slangerup, pr. Ringsted. 
1 Interessantskabet, Fiskerisehkabet Hulkær Mølle pr. Holsted. 

e~ 
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lIsager, Th., Proprietær, Willesborg, Aalborg. 
1 Jabobsen, J., Blikkenslager, Odense. 
1 Ohr., Fisker, Rugholm, Viby St. 
l Jensen, Chr., "Stampen" , Brande. 
1 K, Købmand, Bogense. 
1 E., Fuldby Mølle pr. Skanderborg. 
1 Ingvard, Gaardejer, Erslev. 
1 Johannes, Gaardejer, Ahler øøtergaard pr. Borris. 
1 1VIll.rtens, Forpagter, Amagerfælledvej 31 4, Kbh. O. 
l Fisker, Næsbyholm, Sorø. 
1 O. Ohr., Læge, Sorø. 
1 Ohr. F. Park huset, Fremvaag, Hillerød. 
1 J., Proprietær, Krogen pr. Taars. 
l Wilhelm, Fisker, Søholm Ringkloster pr. Bylke. 
l S., Skovfoged, Stagsted Skov pr. Flauenskjold 
l Johansen, P., Fisker, Kattingeværk, Roskilde. 
1 J uhl, J. P., Direktør, Bryggeriet "Vejle" pr. Vejle. 
l Junker, fhv. Forpagter, Birkerød. 
l Jørgensen, A. P., Direktør, Akkerupgaard pr. Haarby. 
] P., Fiskeriejer, Frederiksvej, Kolding. 
1 Johannes, Ingeniør, Kaas. 
l P., Sydjysk Damkultur, Lunderskov. 
1 Jøcker-Nissen, H., Fiskemester, Højenkær Fiskeri, Vejle. 
1 Klitgaard, A., Fisker, Stinesminde, Hobro. 
1 Kjeldsen, Godsejer, Lerehenfeldt pr. østrup. 
l Koch, Peter, Fiskeribestyrer, Ravning Fiskeri, pr. Ravning. 
1 Knudsen, Marius, Ingeniør, Rudbjerg, Langebjerg 
l Koli.ndsund Aktieselskab, FanIlerup, Kolind. 
I Korch, Gjøl, F" Emiliegade, 5, Kbh. V. 
l Krarnp, Janus, .Bagforer, Stockholms gade 17, Kbh. ø. 
I Kristensen. P., Gaardejcr, TrangboeJ, Bølling, Give. 
l Uddeler, Vrøgum St. 
I Niels, Gaardejer, Prøvegaarden, Faxe. 
l Fisker, Lyby. 
l Kaalund, Godsforvalter, Skjoldenrusholm pr. Ringsted. 
1 Kreiberg, Prokurist, Vejle. 
l Ladegaard, Frue, Bredsten pr. Vejle. 
1 'Langballe, Peter, Fisker, Dørup pr' Skanderborg. 
l Langvardt, P. H. Aarhus. 
l Larsen, A., Fiskerifoged, ~lariager. 
1 Poul, Ingeniør, Ohr. Wintefsvej 7, Kbh. K. 
I N. W. & Co., Rømersgade 7 Kbh. K. 
l J., Grosserer, Johannesminde, Rudegaard pr. Holte. 
1 Landmark, A., Fiskeriinspektør, Kristiallia. 
1 Lauridsen, Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 

Nr. ~4 

l Johs., Nationalbankdirektør, V. Boulevard 47, Kbh. B. 
l Nicolas, y. Cia, Santo Domingo 874, Buenos-Aires, 

Argentina. 
1 Lind, Ohr., Proprietær, Binderup, Dalsager. 
l K, Apotheker, Ribe . 

. l Li5borg, P., Proprietær, Liselund, Sorø. 
1 Lindl!tedt, Philip, Dr. phil., Emmaljunge, Sverige. 
1 Lomholdt, Søren, Fiskemester, Margarinefabriken, ,;Alfa"! Vejen, 
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l Lund, Orla, Bogholder, Englandshus pr. Aabybro. 
1 Løfting, Chr., l\fngister, Fiskeriinspektør, Lykkesholms Alle 3 A., Kbh. V. 
l Madsen, Christen, Vindstrup pr. Fuglebjel"g. 
l Plantør, Vrøgum. 
l Mathiasen, Kr., Fiskemester, Fatting, Vor.basse, Lunderskov. 
I Manford, F" Kolding. 
l ~lide, J. P., Direktør, Østerbrogade 54 E, København ø. 
1 Mortensen, F. V., Fiskendirektør, Vestmannagade l, Kbh. C. 
] Munch, M., Inspektør, Bct. Ibsgade 15, Viborg. 
l Muus, Elias, B., Grosserer, Brunshaab, Lyngbyvej, Hellerup. 
l Axel, B.. Godsejer, Kairup pr. Ladby. 
l Møllor, Chr., Læge, Brørup. 
1 Møgelvang, Chr., Købmand, Nykjøbing Mors. 
l Neergaard, E., Ingeniør, Norgesmindevej Il, Hellerup. 
1 Nicolaisen, Mejeribestyrer, Nibe. 
t Nielsen, B., Fiskeri bestyrer, Stampen, Rønne. 
l Martin, Fiskehandler, Fredericia. 
l Chr., Fisker, Maribo. 
t Niels, b'isker, Vorladegaard pr. Skanderborg. 
1 N. Entreprenør, Hov-Vig, Nykøbing S. 
l Johs., Egehjerg pr. HorseLS. 
1 N. H., Torsager St. 
l Chr., Fiskeribestyrer, Engestofte, Maribo. 
l Nissen, Mugne, Fiskeriejer, Hvilestedgaard, Vejle. 
1 Smidt, Haurildgaard, Fasterholdt. 
l Højenkær Fiskeri Vejle. 
l Nors, Jul., Sagfører, Ribe. 
t Nygaard, O., Proprietær, Bjært. 
] Olsen, Martin, Fisker, 'Strandvej 43, Nykøbing Falster. 
1 Peter, Fisker, Frenderup Forsamlingshus, Sorø. 
10tterstrøm, C. V., :\hgister, Frederiksdal v. Lyngby. 
1 L., fhv. Rektor, Hollændervej København F, 
l Pape, A., Randrup, Viborg 
l Pedersen, Overjæger, Linalyst pr. Lejre. 
t Jens, Fiskeriforpagter, Tissø pr. Ruds-Vedby. 
l Petersel1, Ørum, Prokurist, Skansepalæet Aarhus. 
1 ørum, Forretningsf., Firma Mammen & Drescher, Aalborg. 
1 Jens, Fisker, Emborg pr. Alken. 
1 Jørgen, Fisker, TyveIse pr. Vetterslev .. 
1 Harald, Godsejel', Mullerupgaard pr. Slagelse. 
1 H., Ingeniør, Kocksvej 6, Kbh. V. 
l Johannes, Fisk en gros, Mejlgade, Aarhus. 
l N. P., Speditør, Vamdrup. ' 
l N., Fiskeribest:vre)', Br!!h!>trollchor!:;, Korinth. 
1 Druth, hltipektør, lljønillg. 

B., Mølleejer, Vindt Mølle, Viborg. 
l M. A" Direktør, Horsens. 
1 Pontoppidan, H., Grossflrer, Neuenburg G, Hamborg. 
1 Prejs, Fiskeexportør, Glyngøre. 
l Reincke, J., Fiskemester, Gisselfeld, Haslev. 
l Ringkøbing Amtraad, Ringkøbing. 
1 Ry Møllers Fabrikers A/S, Ry St. 
l "Saltbækvig", Andelsselskab, Løngangsstræde, 25, Kbh. K. 
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l Sander-Larsen, Cancelliraad, Dyrlæge, HOl'llsyld. 
l Schmidt, Chr., Købmand, Kolding. 
l N. J., Købmand, Kolding. 
l Hans, Gaardejcr, Nørholm, Børkop. 

Nr. 24. 

l Schøller, Kai, Grosserer, D. Vogt & Co, Vestergade 10 Kbh. B. 
l Schouenberg. Landinspektør. Holsted. 
l Sehested-Juul, Hofjægermester, RavnllOlt, Ørbæk. 
l Jensen, Skytte, Fisker, Skanderborg. 
l Siesby, Grosserer, Lindevl:'j 13, Kbh. V. 
l Simmelhag-Ulrich, Forpagter, Folketingsmand, Aastl"Up, Tølløse. 
1 Strandby, C. B. P., Restauratør og Fisker, Kolding. 
l Skjoldenæsholm Godskontor, pr. Hingsted. 
l Sorø Amtsraad, Sorø. 
l Sparre, Johan, Greve, Kammerherre, Bro-Gaard, Bro St., Sverige. 
l Sørensen, J., Faarup :\'lark pr. Mørke. 
l M., Fisker, Standrup. 
1 Johan, Emborg. Alken. 
l V. o Fisker, Bakken 19, Skanderborg. 
1 Rasmus, Fisker, Søhøj, Skaarup pr. Skanderborg. 
1 S., Gaardejel', Follerup pr .. Fredericia. 
l Jesper, Fiskemester, Aneboda pl'. Lamhult, Sverige. 
j Spare- og Laanekassen for Hobro og Ollwgn. Hobro. 
l Strubberg, Magister, Assistent v. Iutel'llationale Havundnrsøgelser, 

Havnegade 49, Kbh. K. 
l Sylvest, Frederikssund. 
l Tanberg, Kr. Proprietær, Kloster Mølle, Gudum, Lemvig. 
1 Therchilsen, fhv. Sognepræst Gimlinge, Flakkebjerg. 
1 TheI'kildsen, N., Guardejer, Risbjerg pr. B,·ande. 
1 Trub, Købmand, Sønderhau pr. Hørdull1. 
1 Tbuesen, Niels, Fiskeriejer, Lejrskov, LUllderskov. 
l Thol'ing, Aug., Disponent, Stavanger, Norge. 
l Topp, i\Iarius, Møller, Branflerup Mølle, Bi'anderup, Nordslesvig. 
l Troelsen, Troels, Fiskemest~l', Albæk pr. Skjel'fi. 
l Utzon, M. L., Net & Garnfabrik, Mariendasvej ;)5, Kbh. F. 
l Vørner-Larsen, Sv. Aa, Hammelbrrnegaurden, Aurhufl. 
1 "Viborg Kommmunes Søudvalg" v. Conditor A. Christensen, Viborg. 
1 'Westergaard, C. C., Lindet pr. Frederiksh;wn. 
1 ·Winther, J. Proprietær, 'rolstrup pr. Tvingstrup. 
1 Wulff-Stumer, Forpagter, W,l:estrup pr. Arden. 
1 Zinch, Chr. & Søn, Godthaab St. 
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iilusse n.: 
~4 Bornholms Ferskvundsfiskeriforcning. 

100 Skanderborgs Sø's Fiskt)riforening, :-ikuIld,rborg. 
370 Skive-Karup Aa's Fiskeriforening, Karup. 

20 Stubbe Sø' s Fiskeriforening v. Forpagter la Cour, Skærsø, Æbeltoft. 
7'11 Medlemmer. 

Endvidere 10 Abonnenter. 
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F erskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse: 
Bie, ,J. B., cand. polyt., Rryggeriejer, Hobro. (Formand). 
Brnnings-Hansen, Godsejer, Ebberup. 
Christiansen, A., Direktør. Jedsted, Gredstedbro. 
Copmalln, Godsinspektør, Hellerup pr. Pederstrup. 
Errboe, J., Fiskeriejer, Lysbro, Silkeborg. 
Fensmark, G., Bestyrer, Fryseriet, Ebbjerg. 
Hoffmeyer, C., Dr.phil., Fiskel'iforpagter, Sorø. (Redaktør og Konsulent). 
Jensen, Jens, Chr., Gaardejl'r, Kølvraa pr. Karup. 
Kristensen, N., Fiskeri- og Gaardejer, Prøvegaarden, Fakse. 
Lauridsen, Johs., Nationalbankdirektør, Vestre Bolaevard 47, Kbh. B. 

(N æstformand). 
Kors, Jul., Sagfører, nibe. (Kasserer). 
Pedersen, N., Fiskeribestyrer. Brahetrolleborg pr. Korinth. 
Schmidt, N. J.. Købmand, Kolding. 
\Vulf!'-Stamer, Forpagter, Willestrup pr. Arden. 

Alle Oplysninger om eventuelle Fejl Medlemsfortegnelsen modtages 
med Tak af Redaktionen. 

Forslag- til ny Jagtlov. 

I det Forslag til ny Jagtlov, som 
er fremsat i Rigsdagen, og som 
skyldes et paaskønnelsesværdigtSam
arbejde mellem Dansk Jagtforening, 
ornitologisk Forening og FOI'enin
gen til Dyrenes Beskyttelse, fin des 
forskelligt af Betydnin g for Fersk
vandsfiskeriet. Jeg skal geunemgaa 
disse IJunkter. 

§ 1. 

Her hedder det bl. a.: ".Jagt
retten paa Søer. Aaer, Række og 
andre lignende Vande skal alene 
tilko.mme den eller de tilstødende 
Grundnjel'e, enhver lidfor sin GlUnd 
og in dtil :MidtstrølIls, med mindre 
der haves anden gyldig Regel, eller 
nogen ved særlig Adkomst har er
hvervet Jagtret paa det paagældende 
Vand. Ved Midtstrøms fOl'staas Mid
ten af det paagældende Vand". 

Da det vel nok er lovlig meget 

at have to forskellige Betydninger 
af Ordet midtstrøms i den gældende 
Lovgivning, og da F'erskvandsfiske
rilovens § 2 alierede har givet een 
Forklaring af Ordets Betydning, 
bør der i Jagtloven an vendes et an
det Udtryk. Overensstemmende med 
Ferskvandsfiskeriloveus § l kunde 
der f. Eks. staa " - -- enhver 
udfor sin Grund paa den Del af 
Vandet, der til enhver Tid ligger 
hans Jordlod nærmere end nogen 
andeu Jordlod, medmindre - - ". 

§ 6. 

Det tillades Brugere af Jord -
uanset om de er jagtberettigp,de 
eller ej at d ræbe Graaspurve, 
Krager, Duehøge o. 1., og i Tilslut
ning hertil hedder det: " Ligeledes 
er det i eller ved ferske Vande, 
hvori Fiskeri drives, den fiskeribe
rettigede tIlladt at fange og dræbe 
Oddere og Hejrer". 

Dette er uden Tvivl en god Be
stemmelse, som dog burde udvides 
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til at omfatte i hvert Fald Lappe
dykkere, maaske ogsaa Maager og 
Terner. Vi mangler i beklagelig 
Grad omfattende Unders0gelser af 
Vandfuglenes Føde, og muligt er det 
jo, at de har Ret, der hævder, at 
~1aagerne ikke i nævneværdig Grad 
tager Fisk. Men syge Fisk tager 
de sikkert gerne, og husker jeg ikke 
fejl, var det netop Maager, der i sin 
Tid paa den Maade anrettede megen 
Skade ved Audebo(?) ved at sprøde 
SmItte med en Ikte (Diplostomum 
volvens), der gør Fiskene blinde. En 
anden Snylter, der i høj Grad for
ringer Værdien af Brasenbestanden i 
mange af vore Søer, nemlig Remor
men, spredes ogsaa af Vandfuglene, 
og her har jeg navnlig Lappedykkere 

• mistænkt, da de synes mig at være 
særlig hyppige i Silkeborg Søerne. 
hvor Remormen er slem ved Fiske
ne. (Af 164 Brasen (8-30 cm) 
taget med Vaad i Borresø d. 16. 
September 1918 havde 45 Hemorm). 
Det er forkert kun at maale disse 
Fugles Betydning for Fiskeriet ved, 
om de æder mange Fisk eller ej; 
den Skade, de kan gøre som Smit
tekilder, bør ogsaa tages i Betragt
ning. Ternen, der er saa smuk en 
Fugl, bør man holde Haand over, 
hvor det kan gan an, og finde sig 
i, at den æder mange Smaafisk. 
Men Lappedykkerne, der ikke spil
ler saa stor en landskabelig Rolle, 
og spm sikkert hovedsagelig lever 
af Fisk*) bør de fiskeriberettigede 
have Lov til at bekæmpe. Hvor 
Remorm og ligncude SygdolUme, 
der spredes af Fuglene, bevislig ta
ger Ovel'haand, bør de fiskeriberet-

*) G. Surbeck : Beitrag zur Kenntnis 
der Ernahrungsweis des Zwcrgsteiss
fus ses (Psadiceps fIuvia lilis Th unst.) 
Schweiz. Fischerei.Zeitung 1917. 

tigede kunne faa særlig Tilladelse 
til for et Par Aar ad Gangen saa 
vidt muligt. at holde Fugle fra Søerne. 

I den nugældende Jagtlov hed
der det i § 17, at undtagne fra 
Fredningshestemmelserne erde Fugle 
som det i Henhold til § 6 er en
hver tilladt at dræbe. 

En tilsvarende B~stemmelge lader 
til at man gIe i Lovforslaget, saa at 
Meningen synes at være, at den de 
fiskeriberettigede i Forslaget § 6 
givne Tilladelse til at fange og 
dræbe Hejrer nu skal indskrænkes 
til at gælde i Hejrens Jagttid (l. 
Juli-28. Februar). Man kan forstaa 
de smukke Hensyn, der har faaet 
Udvalget til at ønske Hejren skaanet 
i Yngletiden. Men gaal' det nu og
sall. an at udsætte' os for en ' stærk 
Formerels,~ af Hejren? Bliver det 
ikke nødvendigt at have en Sikker
hedventil i Hetning af Mulighed for 
Dispensationer, hvis Hejren tilta
ger for stærkt i Antal. 

§ 12. 

"Uvedkommende n.aa ikke færdes 
med Skydevaaben eller Hund paa 
anden Mands Jagtgrund udenfor ae 
Veje og Stier, der er aabne for al
mindelig Færdsel, øjheller ved Vad· 
ning pall. Forstranden langs med an
den Mand" Jagtgrund" - - -. 

Gælder den sid8te Sætning ogsas 
for de ferske Vande, hindres de fi
skedberettigede delvis i Udøvel
sen af den dem i § 6 tillagte Ret. 

§ L6. 

De nedennævnte Dyr maa kun 
jag'es i de angivne Tidsrum: 

HeJren fra 1. Juli til 28. Februar. 
8vømmeænCler (med Undtagelse af 

Graaændei') og Taffelænder fra 16. 
Juli til 31. December. 
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Graaænder og Lappedykkere fra 
21. September til 31. December. 

Dykænder, SkalleslugeTe og Skar
ver fra 2l. September Ul3l. Januar. 

MaageT fra 21. September til 31. 
Januar. 

Vandhøns fra 1 L August til 3i. 
Januar. 

Fredede hele Aaret er: 
Storker, Terner, Isfugle. Dog maa 

Terner, der gør Skade paa Fiske
kulturer, borskydes. 

OddeTen maa jages hele Aaret. 

§ 19. 

Hed fastsættes, at Fredningen 
tillige omfatter de fredede Fugles 
Heder og Æg. 

Til disse to· Paragraffer kan be
mærkes, at de synes at yde Hejren 
og navnlig Lappedykkerne en alt· 
for god Beskyttelse, (jfr. det foran 
bemærkede). Der burde kunne gi
ves Tilladelse baade til udvidet 
J agttid og tll Ødelæggelse af Reder 
og Æg. Med Hensyn til l\laagen 
gør den vel ogsaa tit Skade i Dam
brugene? Er den ikke slem til at 
fange større Ørreder og tabe dem 
ned i Yngeldammene ? At Isfuglen 
er fredet hele Aaret, vil Dambru
gerne heller næppe paaskønne. 
Zoologerne nærer almindeligt den 
Tro, at Isfuglen er meget sjælden 
her i Landet, men der er vel næppe 
den Fiskemestel', der ikke har til
bragt adskillig Tid med Bøssen i 
Haanden for at faa Ham paa den 
ædelstensskinende Gavtyv med det 
irriterende Skrig; thi Isfuglen finder 
det bekvemt at forsyne sig af ]"i
skedammene, og den har bredt sig 
her i Landet med disse. Den flyver 
lavt over Dammene og smutter rask 
over Dæmningerne, s·aa den er van
skelig at skyde; men at vore E'i-

skemestre værner om deres Fisk, 
fremgaar af de talrige udstoppede 
Isfugle, der ses i deres Hjem. Nu 
er vel. egentlig Isfuglen fredet hele 
Aaret ogsaa efter den gældende 
Jagtlov, men det viser blot, at Fred
ningsbestemmelsen er uholdbar. Vil 
mall sikre sig, at Isfuglen ikke bliver 
jaget blot fordi Folk har Lyst til at 
skydetilMaalsefterdensmukke Fugl, 
kunde man gaa en anden Vej, der 
frem bød den Fordel, at den tillige 
gav Dambrugerne en bedre Beskyt
telse. Man kunde tillade, at der 
blev sat Saks for Isfuglene paa Pæle 
ved Dammene; det er den sikreste 
Maade at fange dem paa, og da 
der færdes Folk ved Fiskedammene 
det meste af Dagen, vilde Isfugle, 
der i gaar Saksen, hurtig kunne blive 
dræbt, hvis Saksen ikke allerede 
har dræbt dem. Der findes jo sær
lige Isfuglesakse, som vist benyttes 
m'ilget i Tyskland. 

§ 28. 

"Det er forbudt til Jagt :mavel paa 
Landjorden som paa Havet og i Fjor-, 
de og Vi ge at bruge kunstigt Lys". 
Mon det ikke er en Forglemmelse, 
at de ferske Vande ikke nævnes. 

§ 30. 

"Brugen af Sakse udenfor Gaard j 

Gaardsplads og dermed i Forbin
delse staaende indhegnet Have og 
Lystanlæg er forbudt. Dog er det 
tilladt i Søer, Aaer, Bække og an
dre lignende ferske Vande at sætte 
Oddersakse af den eller de tilstø
dende Grundejere, hvem Retten til 
at drive Fiskeri alene tilkommer". 

Meningen af denne knudrede Pa
ragraf synes ikke god at forlige 
med § 6. Et Elcsempel vil vise det. 
Staten ejer en Sø udeD at eje Bred-

\ 
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derne, lad os vælge Arresø; denne 
Sø er forpagtet ud. Forpagteren 
har da efter § 6 Lov til at fange 
og dræbe Odder, medens han efter 
§ 30 ikke har Ret til at sætte Saks 
for Odder, og da han efter §,12 
formodentlig,ikke maa vade med Bøs
se langs Kysten, bliver der ikke stort 
andet for ham at gøre end at holde 
Klapjagt fra Baad ude midt i Søen! 
Mon det ikke var bedre uden videre 
at give de fiskeri berettigede Lov 
til at sætte Oddersaks ? 

Af Hensyn til det tidligere om 
Isfuglen sagte vilde jeg finde det 
rimeligt, at man tilføjede "og ved 
Dambrug er det tilladt Ejeren eller 
Brugeren at sætte Saks for Isfugl". 

Saa sjældne Fugle som Fiskeørne, 
Skarver og deslige bør man frede 
om, skønt de er Fiskeriets svorne 
Fjender, og, den i almindelig Folke
yndest værexide Stork vil vel ingen 
føre aaben Krig imod, selvom den 
kan være slem nok i Fiskedammene 
og da ogsaa i al Hemmelighed af 

. og til faar et Skud løst Krudt, 
maaske med en Korkprop foran. 
Men det synes mig forkert at frede 
stærkt om Isfuglen, d~r slet ikke 
er saa sjælden og ikke spiller no
gen Rolle for Folkebevistheden, men 
som gør direkte Indgreb i Dafnbrli.
gerne s Erhverv. Selvfølgelig bør 
Fiskeriet med Glæde bær.e sin rime
lige Del af Ulemperne ved at bevare 
'Vort Lands naturlige Dyreverden, 
men vilde det ikke være heldigere 
i noget højere Grad at lægge V æg
ten paa total Fredning af bestemte 
Lokaliteter, (eventuealt mod Erstat
ning til dem, der lider Skade), saa
ledes som Naturfredningsloven gør 
det muligt, frede f. Eks. Isfuglens 
Tilholdssteder fuldstændigt paa een 

eller to egnede Pladser, men i øv
rigt give Fiskeriet Ret til at værge 
!'or sig paa passende Vilkaar. 

Frederiksdal v. Lyngby, 
d. 2. December 1919. 

O. V. Otterstrøm. 

Om ~aks og Orred. 
-0-

En Dag i Hommer havde jeg en 
Samtale med en fremragende Fisker 
vi behandlede det ved Limfjorden 
aktuelle Spørgsmaal: "Laks og Ør~ 
red", og da vi havde sluttet vor 
Omtale af Emnet, sagde han: . "De 
burde skrive i vort Fagblad om 
Deres Syn paa Sagen." Paa denne 
Foranledning fremkommer jeg med 
nogle af de Erfaringer om Laks og 
Ørred fra de snart 50 Aar, jeg har 
fanget af og lagt Mærke til disse 
dejlige Fisk. 

Min Interesse for Sagen har mest 
været Lystfiskerens, men da jeg til
lige har beskæftiget mig med Ud· 
klækning, falder mine Interesser end
mere sammen med Erhvervsfiske
rens. 

Om jeg end har haft Lejlighed 
til at iagttage Laks og Ørred paa 
mange Steder her i Danmark og i 
andre Lande, saa vil jeg søge at 
holde mig til de Forhold, jeg ken
der bedst, nemlig Limfjordens og 
de Aaer og Bække, som tlyder der* 
til. 

Laksene træffer vi ikke ofte i 
Vandløbene til Limfjorden, derimod 
Havørreden. Nogen stor Forskel 
er det ikke for Fiskeren, da Salgs
prisen for Havørred ikke afviger 
meget fra Laksens. Paa Hotellers 
og Restaurationen Spiseseddel kaJ-



Nr. 24. Ferskvandsfiskeribladet 191 

des begge Sorter for Laks, saa den 
maa vel anses for at være finest 
hvilket jeg ejheller vil bestride. 
Fiskens Smag afhænger derimod me· 
get af Vandets Beskaffenhed, hvori 
den har opholdt 8ig. 

Det er jo særlig de ferske Vande, 
som er forskellige, alt eftersom de
res Oprindelse er Kilder eller Mose
drag. Men ogsaa vekslende Bund
forhold i Aaløbet kan have Indfly
delse. Saaledes har jeg i samme 
Aa fanget Ørred med ren og god 
Smag, hvor Bunden var sandet og 
stenet, medens de paa lende Stræk
ninger var mudrede i Smagen. Ef
ter oftere at have faaet denne Er
faring, undlod jeg at fiske, hvor 
Bunden var leret. 

Laks og Havørred vandre Bom 
bekendt fra det salte Vand om 
Sensommeren eller Efteraaret op i 
Aaløb og Bække, hvor de søger hen 
for at yngle, eller for, om Foraa
ret, at aflægge en kort Visit i Mun
dingen af de større Aaløb. De 
Fisk, som har ynglet, vandrer tid
ligt om Foraaret tilbage til det 
salte Vand. 

(Fortsættes). 
(Dansk Fiskeritidende). 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Ifølge "Svensk Fiskeri Tidsskrift" 
Hefte 4 for 1919 er Planen for 

Sødra Sveriges Fiskeriforenings Un
dervisning følgende: 
1) Et· 6 Dages Kursus i Damkul
tur, Forelæsninger c. 24 Timer. 
2) Et tre U gers Fortsættelseskur
sus i Damkultur, som omfatter saa
vel Fiskeribiologi med særlig Hen
blik paa Forholdene i Damme, som 
Fodring, Fiskeribogføring, Forelæs
ninger i ca. 110 Timer. 

3) Et to Ugers Kursus i Red
skabstilvirkning (for viderekomne 
Elever indskrænkes dette Kursus 
til 8 Uger); samtidig forelæses om 
Indsøfiskeri, Fiskeribiologi, særlig 
om Forholdene i Indsøer, samt Fi
skerisammenslutning i ca. 26 Uger. 

4) Praktisk Undervisning i Indsø
fiskeri eg Fiskeopdrætning ved For
eningens Indsøer og Damanlæg ; Ti
den ikke fixered. 

5) Et W Dages Afslutningskursus 
for dem, som har gennemgaaet de 
foregaaende teofitiske Kursus og 
praktiske Øvelser mindst G Maane
der ved Foreningens Damanlæg og 
Søer; Forelæsninger i c. 40 Timer. 
Efter at have gennemgaaet samt
lige teoretiske Kursus fa ar Eleven 
en Anbefaling fra den Kungl. Land
bruksstyrelsen. 

For Deltagelsen i det praktiske 
Arbejde faas der ogsaa en Anbe
falingsskrivelse. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. -Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligøte Priser. Porfionsørred, større Ørred. K Itrper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste BanestIltion Illod Koutant. 

J. O. Ohriøtfmø.,... 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=== Kontant Betaling_ :::::::::::::::=--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

f88~8d81t 0amltullur. 
relegr.~Adr.: 

P. Hansen &: P. Jørgense'n, 
Lunderskov, Telefon-Adr, 

Lunderskov 48. Damkultur. 
Lunderskov, 

Portionsørred, 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
Fi8ehhandlun~. Bel'lin 40. 

Lehrterstro8se 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved l\asmussen-J(roih. 
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