
Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

1920. 

18de Aargang 

Sorø. 
i .... BoR1ryldw ! Akt .'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rClØ!. 

1920. 



Indholdsfortegnelse: 
Side 

Ferskvandsfiskeriforeningen : 
Aarsberetningen for 1919 .... 
Generalforsamlingen .. 77-95-101 
F~rs k vand sfis ktll'ifo re n i n gen s 

Regnskab .............. " 96 
Fel'skvandsfiskeriforeningens 

Medlemstal 1. Januar 1921. 181 
Medlemsforiegnelse. . . . . . . . .. .182 

Damkulturerne: 
Om Fodriuger af 0rredyngpl 74-78 
Fiskeriforeningen for Handers 

og Omegn ... " .......... 128 
1:1 ensigtsmæssig Be"æUelse af 

Damme .................. 158 
Rationel Fiskeavl .......... , Ino 

Handel med Fisk: 
Fiske-Exporten ............ . 18 
Engelske Fiskepriser ....... . 
Englands Fiskemarked .. :... 32 
Udsigterne for vor Fiskeexport 37 
Det danske Fiskemarked ..... 41 
Fis keeksporten og Valutaraadet 47 
Det engel~ke Fiskemarked . .. 48 
Fiskeeksporten fra Esbjerg til 

England. . . . . . . . . . . . . . . . .. 48 
Fiskeeksporten. . . . . . . . . . . . .. 54 
Fiskepriserne i England ..... 59 
Ny Fiskehal i København.... 61 
Fiskeudførselen til Tyskland.. 73 
Fisk til England .. " ....... 83 
Skal der igen oprettes Fiske-

auktioner i København? ... 97 
Fiskeudførselen til Tyskland 

kommer atter i Gang...... 103 
0rreder til Frankrig ......... 128 
Skal Handel med Fisk være 

bunden Næring? .......... 145 

Side 

Engelske Fiskepriser ........ 154 
0rredavlerne og Udførsels-

spørgsrnaalet i Tyskland. .. 157 
Vor Fiskeeksport. . . . . . . . . . .. 165 

Aalen: 
D4ln en gel ske Aaleyngel:..... 5 
Den engelske Aaleyngel:..... 53· 
Stor Ferskvandsaal .......... 88 
Aalens Vækst ............... lU 
Nordslesvigs Rigdom paa Aal 125 
Aalens Livsroman ...... , .... 134 
Dansk Aalefaring . . . . . . . . . .. 1 (j[) 

Karper, Suder og andre Fiskearter: 
Suderopdræs i Jønkøbing Lan 21 
Karpe-Produktionen og -Prisen 

i Tyskland i Efteraaret 1919 26 
Gedden .................. " 69 
Sættekarper og Suder ...... . 
Geddens Bidetider ......... . 
Geddens "\ftagende i en Del 

Sødermanlands Indsøer ... . 
Stor Gedde ............... . 

75 

98 
99 

Sandarter i Vejle Sø........ 112 
Suderens Næring ............ 115 
Udstilling af Fisk og Planter 

i Akvarier. . . . . . . . . . . . . . .. 128 
Om Svævhelten . . . . . . . . . . . .. 143 
Naar bider Gedden bedst 145-152 
Fiskeri efter Sandart ...... " li9 
Hvem kender Gympelen. '" 15J 
Ejendommelig Legemodenhed(?) ,. 

hos Helt................. 155 
Aborrefiskeri ............... 18;) 

Fiskeriloven : 
Indførelse af dansk Lovgivning 

om Ferskvandsfiskeri i de 
sønderjydske Landsdele .•.. 188 



l, 
; \ 

• 
sid" 

Fiskeriet i de frie Vande: 
Om Laks og Ørred.......... 6 
Rødspættefiskeriet i Nordsøen 

under Krigen. . . . . . . . . . . . . 17 
Sverigs Ferskvandsfiskeri 1917 18 
En Havaal i Langelands Bælt :Z2 
Opdræt af Ørred i Bække... BO 
Stalling fangst . . . . . .. .. 37 ~48 

Nedsatte Udvalg til "Det første 
alm. danske Fiskeristævne" 
1920 .................. 41 77 

De internationale Havunder-
søgeiser ......... " 41-86 --!H 

Udklækning af Gedder i a,abnc 
Vande .................. , 45 

Udstillingsgenstande til Fiskeri-
stævnet ................ " 62 

Fiskeridirektoratet . . . . . . . . . . GB 
Sandart i Stockholms ydre 

Skærgaard .. . . . . . . . . . . . .. 71 
En Fisk, der benytter Tide-

vandet til Udklækning af 
sine Æg .... ........ ..... 71 

Det hollandske Ferskvandsfiskeri 
i 191L .................. 72 

Ørredens Ømtaaelighed ... , .. 74 
Om Udviklingsmulighederne for 

det søgaaende Fiskeri 103 - t la 
Fiskeriundersøgelser fra en 

finsk Sø... . . . . . . . . . . . . .. 133 
Uheldigt Resultat af Fiske

udplantning .......•.... " la9 
Om .Forekomsten af Ooregonus 

gellerosus Peters i Tjele 
Langsø .•................. 141 

Fiske-Nyt fra gamle Dage .... 165 
Sverigs Fiskeri i Aaret 1918 . 173 
Norges Ferskvandsfiskeri i 1\)17 174 
Fisk eriet i Viborgsøerne . . . .. 174 

Sportsfiskeri : 
Minder fra Stjørdal .•. . . . . . . 9 
Paa Sportsfiskeri i Norge.. .. 23 
Kammeraterne. . . . . . . . . . . . .. 32 

sidt! 
En Rekordlaks fanget i Oasca-

pediafloden . . . . . . . . . . . . . .. 56 
Ved Kamschatkas Laksefiskeri 88 
Stor Laksørred ............. 99 
Paa Ørredfiskeri ....... 105-109 
Konservering af Agnfisk. . . .. 155 

Andre Meddelelser: 
Tætning af daarlige Eaade... 5 
En Højskole for Fiskeri i de 

forenede Stater..... . . ... 8 
Giftige Fisk ..... : ......... 19 
Kaptajn A. Sølling.......... 29 
Ferskvandsfiskenes Frednings-

tid .................... " 29 
Fiskeriinspektør Landmark ... 35 
Vore befjedrede Vinter-

gæster . . . . . . . . . . . . . . .. 41-63 
Fiskeudstillingen i Teknologisk' 

Institut. •. . . . .. ......... 53 
Fisk som Svinefoder . . . . . . . . 56 
Fiskeriet og Fremtiden .....• 62 
Vandforurening og Fiskehy-

gIejne . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79 
Fiskeriet og Fremtiden . . . . • . 80 
Odfindelse paa FiskeriOmraadet 82 
En Landsretsdom ......•... 83 
Effektivt 'Middel mod Myggestik 91 
National bankdirektør Lauridsen 

død ..... " ............. " 93 
Foredrag af Fiskeridirektør 

Mortensen. 128-147-159-175 
Fiskeri-Beretning for Aaret 

1919 ................ ]59-166 
Hvor bærer det hen? ....... 170 
Fremtidens Laxe-og Ørredfiskeri 181 

Fiskesygdomme m. m. 
Nogle ,Fingerpeg med Hensyn 

til Behandlinger af Fisk, der 
lider af Dactylogyrusinfektion 8 

Remormen og Vandfuglene .. 13 
Fiskene i Kolding Sloissø dør 

af Gift ................•. 112 



F e r s k van d s fi s k e ri b l a d e t. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hoffmeye'r, Sorø. 7elefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem Ilf 

Bestyrelsen. Aarskontingent 6 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsemit 

Nr. l. l. Januar. 1920. 

Bestillinger 
paa 

engelsk Aalefaring 
modtages i de nærmeste Dage af Redaktionen. 

Indhold: 
Aarsberetningen for 1919. 
l'.1indre Meddelelser. 
Annoncer. 

Aarsberetningen 
for 1919. 

-x-

Saa svandt det da det første Aar 
efter den store, forfærdelige Ver
denskrig; men det blev ikke, hvad 
vi alle havde haabet, et fredeligt 
Arbejdsaar med Fremgang og Vin
ding !or vort Land, snarere det 
modsatte. Under Krigen bavde vi 
herhJemme i Danmark, paa Grund 
af vort Lands heldige Beliggenhed 
og dets store, naturlige Produktion 
af Levnedsmidler, formaaet at samle 
i Lade, og Landets økonomiske Si-

I tuation var derfor ved Krigens Slut
ning overmaade gunstig. Men hvor 
ganske anderledes ser alt ikke ud 
nu - kun et Aar efter, - nu er 
Finanshovedkassen altid tom, trods 
de vældige nye SkaUer, og ikke 
stort bedre gaar det Kommunerne 
Landet over. Ogsaa disse er kørt 
fast, og endda saa uhjælpelig fast, 
at hverken Ind .. eller Udland vil 
laane dem Penge. 

Hvad er da Grunden til denne 
Elendighed? Hvor har det været 
muligt i saa kort en Tid, at naa til 
en saadan Katastrofe ? Ja, Svarene 
er mange, ~aa mange, at vi ikke i 
en saa kort Artikel, som denne bør 
være, kan kom:ue inJ paa dem alle. 
Enkelte Ting maa vi dog drage 
frem, og da først og fremmest Ar
bejdsløshedsloven. I den Skikkelse, 
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denne Lov saa Dagens Lys, virkede 
den nemlig i ganske modsat Ret
ning af, hvad der var tilsigtet med 
den, idet den i mangfoldige Til
fælde skabte en kunstig Arbejdsløs
hed, der var ganske demoralise
rende for store Dele af Befolknin
gen og aldeles ødelæggende for Sta
tens og Kommunens Kasser. 

Endvidere førte den almindelige 
Dyrtid med sig, at alle Lønninger steg 
i uanet Grad, saa flere og flere tid. 
ligere lønnede Virksomheder maaUe 
indstille Driften, fordi de ikke kunne 
konkurrere med Udlandet. 

Endelig bidrog vor uheldige Han
dels balance i aller højeste Grad til 
at skabe Miseren. Medens Importen 
af Luksusvarer steg i en uhyggelig 
Grad, og Kullene, som vi nødsages 
til at indføre blev dyrere og dyrere, 
stod Eksporten af vore Landbrugs
produkter omtrent fuldstændig i 
Stampe. Grunden til det sidste maa 
dels søges i Kr:igens Eftervirkninger 
og dels i Regeringens Fastholden 
ved Rationeringssystemet. Og som 
det er gaaet det danske Landbrug 
i det nu f0rløbne Aar, er det ogsaa 
gaaet det danske Fiskeri og om mu
ligt endda værre. 

Vort naturlige Eksportmarked for 
Fisk har alle Dage været Tyskland, 
og som Forholdene er i vort Ryd
lige Naboland for Tiden, trænger 
Tyskerne til alle de Næringsmidler, 
de kan faa, for at brødføde Befolk
ningen; man skulle derfor ogsaa tro, 
at det maatte være en let Sag for 
de danske Fiskere, at nnde Afsæt
ning for vor Overskudsproduktion 
dernede. Men saadan har det ikke 
været. En medvirkende Grund her
til har selvfølgelig den lave Mal'k
kurs været, men det har ikke været 
den eneste Aarsag til den ringe Ef-

terspørgselefter dansk Fisk. Grun .. 
den hertil maa ogsaa søges andet- . 
steds. For at belyse dette Forhold 
for vore Læsere, skal vi citere en 
Artikel, som stod i "Deutsche Fi
scherei-Zeitung" for den l.Juli 1919, 
hvori det hedder i Oversættelse: 

"Fiskeriindførslen til Tyskland er 
centraliseret, det vil sige, at alle 
Fiskerivarer, der kommer fra Ud
landet skal passere et Rigssels~ab. 
Dette Rigsselskab køber direkte el
ler gennem særlig uddannede og 
kontrollerende 1!'agmænd al Fisken 
i Udlandet.· 

Saavel den danske, som den 
svenske Regering har envidere med
delt, at de Forsøg, der er gjort fra 
enkelte tyske Fiskehandlerfirmaer 
og tyske KOllimuners Side paa at 
etablere en direkte Handel, har vir
ket forstyrrende paa de respektive 
Landes Fiskepriser og fordyret Fi
sken uforholdsmæssig for disse Lan
des Befolkninger. Af den Grund 
erklærer begge Regeririger, at Eks
port til Tyskland vil blive forbudt, 
hvis Centralisationen af Fiskehan
delen i Tyskland ophører". 

Af det ovenfor anførte, vil det 
formentlig med al mulig Tydelighed 
fremgaa, at de danske og svenske 
Fiskere har været forhindret af de
res respektive Landes Regeringer 
i at faa Verdensprisen for Fisk, 
idet den frie Handel med denne 
Vare har· været forbudt. At dan
ske Fiskere samtidig hermed har 
været·henvist til at betale Verdens
prisen fol' deres Forbrug· af Red
skaber, Net, Tjære osv. i det for
løbne Aar, skal kun tilføjes for, at 
det kan staa klart for alle, hvor 
umulig Situationen i Virkeligheden 
har været. 

Om den almindelige Situation for 
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det danske Ferskvandsfiskeri skal 
der derfor ogsaa siges, at Aaret 
1919 har væ-ret et overmaade van
skeligt Aar. Et Aar med forholds
vis lave Priser, daarlige Afsætnings
vilkaar og uhyre Driftsomkostnin
ger. 

For Damkulturerne har Aaret 
heller ikke bragt mange Lyspunk
ter, idet Salget af Porbonsørred 
har været saa godt som standset 
og Afsætningen af Sættefisk og 
øjneæg har været meget indskræn
ket. 

En eneste Ting har vi dog at 
glæde os over i al Bedrøvelighe
den, og det er den snarlige Opret
telse af et Departement for Fiskeri. 
Længe har der været kæmpet der
for, og mange Genvordigheder har 
maattet overvindes, inden vi Laaede 
saa langt; men nu dages det ende
lig, og det vil forhaabentlig ikke 
vare længe, inden det nye D~~par
tement er en Kendsgerning. 

At dette vil betyde overlllaade 
meget for det danske Fiskerierhverv , 
siger sig selv, og vi byder det der
for ogsaa et hjærteligt velkommen! 

Idet vi til Slutning med et re
signeret Suk tager Afsked med Aa

ret 1919, der,i saa!l1ange Hense
ender blevet Skuffelsens Aar for 
danske "Fiskere, ser vi fremad til 
det kommende Aar med Fortrøst
ning om lysere og bedre Kaar for 
Erhvervet og i Forhaabningen om, 

at det maa bringe os den endelige 
Løsning paa vort store nationale 
Spørgsmaal sønden Aa. 

Glædeligt Nytaar! 

~lindre Meddelelser. 
-0-

God Tid! 
I et fransk Blad læses følgende 

Historie: 
Jeg gik hen til en Mand, som 

sad og fiskede. 
"Bider det", spurgte jeg ham. 
"Nej, det gor ikh~". 
"Har De Uheld med Dem idag?" 
"Nej, igaar var det ligesaadan, 

og i Morgen bliver det samme Hi
storie" . 

"Hvorfor tror De det?" 
"For her bider det aldrig". 
"Hvorfor fisker De da her?" . 
"Fordi jeg har gjort et Løfte. 

,leg har sagt til mig solv, at Kri
gen slutter den Dag jeg fanger en 
Fi ak her. Derfor sidder jeg taal
modig hver Dag uden noget større 
Haab - saa at sige af professio
nel Pligtopfyldelse". 

"Meget originalt. Men har De 
saa god Tid, at De kan blive ved 
dermed den ene Dag efter den an~ 
den ?" 

"Ja vist", svarede Fiskeren. "Jeg 
skal sige Dem, jeg er nemlig Di'" 
plomat" . 

(Från Skog och Sjø). 

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

J. O. Oh'r'ttJtensen. 
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. Portions';'lfrred, ,} 
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. 

~J/rJjUd81l 0amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. J ø1'gensen, 
Lunderskov, Teleron-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

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

Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
"'i!!lehhaDdlun~, Bel'Un 40, 

Lehrterstro8SC 18-19. 

Telegr.~Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. LøftiD~, Lykkesholmsalle 3 A, K0henhavll. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krojlh. 

j 
'J 
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Som tidligere omtalt her i Bla

det har den engebke Stal under 

Krigen overtaget det Fangsldepot 

for Aaleyngel ved Severn Floder: i 

England, som" Deutscher Fischerei

vereln" havde indrettet der. 

. Hensigten hermed er at søge ud

plantet Aaleyngel i alle de engel

ske Vande, som maatte egne sig 

hedar. 

Ved Velvillie 'fra den engelske 

Hegerin'gs Side er det imidlertid 

lykkedes undertegnede at faa Til

sagn om, al danske Fiskere iaar 

kan faa Lov til at disponere over 

1 Mill. Stk. af Fangsten. I 

For at Sa.gen kan gaa i Orden I 

ønsker den engelske R(>gering imid

lertid, at den endelige Bestilling 

afgam' herfl a snarest, 

Til Dato er der imidlertid kun 

indgaaet Bestillinger til Redaktio

nen paa ca. 200,000 Stk. Aalefa

rillg, og da Bekostningen ved en 

saa lille Sending bliver procentvis 

meget højere end ved Forsendelsen 

af et større Kvantum, bedes alle 

Medlemmer af Foreningen, som øn

sker engelsk Aaleyngel iaar, om uop

holdelig at indsende Bestilling der

paa til Konto'ret. 
Red. 

Tætning af daarlige 
Baade . 
-x-

I Norsk Jæger og Fiskerforenings 
Tidsskrift's 3. Hefte 1919 findes føl
gende gode Raad: 

Det er ikke llogen Fornøjelse at 
fragte Hunde og Proviant eller at 
fiske i Baade, som maa øses uaf
brudt. For at forebygge dette, la
ves en tyk Grød af Trætjære og 
Træaske. Med en stiv Pind, der er 
l" bred i Endell, flad og med skarpe 
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Hjørner, gaar man Baadenefter, 
baade ud- og indvendig i alle Fuger 
og Sprækker, saavel mellem Baad
bordene, hvor Klinkningen er løsnet, 
som midt paa disse, hvor der ofte 
er Sprækker. Disse sidste Spræk
ker kan yderligere dækkes ved Paa
lægning af en i 1~jære dyppet Lap, 
og udenpaa slaas saa en Strimmel 
Zink med galvaniserede Søm. 
Naar Baaden saa tjæres grundigt 
med varm Trætjære ud- og indven
dig, undtagen paa de to øverste 
Bord, skal jeg garantere for at den 
bliver tæt som en Potte. Den om
talte Askegrød er et glimrende Tæt
ningsmiddel. Den. sidder godt og 
stivner straks, men er elastisk og 
falder ikke af (som f. Eks. Cement) 
ved alle de Stød, som en Baad faar. 

Mærkelig nok mister ogsaa Tjæren 
sin ubehagelige Klæbrighed ved 
Blanding med Aske. Brug aldrig 
Stenkulstjære ! Det maa bestemt fra
raades at drive Tjærelapper ind mel
lem Baadbordene for at tætte Læ
kager. Man opnaar kun, at Spræk
ken bliver længere. Til at holde en 
Tjæregryde varm under Arbejdet 
kan med Fordel anvendes et Primus 
Apparat. Sætter man det paa lavt 
Blus, lisikerer man ikke Antændelse. 

Bliver Grydens Indhold alligevel 
antændt, lægges et Trælaag over, og 
Ilden slukker straks! 

Hurdal, Juli 1919. 

Nicolay lVergeland. 

Om Laks og Ørred. 
-0-

(Sluttet) 
Ørred søger ikke op i alle Aaløb; 

instinktivt bliver den borte fra de 
Vande, som ikke har Betingelse for 
Rognens Udklækning og Ynglens 

Trivsel. Ved Udsættelse af kunstig 
klækket Yngel maa man derfor be
nytte saadanne Vande, som el' Gen
stand for Opgang, og Ynglen bør 
udsættes paa de Steder, hvor den 
straks kan finde Føde; ikke i Kil
derne, hvor Vandet er for koldt til 
til at indeholde de smaa Krebsdyr 
og Larver, som Fisken lever af, 
man maa hellere udsætte den i Bæk
ken, hvor der findes Grus og be
vokset Grund, saa de smaa Fisk 
baade har Næring og Skjulesteder. 
Den spæde Yngel bliver i Bækken, 
indtil den har vokset 3ig stor nok 
til at vove sig ud i Aaløbet, hvor 
den møder sin første Fare i Form 
af Gedde, Aborre og andre Rovfisk. 
Sædvanlig efter 2 Aars Forløb van
drer den lille lfJO til 180 Millime
ter lange Fisk ud i det salte Vand, 
hvor den hurtig vokser op til fange
værdig Størrelse. 

I de Aar, jeg har fisket i for
skellige Aaløb til Limfjorden, har 
jeg bemærket en betydelig Aftagen 
af Ørredbestanden i de af Løbene, 
hvor der ikke er sat Yngel ud, hvori
mod de andre er mer eller mindre 
rige paa Ørred. De Forandringer, 
som i Tidens Løb er sket med selve 
Aaløbene, er vel af nogen Betyd
ning for den ringere Formering. 
Oprensning og Regulering af Lø
bene ødelægger hist og her nogle 
Ynglepladser, men de dannes snart 
igen, naar Bundforholdene ellers er 
passende. 

Loven om Ferskvandsfiskeri vilde 
være en god Hjælp for Fiskeriet, 
hvis den blev overholdt, men des
værre er der mange Mennesker, 
som flsker i Ny og Næ, og som 
ikke engang ved, at der eksisterer 
en saadan Lov. Og det gaar sær
lig ud over Ørreden, som i Yngle-
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tiden ofte gaar op paa ganske lavt 
Vand og derfor let kan fanges. 
Ogsaa Lejlighedsfiskeren gør megen 
Skade, ved hensynsløst I\t fange 
Opgangsfisken endog i 'Frednings
tiden, støttende sig til I~ovens Be
stemmelse om Ørredens YngledrIlgt, 
Bom han enten ikke kan eller ikke 
vil skønne om. 

Jeg tror, det kun er Erhvervsfi
lYkeren, som respekterer Lovens Be
stemmelse herom. Anderledes med 
Lejlighedsfiskeren, han gør som of
test sin Fangst om Natten, ved 
Vaaddragning 0.1., og mange Ganga 
er det desværre Rovfiskeri, der dri
ves; hvor vil nogen tro, at der da 
bliver set efter, om det er blanke 
Laks eller Ørred i Yngledragt, som 
er fanget i Garnet. Ved den Art 
Fiskeri tænkes der kun paa den 
øjeblikkelige Vinding og ikke paa, 
hvilken Skade, der voldes. 

Den Interesse, som i de sener.6 
Aar er henvendt paa kunstig Ud
klækning og Udsættelse ar Yngel, 
har vist sig at være af stor Betyd
ning for Ørredbestanden. t;om et 
af de bedste Beviser herpaa kall 
jeg nævne Vandene omkring Skive, 
hvor Klækkeanstalterne yed Skive 
Aa har bragt Bestanden godt frem. 
At det ogsaa har faaet sin Betyd
ning for .Ørredfiskeriet i Fjorden 
fremgaar af Fiskeriberetningen, som 
i 1917 angiver følgende Tal for 
Fangst af Ørred i Limfjorden. nem
lig: Vestlige Distrikt 2117 kg, hvoraf 
Størstedelen . falder paa Struer og 
derom liggende Pladser. Midterste 
Distrikt 15;075 kg, med Størstede
len fanget omkring Skive. Østlige 
Distrikt med kun 525 kg. 

Heldigvis søger man nu ved an
dre af Limfjordens Aaløb at faa 
Klækkeanstalter . oprettet, saa man 

ad Aare kan se en jævnere Forde
ling af Goderne. 

Videnskabelige Undersøgelser af 
Laks og Ørred har godtgjort, at 
disse Fisk søger Ynglested i det 
Vand, hvor de er udklækkede eller 
udsatte, ligesom man senest har 
iagttaget, at Ørreden ikke foreta
ger store Vandringer i Havene, men 
holder sig ved Kysterne og paa 
Grundene. Heraf tør man slutte, 
at Ørreder, som er udsat i de fer
ske Vande, ved Limfjorden, om ikke 
helt, saa for en stor Del, vil for
blive i Limfjorden og fortsætte de
res ynglen i dens Aaløb. De foran 
opgivne Tal viser jo netop hen paa 
Rigtigheden heraf. 

r vor Tid gælder det at frem
skaffe saa mange Fødemidler som 
mulig, og det gælder ogsaa for Er
hvervene at søge Indtægterne for
øgede ved Produktionen. 

Det forekommer mig, at her er 
en Opgave for Limfjordsfiskerne, 
"at løfte i Flok", for her er en 
Sag, som er deres egen, og som 
det ikke koster store Penge at 
løse. Staten har hidtil givet Hjælp 
til Anlæg og Drift af Klækkeanstal
ter, og den vil forhaabentlig og
saa støtte dette Foretagende, men 
Fiskerne maa selv gøre Forberedel
serne og tilsige deres Interesse og 
pekuniære Støtte. Der kan ogsaa 
paaregnes Støtte fra Lystfiskerne, 
som med Glæde vil være med til 
at ophjælpe Bestanden !tf Ørred. 

Aalborg, i Oktober 1919. 

Fr. Rodskje1" 
(Dansk Fiskeritidend~). 
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Nogle Fingerpeg med 
Hensyn til Behandlingen 

af Fisk, der lider af' 
Dactylogyrusinfektion. 

-0-

Daclylogyren er en lille Orm, der 
snylter paa Fiskenes Gælder, og 
!lom, naar den forekommer i større 
Mængder, kan afstedkomme Syg
dom og Død blandt Fiskene. 

Dactylogyrens Hale er omdannet 
til en Sugeskive" der er forsynet 
med 14 Hager, hvormed den hol
der sig fast. Daetylogyren er end
videre forsynet med et Hoved, der 
bærer fire øjne. 

Forplantningen foregaa ved Æg, 
som hæftes fast i Fi!'lkens Gæller. 

'Som Middel til at udrydde denne 
Snylter, der ofte hærger Karpeyn
gelen, tilraader Professor Dr. Hotel' 
i sin Haalldbog overFiskerisygdomme, 
at bade Fiskene Ih Time i en V. 
% Oplysning af Salicylsyre og Pro
fessor Dr. Plehn, Miinchen i eu O,Ol 
% Ammonlakopløsning. 

I det sidst udkomne Skrift fra 
Sødra Sveriges Fiskeriforening 1919 
Nr. 4, fremkommer Docent ved Lunds 
Universitet, Dr. phil Einar Naumann, 
imidlertid med Resultatet af en hel 
Del Undersøgelser, som Doktoren 
har foretaget, for at komme denne 
Snylter til Livs, uden samtidig at 
skade dens Vært (Fisken, hvorpaa 
den snylter), og af disse Undersø
gelser synes det at fremgaa, at et 
Bad af Eddikesyre i Forhold til 
"and af 1/2 cem. Eddikesyre til 
1000 Dele Vand, med en Indvirk
ningstid af en Time, er abs~lut død
bringende for Snylteren, uden at 
det skader Karpeyngelen i mindste 
1tfaade. 

Den Eddikesyre, der benyttes er 
den der almindelig faas paa Apo
tekerne, og som indeholder 25 % 

Eddikesyre. Efter Doktorens Me
ning er dette Bad, .foruden at være 
sikkert i sin Virkning, tillige langt 
ufarligere for Fisken end de to 
ovennævnte Behandlingsm aader. 

Methoden med Eddikeayrebad har 
været amendt paa Forsøgsstationen 
ved Aneboda i Sverig til mange 
Tusinrl. Karper, uden at der har væ.., 
ret nogen Dødelighed at spor~ blandt 
Fiskene, hverken under Operationen 
eller i den nærmeste Tid derefter. 

Red. 

En Højskole for Fislieri . 
i de Forenede Stater.' 

-o 

Som bekendt findes der i Tokio . 
i Japan eo stor Fiskerihøjskole, 
ifølge "Fish Trade Gazette" for den 
12-4-19 skal der nu paa' Foran
ledning af the Commissioner of 
Fisheries, DI'. Hugh Mc. Schmidt ved 
Universitetet i Washington oprettes 
en stor Fiakerihøjskole i Seattle, 
der ligger ved det atlantiske Ocean. 

Seattle er Hovedstøttepunktet for 
den Del af den amerikanske Fisker
Haade, som beskæftiger sig med 
Fangsten af Laks, Tunge, Torsk og 
Sild under Atlask as I{yst. 

Sfudieplanen for Højskolen om
fatler Fiskeri, Teknologie og Fiske
opdrætning. 

Eleverne skal foruden den viden
skabelige Uddannelse, saavidt mu
lig ogsaa bydes en fuldkommen 
praktisk Uddannelse. 

Lederen af Højskolen bliver Pro
fessor i Fiskeri John M. Cobll. 

Professor Cobb har i mange Aar. 
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været ansat i U. S. Fisheries Bu
reau og senest været Udgiver PI 
det meget bekendte Fagskrift "The 
Pacifie Fisherman. 

Red. 

Minder fra 81jørdal. 
-x-

Af en norsk Fisker, som har roet for 
Kong Ge-org af England. 

o-
l The Fishing Gazette af 19. Juli 

1919 skriver "Bugde": 
"My dear Sir! Den nor!'!ke Fisker, 

Niels Ren aa, er en prægtig M and, 
som altid har vist de Engelskmænd, 
som i Aarenos Løb har besøgt Norge 
for at fiske, den største \' enlighed 
og Hjælpsomhed, og jeg tør fuldt 
ud tiltræde Sir H. Pottingers Ud
talelse i "Flood, Field' and F01'est", 
som omtaler Niels Renas, som den 
bedste Roerkarl fra Kap Lindesnæs 
til Nord Kap." 

I Tronhjems Bladet NidMos har 
en Korrespondent bragt følgende 
Interview af Niels Renaa, som er 
den ældste Fisker ved den norske 
Stjørdalselv: 

Veteranen siger om sig 8elv, at 
han blev født paa Gaarden Renaa 
i Aaret 1845, og b<'gyndte at fiske 
Laks i Elven den 22. ,Tuli 1861. 

Det var Sir Henry Pottinger, som 
havde forpagtet Fiskeriet i Elven, 
og siden 1861 har Niels Renaa hvert 
Aar roet i I<~lven for mange af Eng
lands bedste Sportsfiskere. 

Et Aar havde han Besøg af Her
tugen og Hertuginden af Marlborough, 
og Renaa roede for Hertuginden. 
Hun var Datter af en rig Ameri
kaner, og holdt meget af at fiske. 

Hver Morgen, naar de tog ud, 
gav Hertugen Ordre til, i hvilken 
Del af Elven, vi skulle fiske: 

En Dag, da vi gik ud, regnede 
det saa stærkt, at ingen af Herrerne 
vilde deltage i Fiskeriet. De holdt 
ikke af Vejret; men Elven havde 
været lav i lang Tid, saa der havde 
ikke været noget Humør i Laksene; 
Henaa mente derfor, at Regnen vilde 
bringe Held. De gik derfor i Baaden 
ved Gudaa og begyndte at fiske 
nedad Stømmen. "Der er et Hul," 
sagde Renaa til Hertuginden, ;,det 
skal vi forsøge," og Hertuginden 
gjorde et fortrinligt Kast. Da hun 
gav mere Line ud, gik Em Fisk paa 
Fluen og var fast. Laksen gik først 
ned i Bunden af Hullet og derefter 
opad Stømmen, Hertuginden for
søgte at tage Linen ind, men Laksen 
vilde ikke give efler. Hun behand
lede imidlertid sine Grejer aldeles 
~dmærket, og Fisken begyndte at 
trættes; lidt efter lidt førte hun den 
derefter ind i en lille Bugt, hvo.r: 
jeg tog den med Hugjærnet. Den 
var paa 18 Pd. og Baa blank som 
Sølv. "Den er nok værd at drikke 
et Glas paa," sagde Hertuginden og 
tog en lille Whisky af den Sølv
flaske, hun altid førte med sig, naar 
hun var i Baaden. Saadan en Fla
ske er god at have, enten saa Lak
sen bider eller ej. Den er god 
baade for Glæde og Sorg. Jeg 
havde ogsaa selv en Flaske med i 
Baaden. 

Vi gik nu tilbage over Elven og 
afsøgte de bedste Huller, og kom 
ogsaa til nogle, hvor Hertugen havde 
sagt, det i!>ke kunne nytte at fiske. 
Her huggedes en Laks, en rigtig. 
,'ild Kammerat, som tog næsten hele 
Linen ud, men den blev alligevel 
halet ind efter en halv Times haard 
Kamp. Den vejede 14 Pd. Regnen 
blev imidlertid stadig voldsommere 
og jeg foreslog derfor, at vi skulde 
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holde op for at spise Frokost. Det 
vIlde Hertuginden dog ikke høre 
noget om, saalænge Fiskene bed sall, 
godt - »Skaal Niels", sagde hun 
og fortsatte. Resultatet blev imid
lertid, at hun forkølede sig og maatte 
derefter holde Sengen i flere Dage. 
Men efter den Tid gik hun aldrig 
i Baaden, uden at have sit Regn
slag med sig, enten det sall, reg
nede, eller Solen skinnede. Baade 
Hertugen og Hertuginden kom til 
at holde saa meget af Renaa, at de 
byggede sig et Hus pall. Gaarden. 
En Arkitekt fra London forestod 
Arbejdet, og Huset staar der den 
Dag i Dag. 

Uh el digvis døde Hertugen imid
lertid den følgende Vinter, og se
nere hen, da Hertuginden blev gift 
med Lord Beresford, kom hun ikke 
oftere til Renall,. Den bedste Dag 
hUD havde pall, Elven var den 22. 
Jud, hvor hun fangede fem Laks, 
som tilsammen vejede 72 Pd. -
Hertugen gjore det dog endnu bedre, 
idet han den 27. Juni fik seks Laks, 
som vejede 98 Pd.; han fiskede 
baade Formiddag og Eftermiddag, 
medens vi holdt op KI. 2. 

Næste Aar kom Lord Esher med 
flere andre Herrer til Renaa. Han 
var en af Englands dygtigste Lakse
fiskere - altid støt og rolig. 

En Dag, da vi kom ned til "Djup
holm", hvor der var 30 Fod dybt; 
fik han en Fisk pall, det dybeste 
Sted. Den tog en Mængde Line og 
gik til Bunds. Det tog lang Tid at 
trætte Fisken l men endelig fik jeg 
Held til at hugge den. Stedet, 
hvorfra jeg slog Hugkrogen i den, I 
var dog meget vanskeligt, hvorfor I 
jag mistede mit Fodfæste og gik paa 
Hovedet i Elven, medens jeg holdt l 
paa Gaffelen med begge Hænder. 

Laksen gik imidlertid med fuld Kraft 
mod Bunden og jeg maatte derfor 
slippe Gaffelen og havde et haardt 
Arbejde i min tunge Paaklædning, 
med at komme op igen. Til sidst 
fik jflg dog fat i Baaden, og idet 
jeg fulgte dens Ræling, naaede je~ 
atter op paa Banken. Lorden tænkte 
aldeles ikke paa at hjælpe mig, fordi 
hele hans Opmærksomhed var hen
vendt pall, Laksen, saa han ikke en 
Gang havde mærket, at jeg gik til 
Bunds! Til sidst fik vi ogsaa Fisken 
op; den vejede 32 Pd. 

Da det var en almindelig Skik, 
at Ejeren af det Land, hvorved der 
fiskedes fik den største Laks der 
fangedes, udtalte jeg dette Ønske for 
Lorden, da jeg gerne selv vilde have 
den. Til Gengæld lovede jeg, at 
Lorden skulde faa mange gode Fisk 
de følgC'nde Dage. Mit Ønske blev 
straks opfyldt og næste Dag fang
ede vi en Laks paa 35 Pd., som 
blev min. Den næste Dag fangede 
vi en paa ;)1 Pd. og den følgende 
en Laks paa 32 Pd., sao. jeg holdt 
ogsaa mit Løfte, og Lordens Ven
ner sagde tilmed, at det bragte 
Lykke at give mig en Fisk. 

En anden Ting, som Englænderne 
troede, eller var tilbøjelige til at 
tro var, at den røde Trøje, som jeg 
som Regel gik med bragte mig 
Lykke. De lod derfor ogsaa sy en 
en rød Frakke, som den fik paa, 
der skulde ud at fiske • 

.Teg maa ogsaa fortælle om LOI'd 
Birkeley Paget, som fiskede i Elven 
i flere Aar. Han var meget nervø8 
og den mest utaalmodige af alle de 
Herrer, der har været her. 

Han var heller ingen god Fi8ker, 
men havde en fænomenal Lykke med 
8ig. En Dag da Bes Haughtes roede 
for ham, gik en Laks af hans Flue, 
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og han blev saa rasenue derover, 
at han slog i Baaden med sin Stang. 
Til sidst fik han imidlertid igen en 
Fisk paa, men saa gik hans Line 
omkring en Sten, og han skældte 
sin Roer Huden fuld. Denne blev 
derfor ærgerlig, og da han langt 
om længe havde faaet Laksen in
denbords, rejste Bes sig ganske ro
lig og gik i Land, idet han blot 
sagde "Adieu". Men Lorden løb 
øjeblikkelig efter ham med sin Whi
skyfla3ke, og raabte, "Skaal Bes! 
Skaal!" og saa blev Fredeu atter 
sluttet og Bes gik i Baaden igen. 

Da jeg fiskede med Kong Georg. 
I Aaret 1906 havde Major CouUs 

forpagtet Fiskeriet i en Flod. Samme 
Major var en god Ven af Prinsen 
af W aIes (den nuværende Kong 
Georg den V.), og en Gang Prinsen 
tilligemed en hel Del andre Herrer 
bcsøgte Majoren, udtalte han Øn
sket om at komme til at fiske. Det 
bestemtes derefter, at jeg skulle 
have den Ære at ro for ham; men 
paa den Betingelse, at jeg blev 
hængt, hvis Baaden væltede. Dagen 
kom, og vi stod alle og ventede paa 
Hans kg!. Højhed, som kom med 
Extratog. Efter en kort Præsenta-. 
tion gik han i Baaden og jeg tog 
Aarene. Prinsens Selskab og en hel 
Del hemmeligt Politi var fordelt 
langs Bredderne af Floden. ,Teg kan 
ikke sige andet end, at jeg havde 
lidt Hjærtebanken i Begyndelsen; 
men da der var gaaet en lille Tid, 
og vi havde faaet os en hyggelig 
Passiar, gik det ganske over. 

Den første Fisk, Prinsen fik, var 
paa 71/2 Pd, den næste paa 8 Pd.! 
og saa fik han en paa 22 Pd.! Prin
sen behandlede sin Stang udmærket, 
og kastede godt. Efter :Frokost fi
skede vi igen;' men mærkværdigt 
nok, vilde Laksen ikke bide mere, 
og vi fik ingen. Prinsen syntes at 
være vel fornøjet med sin Tur; og 
da vi var færdige, og jeg''''ttod et 
langt Stykke fra ham og talte med 
en Nabo, kom han hen til mig, gav 
mig20 Kroner, trykkedemin Haand og 
takkede mig for de fornøjelige Timer. 

Et andet Aar roede jeg for Hof
jægermester Fearnly, og paa fjorten 
Dage fik vi to og tyve Laks, og nogle 
af dem var meget store. 

Foruden at fiske med norske og 
engelske Damer og Herrer, har jeg 
ogsaa for egen Regning fisket en 
Del sammen med min Broder Tho
mas. I Krigsaarene da F~nglænderne 
ikke kom til Norge, passede jeg 
deres Elve. Saisonen 1915 varden 
bedste af Krigsaarene; jeg fangede 
da syv og halvfjers store Laks og 
syv og fyrre mindre Laks. 

I 1886 rejste jeg til England ef
ter Indbydelse af Oberst Wingfieid. 
I 1894 var jeg atter i England, som 
Sir Henry Boytons Gæst. 

Jeg har endvidere fisket Ørred 
med Sir H. Pottinget· i Jæmteland, 
hvor han havde forpagtet FiRkeriet 
i en stor Sø; der levede vi et rig
tigt Friluftsliv. I Fra Jæmteland tog vi til Skarsø i 

I 
Nordmøre, hvor vi skød Raadyr. 

Aaret efter ledsagede jeg Oberst 

[ 
Wingfield til Hadsel, i Lofoten, som 
jeg betragter som et af de bedste 

I Rypeterainer i Norge. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder priDla Ojneæg. Yngel og Sættefisk ar Bæk-. Hilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
Ug.te Prise... Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. OhrUten.6n. 
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Portions-Ørred,. 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation: 

-- Kontant Betaling. ===--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9~81l f/)amllu.ltur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 

LundersJwy. 

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. 

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

G. Domaschke, 
.t'i8chhandlnnlr, Berlin 40, 

Lehrtentra •• e 18-11. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Filikeriinspektør, Magister Chr. LøftioIr. Lykkesholmsalle 3 A, København .. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Krigen. 
under ningstid for'Vandfugle gennemføres. 
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Giftige Fisk. 
Annoncer. 

Remormen og Vand
fuglene. 

-x-
Et Indlæg Anledning af Jagtlovfor-

slaget. 
-o-

l Dansk naturhi.Jtorisk Forening 
holdt undertegnede d. 16. Januar 
et Foredrag om "Bastarder og Syg
domme hos Ferskvandsfisk". Den 
Del heraf som handlede om Rem
orm sygen (Ligulosen) har aktuel In
teresse, da denne Sygdom kan be-

Jeg skal derfor her efter Manuskrip
tet gengive den Del af Foredraget 
som vedrørte Remormsygen. 

Remormen (Ligula intestinales) 
er Dem alle bekendt. De erindrer 
sikkert, at det er en meget stor 
Tinte, uden ordentlig ydre Ledde. 
Hng, og at den lever frit i Bughulen 
hos Ferskvandsfisk. Kønsmoden bli
ver den i Tarmen hos Fugle. Krabbe 
skriver om Remormen i Zoologi a 
danica: .,1 yngre Tilstand lever den 
i Bughulen hos Suderen og andre 
Karpefiske. Naar den efter et Par 
Aars Forløb har naaet en ret an
seelig Størrelse, søger den at bore 
sig ud j lykkes dette, hvorved Fisken 
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Intet lider, og bliver den slugt af 
en Svømmefugl, saa kan den ud
vikle sig videre. Hyppigst synes 
den dog at blive slugt sammen med 
Fisken. Forbliver Remormen der
imod i Fiskens Bughule, eller kom
mer den ikke heelt ud, saa gaae 
baade Ormen og Fisken tilgrunde. 
Den gjør undertiden stor Skade pall. 
Ferskvandsfiskerierne" . 

Max Luke nævner (i Die Suss
wasserfauna Deutschlands) som Vært 
for Ungdomsstadiet bL a. følgende 
Fisk: Karuds, Grundling, Rudskalle, 
Skalle, Bl'asen - her bliver Ligula 
særlig stor, siger han, indtil 75 cm 
lang og 1,6 cm bred; Hofer beretter 
(i Handbuch der Fischkrankheiten) 
om . et Eksemplar, der toges frit
svømmende i Bodensøen, og som 
maaIte 2,80 Meter - endvidere Flire 
og Løje, Gedde og Aborre; men 
Max Luhe tvivler dog om, at disse 
sidstnævnte Hovfisk virkelig har haft 
Ligulaen i Bughulen. 

Blandt Værterne for den kønsmod
ne Remorm nævner Max Luhe Lappe
dykkerne, Hættemaagen, Storm
maagen, Ternen, Skalleslugerne, 
Stok and, Stork og "lejlighedsvis" 
Krage. Mærkelig nok synes Ligula 
ikke at være kendt fra Hejren, men 
det turde være et Tilfælde. 

J eg har truffet Remormen hos 
følgende Fisk: meget almindeligt 
hos Grundling, Løje og Brasen; een 
Gang hos llegnløje, af hvilken Art 
kun 20-30 Stk. er unde.rsøgt; nogle 
faa Gange hos Skaller, af hvilke 
flere Tusinde er undersøgt; og een 
Gang hos Gedde, af hvilken Art 
3-400 er undersøgt. 

Derimod har jeg aldrig set Ligula 
i Bughulen hos Aborre (over 1000 
undersøgt) eller Hork (ca. 1000 
undersøgt) og vistnok heller aldrig 

hos Flire (forholdsvis faa undersøgt), 
Karuds (ligesaa), Suder (hovedsa.ge
lig' kun -store Fisk undersøgt) og 
Rudskalle (ca. 250 undersøgt). 

Jeg nævnede, at jeg en Gang har 
fundet Ligula i en Gedde. Det drej
ede sig om en Gedde paa 10 cm, 
der i sin Bughule havde en lille 
IJigula.lignende Tinte (B/VIII. 17); det 
kan jo ikke godt have været andet 
end en Ligula. Antager man, at der 
i Virkeligheden er endnu en tredje 
V ært for Ligula, nemlig en for den 
unge Larve, saaledes Bom Janick; 
og Rosen har vist det for Træino
phorus Larvens vedkommende, og er 
denne Vært f. Eks. en Vandloppe, 
vilde det jo være klart, at de æl
dre Gedder vanskeligt kunde blive 
smittede, da de udelukkende lever 
af Fisk; Geddeungerne kunde der
imod nok blive smittede, medens de 
er smaa. 

I Maveindholdet er Ligula fundet 
baade hos Aborre og Gedde. D. 
H/VIII. 15 fandtes 5 levende Lignla 
i Maven paa en Aborre, men de 
stammede tydeligvis fra en Løje pas. 
8 cm, som ogsaa fandtes dor. D. 
IS/VI. 19 fandt jeg Rester af en Bra
sen paa ca. 35 cm i en Geddemave 
og tillige 3 Ligulastumper; de to (J 
og 2 cm) var fordøjede fra begge En
der, medens Midterpartiet var friskt, 
det tredje (4 cm) er friskt og le
vende i den ene Ende (Dyrets For
eller Bagende), men fordøjet fra den 
anden Ende. Geddens Mavesaft lader 
altsaa til at kunne fordøje Ligula. 
De liguløse Fisk er jo særlig udsat 
for at blive ædt baade af Rovfisk 
og Fugle, da de er besværede i 
deres Bevægelser., 

Jeg har ikke gennemført nogen 
Statistik over Ligulas Forekomst 
Aaret rundt eller i de forskellige 
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Søer; den mangler jo næppe noget 
Steds, men blandt de af mig under
søgte Søer huser de ved Silkeborg 
sikkert flest Rernorme, hvorimod 
Furesø ikke el !lærlig slemt inficeret. 

Mit Indtryk er, at smaa Ligula 
(et Par cm lange) findes i Somrrer
maanederne, medens de store mest 
ses i Efteraarsmaanederne; ligeledes 
tror jeg, at der er flest angrebne 
Fisk om Efteraaret.· Jeg ved ikke, 
om der foreligger noget bestemt om, 
naar Infektionen finder Sted, men 
jeg er tilbøjelig til at tro, at det 
er i Foraarstiden, og at den saa
ledes skyldes den ved Søen yng
lende Fuglebestand og ikke Ef ter
aars- og Vintergæsterne. I Løbet 
af nogle Uger skal Remormen blive 
ca. 1 cm lang (Hofer). Om Krabbe 
har Het i, at Tinten er fleraarig, 
ved jeg ikke; det kunde dog passe 
med, at jeg ogsaa om Sommoren har~ 
set store Hemorme (17/VI. 19: Bra
Ren 25 cm, Ligula 51 cm). Det er 
jo muligt, at der ikke er nogen be
stemt Infectionstid, idet Remormen 
maaske bliver kønsmoden, selvom 
den ædes, inden den har naaet fuld 
Storrelse. Kønsmodenheden skal op
naas i Løbet af 24 Timer i Fugle
tarmen. 

Grundlingen lader til at være den 
hyppigst angrebne Fisk (Arresø, 
Silkeborg Søer); ofte er alle de In
divider, man faar, fyldt med Rem
orm. Brasenen er ogsaa slemt med..: 
taget i Silkeborg Søerne. Men der 
er stor Uregelmæssigheder i For
delingen. Saaledes havde 59 Bra
sen (24~46 cm) fra Vejlsø (s/VI. 19) 
ingen Ligula; det var nemlig Lege
fisk, og de liguløse leger ikke. Der
imod havde 5 af 73 Brasen (18-28 
cm) fra Brassø (5hx. 18) og 45 af 
164 Brasen (8-30 cm) fra Borresø 

(l6hx. 18) Remorm. Det er tyde
ligt nok særlig Brasenerne i Mel
lemstørrelsen, der har Remorm ; de 
større, over ca .. 26 cm, og de min
dre, under ea. 10 cm, synes hoved
sagelig at gaa fri, hvordan det nu 
end er at forstaa. Fra Furesø har 
jeg dog en Brasen paa 37 cm med 
Ligula (lo/v. 19). 

Som Regel gaar Ligulaangrebet 
særlig udover Kønsorganerne, der 
ikke udvikles til Modenhed eller 
endog næsten. svinder hen. Dette 
betyder imidlertid ikke saa meget i 
de foreliggende Tilfælde, dels fordi 
det mest er yngre Fisk (Brasen), 
der angrib~s, dels fordi Forplant~ 
ningen alligevel er meget' rigelig i 
Forhold til Vandomraadets Stør
relse. Derimod vil det betyde no~ 
get, hvis et større Procenttal af de 
angrebne Brasen dør, hvad Krabbe 
synes at mene; selv har jeg ingen 
sikre Iagttagelser herover. I bed. 
ste Fald bliver dog de paagældende 
Brasen sat tilbage i Vækst og ef
terladt af Hemormen uden en Pille 
Fedt paa Kroppen*) .. Og det be
tyder meget for Varens Kvalitet, 
om der er Remorm i den; Fisk med 
Remorm vækker Modbydelighed, og 
denne Modbydelighed begrænses ikke 
engang til den enkelte angrebne 
Fisk, men nedsætter let i al Almin
delighed Ferskvandsfiskenes Om
dømme hos Husmødrene til økono
misk Skade for Ferskvandsfiskeriet. 
Dette maaog skal ligesom andre 
Erhverv stræbe efter at levere saa 
gode Varer som muligt. 

*) Mulig forvinder Fisken ikke den 
skete Skade, selvom den overlever 
Udboringen. De ældre Fisk med 
reducerede Kønsorganer, som af og 
tiltrælIes, er maaske forhenværende 
liguløse Individer. 
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Naar jeg er kommet ind paa disse 
Ting, der synes at ligge lidt uden
f'or Zoologiens Rammer, skyldes det, 
at de berører det J..'orslag om ny 
Jagtlov, som er fremsat, og som 
formodentlig følges med Interesse 
i naturinteresserede Kredse. 

Det fremsatte Lovforslag stemmer 
omtrent overens med det Forslag, 
som er udarrlejdet af et Udvalg ned
sat af Dansk Jagtforening, Dansk: 
ornithologisk Forening og Foreningen 
til Dyrenes Beskyttelse. Udvalget 
give}; sammen med Forslaget en 
længere Redegørelse. Af denne ses 
det tydeligt, at naar Jagtinteresserne 
hører op, tager Fredningsinteres
serne straks fat. Ferskvandsfiske
riet faar det sandelig at føle, som 
hosstaaende Liste over nogle af de 
foresl aaede Fredningstider viser det: 

Terner og Isfugle Totalfredning; 
før l/n. _ 15hx. 

Hejre l/m. _so/VI.; før fredløs. 
Lappedykkere 1h. _20/IX.; før l/U. 

_15/VII• 

Skalleslugere l/n. _20 lIx.; før l/II. 
_15/VII . 

Og Udvalget kommer nemt over 
at motivere de forlængede Frednings
tider. Lappedykkerne er ikke esti
merede som Jagtvildt - de er tran
nede og tilmed svære at faa Ram 
paa, saa det er let forstaaeligt, at 
der indenfor Udvalget har kunnet 
naas Enighed om, at udvide Fred
ningen for disse Fugle. "Den Skade, 
Lappedykkerne forvolder," hedder 
det "er for ringe til at retfærdig
gøre en saa tidlig Jagttermin". 

Men de, der skal bringe noget ud 
af vore ferske Vande, vil sikkert 
have en anden Mening, og navnlig 
vilde de have det, hvis de var klar 
over, at Remormene faar Fiskene 
fra Fuglene. Drejede det sig kun 

om de Fisk, som Lappedykkerne 
æder, kunde Skaden overses, men 
nu bliver den vanskelig at opgøre . 
• Teg tror, at det i visse Tilfælde 
drejer sig om ret store Beløb. 'Men 
Ornithologerne faar undertiden Tin
gene stillet paa Hovedet. J eg læ
ste nylig i et schweizisk Fiskeri
blad nogle Indlæg fra en meget 
fuglevenlig Mand (Schuster?), der 
hævdede at forskellige Vandfugle 
gjorde stor Nytte som Sundheds
politi ved at opæde syge Fisk og 
derved fjerne Smittemuligheder ; ikke 
med et Ord nævnede han de mange 
Smittemuligheder, som netop Vek
selvirkningen Fugl-Fisk fører med 
sig. Vi maa passe paa, at vi ikke 
af lutter Iver for at frede om Na
turejendommeligheder kommer til 
at virke bagstræberisk. Jeg kunde 
have stor Lyst til at fremhæve, at 
den bedste Assurance mod Ødelæg~ 
gelse af vore ferske Vandes Natur
skønheder ved Vandstalldssænknin~ 

ger, industriel Tilsvining o. s. v. har 
vi, h1.Jis Fiskeriet . i de paagældende 
Vande kommer til at betyde til
strækkeligt økonomisk til at kunne 
holde de andre Interesser Stangen. 
Hvor det drejer sig om Fredning af 
Fugle, der virkelig gør Fiskeriet 
Skade, tror jeg, det rigtigste er at 
udvælge bestemte Lokaliteter for 
dem til Totalfredning (mod Erstat
ning), og saa de øvrige Steder lade 
Fiskeriet faa Lejlighed til at ud
vikle sig uden for mange Slags 

Hæmsko. C. V. Otterstrøm. 

Dansk Fiskeristævne 
1920. 
-0-

Det første almindelige danske 
Fiskeristævne, hvor maD. forveder 
at Fiskeriernæringens forskellige 
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Grene vil blive fyldig repræsente
ret afholdes i Dagene: 

lagte. OmfatteTlde Spærringer hin
drede i mange Farvande helt Bru
gen af Fiskeredskaber, Senere 
traadte ogsaa Mangelen paa Brænd
selsolie til Motorerne og man gear-

26. Juni-5. Juli d~ A. 
"Dansk Købestævnes"s Bygninger 
Fredericia. 

tede Eksport- og Transportvanske-
Rødspættefiskeriet ligheder hæmmende i Vejen. Paa 

i Nordsøen den anden Side ansporede de ab-
under Krigen. normt høje Priser Fiskerne paa en

kelte Pladser., til at arbejde med 
Interessante Undersøgelser af særlig stor Kraft. 

Dr. A, C. Johansen og Dr. Kirstine I det hele og store virkede dog 
Smith. 
-0- Krigen som en storstilet Fredning 

Den mægtige Udvikling af Hav- af Rødspætterne i Nordsøen, idet 
fiskeriet, der fandt Sted fra Midten det egentlig kun var i Danmark og 
af forrige Aarhundrede, maatte na- Holland, at Fiskeriet foregik nogen
turnødvendig have en betydelig For- lunde normalt, medens det for Tysk
andring af Rødspæitebestanden i lands, Englands og Belgiens Ved
i Nordsøen til Følge, I en længere kommende var saa godt som ind
Aarrække blev der af en Række stillet. I de ;) Krigsaar, 1914-19 
forskellige Lande anstillet Under- har det samlede Udbytte af Rød
søgeIser angaaende dette vigtige spættefiskeriet i Nordsøen været 
Spørgsmaal. En Tid var Meningerne 90-100 Millioner kg mindre end 
ret delte. Men det illtimere, in-\ i de sidste Aar før Krigens Begyn
ternaUonale Samarbejde ogsaa paa delse. 
dette Qmraade i Tiaaret før Ver- Hele dette, baade fra et viden
denskrigen godtgjorde med iøjne- skabeligt og praktisk Standpunkt 
faldende Tydeligheg, at det intense, set, saare interessante Forhold, er 
motordrevne, søgaaende Fiskeri be- nu bleven behandlet i et nyt, state
virkede, at Antallet af store Rød- ligt Bind V af Meddelelser fra 
spætter var i stadig Aftagen, mens Kommisl:!ionen for Havundersøgelser. 
Procenttallet af smaa Rødspætter Paa Grundlag af det fo:-haanden
var stærkt tiltagende. værende, statistiske Materiale og 

Dette for Fiskeriet ret mistrøstige en lang Række Maalinger af de i 
Faktum var fasislaaet omkring ved Esbjerg indbragte Fangster af Hød
Aaret 1912. spætter, før, midt under og umid-

Sall. kom Sommeren 1914, Ver- del bart efter Krigen, har den ud
denskrigen, og, som almindelig ba- mærkede Rødspættefol'!!ker Dr. A. 
kendt, medførte denne store lnd- C. Johansen sammen med Dr. Kil'
skrænkninger, især i Nordsøf1skeriet. stine Smith med stor Tydelighed 
Mangfoldige Fiskere maatte deltage godtgjort, at Antallet af store Rød· 
i Krigen, og deres Fartøjer anvend- spætter atter er tiltaget stærkt, 
tes næsten udelukkenee l militært medens Procenttallet af smaa Rød
Øjemed, til Vagttjeneste, Mineudlæg- spætter i Fangsterne er aftaget 
ning, Mineoptagning etc, En Mængde betydeligt. 
Fiskertartøjer blev sænkede og øde-, Erfaringen bl. a. fra Skagen viser 
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ogsaa en hyppigere Forekomst af 
større Rødspætter, især i Tiden før 
Jul. Ikke sjældent har man igen i 
disse; Aar, som i tidligere Dage, 
indbragt Rødspætter, der vejede op 
til 15-16 kg Snesen. 

Resultatet af D. J.'s og Dr. S.'s 
Undersøgelstlr er i Korthed dette, 
at selv en relativt kortvarIg For
mindskelse i den Intensitet, hvor
ved Rødspættefiskeriet sædvanlig 
drives i Nordsøen, sætter sig stærke 
Spor i Retning af en Forøgelse af 
Antallet af de større Fisk. 

(Dansk Fiskeritidel1de). 

Sverigs F erskvands
fiskeri 1917. 

-0-
Ifølge den nylig udkomne Fiskeri-

statistik for Aaret 1917 udgjorde 
Ferskvandsfiskernes Antal i Sverig 
nævnte Aar 49,197 Personer. Deraf 
var 1,587 Erhvervsfiskere og 47,610, 
som drev Fiskeri som Biernæring. 
Først i Rækken med Hensyn til 
Antal Fiskere staar J æmteland, 
Kopparberga, Nordbottens, Varm
land, Vastermanlands og Vaster
botten Lan med omtrent 2000 Fi
skere. Over 1000 Fiskere havde 
Goteborgs, Jonkobings, Skaraborgs, 
Vii.stgotIanda, 0rebro, Alvsborg, 
Kronebergs og Kalmar Lan. 

I hele Landet findes 4,111 Vaad, 
255,445 Sættegarn og 140,005 Ru
ser, samt 345,424 andre Redskaber, 
som tilsammen repræsenterede en 
Værdi af 4,155,734 Kr., 382 Motor
baade og 35,211 andre Baade til 
en samlet Værdi af 1,460,88] Kr. 

Fangstens Mængde opgives til 
6,443,171 kg Fisk og 350,988 Snese 
Krebs, mod 5,965,163 kg. Fisk og 
341,353 Snese Krebs 1916. Vær
dien. af Fangsten udgjorde 7,3921895 

Kr. mod 5,606,967 Kr. i 1916, 
4,075,170 Kr. i Aaret 1915 og 
3,242,46'J· Kr. i Aaret 1914. 

Heri er Dampfiskeriet ikke med
regnet. Forøgelsen skyldtes dels, 
at der er inddraget flere Fiskevande 
i Statistikken og dels Prisstignin
ger. 

(Sverigs Fiskeritidnil1g for 18/12--19). 

Fiske-Eksporten. 
Den standsede Tyklands-Eksport. 
Vanskelige Forhold for Eksporten 

til England. 
-x-

Den pludselige Bestemmelse fra 
Tysklands Side, at man kun vil 
købe ferske Sild fra Danmark, 
Norge og Sverrig pall. to Aars 
Kredit, har sat Sindene i Bevægelse 
i interesserede Kredse i de skandi
naviske Lande. Efter hvad Fiske
ritidende meddeler fra Norge, for
lyder det der, at der er Udsigt til 
en Ordning af Eksporten til Tysk
land pall. en af den norske Rege
ring foreslaaet Maade, nemlig, at 
Eksporten besørges af et Syndikat 
af norske Fiskeeksportører, og at 
Tyskerne forpligter sig til at betale 
25 pet. af Købesummen kontant. 
I Sverrig er der, efter hvad der 
berettes i Dagbladene, gjort For
søg pall. at ordne Kreditspørgsmaa
let for Fiskeeksporten til Tyskland. 
Den svenske Finansminister havde 
først antydet Hjælp fra Statens 
Side; men den øvrige Regering 
kunde ikke gaa med hertil af Hen
syn til Konsekvenserne, . og !laa trak 
Bankerne deres Tilsagn om Med
virkning og Bistund tilbage. Ud
sigterne for det svenske Vinterfi~ 
skeri af Sild er derfor ikke glæde
lige. 

Paa Grund af den standsede Fi .. 
skeeksport til Tyskland har man 
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her i Landet maattet ty til det en
gelske Fiskernarked, hvortil Forsen
delsen imidlertid frembyder adskil
lige Vanskeligheder. Fisken sendes 
fra Esbjerg til L:mdon og Grimsby, 
men. da Englandsruten hovedsagelig 
er til for Befordringen af Land
brugsprodukter, bliver Fiskesendin
gerne betragtede som J~ejligheds

gods, der kun komme med Dam
perne, hvis der er Plads. Saaledes 
er det - skriver Fiskeritidende 
- sket flere Gange, at Fisk, pak
kede til Forsendelse til England, er 
bleven staaende i Etlbjerg, fordi 
Landbrugsprodukterne har haft For
trinsret til Skibsrum, endogsaa i 
Tilfælde, hvor Fiskesendingerne var 
anmeldt til Dampskibsekspeditionen 
flere Dage i Forvejen. For nogen 
Tid siden blev flere Tusinde Kasser 
Fisk en Dag staaende tilbage i Es
bjerg som Følge af, at Damperen 
var optaget af Smør og Æg m. m" 
hvilket havde et betydeligt Tab til 
Følge for de paagældende Ekspor
tører. Disse Forhold er naturlig
vis uheldige, og man haaber, at 
der snarest træffes Foranstaltninger, 
hvorved Afskibningen af ferske Fi
skeriprodukter til England kan sik
res paa samme betryggende Vis 
som Afskibningen af Landbrugets 
Eksportartikler. 

Giftige Fisk. 
-0-

Blandt Fiskene kender man tal-
rige baade aktive og passive giftige II 

Arter. 

• 

Giften bliver enten ført ind i 
Blodet ved Bid, som af Murænen, 
eller ved Finnernes Giftstraaler, 
som hos Aborreslægten. Andre Fisk 
kunne, ligesom Amphibierne, afson
dre giftige Hudsekretcr. Dette_er 
f. Ex. Tilfældet med Niøjet. Og
saa Blodet hos mange Fiske f. Ex. 
Aalens og Thunfiskens ere giftigt. 
Hos andre Fisk, f. Ex, Gedden, 
Barben og den japanske Fisk "Fugu" 
indeholder Kønsorganerne stærkt 
virkende Gifte. 

Fugugiften er krystallerisk, og 
indeholder ikke Æggehvide. Heller 
ikke de giftige Baser i Kønsorga. 
nerne, de saakaldte Protominer, 
indeholder Æggehvide, skønt d,e er 
medvirkende· til .Dannelse af Ægge
hvide. 
(Die Naturwissenschaften 22. Aug. 1919). 

Annoncer. 
-0-

En venlig Pige 
kan faa en let Plads hos en ung 
Husmoder paa et Fiskeri i Nord
sjælland. Bladets Kontor anviser. 

Fiskeriassistent søges. 
En flink KRrl som har Kendskab 

til Udklækning kan faa en let Plads 
til 15. Februar, paa et lille Fiskeri 
i Nordsjælland. Anbefalinger og 
Lønfordring bedes sendt til Bladets 
Kontor. 

Malarjalle. 
En 18 Fods Jolle med Aaledam 

og 3112 H. K. Motor, sall. god som 
ny, er til Salg hos Fisker Larsen 
Sorø. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Øjne.el, Vngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
o, Bel'Dhueørred samt Slflttefl,k af Karper og Suder til hil. 
lic,te Priler. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J . C. OhM.ten.en. 
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... Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter. købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

f8JJ~J/d81t f/)amltulfur. 
Telegr.-Adr. : Telefon-Adr. 
Damkultur, 

Lunderskm'. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 
------------------

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

købes ol' afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. 

--===;:::::::::::::: Kontant Betalin,. ~=--

G. Domaschke, 
l"ischhandlnoK. Berlin 40t 

Lehrter.trallse 18-19. 

Telegr.-Adr.: .~orellenhandel. 

Filikeriinspektør, Magister Chr. Løftin". Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt j Sorø l'Iogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Suderopdræt 
i Jønkøping Lån. 

Af Gustaf Luning. 
-0-

Allerede i Aaret 1854 lod Jønkø-
. ping Vins Hushållningssallskab ud

dele et da udkommet Skrift an
gaaende "Artificielt satt att i flo
den frambringe fisk" til en Mængde 
Mennesker, der interesserede sig 
for Sagen. Dette Skrift vakte en 
saadan Opsigt, at der vedtoges et 
Forslag paa Landbrugsmødet i Ek- I 
sjø 1856, hvorved Formand.en be
myndigedes til at uddele en Beløn
ning af :) Rdr. til hver, som kunde 
bevise at han med Fordel drev 
Fiskeopdræt. 

Saa vidt man ved, hegyndte fra 
og med Aaret 1882 indenfor Lanet, 
efter Tilskyndelse af Fiskeritilsyns
manden og Statens Lærere i Fiskeri 
og Fiskeoperæt, de føt'ste Forsøg 
med Fiskeopdræt i Almindelighed. I 
Suderyngel fra skaRuske FIske-

damme blev dog allerede i Aaret 
1770 udplantede i Søen Fyllen i 
Vastbo Herred og nogle Aar senere 
i Søen Unner i samme Herred. Aar 
1904 fandt der Udsætning af Suder 
Stad i fem Søer i 0stra Herred. 

Hovedinteressen for Sudeopd ræt 
daterer sig dog først fra Aaret 
1906, da Sodra Sveriges Fiskeri-
fOrening optog Arbejdet med rati
onelli'iskeopdrætning i Damme ved 
sin Forsøgsstation iAne bosta. 

Foreningen begyndte da at sprede 
Kundskab om, saavel rationelt Ind
søfiskeri, som om Dam kulturens 
store Betydning for Sverrig, dels 
gennem Fiskeriskolen der, dels 
gennem ud givne Skrifter. 

Siden den Tid er Interessen for 
Suderopdræt bleven saa stor, at det 
DU er meget svært at faa den til
strækkelige Sættefisk til Udsætning. 
Den stigende Interesse for Suder
avlen beroer ganske naturligt der'
paa, at Suderens Indførsel i dertil 
egndde Vande giver en hurtig og 
rig Høst. Man har saaledes Eks
empler paa, at man veil Udsætning 
af to Homre gamle Suder paa et 
Aar har opnaaei en V ægt af fra 
125 til 150 gr. 

I Søer med varmt Vand, altsaa 
grunde Søer, lykkes Sudernes Leg 
meget godt. 
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IIiteressen for denne Fisk er ste
get fra Aar til Aar, og det er kun 
Mangelen paa tilstrækkelig Sætte
fisk, som bevirker, at ikke alle 
Vande, der egner sig for den, alle
rede er besatte med Suder. 

Mange Ejere af Fiskevande har 
paa egen Bekostning indført Su
der i deres Vande, og ikke saa 
faa har anlagt Damme for Suder. 

Paa Jønkøping Lans Hushållnings
siillskabt Bekostning er der hidtil 
udsat Suder i 136 Søer og Damme 

Lit.net. 
Resultatet af Suderudsætningen 

i Lanets forskellige Søer og Damme 
har været ganske udmærket, og La
nets Fiskeribestyrelse harpaa Grund
lag af de indvundne Erfaringer be
sluttet at udsætte i sine Søer ho
vedsagelig Suder, samt Altl, Krebs 
og enkelte Steder Helt. 

(Sødra Sveriges Fiskel'itiireningl. 

En Havaal 
i Langelands Bælt. 

-0-

Fra Fisker Gotfredsen, Botofte 
Strand pr. Tranekær, har jeg mod
taget et Stykke Skind af en stor 
Aalefisk, der iBegyndelsen af Januar 
Maaned drev i Land ved Botofte 
Strand paa Langeland Fisken, der 
var død, da den fandtes, havde en 
Længde af knap 1,5 Meter og en 
Vægt af ca. 8 kg. Som det kunde 
formodes efter Fiskens Størrelse, 
og som en Undersøgelse af Skin
det viste, var det et Eksemplar af 
Rævaalen (Conger vulgat'is, Cu vier).*) 

Denne Fisk hører ikke under no-
gen Del af sin Udvikling hjemme 
hos os, men af og til driver der 
Eksemplarer af dem ind i vore 

*) Havaalen har i ;\Iodsætnin" til vor 
almindelige Aal (FerskvandsmJen) in-
gen Skæl. Red. 

Farvande fra Atlanterhavet. Som 
andre AtlanterhRvsfisk, der viser 
sig i vore Farvande, har den en 
periodisk Optræden. ISkagerak 
viser de fleste Individer sig i Ti
den fra August til Oktober, medens 
de fleste Fangster, der foreligger 
fra Belthavet og Sundet, stammer 
fra Vintermaanederne (December
Marts). 

Havaalen viser aabenbart ikke 
nogen Tendens til frivilligt at van
dre ind i vure indre Farvande. 
Den lader sig drive med den salte 
Understrøm gennem Kattegat og 
har maaske snarere en Tilbøjelig
hed til at vende om, naar Vandets 
Saltholdightld begynder at aftage 
stærkt. Den Tidsforskel, der er 
meDem dens Hovedoptræden i Ska
gerak og dens hyppigste Forekomst 
i Belthavet og Sundet\ synes at 
være noget større end den Tid, det 
salte Vand er om at passtIre fra Skage
rak til Belthavet. Efter Martin 
Knudsen og 1. P. Jaco.bsen andra~ 
ger denne Tid gennemsnitlig 2 a 3 
Maaneder. 

Havaalen yngler baade i Atlan
terhavet og i Middelhavet, medens 
den almindelige Aal i Følge Dr. 
Schmidts Undersøgelser kun yngler 
i Atlanterhavet. Som paavist af 
Dr. Schmidt er Havaalens Larve
stadium af meget lang Varighed: 
ca. 1-2 Aar. Det kan da ogsaa 
hænde, at store Larver af denne 
Art driver helt ind iSkagerak. 
Et enkelt Eksemplar er for mange 
Aar siden taget i Kristianiafjord. 

A. C. Johansen. 
(Dansk Fiskeritidende). 

Engelske Fiskepriser. 
-0-

J;;. L. Salomonsen & Co., London 
skriver d. 5. Februar tilRedaktionen: 
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Markedsberetning : 
, Det glæder os at meddele, at 

det efter store Anstrengelser er 
lykkedes at faa al Kontrol med 
Prisen· paa Aal ophævet fra næste 
Mandag. 

Priserne er idag følgende: 
Aal pr. 1/2 kg l Kr. 33 Øre 
Karper l til 2 Kr. 
Brasen 1 Kr. 

smaa 00 - 50 øre. 

Paa Sportsfiskeri 
. i Norge. 

Af H. Knight Horsfield i »Sporting«. 
(Efter :-Iorsk Idrætsblad og Sport). 

-x-
Norge er i fremtrædende Grad 

et Søernes Land. Lægger man et 
Kort over Norge foran sig, vil man 
finde, at høje Fjelde og bugtende 
Fjorde og blinkende Søer deler 
Landet imellem sig, Det mangler 
aldrig paa Søer, og i Rejsehaand
bogen kan man læse ved hvert Ho
tel, at der findes tilstrækkelig med 
"utmarket fiske", Det er derfor hel
ler ikke saa underligt, at mange 
Englændere, som for første Gang 
rejser til Norge, er fast overbeviste 
om, at man kun behøver at pakke 
Fiskeredskaberne ud - saa har 
man straks Laks af uhørte Dimen
sioner paa Krogen, De kan abso
lut ikke forstaa, at der kan være 
nogen Mangel derfaa; og skulde 
der alligevel blive det, saa er det 
jo kun at tage med Damperen til 
næste Stoppested - som i Rejse-
haandbogen lader ligesaa lovende 
- og man lllaa før eller senere 
naa til sine Længslers MaaI. 

I Bergen tager de derfor gærne 
med en af de nordgaaende Kyst
dampere, som gaar op i de mange 
Fjorde. Og da de som Regel sam
tidig med Fiskeriet rejser for at 
se et Glimt af Norges storslagne 

Natur, bliver de aldrig helt narrede. 
Hvor man end vender øjet hen har 
man nemlig en storslaaet Udsigt 
over Vand, Fjeld og Skov; og me
dens Damperen langsomt sniger 
sig frem gennem Skærgaardens 
Klipper og Skær, ser man høje, 
granklædte :E'jelde, som afløses af 
endnu højere snedækkede Toppe, 
fra hvilke skummende Vandfald 
styrter ned over Klipperne, Toppe, 
som ligegyldig, hvordan Aarstiden 
er, altid strao.ler lige hvidt mod 
den høje Himmel. 

Det er dog netop her, at Sports
manden ligesom mærker et ube~ 

stemmeligt Savn. Han er ganske 
vist henrykt over det storslaaede 
Panorama, men som ægte Sports
mand mærker han snart, at ikke 
en Fugl løfter sig lllod Sky, og 
Vandet, fra h vis blanke Overflade 
ingen Fisk springer op, savner den 
fine Charme, han sætter saa stor 
Pris paa, og at Naturen her savner 
den Mystik, uden hvilken, selv de 
pragtfuldeste Omgivelser, synes øde 
og mindre tiltrækkende. 

Det er naturligvis ikke rigtigt at 
sige, at der i Norges Skove og 
Søer i SiO,mme Udstrækning som f. 
Ex, i de schweiziske savneil Betin
gelser for god Sport, men man kan 
dog ogsaa i .Norge prøve Sø efter 
Sø uden noget videre Udbytte. Aar~ 
sagen til det sidste er dog ofte 
den Rovdrift, der drives i de nor
ske Fiskevande med Garn og "Ut
ter", og naar man selv har set den 
Massefangst af Ørreder, som fore
gaar Nat efter Nat, er det ikke 
saa underligt, at en gammeldags 
Fluefisker finder sine Udsigter alt 
andet end lyse. 
. Thi det er netop for at bedrive 

Laksørredfiskeli, at man er kommen. 
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Der er absolut heller ingen Tvivl 
om, at der i de allerfleste mørke, 
dybe Indsøer med bratte Klippe~ 

vægge eksisterer IJaksørl'ed paa 
baade 10 og 15 Pd., og at disse 
Fisk ogsaa lader sig fauge, naar 
de blot fristes med tilstrækkelig 
slor Agn, men det er ikke Udsig~ 
ten til at knibe sig en Jættefisk f. 
Ex. hver tredje Dag, Bom vi higer 
efter. 

Nej, det en idealt lille, norsk 
Loch Leven*) med græsklædte Bred~ 
der, hvori der gaar Laksørreder 
paa c. 1 Pd.s Vægt, men hvor man 
med en 10 Fods Stang og Redskab 
af gammel, god skotsk Modni, kan 
gøre Regning paa en Fangst af op 
til femten a tyve Pund om Dagen, 
hvis Lykken er en huld. 

Og at der i Norge findes den 
Slags Vande i langt større Udstræk
ning end man i Almindelighed har 
en Anelse om, ved vi meget godt, 
lIlen de fleste af disse er navnløse 
og næsten utilgængellge for andre 
end dem, som vil kampere under 
aaben Himmel. Men hvis Læseren 
vil følge os paa saadan en lille Ud
flugt, vil vi - som et Resultat af 
vore Vandringer i mere eller lIlin~ 
dre afsides liggende Egne, gøre 
ham eller hende bekendt med en 
Række smaa Høer, som er lettil
gængelige og lIled gode Forbindel
ser i ~ærheden, ug som gemmer 
alle de Herligheder, som vi har 
forespejlet Læseren skulde findes. 

Vi foreslaar derfor, at vi ikke 
begiver os paa Vej før i Midten af 
Juni Maaned, fordi Sneen her i 
Højfjeldet bliver liggende til langt 
hen paa Sommeren og Vejene der-

*) skotsk Sø, som er bekendt for sine 
Ørreder: »Loch Leven P'orellen«, 
der yngler i selve Søen. Red. 

for ikke er helt fremkommelige før 
i BegyndelselL af Juni Maaned. Vi 
antage, at vort Udgangspunkt bli
ver Bergen, idet vi - foruden at 
fiske - I'lgter at gøre en Rundtur 
for at se os omkring i Vikingernes 
Land, og tager derfor med Dampe
ren til Nordfjord. Efter at have 
rejst gennem et Feland, hvor Nat
ten synes bandlyst, naa vi til San
dene. Før i Tiden gik Rejsen mel
lem Sandene og Skei, vor næste 
Holdeplads, med Skyds, og mange 
undredes over, hvorledes de smaa 
nordfjords Heste kunde skaffe sig 
Fodfæste pas de bratte Bjærgskraa
ningor. Nu derimod foregaar Tu
ren paa nogle Timer i en moderne 
Bil. 

Saa kllimre vi os da en halv Dags 
Tid fast til Bilen, medens den pas
serer mørke Skove og skarpe Sving, 
ganske nær ved svimlende Afgrunde. 
Sceneriet bliver lidt efter lidt min
dre vildt og vi naar til Skei, som 
ligger ved Enden af Jolstervand. 
Her bH ver vi en lille Tid. Jolstel'
vandet er omtrent 21/11 Mil langt, 
med Arme, som strække sig langt 
indimod Jostedalsbræen, som delvis 
omgiver Søen. Her kan man, i 
Særdeleshed, hvor El ven løber ud 
i Søen, med }<'lue have Udsigt til 
at knibe sig mangen god, sølvgliri
sende Laksørred, og undertid<ln 
kan man med gode Redskaber være 
saa heldig at fange nogle store Bæ
ster, paa Størrelse med dem, som 
man kan se er udskaarne i gamle 
Tider og som nu fj.ndes udstillede 
ved Hoteltrappen. 

Men det er egentlig mod en 
Række Smaasøer, en halv Kilorne .. 
ters Vej eller saadan bag ved vort 
Hotel, hvorpaa vi vil rette vor Op
mærksomhed. 
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Men da Bilen passerede baade 
disse og andre gode Fiskepladser 
ved Rod og~.(;~gge, maatte vi gaa 
lidt til bage igen. 

Da vi nærme os den første 
der findes fire Stykker paa Rad, 
men en· af dem behøver vi ikke at 
regne med - tinder vi Nikken, 
Søn af en af Gaardejerne paa Plad
sen, al1erede siddende ved Aarene, 
og saa tager vi alle et Tag med 
for at faa Baade~ ud. 

Søen er af den sædvanlige Type, 
som vi træffer dem paa Shetlands
øerne eller i de skotske Højlande, 
med græsbevoksede Sider og siv
klædte Strandbredder. 

Fjsk er der meget rigeligt af her, 
og det varer heller ikke længe før 
vi har Kurven fuld, men da Fisken 
falder smaa, skifte vi snart Plads. 
En næsten uayn lig lille Vandstrim
mel rorener denne Sø med den næ
ste, og her ser vi den store Fos, 
150m styrtAl' ned fra Fjeldet, og som 
idet den falder ud i Søen. sættt:r det 
ellers saa stille Vand i Bevægelse. 
Her lykkes det os at fange et halvt 
Dusin gode Ørreder, og denne Sø, 
saavel som den følgende, hvilken 
ligeledes forbindes med en smal 
Rende, kan noteres som Pladser, 
hvor prægtig FiSK rask snapper 
efter Fluen. Disse Søer danner 
med sine græsklædte og sivbevok
sede Bredder en behagelig Kontrast 
til de mørke, med høje Klipper 
omgivne Fjeldsøer, som kunne ka
raktiriseres som typisk novske. 

Fra Skei Hotel har man ogsaa 
god Lejligb;d til at underkaste to 
andre Søer en nøjere Undersøgelse. 
Den første foraarsager ingen som 
helst Besværligheder, da Hotelvær
tens Datter, som taler perfekt en
gelsk, og hvis Sympati for en I:!tak-

kels Fisker el' meget stor, giver 
alle de Oplysninger, som man kan 
ønskE, sig, og hele Yejen derned 
kan foretages i Karriol. 

Den anden Sø derimod er der 
ikke mange, som kender, naar und
tages den nærmestboende Befolk-
ning. Desuden findes der endnu 
n(lgle Smaasøer inde mellem ·Fjel
dene, men de er saa smaa, at de 
ikke en Gang har noget Navn. 

Fm' at finde den anden Bø, maa 
man helst holde sig bl følgende 
Anvisning: Man tager en Baad ved 
Skei og roer tværs over Søen samt 
g aar i Land ved den første Gaard 
paa den venstre Bred, derfra' gaar 
man over det indhegnede Omraade 
og finder en Vej, som leder op af 
Fjeldsiden. 

Denne Vej, som lidt efter lidt 
indsnævrer sig til en Sti, følger 
man en hal v Mil!" Vej, og til sidst, 
naar man passerer Toppen, finder 
vi en lille smilende Sø, ligge ud
bredt foran os i Solskinnet. Bred
derne ere grønne og bevoksede 
med Enebærbuske og Lyng, og 
rundt omkring hæver sig de sne~ 

klædte Fjeldtoppe. 
Denne Sø, som vel er en 6-8 

Td. Ld. stor, er efter min Mening 
saa nær Idealet for et Laksørred
vand, som DIan i det hele taget kan 
finde det, i denne. ufuldkomne Ver
den. Dybet er kun faa Steder 
større end 3-5 Fod, og den mos
klædte Bund er tætbevokset og 
indeholder et ubegrænset Antal In-
sekter og Larver. Her ser man 
store, svære Laksørreder, medens 
det ser ud til, at der er stor Man
gel paa Smaaørred - kile omkring 
i alle Retninger og de nappe kvikt 
efter Fluen. Her kan man faa en 
Sommerdags god Sport, som man 
sikkert ikke saa snart skal glemme. 
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Fra Skei kan man ogsaa gøre 
en herlig Tur med Damperen til 
Nedre Vasenden. Her findes et 
udmærket Hotel med Udsigt over 
Søen, der hv;)r den snævrer sig sam
men og fosser ned over det klippe
fulde Dyb, som danner Begyndel
sen af Jostedalselven. 

Fra Vasenden har man Lejlighed 
til at prøve tiere andre Smaasøer, 
men Pladsen forbyder os at opregne 
disse. Elven selv frembyder her et 
pragtfuldt Skuespil af den vildeste 
og mest storslagnc Skønhed, der 
hvor den skummEmde fosser frem 
gennem snævre, kJippcfyldte Kløf
ter. Længere nede breder den sig 
ud i smaa, stille Søer med sivbe
voksede Bredder, og paa et Sted 
gaar Skoven helt ned til Bredden. 
Og her kan Laksørt edfiskeren ha ve 
Vandet for sig selv, da Laksen ikke 
kommer saa højt op. Afgiften for 
Fiskeriet her er, tror jeg, om kriOg 
en halv Krone pl'. Dag, som er
lægges paa Hotellet. Og da Fisken 
her er baade smuk og stor og nap
per rask, er Vasen den af mange 
Fiskere anset for at være et rent 
Eldorado, som man kun ugerne for
lader. 

:Fra nedre Vasenden har man en 
behage.lig Biltur til Førde Hotel. 
Herfra findes der ogsaa gode Mu
ligheder for at naa frem til gode 
Fiskevande. Over Fjeldet leder en 
ret god Vej, som kan passeres med 
Karriol. En Genvej - en smal 
Gangsti gaar imIdlertid gennem 
Skoven. 

Digervandet er bleven kaldt for 
Norges Loch Leven. En Bergenser 
ejer en Hytte deroppe og deler 
Fiskeretten med Førde Hotel, som 
har en Fiskehytte paa Højderyggell 
ovenfor Søen. Hytten er ikke me· 
get komfortabel, men tager man 

Mad med til en 3-4 Dage, kan 
man have baade Fornøjelse og Ud
bytte af en Tur del·op. 

Søen selv er temmelig stor, men 
grund og fuld af Plantevækst, saa 
man har Chance for at gøre en 
god Fangst deroppe, og paa de 
smaa skovklædte Øer og Odder 
vrimler det med l\tlaager og. Ryper. 

Foruden de Fluer vi i Alminde
lighed anvender ved de skotske Søer 
fandt jeg P11 Art - den sorte og 
blaa - særdeles gode til Madding. 

Fra Førde kan man derefter tage 
med Bilen til Vadheim, hvorfra der 
ikke er saa langt ad Søvejen til 
Bergen. .v ed at følge med paa 
Kortet kan Læseren se, at vi har 
taget ham med paa en lille Hund
tur. Har man derimod begrænset 
Tid til sin Disposition og derfor vil 
gøle Færden saa kort som mulig, 
kan man ogsaa rejse direkte fra 
Førd e til Bergen eller over Vad
heirn og saaledes helt afstaa fra 
Nordfjord og Sandene. 

Paa den Maade sparer man na
turligvis baade Tid og Penge; men 
den storslaaede Kontrastvirkning 
mellem Nordfjorusfjeldene paa den 
ene Side og Skei og Vasend€ns 
landlige Skønhed paa den anden 
Side, er efter il1in Mening en Sag, 
som man ikke uden gyldig Grund 
bør forsømme at nyde godt af. 

(Fdm Skog och Sjø). 

Karpe-Produktionen og 
-Prisen i Tyskland l 

Efteraaret 1919. 
-0-

Ifølge Fischerei-Zeitung for 24. 
August 1919 var den Karpeyngel 
der udsattes i Foraaret 1919, baade 
et, to, og tre Somre gamle mindre 
end den plejer at være. Den ugun· 
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stige Sommer og Høst 1918, Foder 
og Arbejdsmangel var Grunden til 
den ringe Vækst. Fra Begyndel
sen af maatte vi derfor regne med 
en ringe Produktion. Da der var 
rigeligt forhaanden af godt over
vintrede en Somre gamle Karper 
blev Dammene overalt gvdt besaL 
Som en Lykke maatte det ogsaa 
betragtes, da de en Somre gamle Su
der var tilstede i meget ringe Antal. 

Aarsagen dertil ya~ den kolde, 
vaade Sommer 1918. Kal'pelege
tiden i 1918 foregik saa gunstigt 
som det sjældent var Tilfældet, Maj 
Maaned var overmaade heldig i saa 
Henseende. Da det kolde, vaade 
Vejr begyndte i Juni Maaned, stand
sede Væksten ganske vist, men Yn
gelen holdt sig levende, medens 
den meget senere fremkomne Su
deryngel gik til Grunde, deraf kom 
det at der blev en rig Høst af 
Karpeyngel og en ringe Dilo af 
Suder. 

Priserne for en Somre gamle 
Karper i Høsten 1918 og Foraaret 
1919 holdt sig trods det rigelige 
Udbud, fordi mange Fiskeavlljre 
benyttede Lejlighetlen til at ud· 

. sætte Karpeyngcl i nye Vande. 
Næppe nogensinde tidligere har 

en tidlig Udsættelse af Karpeyngel 
givet et saa godt Resultat, som 
dette Aar. Marts Maaned var usæd
vanlig varm, saa de Fisk, del' blev 
sat ud i denne i\1aaneds Slulning 
og i Begyndelsen af April fandt 
gode, næringsrige Damme. De se· 
nere udsatte Fisk fandt derimod 

ikke nær saa gode Leveforhold, 
fordi den kolde Sommer da allerede 
begyndte at udøve sin Virkning. 

Omkring den 8. A ugust var det 
allerede muligt at overse Endere
sultatet. Foderet var udnyttet godt. 
Lupiner, som kostede fra 50-70 Mk. 
pr. Dobboltzentner, var til at faa i 
tilstrækkelig Mængde og PrilIerne 
paa Fiskene var i Høsten ]918 saa 
gode at l!'orretningen betalte sig. 

En Forhøjelse af Karpepriserne 
er dog ønskt'\ig. Net, Støvler, Trans
portfartøjer er steget til det fem
og seksdobbelte, mddens Fiskepri
serne kun er steget til det firedob
belte. Alligevol mener vi, at vi 
kan komme igennem med de for
haandenværende Priser. 

Bortfjernelsen af Siv af Rør af 
Dammene synes overalt at lade me
get tilbage at ønske. 

Støvler er ikke til at skaffe selv 
for deo femdobbelte Pris af Prisen 
før Krigen. 

Paa en Ting maa der imidlertid gø
res opmærksom. Fiskepriserne vil ef
ter al Himelighed syn ke yderligere 
i 1920, fordi vi maa regne med 
den toldfri Indførsel fra Elsass
Lothringen, og vor egen Produktion 
bliver samtidig større, da vi har 
rigelig med Lupiner. Af disse 
Grunde mener vi ogsaa at det er 
aldeles nødvendigt at Prod ucenter 
og Handlende slutter sig sammen, 
for bedre at blive Herre oyer saa
vel de erhvervsmæssige som de øko· 
nomiske Forhold. 

T. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg. Yngel og SættefiøJ{ af Bæk-, Kilde
og Recnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
I1glte Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J . O. Ohpisttmsen. 
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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 Betalinl' ~=--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælles. 

do9jOrJs6 fl)am6ullur .. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwy. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

rhrti:sørred, 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvogn paa nærme. te 

.Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
Fi!!lehhandlnnlt, Bel'lIn 40, 

Lehrterstras8e 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fi .. keriinspektør, Magister Chr. Leftinlt. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-K.rogh •. 
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Kaptajn A. Sølling. 
-o-

I Dag, den 1. Marts, er det 25 
Aar siden, at Kaptajn Sølling kom 
til London som den danske Rege
ri ngs Fiskeriagent i England. 

At det har været af stor Betyd
ning for det danske Fiskerierhverv, 
at. have en fast Repræsentant i Eng
lands Hovedstad, er absolut indly
sende. 

Kaptajn Sølling har da ogsaa gen
nem de mange Aar ved interesseret 
og ihærdigt Arbejde formaaet at 
skabe Respekt for sin Stilling, hvad 
der vil faa overordentlig stor Be
tydning i Fremtiden, fordi Tyskland, 
som tidligere hal' været Hovedaf
tageren af vor :Fisk, pall, Grund af 
Pengeknaphed, er sat ud af Spillet, 
og England derfor er ved at blive 
vort Hovedmarked. 

For danske Ferskvandsfiskel'e har 
Kaptajn Sølling altid været en god 

og trofast Ven og Hjælper. Ved 
hans Raad og Bistand er det saa
ledes lykkedes .:.... gennem mange 
Aar - at faa tilført Danmark en 
Mængde engelsk Aalefaring, hvil
ket vil have stor Betydning for 
vort fremtidige Aalefiskeri. 

Skønt Altrenes Tal begynder at 
kunne ses paa den gamle Kaptajn, 
er han dog i saa god Vigeur, at vi 
tør haabe og ønske, at han endnu 
længe maa faa Kraft og Styrke til 
at røgte sin ingenlunde lette Stil
ling som Danmarks Fiskeriagent i 
Englands Hovedstad. 

Lykke til! Red. 

Ferskvandsfiskenes 
Fredningstid. 

-o-
I Anledning af, at Redaktionen i 

den sidste Tid har modtaget en 
I stor Mængde Forespørgsler om de 

forskellige Ferskvandsfisks Fred
ningslider efter Fiskeriloven af 2. 
Juni 1917, skal vi meddele føl
gende: " 

a. Laks, Havørred og Søørred i 
Yngledragt (farvet Laks og Ør
red) samt Bækørred fra 1. No
vember til 31. December, 
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b. Gedde, Aborre og Stalling fra 
1. April til 30. April. 

c. Helt og Snæbel fra 15, Novem
ber til 14. December. 

Red. 

Opdræt af Ørred 
i Bække. 

Af Bureauchef O. NQrdgvist, Stockholm. 
-o-

l Sverig findes en Mængde Bække 
og Aaer, som i mange Tilfælde ind
byde til Opdræt af Laksørreder. I 
mange af disse Bække forekommer 
der Ørred og i en Del har der væ
ret i Mands Minde .. Saadanne Bække 
byder i Almindelighed de bedste 
Betingelser for Ørreden, og man 
kan derfor ogsaa gøre sig størst 
Haab om, at Forsøg med Opdræt 
vil lykkes i dem. Bække, hvori der 
findes Gedde, Aborre eller Fersk
vandskrabbe egner sig ikke for Op
dræt af Ørred. N aturligvis kan 
man paa forskellig Maade ind
skrænke denne Bestand af Rovnsk, 
men helt udrydde dem er vanske
ligt; særlig naar Bækken staar 'i 
Forbindelse med en Sø, h vor disse 
Fisk nn des. 

Inden jeg ga!\r over til at omtale, 
hvorledes man skal forholde sig, 
naar man vil opdrætte Ørred i 
Bække, maa jeg med nogle' Ord 
gøre Rede fo r Laksørredens Liv og' 
Udvikling. Laksørreden leger i 
Sverig fra. September til Januar, 
tidligst i den nordlige Del af Lan
det og noget senere i Skaane. Den 
leger helst paa Bunden, hvor denne 
bestaar af Grus og Smaasten fra 
en Hasselnøds til et Hønseægs 
Størrelse, og i hastigt strømmende 
Vand af en Dybde fra højst 112 til 
1 Meter. 

Efter Legen søger en Del Hav-

ørred ud til Havet, hvor den hol
der sig i Nærheden af Kysten paa 
Steder, hvor der er Sten- og Tang
bund. 

. Denne Form betragtes af Fiskere 
og Zoologer som en særskilt Art. 

Her lever denne Laksørred, som 
i det nordlige Sverig kaldes Bør
ting,Eckla eller Tajmen, hoved
sagelig af alle Slags Krebsdyr, men 
ogsaa af Fisk. Under Opholdet i 
Havet faar Laksørreden gærne en 
sølvglinsende Farve, som gør, at 
den af Ikkefagmænd forveksles med 
en Laks. 

Paa den Tid, hvor Rogn og Mælke 
begynder at nærme sig til Moden
hed, bliver Fiskens Farve mørkere, 
og den begynder at søge op til 
Bække, Aaer og Elve for at lege. 
Rimeligvis leger Laksørreden dog 
ikke hvert Aar, man finder saaledes 
i Legetiden Exemplarer, som er 
ganske blanke og have uudviklet 
Mælk og Rogn. 

Yugelen udvikler sig lidt efter 
lidt i de befrugtede Æg, og efter 
nogen Tids Forløb kan man skebe 
Fiskeungens Øjne gennem Skallen. 
Jo koldere Vandet er, desto lang
sommere sker Udviklingen. 

I Skaane plejer dette Stadium i 
Udviklingen at indtræffe en Maaned 
efter Befrugtntngen. Efter yder
ligere l l /2 l\1aaneds Forløb begyn
der Yngelen at udklækkes i denne 
Landsdel. I koldere Dele af Lan
det, hvor Vandets Middeltemperatur 
er omkring + l Gr. C. i den kolde 
Aarstid, medgaar der 5-6 Maane
der fra Æggenes Befrugtning til 
Yngelens Udklækning. 

Ørred ungen har da en stor 
Blorumesæk under Bugen, hvoraf 
den lever i den første Tid af sin 
Tilværelse. Yngelen ligger i denne 



Nr. 5. 'el'lk~a.ndsfiskeribia.det 3t 

Tid ligesom Æggene, blandt Bun
dens Sten og Grus. 

Under denne Periode bliver 
Blommesækken mindre og mindre, 
til den sluttelig ganske forsvinder, 
og da har Havørreden først naaet 
at antage den rette }<'iskeform. 

Allerede inden Blommesækken 
er ganske forsvunden, begynder 
Fiskeungen at svømme omkring og 
søge Føde. Denne bnstaar af Bmaa 
Insekter og deres Larver. Naar 
Laksøl'reden bliver større, begynder 
den at æde Snegle. 

Laksørreden opholder sig kortere 
eller længere Tid i det rindende 
Vand, inden den søger ud til Ha
vet· En }<'orm af Laksørreder, som 
kaldes Bækørreder, bliver i Bæk
ken hele sit Liv. Denne beholder 
altid den mørke, plettede Dragt. 

De store og de smaa Laksørreder 
opholder sig paa forskellige Steder 
i Bækken; medens de store vil 
have dybere Vand og Gemmesteder 
bag ved Stene, Trærødder eller dybe 
Huller, foretrækker de mindre grundt 
Vand. Alle elske de rindende Vand, 
som her og der danner smaa Vand
fald, hvor Vandet er stærkt opblan
det med Luft. 

Af det foregaaende vil det frem
gaa, at en Bæks Ørredbesætning 
kan be!!taa dels af Laksørred, som 
gaar ned til Havet, og dels af saa
danne, som hele deres Liv ophol
dnr sig i Bækken. Alt hvad man 
kan gøre for at lette den nedad
gaaende Laksørreds Vandring til 
Havet bor gøres, thi denne Ørred 
tager sin hovedsageligste Føde og 
Tilvækst i Havet. Den gør derfor 
mindst mulig Skade paa den 
Føde, der er i Bækken. Den kan 
derfor ogsaa sammenlignes med 
Kreaturer, som man slipper ud i 

Skoven, for at spare paa de hjem
lige Agre. Men paa den· anden Side 
bliver Laksørreden, medens den op
holder sig i Havet, let et Bytte 
for fremmede Fiskere. Inde i Lan
det gaar Laksørreden fra Bække 
og Aaer ned til Søerne, som saa 
maa erstatte Havet for dem. 

Bækørreder bliver altid i Bæk
ken, hvorfor man kan være sikrere 
pM selv at faa dem, men den er 
derfor ogsaa udelukkende henvist 
til den Føde, som findes i Bækken. 
Er dennes Tilgang af Føde ringe, 
saa kan.man .heller ikke regnepaa 
et stort Ud hytte. Det er imidlertid 
ikke alene Tilgangen af Føde, 
som Mængden af Laksørred retter 
sig efter. 

Denne kommer først og fremmest 
an paa Legepladsernes Beskaffen
hed og Udstrækning, men ogsaa paa 
tilstrækkelig mange gode Opholds
steder for den yngre og ældre Ør 6 

red samt paa Muligheden af at 
holde Bækken ren for Skadedyr, 
fremforalt for Odder og Rovfisk samt 
-:- Fiskety,e. De Dele af en Bæk, 
som løbe gennem aaben Mark ind
holde altid mere Føde end saa
danne Strækninger, som løber gen
nem Skov. Lyset befordrer Vege
tationen i Vandet og af Vegetati
onen er det lavere Dyreliv afhæn .. 
gigt, som udgør Ørredens Føde. 
Derfor er det urigtigt at plante 
Træer ved Ørredbækken for at øge 
deres Produktion. Dog kan Træer, 
som vokser paa den nordre Side 
af en Bæk gøre nogen Nytte ved 
at skærme for nordlige Vinde, saa 
at Insekterne bedre vil holde til i 
Bækken og derved forøge Luftføden. 

Hvis der ikke findes tilstrækkelig 
mange Legepladser for Laksørreden 
i Bækken, kan saadanne indrettes 
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ved paa Steder med fra 1/2 til 1 
Meters Dybde og langsom Strøm at 
udbrede Grus af en Valnøds til et 
Hønseægs Størrelse. Kort før Lege
tiden bør man rense Legepladserne, 
saa Stenene er fri for Slam m. m. 

Naar en Bæk ikke er befolket 
med Ørred, er Grunden dertil ofte 
den, at den hen paa Sommeren 
bliver omtrent tør. Isaadanne 
Bække bør man hist og her ind
rette smaa Dæmninger, ovenfor 
hvilke der da hele Aaret vil være 
tilstrækkeligt Van d. 

Mindre Damme, der indrettes i 
Forbindelse med Bækken, kan og
saa være til Nytte for Ørredbestan
den. Men paa den anden Side 
samler saadanne Damme ofte an
den F sk, isærdeleshed Gedde, og 
denne kan da udrydde Ørreden. 
Det vil derfor være til Nytte for 
Ørredopdrættet at have disse Damme 
saaledes indrettede, at de kan tøm
mes fuldstændig, saa at al Fisk kan 
tages ud af Dammene, og man kan 
udsætte den Ørred, man vil holde 
i Bækken, ovenfor Dammene. I 
denne Hensigt vil det derfor være 
rigtigt at indrette Dammenes For
bindelse med Bækken med Sluser, 
bestaaende af Brædder lagt oven
paa hverandre paa Kant. Ved at 
borttage en eller flere af disse 
Brædder er man Herre over Hæv
ning og Sænkning af Vandstanden 
i Dammene. 

Inden man udsætter Ørred i en 
Bæk, skal man først sørge for at 
udrydde alle Rovfisk. Selve Ind
plantningen kan ske enten ved øj
neæg, Yngel eller Sættefisk, (d. v. 
s. et- eller to-aarig Laksørred. Og
saa her gælder kun den almindelige 
Regel, at jo lItørre Fisk man ud
sætter, desto sikrere bliver Resul-

tateL Af stor Betydning er det, at 
de forskellige Aldersklasser udsæt
tes paa de rigtige Steder. Anven
der man hertil øjneæg, bør man 
udsætte dem paa grunde Grusban
ker, som i Forvejen er fejede rene. 
Efterat Æggene er udsatte maa de 
dækkes af Grus, der har ensaadan 
Størrelse, at Yngelen kan slippe 
ud mellem Stenene. 

Yngelen udsættes paa de samme 
Steder som Æggene, et-aarig Yngel 
i noget dybere Vand og to-aarig i 
endnu dybere og roligere Vand med 
rigelig Tilgang af Føde, til Ex. hvor 
Bækken slynger sig gennem Ager 
og Eng. 

(Fiskel'ierna). 

Englands Fiskemarked. 
-x-

Blankaal 38-42 Sh. 6 d. pr. draft*) 
gule Aal 33- 40 -
smaa - 30-35-
Gedder 
Karper 
Brasen 
smaa do. 
Laks 
Ørred 

1-2 

3-3 
2-3 

10 d. pr. Pd. 
- pr. Pd. 

8-10 d. pr. Pd. 
6 d. 

6 d. pr. Pd. 
- pr. Pd. 

London d. 19. Febr. 1920. 
E. L. Satomonsen &- Co. 

Kammeraterne. 
-0-

Lidt om Krebsefangst etc. 
De var altid to i Følge. Den ene 

lettede paa Sixpencen. 
Vil Herren købe Krebs? 
Hvad koster de? 
10 Øre for store pæne Krebs, det 

er. d a ikke for meget i disse Tider. 
Jeg vil give Dem felD. 

') En draft er det sanUlle som 21 
engelske Pund. 
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Herren maa huske, jeg har spildt 
min Nattesøvn, og Grejerne og or
dentlig Levemaade er blev en saa 
dyr; vil De give mig otte, skal De 
faa hele Stadsen. 

Hvor har De fanget dem? 
Nede i Kollemosen. 
Er der stadig mange Krebs'? 
Vi har været to om disse 200, og 

naar min Kammerat skal have Halv
delen, kan 8 Øre ikke være fOl'mBget, 
det er store pæne Krebs. 

I gamle Dage gav jeg halvanden 
Øre for Stykket. 

J a, i gamle Dage, det var den 
Gang en Flaske Brændevin kostede 
50 Øre, for den Pris kan vi ik!,e 
arbejde. 

Har De Lov at krebse i Kollemose? 
Lov og Lov,'der er ingen, der 

forbyder det, saa Lov har man vel; 
om Nætterne sover jo de fleste, sao. 
hvem skulde jeg vel spørge, vi be
gynder i Reglen lige i Mørkningen 
og hører op, naar det lysner. 

Hvor krebser De ellers? 
Ja, se forleden var jeg med 

Kammeraten nede i Vintappermosen 
og havdt, lige lagt 15 Brikker ud, 
saa kom han, den nye Vært og tog 
Posen, der var 40 i; han sa'e til 
os: De maa ikke krebse hflr, og saa 
gik han med Dyrene; rigtig modig 
var han jo ikke, men stor er han jo 
heller ikke. - Jeg stod og tænkte, 
skulde jeg tage Posen fra ham, 
men man gider jo ikke ha' al det 
Vrøvl, saa jeg lod ham gaa. 

J a, det var vist ogsaa det klog
este. -

Klogeste, ja, saamænd, men pænt 
var det nu alligevel ikke af den nye 
Vært. 

Hvorfor kalder De ham saaledes? 
Jo, for han har lige købt Gaarden. 
Der kommer De ikke mere? 

N ao. jo, det kan jo hænde, -: men 
De ser altsaa,at det ikke er bar 
For~jeneste, og Tiderne er dyre, 
naar man skal have lidt at leve a', 
- stik mig 16 Kr. -

Jeg købte Krebsene. Ingen Ret 
er som Aborre i Mayonnaise, lagt 
paa Salatblade, og over det hele 
rigelig med Krebsehaler, kogt i Dild 
- og dertil en kold, rød Aalborg. -

Vil De have en Cigar og en 
til Kammeraten ? 

Jeg siger saa mange Tak, - Tak 
skal De have. 

Ude paa Vejen blev Pengene delt, 
og bakkende paa Cigarerne forsvandt 
de begge paa Cykle ad Lyngby til. 

-- - - En smuk Sommeraften 
cyklede jeg gennem Kongens Lyngby; 
det var en af de faa lune Sommer
aftener, som jeg synes bliver færre 
og færre her l Landet. Jeg var 
kommen ud med et sent Tog og 
havde endnu den store Bys La~m og 
Nervøsitet sidd"ende i Kroppen, der
for nød jeg nu den friske varme' 
Sommeraften efter en D ags Slid i 
Forretningen. Da jeg nærmede mig 
Sorgenfri, blev jeg indhentet af et 
Par Cyklister, som snart passerede 
mig. Jeg kendte dem begge, det 
var Kammeraterne. De lettede paa 
Sixpencen og sa'e "God Aften".-

Naa, skal De ud at arbejde i 
Nat? Værktøjet hang paa Cyk-
lorne og paa Ryggen. 

Ja! - Det skal vi vel. -
Maa jtlg sIaa Følge med Dem? 
Han sao. lidt paa mig. 
Ja, vær sao. god. -
Jeg havde pludseIigfaaet Lyst til 

at blive sat ind i Krebsefangst, og 
en bedre Læremester kunde jeg 
maaske daarlig faa. 

J a, sao. viI jeg tillade mig at slutte 
mig til Dem i et Par Timers Tid . .-
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Jeg husker godt, at jeg den Af
ten havde det saaledes, at jeg kunde 
have Lyst til at tilbringe nogle Ti
mer sammen med et Par saadanne 
løse Eksistenser, som jo oftest er 
godmodige og fOl'llojelige, naar man 
behandler dem som ligestillede, men 
som er mindre behagelige, naar man 
ser dem over Hovedet. Disse Folk 
har instinktmæssig Hespekt for Per
soner, der er større end de selv og 
tilsyneladende i legemlig Henseende 

. er dem overlegne. 
Turen gik over Holte. 
Ved Rudersdal, hvor Vejen deler 

sig, drejede Kammeraterne ad Hørs
holmvejen og fortsatte et Stykke ned 
ad den; efter at have fulgt den en 
Tid, svingede vi ned aå en Sogne
vej ad Høsterkjøb til; her ligger en 
Del V andhull er, som er opstaaet ved, 
at der i tidligere Tid har været 
Tørveskæreri. 

Ved en lille Plantage standsede 
vi, og Cyklerne blev skjulte i Un
derskoven. 

Jeg overlod en af Kameraterne 
dette Arbejde. 
. Vi gik ned til Moserne, og Ar
bejdet begyndte. Der blev lagt Brik
ker ud, han jeg fulgtes med, lagde 
15 ud og hans Kammerat antagt>lig 
lige saa mange. 

Da han ',ar færdig med Nr. 15, 
gik han tilbage til Nr.log trak 
den hurtig op - 4 ret store Krebs 
kravlede i Nettet og blev puttede i 
Posen, og Brikken blev lagt ud 
samme Sted, - Nr. 2 Brik in
gen Krebs. Den blev lagt forsigtig 
ud, men nu 3 - 4 Alen fra, h vor 
den laa. 

"Den var De ikke saa heldig med," 
bemærkede jeg. 

Næ, det gælder jo om at finde 

"Perken". 

"Hvad er "Perken", spurgte jeg. 
Han saa paa mig -- Ja, "Perken" 

det er der, hvor man sætter den, 
forstaar De, forsaavidt man da er 
heldig. 

Nu var det mig, der saa paa ham 
jeg var lige klog. 

Han gik til 3die Brik og fik 
to Krebs, som gik i Posen - og 
han fortsatte videre uden min Led
sagelse, hans Krebsefangst var mig 
ikke fremmed; jeg søgte lidt væk 
fra Mosen, og paa en lav Skraaning, 
hvor jeg diskret kunde skimte Kam
meraten, smed jeg mig. Denne 
Maade at kreb&e paa, val' ikke in
teressant, den forekom mig saa lidet 
sporismæssig, at jeg vistnok aldrig 
vilde bJive forfalden til den. Den 
eneste sportsrnæssige Krebsemaade 
er med død Skalle paa en Snor; 
man haler Skallen forf!igtig ind, stik
ker en Ketscher paa en lang Stang 
under den for at fange de Krebs, 
der har haget sig fast i Fisken, og 
som først slipper Taget, naar Skal
len er tæt ved Vandets Overflade. 
Saaledes giver man dog Krebsene 
en Chance, og der hører lidt Be
hændighed til at krebse paa denne 
Maade, men det giver jo ikke saa 
stort udbytte. Maaden, som Kam
meraterne krebsede paa, var sikrere, 
den gav Udbytte. - Jeg strøg en 
Tændstik og saa paa mit Ur, Klok
ken var over 11. Duggen faldt -
Sommernatten var klam jeg læng
tes efter min Seng efter Dagens 
Slid, gik hen og fandt min Cykle, 
og cyklede til den hjemlige Arne 
for en Times Tid efter at hvile i 
Søvnens Arme. 

Den næste Morgen ved Syvtiden 
bankede det paa Døren - det var 
Kammeraterne med Fangsten fra i 
Nat. 
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Naa, hvor mange fik De saa? 
Omtrent 300. 
Skal· vi sige 20 Kr. fOl' hele 

Stadsen? 
Ja, hvis De giver en Cigar iLid

køb til mig og Kammeraten. 
Jeg slog til. 
Sig mig, hvorfor eykler nu Deres 

Kammerat stadig med DeHl herned, 
det var dog strengt taget ikke nød, 
vendigt, naar De alene besørger 
Handelen? 

Jo, jeg skal jo sige Dem, jeg vil 
helst ha'e, det skal gaa ærligt til, 
min forrige Kammerat beskyldtA 
mig for, jtlg snød ham saa blev 
vi· Uvenner, og det er saa kedeligt 
at sIaas med sine egne Kammera
ter. -

Siaas hvordan det'~ 

Ja, ser De, saadan noget kan man 
jo ikke lade sidde paa sig, og saa 
vankede der; men det kan ikke be
tale sig, for jeg fik revet min gode 
Trøje ilu den Gang, og jeg blev saa 
plettet paa mit nye Tøj af hans Næse
blod, at hele Fortjenesten gik -
og jeg skulde have været paa Trav
banen den Dag det blev jeg og
saa snydt for. Nej, ærlig skal man 
være, og derfor tager jeg Kamme
raten med - jeg skal ingen Slud
der have om den Ting mere. 

Kammeraten besøgte mig 
ofte, Daar Fangsten havde været god, 
og altid var de to i Følge; hos mig 
var de altid velkom)le, thi husk: in
gen Ret er som Krebseh aler i Dild, 

lagt paa kogte Aborrer i Mayon
naise med Hovedsalat under. - En 
noget forvænt, god Ven hævdede, at 
en Flaske Steinwein Boxceutel er 
denne Ret værdig; jeg giver ham 
Ret - til Nød kan en' Flaske RUdes
heimer gaa hertil, men har man ikke 
det ved Haanden, anbefaler en 

kold, rød Aalborg. C. 8. J. 
(LystfiskeJ'i-Tidendc). 

Fiskeriinspektør 
Landmark. 

-0-

Under 1. Januar 1920 har Fiskeri
inspektøren for de norske Fersk
vandsfiskerier, cand. jur. Lan~mark 
efter Ansøgning faaet sin Afsked. 

Fiskeriinspektør Landm.ark er født 
1842 og' har været i Statens Tje
neste i mere end 50 Aar, samt væ
ret Fiskeriinspektør i over 45 Aar. 
Det er saaledes en usædvanlig lang 
Embedsgerning, der ligger bag ham. 

Fiskeriinspektøren har d a ogaaa 
den store Tilfredsstillelse, naar han 
ser tilbage paa sit Virke gennem de 
mange Aar, at kunne konstatere en 
meget betydelig Fl'emgang indenfor 
det norske FerskvandsfiBkeri. 
Navnlig har han ved Bygningen af 
Laksetrapper og ved Organisationen 
af den kunstige U dklækning af Laks 
og Ørred forstaaet at fremhjælpe 
Laksefiskf'riet paa en saadan Mande, 
at dets Udbytte er steget til mere 
end det dobbelte i hans Funktions
tid. 

Vi ønsker Fiskeriinspektøren man
ge gode, fredelige Aar efter hans 
lange A.rbejdsd ag, 

·Red. 

Fiskeriet "Aalykke" pr., Lunderskov 
tilbyder p .. ima Ojneæg. 'Yngel og Sættefisl.: af Bæk-. Kilde
og Regnbueø .... ed samt Sættefisk af Karpe .. og Suder til bil
ligste Prise... Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhente8 paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J, C. Christensen. 
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. Portio"ns.Ørred, 
.tørre ørred, Karper øg Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

~'iskene afhentes i Specialvogn paa Sælg~rens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c59~}fd8K fi)amHullur .. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes ol' afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
Fiøchhandlnnat, Bel'U" 40, 

Lehrterlitrasse U~-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Filkeriinspektør, Magister Uhr. Løftinat. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Udsigterne for vor 
Fiskeeksport. 

Meddelelse fra Eksportudvalget. 
-0-

Alle er sikkert klar over, at Ud
sigterne for vor Fiskeeksport er 
meget mørke, og det er med bange 
Anelser, vi gaar Foraaret imøde. 

For om muligt at afværge en 
Katastrofe for Fiskeriet allerede nu 
i kommenQe Foraar, blev der i 
Landbrugsministeriet d"n 20. Fe· 
bruar afholdt Møde, hvori Repræ
sentanter for Udenrigsministeriet, 
Landbrugsministeriet, Fiskehande
len, samt Fiskeriet deltog. 

Der herskede fuld ForstaaEl)se og 
Enighed om Sagens Alvor og tillige 
Enighed om at gøre Forsøg paa at 
forbedre Eksportforholdene dels 
ved mere stabil Forbindelse med 
det engelske Marked, dels ved, om 
muligt, at faa' det tyske Marked 

aabnet for i hvert Fald dansk Sild 
og dermed en Ordning om Kredit 
til Tyskland. Om det vil lykkes 
at føre disse Tanker og Forslag ud 
i Livet, vil den nærmeste Fremtid 
jo vise. 

Vi kan forvisse Fiskerne om, at 
intet brugbart Middel til en For
bedring af Forholdene vil forblive 
uforsøgt, og at Forsøgene paa en 
Forbed ring maa ske hurtigt. 

Dansk Fiskeriforenings 
Eksportudvalg. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Stalling Fangst. 
-0-

Fra det svenske Fiskeri- og Jagt
blad "Från Skog och Sjo" for !ste 
Marts gengiver vi nedenstaaende 
Beretning, som er taget fra "Tids
skrift for Jakt och Fiske," Finland. 

Sommeren 1909 - en dejlig, smuk 
og varm Aften - var jeg med min 
Hustru og vore to smaa Drenge 
paa Sommerfuglefangst i Nærheden 
af mit Hjem ved Grænseelven. 
Pludselig suser en Cycle hen imod 
os, Cyclisten hopper af - og en 
ung, spæn stig Mand præsenterer 
sig som W rede Forstmester. -
Han var den foregaaende Dag kom
men til Egnen, SOlll Stedfortræder 



38 J'erøkyandlfiøkeribla.det Nr. 6 

for Forstmesteren og gjorde nu 
sine Visitter hos de faa Standsper
soner, der fandtes paa disse Egne. 
Af en Ven havde han faaet at vide, 
hvor mit Hjem var og desuden 
faaet det Raad at holde Udkig med 
en lang Person, som van-drede om
kring med et Sommerfuglenet. Paa 
den Maade havde han fundet os. 
Han blev budt hjærtelig velkommen 
i vort Hjem og blev hos os om Af
tenen - og Venskabet med dette 
fint dannede, sympathetiske Menne
ske var snart sluttet og holder den 
Dag i Dag. 

Siden tilbragte vi mange hygge
lige Timer sammen i vort Hjem og 
ude i Marken paa mange Slags Ture 
og Ekspeditioner. 

Det han interesserede sig mest for 
var Sportsfiskeri, særlig efter Ørred 
og Stalling, men endnu havde han 
ikke haft Lejlighed til selv at prøve 
det. 

Han trængte sig dog ikke paa, 
men spurgte blot, om han maatte 
faa Lov til at være med mig en 
Gang, naar jeg selv vilde ud paa 
en Fisketur. At jeg med Fornøjelse 
tog hl1m med, fulgte ganske af sig 
selv. At disse Ture i hans Selskab 
vilde blive meget fornøjelige, vidste 
jeg, saameget havde jeg allerede 
lært denne sympatetjske unge Mand 
at kende. - Det galdt kun om at 
have Taalmodighed og vente, til vi 
fik et passende Vejr. 

Saa en solrig, varm Juli af ten 
startede vi med Rygsæk, Kaffekande 
og Fiskegrejer. Vi havde omtrent 
Ph Mils Vej at gaa til Sirkka By 
og derfra ca. l Mils Rotur til mit 
sædvanlige Logi i T-torp, der laa 
i Nærheden af de gode Ørred- og 
Stallingførende Vande, hvor vi skulde 
prøve vor Lykke. 

I T -torp boede den Sommer en 
af mine -Kammerater T. N. med sin 
Familie. T. N. var en meget ivrig 
Sportsfisker, og da han tillige var 
en heldig Fisker, var jeg altid glad 
ved at slaa Følge med ham. 

Turen over de vakre Fjelde var 
herlig i den lyse Sommernat, fraset 
den Plage, som Myggene foraarsa
gede os. Saa snart vi imidlertid 
var kommen i Baaden og nogle faa 
Meter fra Land, hørte denne Plage 
heldigvis op, og vi nød ret den 
dejlige Sommermorgen. Da vi lan
dede i T-torp blev vi straks mod
taget af Værtinden, som allerede 
var oppe - men Herskabet N. sov 
endnu. Vi fik saa Kaffe med godt 
Brød, tog os et Bad for at faa 
Sveden efter der: natlige Spadsere
tur skyllet af Kroppen og satte 08, 

efter at være klædt pøa, oppe pall. 
Strandkanten for at nyde Naturen, 
som særlig nu syntes os vidunderlig. 

Isærdeleshed var Wrede begej
stret. Han saa disse herlige Om
givelser for første Gang, en dejlig 
varm og solrig Julimorgen med 
milevide, spejlblanke Vande og høje 
skovklædte Holme og Fjælde. Den 
meste Tid sad vi tavse; det var for 
smukt til at lade sig forstyrre ved 
Samtale, og det behøvedes heller' 

. ikke. Men vi trængte ogsaa. til 
Hvile, efterat have vaage t hele Nat
ten, og søgte derfor snart til det 
Værelse, der var indrettet til os t 
en lille Fløj af Bygningen. 

Efter nogle Timers Forløb væk
kedes vi af min Ven T. N. og sam
Jedeskort efter alle ved vor flinke 
Værtindes gode Middagsbord. Ef
termiddagen forløb derefter meget 
behageligt. Fru N. var Malerinde, 
og vi fik her ude i Ødemarken Lej
lighed til at nyde fin og lødig Kunst. 



!tr. 6. 'erøkvandsfisk.eribladet 

Saa faldt Samtalen da ogsaa paa 
Fiskeriet og N. fortalte, at han Af
tenen i Forvejen havde fanget en 
Del Ørred i Kaaranesfossen, som 
ligger i Nærheden af T-torp. Vi 
besluttede imidlertid denne Gang 
at realisere en i lang Tid planlagt 
Tur til en Fos, som laa c. 1 Mil 
derfra, da der der skulde findes 
megen Stalling. 

T. N.s Rorkarl - en ca. 50-aarig 
tyk og munter Person, som var sin 
Arbejdsgiver meget hengiven, og 
som kendte Egnen ud og ind -
tog vi med paa Turen. Da han 
desuden havde et uudtømmeligt 
Forraad af fornøjelige Historier og 
besad mere end almindeligt Talent 
til at fortælle dem, og da han paa 
sine Vandringer ofte var kommen 
i Berøring med Standspersoner og 
lært at være en Smule tjenende 
Aand, var han et Fund for N. og 
hans Frue her i Ødemarken. Man
den kaldtes kort og godt ved sit 
,Fornavn o~ det var Erkki. 

Allerede Roturen over det smukke 
og spejlblanke Vand var vidunder
lig, men dog en Smule ensformig, 
hvorfor vi ogsaa med Glæde be
tra.gtede Bredden, som vi kom nær
mere og nærmere. Forinden vi 
naaede til Land, nød vi dog en Del 
af vor medbragte Mad til en god 
Kop Kaffe. Dette gjorde vi for 
Sikkerheds Skyld, thi skulde Fisken 
vise sig at være rigtig bidelysten, 
ur det meget usikkert, naar vi fik 
Tid til at spise igen. Sas. trak vi 
Lod om, hvor hver af os skulde be· 
gynde Fiskeriet, og derefter van
drede vi op til Stedet, hvor Fiske
riet skulde gaa for sig. Her traf vi 
Folk, som havde. været ude at 
bjerge Hø,og som nu, efter at være 
færdige med derel! Arbejde, var 

ved at samle sine Sager sammen 
for at tage hjem. Vi hilste paa 
dem - og jeg spurgte den ældste, 
en Gaardejer fra Egnen, om han 
vidste noget, om der var nogen Fisk 
i Sommer. "Jo, vel fandtes der 
Fisk, men Kunsten var jo at faa 
dem paa det tørre, og det er ikke 
altid saa let", føjede han spydigt 
til. Erkki, som netop var i Færd 
med at skyde Baaden ud for at ro 
N. over til den ,anden Bred, som 
de to havde faaet for deres Part, 
hørte Bondens Svar og fandt d~t 
baade overlegent og især for os Fi
skere for ringeagtende, svarede ro~ 
ligt: "Men nu er der kommen Karle 
til Fossen, som nok skal faa Fisken 
paa det tørre, hvis der da er no
gen Fisk". Den gamle Bonde stod 
lidt og saa paa mine Grejer, me· 
dens jeg gjorde dem i Stand, og 
gav derefter til Svar: "Da maa det 
i alle Tilfælde være med stærkere 
Grejer end det Strømpegarn der" -
hvorpaa han til yderligere Pointe. 
ring spyttede en brun Straale hen 
imod Erkki, steg i Baaden og roede 
sin Vej, medens Erkki sagde: "Det 
skal Du faa at se, Gamle, det kan 
Du stole paa". Erkki var vred, 
saavel paa egne som paa vore Vegnej 
og han mumlede noget om, at han 
nok skulde betale Gubben for hans 
Ringeagt for vort Stallingfiskeri. Og 
saa roede han og N. til den anden 
Bred. 

Wrede og jeg havde roligt hørt 
paa E.s rappe Svar, medens vi vare 
travlt beskæftigede med at vælge 
Fluer. .Dette var et Arbejde, som 
krævede begge Hænder, og da Myg~ 
gene derved fik rig Lejlighed til 
at finde Angrebspunkter, var vi ved 
at forgaa af Smerte, saalænge det 
stod paa. Men ogsaa denne Plage 

J 
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fik en Ende, og vi var endelig fær
dige til at begynde. 

Medens vi var beskæftigede med 
at paasætte Fluerne, havde allerede 
flere prægtige Plask i Nærheden 
givet tilkende, a.t der var stor Stal
ling i Farvandet, og nu galdt det 
om at faa Fluen til at falde saa 
nær som muligt ved Fisken. Inden 
Fluerne naaede Vandet, mødtes de 
af to prægtige Stallinger - og Le
gen begyndte. Snart var Tiden 
inde, og jeg bugserede de i Vand
spejlet plaskende Stallinger ind til 
W., som med Ketseren sænket un
der Vandoverfladen ventede paa 
dem. Den ene Stalling sled sig 
dog løs i det afgørende Øjeblik, 
men den anden gik i Ketseren. 
Uheldet var dog snart repareret, 
thi med det første Kast jeg igen 
foretog, havde jeg atter to Stallin
ger paa Krogene, og begge disse 
to var vi saa heldige at faa. Endnu 
tog jeg nogle Stykker paa samme 
Sted, medens W rede hjalp mig med 
at faa dem paa Land, men saa 
overlod jeg Pladsen til ham, idet 
jeg sørgede for, at han havde de 
samme Fluer, som jeg havde haft 
saa godt Held med, og gik selv 
nogle Meter højere op. Men dit W. 
trods ivrige Forsøg ingen Bid fik, 
lod jeg ham komme op til den 
Plads, jeg stod paa, og hvor jeg 
allerede havde faaet flere gode 
Fisk. 

Stallingens Yndlingsfl1ol.er var denne 
Aften "Knoch-y-Bonhdu". "Lees Fa
vorit", Yellow- og Orange Dun", 
andet Flueudvalg behøvedes ikke. 
Af samme Slags Fluer gav jeg der
for W. af mit Forraad, og da han 
ikke behøvede at gøre lange Kast, ef
tersom Skallingen gik nogle faa Meter 
fra Bredden, og han aldeles ikke 

kastede daarligt - var det som 
om det var forhekset, at han ikke 
fik et eneste Bid. W. var dog taal
modig og blev ufortrødent ved. Ef
ter mit Forslag byttede han flere 
Gange Flue og tog Plads efter 
min Anvisning, men intet hjalp. 
Det var ganske uforstaaeligt med 
hans Uheld. Flerl1 Gange kastede 
jeg mine Fluer paa Steder, hvor 
Stallingen slog efter Insekter, og 
hver Gang fik jeg Bid. Det var 
Stallinger af samme Størrelse og 
Udseende. De vejede ca. 800 gr. 
og var som støbte i en Form. W. 
blev ufortrødent ved, og jeg byt
tede stadigvæk Plads med ham, men 
da Fisken holdt op med at bide, 
hvor han kastede sine Fluer, væg
rede han sig tilsidst ved at bytte med 
mig. Det endte sluttelig med, at 
det blev ganske ubehageligt for 
mig, men Wrede var sig selv lig, 
!!kønt han ogsaa var forbavset over 
Resultatet. Han syntes, at det var 
ganske naturligt, at jeg, som gam
mel, rutineret Fisker fik saa megen 
Fisk, da der nu engang fandtes saa 
rigeligt af dem i denne Fos, og at 
han aldeles ingen fik. Men For
skellen i vor Maade at fiske paa, 
var efter mit Skøn ikke saa stor, 
at Fisken burde bryde sig derom, 
isærdelesned da den var saa flink 
til at bide, som det var Tilfældet 
denne Nat. Og Stallingen plejer 
ikke at være saa kræsen med, paa 
hvilken !.1aade Fluen serveres den 

Hovedsagen er, at den ser 
naturlig og lokkende ud. Og det 
besynderligste var, at dt>r i tidligere 
Tid var fisket meget sjældent med 
Flue, saa Stallingen burde ikke 
kunne gøre Forskel paa, hvem der 
bød paa Fluerne. 

Da Wrede fandt, at alle hans For .. 
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søg var frugtesløse, kom han til 
mig med Ketseren. I PauBerne 
samlede han alle de Stallinger sam
men, jeg havde fanget og lagde 
dem paa Rad; laIt blev det til 3G 
Stykker, hvoraf de 31 var, som 
nævnt, som støbte i samme Form. 

(Fortsættes). 

Detdanske Fiskemarked. 
-o 

London den 4de Marts. 

Blankaal 25 Sh. l 
gule AaI 20-30 Sh. pr Draft 
smaa - 15-25 .' 
Gedder 9-10 d. ) 
Karper 1 Sh. 3 d.-l Sh. 9 d'l 
Brasen 8-10 d. Pd 
smaa Brasen 4 d. jPr.. 
Laks 3 Sh. 6 d. 
Ørred 2 - 6 -

E. L. Salomonsen & Co. 

Nedsatte Udvalg til 
"Det første alm. danske 

Fiskeristævne" 1920, 
-0-

Udvalg til Afholde af Kapsejlads 
for Lystyachter. 

Andreas Christoffersen, Vinhandler, 
Formand. 

Typograf Markussen. 
Fiskeexporter Axel Nielsen. 
Fabrikant L. H. Schytt. 

Udvalg til Afholdelse af Kapsejlads 
for Fiskefartøjer. 

Fisker M. J. Rasmuflsen, Formand. 
C. Honore. 

I<'iskeexportør. H. Munck. 
Fisker P. A. Pedersen. 

Udvalg til Fremstilling af fersk Fjsk. 
Fiskeexportør Martin Nielsen, ,For

mand. 

Fiskeexportør Chr. L. Hansen. 
Fisker H. P. Larsen. 
Fiskeexportør Holger Munck. 
Fiskehøjskoleforstander A. Otter-

strøm. 

Udvalget for Samlinger, Foredrag, 
Møder, etc. 

Fiskerhøjskoleforstander A. Otter
strøm, Formand. 

Fisker K. V. Hansen. 
P. A. Pedersen. 
'M. J. Rasmussen. 

Fabrikant F. ~1. Spindler. 

Udvalget for Motor- & Baadudstill ing 
i Havnen. 

Havnefoged F. Schmidt, Formand. 
Fiskeexportøl' Martin Nielsen. 
Fisker. M. J. Rasmussen. 

Reklame· & Presse udvalg. 
Bladhandler Chr. V. Andersen. 
Redaktør Ernst Brændgaard Jensen. 

Johs. J. Jørgensen. 
Redaktionssekretær Rich. H. Jør

gensen. 
Fiskerhøjskoleforsfander A. Otter

strøm. 

De int~rnationale Havundersøgelser 
Det første Møde efter Krigen. 

-0-
Det internationale Raad for hy-

drografisk biologiske Havundersø .. 
har Møde i London i disse Dage. 

Vore befjedrede 
Vintergæster. 

Af A. L. V. Manniohe. 
-o-

l et Par foregaaende Artikler 
førfe vi Læseren*) ud i Mark og Have 
for der at stifte Bekendtskab med 
nogle af de Fugle, der hører hjemme 
højere mod Nord, og som kun i 

') af »Dyrevennen«. 



42 rersk.vl\ndsliskeribll\de~ Nr. ~. 

Vint~rtiden, naar Forholdene bliver 
dem for barske i deres Hjemstavn, 
søger Gæstfrihed hos os. 

Slige Besøg kan, som tidligere 
sagt, være ganske kortvarige; dette 
gælder saadanne Arter, hvis Vin
terophoJdssted ligger endnu længere 
mod Syd, og som derfor kun hol
der Rast paa vore Enemærker for 
nogle faa Dage - ja, ofte kun for 
nogle Timer. Vi' har dog ogsaa 
befjedrede Vintergæster, der. saa at 
sige betragter Danmark som deres 
andet Hjem, og som for flere Maa
neder tager Ophold her. Dette I 

gælder foruden nogle Smaafugle 
og enkelte Rovfuglearter især 
Svømmefuglene. 

Tusinder og aiter Tusinder af 
Ænder, Gæs og Svaner søger om 
Vinteren Tilflugt dels i vore Ind
søer, dels i Bugter; Fjordf', Vige, I 

og Bælter. Ogsaa adskillige Maage
arter tager langvarige Ophold paa 
de danske Enemærker i Efteraaret 

• og Vintertiden. 
Medens vore nordlige Vintergæ

ster blandt Smaafuglene vel maå 
kunne siges at nyde en nogen~unde 
uforstyrret Tilværelse under deres 
Besøg hos os, idet Jagtloven forby
der Drab eller Fangst af dem, stil
ler Forholdene sig desværre helt 
anderledes' for Svømmefuglene. De
res Størrelse, velsmagende Kød og 
yppige Fjerklædning er tilsammen 
Faktorer, !!'Om skaffer dem mange 
Forfølgere blandt Befolkningen. Det 
er navnlig Fiskere og professionellt» 
»Strandskytter", der gør sig en ret 
indbringende Levevej gennem J ag
ten paa de fremmede Svømmefngle, 
og Loven hjeIl!ler Ret til inden for et 
vist Tidsmm at skyde og fange disse. 

Det er uhyre Mængder af f. Eks. 
Dykænder, Knortegæs og Svaner, 

der maa lade Livet under deres 
Vinterophold i vore Farvande, og 
de J agt- og Fangstmetoder, der 
ofte kommer til Anvendelse ved 
Efterstræbelsen af dette Fuglevildt, 
er ingenlunde til Ære for Udøverne. 
Alle humane og jagtlige Hensyn 
trædes tit under Fødder ved slige 
Lejligheder, hvor det kun gælder 
om at komme i Besiddelse af sall 
mange Fugle som muligt, selv om 
der under disse Bestræbelser an
skydes eller lemlæstes flere end 
der dræbes paa Stedet. , 

Hensigten med denne lille Afhand
ling er imidlertid at vise og for
tælle om nogle flere af vore be
fjedrede Vintergæster og ikke i 
Enkelthederne paapege de Misbrug, 
der gaar i Svang under Forfølgel
sen af dem. 

Lad os i Dag _. det er en ret 
kold og lidt barsk Decemberdag -
van dre ud til en større, dansk In dsø. 
Vi kan jo vælge Furesøen og for
trinsvis henlægge vor Vej til Søens 
østlige og nordlige Bredder, hvor 
Skov og Haver netop i Dag yder 
Læ for den skarpe Blæst fra N. O. 
Lige fr!l. Bredden og til et godt 
Stykke ud i Søen er Vandet roligt, 
og Svømmefuglene er derfor for
trinsvis forsamlede her. Vi kan 
komme dem ret nær, naar vi for
sigtig lister os frem mellem Træer 
og Buske, og Brugen af den med
brllgte Kikkert er derfor i de fleste . 
Tilfælde overflødig. Det har i de 
sidste Dage været nogle faa Gra
ders Frost, og de fleste mindre, 
ferske Vande er tillagt med Is. 
Desto flere Fugle har der samlet 
sig i denne store, dybe Indsø, som 
holder sig aaben adskillige Dage 
læng~re end Moser, Damme og 
Smaasøer med grundt Vand~ 
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Idet vi. passerer nogle mægtige 
Graner ved Søbredden, styrter en 
større, mørkfarvet Rovfugl med ra
ske og elegante Vingeslag ud fra 
Tykningen. Fuglen tager Vej ud 
O1'er Søen og vækker stor Opmærk
somhed blandt de store Andeflokke. 
Vi ser straks paa Fuglens Udseende 
og Flugt, at det er en Vandrefalk 
- Ændernes allerfarligste Fjende 
blandt Rovfuglene. Nu gælder det 
derfor om for vore Ænder at bære 
sig fornuftigt ad og ikke i Befip
pelsen at begaa Dumheder. 

gaar det i jævn " Glideflugt" til 
den nærmest passende Ædeplads : 
en Jordforhøjning, et Markdige, et 
stort Træ el. lign. 

Alt dette ved Ænderne god Be
sked med. Derfor bliver de lig
gende ,som fastnaglet til Pletten. 
Det falder dem ikke ind at tage til 
Vingerne, og først naar Rovfuglen er 
forsvundet i Skoven hinsides Søen, 
begynder de igen at røre pas sig. 
De rejser sig op paa Halerne, ba
sker llled Vingerne, tager Dukker
ter og svømmer smaasnakkende 
rundt mellem hverandre, øjensyn
lig glad over den skumle Freds
forstyues Forsvinden. 

(Fortsættes.) 
(Dyrevennen). 

Averter i Medlemsbladet! 

Vandrefalken er en fænomenal 
Flyver, den er tillige i Forhold til 
'sin Størrelse (som en stor Krage) 
overordentlig kraftig i Legemsbyg
ning, og dens Næb og Kløer er 
ikke til at spøge med. Denne Rov
fugl nedværdiger sig aldrig til at 
gribe et Bytte, der ikke er "paa i 
Vingerne", og den søger derfor be-,I 
stan dig at faa den eftertragtede Annoncer. 
Fugl til at forlade Vandet, Jorden -0-

eller Træet, forinden den "vilde I 100,000 øjneæg 
.lagt" tager sin Begyndelse. I eventuelt Yngel af Bækørred er bil-

Er det f. Eks. en l<'lok svøm- lig til Salg hos 
mende Ænder, Vandrefalken har J. P. Nissen Jøker. 
Kig paa, lidder den stille og skjult, Kildevæld Fiskeri pr. Yejlc. 

indtil Flokken letter. Som et Lyn 
farer den saa over de intet anepde 
Fugle, søger øjeblikkelig at faa en 
af dem skilt ud fra Selskabet, hvor
efter den med en forbløffende Sik
kerhed og Fart ved et Stød oven 

fra griber den skrækslagne And I 
med sine frygtelige Kløer, og saa 

og 
Energisk 
interesseret 

ung Mand søget· Plads til 1. Maj 
som Fiskemester eller Assistent, ved 
et absolut første Klassea Dambrug. 
Mulige Tilbud bedes snarest sendt 
til Bladets Kontor under Billet mrk. 
111. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima 8jneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
or Be,Dbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil-
1I,.te Prber. Portionsørred, større Ørred. Karper og Suder købel 
og afhente. paa nærmeste Baneøtation mod Kontant. 

J. O. Ohrløtenllen. 
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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 Betalin,. =====--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c5!1rUodsll 0amllultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwv. 

P. Hansen &: P. JørgensenJ 

Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes o, afhentes med Speeialvogn paa nærmede 
Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. --' 

G. Domaschke, 
I'i.ehhandhtng, Berlin 4.0. 

Lehrtentrasse lS-Hl • 

. Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Filkeriinspektør, Magister Cbl'. Løfting. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BogtrYkkeri (Aktieselskab) ved Rasmusun-Kro,ilh. 
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fimene i denne Mælke har den Egen
skab at kunne kredse omkring for at 
søge efter Æggene j men alligevel 
kan Befrugtningen blive vanskelig 
nok j thi Sædfimenes Levetid hos 
Gedderne er kun nogle faa Minut
ter, efter at de er komne i Berø-

Ud l k · f G dd · ring med Vandet. Efter den Tidø 
li re nIng a e er I l Forløb dør de, hvis De ikke for-

aabne Vande. inden har fundet et Æg, der net- . 
-0- op er gydt. 

Fra N aturenll Haand er Klæk- Man vil heraf forstaa, at det bli-
ningen af Geddeyngel ikke særlig ver Mindsteparten af Æggene, der 
begunstiget. Fra det Øjeblik Æg- bliver befrugtet, naar Naturen selv 
get forlader Moderfisken og til faar Lov til at raade. Og selvom. 
den Tid, da den lilJe Geddeunge Befrugtningen lykkes, er det der- . 
kan færdes frit omkring og begyn- for langtfra givet, at det lille Fo
de sin Rovdyrtilværelse, er Ægget ud- ster fa ar Fred til at fortsætte sin . 
sat for allehaande Farer, og kun Udvikling. Alle Vegne lurer Fa
en ganske ringe Procent af de rerne paa det - Fiskene vil sluge 
gydte Geddeæg bliver til store Eisk. det og Vandinsekterne betragter 

Den mest skæbnesvangre Periode det, som et letkøbt Bytte Og en
for Geddeægget er selvfølgelig de delig er ofte selve Naturforholdene 
første korte Minutter straks efter, det imod. Hvormange Millioner af 
at det er gydt. Da gælder det om, Geddeæg gaar saaledes ikke aar
at det mødes med en Hanfiaka Sæd- ligt tilgrunde, fordi Gedderne un
fim, saa det kan hlive befrugtet og der deres Leg er kommen for højt 
derved faa Held til at fortsætte op i Grøfter og Enge, saaledes at 
sin Tilværelse. I de frie Vande er de befrugtede Æg dør Kvælning!l
dette ingenlunde saa lige til; thi døden pall. Grund af, at Vandet hen 
vel søger den modne Hanfisk at paa Foraaret synker i Søen, og 
gyde sin Mælk udover Æggene, saa Æggene derved kommer til at ligge 
snart de kommer i Vandet, og Sæd- paa tørt Land. 
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HvismaJl derfor vil forøge sin 
Geddebestand. hjælper det, af de 
anførte Grunde, ikke at frede Ged
derne i Fredningstiden og sas sia a 
sig til Ro med, at Naturen nok 
skal sørge for Resten. 

Det er kun i Søer med aldeles 
fortrinlige Legepladser, at et saa
dant Ræsonnement slaar til; under 
almindelige Omstændigheder vil det 
knibe at holde Bestanden oppe, 
hvis den bliver henvist til at klare 
sig selv, samtidIg med at den bliver 
haardt beskattet. 

I Søer hvor Fiskeriet f. Eks. 'er 
anlagt med Sportsfiskeri for øje, 
og man derfor ønsker en særlig stor 
Geddebstand, kan det derfor ogsaa 
værA nødvendigt at søge Bestanden 
ophjulpen ved kunstig Udklækning 
i Søen og da saaledes, at de beo 
frugtede Æg tillige skærmes for 
ydre Fjender under Udviklingen. 

Selve den kunstige Befrugtning 
af Geddeægget er ikke nogen sær
lig vanskelig Proces, naar man kun 
er tilstrækkelig kendt med det Ma
teriale, man arbejder med. Som 
før omtalt, ved man, at Sædfimet 
i Hannens Mælke, altsaa det Emne, 
som bevirker Æggets Befrugtning, 
kun lever nogle faa Minutter efter 
at det er kommen i Berøring med 
Vandet; man maa altsaa sørge for 
- under Processen - at udnytte 
disse enkelte Minutter. Tillige ved 
man, at det modne Geddeæg kort 
efter at være gydt begynder at op
tage Vand i sig, og naar der er 
gaaet tilstrækkelig lang Tid viI dette 
bevirke, at den Aabning "Mikropyl
kanalen" som Sædfimet skal trænge 
ind igennem for at naa til Æggets 
"Kærne", lukker sig, og al Be
frugtning er dermed udelukket. 
For det nylig grdte, modne Æg 

gælder det derfor ogsaaom, at 
passe nøje paa, at der ikke kom
mer Vand i dets Nærhed, før alt 
er parat til Befrugtningen. 

Efter disse indledende Bemærk
ninger skal vi gaa over til at om
tale, hvordan man almindeligvis bæ
rer sig ad med den kunstige Be-. 
frugtning af Geddeæg. 

Til Klækkeapparater benyttes gær
ne firkantede Kasser, som er l/2m 
paa hver Led og ca, 20 cm høje. 
Paa de to Sider er de forsynede 
med fin Tvivst, hvorigennem Van
det frit kan cirkulere. Deres Bund 
er endvidere dækket af et Lag 
Enebær- eller Granris og som 
Laag har de et Stykke tætmasket 
Staaltraadsfletning, som hinderer 
Æggenes Fjender i at ødelægge 
dem. 

Disse Kasser anbringes ved Hjælp 
af fire Pæle til hvert Hjørne saale
des, at de holder si'g i Vandets Over
fla(ie, og saaledes at Æggene altid 
er dækk kede af et lille Lag Vand. 

For at Klækningen kan foregaa 
nogenlunde hurtigt og sikkert, bør 
man ogsaa anbringe Kasserne paa 
et lunt, solbeskinnet Sted f·. Eks. i 
en lun sivomkranset Bugt. 

Forinden Arbejdet skal foregaa, 
maa man sørge for, at have rigelig 
med legemoden Fisk af begge Køn. 
Straks efter Fangsten af Fiskene, 
maa disse anbringes efter Køn i 
hvert sit Hyttefad og gaa der, til 
de skal benyttes. Kønnene skelnes 
temmelig let fra hinanden, idet 
Hunfiskene gærne er fyldige og ofte 
lysere paa Bugen; medens Bannen 
er slankere og gærne mørkere 
farvet. 

Før man begynder Befrugtningen 
maa man sørge for at have et Par 
Zinkspande og en temmelig tæt Si. 
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- Sien lægger man over den ene 
Hpand. 

Naar BeflUgtningen skal foregaa 
begynder man med Hungedderne. 
Hver enkelt Gedde tørres lempeligt 
af med et Klæde, forinden Proces
sen begynder. Naar dette er gjort, 
anbringes de paa et Bord eller en 
Kasse saaledes, at Spanden med 
Sien staar lige under Geddens Anal
aabning. Ved' Befrugtningen af 
større Fisk er det nødvendigt at 
være to Personer. Hjælperen fat
ter Fisken med begge Hænder lige 
ovenfor Halefinnen og bøjer samti
dig Halen noget tilbage, hvorved 
Bugen spændes. For bedre at kun
ne holde fast, er det godt, hvis han 
har en Klud i Hænderne. - Den 
an den Person fatter med den ene 
Haand Gedden bagved Gællerne, 
medens den anden Haand Ultder et 
forsigtigt Tryk føres hen langs Bu
geu hen imod Analaabningen. Den 
modne Rogn vil da let afgaa og 
sprøjte ned i Sien. Hvis Rognen 
ikke afgaar let, er Grunden, at Fi
sken ikke er legemoden, og Æg
gene er derfor værdiløse som Be
frugtmngsmateriale. 

Naar Sien er fyldt med Rogn 
tømmes den forsigtig ned i den 
tomme Spand, og fyldes derpaa at
ter. Dette vedbliver man med saa
længe man har ,moden Hunflsk, og 
til man har det ønskede Kvantum 

. Æg. 
Derefter tager man de modne 

Hantisk og behandler dem paa ak
kurat samme Maade, idet man la
Mælken sprøjte ud over Æggene i 
Spanden. Naar man mener, der er 
tiltrækkeligt Mælke til at befrugte 
Æggene, omrører man det Hele 
godt: enten med en Fjer eller en 
Halefinne af en af Gedderne eller 

med Haanden. Efter nogle Minut
ters Forløb hældes der derefter 
Vand over hele Massen, saaledes, 
at alle Æggene omgives· af Vand og 
Befrugtningen kan foregaa, idet 
Sædfimene derved vækkes til deres 
kortvarige Liv og søger at nnde 
Aabningen i hver sit Æg. Saa snart 
et Sædfim er trængt ind i et lEg, 
begynder det sidste at fylde sig 
med Vand, Aabningen lukkes der
ved, og al videre Indtrængen af an· 
dre Sædfim er dermed udelukket. 
Efter ca. 10 Minutters rolig Hen
stand klares Vandet i Spanden der
efter ved forsigtig Paahældning af 
frisk Vand og Afhældning af det 
mælkede Vand, indtil alt er rent 
og klart. De befrugtede Æg er 
dermed færdige til at fordeles i de 
respektive Klækkekasser, og Van
det og Solen besørger derefter Re
sten. 

Red. 

Fiskeeksporten og 
Valutaraadet. 

-0-

Fiskesæsonen nærmer sig nu med 
stærke Skridt, men hvor skal vi gø
re af Fisken il 

At Tyskland trods Indførsel$for
budet behøver vor Fisk, - enkelte 
Arter f. Eks. Sild mere end andre, 
- er givet. At den danske Stat 
vil træde i Breschen for Fiskerne 
og yde den tyske Stat en Kredit, 
er vel meget lidt sandsynligt. Hvor 
nnder vi en Udvej? 

Hermed et Forslag: 
For ty.ke Varer, der skal til Ud· 

landet, beregnes et Eksporttillæg til 
Indlandsprisen paa ca. 100 %. Dis
ee 100 o/Q tilfalder endnu de eb 
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porterende Firmaer; dog er en Lov 
under Opsejling, hvilket byder, at 
denne Meravance ikke skal tilfalde 
de private Firmaer, men Staten. 

Sæt· at Tyskland tillader Indførs
len af de Fiskearter, det nødven
digst behøver, og fastsætter Priser 
for disse Arter saa høje, at Fiske
riet kan lønne sig, mod, at Beta
lingen sker paa følgende Maade: 
. Reichsfischversorgung indbetaler 
Beløbet for de leverede yarer i en 
af Staten kontrolleret tysk Bank og 
stiller Kontoen til Raadighed for 
det danske Valutaraadet. Samti
dig forpligter den tyske Stat sig 
til at frafalde Kravet paa Eksport
tillæg paa de Varer, der skal ud
føres, og som bevislig er indkøbte 
for Beløb, indbetalte af Reich'jiisch
versorgtmg. 
. Paa den Maade kunde de danske 
Importører af tyske Varer med For· 
del anskaffe sig Mark af det af 
Reichjilchsvwsorgung indbetalte Be
løb og Imp. kunde med :Fordel be
tale betyde1igt mere end den note
rede Dagskurs, særlig naar Valuta
raadet for disse Mark tillod Indkøb 
af Varer, der ellers ikke maaHe 
indføres .. 

H vis dette kan gennemføres, bli
ver Fiskeriet tildels hjulpet, det 
sultende Tyskland faar Fisk, og vi 
faar Varer ind i Landet, hvilken 
Betaling ikke har forringet den dan
ske Krones Værdi. 

Selvfølgelig ligger i dette Problem 
gemte mange tekniske Vanskelig
heder; men gøres der ikke alt for 
at skaffe en Udvej, vil Staten snart 
faa endnu en større Stab af brød
løse at forsørge. 

Holger Schmidt. 
(Dansk Fiskeritidende). 

Det engelske Fiske
marked. 

-0-

London d. 26. Marts. 
Aal smaa 25-35 Sb. } 
Blankaal 82-47 - pr. draft 20 'it 
Aal, store40-47 -

Karper l Sb. 3d.-2. 3 d. 
Gedder 9. d.-lOd. } 

Brasen 8 d.-IOd. pr. Pd. 
Laks 3 Sh.-4 Sb. 
Ørred 2 Sh. 6 d. 

E. L. Salomonsen & Co. 

Ferskvandsfisk, der sendes til Eng
land i Tiden mellem 15. Marts og 
15. Juni, maa ledsages af et Doku
ment, der udviser, at de er af uden
landsk Oprindelse, da den engel
ske Saison er lukket for disse Fisk 
i ovennævnte Tidsrum. 

Red. 

Fiskeeksporten 
fra Esbjerg til England. 

-0-

Esbjerg, Fradag. 
Fiskeeksporten fra Esbjerg til 

England vil nu blive genoptaget, 
efter at de gjorte Forsøg har vist, 
at Eksporten lønner sig. I sidste 
U ge medførte "I C. la Cour" ?30 
Tons Fisk til Parkstone, et lignende 
Kvantum vil "A. P. Bernstorf" med
føre i denne Uge. 

Damper afgaar til Parkestone 
hver Onsdag og Lørdag Morgen. 

(Berl. Tid.). 

Stalling Fangst. 
(Sluttet.) 
-o-

l den forrige Artikel sluttede vi 
med en Meddelelse om Resultatet 
af Fortællerens Fangst af Stalling 
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den første Nat. Vi skal derefter 
gaa over til at berette, hvorledes 
det gik N. med sin Hjælper Erkki, 
der fiskede paa den anden Bred. 

Her havde Lykken ogsaa været 
dem huld, og det Knippe Fisk, som 
Erkki bar paa, saa prægtigt ud. 
Da. de var i Nærheden sf Fossen, 
kastede N. en Deworn Flue ud i 
roligere Vand bag en stor Sten, 
der laa midt i Skummet. Øjeblik
kelig var der Bid, og Stangen stod 
som en Bue, medens Linen pegede 
ned mod en Fiskeryg af anselig 
Bredde og Længde. Dette Vidun
der af en l'3talling hvh'vlede sig 
rundt j mægtige Kast for at gøre 
sig fri. Jeg raabte til N., at han 
skulle give LiBe og megen Line, 
hvilket han dog ikke opfattede pall. 
Grund af Fossens IJarm. Jeg ven
tede derfor ogsaa hvert Øjeblik at 
hans Stang eller Line skulde briste 
og Fisken gll.a sin Vej. - N. var 
umulig, - altfor voldsom. Wrede 
og jeg var i en pinlig Spænding, 
medens det stod paa, uden at kunne 
gøre hverken. fra eller til, da vi 
var paa den modsatte Side af den 
stride Fos. Under alt dette var 
Erkki kravlet ud saaa langt, som 
han kunde bunde, og stod nu med 
sin lille Ketser sænket under Van
dets Overflade og passede pall. det 
Øjeblik, da Stallingen under sine 
voldsomme Bevægelser kom ham 
saa. nær, at han kunde naa den 
med Keberen. Jeg havde imidler
tid opgivet alt Haab; thi jeg ind
saa Umuligheden af at tage en 
Stalling i en Ketser, som ikkl3 en 
Gang var sall. stor som Stallingen 
var bred. Og saa gik det da og
saa, som jeg havde tænkt mig. 
Erkki gjorde et Forsøg, og havde 
den store, prægtige Fisk et Øjeblik 

tværs over Ketseren, - men saa 
slog den en Kulbotte, Krogene tog 
fat i Ketserkallten og Stallingen 
tvang Ketsel'en ved sin Tyngde og 
voldsomme Arbejde uuder Vandet 
og var i næste Øjeblik fri. Jeg 
havde trods Spændingen i det øje
blik Fisken viste sig over Vandet, 
endnu en Gang raabt til N. om at 
tage den langsomt. og forsigtigt; 
men da var det for sent. Jeg tru
ede med de knyttede Hænder af 
dem, da de saa over til os, og 
havde jeg kunnet naa dem, skulde 
Erkki ganske sikkert faa et Nak
kedrag, saa gal i Hovedet var jeg 
over deres forargelige Fiskemaade. 

Vi havde ganske vist hørt, at der 
skulde være' en meget stor Stalling 
i denne Fos, men aldrig troet, at 
den gemte saadan nogle Kæmper, 
som den vi netop havde set. -
Hvis Fiskerne havde baaret sig for
fornuftig ad, kunde vi nu ved Vej
ning have konstateret Vægten pas. 
denne Fisk og ikke som nu -
gætte os dertil efter Udseendet. 
Efter Synet at dømme maa den 
sikkert have vejet over 3 kg, en 
sjælden høj Vægt for en Stalling. 
Ingen af os havde før set dens Lige, 
- og dog havde vi set adskilligt 
paa vore Fisketure over hele Nor
den. 

Det var d e n Stalling. - Gan
ske vist forsøgte jeg nogle Timer 
efter med en Mas.se Fluer af for
skellig Slags at narre den til at 
bide, men den modstod alle Fristel
ser og viste sig. ikke mere. I Ste
det for :fik jeg en hel Del andre, 
om end mindre Stallinger. Ogsaa 
Wrede forsøgte sin Lykke og var 
endelig saa heldig efter en Times 
Forløb at fange en lillt;\ Stalling 
paa c. 300 gr. 
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Eiter ·Uheldet med den store 
Stalling havde vi sendt Erkki op 

/ til Gaardene, som laa et Par Kilo
··meter højere oppe, for at købe Fi
sketønder og Salt. 

l denne Varme var det nemlig 
nødvendig at faa Fiskene saltet 
hurtigst muligt, og medens N. og 
jeg fortsatte med Fangsten, satte 
Wrede signede ved Bredden og 
rensede Fisken. Saa kom Erkki. 
Han var gal i Hovedet. Han havde 
faaet købt en brugt Sildefjerring 
men knu to Liter Salt. Han havde 
mødt sin Uven fra den foregaaende 
Aften, og denne. havde ikke villet 
sælge ham mere Salt end disse to 
Liter fordi han ikke havde troet 
paa Erkkis Beretning om al den 
Stalling vi havde fanget. "Men nu 
skal vi vise Gubben, hvordan man 
fanger Stalling, naar man har Held 
og gode Grejer", sagde Erkkie, 
hvorpaa han tog al Fisken og bar 
den hen til den Vej, som Gubben 
om Morgenen skulde passet, naar 
han skulde til sin Eng, og her satte 
Erkki sig til Ilt rense den. Des
uden bar han al den Fisk, som 

. Wrede havde renset, til det samme 
Sted. Jeg spurgte Erkki. om han 
havde fortalt Bonden om den store 
Stalling, men Erkki holdt ikke af 
at tale derom. Han havde da og
saa været. saa fornuftig ikke at om· 
tale det, det vidste jeg nu. Erkki 
underholdt Wrede med sine Planer 
om Hævn; han skulle nok faa Lat
teren paa sin Side, sagde han. 

Jeg havde nu fisket mig ned til 
Fossens Udløb i Søen, og kun faaet 
fir6smaa Ørred, hvorfor jeg sam
lede den Fisk op, jeg havde faaet, 
sluttede med Fiskeriet og gik op 
til Renserne. Der var N. ogsaa. 
Wrede havde nu talt Udbyttet og 

konstaterede, at jeg havde fanget 
56 Stk. Stalling og 4 Ørred, af 
hvilke de 32 Stallinger var Fisk 
paa c. 800 gr., Resten var mindre, 
men dog gode Fisk. Ogsaa N. 
havde en god Portion, men jeg min
des ikke Antallet; thi jeg skriver 
jo kun min egen Fangst op. Saa 
meget havde .vi dog fanget, atFi
sken i renset Tilstand, og med Ho
vederne afskaaret fyldte ikke alene 
Fjerdingen, men tillige min store 
Fisketaske og begge Ketserne. Alt 
dette bar vi siden ned i Baaden, 
dækkede det godt til med Mos, for 
at Fisken kunde· holde sig, til vi 
naaede T-torp, hvor vi kunde faa 
Fisken ordentlig saltet. 

Det kan nok være, at Thomas -
den spydige, gamle Bonde - vilde 
gøre store øjne, naar han passerede 
Stedet, hvor vi havde renset Fisken 
- og det kan nok være, at Erkki 
var stolt - mere stolt over Bun
ken af Fiskeaffald, end over den 
bedre Del af Fangsten. Han stod 
en lang Stund og beundrede Af· 
faldsbunken, inden han nænnede at 
forlade Stedet. 

Han var uforsonlig. -
Nu havde vi da vel fortjent vor 

Kaffe og Mad. Vi havde nu me
det uden Ophør fra Kl. 10 Aften 
til 5 om Morgenen, renset al Fi
sken, saa at Klo,kken nu gik til 6, 
og i den Tid havde vi il ke smagt 
en Bid Mad og ikke engang tænkt 
derpaa. At Kaffe og godt Smørre
brød smagte os, forstaar enhver, 
Bom har været med til et saadant 
Natarbejde, og Kaffekanden tømtes 
baade en og to Gange, inden Pi
ben tændtes og Erkki atter min
dedes sin gode Ven og Trættebror, 
Saa begyndte Hjemrejsen i samme 
801g1o.ns som igaar. Den milelange 
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Rotur blev adsk~lligt .sværere en. d .1 et ~b8olu~ først. e .. K. lassea Dambrug. 
ved Ankomsten den foregaaende Muhge TIlbud bedes snarest sendt 
Dag. Den gen~mvaagede Nat, ii; ?ladets Kontor under Billet mrk. 

Fisketuren, og de forfærdelige Myg, . . , 
der ,havde plaget os hele den varme 
Sommernat, havde trættet os nIle 
sammen grundigt. Selv Erkkis 
Vrede stilnede efterhaanden af. Alle 
var vi tavse, nikkede af og til med 
Hovederne, til Turen til at tage 
Aarene k01llt men heller ikke det 
kunde længer holde os helt vaagne 
Men ogsaa den Rotur fik en Ende, 
og vi naaede til Land ved T -orp 
og søgte alle til Køjs, saa snart 
den fangede Fisk var indsat paa 
Is i Kælderen. Vi skulde jo være 
udhvilede til om Aftnen, da det 
galt om at hilse paa Ørreden i 
Kaaranesfossen. 

• IÆIJ "', 
IJDJTIlLIN6 
OJlAA fAEDERI[KJEN 
18PO'fllK[HUJfT Nn· '''Zi' 

Aaben hverDag 
i April fra 2 Eftermiddag til 10 Aften 

i Teknologisk Instituts Bygning. 
Senere fortalte Erkki, at han I 

haYde løjet saa groft om vor hel-
dige Fisketur, at man talte om Alle 
hele Tønde- af saltet Htalling og 
Ørred. Følgen deraf var da ogsaa, 

Arter af levende Fisk fra 
danske Farvande 

at Bygdens Beboere. lod Høfest 
være Røfest og alle gik ud paa 
Fiskefangst, idet de gjorde Fossen 
ganske usikker i de nærmest føl-

. gende Dage, uden at Resultatet dog 
svarede til de store Forventninger. 

Pandion Nalliactus. 
(Frim Skog och Sjø). 

Energisk 
og interesseret 
ung Mand søger Plads til 1. Maj 

. som Fiskemester eHer Assistent, ved 

Fiskeknltnr. 

Panoramaer . 

Udstillingens Formaal 
1) at vise Fiskehandelens nu

værende Standpunkt 
2) at fremme Kendskab til Fisk. 
3) gennem Kendskab til fi,sk 

at fremme Hjemmeforbruget .. 

' .. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjnetel'. Yngel og Sættefi.k af Btek~. Klld.o, Be,nblleørred samt Stettefi.k ar Karper og Slider' til J~II. 
U ... te Prl.er. Portionsørred, .tørre Ørred, Karper og Sudarkebe. 
og afhente. pu. Dl6rme.te Baneitation mod Kontant. . 

J. O. Oh,rutøn.tm. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjne_g 
l alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn pall. Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
s",lges. 

dJ/~J/cj8/l f/)am/lulfur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

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

Lunderskoy 4,8. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~i. 

Portionsørre Il, 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købe. 0c afhente. med Speeialvocn paa nær_e.te 

Jern baneliltatlon. 

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

G. Domaschke, 
Pl.e ...... dl •• ". 

Lehrtentr ••• e 18--1 •• 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Berli. ''0, 

Filkeriinspektør, Magister Chr. L.ftb'K, Lykkesholmsalle 3 A, Køhenhna. 

Trykt I Sorø B.a:trykkeri (Aktle5elskab) ved fta •• uSlR-l:r.ah. 
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Den engelske Aaleyngel. 
-0-

Atter iaar maa vi bringe vore 
Læsere den Jobspost, at det er 
umuligt at faa den engelske Asle
yngel indført til Danmark. 

Denne Gang er det Søfyrbøder
nes Skyld; paa Grund af deres 
Strike er al direkte Forbindelse 
mellem Danmark og England af· 
brudt, aaa at vi er fuldstændig af
sharen fra at faa Aaleyngel hertil 
i Øjeblikket. Men trist er det, thi 
alt var ellers i Orden, og de tom
me Kasser ovre i England par!l.t til 
at fyldes. 

Den danske Fiskeriagent i Eng
land, Kaptajn Sølling, har haft et 
stort Arbejde for at faa Sagen ord
net iaar, og alle Aftaler var trufne 
med the Mini~h'Y of Agricnlture & 
Fisheries i England; herhjemme 

havde jeg faaet Valnbuaadeta Til
ladelse til Indførselen, :aaa vi tro
ede begge, at Sagen 8kulde glide. 
- mt>n saa kom som Ilagt Søfyr~ 
bødel'strejken og kuldkastede. alle 
vore Planer, og Tiden er nu saa 
langt fremskreden, at. det bliver for 
sent for iaar at aende Ebers hef .. 
over, selvom Fyrbøderstrejken op
hører i en n.r Fremtid. 

Dog, vi opgiver ikke Haabet -
"never give upu - som Englæn
derne siger. . Til næste Aar haaber 
vi atter at komme i den gamle 
Gænge. Sagen er jo nemlig den, 
at den engelske Aaleyngel kan sim~ 
pelthen ikke und.væres herhjemme! 

Bed. 

Fiskeudstillingen 
i TeKnologisk Institut. 

-x-
Alle Københavnere kender Fiske

hus Nr. 1 ved Gl. Strand og ved, 
at det er oprettet af Oscar Frede· 
rickstm med Titel af kgl. Hof. Deta 
nuværende Indeha-w:er er Stifteren. 
ældste Søn Hr. K. E. Frederickle1l. 

I Anledning af at ovennævnte 
Firma iaar har bestaaet i SO Aar, 
har Hr. K. E. Freden<lksen haft 
den gode Ide at fejre dette, Jubi-
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læum med en storstilet Fiskeud·· 
stilling; denne er indrettet i Tekno
logisk Institut, del' ligger nærved 
Nordbanegaarden. 

Hensigten med denne U dstiling 
er ikke alene at vise Københavner
ne, paa hvor højt et Stadium De
tailfiskehandelen staar i vor Hoved
stad, men tillige, og det er for os 
Ferskvandsfiskere det væsentligste, 
for at sprede Kendskaben til de 
mangfoldige Fiskearter, der be
folker vore salte- og ferske Vande 
ud blandt Befolkningen. 

For denne samfundsnyttige Tan
ke vil Redaktionen af Ferskvands
fiskeribladet gærne herved benytte 
Lejligheden til at bringe Hr. Fiske
handler K. E. Fredericksen en op
rigtig Tak; thi er der noget, der 
SRvnes i dette Land hos den ellers 
saa oplyste Befolkning, saa er det 
Kendskab til vore fortræffelige Fersk
vandsfisk. Hvem kender f. Eks. 
Forskel paa Karper og Suder? hvor
mange forstaar at skelne mellem 
vore prægtige 0rredarler? H vor
mange har set en Ferskvandskvabbe 
(Knuden) eller den vidunderlige 
Stalling? Alle finde~ de derinde, 
og endda spillevende, svømmen
de omkring i nydelige Akvarier. 
Og hvis man ønsker at spise dem, 
servere!! de i samme Lokale gan
ske som i Fiakehuseta Restaurant 
- oven i Købet til Musik af Liv
gardens ,Musikkorps, som spiller 
hver Dag fra KI. 3-5 og fra KI. 
8-11. 

Foruden alle Ferskvandsfiskene 
findes, som ovenfor omtalt, alle vore 
Saltvandsfisk og alle mulige Skal
dyr, Hav- og Søplanter foruden 
mange Mærkværdigheder. 

Endelig findes der flere store Pa
noramaer, hvoraf et forestiller en 

Østersfiskers Arbejde nede paa Lim
fjordens Bund. Et andet viser Hav
bunden, som man tænker sig den i de 
varme Have paa 1000 Meters Dyb
de. Her ser man Fi5ke i fantasti
ske Former svømme omkring og 
alle Slags Slangestjærner krybe 
langs Bunden; alle udstraaler de et 
fosforserende Lys, som virker be
tagende paa Tilskuerne. Udstillin
gen blev :.tabnet ved en større Fest
lighed Onsdagen den 31. Marts og 
bliver tilgængelig for Publikum 
hele April Maaned ud. 

Meget var det at ønske, at Byen 
København efter Udstillingens Luk
ning overtog den, saa den som en 
fast Institution, kunde gaa ind i 
Byen Fysiognomi; thi den har ube
tinget stor samfundsoplysendeBe
tydning. 

Idet vi lykønsker Hr. Fiskehand
ler K. E. Fredericksen til den ud
mærkede Ide, han har haft ved at 
startedenne smukke Udstilling, en 
Ide, der baade viser hans store Ini
tiativ og Forstaaelse af, hvad der 
baader hans Bysbørn, anbefaler vi 
alle interesserede Ferskvandsfiskere 
at benytte Lejligheden til at af· 
lægge den et Besøg. 

Red. 

Fiskeeksporten. 
-o-

l sidste Nummer af "Fiskeri
bladet" offentliggjordes en Skrivelse 
fra Landbrugsministeriet til Dan
marks Fiskehandels- & Havfiskeri
forening, bl. a. angaaende en even
tuel Kredit paa fersk Fisk til Tysk
land. Med Hensyn til en saadan 
Kredit, som Ministeriet stiller i Ud
sigt, at Statskassen muligt helt el
ler delvis . vil overtage Garantien 
for, akulde denne jo først omfatte 
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2-3 Millioner Kroner for ferske 
Sild i Foraarsmaanederne. Senere 
hen maatte man saa Sd at opnaa 
Statsgaranti for et større Beløb for 
al Slags Fisk, som Tyskerne er Kø
bere til. Eksporten af fersk Fisk til 
Tyskland er for længst standset fuld
stændigt, og hvad det vil sige for 
det danske Fiskerierhverv, ved en
hver, der har Berøring med Er
hvervet eller direkte lever af dette. 
Det er paa høje Tid, at der gøres 
noget for at skaffe Afsætning for 
Overskudsfangsten af Fisk; thi den 
Eksport, der kan foregaa til Eng
land med eller uden Fortjeneste

'undertiden med Tab er langt fra 
tilstrækkelig til Anbringelse af den 
overskydende Fiskefangst, efter at 
Hjemmemarkedet er forsynet. Over
skudsfangsten udgør hovedsagelig 
Vesterhavstorsk og Kuller, der tid
ligere altid kunde eksporteres til 
Tyskland i næsten ubegrænsede 
Kvantiteter, og kan der ikke tilveje
bringes lønnende Afsætning til Ud
landet for disse to Fiskesorter~ er 
Vesterhavsfiskeriet til Rotterne, 
Baadene maa lægges op, og Fi
skerne tillige med Eksportørerne 
bliver erhvervsløse. Derfor er det 
af overordentlig stor Betydning, at 
der gøres noget for at skaffe Luft 
for Fiskefangsten under de nuvæ- I 
rende daarlige Afsætningsforhold, og t 

derfor er det, at Udøverne af JTi
skerierhvervet er blevne tvungne til 
at ty til Statsmagten om Hjælp. 
Fiskerierhvervets Mænd ønsker ikke 
Arbejdsløshedsunderstøttelse; deøn
sker at blive hjulpne paa anden 
lr.1aade under deres J3estræbelser for 
at klare sig selv, og den mest frem
kommelige Vej turde være den, som 
er krævet fra Fiskeriets og Fiske
eksportens Side, nemlig Statshjælp 

til Opfyldelse af Tysklands Forlan": 
gen de om en Kredit i 2-3 Aar. 
Foreløbigt drejer det sig om 2-3 
Millioner Kroner til Afstivning af 
Afsætningen af Foraarsfangsten af 
Sild; men nu meddeler Landbrugs
ministeriet, at Statskassen ikke er 
i Stand til at staa i Forskud, og 
Storbankerne kan heller ikke yde 
en Kredit trods Statskassens Ga
ranti for Betalingen efter Kredit
tidens Udløb. Saa vidt er vi altsaa 
komne her i Landet efter de fede 
Krigsaar. De indtjente store Sum
mer er opbrugte, forsvundne i Da
naidernes Kar, delvis forødte til 
overdaadig Levemaade. Der er in
tet tilbage undtagen ny Gæld til 
Udlandet for en svimlende Import 
af mange Slags Varer, Ullyttige saa
vel som nyttige. 

Vi berørte i et foregaaende Num
mer den sidste mærkelige :Flæske
ordning, som koster Statskassen 
35-40 Millioner Kroner. For denne 
Ordning har Regeringen ikke An
svaret alene, ogsaa Rigsdagen er, 
som BeviHingsmyndighed, medskyl
dig. Og den hele Ordning var Valg
flæsk, ikke et af de politiske Par
tier turde gaa imod den af Frygt 
for, at en Hæskeelskende Vælger 
saa skulde stemme til den anden 
Side. Havde et Flertal paa Rigs-' 
dagen handlet mandigt uden Hen
syn til Valgflæs1 og n edstemt Re
geringens Forslag, vilde Statskassen 
have været de 35-40 Millioner Kro
ner rigere, eller rettere mindre fat
tig, og der havde kunnet eksporte
for 15 Millioner Kroner Flæsk til 
Udlandet, hvilket Beløb nu spises 
op, fordi der er dalet Rabatmærker 
ned i alle Husmødres Skød. Havde 
Regeringen haft disse 15 Millioner 
Kroner i Kassen nu, kunde der være 
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Raæd til at yde 6-8 Millioner til 
en FifSkekredit. Det er betimeligt 
samtidigt at minde om de mange 
MiUioner, der er øst ud i uproduk
tive Øjetned til saakaldt Arbejds
løshed o. s. v. Men trods alt, trods 
StatskaøseI1s SJunkenhed, mali. der 
skaffes Midler til Veje for at kunne 
yde en Kredit pall. Fisk, der nød
vendigvil maa eksporteres for at 
holde Fiakeriel'hver~et oven Vande. 
Naar Statsmagten griber ind paa 
sall. mange andre Omraader for at 
vise sin Omsorg for Samfundet, maa 
den ogsaa gribe ind her, h~or det 
gælder om at redde et Erhverv fra 
Forlis. --

(Fiskeribladet). 

Fisk som Svinefoder. 
-0-

htertslnt Forsøg i Vestjylland. 
Efter hvad der meddeles i Land-

. brugstidsskrifter i disse Dage, ag
t~r man i Vestjylland, særlig paa 
Ringkjøbing-Egneo, al foretage et 
gatløke intere!sant Forsøg med at 
atl.rende Fisk som Foder til Svi
hette. Forsøget muligg~res ved at 
der paa disse Egne kan skaffes en 
Del billig Fisk, særlig Smelt og 
Skaller, til Fodringen. 

(Sorø Amts Dagblad). 

En Rekordlaks fanget i 
Cascapediafloden. 

-o-
l Aften har jeg fanget ruin Re

kordlaks. Skønt jeg har fisket i 
Grand C88capediafloden siden 1886, 
det Til sige io~er 30 Aar, hai' jeg 
aldrig føi' fanget ab. Laks, som vej
øde m9leend 43 Ptt (engelsk Pund 

= 0,454 kg). Det synes, som om 
det var bestemt af Skæbnen, at Jeg 
skulde standse ved denne Grænse, 
jeg har nemlig fanget 3 Stykker, 
som havde denne Vægt. Desuden 
hal' jeg ogsaa fanget adskillige 
Laks, som vejede fra 41 til 42 Pd. 
samt mange paa 40 Pd., men aldrig 
nogen over 43 Pd. - Salig R. G.s 
54 Punder, som fangedes for mange 
Herrens Aar, er stadig Rekordfisken. 
C. B. Barnes lykkedes det to Aar 
før sin Død at fange en 52--pun
der. I Aar har W. de F.Hayes, Med
lem af Cascapedia Klub, fanget en 
Laks paa 46 1/2 Pd. og Georg Bon
bright en paa 44 Pd. Hvorfor fik 
jeg aldrig nogen saa stOJ: Fisk? 

Da jeg vidste at det ikke nytte
de noget at fiske om Formiddagen, 
ventede jeg til om Eftermiddagen. 

Kl. 7 steg jeg i min Kano og 
begav mig til Beach Pool, hvor jeg 
begyndte at fiske ved den øvre 
Ende. Jeg havde ikke gjordt man
ge Kast, før en Laks gjorde et 
Spring over Vandet, en Baadloongde 
nedenfor mit Kast. 

Visheden om, at Fisken var i 
Nærheden opmuntrede mig til at 
forsøge alle mine fineste Tricks 
og gøre mit aller bedste for at 
lokke den til min Flue; men alt 
var forgæves. 

Jeg byttede eaa Flue og brugte 
alle Kneb, men stadig uden Held. 
Jeg saa flere Fisk, baade overfor 
og nedenfor mig; men ingen vilde 
bide. Da det derfor begyndte at 
mørkn/'}, sagde jeg til mine to Roer
karle, Arthur og .Max: Lad os hale 
Ankeret op og forsøge et Stykke 
højere oppe! Og saa forsøgte vi 
igen paa aUe mulige Maader, :men 
stadig uden mindste Held. 

End!lU sprang Laksene stadig-



Nr. 8. lrerskvandsfiskeribladet 

baade oppe og nede, men aldrig et 
Bid! 

Jeg fortsatte imidlertid med mine 
Kast og bestemte mig for at gen
nemfiske hele det nærmeste Vand; 
thi det var tilsyneladende fuldt af 
Fisk, og en maatte vel tilsidst faa 
Smag paa min Flue. Jeg forsøgte 
først med en 3- O Black Dose, der
paa med en 5-0 Jack Scott og 
endelig med en 5-0 Stewart, en 
Flue, som var opfunden af Edmond 
Davis og var en vakker Komposi
tion af hvidt, gult og sort men Sølv
krop, Jeg havde tidligere haft godt 
Held med denne Flue ved Aftenfi
skeri. Jeg havde nu snart forsøgt 
min Lykke ved alle .,Springene" 
undtagen ved det nederste. Jeg 
havde tilmed gennemfisket den Del 
af Vanddraget, hvor jeg om Morge
nen havde set tre Fisk, og fundet, 
at det ikke lønnede sig. Jeg gjorde 
nu mit sidRta Kast lige under en 
ludende Birk, hvor jeg havde set 
en Fisk springe; Klokken var 9 
om Aftenen. 

Jeg sagde: "Arthur, vi vil prøve 
en 7 -O Blach Dose. Vi har en
gang taget to Fisk paa den, da alle 
andre J.i'luer mislykkedes." 

Arthur svarede: "Det skader jo 
ikke at forsøge. Men saa bytter vi 
vel heller ikke mere; men tager 
hjem efter det Kast, hvis Yi ikke 
faar hoget. « 

Den store Flue sattes pa.a, og 
jeg forsøgte paa ny først paa den 
ene Side derefter paa den anden 
Side af det dybe Hul i Floden. Det 
var saa mørkt, at jeg kastede "paa 
Fornemmelsen", uden at kunne se, 
hvor jeg kastede, Jeg gjorde imid
lertid mine Forberedelser med den 
største Omhyggelighed, for at faa 
Linen ordentlig ud, og jeg følte 

ogsaa at Jeg med det paafølgende 
Kast naaede mit Maksimum. 

Undertiden hænder det, at en 
Laks eller en Ørred napper Fluen, 
naar man haler hurtigt ind uden 
Afbrydelse. 
Fluen var vel kommen omtrent halv
vejs henimod Baaden, da en stor 
mørk Skygge kom frem fra Dybet 
og paa et Øjeklik naaElde hen til 
Fluen. Der paafulgte nu et Pladsk, 
og en Laks, som delvis var synlig 
over Vandspejlet, nappede efter Flu
en. Jeg fik Krogen i den, og den 
satte sig selv fast i jeg kan nu ikke 
ganske nøje berette, hvad der der
efter foregik, thi Begivenhederne 
udviklede sig med Lynets Hurtighd. 
Det er vanskeligt at f>kildre alt det, 
der hænder, medens man sla.as med 
en Laks. 

Aller først tog den Fart nedad 
Strømmen, vel omtremt en 40- 50 
Fod, derefter satte den lige ind 
mod Baaden, og jeg havde stor 
Møje med at holde Linen spændt. 
Mine Karle arbejdede af fuld Kraft 
paa at faa Ankeret op og Baaden 
paa Land, for at Krabaten ikke 
skulde komme under den eller sno 
sig rundt om Ankerlinen. Men et 
Par Minutter gik dog, inden Baadeu 
begyndte at gaa mod Land, og da 
havde Fisken allerede helt foran
dret Retning, og gik nu nedad 
Floden og det med en Fart, saa 
det rigtig susede i Rullen. Hele 
Linen var allerede ude og Rullen 
tom, da Laben pludselig skød ud 
af Vandet og gjOlde et vældigt 
Spring. 

"Det var en ordentlig 'tamp," ud
raaber jeg, idet jeg vender mig til 
Max for a.t faa hans Bekræftelse 
derpaa j thi Arthur er saa optaget 
agter med at vende Baaden, at han 
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kun fik set, da Fisken atter ·for
svandt iVandet. Max afkøler imid
lertid min.Begejstring ved at svare: 
"Ikke særlig st()r, bare middel." 

Jeg skulde lige til at sige ham 
imod; men der blev ingen Tid til 
Disput, thi saa snart Laksen atter 
naaede Vandet~ ændrede den Kurs 
og gik nu op mod Strømmen, lige 
saa hurtigt, som den tidligere gik 
nedad, og denne Gang gik den 
længere op end første Gang. Li
nen hang atter slap. Jeg rullede 
ind alt, hvad jeg formaaede og 
holdt min Stang i Vandet langt 
bagved mig, medens mine Karle 
gjorde alt, hvad de kunde for at 
hjælpe mig og holde Baaden borte 
fra den af Skræk ganske vilde 
Fisk. 

Næppe havde jeg atter faaet Li· 
nen spændt, før jeg drog et Let
telsens Huk, thi jeg mærkede da, at 
min Laks endnu var paa Krogen. 
I Løbet af nogle Secunder stod den 
nu stille mod Strømmen, derpaa gik 
den atter nedad, for pludselig med 
et Par vældige Slag at kile lige ind 
mod den anden Bred. Det blev en 
ny Langfart; thi Floden er her over 
100 Favne bred. HeJe Linen var 
snart atter ude, da Fisken paany 
gjorde et Luftspring, hvorefter den 
fortsatte sin Fart fremefter lige i 
Vandskorpen, med Næsen pløjende 
Vandet akkurat som en hurtiggaa
ende Motorbaad. Denne Gang havde 
jeg megen slap Line at tage ind, 
thi Laksen arbejdede sig langsomt 
opimod Strømmen, og da den næ
ste Gang kom ovenfor Baaden, var 
den et godt Stykke paa. den anden 
Side af Strømmen, hvor vi ]aa. 

Jeg begyndte nu at hale ind, ef
tersom det forekom mig at Fisken 
begyndte at trættes og var ved at 

resignere, og i Mørket fik jeg nu 
ogsaa til min Glæde se, at den 
plud~elig vendte sin hvide Bug i 
Vejret ganske nær ved Baaden. 
Jog halede den nu nærmere og Max 
satte Harpunen i den og gjorde sine 
sædvanlige Anstalter for at faa den 
op i Baaden; men der kom ingen 
Fisk op; Max derimod hørte vi 
brumme en hel Del. Derpaa tog 
han Spænd med Knæet mod Baad· 
kanten, fik et godt Tag langt nede 
paa Harpunskaftet og hævede over 
Rælingen en Fisk, som fik os alle 
til at forbavses. Max tog derpaa 
vort Aflivningsredskab, en Kølle, 
kaldet "Præsten", og gav den gamle 
Kæmpe Slag paa Slag, til den til
slut opgs.v Aanden. En stor fed 
Hanlaks med en stor Hage paa 
Underkæben var det, men iøvrigt 
aldeles ingen ~,grim Fisk". 

"Hold den op MaxI Naa, synes 
Du endnu, at den er lille? "Det er 
sikkert en 40 Punds" raaber Ar
thur. Lad os veje den". 

Baaden staget! mod Land, og Ar
thur gaar frem for at hjælpe Max 
med at holde Fisken i Vejret, me
dens Fjedervægtens Krog føres ind 
i dens Øjenhuler. Jeg sætter mine 
Lognetter paa og tænder en Voks
tændstik. Paa min Vægt kan man 
kun veje 40 Pd. J eg betragter Vi· 
seren, den peger nedad og er uno 
der 40 Tallet. "Den kan ikke bru
ges, Gutter, den vejer over 40 Pd. 
Vi maa veje den paa den store 
Vægt i Fryserummet. Netop i samme 
Øjeblik gør en Laks et Spring i 
Vejret. "Skal vi forsøge at tage 
den, siger Arthur. "Nej, lad den 
løbe. Vi har faaet nok for i Nat." 

Vi stager Baaden hjem over det 
tavse, grønne Dyb og forbi de f'kum
mende Fosse, og da vi landede, 
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stiger jeg ud afBaaden og gaar op l En paalidelig Mand 
til Baadhuset. Der fa ar jeg fat i f t l' d B f R , , or ro tg me rugen a user, 
en. La~ter.:ne, hvormed Jeg. begl;er Sættegarn og Vaad søges. 
mIg ttl Frysehuset, hvortIl mille. J. Errboe, Silkeborg. 
Karle bærer den store Fisk. 

"Lad os nu alle aflæse Vægten, 
sall. der ikke kan ske nogen Fejl
tagelse." ,,46 Pund", sigel Arthur 
og Max, og jeg læser det samme 
Tal paa Vægttavlen. 
(w. B. Mersohn i Tbe Amel'ican Angler for Au

gust 1919), 

(Från Skog och Sjø), 

Fiskepriserlle i England. 
-0-

Aal,: smaa 32 Sh. 6 d'

l - gule 37 - 6 pr. draft = 
- blanke 42-45 Sh. 20 eng. Pd. 
-- store 44--45 

Gedder 10 d. pr. Pd. 
Karper 2 Sh. 
Brasen 8--14 d. pr. Pd. 
Laks 5 Sh. 

London 9. April 1920. 
Salomonsen ri; Co. 

Anekdoter. 
-x-

Moderen havde badet sine Tvil
linger, og de var komne i Seng. 

Lidt efter begynder den ene at le. 
- ~ H vad er det, Du synes er saa 

morsomt? spørger Moderen. 
- "Jo, svarer den lille Fyr",

Du tog Fejl og gav Frederik to 
Bad, men jeg fik ingen! 

(Prilu Skog og Sj ø). 

Fiskekultur. 

Panoramaer. 

Udstillingens Formaal 
1) at vise Fiskehandelens nu· 

værende Standpunkt 
2) atfremme Kendskab til Fisk. 
3) gennem Kendskab til Fisk 

I at fremme Hjemmeforbruget. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder priDla Ojneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk .. , KUde
og Regnbueørred samt Sættefillk af Karper og Suder til bil .. 
Iig.te Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Sud.r købe. 
og afhentes pall. nærmeste Baneatation mod Kontant. 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn pall. Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges, 

c5JjrOifdalt fl)amltullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov, 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16, 

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

købe. Ol afhente. med Speeialvogn paa nærme.te 
Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
FiøehhaDdloD&. BerliD 4,0, 

Lehrter.tra •• e 18-U'. 

Telegr.~Adr.: ForellenhandeI. 

Fi.keriinspektør, Magister Chr. Leftio:. LykkesholmsaUe 3 A, København. 

Trykt I Sorø BOlllrykkerl (AkUfiollka.b) ved lt.l~ul .... -J:rtllb.. 
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Indhold: 
Ny Fiskerihal i København? 
U dstillingsgenstande til Fiskeristævnet. 
Fiskeriet og Fremtiden. 
Vore befjedrede Vintergæster. 
Annoncer. 

Ny Fiskerihal i 
København? 

-0-

Storbyen København ejer mange 
fortrinlige Institution~r; men paa 
et Punkt staar den langt tilbage 
for de fleste større Byer i Europa, 
og det er med Hensyn til Ordnin
gen af Fiskehandelen. 

Som Næringsmiddel staar de fle
ste af vore hjemlige Fiskearter 
paa et overmaade højt Trin, og for 
Syge og Svage er de ofte aldeles 
nødvendige; man skulde derfor og
saa tro, at Autoriteternes Bestræ
belser maatte gaa ud paa, at brin
ge dette Næringsmiddel frem til 
Kon.::umenterne i den bedst Illulige 
Tilstand, tilmed da Illan ved, at Fi
sken paa Grund af sin Uholdbarhed 
kræver særlig Hensyntagen. Dette 
er dog langtfra Tilfældet. Alle, 
der kender Forholdeneved Gl. Strand 
ved, at Forhanalingen af Fisken 
der foregaar paa forhistorisk Maade, 
og Kommunens Forsøg pas. athjæl-

pe lidt paa Urhyrlighederne ved 
Oprettelsen af en Fiskehal i Chri-

. stiansgade har heller ikke forbed
ret Sagen. Det er derfor ogaaa 
ganske nødvendigt, at ,Sagen tages 
op til fornyet grundig Behandling, 
hvis vi ikke skal faa vort eneste 
betydelige Hjemmemarked ganske 
ødelagt, og det tilmed paa et Tids
punkt, hvor vor Afsætning af Fisk 
til Udlandet el' aaagodt som gan
ske standset. 

Allerede for flere Aar tilbage har 
dette Blads Redaktør slaaet til Lyd 
for 'Etableringen af en centralt be
liggende Fiskehal i København, en 
Fiskehal, der i Størrelse svarer til 
Københavns Indbyggerantal, og som 
byder paa alle de Fordele, som et 
saadant Etablisst>ment IDaa være i 
Besiddelse af. 

Hertil hører først og fremmest, 
at det staar i direkte Forbindelse 
med Københavns Banenet og' med 
Københavns Havn, men endvide
re maa det forlanges, at det by
der paa gode Betingelser for den 
direkte Afsætning af Fisk fra alle 
Landets Egne. 

Fra Dansk Fiskeriforening og fra 
Danmarks Fiskerhandlerforening er 
der fornylig rettet en Henvendelse 
til Københavns Magistrat om at ta-
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ge Sagen op til fornyet Overvej
else, samt sendt en Henstilling til 
Magistraten, om at. optage Medlem
mer af de to ovennævnte Forenin
ger i den Kommission, som forment. 
lig skal nedsættes for paany at uno 
dersøge Sagen. 

I Anledning heraf har Ferskvands
fiskeriforeningen for sit Vedkom
mende tilstillet Københavns Magi
strat en lignende Henstilling. 

Red. 

Udstillingsgenstande til 
Fiskeristævnet. 

-0-

For at blive optagne i Kataloget 
maa Genstande, der ønskes udstil
lede pall. Fiskeristævnet, være anmeldt 
inden 20. Maj. 

Opmærksomheden henledes paa, 
at Købestævnet har tilbudt at af
give gratis Udstillingsplads for saa
danne Genstande, der ikke udstil
les i Salgsøjemed, forsaavidt der er 
Plads. 

Derfor anmodes enhver, som vil 
udstille Fiskeredskaber og andre 
Hjælpemidler ved Fiskeriet, Fiske
handelen, Fisketransporten og lig
nende Virksomheder, om at hen
vende sig til Udvalget for Fiskeri
stævnet inden 20 Maj. Vedkom
mende vil da faa Meddelelse, om 
der kan afgives gratis Udstillings
plads. 

U dvalget vil sætte Pris pall. at 
modtage mange Henvendelser, da 
det gælder om at gøre Fiskeristæv
net sall. interessant og lærerigt som 
muligt for de besøgende. 

Andreas Otterstrøm, 
Snoghøj, Fredericia. 

Formand for Udvalget for Fiskeristævnet. 

Fiskeriet og Fremtiden. 
(Danks Fiskeritidende). 

-0-

Fra Formanden og Sekretæ
ren for den vestjydske Central
forening har v'i modtaget et 
Indlæg om Fiskeriet og Frem
tiden, hvoraf vi nedenfor brin
ger de to første Afsnit.-

I. 
Er Fiskeriet et Erhverv? 

Under Trykket af de store Van
skeligheder, som de to sidste Aar 
- Krigene sidste og Fredens første 
Aar - har bragt det danske Fiskeri, 
har Fiskeriets Repræsentanter gen
tagne Gange henvendt sig til Lan~ 
dets Regering i det Haab, at denne 
kunde og vilde hjælpe Erhvervet ud 
af den Nødstilstand, hvori det er 
kommen. Vi skal saaledes minde 
om de vestjydske Centralforeningers 
Henvendelse hos Statsministeren og 
Landbrugsministeren den 19. Juli 
og det store Fiskerimøde i Esbjerg 
den 21. August, hvor man vedtog 
en indtrængende og alvorlig Hen~ 
vendeise til Regeringen og Lovgiv
ningsmagten. Hvad er der kommet 
nd af disse Henvendelser? Saare 
lidt! Det bør noteres, at den vest~ 
jyske Centralforenings Henvendelse 
gav Stødet til, at Dansk Fiskerifor
enings mangeaarige Krav om at faa 
et særligt Fiskerikontor i Landbrugs
ministeriet nu endelig synes at nær
me sig sin Virkeliggørelse. Cen
tralforeningens Repræsentanter hav
de, som man vil erindrer efter For
handlingen med de to Ministre en 
Sammenkomst i Rigsdagen med Rigs
dagsmænd af alle Partier; her frem
drog Ordføreren Hr. M. C. Jensen 
ogsaa Kravet om et Fiskerideparte
ment. Og dt-\r viste sig hos Lov
giverne en saadan Interesse for dette 
Krav, at man sikkert tør tilskrive 
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denne Henvendelse, at Landbrugs
ministeriet endelig har givet efter 
for Fiskernes Ønske. 

Men ellers er der kommen meget 
lidt ud af Fiskernes mange alvorlige, 
indtrængende, ærbødige o. s. v. Hen
stillinger til det høje Ministerium. 
N aar man tænker paa den Hensyns
løshed hvormed Fiskeriets Interesser 
i 1916 og 17 blev ofret ved Eks
portens Begrænsning, ved Maksimal
prisernes Forhættelse og ved den 
mangelfulde Repræsentation, Fiske
riet fik i forskellige Ud"alg og Kom
missioner, saa maa det vel efterhaan
den være gaaet op for Fiskerne, 
at der ikke er meget at opnaa ved 
at løbe Regeringsmagten paa Døre
ne. Man har da ogsaa det Indtryk, 
at .Fiskerne Landet over har lagt 
Hænderne i Skødet og lader Tingene 
gaa sin Gang; nogle ser dog endnu 
en Slags Redning i Arbejdsløsheds
kasserne. 

Det nyeste Bevis paa, hvor lidt 
Regeringen regner med Fiskeriet, 
har man faaet i disse Dage ved Ud
nævnelsen af det saahldte Valuta
raad. Skønt intet Erhverv har lidt 
mere under den elendige tyske Va
lutakurs end Fiskeriet, sall. har man 
ikke fundet Anledning til at anmode 
Dogen Repræsentant for Fiskeriet om 
at træde ind i dette Valuta-Fælles
raad. Landbrugets Organisationer, 
baade Landboforeninger og Hus
mandsforeninger, er repræsenteret; 
endvidere Haandværk, Industri, Gros
serer-Societetet, Handelsforeninger 
i Provisen, Dampskibsredere, de sam
virkende Fagforbund, kort sagt alt, 
hvad der findes af Erhverv j Lan
det er med i Fællesraadet. Men Fi
skeriet ~Jidder udenfor som en an
den Askepot. Dette Erhverv reg
nes ikke med i Fællesskabet. 

Er det ikke ogsaa betegnende, at 
Valutaspørgsmaalet først nu begyn~ 
der at interesserer det høje Mini
sterium. I mange Maaneder har den 
tyske Valutakurs knuget Fiskeriet i 
Knæ, men der var ingen, som tog 
Notits af Fiskernes Klager, end ikke 
N øds.kriget fra Eebjerg syntes at 
være blevet bemærket. Miln da den 
vældige Stigning i Sterling og Dol
lars Kursen begyndte at klemme 
Handel, Industri og Landbrug, saa 
vaagnede man op og saa, at her var 
et Problem, saa skulde man endog 
høre Fagforeningernes Mening, men 
fiskerikyndige Repræsentanter i Fæl
lesraadet, det havde man dog ingen 
Brug for; der sidder 3 Repræ!'len~ 
tanter for Landbruget; men ikke en 
af den Snes Repræsentanter, !'lom 
Fællesraadet omfatter, har den ring
este praktiske Tilknytning til Fiske· 
riet. (Fortsættes). 

Vore befjedrede 
Vintergæster. 

Af A. L. V. Manniche. 
(Sluttet.) 
-0-

Vandrefalken hører ogsaa til Vin
tergæsterne. Ganske enkelte Par 
ruger maaske i Danmark, men dens 
rette Hjemsted er dog Sveriges, 
Norges og Finlande nordlige Egne, 
hvor den mest anlægger sin Rede 
paa vanskeligt tilgængelige Klipper. 

U de paa den yderste Pæl af en 
Baadebro sidder en lille ejendom
melig FugL Vi ser straks, at dens 
U dseende og Manerer har noget 
ualmindeligt over sig. Den er af 
Størrelse som en Stær, mørk af 
Farve med Undtagelse af Strube og 
Bryst, der er hvide og ligner en 
stor Hagesmæk. Halen, som er 



FerUva.nd.&k.eribladet Nr. 9 

mørldal"vet, kort og bred, bærer 
dea ligesom Gærdesmutten opadrejst. 
Fødderne minder mest om Stærens. 
Fjerklædningen er tæt og elastisk 
som hoa Svømmefuglene. Fuglen 
er en Vandstæ.r. Den er ogsaa en 
Vintergæst, tilmed en sjældon. 

Naar vi i Dag træffer Van,datæ
ren ved, Fure80elllt Bred, er det vel 
nærmest, fordi dens Y ndlingsop
holdsated - en eller anden Aa, 
rigelig forsynet med store Stene, 
del' rager op over Vandskorpen -
i Dag er tilfrosset. Det er ikke 
første Gang, jeg har iagttaget Vand
stæren her ved Furesøen netop uu
der I!lige Vejrforhold. Ogssa den 
ved aine pragtfulde Fa.rver let ken
delige Isfugl har jeg truffet her 
ude paa denne Aarstid. 

Vi 8er, at Vandstæren pludselig 
faar travlt. Den vipper med Halen, 
nejer med Forkroppen, alt medens 
den energisk spejder ned i Vandet. 
Pludselig styrter den sig som en 
Pil ned under Vandskorpon, bliver 
borte nogle Øjeblikke og farer at
ter op paa sit høje Stade. Den 
stryger Næbbet et Par Gange hen 
over Stolpen, hvilket betyder noget 
nær det samme som at slikke sig 
om Munden. Den har altaaa haft 
Held med sig og fanget den lille 
Fisk eller det Vandinsekt, der var 
kommet inden for dens Rækkeevne. 
Snart sidder den igen ivrigt apej
dende indtil der paa. pall. ny bliver 
",Bid", og Manøvren gentages. Selv 
om Vandstæren ikke har mind5te 
Antydning til Svømmehud paa. sine 
"Stærefødder", svømmer og dykker 
den fortrinligt, idet den under Be
vægelsen under Vandet anvender 

'baade Vinger og Ben. Dons Fjer-
klædning er sas. tæt og dens Olie
kirtler sall. udviklede, at den fuld-

stændig sky'r Vandet, og Fuglen er 
derfor ganske tør paa sin Krop ef
ter Dukkerten, ligesom Tilfældet er 
med de rigtige Svømmefugle. 

Efter at have iagttaget Vand
stæren ganske nøje, dens Farve, 
Holdning og Manerer - ogsaa naar 
den jager sit Bytte, føler vi os sik
ker pall. at kunne genkende den, 
hvis vi en anden Gang skuldE} mø· 
de dea pall. vor Vaj. - Og saa 
kommer Turen til Ænderne. 

Der ligger en lang, tæt Stribe 
af lutter smaa, broged(', Ænder, der 
alle i Øjeblikket indtager een og 
samme ubevægelige Stilling. De 
ligger nemlig og sover eller daser 
efter endt Dykkerarbejde, under 
hvilket de har fyldt deres !\-1ayer 
med alskens Smaadyr hentede op 
fra Bunden. Hovedet har de nu 
lagt henad Ryggen, og puttet det 
brede, blaafarvede Næb ind under 
Skulderfjerene. Det er Troldæn
der. 

Vi banker haardt mod et Træ, 
og som ved et Trylleslag rejser 
hele Flokken Hovedern:e og begyn
der at svømme lidt omkring. Nu 
kan vi tydelig se den nedhængende 
Nakketop, som er ejendommelig for 
denne Dykande-Art. Toppen er 
særlig udviklet hos de ældre Han
ner, hvis sorte og hvide Farver 
ogsaa er renere end hos Hunnerne 
og de unge Fugle. 

Troldænderne yngler hist og her 
i Danmfl.rk, men intet Steds i større 
Mængder. Dog synes det, som om 
de er ved at brede sig her i Lan
det. Der er dog næppe Tvivl om, 
at den &tore Skare, vi her har for 
os, fortrinsvis har sine Y ngleplad
l.ier højere mod Nord. 

I en mindre Andeflok lidt læn
gere nde skelner vi gennem Kik-
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kerten to andre Dykande-Arter nem
lig Bjærganden og Taffelanden. Beg
ge disse Arter er nær beslægtede 
med Troldanden, men noget /ltørre 
og grovere i Bygning. 

Bjærganden yngler ikke i Dan
mark, men har sine Redepladser 
højere Nord efter. Den gamle Han 
er kendelig paa sin smukke,grønne 
Farve paa Hals og H0ved og paa 
sin lyst vatrede Ryg. Paa Under
siden er den hvid med Undtagelse 
af FOl'brystet, der er sort. Hun, i 

nelne og de unge Hanner har brunt I 
Hoved med et Par store lyse Plet· 
ter ved Næbroden og en mørkere 
farvet Ryg. i Vintertiden og det 
tidlige Foraar vrimler vore større 
ferske Vande af Bjærgænder. Og
saa i Fjorde og Vige med temme
lig lavt Vand er den at træffe i 
stort Tal. Meget' ofte søger den 
Selskab med Taffel- og Troldanden, 
sammen med hvilke den i store 
Mængder maa lade Livet i de af 
Fiskerne udstillede Garn. 

Man behøver blot at gøre en lille 
Runde til Hovedstadens Vildtkælder 
for at konstatere dette. Store Bund
ter af forpiuskede, gennemvaade 
Dykænder er ophængte her. Ikke 
alene af de tre nævnte Arter, men 
ogsaa af. Ederfugle, Sortænder, 
Fløjelsænder, Havlitter og HvinæiI. 
der. - Selvom Fiskere og andre 
Erhvervsjægere gennem denne Fangst
metode skaber sig en Ekstraind
tægt paa en Aarstid, hvor det egent
lige Fiskeri delvis er indstillet, 
burde sligt Andefiskeri forbydes 
ved Lov, og det nye JagtfOl:slag 
indeholder da ogsas Bestemmelser, 
der gaar ud paa at tilsikre vore 
befjedrede Vintergæster blandt 
Svømmefuglene en venligere Mod-

tageIse end den, der hidtil er ble
VfJn dem til Del. -

Taffelanden er en fueget smuk 
Dykand. I Størrelse er den om
trent som Bjærganden ; men dens 
Næb er smallere og smukkere :01'

met og dens Farver, navnlig i Yng
ledragten, langt mere iøjnefaldende 
end Bjærgandens. Hannen er som 
sædvanlig hos Andefuglene den smuk
kMste. . Hals og Hoved er brunlig
røde, øjet skarlagenrødt, Næbbet 
lyseblaat med sorte Tegninger og 
Ryggen lys med de fineste mørke 
Vatringer. Selvom denne smukke 
And fortrinsvis har sine Hjemsteder 
Nord for Danmark, kan vi dog 
glæde os ved at træffe deu yng
lende adskillige Steder hos os, og 
den synes ligesom Troldanden at 
blive talrigere Aar for All.r. l Sø
borg Mose nær ved København, 
hvor Taffelanden os bekendt ikke 
tidligere har ruget, yngler den nu 
meget almindelig. Et enkelt Par slog 
sig ned her for 4-5 Aar siden, 
næste Aar kom der 3-4 Par, og sid
ste Foraar udrugedes der henved et 
halvt Hundrede. Kuld Ællinger. -
Dette er en Glæde at kunne kon
statere, saa meget mere, som en 
stor Del af vor Fuglefauna er i sør
gelig Tilbagegang. - At Søborg 
Mose er bleven et Tilholdssted saa
vel for Taffelanden som for en 
Mængde åndre Fuglearter, blandt 
hvilke adskillige sjældne,skyldes 
udelukkende den Omstændighed, at 
den i Fuglenes Yngleperiode er fuld
stændig frerllyst. Jagtlejerne vaa
ger nøje over, at disse Bestemmel
ser bliver haaodhævet, og forbyder 
al Færdsel og Sejlads i Mosen i 
dette Tidsrum. Det var ønskeligt 
om andre rundt om i Landet vilde 
følge d,tte Eksempel. -
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Men tilbage til Furesøen. - I 
det vi forsigtig bevæger os langs 
Søbredden, opdager vi pludselig tæt 
inde under Land 3 større Fugle, 
der sidder og døser paa en Sten, 
som rager op ovor Vandskorpen. 
Fuglene . er delvis dækket af de 
visne Rørbræmmer, der paa visse 
Steder flankerer Søen. Den ene 
fugl er kendelig større og skønnere 
farvet end de to andre. Dens Ho
ved og Hals med den mankeagtige 
Fjerbræmme er mørkegrønne, øj
nene røde, Ryggen fløjelssol't med 
lysere Streger langs Siderne, Bryst 
og Bug laksefarvede og Fødder
ne skinnen ile røde. Næbbet er 
langt og smalt og ender i en liUe 
Krog. Langs Næbsiden findes to 
Rækker skarpe Hornudvækster, der 
gør Tjeneste som en Slags Tænder, 
med hvilke Fuglen fastholder sit 
Bytte. Det er Skalleslugere, vi her 
bar for os. Den nævnte smukke, 
større }'ugl er en u d farvet gammel 
Han i sin fineste Stads, de to an
dre, lidt mindre Fugle, er Hunner, 
hvis Fjerdragt ligesom de yngre 
Hanner afviger en Del fra denne. 
Hovedets, Halsens og Pjertoppens 
Farve er f. Eks. brun og ikke som 
hos den gamle Han mørkegrøn. 

Af Skalleslugere har vi her i 
Landet 3 Arter: Den store, den 
toppede og den lille (eller hvide) 
Skallesluger. Vore tre' Fugle paa 
Stenen tilhører den første Art, 
den store Skallesluger. De to min
dre Arter, af hvilke den toppede 
er almindelig som ynglende i Dall
mark, hører mest hjemme i det 
salte Vand, medens den store Skal
lesluger i Vintermaanederne og det 
tidlige Foraar meget ofte træffes i 
større Indsøer med klart Vand. Den 
er saaledes næsten altid at træffe 

paa denne Aarstid herude i Fure
søen. I Marts forlader den Dan M 

mark for at yngle lidt højere mod 
Nord, og kun enkelte Par forbliver 
Sommeren over hos os som Yngle
fugle. 

I Skønhed overgaas den store og 
smukke And næppe af nogen anden 
af vore Andearter. Da dens Føde 
saa godt som udelukkende udgøres 
af Fisk, som den svømmende for
følger i Vandet, kan Jen 'Vel ikke 
siges at være helt uskadelig for 
vort Fiskeri. Dog tjener til dens 
Undskyldning, at den i de ferske 
Vande fortrinsvis tager til Takke 
med Skaller og i de salte med Aale
kvabber - to Fiskearter, der jo 
ikke spiller nogen større Rolle i 
den menneskelige Husholdning. -
Lad den ogsaa nu og da rapse lidt 
værdifuldere Sager f. Eks.· Karpe
yngel, en Pryd er og bliver den 
for vore Farvande, og nødig skulde 
denne prægtlge Fugl savnes her. 
Dens Kød er som de andre Skalle
slugeres (Fiskeænders ) tørt og ofte 
trannet og uden synderlig Værdi 
som Næringsmiddel. 

Et Stykke ude over Søen flyver 
en Flok af smaa brogede Ænder. 
Vi hører tydeligt en ejendommelig 
klangfuld, nærmest fløjtende Lyd. 
Denne frembringes af Fuglenes Vin
gI"lslag og tjener som et Slags Lok
kesignal. Ogsaa denne Andeflok ud
gøres af Vintergæster - det er 
Hvinænder. I Nordsverrigs og Fin
lands skovkransede Indsøer har den 
sit Hjem, hvor den anlægger sin 
Rede i hule Træstammer, hvilket 
jo ellers ikke er n()gen almindelig 
Redelokalitet for vore Andefugle. 
(Den store Skallesluger ruger dog 
paa lignende Steder). - Hvinanden 
hører ogsaa til Dykændernes Grup-
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pe og er som Vintergæst hos os at 
træffe baade i vore ferske og salte 
Vande. Den ynder at opholde sig 
paa lavt Vand og ses næsten aldrig 
i særlig :store Flokke. Hannen er 
overordentlig smuk. Det prægtigt 
farvede grønne Hoved med de straa
gule øjne og de to blændende hvide 
Partier ved Næbroden, den Borte 
Ryg og det hvide Bryst, de stribe
de Vingedældjer og gule Fødder 
skaber tilsammen en Farvehnrmoni, 
der fængsler øjet, hvad enten man 
ser Fuglen svømme paa Vandet, 
eller naar den paa rappe, fløjtende 
Vinger iler os tæt forbi ved Stran
den eller Søbredden. 

Alle de Dykænder, vi har set i 
Dag, kommer til Furesøen tidlig om 
Morgenen og forbliver her Da~en 
igennem for at søge Føde. Ved 
Mørkets Frem brud letter Skarerne 
paa ny, og man ser dem flokkevis 
søge øster over - op over Byerne 
og Træernes Toppe ud til Sundet, 
hvor de overnatter. Det samme 
gælder forøvrigt tilligo Maagerne -
ogsaa de Sværme af Hætte- og Storm
mager, del' i de senere Aar har 
vænnet sig til vagabondere i 'Ho
vedstadens Gader, Stræder og Søer. 

Ja, dette var Udbyttet af vor Tur 
langs Furesøen. Havde vi haft 
Tid og Lejlighed til at gæste vore 
større salte Vande, f. Eks. Bælter
ne, Øresund eller Kattegat, vilde 
vi sikkert have truffet Tusindet' af 
andre svømmende Vintergæster : 

Sortænder, FJøjeJsænder, Havlitter 
og Edderfugle, Knortegæs og maa
ske Sangsvaner. Vi vilde rimeligvis 
tillige have ISet Flokke af Tejster, 
Alker, og Lommer og adskillige 
Måagearter - alle sammen eller 
saa godt som alle sammen Fugle, 
der søger Gæstfrihed hos os, fordi 
Vilkaarene i deres Hjemstavn paa 
denne Aarstid er dem for haarde. 

Lad os modtage denne Fuglevrim
mel med al sømmelig Hensynsfuld
hed, og lad os bestræbe os for, 
at disse Fugleskarers Besøg paa 
vore Enemærker ikke krænkes mel' 
end højst nødvendig. De skulde 
nødig udeblive af Mangel paa Gæstfri
hed. Dansk Natur bør intet miste 

allermindst af Fugle. 
(Dyrevennen), 

Averter i Medlemsbladet l 

Anoncer. 
-0-

1000 Stk. smaa Gedder 
ønskes til Købs. Tilbud med Pris til 
Gdr. Hans Jensen, Hegnsholt Fiskeri pr. 
Lejre, 

Sættekarper og Suder. 
1000 Stk. treuarige Sættesuder og ;:;a. 

500 Stk. Sætlekarper ønskes. Bilet 1111'k. 
»Sættekarper« sendes til Bladets Kontor, 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Bea:ubueørred samt Sættefiøk af Karper og Suder til bil
ligde Priller. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhente. paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Ohriøt6HSMt, 
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Portions-Ørred, 
.tørre Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

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

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

&8~}fd86 f/)am6ultur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
LunderøkQv. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

<større 0rred,Gedder, Karper, 
Suder, Skaller, Aborrer 

købe. og afhentes med Speeialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
Finkhandlnng, Berlin 40, 

Lehrterliltras!lIe 18-U •• 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Filkeriinspektør, Magister Uhr. Løftin.:. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt 1 Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) vod Rasmussen-Krltah. 
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Et Fiskeridirektorat. 
-0-

Folketinget. Udvalg angaaende 
Lovforslag om Oprettelse af et 
nyt Departementchefembede og et 
nyt Kontorchefembede uoder Land
brugsministeriet har afgivet Beret
ning. 

Udvalget har ikke kunnet tiltræ-
-de Forslaget. Derimod har der væ
ret Enighed om, at Fiskerisagerne 
burde samles under et særligt Di
rektorat, og Medlemmerne har kun
net samle sig om følgende Affattelse 
af Lovforslaget: 

"Der oprettes et under Landbrugs
ministeriet staaende Fiskeridirekto
rat, under hvilket de til Fiskerivæ. 
senet hørende Sager henlægges. Fi
skeridirektøren er Chef for Direk
toratet. Under Direktoratet kan 
til enhver Tid henlægges saadanne 

Sager, som Landbrugsminieteren af 
Hensyn til Fiekerierhvervets Tarv 
skønnet det hensigtsmæssigt at ind
føre under Direktoratets Arbejds
omraade eller Administration. 

Til Hjælp for Fiskeridirektøren 
anlllættes en Kontrollør ved S alt
vandsfiskeriet. 

Den for Fiskeridirektoratet for
nødne juridiske Assistance afgi ve8 
af Landbrugsministeriet.« 

(Dansk Fiskeritidendel, 

Gedden. 
(Deutsche Fischerei-Zeitung). 

-x-

Der er faa Fisk, som bliver saa 
ivrigt efterstræbt som Gedden. I 
mange Søer er den Bovedfisken, og 
msa derfor ogsaa betale baade 
Forpagtningsa.fgiften og Fiskelens 
Underhold. 

I Damkulturerne spiller Gedden 
derimod kun en mere beskeden 
Rolle, og ofte gør den her mere 
Skade end Gavn. 

I Karpedambrug benyttes den 
dog undertiden, da det har vist 
sig, at den holder Karperne noget 
i Bevægelse og derved fa ar dem til 
at søge ivrigere efter Føde, SafI. de 
vokser bedre. 
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Store Karper .kan selv den stør
steGedde næppe gøre nogen Skade. 
Ofte anbringer man derfor ogsaa 
mindre Gedder i Damme med tre 
Somre gamle og ældre Karper for 
at hindre sidstnævnte i at lege. 

At Gedden gør betydelig Nytte i 
saadanne Damme, vil man forstaa i 
hvis den nemlig ikke var der, vilde 
saadanne Damme snart vrimle med 
Smaakarper, som vilde tage Føden 
ira de store Ka.rper, saa der ved 
Udfiskningen om Efteraaret kun 
vilde findes en Bestand af magre, 
gamle Fisk og en Mængde smaa, 
værdiløse Smaakarper. 

Undertegnede kan nævne et saa
dantExempel: I en stor Dam paa 
30 Morgen blev der udsat 2000 Stk. 
tre og fire Somre gamle Karper. 
Der skulde desuden i samme Dam 
øættes200 Stkr. 8/.1-1 Punds Ged
der. Ved en Fejltagelse satte man 
imidlertid Gedderne i en anden 
Dam, og Karperne i den første 
Dam legede ganske ugenert. 

Ejeren af Dammene anede intet 
herom og beregnede sig derfor en 
god Tilvækst paa sine 2000 Karper, 
da han desuden fodrede ret stærkt. 
Hele Resultatet blev imidlertid kun 
100 Zentner fempunds Karper. Men 
iøvrjgt vrimlede Dammen af 3-4 
.cm. lange Karper, hvoraf der blev 
'fanget over 200,000 Stk.! De store 
Karper var vokset daarligt, tiltrods 
for den rigelige Fodring, fordi alle 
de Tusinder af Smaakarper havde 
fOl'brugt al Naturnæringen i Dam
men. 

Hvis de 200 Gedder derimod var 
komne i Dammen, saa havde Kar
perne ikke leget, og Resultatet var 
bleven et ganske andet og meget 
gunstigere for Ejeren. 

Gedden vokser meget hurtigt. 

• 

Den er vistnok vor hurtigstvokBende 
Ferskvandsfisk. Von der Borne 
meddeler saaledes, at hans Gedde
yngel paa 5-6 Maaneder er vokset 
til en Længde af 43 om og naRet 
en Vægt af-t kg. 

Gedden kan forholdllvis let fjer
nes fra. Dammen, hvis man ønsker 
det. Dertil anvendes bl. a. de saa
kaldte "Dukker". De bestaar af et 
lille Bundt Siv, hvorom man har 
oprullet Geddesnøren. Krogen paa 
Snøren forsynes med en lille levende 
Fisk som Madding, og ha'lnges fra 
1/11_1 Meter ned i Vandet. For at 
hindre at Snøren ruller sig op af 
sig selv, klemmer man den ind mel
lem et Par af Sivene. I Stedet 
for Sivbundtet kan man ogsaa an
vende en Flaske eller et gammelt 
Brædt. Sivbundtet er i ruidlertid 
det bedste, Vil man fange Ged
derneud af en Dam, lægger man 
saa en 2-3 Dusin af, den Slags 
"Dukker" ud henad Aften, og man 
kan da være temmelig sikker paa 
den næste Morgen at have adlikil-

'lige gode G~dder paa Krogene. 
Hvis man i et længere Tidsrum 
lægger "Dukkerne" ud hver Aften, 
kan man fange !Saa godt som alle 
Gedder i en større Dam. 

Ogsaa i Søerne kan man fange 
Gedder paa denne Maade. "Duk
kerne" benyttes overmaade meget 
baade i England og i Belgien *). 

Hvia man vil Gedderne tillivl! i 
sine Damme, kan man ogsaa fange 
dem om Vinteren gen,nemHuller i 
Isen. Dette kan ske enten paa 
"Dyp" eller med levende Agn. 

I det tidlige Foraar trækker Ged. 
den ind mod Lan d for at lege. 
Den er da let at fange med Slynge. 

*) Ligeledes i Sorø Søerne. 
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Med en saadan Slynge af god Rob
bertraad kan man fange mange 
Gedder. Paa denne Tid af Aaret 
kan Gedden ogsaa let skydes, naar 
den staar stille i Vandet nær Land. 

Fangsten af Gedder i Frednings
tiden bør dog kun foregaa paa. saa
danne Steder, hvor man enten øn
sker dem' udryddet eller sat ned i 
Antal af Hensyn til anden Fiskeavl 
i det EIRmme Vand. 

Til Slutning skal vi kort omtale, 
hvorledes man skal tilberede Ged
den for at faa den til at tjmage 
godt. 

Gamle Gedder smager udmærket, 
naar de bliver tilbørlig spækkede 
med Sardeller eller Flæsk. 

Saaledes tilberedt smager selv 
den ældste Gedde ikke tørt. 

Polakkerne steger Gedden og 
overstrøer den med fint hakket Æg. 

Bedst smager dog de ganske 
smaa Gedder, naar de bliver stegt 
i Smøl'. Gedde med Kapers- og 
Sardellesauce smager dog ogsaa 
godt. 

Af store Gedder kan man meget 
godt lave Koteletter. Disse bliver 
garneret og hurtig stegt. < 

Kold Gedde anvendes bedst som 
Fiskesalat, eom anrettes med Olie, 
Eddike; Peber, Salt og Løg. 

I mange Egne af Tyskland findes 
der saa mange Gedder, at det er 
en ganske dagligdags Føde, medens 
de i andre Egne betragteIJ som en 
ren Delikatesse. Hvorom alting er, 
ØM er den Skade, som Gedderne 
fora ars ager i de frie Vande Ted at 
tage Yngel og unge Fisk, stærkt 
overdrevet. Gedderne sørger selv 
for, at de ikke tager for meget 
Overhaand, idet de med Forkærlig
hed æder hinanden gensidig. I den 
frie Natur regulerer Gedden ogsaa 

i høj Grad Fiskebestanden Den 
æder en stor Del af de unge Fisk 
bort, hvilket beviser, at der bliver 
mere naturlig Føde til de større 
Fisk, saa de bedre' kan komme til 
at vokse. I Vande, som Smaasøer 
og Mergelgrave, hvor der ingen 
Gedder findes, vrimler det, med 
Smaafisk, der aldrig opnaar nogen 
Størrelse paa Grund af manglend:e 
N æring. Her kan kun Gedden 
hjælpe. Hvis de bliver sat ud paa 
saadanne Steder, skal d~n sllart 
omsætte de værdiløse Smaafi,k til 
vell!!magende Geddekød. De Fisk, 
der bliver tilbage, vil saa 6gØaa. 
vokse normalt og dermed ligeledes 
komme til Nytte. 

L O. Waldmann. 

Mindre Meddelelser. 
-0-

Sandart i Stockholms ydre 
Skærgaard. 

Ifølge Meddelelse fra Fiskeritil. 
synsmanden O. K. Ahlin er der sid
ste Sommer i Stockholms Skærgaard' 
fanget fire smaa Sandarter. 

Wahlberg, som i sin Tid Boede 
paa N orrnæs paa V ærmdø ved Trål
havet, berettede som en Sjælden·, 
hed, at han pall. samme Sted havde 
fanget Torsk og Sandart og en an
den Gang samtidig Brasen og Flyn-
dtlr. (Svensk Fiskeritidsskrift). 

En Fisk, der benytter 
Tidevandet.til Udklæk

ning af sine lEg. 
-x-

Som bekendt, anvender forskel
lige Fiskearter højst ejendommelige 
Maader for Udklækningen af deres 
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Æg; Hundestejlen bygger Rede, -
Aalen vandrer ud til Atlanterhavets 
Dybder o. s. v. 

Hr. cand. mag. H. Blegvad med
deler nu i sidste Hefte af :'J N aturens 
Verden" om en ny, mærkelig Maa
de, hvorpaa en lille Smelt (Leurest
hes tenuis), der lever i Stillehavet 
ud for Kaliforniens Kyst, benytter 
Tidevandet som Hjælp til Udrug
ningen af sine Æg. 

Fra Marts til Juli kommer den 
gydefærdige Fisk ind til Kalifor
niens sandede Kyster, og Dagen ef
ter Fuldmaane, da Tidevandet er 
højest, lader den gydefærdige Fisk 
sig hleve af Tidevandsbøjgen saa 
langt denne naar op paa Strand
bredden, . hvor Hunnerne, omgivne 
af en eller flere Hanner, efter at 
Bølgen har efterladt dem paa San
det, graver sig ned og lægger deres 
Æg i en Dybde af 2112 til 3 Tom
mer. Her finder man Æggene i 
Klump,r, hver t.ællende ca. 2200 Æg, 
hvilket omtrent svarer til en Huns 
Æggeantal. lover en Uge bliver 
de liggende her, indtil den næste 
Nymaanes Tidevandsbølge der 
som Regel er højere end Fuldmaa
nene - naar op og skyller Sandet 
over Æggene bort og fører disse ud 
i det salte Hav, hvor Æggene da 
udklækkes i Løbet af 4 It 5 Minut
ter! Kun de Æg, det" er skyllet 
fri for Sand, udklækkes. - V~d 

nøje Studium af Sagen har det vist 
sig, at Æggene, naar de ligger be
gravede i Sandet, i langt mindre 
Grad end i Havet er udsatte for at 
blive ædt af forskellige Dyr. 

Cand. Blegvad slutter sin in ter- I 

essante Meddelelse med følgende 
Betragtning: "Man kan ikke und
gaa at føle sig slaaet af de mærke
lige Forhold i denne lille Smelts 

Bivlogi. Hos ingen anden Fisk ken
des lignende Tilfælde, hvor Tide
vandet, ja selv saa forholdsvis li
det iøjnefaldende Ting, som Sandets 
Bortskylning og skiftende Aflejring 
paa Strandbredden spiller saa stor 
en Rolle. (Dansk Fiskeritidende). 

Det hollandske Fersk
vandsfiskeri i 1917. 

-0-

lfølie "Der Fischerbote" var An
tallet af Ferskvandsfiskere i Hol
lamt temmelig konstant i dt' første 
Krigsaar. Fra Aaret 1917 voksede 
deres rral imidlertid ret betydeligt, 
idet mange, SOlli tidligere havde ud
øvet Ferskvandsfiskeri som en Slags 
Bibeskæftigelse, nu gik helt over 
til at blive Ferskvandsfiskere. 

Værdien af de hollandske Fersk
vandsfisk kan ansættes efter følgen
de Rækkefølge: AaI, Sandart, Su
der, Karper, Gedde, Brasen, Aborre 
og Skaller. 

I Aaret 1917 blev der fra Pro
vinsen Utrecht udført en Del Gedde, 
Brasen og Skaller, fordi de hol
landske Fiskehandlere ikke vilde 
betale en tilstrækkelig høj Pris. 

Til Forsendelser til Tyskland dan
nede der sig flere Selskaber, som 
arbejdede med god Fortjeneste. Aa
ret 1917 var meget gunstigt for den 
hollandske Geddebestand, medens 
det syntes, som om Aborrene, sær
lig i Provinsen Utricht, havde lidt 
en Del af Dødelighed. Grunden 
hertil maa søges i det kolde For
aar, der hindrede Aborren i at lege, 
hvodor den rimeligvis er blevet 
syg. 

Sandart og Karper trivedes godt 
1917, medens Brasenen lod noget 
tilbage at ønske. 
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I det tyske Rhingebet blev der 
igen udsat Lakseyngel paa den ne
derlandske Regerings Regning. 

Før Krigen - under normale 
Forhold - gik Hovedmængden af 
de hollandske Ferskvandsfiiek til 
Belgien, England og Tyskland. 

Da Transportvanskelighederne 
imidlertid lagde sig hindrende i 
Vejen for en større Udførsel af Fisk 
til England gik den største Del af 
Udførselen i 1917 til Belgien. 

Til sidstnævnte Sted udførtes saa
ledes alene 283,(6 Stk. Laks, som 
lejede 230,580 kg og indbragte den 
nette Sum af 1,250,214 Gylden. I 
Floden Maas fangedes der i Aaret 
1917 35,000 kg Aal til en Værdi af 
71,500 Gylden: 

Fiskeudførslen til· 
TYSKland. 

-0-

"De samvid ende Andels-Fiske
salgsforeninger for Danmark" med
deler følgende; 

Der har i den senere Tid fra 
flere Sider været gjort Forsøg paa 
atter at faa Eksporten af Fisk til 
Tyskland i Gang; medens dette Ar
bejde har staaet paa, er Forholdene 
indenfor dansk Fiskerierhverv ef ter
haanden blevet saa fortvivlede, at 
danske Fiskere aldrig har staaet 
overfor en lignende Krise. 

I Detailhandelen kostede Fisk om
trent det sammo som tidligere, men 
den Pris, som Fiskerne kunne op
naa, dækkede sjelden mere end For
sendelsesomkostningerne, og mange 
Gange maatte der endda spædes til 
for at betale disse, sall. at Fiskeriets 
U dbytte blev lig Nul og i Virkelig
heden med de nuværende høje Drifts
udgifter et stort Minus. 

Dansk Fiskeri var herved bragt 
i den Stilling, at det Spørgsmaal 
for Alvor maatte tages op, om der 
var andet at gøre end helt at ind~ 
Itille Virksomheden og afvente bed
re Tider. 

Vænt stillet var naturligvis et 
Sæsonfiskeri som Sildefiskeriet, der 
var aldeles intet Haab om at brin~ 
ge dette til at dække sine Drifts
udgifter. 

Under disse Forhold tog "De sam
virkende Ande1s-Fiskesalgsforenin
ger for Danmark" Sammenslutnin
gen af Andtllsforeningerne, Sagen 
op og indledede en Forhandling med 
de tyske Myndigheder om eft Ord
ning, som muliggjorde en Genop
tagelse af Eksporten. 

Disse Forhandlinger gjaldt først 
en Ordning af Kreditforholdene, 
idet Tyskland ikke er istand til at 
købe imod kontant Betaling, og 
dels en Overenskomst om Priser. 

En almindelig Overenskomst om 
Indførsel af Fisk til Tyskland var 
ikke til at opnaa, men der naaedes 
for Foraar!lsildens Vedkommende en 
Ordning, som i Hovedsagen gaar ud 
paa, at der ydes Tyskland en Kre
dit pall. 3 Aar for Halvdelen af det 
omhandlede Beløb og 4 Aar for den 
anden Halvdel. 

Tyskland forrenter Gælden med 
et nærmere fastsat Rentebeløb og 
stiller som Sikkerhed tyske Stats· 
gældsbeviser. 

Den opnaaede Overenskomst om 
Priser er ikke særlig tilfredsstil
lende, men Tyskland hævder, at 
med den tyske Valutas nærværende 
lave Kurs er det umuligt at betale 
mere, og at den fastsatte Pris er 
meget høj for de tyske Forbrugere. 

Der er altsaa ikke Tale om, at 
den med Tyskland opnaaede Ord-
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ning giver Fiskeriet Udsigt til an
det end at opnaa en lav PriR for 
det Overskudøfiske, Bom ikke kan 
afsættes her l Landet, og som tryk
kede: den hjemlige Pris saa langt 
ned, at den ikke dækkede Forsen
delsesomkostningerne. 

Det er en Selvfølge, at Fiskeri
erhvervet nu vil søge State.ns Støtte 
til Gennemførelsen af den opnaaede 
Ordning, bl- a. derved at man an
moder om Statens Garanti for Vær- . 
dien af de deponerede tyske Stats
gæl dsbeviser. 

Den opnaaede Ord·ning er senere 
tiltraadt af Danmarks Havfiskeri
selskaber og Danmarks Fiskehand
lerforening, og man nærer et godt 
Haab om, at det vil lykkes efter
haanden at drage ogsaa den øvri
ge Fiskeeksport ind under dens 
Rammer. 

Forhandlingerne om den trufne 
Ordning førtes som anført af An
delsforeningernes Sammenslutning, 
dels i Berlin og dels i Hamborg. 
I Forhandlingerne om Kreditforhol
dene var Andelsforeningerne repræ
senteret ved sin Formand, Redaktør 
Carl Madsen, Rudkjøbing, samt Fi
skerne Laurits Pedersen, Hals og 
N. C. Nielsen, Grenaa, i Forhand
lingerne om Prisordningen ved de 
to førstnævnte. 

(Danks Fiskeritidende). 

B. T. 

Orredens Omtaalelighed. 
-0-

Ørreden fordrer friskt Vand fot 
at tri ve!> og taaler kun i ringe 
Grad Forureninger i Vandet. 

Ifølge Berliner' Fischmarkt Nr. 
22 1919 har man saaledes klaget 
over Staden Mayn, fordi Folkene 

der ved Paafyldningen af nogle 
BeholdElre med Tj ære spildte en Del 
deraf, som flød ud i Aaen. 

Følgen deraf var, at Ørreden dø
de i Massevis. 

Et andet Exempel: Paa en Skov
ejendom holdtes 100 Stk. Ørred og 
40 Karper i en lille Dam. I den
ne udmundede en Træledning fra 
en Brønd. Træledningen roadnede 
imidlertid, hvorfor den blev erstat
tet med galvaniserede Jernrør. Fem 
Dage derefter var alle Ørrederne 
døde. En Undersøgelse gav det 
Resultat, at Dele af Zink beklæd
gen i Rørerne havde opløst sig i 
Vandet, og disse svage Spor af 
Zinken havde været tilstrækkeligt 
til at dræbe Ørreden~ Nye Ørred 
kunde først udsættes i Dammen, 
efter at man havde neutraliseret 
Vandet ved at lade det løbe over 
knust Marmor. Medens alle Ørre
derne døde, levede Karperne gan
ske uberørt videre. 

(Svensk Fiskeri-Tidsskrift): 

Om Fodringen af 
Orredyngel. 

-o-

l Schweizisk Fiskeritidendu for 
Novbr. 1919 beretter L. P. ·fø]gen
de: 

Man kan uden større Betænke~ 
lighed anvende tidli~ Fodring af 
Ørredyngel men rigtignok kun un
der Iagttagelse af den største Omhu. 
Naar den liIle Fyr med Blomme
sækken begynder at strække og tum
le sig, kan man antage at dens sJ
mindelige Livsfunktioner er vækket 
til Live; og med dem Ædelysten. 
I det hele taget, beror alt paa en 
fin Iagttagelsesevne hos Opdrætte
ren, om Udviklingen skal ledes ind 



Nr. 10. Ferskvandsfiskeribla.det 75 

i de rette Spor. "Hvorledes" og 
"hvor meget" denne Førstefodring 
er, bliver kun et vanskeligt Spørgs
maal forsaavidt som, at ganske be
stemte Regler skal overholdes. 

Nedskriveren af dette har fundet 
en god Recept. Efter grundig at 
have sat sig ind i Yngelens Pleie 
gik kan over til Fodringsforsøg. 
Mereller mindre kompetente Fag
folk gav velmenende Raad. Et for
melig Spisekort blev tilbudt ham. 
En retskaffen Fleiburgel' Landmand 
bedyrede: at hans Yngel ikke spiste 
andet end Affald fra Osteriet noget 
man hyppig ser paa Landet og som 
kan have sine Fordele. En anden 
"Opdrætter" paastod, at han stod 
sig bedst ved nu og da at kaste 
"et halvt Heste- eller Kokadaver" 
i Dammen! Det maa nu mindre 
anbefales, da Kødet gaar i Forraad
nelse hvilket virker meget skadeligt 
paa Yngelen. Fremdeles blev søn
derhakket raat Kød, Lever, Milt, 
Blod, Fiske, Orme, Insekter, Mejeri
produkter, Hønseæg, Kanin- og Høn
set-arme foreslaaet, men fremforalt 
som det allerbedste Foderemne,' 
smaa levende Vanddyr, som man 
kunstig skulde opdrætte. N aturlig
vis var det mig ikke muligt at prØ
ve alle disse Methoder. Imidlertid 

I
Kalvemilt; dermed har jeg ogsaa 
opnaaet gunstige Renultater; men 
det betones udtrykkeligt, at uafla-
deligt Arbejde og pinlig Omhu ab
solut fordres; kun under denne }i'or
udsætning kan den kunstige Fod
ring i Yngletruget føre til smukke 
Resultater. Som et velkoæment 
Tillæg til Miltfoderet erhold t min 
0rredyngel Naturfoder, som blev 
produceret i 2 Tønder ude i det 
Fri (an bragt i Solen), opsamlet med 
en Gazeketser og saa givet til Yn
gelen i Trugene. Disse for det 
blotte øje næppe synlige,smaa 
Vanddyr blive hos de rigtige Stor
opdrættere kunstig frem bragt i store 
Anlæg; thi man kan bruge en væl
dig Mængde af dem. Dette Natur
foders Næringsværdi overtræffes dog 
betydeligt af raat Kød, Blod og Milt, 
for Ørredyngel er Milt det bedste, 
idet nemlig den fine grødagtige Mas
se, som fremkommervod Skrabningen 
af Milten, er aller gavnligst for de 
bitte RmaR .Æde- og Synkeorganer. 

(F o rtsæUes.) 

Averter i Medlemsbladet! 

Anoncer. 
valgte jeg at følge de fortræffelige -0-

Anvisninger af en fransk F~rfatter, I Smttekarper og Suder. 
Jousset de Bellesme, (" Pedle mo- 1000 Stk t 'g S tt d . . I' reaan e æ esu .er og .;a. 
derne" Afsnittet om Fiskeopdræt), 500 Stk. Sættekarper ønskes. Bilet mrk. 
nemlig Opfodring med frisk, skrabet )Sættekarper« sendes til Bladets Kontor. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjne.,g. Yngel og Sættefi.k af Bæk-, UUde-0' Bel'nbueørred samt Sættefiøk af Karper og Suder til bU
lie.te Pri.er. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 0' afhente. p ... nærmeste Bane.tation mod Kontant. 

J. O. (Jh,ri.tm ...... 
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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~JJd81l fj)amllultur. 
relegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &:' P •• Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
Fi.ehhandlnojt, ReJ.'lin 40, 

Lehrter.tra .. e 18-18. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Filkeriinspektør, Magister Chr. Løftiujt, Lykkesholmsalle 3 A, KøbenhavR. 

Trykt I Sorø Bogtrykkeri (Aktiesolskab) ved lta.ausuD.-K.r •• h. 
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Indhold: 
Ferskvandsfiskeriforeningen afholder 

Generalforsamling. 
Fiske:-istævnet i Fredericia. 
Om Fodringen af 0rredyngel. 
Vandforurening og Fiskehygiejne. 
Fiskeriet og Fremtiden. 
Opfindelse paa Fiskeri-Omraadet. 
Fisk til England. 
En Landsretsdom. 
Annoncer. 

Ferskvandsftskeriforeningen 
afholder 

Generalforsamling 
paa Jernbanehotellet i Fredericia Man

dag d. 28. Juni 1920 Kl. 9. Fmd. 

Dagsorden: 

1. Beretning om Virksomheden. 

Fiskeristævnet 
i Fredericia 

afholdes i Dagene fra 26. Juni-
4. Juli. 

Af foranstaaende Bekendtgørelse 
vil det ses, at Fcrskvandsfiskerifor
eningen afholder sin Generalforsam
ling Mandag den 28. Juni i Frede
ricia; der vil derved blive rig Lej
lighed for Ferskvandsfiskerne til 
samtidig at aflægge Fiskeristævnet 
et Besøg, saa vi haaber derfor pas 
talrigt Fremmøde til Generalfor· 
samlingen. Red. 

Om Fodringen 
af Orredyngel. 

I Schweizisk Fiskeritidende for Novbr. 
1919 beretter L. P. følgende: 

(Slnttet.) 
-0-

2. AarE'regnskabet fremlægges til Diverse Sorter Fiskemel anvendes 
Godkendelse. ogaaa af Opdrættere. Blod bør man 

3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. I før Brugen underkaste en temmelig 
4. Valg af Revisor. indviklet Behandling (det maa kraf

tig !li skes og bagefter opvarmes i 
Vandbad). Kød og lignende kan 
selv med den bedste Rakkemaskine 
ikke males fint nok til de bitte smaa 
Fiske i nej først maa det rigtig "stam-

5. Eventuelt. 
P. B. V. 

L A. Bie. 
Formand. 

pes" for at kunne optages af de 
smas: Fiskemunde. Alle disse Van-
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akeligheder undgaas ved Brugen af 
Milt, hvor Fremgangsmaaden er 
simplest mulig. 

Frisk Kalvemilt (Okse- og Kornilt 
kan ogsaa anvendell,men er jo gro
vere) kan man købe billig hos Slag
teren, idet den yderst sjelden tje
ner til menneskelig Føde. Før Kri· 
gen betalte vi 14 a 28 Øre pr. Stk. 
paa Slagterierne; lufttæt opbevaret 
kan de holde sig friske 2 fx 3 Dage 
i kølige Rum; men helst skaffer man 
sig dem friHke. 

Bedst gaar man frem paa følgende 
Maade. Efter at have fjernet alt 
overflødig Vedhæng som Fedt, Blod· 
kar og lignende fastholder man Mil
ten med den ene Haand, idet man 
med den anden forsyner den med 
6 skarpe Indsnit i ca. 6 cm Afstand 
fra hinanden; Snittene maa dog ikke 
gaa helt igennem Milten. Kniven 
maa være nyslebet for at erholde 
rene Snit, og i de aabne Snitsaar 
vil man se den bløde, lyserøde Milt
substans titte frem; med et fast 
Tryk stryger man den af med en 
stump, bred Kniv eller Spartel og 
anbringer saa Massen paa en ren 
Tallerken; den Ber ud som frisk 
:Frugtkompot og er færdig til Brug. 

Ved Hjælp af en Gaasefjer, som 
Opdrætteren stedse maa have ved 
Haanden, giver man nu Yngelen, der 
Jigefrf3m maa læres til at æde, amaa 
Dele af Grøden i Vandet. - Til at 
begynde med vil ikke en eneste 
Smaafisk se til den Kant, hvor Foden 
kommer dalende ned i men snart vil 
dog en forsøgsvis snappe efter det 
lille røde Fnug. Andre følger Ek· 
semplet, og er man ikke i det hele 
taget begyndt alt for tidligt, vil snart 
et helt lille Selskab tage Del i Maal
tidet. Mange holder sig dog borte. 
Opdrætteren vil dog hurtig, hvis 

han er nok opmærksom, lære Sulte
kunstnerne at kende. - Megen Taat
modighed skal der dog til for at 
faa hele Kompagniet til at æde. 

- Snart kommer dog den Tid, 
da man kan give Ørreden Miltfode
ret i større Dele, og da i det hele 
taget den nu for Btommesækken be
friede Yngel viller større Ædelyst; 
nu kan man sao, gaa over til hak
ket Kød (Fisken vil nu have op
naaet en Størrelse af 5 cm). I store 
Skarer nærmer nu de smaa Fisk sig 
til Milten, ja æder endog af Op
drætterens Hund! -

Man vil nu let iagttage, at de 
vokserforskellig. Forkrøblede Smaa
fisk - som jo aldrig vil vinde med, 
fjernes. Men der gives ogsaa nor
malt udviklede Individer, som for
trænges og forfølges af sine stær· 
kere Kammerater. Om fornødent 
bør da enten de Overstærke Rfson
dres; ·men under denne Proces maa 
enhver ydre Beskadigelse undgaas; 
den mindste Hudafskrabning kan 
fremkalde dødelige Sygdomme. 

Vi har ved vore sidste Forsøg op
drættet ca. 80 Ofo til sommergamle 
Ørreder, og det af 10,000 Stk. Yn
gel, som var anbragt i.9 Yngletrug, 
de 1j,000 Stkr. blev fra August af 
afhændet. 

Milten kostede iaIt 53 Fr .. (ca. 
37 Kr. gI. Kurs). Arbejdstiden i 
Anstalten 1-2 Timer pr. Dag. 

'fil Værktøj havde jeg Glaspi
petter til Kontrol af Smaayn
gelen; Gummisprøjteslange til at 
rense Trugene med, saavelsom de 
uundværlige Gaasefjer, Pincetter, 
Børster og Thermometer; desuden 
Inventaret til Miltgrødens Tilbered
ning: Miltkurven, Spartelen, Taller
kener og smaa Traadsier til Under
lag for Foderet. 
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- Yngletrugene saavel som alle' 
Brugsgenstande maa holdes overor
dentlig rene, at ingen farlig Kim 
skal trives. 

Trugene maa fra Tid til anden 
tømmes og renses. Foderrester og 
Tarmudtømmelsen maa hVilr eneste 
Dag efter den 2 a 3 Ganges Fod
ring omhyggelig fjernes - idet de 
opsuges med Gummislangen. Bliver 
det varmt i Vejret kan man en Gang 
om Ugen holde Fastedag, hvilket 
bekommer Fiskene godt. Al Over
fodring maa undgaas. 

Ved Juli Maaned maalte vore 
unge Aareøneder 10 cm; Bækør
reden knapt 5, et Fingerpeg i Hen
seenne til Beregningen af lVIinimal
størrelsen hos Flod- og Bækørreden. 

Vore Forsøg blev efterlignet ~f 
forskellige Opdrættere. 

Vandforurening og 
Fiskehygiejne. 

(Foredrag af Doktor Sonden). 
-o-

l det svensIfe }I'iskeritidsskrift 
Hefte II for 1902 undes et særde
les interessant Foredrag, som meget 
indgaaende behandler de mange 
Forureninger, der kan forekomme 
i vore ferske Vande. 

Disse Forureninger, kan skyldes 
mangfoldige Aarsaager og i mange 
Tilfælde være forholdsvis let paa
viselige, naar de f. Ex. skyldes Til
stedeværelsen af Affaldsstoffer fra 
Sukker- eller Oellulosefabrikker el
ler direkte Tilløb af Kloakvand og 
lignende i men de kan ogsaa tilskri
ves visse naturlige Fænomener, som 
kan forekomme i vore ferske Van
de, særlig naar Temperaturen er 
høj, altsaa om Sommeren. I disse 
sidste Tilfælde er dot imidlertid langt 

vanskeligere, at finde den egentlige 
Aarsag end i førstnævnte Fald, dels 
fordi de ofte fremkommer ganske 
pludseligt, for ligesaa hurtigt atter 
at forsvinde dels fordi deres Op
rindelse kan skyldes en Samvirken 
af mange forskellige Omstændighe
der, som det i Følge Forholdenes 
Natur ofte er umuligt at komme til 
Bunds i i den korte Tid, der som 
Regel levnes til Undersøge~se. 

Alle disse Tilfælde, hvor det ikke 
drejer sig om rent mekaniske Foru
reninger i Vandet, der kan sætte 
sig fast i Fiskens Gæller, og der
ved hindre Aandedrættet, har dog 
et tilfælles, at de formindsker Ilt
mængden i Vandet, og derved be
røver Fiskene den nødvendige Luft 
til deres Aanding, hvorfor de efter 
kortere eller længere Tids Forløb 
dør Kvælningsdøden. 

At dette sker lettere ved en høj 
Vandtemperatur end ved en lavere 
dito, ligger ikke alene i, at den 
høje Vandtemperatur fremmer alle 
de iltkonsummerende Mikroorganis
mers Udvikling, men tillige deri, 
at den mekanisk indblandede Luft i 
Vandet, som Fiskene benytter til 
deres Aanding, aftager med den 
stigende Vandtemperatur, saaledes 
at ogsaa rent Vand er fattigere paa 
indblandet Luft ved en høj Tempe
ratur, end ved en lavere. 

Som alle Regler kan. der dog og
saa fremkomme Undtagelser under 
de ovennævnte Forhold, idet man 
har ExempJer pall., at Grønalger i 
Vandet under Indvirkning af Sol
eller Dagslys kan fremkalde en 
Overmætning med Ilt i Vandet. Det 
Modsatte er imidlertid næsten altid 
Tilfældet, saaledes at man uden 
Skade kan betragte alle Forurenin
ger af et Fiskevand med Mistro. 
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Undertiden kan der saaledes frem
k()mme Organismer i Vandet, som 
reducerer Vandebl Iltindhold ned til 
Nul. Ja, saa unaturligt det lyder, 
endda under Nul. Naar Ilten nem· 
lig er opbrugt i Vandet, udvikles ofte 
Svovlbrinte i Vandet, og denne Luft
art har den Egenskab at berøve 
alle nærliggende Vandlag deres Ilt, 
hvorfor Svovlbrinten ogsaa spreder 
sig derhen. 

En Svovlbrintedannelse i et Fi
skevand indeholder derfor ogsaa 
altid en Fare for de nærliggende 
Vandlag og de Fisk, der befinder 
sig deri. 

Dr. Sonden meddelte saaledes i 
sit l"oredrag, at dette to Gange er 
hændt i Stockholms gamle Havn, 
idet det svovlbrinteholdige Bund
vand under Indvirkning af specielle 
Forhold har bredt &ig til de over
liggende Vandlag og dræbt saa godt 
som alle Fiskene. Noget lignende 
var rimeligvis Tilfældet ved en plud
selig Indtræden af Fiskedød i Sax
aaen ved Landskrona. Hvis man 
imidlertid under saadanne Forhold 
stiller sig selv det Spørgsmaal at 
søge løst, hvilke Vandforureninger, 
som er Aarsag til Iltens Formind
skelse i Vandet, respektive Svovl
brinteudvikling, samt hvorledes dette 
egentlig forogaar, kommer man ind 
'paa et meget omfangsrigt Kapitel. 
Til at begynde med, maa det der
for erindres, at den Slags Foran· 
dringer i Vandet i en Sø eller et 
Vanddrag aldelefs ikke behøvet' med 
Nødvendighed at forudsætte, at Van
det forurenes ved Menneskers Uagt
somhed. Ogsaa det naturlige Bund· 
slam kan, hvis det er rigt paa af· 
død Fauna og Flora, fremkalde den 
Slags Processer. Som et Eksempel 
herpaa skal nævnes Flatsjon i Nær-

heden af Stockholm, som notorisk 
savner alle Tilførsler af Urenlighe
dIr, og hvis Vand er klart og rent. 
I denne Sø viser det sig alligevel, at 
Bundvandet under visse Forhold er 
saa godt som Iltfrit. Det gælder der
for ogsaa om, i hvert enkelt Til
fælde at kunne bedømme Forbin~ 
delsen mellem Aarsaag og Virkning. 

Da denne Slags Fænomener imid
lertid, som tidligere sagt, optræder 
meget pludseligt og ofte forsvinder 
lige saa pludseligt igen, gælder det 
altid om, hvis man vil gøre sig Haab 
om at faa Sagen opklaret, at man 
søger sagkyndig Hjælp tilkaldt hur
tigst mulig. Kommer denne nemlig 
for sent til Aastedet er Muligheden 
for Opklaring af den til8ynelad~nde 
gaadefulde Hændelse meget vanskelig 
om ikke ganske umulig, fordi de 
Symptomer, der skulde bygges paa 
for at opnaa en Klaring af Spørgs
maalet igen er forsvundne. 

Red. 

Fiskeriet og Fremtiden. 
(Dansk FiskeriIidende'!. 

(Fortsat). 
-0-

Ved den vestjyske Centralfor
enings Henvendelse i Ministeriet 
blev ogsaa Fragtspørgsmaalet be
rørt. Men heller ikke paa denne 
Konto, der paa Grund af de lave 
Fiskepriser er blevet saa trykkende, 
har man mærket til nogen Imøde
Iwmmenhed, skønt Dansk Fiskeri
forenings Bestyrelse har holdt Sa· 
gen varm. Man skulde dog eller. 
synes, at der ikke behøves lange 
Overvejelser til at se det grund
uretfærdige i, at Fisk og Kød staar 
i samme Takstgrupper. Da de for
skellige Takstgrupper i nogen Maade 
er fastsat paa Grundlag af Værdien 
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af de Ting, der skal fragtes, havde 
der været al Anledning til indtil 
videre at flytte Fisk ned i en bil
ligere Takstgruppe. Men ikke en
gang det har man kunnet opnaa, 
skønt en saadan Ændring, efter 
hvad der er os bekendt, kunde være 
ordnet rent ad ministrativt. 

Fristes man ikke til at spørge: 
Regner man ikke paa højere Ste
der Fiskeriet med til Erhvervene? 

II. 
Fiskeriet maa hjælpe sig selv. 

Det er sikkert under Krigen gaaet 
op for Fiskerne, at de ikke hører 
til dem, der i særlig Grad har Stats
magtens øre. Der er da for Fi
skedet ingen anden Udvej end at 
hjælpe sig selv. Det kan være l'ltrengt 
i Tider som dii'!se, men det giver 
ogsaa Rygrad og Styrke at være en 
selvhjulpen Mand. Hvor skal vi da 
søge Grundlaget for ny Fremgang 
og Udvikling af Fiskerierhvervet r 
Thi· vi maa selvfølgelig hævde, at 
Fiskeriet er et Erhverv. 

Andelstanken vil utvivlsomt blive 
en Løftestang for Fiskeriet; men des
værre gaar det langsomt med denne 
Sag. Det er beklageligt, at et saa 
nødvendigt Foretagende som "De 
danske Fiskeres Fællesindkøb" ikke 
allerede er on Kendsgerning. Det 
gode Arbejde Mænd, som Lauritson, 
Jegindø, O" J. Chr. Pedersen, Hou, 
har udført for denne Sag, havde for
tjent en bedre Løn end den trevne 
Tilslutning, Fiskerne viser. Thi det 
er en Livssag for Fiskeriet, at Er
hvervets Driftsmidler tilvejebringes 
til den lavest mulige Pris. Havde 
der blandt Fiskerne Landet over 
været den samme Forstaaelse af og 
Begejstring for Sagen, 110m den, der 
fik Udtryk paa Fællesindkøbets Go-

neralforsamling i Grundtvigs Hus i 
Sommer, saa havde de nødvendige 
Penge været rejst for længe siden. 

Der kunde ogsaa have været mere 
Vækst i Andelsforeningerne Landet 
over. Det er en Skam, at da vest
jyske Andelsforeninger endnu ikke 
er bleven sammensluttede i en Oen
tralforening. Østjyderne har jo (aaet 
deres Sammenslutning, skønt man 
ganske vist kun har hørt lidet til dens 
Virksomhed, men Vestjyderne har 
end ikke den formelle Side i Orden. 
Der har flere Gange været gjort Til
løb til at faa Sammenslutning i Standl 
men den er hver Gang strandet paa, 
at Esbjerg "ikke havde Tid." Om 
dette nu har været den virkelige 
Grund, eller man har ment, at man 
bedre kunde udnytte de faa Chan
cer, naar man arbEljder i Spredt 
Fægtning, det skal vi lade være 
uHagt. Et Faktum er det, at den 
naturlige og selvfølgelige Sammen
slutning af Vestkystens Salgsfore
ninger endnu venter paa sin Løs
ning. Der maa og skal selvfølgelig 
komme bedre Tider for det søgaa
ende Fiskeri end dem, vi nu ken
der, men de gyldne Tider i 1916, 
da alt gik af sig selv, og da god 
og daarlig Vare blev betalt med 
samme Pris, vender aldrig tilbage. 

Fiskeriet vil maaske endnu i høj
ere Grad end andre Erhverv blive 
nødt til at tjene Brødet ved strengt 
og ærligt Arbejde. Og da vil det 
blive en BetiJ}gelse fol' at kunne 
klare sig i Konkurrencen, at der 
leveres en ensartet l. Kl.ø Vare. 
Det danske Landbrug har gennem 
AndelRsammenslntninger naaet til 
Aaret rundt at kunne levere et fint 
og ensartet Produkt. Den samme 
Opgave skal Andelsforeningerne lØS6 

indenfor Fiskerierhvervet. 
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Selvfølgelig skulde Sammenslut
ninger, som de ovennævnte, have væ
ret bygget op i de gode AaI' under Kri
gen, da Fiskerne havde Penge mel
lem Hænder, men da syntes de fle
ste, at det gik godt nok. Og man 
lod Tiden gaa. Den Gang havde 
det været en let Sag at afse den 
kvart Million, som Fællesindkøbet 
nu skal bruge; den Gang kunde Fi
skerne have samlet de Fond, som 
skal til for at. underbygge Andels
salgsforeningernes Sammenslutnin
ger, men ogsaa her lod man Tiden 
gaa. Og nu er de onde Dage over 
Fiskeriet. 

Lad os lære af Landbruget. Det 
var i den haarde Landbrugsknse i 
1880erne, at Landbrugets Mænd sam
lede deres sidste Stumper og be
gyndte Opbygningen af deres An
delssammenslutninger, som nu dan
ner en mægtig og solid Basis for 
vort Hovederhvervs Produktion. 

Danske Fiskere maa vaaglio op og 
se, at det er den tunge Arbejdets 
Vej, de maa gaa for at bringe Fi
skeriet paa den Plads, det fortje
ner i vort Lands Husholdning. Der 
el' ingen Redning at vente i Form 
af Statsgaver ; men gennem de man
ge enkeltes Bidrag og økonomisk 
OffervilIighed skal det Grundlag 
lægges, som det danske Fiskeri skal 
basere sin Fremtid paa. 

Lemvig, iDeebr. 1919. 

Jesper Pejtersen. Hans Lilholt. 
(Danks Fiskeritidende). 

Opfindelse paa 
Fiskeri-Omraadet. 

-0-

Det er en kendt Sag, at Fiskerne 
- for at holde deres Garn lodret 
i Vandet - benytter Sten, der fast-

gøres i Underliget af Nettene; men 
medens man tidligere til Fiskeri
brug anvendte Sten af meget uens
artet Størrelse og Form, er man 
efterhaanden naaet til kun at be& 
nytte saakaldte "Synk"-Sten af en 
ganskt> bestemt Facon og Vægt, der 
retter sig efter Garnenes forskel
lige Anveldelse. De her af Fiskerne 
mest benyttede Synksten til Bund
garn fabrikeres af Cement, og ko
ster ca. 25 Øre, og der medgaar 
for hver Gang Stenen skal fastgø
res til Garnet, for ca. 20 Øre Tjære
garn. Det tager betydelig Tid at 
fastbinde Stenene til Garnene, saa
ledes at en Mand ved de alminde
lige Bundgarn ikke kan fæstne mere 
end 20 Favne om Dagen. 

En herværende Fisker, Otto Schu
ster (trods Navnets tyske Klang pære
dansk), har· nu gjort den Opfindelse, 
der synes fuldstændig at ville re
volutionere de hidtil fra Oldtiden 
benyttede Synksten, idet han har 
udfundet, at man i Stedet for Sten 
kan anvende et Stykke ~Ietal (Støbe
j<lrn), der er formet som et aflangt 
Æg bestaaende af 2 Stykker, der 
foroven i en Rille giver Plads for 
Underliget, medens de to underste 
Stykker kan skydes ind over hin
anden som to Skinner. 

Disse "Synk" til Fiskerigarn kan 
fremstilles ligesaa billigt som de nu 
anvendte Cementsten, og i Sam
menligning med de meget lettere 
Cementsten tager disse Metal-Synk 
kun en forsvindende Plads. 

Som Hovedfordelen ved denne 
Opfindelse maa dog fremhæves, at 
man vedMQtal-Synkene ganske 
undgaar at benytte Bindegarn, og 
enhver Fisker ved, hvilkeu overor
dentlig Besparelse dette vil med
føre. Af allerstørste Betydning er 
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det ogsaa, at disse Metal-Synk kan 
paasættes paa et Øjeblik, saaledes 
at der spares en ganske overordent
lig Mængde Tid. 

Opfinderen har straks gjort Fi
skeriforeningens Medlemmet· bekendt 
med de nye Synk og agter at sikre 
dem Synkene til Fabrikationspris. 
Der er indgivet Ansøgning om Pa
tentbeskyttelse gennem Ingeniør 
Lehmanns })atentbureau, og Over
retssagfører Roseno'erg bistaar Op
finderen med Finansiering og for
handler om Salg af de udenlandske 
Patenter. 

Fiskeridirektør Mortensen har ud
talt sin uforbeholdne Anerkendelse 

af Opfindelsen. (Ebhvn.). 

Fisk til England. 
Danske Fiskekuttere over Nord

søen. 
-x-

Thyborøn, 22. Maj. 
I Dag indkom her gennem Ka

nalen Kutteren "Elina", paa Hjem
vejen fra London. "Eline" der er 
en af vore Vesterhavskuttere, havde 
været i England med AaI. 

Forrige Tirsdag stod den ud gen
nem Kanalen med 8000 Pd. Aal og 
4000 Pd. Brasel1, bestemt til Lon
don. Fredag naaede den Bestem
melsesstedet. Fra Kanalen og til 
Themsens Munding tilbagelagde" Eli
ne" 470 Kvartmil. Derovre kom 
en engelsk Lods ombord, og det tog 
14 Timer op gennem Themsen. Lod
sen blev betalt med 400 Kr. Paa 

Rejsen over Nordsøen til London 
slugte Motoren 5 Tdr. Petroleum, 
og paa Rejsen hjem - der tog 3 
Døgn medgik 3 Tdr. Petroleum. 

Paa Rejsen hjem var "Eline" 
midt inde i en svær Storm som den 
dog klarede, og den tiaaede hl'lrtil, 
alt vel. "Eline" var fragtet i 
Glyngøre, og de 4, Fiskere skulde 
have 2000 Kr. for Turen. 

En anden Kutter "Maria" var og
saa i London med Aal. Kutter 
" Vera", der en Tid har fisket paa 
Grimsby, er nu komJllet hjem og 
har fisket deroppe for ca. 5000 Kr. 

B. T. 

En Landretsdom. 
-0-

En Sag om Fiskeretten i Gurresø. 
Landsretten behandlede d. ] 3. 

Maj 1920 en Sag, som Landbrugs
ministeriet havde anlagt mod Skibs
reder Chr. 8tannoUJ, Ejer af Ørsholt 
Gaard ved Gurresø. Den drejede 
sig om Fiskeretten i Søen. som Stan
now paastod, Gaardens Ejer havde 
faaet Hævd paa. Den 5. Juli 1872 
havde den daværende Ejer oven· 
ikøbet indgaaet en retsli.g Kontrakt 
med en Forpagter, til hvem han 
ndlejede FIskeretten. , 

Land~retten gav Skibsreder Stan
now Medhold. 

Dagens Nyheder. 

l il 2 sumrede Karper. 
Tilbud ønskes gerne paa mindre 

og større Partier. 
Oskar Frederiksen, 

Fiskehuset Nr. 1 
GI. Strand 34. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Djneæa-. Yngel og Sættefisk at Bæk-, Kilde
o&, Recnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
lil'de Pri.er. Portionslifrred, større Ørred. Karper og Sudtr købes 0" afhenteø paa nærmeste Banestation mod Konbtnt. 

J. O. Ohri.tfln4Mt. 



Ferakvandsfiskeribladet Nr. 11. 

Portions-Ørred, 
.tørre 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. 

~J/r}jJ/d81l f/)amllultur. 
relegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen ~ P. Jørgensen~ 
Lunderskov, 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købelI o&, afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. 

--===== Kontant Betalina:. ====--

G. Domaschke, 
FI.eldlaDdluDK, BerUD ,(0, 

Lehrter.tra •• e 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Filkeriinspektør, Magister Chr. L.ftID", Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt 1 Sorø Bogtrykkeri (Aktieaellkab) ved aaa.ulI •• -l:r.,_. 
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Indhold: 
Ferskvandsfikeriforeningen afholder 

GeneralforsanIiing. 
Gedens Bidetider. 
Program for :Yløder og Festligheder un

der Fiskeristævnet i Fredericia d. 
26 . .Tuni-4 . .Tuli 1920. 

Stor Ferskvandsaal. 
Ved Kamschatkas LaksefIskeri. 
Annoncer. 

Ferskvandsftskeriforeningen 
afholder 

Generalforsatnling 
paa Jernbanehotellet . i Fredericia Man· 

dag d. 28. Juni 1920 KI. 9. Fmd. 

Dagsorden: 
1. Beretning om Virksomheden. 
2. AarHegnskabet fremlægges til 

Godkendelse. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmel'. 
4. Valg af Revisor. 
5. Eventuelt. 

P. B. V. 
I. A. Bie. 
Formand. 

Geddens Bidetider. 
-x 

Fiskeriet i Fure-, Lyngby-, Gen
tofte ,- Sønder- og Buresø har i en 
Aarrække været bortforpagtet til 

Lystfiskeriforeningen i København, 
og da alle de større Fisk, der fan
ges i disse Søer af Foreningens 
Medlemmer opnoteres, kan man af 
disse Rapportbøger se, paa hvilke 
Tider af Aaret de forskellige Fiske
slags bider bedst. 

Ifølge Foreningens Organ "Lyst
fiskeri-Tidende" for den 20. Marts 
1920 viser disse Rapportbøger, at 
der er fanget følgende: 

Fttresø 
Lyngby Sø 
Gentofte Sø 
Søndersø 
Buresø 

ialt 680 Gedder, deraf i Maj 206. 
137 43. 
101 28. 

-~ 25 24. 
- 74 51. 

AItsaa af 1020 noterede Gedder 
er de 352 fangede i Maj Maaned. 
Det synes at fremgaa heraf, at l/S 

af alle Gedd~rne fanges i denil'e ene 
Maaned og knapt 2/3 i de resterende 
6 Maaneder! Selvfølgelig staar dette 
noget i Forbindelse med, at Fiske
riet i Begyndelsen af Sæsonen dri
ves med størst Ivrighed ; men Ho
vedgrunden maa sikkert søges i, at 
Gedderne - som alle Fisk efter 
endt Legetid er magre og forslugne 
og derfor lettere bliver et Bytte for 
den drevne Fisker, end længere hen 
paa Sommeren, hvor de er mere 
underspist og derfor ogsaa ganske 
anderledes kræsne og forsigtig~. 

Red. 
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Program 
for 

Møder og Festligheder under Fiskeristævnet i 
Fredericia d. 26. Juni - 4. Juli 1920. 

aabent daglig 10-6. 

Lørdag d. 26. Juni KI. 101/2 Fmdg. 

" 9 

Stævnet aabnes. 
Jysk Fiskeeksporterforening afhol

der Generalforsamling. 

Søndag d. 27. Juni KI. 4 

Mandag d. 28. Juni RI. 10 

" 
4 

Elmd. Udskydning af Redningsraket og 
Bjergning af Skibrudn6 ved Hjælp 
af RedningsstoJen. 

Fmdg. Danmarks Fiskehandler og Havfi
skerifor~ning, afholder Geuetal
forsamling .. 

Forhandling om: Kunstig Afkøling 
i Fiskeriets og Fiskehandelen8 
'rjeneste. Indledet an'orstander 
A. Otterstrøm. 

Tirsdag d. 29. Juni KI. 4, Eftmd. Foredrag af Assistent ved Biologisk 
Station MagIster Blegvad : Fiskeri
undersøgelser, Metoder og Re
sultater. 

Onsdag d. 30. Juni KI. 9 Fmdg. FælJesfiskeriforeningen Nordslesvig 
afholder Generalforsamling. 

" 2112 Oentralforeningen af danske Fiske-

" 
3 

" 
4 

" 
51/2 

" 
4 

" 61/'4 

res Laaneforeninger afholder Ge
neralforsamling. 

De danske Fiskeres Fællesindkøb 
afholder Generalforsam1iDg. 

Foredrag af Fiskeridirektør F. V. 
Mortensen. 

Dansk FiskeriforeningsFormand by
der de sonderjydske Fiskere Vel
kommen. 

Foreningen af danske Redningsmænd 
afholder Generalforsamling. 

Oentralforeningen for Vestkysten af· 
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Onsdag d. 30. Juni KJ. H 

Torsdag d. 1. Juli Kl. 9 

" 
8 

Fredag d. 2. Juli KJ. 9 

" 
8 

Lørdag d. 3. Juli KL 9 

), 11 

" 
11 

" 
3 

" 71/2 

Søndag d. 4. Juli KL 9 

" 
91/~ 

" 71/2 

Eftm. 

Fmdg. 

Eftm. 

Fmdg. 

Eftm. 

Fmdg. 

Eftm. 

Fmdg. 

holder Generalforsamling. 
Filikerhøjskolen afholder General

forsamling. 

Dansk Fiskeriforening afholder Ge
neralforsamling. 

I Teatersalen: Foredrag med Lys
billeder af Forfatteren Aage Mey
er Benedictsen : om Island og dets 
Næringsværdi, især Fiskere. 

Dansk Fiskeriforenings Generalfor
samling fortsættes. 

Medlem af Kommissionen for Hav
undersøgelser Dr. phil. A. C. Jo
hansen: Om de bedste Metoder 
til Fredning af Rødspættebestan
den. 

Sekretær Videbæk: Udviklingsmu
ligheder for det Iløgaaende :Fiskeri. 

Forsikringsforbundet for danske Sø" 
folk og Fiskere m. m. afholder 
Repræsentantskabsmøde. 

Forhandling om Fiskeafsætningen. 
Sejltur til Snoghøj, hvor Fiskerhøj

skolen beses. 
Aftensmad pall. Snoghøj Hotel. Af. 

tenunderholdning, Fyrværkeri. 

Landsorganisationen for Danmarks 
D('tailfiskerihandlere afholder Ge. 
neralforsamlin g. 

Kapsejlads. 
Afslutnin~sfest for Fiskeristævnet. 

løvrigt vil der daglig være Opslag paa Fiskeriatævnet indehol

dende Dagens Program. 

Alle Klokkeslet maa overholdes nøgagtigt. 

Logi, Pris 4 Kr. pr. Nat kan forudbestilles ved Henvendelse til 
Dansk Købestævne, Fredericia. 

Vejledning. 
Enhver, der ønsker Vejledning under et Besøg pall. Købestævnet j 

kan henvende sig til Udvalget, der gratis viser de besøgende omkring 

og forklarer de videnskabelige Samlinger m. m. 
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Nogle af Udvalgets Medlemmer, kendelige paa en rød og 

hvid Roset i Knaphullet, - vil altid være paa Stævnet KJ. lO-12 Fmd. 

og som Regel ogsaa paa andre Tider af Dagen. 

Selskaber der ønsker Vejldening, bør forud anmelde deres An

komst til Købestævllets Kontor -(Telefon Fredericia 410). 

---. ..-. ... --. 
Stor Ferskvandsaal. 

-o-
I Sorø Sø fangedes den 10. Juni 

en Aal, som vejede 31/4, kg og var 
1 mog6 cmiang. Skælsundel'søgeJsen 
viste, at AaIen var 12 Aar gammel. 

Red. 

Ved Karnschatkas Lakse
fiskeri. 
-0-

Fiskel'itidsskrift før Finland NI'. 
11-12 for Aaret 1919 meddeler 
følgende: 

I Midten af Juni 1917 landede 
M. Ronhii fra Helsingfors ved Kam
schatkas Vestkyst for at studere IJak
sefiskerierne der.' Hovedfangsten 
foregaar ved Stol'fiodens Munding, 
og Fangstmændenes Opholdssted 
under Fangsten var paa en lang, 
aaben Sandbanke i Floden. 

Fra Vladivostok havde man med
taget en Del af de nødvendigste 
Ting til Fiskeriet, tilligemed ti rus
siske Arbejdere og en Rognmester" 
samt koreanske og kinesiske Arbej
dere i det Hele omtrent kalvtreds 
Mand. I Hakodate, den vigtigste 
Havneplads i det nordlige Japan 
foregik dog den største Indladning 
af alle Slags Fonaad, ligesom Mand
skabet her blev forøget med japan
ske Arbejdere. Saa snart man var 

kommet i Land paa Sandbanken i 
Storflodeu, skred man straks til at 
rejse alle de nødvendige Træbarak
ker for Mandskabet og Kontorbyg
ning, Forradskamre osv. hvad der 
tiltrængtes, for at saa mange Men
nesker kunde finde Opholdssted. 

Alt maa gaa hurtigt, thi Fisken 
vilde snart begynde at vise sig, og 
naar det skete, blev der ikke Tid 
til andet end Fangsten og dennes 
Tilberedning. 

I Begyndelsen af Juni begyndte 
Fisken at stige. Stængenæt var 
draget langt ud fra Stranden, og 
Stængenættet var forsynet med en 
Kæde ved Bunden og forankret ude 
i Enden. Det var den femte Juli, 
at de første Fisk fangedes. For at 
sætte Humør i Folkene foranstalte
des den første Fallgstdag en [<tor 
Fest, hvorved Japanerne ofrede af 
den først fangede Fisk til deres 
Nationalhelgen. 

Brydning aabnede Programmet, 
og Fesien fortsatteil med Sang og 
Leg til langt ud paa ~atten. Den 
første Dag var Fangsten lille; snart 
blev den dog rigeligere, og i Løbet 
af kort Tid havde Fiskerne alt det 
Arbejde de kunde overkomme. 

Klokken 3 om Morgenen roede 
den første Baad ud til Nættet, me
dens dens Mandskab sang den nu 
af os alle kendte Sang. Ved Næt
tet havde der hele Natten været 



Nr. 12. 'erskvandøtiskeribadet 89 
===-=.=-=>c==-==.=. ===== 

holdt Vagt. Og snart rejstes der 
en Aare i Vej ret fra Baaden ved 
Nættet, hvilket var Tegn til, at 
Baaden var fuld at Fisk, d. v. s. 
med 3-5 Tusind Stykker Laks af 
forskellig Slags. Den at Lasten ned
tyngede Baad stævner mod Land, 
medens en tom Baad ros ud 
til Stængenættet. Den heldigt paa 
Strandsandet optrukne Baad tømmes 
i en Fart; ved Tømningen betjener 
Japanerne sig af smaa med Kroge 
forsynede Kæppe, hvormed de i en 
utrolig Fart anbringer Fisken i Bæ
l'ernes Rygkurve, hvorfra de igen 
heides ud paa Rensningsbroen. Sel ve 
Uensningen af Fisken foretages af 
Koreanerne; men da det for fuldt 
Alvor gælder om at skynde sig, ta
ger Japanerne et Tag med, og de 
ellers noget I angsomme Koreaner 
maa skynde sig, for at faa Fisken 
renset saa hurtigt, som Japanerne 
kan bære den bort til Vaskning og 
Indsaltning. 

Af den russiske Rognmester op
samles i smaa Kurve Laksens smuk
ke rødt lysende Rogn og tt'anspor
teres til Salteriet, hvor den gen
nemgaar en Proces, eler i H~sserens 
Mund gør den saa velsmagende. 
Fiskeskroget og alle de værdiløse 
Fiskearter, som følger med Lakse
fan gsten bæres til nogle afsides 
liggende Gruber, hvor de i Som
merens Løb aabenbarer sig ved en 
gyselig Stank, som man dog ogsaa 
vænner sig til som saa meget andet. 
N aar Fangsten er stor, foregaar 
Arbejdet uden Ophør til sent pall. 
Natten, og ved Mørkets Komme op
lyses Arbejdspladsen med Karbid· 
lamper. Under Arbej det standser 
den japanesiske Arbejder ikke et 
Øjeblik for at spise, men snapper 
blot i Forbifarten fra de paa Stran-

den opstillede Borde lidt Ris, som 
han fortærer under Arbejdet. Og 
glad er han bestandig, aldrig hører 
lIlan fra hans Læber nogen Klage 
over nok saa lang en Arbejdsdag. 
For Koreanerne gik det lidt lang
sommerp, at komme op om Morge
nen, og de vilde ogsaa gerne tage 
sig en lille Hvilestund imellem; 
men de arbejdede dog meget villigt 
og ovel"traf Japanerne som Bærere, 
paa Grund af deres større Øvelse. 

Kineserne forfærdigede Tønderne 
og tjente godt' paa dette Arbejde. 

Den egentlige Ledelse af Arbej
det laa h08 en særskilt japansk Ar
bejdsleder; Koreanerne havde sin 
egen Opsynsmand og Fangsten di
rigeredes af en Overfisker. 

Disse Opsynsmænd, den russisk
talende Tolk og den japanske Læge 
val' af den største Betydning tor 
Ejerne af ~'iskeriet, tordi de opret
holdt Arbejdslysten og det gode 
Humør. Russerne synes dog at 
savne nogen Forstaaelse i at be
handle Japanerne, hvoraf enhver 
enkelt kender sin Værd og ønsker 
at hehandh~s derefter. Paa denne 
Fiskestation gik det dog ganske 
godt, og under hele Fangstidoll 
raadede det bedste Forhold mellem 
Ejeren og de japanske Arbejdere. 

I Storfloden findes forskellige 
Laksarter. Samtlige fødes af Rogn, 
der er udlagt piLa Legepladserne 
oppe i Floden. Den spæde Yngel 
tilbringer sit først€1 Aar i denne og 
vandrer saa ud i Havet til sine 
egentlige Tilvækstomraader, hvorfor 
de, de fleste som fireaarige, efter 
opnaaet Legemodenhed vender til
bage til Floden, for at udfylde de
res Livs vigtigste Mission og der
efter dø. Fiskene svømme ude fra 
Havet lige ind mod Stranden, træffe 
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paa det afHavsLrømmen langs Str:w
den drivende Ferskvand og begynde 
at svømme mod Strømmen for at 
naa Flodmundingen. Under Farten 
møder den saa Stængenættene og 
Størsteparten fanges, inden den naar 
Ynglepladserne. Foruden af Men
neskene efterstræbes Fisken af man
ge andre "Fangstmænd" : Sælhund, 
Bjørn, Hund og Ørn, llIen Menne
skene er dog dem, der tolder mest 
af den opstigende Fiskestime. Naar 
Fisken stiger op i Floden samles 
den i saa utrolige Mængder, at den, 
del' ikke med egne øjne har set det, 
ikke kan gøre sig nogen Forestil
ling derom. Og af den opstigende 
Fiskemængde gaar t-Itore Masser sin 
Undergang imøde ved at drive op 
paa Bredderne eller fordi de, ud
trættede af Færdens Besværligheder, 
maa give op, inden de naar Maa
let. Under Opstigningen ligger der 
langs med Bredderne store Mæng
der af raadden Fisk, og man scr 
ofte, at l\1aager og andre Fugle 
vender Fiskene for at æde øjnene, 
som er en særlig Delikatesse. 

Af de fangede Fisk nedsaltes alle 
de større Exemplarer- i store Tøn
der, der rummer 3-400 kg. Naar 
Fisken paa enkelt{l Dage optræder 
i store Mængder - op til 80-90 
Tusind Stykker pr. Dag, slaar Ar
bejdskraften ikke til, saa de kan 
blive ordentlig rensede og rengjorte. 
De mindre Laks fra 11/1.-2 kg be
handles under saadanne Forhold 
ret overfladisk. Efterat Indvoldene 
er udtagne, og de har faaet en 
Haandfulcl Halt, opstables de i store 
Bunker paa Stranden; mellem hvert 
Lag lægges Salt og Bunkerne 
dækkes med Rishalmmaatter. De 
gulner og indtørrer ganske vist en 
Del. men fOl a.l!tes alligevel ikke af 

Japanerne, som selv anvender denne 
Behandlingsmaade ved Tilberednin
gen af den Fangst, de vil benytte 
til eget Brug. 

Da Fangsten ved Stationen var 
paa sit Højeste, foretog jeg en 
Rejse til de længere sydpaa liggende 
Fiskerier. Ved Ozernaja tilbragte 
jeg en Uge ved en stor russisk 
Fiskekonserveringsfabrik. Fisken 
fangedes paa dette Sted med Vaad 
i Floden, og Fangstmændene var 
Indbyggerne i den russiske Koloni 
ved Floden samt Kamschatkadalcn, 
som ejer Retten til Fiskeriet. Fi
sken opkøbtes af Handelsmænd, og 
Prisen var meget lav; men den store 
Fangst gav alligevel et godt Ud
bytte til Fangstmændene. 

Hvis ikke Brændevinen slugte 
saa uhyre meget, kunde de russi
ske Kolonister havde det udmær
ket, men saa godt som al Fortje
nesten gaar til den ulyksalige Drik. 

I Fabrikerne kommer Fisken un
der mekanisk Behandling. Arbej ds
kraften bestaar hovedsagelig af Ki
nesere. Fra den ene Ende af Fa
hriken kom Fisken; i den anden 
Ende sattes Konservesdaasen paa 
Plads. Da jeg tilfods travede langs 
Bredden fra Ozernaja til Ronkas 
Fiskeri, forsøgte jeg altid saa vidt 
muligt at overnatte ved de japanske 
Fiskerier. Jeg var i Besiddelse af 
et paa Japansk affattet Rekommen
dationsbevis og det hjalp mig al
tid til en venlig Modtagelse. Ef
te rat have vandret i det vaade 
Græs, der naaede til under Armene 
og med den øverste Del af Krop
pen vaad af Regn, nanede jeg gen
nemvaad i Tusmørket til en ja
pansk Station. Naar de sædvan
lige dybe Bøjning€r var overstaaet, 
b!lilv mine g~nnemblødte Klæder lagt 
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til Tørring, og jeg selv, draperet med 
en Kimono, anbragt paa en l\1aatte 
tæt ved Ilden, medens Maden an
rettedes. 

Denne bestod gerne af en Laks, 
ristet paa Spid, dertil Ris. Des
uden severedes Sakevin og det be
rømte, mørke Sapporo 0l. 

Med særlig Forkærlighed udspurg
te Japanerne mig om Forholdene i 
mit Hjemland, og tiltl'ods for vort 
m Rngelfulde russiske Ordforraad, 
gik Samtalen gærne flinkt til langt 
nd paa N atten. 

De bedste Minder fra min Færd 
har jeg derfor ogsaa fra de Til
fælde der førte mig i Berøring med 
Japanerne. Disse ejer de fleste Fi
!'!kerier pall. Kamschatkas Vestkyst, 
deriblandt ogsaa de store Konser
veringsfabriker, saaledes ved Javino 
og Ojernajo. Pall. de russiske og 
japanske Fiskerier fangedl~ de i 
Sommeren 1917 en uhyre Mængde 
Fisk. De i Slutningen af August 
ankomne Lasidampere formaaede 
ikke at transportere al Fangsten 
derfra, saalede!! at store Mængder 
af den Fisk, der var nedsaltet paa 
japansk Maner maatte overvintre 
paa Fangstpladserne. De større 
Stationer fik under Fangsttiden op
imod 1 Million Stykker forskellig 
Slags Laks. Desværre kan jeg ikke 
opgive nogle statistiske Oplysninger 
over hele Fangsten den nævnte 
Sommer. 

I Aaret 1910 opgaves Fangsten 

pM Kamschatka at have været ca. 
130,5 Milliioner kg af første Klas
ses Laks og af alle Fiskeslags til
sammen 231 lVIiI!. kg. Disse TIt~ 

er dog angivet for lave, idet der 
heri ikke indgaar den Mængde Fisk, 
der kon!lJUmeres af Landets Befolk
ning, Kamschadalerne og de russi
ske Kolonister; desuden mali. man 
mindst lægge en Tredjedel til den 
officielle russiske Statistik for at 
træffe Sandheden. 

hio Vuorentaus. 

Effektivt Middel mod 
Myggestik. 

-x-

I "Från skog og Sjo" for den l. 
juni iaar skriver "NicUR" følgende: 

Efter at jeg under el1 Sommers 
Ophold i Wilhelmina I,apmark har 
vundet Erfaring, vil jeg paa det 
kraftigste tilraade at anvende ne
denslaaende Recept mod Myggepla
gen: 

Del Cerlerolie 
2 Kamfersprit 
2 - Citl'onellaolie 

At Indsmøringen maa fornyes, 
naar Olierne er forflygtigede, siger 
sig selv. 

Averter i Medlemsbladet! 

Fiskeriet "AalykkeU pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneateg, Yngel og Sættejhik af Bæk-, Kllde
og Betrnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bll
liglte Priøer. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes pal, nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. o. Ohri.~n8en. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
j alle Ørredarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=~ Kontant Betaling. ~=--

8jneæo, Yngel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d8~lIdsK f/) am Kullur. 
Telcgr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

P. Hansen &: P. J wrgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 41'. 
Lejrskov 16. 

r~p;~1 
større0rred, Gedder, Karper, 

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

Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
Fi8cllhandlunK, Rerlin 40, 

LehrterliltrR81i1e 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, :\fagister Chr. J ... øftinK, Lykkesholmsalle 3 A, København, 

Trykt i Sorø BogtrykkcJ'j (Aktieielskllb) ved l\as~us"ll-J(ro.h. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hoffmeyer, Sorø. 'leleton 24. 

Indmeldelliler i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent 6 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 13. l. Juli. . I 191tO. 

Indhold: 
Nationalbankdirektør Lauridsen død. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Udstilling 

paa Fisl,eristævnet i Fredericia. 
Generalforsamlingen paa Hotel Post

gaarden i Fredericia Mandagen d. 
28. Juni. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for 1919. 

Skal der igen oprettes Fiskeauktioner 
i København? 

Geddens Aftagende i en Del af Søder
manlands Indsøer. 

Stor Gedde og stor Laksørred. 
Annoncer. 

t t 

Nationalbankdirektør 
Lauridsen død. 

gode Ven og trofaste Hjælper og 

Raadgiver er gaaet bort. N ational

bankdirektør Lauridsen var saa stout 

og tilsyneladende saa stærk en 

Mand, at ingen tænkte sig, at han 

saa snart skulde forlade os. Det 

føltes derfor dobbelt haardt, da 

Budskabet kom. 

Naar Nationalbankdirektør Lau

ridsen gennem mange Aar blev vor 

Forenings Næstformand, saa skyldes 

det den Omstændighed, at han for

uden sine mange andre Interesser 

ogsaa var levende interesseret i 

dansk Ferskvandsfiskeri og da navn

lig i DamKultur. Ved Vejen, hvor 

han havde sit Hjem, havde han selv 

et stort Damkulturanlæg, og om han 

end havde overdraget Ledelsen der

af til sin Søn, fulgte han dog med 

usvækket Interesse med i alt, hvad 

der angik Fiskeri og rationel Fi

skeavl. 

For Ferskvandsfiskeriforeningen 

var han en ubetalelig Kraft, og tal-

-x- rige er de Deputationer, hvori han 

Med stor Sorg har alle danske var Deltager og mangfoldige de 

Ferskvandsfiskere erfaret, at vor IOrdførerhverv, han har røgtet for 
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Jl'erskvandsfiskeriforeningen. Han 

syntes da ogsaa som skabt dertil, 

dels paa Grund af hans store Kelld

skab til alle offentlige Personlig

heder og Institutioner, og dels som 

en naturlig Følge af den Ag

telse og Ærbødighed, der udgik 

fla hans Person og som lettede 

ham Hvervet som Talsmand for vor 

Forening i allerhøjeste Grad. 

For Ferskvandsfiskeriforeningen 

betyder Nationalbankdirektør Lau

ridsens Bortgang derfor ogsaa et 

uerstatteligt Tab, og for os, der 

gennem de mange Aar har siddet 

sammen med ham i Foreningens 

Bestyrelse, bliver det et Savn, som 

efter Tabet af en god og trofast 

Ven. 

Ære være hans Mindel 

Ved hans Jordefærd Vejen 

Søndag den 28. var Ferskvands

fiskeriforeningen repræsenteret ved 

Sagfører Nors, Ribe og sendte des

uden en signeret Krans til hans 

Baare. 

Fhv. Landstingsmand, National

bankdirektør Lauridsen var født 

den 9. Maj 1847 paa "Grønvang" 

ved Vejen. Hans Søn, Olav Vang 

Lauridsen er nu Direktør for Mar

garinefabriken, som for de talrige 

andre Virksomheder, hvortil hans 

Navn var knyttet. 

Lauridsen var dekoreret med Rid

derkorset og Danebrogsmændenes 

Hæderstegn. 
Red. 

Ferskvandsfiskeri
foreningens Udstilling 
paa Fiskeristævnet rFredericia. 

-o-
Da Ferskvandsfiskeriforeningen 

ganske naturligt ogsaa ønskede at 
give Livstegn fra sig under det 
store Fiskeristævne i Fredericia, 
henvendte man sig til forskellige 
af Foreningens Medlemmer for at 
faa Hjælp og Bistand til at løse 
Opgavon. 

Denne Henvendelse lykkedes over 
Forventning, idet kgl. Fiskehandler 
Fredericksen har stillet fem Akva
rier gratis til vor Disposition, og 
Fiskeriejer F. C. CJuistensen, »Aa
lykke" pr. Lunderskov, leverede 
Fiskene paa lignende Vilkaar; me
dens Udstillingen giver fri Plads, 
saa mere kan vi meJ. Billighed ikke 
forlange. Naar saa dertil kommer, 
at Bestyrelsesmedlem i Foreningen, 
Købmand N. J. Schmidt, Kolding, har 
været os behjælpelig med Arrange
mentet, vil man forstaa, hvor levende 
Interessen er indenfor Foreningen. 

Resultatet af vore Bestræbelser 
er blevet, at vi udstill~r i Nr. l 
Akvarie 6 Modemsk af Bæk- og 
Regnbueørred. 

Nr. 2: 30 Portionsfisk af Bæk
og Regnbueørred. 

Nr. 3: 15 Sættefisk af Bæk- og 
Regn bueørred. 

Nr. 4: Moderfisk af Karper. 

Nr. 5: Mindre Karper og Suder. 

Som man vil se, en ret fyldig 
Repræsentation af vore vigtigste 
KulturfilJk. 

Red. 
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Generalforsamlingen 
paa Hotel Postgaarden iFrederida 

Mandagen den 28. Juni. 
-0-

.Formanden, Brygger Bip, indle
dede Mødet med at udtale følgende 
Mindeord over afdøde N ational
bankdirektør Lauridsen : 

"Som det er Dem alle bekendt, 
har Foreningen haft den Sorg, i 
disse Dage at miste sin dygtige og 
afholdte Næstformand, National
bankdirektør Lauridsen. Han var 
en god dansk Mand, som gerne 
viede sine Kræfter til enhver Sag, 
som kunde være til Gavn for vort 
Fædreland, og d~rfor arbejdede han 
ogsaa med Interesse for Ferskvands
fiskeriforeningen, som jo til Formaal 
har en god national Opgave. For 
Foreningen vil hans Bortgang be
tyde et stort Tab, og vi, som har 
kendt Hr. Lauridsen og lært at 
paaskønno hans noble, redelige 
Karakter, har ved hans pludselige 
Bortgang mistet en god Ven og 
Rkattet Medarbejder, som vi meget 
vil savne. Ære være hans Minde!" 
(Forsamlingen rejste sig"). 

Formanden gik derefter over til 
at omtale Foreningens Virksom
hed i det svundne Aar, idet han 
udtalte omtrent følgende: "Der er 
desværre ikke meget at sige, fordi 
Ferskvandsfiskeriets og da navnlig 
Dam brugets Stilling under Krigs
aarene har været yderst vanske
lig, og Efterdønuingel'ne fra Krigen 
er langtfra ophævede endnu. For 
Damkulturen har Krigen virk et 
næsten ruinerende. Dels har Van
skelighed ved at skaffe Føde gjort 
sig gældende, de18 har det ødelagte 
Marked i Tyskland sat sine dybe 
Spor og endelig har de stærkt for-

øgede Arbejdsomkostninger hjulpet 
til med at ødelægge Kulturerne. 
Men ogsaa for Ferskvandsfiskeriet 
har Tiden været ugunstig. Fore
ningen har søgt ved at være Mel
lemmand mellem Myndighederne og 
Ferskvandsfiskerne at skaffe disse 
Del i Rationeyingen af Fiskerired
skaber. Endvidere har man forsøgt 
at indvirke paa Statsbanernes uhel
dige Bestemmelse om Transport af 
levende Fisk. 

Den kommende højet'e Fmgttakst 
paa Raavarer vil sikkert ogsaa skade • 
Erhvervet, idet man ikke tør for
vente, at Prisen paa Fisken vil stige 
i samme Forhold som .Fragtudgif
terne. 

For at fremme Afsætningsforhol. 
dene i Hovedstaden slog Redaktøren 
af "Ferskvandsfiskeribladet" for et 
Par Aar siden til Lyd for, at der 
skulde opføres en moderne Fiske· 
hal i København. Da man erfarede, 
at der fra "Dansk Fiskeriforening" 
var rettet en Henvendelse til Kø
benhavns Magistrat om at nedsætte 
en Kommission til at tage dette 
Spørgsmaal under Overvejelse, slut
tede Ferskvandsfiskeriforeningen sig 
hertil og allmodede om, at maatte 
blive repræsenteret i Kommissionen. 
Paa dette AndrageIlde var der dog 
endnu ikke indløbet Svar. 

Som bekendt forhindrede Sø
mandsstrejken i Aar Foreningen i' 
at indføre eugelsk Aalefaring, hvil
ken Sag ellers var tilrettelagt af 
Dr. Hoffmeyer. Foreningen har 
under Fiskeristævnet i Fredericia 
arrangeret en mindre Udstilling af 
Ferskvandsfisk i Akvarier (omtalt 
audet Steds i Bladet). Endelig har 
Foreningen i Aarets Løb .givet Vej
lednil1g med Hensyn til Damanlæg 
og U dsætnil1 g af p assen d e Yngel 
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. Ferskvandsfiskeriforeningens Reg nskab 
for 1919. 

Indtægt: 
Bilag. 

Overført Kassebeholdning fra f. A ....... . 
A. 1. Kontingent i 1919 af 189 Medlemmer a 4 Kr ........ . 
" » Do. for en Restance 1918 ......................... . 
" " Ekstrakontingent for 1919 HIg. Medlemslisten ......... . 
" " Do. Restance 1917 og 1918 ........................ . 
" 2. Annonce Indtæg HIg. Redaktørens Regnskaber ........ . 
" 3. Tilskud fra Skrikes Stiftelse I ....... , .... , .......... . 
" 4. Indtægt af 10 Postabonnenter ...................... . 
" 5. Tilskud fra Landbrugsministeriet. ................... . 
» 6. Indtægt ved Salg af Loveksemplarer ................ . 
" 7. Refun deret Porto •.........................•....... 
" 8. Indvundne Renter ................................. . 

Kr. 

448,45 
756,00 

4,00 
143,00 

12,00 
97,00 

400,00 
36,10 

500,00 
1,20 

39,'74 
32,81 

Kr. 2470,32 

Pr. Kassebeholdning at overføre til 1920 ........ Kr. 

Udgift: 

13. Bladets Trykning og Udgivelse m. v .......•...... 

C. Porto, Telegrammer, Papir, Tryksager m. v ............. . 
D. Forskellige Udgifter ................................. . 
E. Rejseudgifter og Diæter m. v •......................... 

Beholdning ................................... : ..... . 

535,03 

Kr. 

1424,99 
230,99 

10,00 
269,40 
535,03 

Kr. 2470,32 

Ribe, den 20. Juni 1920. 

J'ul. Nors. 

Ved Revi13ionen af foranstaaende Regnskab er intet fundet at beA 
mærke. 

Ribe, den 24. Juni 1920. 

N. Lind. 
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og Sættefisk i Damme og fri Vande". 
Som andet Punkt pall. Dagsorde

nen: Regnskabet freml~gges, oplæ
ste Redaktøren det reviderede Regn
skab, som enstemmigt godkendtes. 

Det næste Punkt paa Dagsorde
nen var: Valg af BestyrelHesmed
lemme}'. De afgaaende Medlemmer 
var følgende: d'Hrr. Gaardejer Niels 
Kristensen, Bestyrer Fensmark, 
Brygger Bie og Dr. Hoffmeyer, der 
alle geuvalgtes. Nyvalgte blev Land
inspektør Schonenborg og kg!. Hof
Fiskehandler K. E. Fredericksen. 

Ved Bestyrelaesmødet, der afhold
tes efter Generalforsamlingen, gen
valgtes Brygger Bie til Formand og 
nyvalgtes Forpagter Wulff-Sta!'ner, 
til Næstformand. 

Til Revisorer genvalgtes Apoteker 
Lind og nyvalgtes Landinspektør 
Schouenborg. 

Under Punkt 5 ("Eventuelt") pall. 
Dagsordenen forespurgte GaaTd- og 
Fiskeriejer N. Kristensen om, hvor
ledes det gik med de Forsøg, der 
paa Ferskvandsfiskeriforeningens 
Initiativ blev foretagne ved Lille- , 
og Villestrup Aaer. Formanden 
besvarede Forespørgslen med at 
udtale, at Sagen omfattedes af For
eningen med den største Interesse, 
fordi man var ganske klar over, at 
disse Forsøg, hvortil Staten ydede 
4200 Kr. aarlig i fem Aar og fri 
Yngel fra Statens U dklækningsan
stalt, maatte og skulde lykkes, da 
man ellers risikered8, at Staten 
tabte Interessen for Ferskvands
fiskeriets Ophælp, hvad der vilde 
være meget beklageligt. Starten af 
Forsøgene lovede imidlertid ikke 
videre godt, idet Lederen af For
søgene, der sorterede direkte under 
Fiskeridirektoratet, allerede i inde
værende ARr havde udsat en hel 

Del Yngel, uden at Regulativerne 
var ordnet, ligesom Fangstindret
ningerne heller ikke vare indret
tede. Paa en fornyet Forespørgsel 
fra Hr. Kristensen om der var af
sat et større Fredningsbælte foran 
Villestrup Aa, svarede Formanden, 
at derom havde han endnu intet 
hørt. 

Efter Forslag af Hr. Kristensen 
vedtog Generalforsamlingen der
efter enstemmigt, at opfordre For
manden til at indgaa til Fiskeridi
rektøren med en Forespørgsel an
gaaende denne Sag, for at alle de 
vigtige Spørgsmaal kunde blive til
strækkelig belyste, og Ferskvands
fiskeriforeningen derigennem kan 
skaffe sig Vished for, at Statstil
skuddet virkelig finder den fag
mæssige Anvendelse, som Forenin
gen gennem sit Forslag bærer det 
moralske Ansvar for. 

Formanden lovede at tage Ge
neralforsamlingens Henstilling til 
Følge. (Sluttes). 

Skal der igen 
oprettes Fiskeauktioner 

i København? 
-x-

En Bevilling, der kom for sent. 
Det meddeles officielt, at den 

kendte Grosserer og Fiskehandler 
K. JiJ. Fredericksen, Fiskehuset Nr. 
1, har faaet Bevilling til at afholde 
Auktioner med Salg af fersk Fisk. 

For at erfare lidt om, hvorvidt 
deune udmærkede Ide, som Raam. 
Nielsen som bekendt i sin Tid lau~ 
oerede, og som Kommunen 'senere 
tog op, nu vil komme til at opleve 
en Renæssance, henvendte vi 0$ til 
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Fiskehandler Fredericksen selv, der 
lidt mistrøstigt svarede: 

- Jeg har netop i Dag faaet 
Meddelelse om Bevillingen, men jeg 
maa desværre sige, at den kommer 
lovlig sent. Allerede i J anUST 
Maaned indgav jeg Ansøgning til 
Ministeriet og meddelte den davæ
rende Landbrugsminister, at jeg 
havde til Hensigt at indlede disse 
AuktioIler samtidig med den store 
Fiskeudstilling, hvormpd jeg i April 
fejrede Firmaets 50-Aars Jubilæum. 
Meningen med denne Udstilling var 
i første Række at fremme Hjemme
forbruget af Fisk og særlig fremme 
Kendska bet til de Fiskearter, 
der ikke. er almindelig kendt af 
Publikum. Fiskeauktionerne skulde 
saa simpelthen sI aa d e Priser fast, 
som Folk mente at kunne være 
tjent med at give for dette Føde
middel. 

Den Gang kunde jeg have mag
tet det, og jeg tvivler ikke om, at 
:Forsøget vilde være bleven en 8uk
ces, som jeg kunde have bygget 
videre paa. Men der blev den 
Gang lagt mig alle mulige Hindrin
ger i Vejen. Bl. a. kunde jeg ikke 
- end ikke i Betragtning af For
maalet - faa Tilladelse fra Politiet 
til at sælge Fisk senere end KI. 6, 
det vil sige netop paa det Tids
punkt, da Tilstrømningen til Ud
stillingen var størst. Og min An
søgning om Auktionsbevilling blev 
syltet i Ministeriet. Endelig nu har 
det nye Ministerium elskværdigt 
givet mig den, men i Øjeblikket 
mas jeg først have Lov til at tænke 
mig om for at blive klar over, 
hvordan jeg bedst kan bruge den. 

- Det er altsaa ikke noget, der 
er umiddelbart forestaaende? 

- Jeg ved det som sagt ikke, 

jeg ser Tiden an. Min Bevilling 
-gælder til 1925, og selvfølgelig 
maa København før eller siden faa 
Fiskeauktioner som en fast og na
turlig Institution som i andre st.ore 
Byer. 

Men tager jeg først fat paa det, 
slutter Hr. Fredericksen, saa bliver 
det i større Stil og bedre organi
seret, end det tidligere har været 
Tilfældet. 

Af Ovenstaaende Meddelelse l 

"Berlingske Tidende" for den 24. 
Juni ses det, at der atter er Tale 
om at København fllar sine faste 
Fiskeauktioner. Vi maa ha abe, at 
Hr. Fredericksen maa faa Held til 
at realisere sin Tanke, thi der er 
ingen Tvivl om, at Fiskeafsætningen 
i København vil frcll.lmes derved, 
og i Øjeblikket, hvor alle andre 
Lande er stængede for de danske 
Fiskere, kan det nok gøres nødig. 

Red. 

Geddens Aftagende 
i en Del af Sodermanlands 

Indsøer. 
Af »Fiskerierna«(. 

-o-
l de sidste tre Aar har man be-

mærket en tydelig Formindskelse 
af Geddestammen i en Del af 80-
dermanlands Indsøer i Sverig. Ef
ter at Geddefiskeriet under Legen 
i 1918 havde været betydelig daar
ligere end de foregaaende Aar, har 
det yderligere i Fjor aftaget meget 
og i Aar gaaet ned til en ren Ube
tydelighed. Dette har saaledes væ
ret Tilfældet i Søen Långhalsen, 
hvilken jeg nærmest kender til. 
Rimeligvis har noget lignende væ
ret Tilfældet i andre Søer. Den 
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nærmeste Grnnd hertil har sikkert 
været den, at Geddelegen i et el
ler flere af de foregaaende Aar er 
mislykkedes, saaat en eller flere 
Aarklasser savnes. Vejrforholdene 
har de sidste to Aar været ganske
udmærkede. Jeg har imidlertid 
ikke helt kunnet tro paa en mis
lykket Geddeleg, da der synes at 
være ganske godt med mindre, ikke 
fangst bare Gedder. 

I Aar har jeg imidlertid op
daget en anden Ting, nemlig at de 
fleste Gedder jeg fangede af en 
Størrelse fra 0,5-1 kg var mere 
eller mindre l.>eskadigede og dæk
kede af Skimmelsvamp. Jeg har set 
Gedder i Søen, som var næsten 
hvide af Svamp, og saa syge, at jeg 
næsten kunne tage dem med Hæn
derne. Der laa ogsaa mange døde 
Gedder med det samme Udseende 
ved Røens Bredder. Hvad Aarsagen 
hertil kan være er vanskeligt at af
gøre. Jeg har imidlertid tænkt mig 
at et Slags Redskab, @om bruges me
get i denne Egn og gaar under 
Navn af: "Jårntrådskatsor" har en 
hel Del paa sin Samvittighed i denne 
Forbindelse. Dette Redskab er, som 
Navnet antyder, tilvirket af galva
niseret Jerntraadsnet paa en Ramme 
af grovere Staaltraad. 

Geddens Form gør, at den meget 
let bliver siddende i Maskerne, og 
under Forsøget paa at slide sig løs, 
bliver den altid mere eller mindre 
beskadiget. Jeg har selv enkelte 

Gange benyttet dette Redskab og 
fanget Gedder dermed, som sad fast 
i Maskerne med de skarpe Traade 
dybt inde i Kødet, og omtrent helt 
blottede for Skæl. Det er givet, at 
saadanne Gedder snart maa bukke 
under. Paa saadanne saarede Ged
der vil Svampedannelse ogsaa have 
let Spil. 

Det samme er Tilfældet med stør
re Skaller, medens man sjældent 
ser nogell beskadiget Aborre. 

Redskabet kan derfor ogsaa med 
Fordel benyttes til Fangst af sidst
uævnte Fisk. For al Geddefangst 
mener jeg derimod, at det er et al
deles forkasteligt Fangstredskab 

A. Erikson Vadsbro. 

Stor Gedde. 
-o-

I Tuel Sø ved Sorø fangedes den 
27. Juni en Gedde, der vejede 9 l / 2 

kg og Aar 1 Meter 10 cm lang. 
Skælundersøgelsen viste, at Ged-

den var 16 AaI' gI. R d e . 

Stor Laksørred. 
-x-

Svensk Fiskeri-Tidende meddeler 
den 1/12 1919, at Hr. Karl Skoglund 
sidste Høst i Ljungan Søen fangede 
en Laksørred, som havde den anse
lige Vægt af Il,J kg. 

\. Averter i Medlemsbladet! 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk-, liilde
o, Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
Ugste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
OK afhentes pal. nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Ch'f'iBttJnlJen. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Øl'redarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---==::::::.= Kontant Betalin~. =====::::::--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sæl~e8. 

&9~}fd8f( fl)amf(ullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

p, Hant~en &: p. Jørgensen~ 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Speeialvo~n paa nærmeste 
Jernbanestation. 

----::::::::::::.= Kontant Betalin~, =======--

G. Domaschke, 
J.<'i8chhandlnng, Rel'Jin 40, 

LeJlrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fillkeriinspektør, Magister Chr. I~øfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmuslea-I:ro"h. 
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Indhold: 
Generalfol'samlingen. 
Fiskeudførselen til Tyskland. 
Om Udviklingsmulighederne. 
Paa Ørredliskt.>ri. 
Annoncer. 

Ge n eralf orsamlingen 
paa Hotel Postgaax'den j Fredericia 

Mandagen den 28. Juni. 
-0-

(Sluttet.) 
Uder Punkt 5 ("Eventuelt)" paa 

Dagsordenen omtalte Magi~ter O. V. 
Otterstrøm : "Ejendomsforholdene i 
de ferske Vande ". 

Princippet i Loven udtalte han 
er i Virkeligheden den, at Fiske
skevandet skal udstykkes til Loda
ejerne. 

Ejendomsforholdene i de ferske 
Vande. 

l). Lovens Ordlyd (§ l, Stk. 1, 
2 og 31). 

2). Enhver, der har haft at gø
re lDed Fiskeriet i Vande med flere 
Ejere, vil vist være enig med mig 
i, at Ejendomsforholdene er den 
værste Anstødssten for rationel Fi
skeridrift. 

3) At det er saaledes, er jo 

ikke noget nyt, men er forlænglIt 
erkendt, og man har søgt at rette 
herpaa ved at give Bestemmelser 
om Oprettelsen d Fiskeriregulati~ 
ver. 

4:). Men skønt maner gaaet ret 
vidt for at. lette Oprettelsen af Fi
skeriregulativer, er der dog kun op
rettet faa, og, hvad værre ef, de, 
det er lykkedes at faa oprettet, be" 
tyder gennemgaaende ikke noget 
synderligt Fremskridt i Fiskeridrif
ten. Jeg tror derfor ikke mere pap 
- jeg har tidligere gjort det -, 
at vi ved Ragulativernea Hjælp kan 
skaffe Ferskvandsfiskeriet gode Ud
viklingsmuligheder. 

5). Kander findes andre Ud
veje? At det bedste vilde være, 
om alt Fiskeriet havde været i of.
fentlig Eje (Statens eller Kommu'
nernes), tvivler jeg ikke om, men 
saadan er Forholdet ikke, og vi 
lflver jo ikke mere i Revolutionens 
Tegn, saa om pludselige Forskyd
ninger af Ejendomsforholdene bliver 
der næppe Tale. Men ogsaa uden 
saadan kan der forhaabentlig op
naas noget. 

I Østrig lader det til, at man for 
at have Lov til at udøve Fiskeri, 
skal eje en forholdsvis ator Stræk
ning; ejer man kun en lille Lod, 
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er man forpligtet til at forpagte 
den ud sammen med Nabolodderne. 
Det er en Udvej, og saadan er der 
maaske flere. 

6). Jeg vilde gerne, at Fersk
vandsfiskeriforoningen nedsatte ot 
Udvalg der tog Spørgsmaalet op til 
Undersøgelse med Henblik pall. den 
kommende Lovrevision. 

7). Jeg kunde tænke mig en 
Ordning gaaende ud paa, at et Nævn, 
hvor Administrationen og Fersk
vandsfiskeriforeningen var repræ
senteret, kunde forlange, at der 
inden en vis Frist blev oprettet et 
efter Nævnets Skøn tilfredsstillende 
Fiskeriregulativ for et Vand j hvis 
der ikke oprettedes et saadant Re
gulativ, skulde Nævnet kunne ud
stede en "Fiskeriordning" for det 
paagældende Vand og eventuelt bort· 
forpagte Fiskeriet for 10 Aar; Lods~ 
ejerne skulde sall. have en vis Pro
centdel (f. Eks. 50%) af Forpagt
ningsafgiften fordelt i Forhold til 
deres Arealer. Ønsker Lodsejerne 
efter de 10 Aars Forløb ikke selv 
at drive Fiskeriet i Overensstem
mebe med Nævnets Fordringer, 
kunde det bortforpagtes for en ny 
10-aarig Periode og det offentlige 
kunde da passende være berettiget 
til at indtræde som uopsigelig~'or

pagter til det højeste- afgivne Bud. 
8). Paa Landbrugets Omraade el' 

Jordfællesskabet et forlængst over
vundet Standpunkt. Men paa Fi
skeriets Omraade lever vi endnu 
under det ulyksalige :Fællesskab, 
saa sandt som de Fisk, den ene 
Lodsejer i Dag freder paa sit Areal, 
mulig i Morgen kan fiskes paa hans 
N abos Lod. Før vi kommer denne 
gammeldags Form for Fællesskab 
til Livs ~ og sikrer Muligheden for 
et Fællesskab om Driftsplan, kan 

Nr. 14.. 

vi ikke skaffe gode Betingelser for 
Fiskeriets Udvikling. 

9). Om Maalet antager jeg, at 
der i denne Kreds er nogenlunde 
Enighed, men om Midlerne kan 
der jo være mange forskellige Me
ninger: jeg har tænkt, at det kun
de være godt at udveksle Ord her
om, og har derfor fremsat disse 
Bemærkninger i Haab om, at de 
maa give Anledning til Diskussion. 

Bestyrer Fensmark omtalte 1"01'

hoidene ved Stubbe Sø, hvor der 
blev lavet Regulativ for Fiskeriet, 
uden at det dog lykkedes at faa 
ordnede Tilstande tilvejebragte. 

Formanden og Kristensen, Prøve
gaarden foreslog Andelstanken re
aliseret i Modsætning til Otterstrnms 
Statsdrifts Princip. 

Der nedsattes et Udvalg for at 
undersøge Sagen. Valget bliver 
Bie, Ottershøm, :Fensmark, Hoff
meyer, og Errboe. Udvalget konsti
tuerede sig med Otterstrøm som 
Formand. 

Det vedtoges endvidere, at Ud
. valget skal fremkomme med For
slag inden Afholdelsen af den næste 
Generalforsamling. 
Formand~n og Dr. Hoffmeyer ud

talte sig derefter om Ferskvandsfi
skeriet i Sønderjylland, og der var 
fuld Enighed pas Generalforsamlin
gim om, at Ferskvandsfiskerifore
nn igen snarest mIllig burde sætte 
sig i Forbindelse med de sønder
jyske ~'erBkvandsfiskere. Det over
lodes derefter til Redaktøren at 
foretage de indledende Skridt i saa 
Henseende. 

Da der derefter ikke var flere 
Sager pall. Dagsordenen sluttede 
det vellykkede Møde. 
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Fiskeudførslen til Tysk- I 
land kommer atter i 

Gang. 

Danmarks Fiskehandler- og Hav

fiskeriforening meddeler: I Følge 

Telegram fra Verein Deutscher Fisch

handler til Danmarks Fiskehandels

og Havfiskeriforening har den tyske 

Regering fra og med den 8de Juli 

ophævet det beshtaen de Indførsels- l 
forbud for fersk Fisk fra de skan

dinaviske Lande med Undtagelse af 

Laks, Ørred og AaI. Fra den 8de 

Juli inkI. vil der aIts aa igen kun

ne eksporteres fersk Fisk fra Dan

mark i ubegrænsede Kvantiteter til 

Tyskland. 
(København). 

Ovenstaaende Meddelelser bety

der selvfølgelig et Ly,"punkt for 

dansk Fiskeri, og maa som saa

dant hilses med Glæde, men for 
I 

vort Ferskvandsfiskeri, og særlig' 

for vore Damkulturer, er det 

alligevel et haardt Slag, at disse 

to Erhverv stadig skal stænges ude. 

Vi maa imidlertid haabe paa, at 

den Dør, der en Gang er lukket op 

paa Klem, er lettere at skyde helt 

op end den stængede Dør. Og saa 

maa vi lægge os i Selen - paa de 

rette Steder - for at faa Døren 

lukket op ogsas for os og vore Pro

dukter. 
Red. 

Om Udviklingsmulig
hederne for det søgaa

ende Fiskeri. 
Eekretær Videbæks Foredrag ved 
Fiskerstævnet iFredericia d. 3. Juli. 

-0-

Efter Anmodning fra Stævnets 
Foredragsud valg har jeg lovet at 
holde Foredrag om Udviklingsmu
lighederne for vort Lands søgaaende 
Fiskeri, hyorved forstaas det Fiskeri 
udenfor Søterritoriet, der drives fra 
større søgaaende Motorkuttere. 

Det kunde synes noget ubetime
ligt paa nuværende Tidspunkt at 
tale om Udviklil\gsrnulighederne for 
dette Fiskeri, der mere end noget 
andet af vore Fiskerier har været 
lammet af Verdenskrigens IUtervirk
ninger. Men det er jo saaledes, at 
til Trods for disse Eftervirkninger 
af Krigen ruster alle vore Nabosta
ter, ja hele Verden sig til at op
tage og udvide det søgaaende Fi
skeri. - Landenes Regeringer støt
ter Fiskerierhvervene og opmuntrer 
dem til at tage fat, fordi Havfiske
riet er Dyrkningen af en uudtøm
melig Rigdoms- eller Værdikilde, 
som ingen Nation, der har' Adgang 
til at bearbejde og øse af den, har 
Raad til at lade ligge unyttet hen. 

Og ser vi hen til, hvilke Maal 
England, Holland, Norge og Sver
rigs Fiskerier sætter sig, er det jo 
ikke alene at forsyne deres eget 
Land med al den Fisk, der kan af

. sættes, men tillige i fersk og kon-
serveret Tilstand at afsætte den 
størst mulige Del af Fangsten til 
det udenlandske Verdensmarked. -
Tyskland var før Krigen vort Ho
vedmarked for Aftagning af fersk 
Fisk - navnlig Vesterhavsfisk og 
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Sild og Brisling dels til Konsu
mering i fersk Tilstand og dels til 
Konservering, men der kan sikkert 
ikke bygges paa, at det vil blive 
det i Fremtiden; Tyskland vil sik
kert søge at fiske til eget Behov. 

Der er derimod en Mulighed 
for at vinde en Del af Fiske
markedet i de tidligere, østlige 
tyske Provinser, der nu bliver selv
stændige Stater. - Der er tillige 
andre Markeder, der bør undersø
ges. li'ra England er der meddelt 
mig, at de store Dele af indførte 
Kuller fra Danmark, der i England 
tlækkea oftrøges, ikke saa nær alle 
spises i London, men udføres til 
"Frankrig, Spanien og inaaske flere 
Lande. Skulde her være en Mu
lighed for direkte Eksport af røget 
Kuller, maa den selvfølgelig tages 
op 

Vi nødes tit i denne trl\\lge Tid 
at se paa Forholdene, som de er 
og øjensynlig vil blive.' Gør man 
det, tør vi ikke bygge paa, at de 
gamle Afsætningsforhold, der fand· 
tileS før Krigen, efter et kortere eI
ler længere Tidsrum vil blive, som 
de var, men vi maa regne med 
Nødvendigheden Af at optage Kon
kurrencHllpaa Verdensmarkedet med 
Udlandets Fiskerier under de Be
tingelser og Muligheder, som For
holdene fører med sig. - Angoo
ende disse Forhold skønner jeg, -at 
Købeevnen i en Aarrække i de 
Lande, hvor der vil blive et sær
ligt fint Marked for konserveret Fisk 
i Aarevis vil være svækket, og at 
det derfor særlig vil k"omme an paa 
at fremskaffe god og billig Fiske'" 
føde. For Luk SUS"Vl:\ l'er - fin) og 
derfor kOHtbar FiskehermeHk ~ vil 
Afsætningen bli\'"e vanskeligere end 
for aImindeHge og billige Konserves 

• ) Gælder næppe for Fladflskens Vedkommende, 

som Spegesild samt saltet, tørret 
og røget Fisk, som kan afsættes til 
Landenes Middelstand og Arbejder
befolkning. Selvom Avancen paa 
saadanne almindelige Fiskevarer ikke 
bliver sall. stor som paa delikate 
Luksusvarer, bliver til Gengæld Af
sætningen mere stabil, fordi gode 
almindelige, billige Fødemidler -
ligesom solidt og billigt Arbejdstøj 
- hører til de Nødvendighedsar
tikler, der kommer i~d under Be
grebet ,.,Det daglige Brød", der al
tid vil kunne afsættes i saa godt 
som ubegrænset Mængder. 

Jeg har fremsat disse indledende 
Bemærkninger, fordi enhver Pro
duktions Rentabilitet er afhængig 
af Afsætningsmulighederne. -

Jeg skal dernæst gaa over til at 
omtale U dviklingsmuIighederne for 
en Forøgelse af Fangsten. Jeg tror, 
at disse Udviklingsmuligheder er 
uen(lelige som selve det flflkerige 
Haver uendeligt*), og at Fangstfor
øgeisen vil komme i Forhold til, 
som rentable Afsætningsmuligheder 
fremskatIes. -

Jeg tror tillige, at Udviklingen 
vil ske paa Grundlag af de før, un
der og efter Krigen gjorte Erfarin
ger, og jeg vil herom anføre føl
gende Kendsgerninger: U d viklingen 
af detsøgaaende Fiskeri - der op
rindelig udvikledes fra naturlige 
Havne i Floder og Skærgaarde -
har fQrlængst medført, at _ der uu 
kræves moderne Fiskerihavne med 
Jernbanespor langs Kajerne, hvor 
de af Damp- eller Motorkraft drevne 
Fiskeftaader direkte kan udlosse 
dErr-e1l Fangst og indlade Is, Kul, 
Petroleum, Proviant og anden Ud
rustning til Fisketogterne. - For 
Danmarks Deltagelse i NordsøfiBke~ 
riet har Esbjerg Havn været grund • 

Rlld, 
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læggende; og for virksomt i større 
og videre Udstrækning at kunne 
deltage i dette Nord· Europas:største 
Fiskeri, er de underBygning væ
rende Vestkysthavne en Nødvendig
hed. 

I Femaaret 1906-1910 opfiske
des der i Nordsøen gennemsnitlig 
1.037.534.000 kg Fisk. - Indtæg
ten af de forskellige Fiskearter op
gives for Aaret 1910 saaledes: 

Fiskeart 
Værdi i 

MilI. Kr. 

Sild. . . . . .. ca. 90,8 
Kuller. . . . . 30,2 
Torsk . . . .. - I 7,9 
Rødspætter 16,1 

Værdi I pCt. af 
det suml. Udbytte 

ea. 45,4 
15,1 
8,9 
8,1 

Andre Fiskearter opnaal' kun 
til 3,4 pCt. - Det samlede Udbytte 
opgøres til ca. 200 Mil\. Kr. 

For Landenes Vedkommende var 
pCt. Udbyttet i 1910 cirka: 

Storbritannien (England 34,3; Skot-
land 32,0) . . . . . .• iaIt 66,3 pCt. 

Holland .... : . . . . . . . . .. 12,2 
Norge ............... , 12,0 
Tyskland. . . . . . . . . • .. . 7,9 
Danmark. . . . . . . . . . . . . . 1.1 
Belgien ............. " 0,5 

Der bør i nævnte statistiske Tal 
særlig lægges Mærke til, at Silde
fangsten udgjorde over 45 pCt. af 
den samlede Værdi; og af Statistiken 
fremgaar, at der af Trawldamperne 
i 1910 kun er indfisket ca. 337 Mil\. 
kg. eller knap lIs af den opfiskede 
Vægt; Resten er altsaa i det væ
sentligste Garnfiskeri. -

Om det store Spørgsmaal for Ud
viklingsmulighederne for' dansk Fi
skeri kan der af det anførte læres 
adskilligt. -

Sildefiskeriet i Vesterhavet er ud
vjklet paa Grundlag af hnndredaa
rig Erfaring - saavel hvad Fang-

sten som Nedsaltningen angaar. Det 
siger sig selv, at de indfiskede 
Masser af Sild ikke kan afsættes i 
fersk Tilstand, men skal de nedsal
tes, maa dette llke, mens Fisken er 
frisk - umiddelbart efter Fangsten 
-, for at fremskaffe et første Klas
ses Produkt. Kun for Silden fan
fanges saa Ilær Havne, i hvilke der 
findes Salterier, bringes den i Land. 
- Da V ærdiennaf den aarlige Sil
defangst løber op til henimod 100 
Mil!. Kr. (det færdige Markedspro
dukt har sikkert henimod den dob
belte Værdi), er det en Selvfølge, 
at Sildefiskeriet og Sildesalteriet 
fordrer meget atol' Kapital, og at 
Fiskerne som selvstændigt Fiskeri 
indtil videre kun kan drive dette 
Fiskeri i Nærheden af Havne, hvor 
de har sikker akkorderet Afsætning 
af Fangsten. - Jeg tror derfor 
ikke, at Sildefiskeriet i Nordsøen 
i en nær Fremtid vil blive nogen 
Udviklingsmulighed af Betydning for 
det danske Fiskeri. - Jeg tror, at 
det blivflr de 3 Fiskearter: Kuller, 
Torsk og Rødspætter, der tilsammen 
afgiver ca. 32 pCt. af Værdien af 
NordsøJlskeriet, 30m vi foreløbig 
skal have vor Opmærksomhed hen
vendt paa. 

(Fortsættes.) 

Paa Ørredfiskeri. 
-x-

(Ur Tidsskr. fOr jagt och fiske, Finland). 

I det sveneke Blad "hån Skog 
och Sjø" læses følgende: 

En af de faa varme Dage, vi hav
de sidste Sommer, besluttede jeg at 
rejse til Jikoski Fossene for at prø
Lykken med de derværende Ørre~ 
der. Ganske vist var Vejret ikke 
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videre godt; hedt og stille, efter 
en Periode af de kolde, klare blæ
sende Dage. Jeg havde dog lige
som en FO'ruddannelse O'm, at Ør
reden alligevel vilde nappe paa 
Fluen - O'g saa rejste jeg. 

Et Telefonbud havde meddelt mig, 
at man i disse Fosse havde set et 
Par fO'r Egnen usædvanlig store 
Fisk Qg de havde til O'g med nap
pet og været fast paa fO'rskellige 
Fisketøjer, men atter gaaet af. Og 
disse Meddelelser IO'kkede mig na
turligvis endnu mere. 

Vejret var skrækkelig varmt, O'g 
den O'ver fem Miles Køretur paa 
Kærre vilde blive drøj. DerfO'r ud
satte jeg O'gsaa Turen til om N at
ten. Ogsaa fO'r Hesten var det me
get bedre paa den Tid af Døgnet. 

Mellem KI. 5-6 om MO'rgenen i 
dejlig SQl Qg blik!ltille Vejr naaedes 
Maalet fQr vO'r Færd. Paa Gaarden 
mødtes jeg af Stedets Vært, Skov
opsynsmanden, som straks meddelte 
mig, at en stor Ørred, paa "over 
en Meters Længde" atter havde 
vist sig, da den snappede efter en 
Fiskers Grejer, men ikke bidt paa, 
sO'm sædvanlig}. Den havde klaret 
sig O'g under et højt Luftspring vist 
sin respektable Størrelse, til ikke 
liden Ærgrelse fO'r Fiskeren. "Den 
staar netop der, hvO'r de tO' Strøm
me fO'rener Rig", sagde han, idet 
han pegede paa den fra Gaarden 
synlige Del af FO'ssen. 

Nu var Tiden dO'g uheldig fQr 
Fiskeri O'g desuden var. jeg træt af 
N attevaagning og Kørsel, hvorfO'r 
Medetøj og Fluer fik Lov til at 
hvile, medens jeg selv vilde gøre 
det samme. Saa tørnede jeg da 
ind fO'r at faa mig en lille Blund, 
hvilket ogsaa lykkedes tilsidst, tak
ket være Fossens jævne, stærke Brus. 

Om Aftenen skulde min Ven J. 
C. der var en prO'fessiO'nel Linefi
sker komme og hjælpe mig. Vi 
havde bestemt os til at ville fiske 
her en tO'-tre Dages Tid. 

Imidlertid blev det snart for varmt 
til at sove og jeg kom derfor efter 
kO'rt Tids FOlløb paa Benene igen. 
Under fO'rskellige Beskæftigelser gik 
saa Tiden og Fiskeriet kunne nu 
snart tage sin Begyndelse. Min 
Stang, der var 12 FO'd lang, var 
saaledes allerede sat sammen og 
Linen havde været tilstrækkelig læn
ge lagt i Blød, saa det Hele var 
parat til Brug. Det var stadig me
get varmt O'g stille, hvorfor jeg dog 
trak Tiden lidt ud endnu. Imedens 
sad jeg og nød den sjældne Glæde 
som der er ved at vide sig ved et 
godt Fiskevand med Udsigt til snart 
at kunne gøre et Fluekast og mu
ligvis faa Bid af nO'gle større Ør
reder. 

Aftenen var lys og usædvanlig 
smuk O'g Naturen sjælden herlig her 
i Ødemarken. Enhver interesseret 
Sportsfisker kan forstaa de Følelser, 
sO'm besjælede mig medens jeg sad 
ved Bredden O'g vented til Stunden var 
inde, da Piskeriet kunde begynde. 
TrO'ds min ivrige Spejden hen over 
Vandet for at O'pdage Livstegn fra 
en Fisk forblev alt dog stille. In
gen "Fisk viste sig. Fossen synes 
som uddød. Imidlertid satte jeg 
den velblødte Kasteline paa Stan
gen samt valgte en større Jack 
Skott 2iQ og udsøgte mig en god 
Plads, hvorfra jeg kunde gøre et 
godt Kast til det Sted, hvor den 
store Ørred plejede at staa. Ved 
uophørlig at kaste tværs O'ver Fos
sen havde jeg til Slut opnaaet at 
faa den Længde Line ud som be
høvedes her. Fluen gik Rmukt ud 
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og sall. gjorde jeg Kastet. Jeg kun- I 
de mærke pall. mig selv at Fluen 
vilde falde netop paa den Plet, 
hvor den store Ørred stod. En 
mørk og tyk Ryg saas, et svagt 
Bid mærkedes, øjeblikkeligt Svar, 
og Fluen for ind imod mig. En 
voldsom Hævning af Vandoverfladen 
og i samme Øjeblik var Fisken for
svunden. 

En stille men velment lille Ed 
undslap mig, medens Linen toges 
ind. Thi 0rreden var prægtig, til 
og med usædvanlig smuk for disse 
Vande, om den maaske nok ikke 
var en fuld Meter lang. Jeg satte 
mig atter et Stykke op i Land og 
tændte et Røgoffer for at faa Tiden 
til at gaa, til Ørreden havde sundet 
sig, saa at den Muligvis endnu en 
Gang - denne Aften vilde bide. 

Da jeg mente at have ventet til~ 
strækkelig længe valgte, jeg en an
den Flue og forsøgte paa ny. Men 
daarligt var det og d aarligt blev 
det ogsaa med flere andre lækre 
Fluer. Ørreden havde tydelig nok 
altfor ofte siddet fast paa forskel
lige Kroge til at den saa hurtigt 
efter et Bid atter skulde lad·e sig I 
narre. Ogsaa paa andre indbydende 

. I 

Steder i Fossen blev Kastene lige I 
resultatløse og dog stod der ganske 
sikkert her ogaaa andre Ørreder. 

vragede mine lækre Fluer korn min 
Ven, J. O. varm og dampende ef
ter sin fem Mils Køretur i So)he~ 

den. 
Men interesseret var han som 

faa! 
Han havde ikke en Gang givet 

sig Tid til at indtage nogen For
friskning efter Køreturen, men 
skyndte sig ditekte til Fossen for 
at høre, hvordan aet gik mig. Hans 
Stemme skælvede iigefrem af Spæn
ding, da han bad mig om at gøre 
nogle flere K:tst for om muligt at 
faa den store Ørred til at bide paaj 
men han maatte ogsaa sluttelig give 
mig Ret i, at Fisken var umulig 
i Aften. Der var ingen Fluer, 130m 
kunde friste den. Den fik derfor 
Lov til at være i Ro og vi vandred 
hjem ti! Gaarden for at faa noget 
til Livs inden vi begyndte paa Ud
lægning af Liner for Natten. 

(Fortsættes). 

. 8lverler 
l 8Yled/ems6/adet. 

Det varme og stille Vejr var gan
ske sikkert Aarsagen til Uheldet. 

Medens jeg sad og ærgrede mig 
over den snu Fisk, som saa ganske 

I YfmmHrmrmlmml 
I 

Fiskeriet "Aalykke" ,pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
Oll Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
lig_te Priller. Portionsfifrred, større Ørred, Karper og Suder købes 0' afhentes paa nærmeste BanestaUon mod Kontant . 

. J. o. Ohrilltønflen. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
I alle 9rredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d8~Ud81l fi)amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

P. Hansen &;o P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 4t'. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Speclatvogn paa nærllleste 
Jernbanestation. 

--==== Kontant Betallng. ~:::::::--

G. Domaschke, 
FilllehhRndlnn~. Bel'lin 4,0, 

Lehrtel'liItl'Rlilllle 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenh andel. 

Fillkeriinspektør, Magister Vhl'. Laftiu •• Lykkesholmsa!le 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved l\asmusselll.-I(roih. 

, 
J 

i 
~ 

l 
.1 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den l. og 15. i hver Maaned. 

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

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

Bestyrelsen. Aarskontingent 6 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 15. I 1. Aoa:ost. 1'20. 

Indhold: 

Paa Ørredliskeri. 
Aalens Vækst. 
Fiskene i Kolding SJolssø dør af Gift. 
Sandarten i Vejle Sø. 
Om Udviklingsmulighederne for det 

søgaaende Fiskel·i. 
Suderens Næring. 
Annoncer. 

Paa Ørredfiskeri. 
(Fortsat). 

-0-

I Bladets forrige Nummer slutte
de vi denne Artikel med at omtale, 
hvorledes Forfatteren forberedte 
sig paa sit NatfiRkeri med Udlæg
ning af Liner. Vi skal derefter 
atter give ham Ordet: 

Nogle Timer senere var vi 
ude igen og roede hen til den store 
ø i Hjarvi Sø. 

Mellem Linens U dlægning og 
Røgtning skulde vi aflægge et Be
søg ved en Fos paa den anden Side 
Søen, hvorfor vi ogsaa havde med
taget Medestang og Fluer. Vi var 
nemlig enige om, at vi skulde fiske 
rigtig ihærdigt n u, da vi endelig 
var komne i Gang. 

Søen laa spejlblank, stille og 

rolig i den lette Midaommerskum
ring, spejlende de gule- røde- og 
brune Træstammer paa .Bredderne 
i sine Vande. En Gang imellem 
naaede et svagt Plask til vore Øren, 
det var en Ørreds matte Forsøg 
paa at fange Insekter i Vandskor
pen. 

Linen blev lagt ud uden større 
Vanskelighed, hvorefter vi roede 
til Fossen paa den anden Side 
Søen, der konstaterede vi desværre 
ogsaa Vejrets daarlige Indflydelse 
paa Ørredernes Appetit. Vi op
gav derfor snart Forsøget og pla
cerede os i Baadens Forstavn, hvor 

f vi bIlsluttede os til at nyde den 
guddommE'lige Nattestemning -
medens vi ventede paa, at vi kunde 
begynde at røgte Linen. Udsig
terne til en god Fangst var dog 
meget smaa, det forstod vi godt 
begge to; men Linen maatte jo 
efterses, inden vi vendte hjem til 
Gaarden. 

En eneste lille Ørred var det 
lykkedes os at fange pan vore 
Fluer i Fossen, den stegte vi nu 
paa Gløder, og den smagte udmær
ket til Smørrebrød og The. Ende
lig slog Forløsningens Time. Linen 
røgtedes og madedes panny. Men 
den gav.kun et meget ringe Reaul-
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tat, nemlig nogle Aborre og en 
Skalle. 

Solen var allerede højt paa Him
len, da vi var færdige og det be
gyndte at blive varmt. Søen var 
stadig blikstille, ikke den mindste 
Krusning viste sig paa dens glin
sende Spejl. Selv var vi døsige af 
Nattevaagen og Varme og længtes 
efter Skyggen ved Bredden. Klok
ken var omtrnnt fire, da vi landede. 
Fossens Brus ledede os da uimod
staaeligt, og jeg' lovede spøgende 
at vise C., hvor smuk den store 
Ørred var, - hvis han fulgte med. 
Og hitn var straks parat. Linerne 
lagdes ned i Kælderen; og saa tog 
vi vore Fiskestænger og Ketsere og 
var et Par Minutter efter nede ved 
Fo&sen paa det Sted, hvor den 
store Ørred plejede at holde til. 
Jeg valgte denne Gang en mørk 
Lakseflue, som mindede noget om 
JJriese Broum, men mørkere, bUll

den paa Krog Nr. 3/0. I Parantes 
bemærket var denne }<'lue et Minde 
og en Gave fra den engelske Ma
rinekaptajn Bum, som jeg var sam
men med paa Kolabugten Sommeren 
1899. Efter nogle Kast tværs over 
Fossen havde jeg tilstrækkelig Li
ne ude, hvorpaa jeg gjorde Kastet 
til det Sted, hvor Ørreden havde 
vist sig den foregaaende Aften. 

Fluen naaede næppe Vandet, før 
den mødtes af Ørreden, som havde 
sin halve Krop over Vandet. Jeg 
svarede kraftigt paa Biddet. Nu 
havde dan endelig faaet et godt 
Svar. Et kraftfuldt men klodset 
Luftspring fulgte derpaa, og Legen 
havde taget sin Begyndelse. Nogle 
Skridt fra mig opførte min Ven 
O. - af bare Spænding - en hel 
Krigsdans, akkompagneret af di
vene Kraftudtryk. Imedens fulgte 

jeg Fiskens vanvittige Bevægelser 
med den største Spænding, beredt 
til at gøre alt for at hindre den i 
at gaa nedenom en, midt i Strøm
men liggende lille Holm. Til aIt 
Held var Fisken imidlertid saa for
styrret, at denlganske glemte Hol
men, men holdt sig hele Tiden i 
rent Vand. I et langt Spring fløj 
den over Vandet, brasede derefter 
over i det stille Vand paa den mod
satte Side og gjorde de mest energi. 
ske Forsøg paa at slippe af med den 
stadig spændte Line. Nu begyndte 
en spændende Dyst - i alle Til
fælde for mig. Jeg vidste, at der 
et lille Hundred Meter længere 
nede var et dybt Hul, som var 
fyldt med al Slags Skrammel, som 
Fossen samler saadanne Steder un
der Vaarftommen, og jeg var fttldt 
overtydet om, at Ørreden vilde søge 
at komme derned som sin sidste 
Redning. Men min Anelse bedrog 
mig. I Stedet for blev den ved 
at holde sig i det klare Vand, alt 
medens den oftere og oftere viste 
sin brede Ryg i Vandskorpen, og 
en Gang imellem ogsaa sin kraft· 
fulde Hale. Til min store Lettelse 
fik jeg den lidt efter lidt over til 
min Side af Fossen. C., som havde 
indset, at det var umuligt at faa 
Plads til Ørreden i Ketseren, var 
styrtet afsted efter sin Fiskeøkse 
og korn nu ilende med den. 

Fisken var tung og kraftig og 
arbejdede stadig ufortrødent lige 
foran mig, medens C. sad paa Hug 
paa Bredden, parat til at gribe ind 
naar som helst. Og saa tiJsidst 
kom da det Øjeblik, da Øksen 
naaede Fisken og med et hurtigt 
dræ':lende Slag trak den helt op 
Græsset. 

Der Iaa den prægtige Fisk 
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Morgensolens 8traaleglans, stille 
men alligevel imponerende Det 
var næsten med Vemodighed jeg 
betragtede den prægtige Kæmpe, 
men Glæden over at have faaet den 
i Land overskyggede dog alt andeL 
Fluen sad saa godt fast i Ganen 
paa Fisken, at den ikke var kOIl1~ 

men løs, uden at Linen var bleven 
slidt over. Kampen havde varet i 
35 Minutter. 

Derpaa gik vi op mod Gaarden 
og mødte vor Værtinde allerede 
paa Halvvejen. Hun fortalte, at hun 
hav:de været en Tur nede langs 
Fossen og undervejs bemærket en 
anden Ørwd, som sprang: ),Det 
er henne ved de to store Stene", 
sagde hun og pegede paaStedet. 
"Den er vist omtrent lige saa stor, 
som den, De allerede har fanget", 
paastod Konen, medens hun gik ef
ter en Bismer. 0neden vej(,~de fem 
kg 450 g, hvilket val' meget for 
dette Vand. Den lagdes derefter 
paa Is, og vi gik ind fol' at drIkke 
os en Kop The og faa os en Pibe 
Tobak, inden vi søgte vor Seng. 
Vi længtes ganske naturligt begge 
efter den velfortj ente li vile. Den 
anden store Ørred vil vi derfor 
gemme til Aftenfiskeriet. 

(Fortsættes.) 

Aalens Vækst. 
-o-

l Fischerel-Zeitung for d. 2. Maj 
19'20 beskrives nogle meget inte
ressante Undersøgelser over Aalens 
Vækst af Dr. H. H. 1Vunsch, der er 
Leder af den biologiske Forsøgs
station for Fiskeri i Miinster. 

De undersøgte Aal er taget fra 
ti nordtyske Floder, hvoraf de 8 
løber ud i Veeterhavet og de to i 

østersøen. Desuden er der under
søgt Materiale fra to engelske Flo
del', fra Vesterhavet og østersøen 
og endelig fra mange tyske Søer. 
Forsøget maa pall. Grund af sit 
store Omfang tillægges betydelig 
Værdi. 

Hesultatet af disse Undersøgelser 
er følgende: 

l). En Aal, der er forholdsvis 
tyk og godt i Stand i Forhold til 
sin Længde, behøver ikke at have 
vokset særligt hurtigt. 

2). Hanaalens langsommere Vækst 
fremgaar tydelig af Forsøgene. Der
for betaler det sig bedst, hvor man 
til Udsætningsmateriale kan frem
skaffe sig flest mulig HunaaL 

3). Aalen vokser i Almindelighed 
hw·tigere i Søer end i Floder og 
Kystvandet ved Havet. 

4). Aalefaringen naar Halvpunds
vægten i Floden efter 9 Aars .For
løb, i Søen paa 8 Aar og i godt 
Fiskevand pall. 7 Aar. 

Sætteaalen, der har en Længde af 
ca. 30 Centimeter naar Halvpunds
vægten allerede efter tre-fire Aars 
Forløb. 

I særlig godt Fiskevand kan 
Glasaalon dog naa til at veje et 
Pund allerede efter 6-7 Aars For
løb. I Undtagelsestilfælde ('ndda 
pall. fire-fem Aar. 

Af ovenstaaende vil man faa det 
bestemte Indtryk, hvad man forøv
rigt var klar over i Forvej en, at 
Aalen er en forholdsvis langsomt 
voksende Fisk. Naar man alligevel 
søger at basserer det danske Søfi
skeri paa Fangsten af Aal, beror 
det dels paa, at Priserne pall. Aal, 
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altid vil være relativt høje i Sam
menligning med Priserne paa anden 
Fisk, og dels fOl'di de Redskaber, 
der betinger Hovedfangsten - nem
lig Linefiskeriet er forholdsvis bil
lige. Red. 

Fiskene i Kolding 
Slotssø dør af Gift. 

-o-
l Kolding Slotssø har man i de 

sidste Dage bemærket, at der i Vand
skorpen driver i Hundredevis af 
døde Skaller, Brasen og Aal, og 
man kan, hvor Vinden bærer til, 
spore en modbydelig, stram Lugt 
fra VandeL 

Vandet er med andre Ord for
giftet, og der er vel snart ikke en 
levende Fisk tilbage, ganske vist 
søger de mindst medtagne af de 
arme Væsener at frelse sig op i 
Mølleaaen, men her kan Folk med 
Lethed tage de halvdøde Fisk med 
Hænderne. 

Aarsagen til denne Forgiftning 
af Vandets paastaas at stam me fra 
D. f. M. Maskinfabrikkers Udløb i 
Søen. Paa Fabriken skal der være 
blevet renset eller tømt nogle Salt
syre beholdninger, og det er denne 
Vædske der gennem Udløbet kom
mer ud i Søen. 

Sandarten i Vejle Sø. 
-x-

Endelig - efter ] 7 Aars forgæ
ves Anstrængeiser - er det lyk
kedes at fange en Sandart paa 
sportsmæssig Maade i Vejle Sø l 

Den 1. Juni Kl. 41/2 laa den ud
mærkede Fisker, vort Medlem Hr. 

Carl Bang, ved Søens sydvestlige 
Side omtrent ud for Hr. Bojesens 
Trævilla, en halv Snes Meter uden
for Rørene og fiskede med løs Line 
agnet med Løje; han faar Bid og 
haler ind, og da han tror, det er 
en lille Gedde, tager han den op 
med Haanden, men til hans store 
Forhavselse stikker Bæstet værre 
end en Aborre! Det var hvad Eng
lænderne kalder en Gedde-Aborre, 
en Sandart*), og endda den aller
første, hvad Hr. Bang straks blev 
klar over, da han saa den slanke 
Fisk med de stikkende Finner ligge 
sprællende i Baaden: han vidste, 
han havde vundet Sølvmedaillen! 

Fisken, som var i udmærket Kon
dition, vejede 1,130 kg og var 54 
cm lang, og den var vistnok -
efter Skælringelle - en 7 Aar gam
mel; den overraktes til vor For
mand, som meddeler, at den inde
holdt en Del Rogn og smagte 
udmærket l I Holtepavillionen er ble
vet ophængt et ganske fortrinligt 
Billede af den i fuld Størrelse teg
net af Hr. Rud. Hasmussen. 

I August 1902 udsatte vi i Vejle 
Sø 30 Sandart fra Rendsborg, 20-
25 cm lange og vejende 1/2 til l 
Fjerdingpund Stykket, og ved Vaad
dragningen i Vinter 1911 fangedes 
17, hvoraf 1 paa 4112 Pund, 15 paa 
21/2 og l paa 8/, Pund; vi udsatte 
da atter i Efteraaret 1912 100 Sand
art fra Elben 10-12 cm lange*)tt, 
og ved Yaaddragning samme Vinter 
fangedes !.I, hvoriblandt 3 paa 5 
Pund Stykkst. 

Sandarten synes da i Vejle Sø at 

') ~avnel skal stamme fra, al denne 
Art navnlig holder til paa Sandbund. 

**) I Furesø udsaltes henholdsvis 
100 og 1400 Sandarter; i Søndersø 60 
i 1912. 
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tiltage ca. 1/2 Pund o,lI.rlig - efter 
de rørste 2-3 .lars mindre Vækst 
- og Hr. Bangs Fisk er temmeiig 
sikkert født i Søen; men hvilke Bas
ser maa der ikke gao, dernede paa 
Bunden! de fra 190'2 maa jo nu 
være' henved 5 kg tunge og de 
kan vokse længe endnu, da Sand
arten kan naa en Vægt af over 
10 kg. 

Efter at ovenstaaende var sat, er 
der atter blevet fanget en Sandart 
i Vejle Sø! 

Den 8. Juli dyppede den unge 
Hr. E. Hilbert med en ret lille Skal
le langs Jernbanedæmningen, og 
KI. \1 Aften var han saa heldig at 
fange en Sandart paa 1 kg. Han saa 
straks, at det hverken var en Ged
de eller Aborre, og da Baadeud
lejer Petersen erklærede, at det var 
en Sandart og en sjælden Fisk, 
var Hr. Hilbert saa betænk:lom at 
brin~e den til vort Anlæg trods 
det, at Klukken var henved 11 -
og undertegnede havde dcr Fornøj
elsen at undersøge den lidt nær
mere. 

Vægten var lige l kg, Længden 
53 cm, altsaa næsten ganske som 
den rørste Sandarts, og nltar den 
vejer 0,130 kg mindre, skyldes det 
vist tildeis, at den har kastet Rog
nen. Maven var ganske tom. 

Af Hr. Bangs Sandart havde jeg 
kun haft et Skæl til Bestemmelse 
af Alderel. (FIsken maatte ikke be
skadiges, da man paatænkte at ud
stoppe den!) men af Hr. Hilberts, 
.om sikkert hørte til samme Aar
gang, fik jeg nu en hel Del, og da 
de syntes at vise en Alder ar 5 Aar, 
sendte jeg nogle af dem til Magi
ster Otterstrøm . Med sædvanlig 
Elskværdighed svarede Magisteren 
omgaaende, at han tydede dem som 

ca. 5 Aar gamle, og dette passer 
jo ogsaa ganske godt med den frem· 
satte Antagelse, at Tilvæksten er 
ca. 1/4 kg aarlig. 

o. W. 
(Lyst Hskeritiden de). 

Om Udviklings
mulighedenre for det sø

gaaende Fiskeri. 
-0-

Sekretær Videbæks Foredrag 
ved Fiskeristævnet i Fredericia 

den 3. Juli. 
(Sluttes.) 

Jeg skal om Fiskeriet af nævnte 
Fiskearter oplyse: Før Krigen var 
Rødspættefiskeriet det aldeles over
vældende. - I de officielle Fiske
riberetninger oprøres Ior Fangsten 
i Vesterhavet følgende Værdier i 
Kroner: 

FIndfisk (væsentligst 
Rødspætter) Kllller Tonk 

1913:2,630,800 410,600 :399,000 
1915: 4,546,000 1,707,600 1,390,600 
1916; 4,000,800 14,2H4,600 3,581,500 

Disse Tal er overordentlige lære
rige. - Det er nemlig ikke en 
Tilfældighed, der har bevirket denne 
Fori'lkel i Fangsten. men en hel ny 
E'iskemetode for Fangst af Rundfisk 
i Vesterhavet. .- Før Krigen var 
Fangsten af Kuller og Torsk saa 
godt som udelukkende Bakkefiskeri, 
men da Hovedparten ar Agnen -
saltet norsk Agnbrisling ikke 
kunde skaffes under Krigen, prøvede 
Vesterhavsfiskerne at indrette deres 
Snurrevaad til Fangst af Kuller og 
Torsk og anden Rundfisk, og dette 
lykkedes over al Forventning, ja, i 
den Grad, at Fremtidens Fangst 
af disse Fiskearter ror det søgaa
ende Kutterfiskeri vil blive Vaad .. 
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fiskeri. Det er nemlig ikke alene 
de store Krigspriser paa Fisk i 
1916, der har øget og givet det 
nnførte Hesultat, men fuldt saavel 
deu øgede Fangstmasse. - I 19[3 
fangedes der fra Hanstholm og syd
efter i Vesterhavet 88\J,71 l kg Kul
ler og 1,049,072 kg Torsk. - I 
1917 var Fangsten 22,059,557 kg 
og 2,966,276 kg Torsk. Med andre 
Ord : Vægten ar Kullerfangsten er 
fra 1913 til 1916 blevet ca. 24,5 
Gange større. Uheldigvis er Kul
ler ikke en Fisk, der i nævneværdig 
Mængde kan afsættes i Danmark 
(allermindst i København, vort 
største indenlandske Marked), men 
heldigvis er Kuller en saa fortrin
lig og fiu Fisk, at dens Kød anses 
for det bedste, der haves til Fa
brikation af Fiskeboller. Forudfln 
at være almindelig yndet i fersk 
Tilstand i Tyskland og England, 
konserveres den i England - som 
nævnt i en foregaaende Artikel -
ved Røgning. Det maa blive en 

af de allerstørste Opgaver for Ud
viklingen af vort søgaaende Fiskeri 
at finde billige Konserverings-Me
toder for denne l!'isk og faa den 
indarbejdet paa Markedet, da den 
p. T. byder de største Fangstmu
ligheder for vort Fiskeri i Nord
søen. Angaaende Torsken og au
den Rundfisk som Sej og Lange, 
der hidtil er anvendt til Fremstil
ling af Klipfisk og Bergensfisk, maa 
vi lære at konservere disse Fiske
arter. Den saltede Torsk kan nu 
ved kunstig Tørring gøres til en 
meget fin og holdbar Klipfisk af 
fortrinlig Kvalitet. - Her ligger 
en stor Opgave at løse, og mulig 
kan Kulleren ved en lignende Be
handling gøres til en god Markeds
vare. 

Men skal vi dog ikke tillige have 
vor Opmærksomhed henvendt paa 
da rige Sildefiskerier i Nordsøen, 
Skagerak og den norlige Del af 
Kattegat? Bohuslens-Fiskerne ind
fisker jo med deres Snurrevaad 
for :Millioner af denne Fisk. - I 
"Fiskeribladet" og andre danske 
Blade fremsættes der jo af og til 
belærende Formaninger til de dan
ske Fiskere om at optage dette 
Fiskeri. J eg skal til disse form a
nende Høster sige: Bag ved det 
bolJUslenske Sildefiskeri stItal' der 
- naar Silden ikke med Fordel 
kan afsættes fersk - store kapi
talstærke svenske Salterier med 
indarbejdede Konserveringsmetoder 
for de Markeder i Ind- og Udland, 
der el' erobret for den svenske Kon
servessild. - En saadan Erobring 
af Markeder efter disses Begær fOl 
de forskellige Slags Sildekonserves, 
er noget, der ikke kan laves i en 
l!'art fra den ene Dag til den an
den. For at kunne gøre et saa
dant Arbejde, fordres der foruden 
stor Kapital, et stort forudgaaende 
teknisk og handelsmæssigt Arbejde. 
Jeg havde forøvrigt ventet, at de 
store kapitalstærke Aktei~elskaber, 

der i 1916 dannedes for at deltllge 
i det søgaaende Fiskeris Fortjeneste 
ved det rige N ordsøfiskeri, havde 
taget disse Opgaver op, men det 
viste sig jo desværre, at disse Sel
skaber kun drev det samme Fiskeri 
med de indkøbte Kuttere, som disse 
før Købet var anvendt til. Men ikke 
desto mindre tror jeg, at den Dag 
vil komme, da danske Fiskere gen
nem deres Andelssammensluininger 
vil løse denne Opgave; men det 
vil sikkert vare Aar. I Øjeblikket 
gælder det jo ror Fiskerne at tje
ne til Føden uden at fremskaffe 
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og indsætte Kapital i Foretagender, 
der p. T. delvis er Spekulation. 
Men naar riskeriet atter betaler 
sig og giver lidt Overskud, da vil 
nye Opgaver blive taget op, saadan 
er det gaaet hidtil, og saadun vil 
det fremdeles gaa. øjner Fiskerne 
en Mulighed for Udvidelse af deres 
Bedrift, vil de ogsaa prøve den. 
- Dc danske Fiskere sover ikke; 
- hvilket Lands Fiskere har i den 
Grad som de danske udnyttet Mo
toren og Snurrevaadet -: men de 
vil være deres egne Herrer, og det 
priser jeg dem for. Hvilken 
Forskel er der ikke paa de danske 
Fiskere med Hjemmet bag sig og 
Udlandets hyrede Fiskere? -

Man vil muligt om mit Foredrag 
sige, at det ikke el' lyse U d viklings
muligheder, jeg har peget paa. -
Jeg vil hertil svare, at jeg efter 
bedste Evne har søgt at belyse 
Forholdene, som jt;g har opfattet 
dem. Det daarligste af alt vilde 
være at foregøgle Muligheder, der 
ikke er tiMede. Vil man fremad, 
gælder det først og fremmest om 

deres Arbejde har grundlagt deres 
egne Fiskekonserveringsfabl'ikker 
og uafhængigt kan udvide deres 
Bedrift. - Jeg tror paa en saadan 
Udvikling - til Gavn for Fiskerne 
og til Gavn for vort Land. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Suderens Næring. 
-o-

De større Suders Næring bestaar 
hovedsagelig af Snegle desuden ta
ger de ~maakrebs og Myggelarver. 
I Reglen sidder denne Næring i 
Slammet eller paa Vandplanterne 
nærved Bunden af VandeL Under
søger vi Suderens Mave vil vi der
for næsten altid finde en Mængde 
Slam og Sand iblandet Føden. 

Dammuslingens Æg holder Suder
ne meget af, derfor ruaa man altid 
sørge for, at der i Suderkulturer 
findes rigeligt med disse Muslinger. 

at se alle Hindringer for at faa 
disse ry d det af Vejen. - 1\1 e n so m l --...-A~v ....... e~r ...... t_e ...... r ........... i .... M ......... e_d~le_m~s....,b_Ia""'d .............. e t! 
det hidtil er gaaet fremad for Hav-
fiskeriet, vil det fremdeles gaa frem-
ad. Vestkysthavnene vil mægtigt 
fremme denne Udvikling; Fiskernes 
Flag vil komme til at vaj e videre 
og videre ud over Nordsoen og 
med Tiden ogbaa finde Vej til de 
rige Fiskebanker under Færøerne 
og Island, naal' de først gennem 

Erfaren Fiskerimand 
søger en Damkultur i Forpagtning, 
eventuelt Stilling som medinteres
seret Driftsledor. 

Tilbud modtages mod Diskretion 
i Billet mrkt. Nr. 1000. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder priDla øjneæg. Yngel og Sættefisl, af Bæk-. linde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
lig.te Prher. Portionsørrod, større Ørred, Karper og Suder købe. 
og afhentes paa nærmeste B&nestation mod Kontant. 

J. C. Chriøt6nMBn. 



116 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 15. 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&9~9~86 fj)am6ullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskoy. 

P. Hænsen &: P. Jørgenl'wn, 
Lunderskov, 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskoy 16. 

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

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
.'isclllullldlllll~. Rel'lin 40, 

I.ebl'terliltrasllle 18-19. 
Telegr.-Adr.: ForellenhandeI. 

Fillkeriinspektør, Magister Clu. IAøftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø BOl?:trykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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-0-

Referatet i Ferskvandsfiskeribladets 
Nr. 13 gengiver ikke mine Bemærk
ninger i Anledning af Bestyrelses
valget. Jeg vil derfor gerne kom
me lidt ind paa det Emne igen og 
kan jo endda haabe paa, at mine 
Tanker ad denne Vej bedre naar 
ud til FrivlI.ndsfiskerne, end de kun
de gøre det paa Generalforsamlin
gen, hvor hovedsagelig Dambrugere 
var til Stede. - Jeg hævder, at Fersk
vandsfiskeriforeningen i altfor høj 
Grad repræsenterer Dambruget paa 
Frivandsfiskeriets Bekostning. J eg 
ønskede derfor, at man besatte de 
to ledigblevne Poster med Repræsen
tanter for Frivandsfiskeriet (man 
man valgt.e to Dambrugere, hvoraf 
den ene tillige er Fiskehandler), og 

jeg korn ind paa min ved en tidli
gere GeneralfOJ'samling fremsatte 
Plan om, at de til enhver Tid væ
rende Formænd for de lokale Fi
skeriforeninger burde være selv
skrevne Medlemmer af Ferskvands
fiskeriforeningens Bestyrelse. Paa 
den Maade vilde FersKvandsfiskeri
foreningen anderledes ('nd nu have 
Føling med det udøvende Frivands
fiskeri og kunde bedre arbejde efter 
dett('s Trang, ligesom den med større 
Ret kunde kræve sig respekteret 
som Erhvervets fuldgyldige Repræ
sentant og derved have mere Ud
sigt til at finde aabent Øre for si
ne Henstillinger. Men hvad mener 
de lokale Foreninger herom? Der 
er vel højst en Snes Stykker af dem 
og kun fire (Bornholms Ferskvands
fiskeriforening, Skanderborg Søs Fi
skeriforening, Skive-Karup Aas Fi
skeriforening og Stubbe Søs Fiskeri
forening) staar som Medlemmer af 
1!'erskvandsfiskeriforeningen, men fle
re vilde vel indmelde sig, naar de 
saa deres Interesser fremmet der
ved. 

Det maa jo nærmest være de paa
gældende Bestyrelsers Sag at gøre 
Krav gældende om Repræsentation 
for dem i Ferskvandafiskeriforenin
gens Bestyrelse. Min Røst har nu 
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lydt to Gange forgæves om den Sag 
paa Generalforsamlingor; der havde 
man ingen Forstaaelse af, at Fersk
vandsfiskeriforeningen af en Lands
forening at være har for spinkelt 
et Grundlag. 

Frederiksdal v. Lyngby, d. 3/B 1920. 

C. V. Otterstrøm, 
mag. scient. 

I Anledning af Magister C. V. 
Otterstrøms oven8taaende Udtalelse 
vedrørende Sammensætningen af 
Ferskvand sfiskeriforenin gens Besty
relse, skal jeg tillade mig at op
lyse, at Bestyrelsesmedlem Fiskeri
ejer Errboe, Lysbo pr. Silkeborg, 
foruden at drive et betydeligt Fi
skeri i Silkeborg-Søerne, tillige er 
Konsulent for Fiskeriforeningen ved 
Viborg-Søerne. Endvidere er Be
styrelsesmedlem i Ferskvandsfiskeri
foreningen Gaardejer Chr. Jensen, 
Karup, tillige Bestyrelsesmedlem af 
Fiskeriforeningen ved Karup Aa. 

For Fyns Vedkommende driver Be
styrelsesmedlem, Fiskeribestyrer N. 
Pedersen, Brahetrolleborg, Frilands
fiskeri i flere fynske Søer og ende
lig har undertegnede gennem mange 
Aar haft de tre Sorø-Søer og Gyr
stinge Sø i Forpagtning, foruden at 
at jeg er Konsulent for Skanderborg 
Fiskeriforening. 

Som det vil ses heraf, har Fersk
vandsfiskeriforeningen gennem sin 
Bestyrelse ganske god »direkte" 
Føling med det danske Frivands
fiskeri. og det forekommer mig, 
at der ved Valg af Bestyrelsesmed
lemmer er taget saa meget Hensyn 
til Frivan dsf1skeriet i de enkelte 
Landsdele, at Ferskvandsfiskerifor
eningen med fuld Ret kan kalde sig 
en Landsforening. 

Bed. 

Foredrag af Fiskeridirektør 
Mortensen ved Fiskerstævnet 

i Fredericia. 
(Dansk Fiskeritidendet 

-0-

Vi kan vist alle være enige om, 
at er der noget, der kendetegner 
Tiden efter Krigen, saa er det de 
store Skuffelser. Alle Forventnin
ger om, at dog nogenlunde normale 
Tilstande skulde indfinde sig, naar 
det store Uvejr havde raset ud, er 
gjort til Skamme. Det gælder Sam
fundene de smaa som de store, 
baade dem, der direkte har faaet 
Krigens Ulykker at føle, og dem, 
der som vort, kun indirekte har 
mærket dens Virkninger, det gæl
der den enkelte som Erhvervene. 
Alle har de lige til den sidste Tid 
gjort den Erfaring, at Dønningerne 
efter Stormen endnu gaar højt og 
fremdeles er stærke nok til at kuld
kaste alle Beregninger og forstyrre 
Erhvervslivets normale Funktioner. 
KI~ge Folk siger jo nok, at det 
kun er, hvad der var at vente Hf
ter en Katastrofe af det Omfang, 
der har ramt Verden, men for de 
fleste stiller det sig anderledes. 
Under alle Omstændigheder, Van~ 
skelighederne er der fremdeles, og 
der maa regnes med dem; de har 
vel oftest skiftet Karakter, men de 
mærkes alle Vegne. 

Forgæves har vi hidtil spejdet ef
ter en virkelig Bedring, og nltar 
Udsigterne til en saadan fremde
les maa karakteriseres som usikre, 
saa ligger det for den væsentligste 
Del deri, at Vauskelighederne ikke 
eller dog for største Delen ikke 
bunder i Forhold indenfor det en
kelte Samfund. Vort og de andre 
af de smaa Samfund vil i Kraft af 
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den Vekselvirkning, der er en Live
betingelse og derfor skal og maa 
opretholdes, paa mangfoldige Maa-: 
iler blive uundgaaelig paavirket og 
for mange Erhvervs Vedkommende 
ganske afhængigt af Forholdene 
udenom os, uden at vi endda ofte 
i mindste Maade selv kan være med
bestemmende. 

Vi har gjort disse bitre Erfarin
ger om og om igen i Krigens Tid, 
og vi faar at regne med dem nu, 
hvor svært det end falder mange. 
Hermed er da ogsaa givet Forud
sætningen for, at, som vi saa ofte 
har set det i de sidste Aar, Staten 
har maattet optræde for Erhvervene 
udadtil for saa vidt overhovedet 
muligt at sikre Tilførsler og garan
tere Udførsel, indadtil for at regu
lere og rationere, kort sagt optræde 
disponerende overfor Erhvervene 
paa en hidtil ganske ukendt Maade. 

Myndighederne har derved staaet 
og staar fremdeles overfor en Række 
Opgaver, der alle gaar ud paa saa 
vidt muligt at yde det enkelte Er
hverv al qen Støtte, det i Forhold 
til sin samfundsmæssige Betydning 
kan gøre Krav paa. Ifølge Sagens 
Natur maa her Overblikket og Skøn
net overlades til de enkelte eller 
faa, hvis Ansvar det saa ogsaa 
bliver, om der gribes fejl. Som 
en af dem, der under helo Perio
den har staaet og fremdeles staar 
med min Part af Ans.varet, for saa 
vidt angaar Fiskeriets Sager, ligger 
det nær for mig ved denne Lejlig
hed, hvor saa mange Repræsen
tanter fra Landets Fiskerbefolkning 
er til Stede, at fremdrage nogle 
Sider af dette Statens Forhold til 
Fiskerierhvervet gennem ,de sidste 
Aar. Det vil til Dels deraf frem
gaa, hvad der i al Almindelighed 

som Regel har været og maa tages 
i Betragtning ved Overvejelser ved
rørende Fiskeriets Stilling. Ved 
Bedømmelsen af Kravene om det 
offentliges Bistand overfor de Van
skeligheder, Erhvervet til enhver 
Tid staar overfor, er det nødven
digt at gøre sig klart, hvilken Plads 
der tilkommer Fiskeriet i Rækken 
af Landets Erhverv, og hvorledes 
Forholdene udadtil som inGadtil 
har udviklet sig for dette. 

Man har saa ofte hørt Udtalelser 
om, at Fiskeriet har været forsømt 
fra Statsmagtens Side, men en saa
dan Paastand vil ved en' nærmere 
Undersøgelse af samtlige Forhold 
vise sig ikke at være holdbar, selv 
om der naturligvis altid vil kunne 
fremdrages enkelte Ting eller Sa .. 
ger, som man synes kunde have 
været fremmet med større Kraft i 
dette er imidlertid aldeles ikke 
noget særegnet for Fiskeriet, det 
forekommer ogaaa for alle andre 
Erhverv. Man maa se og maale 
sig selv i Forhold til andre, saa 
vist som man netop derved lærer 
sin egen Stilling og Styrke at kende j 
hvad det gælder om er til enhver 
Tid at anvende denne Styrke paa 
rigtig Maadflog rigtigt Sted. 

Perioden siden 1898, det Aar, hvor 
Udvidelsen af vor Kutterflaade og 
Overgangen til Motordrift ret tager 
Fart og lige til 1914 var præget 
af stadig jævn Fremgang i Fangst
værdien. Efter i Aarene ] 895 til 
1898 at have svinget omkring en 
Værdi af ca. 6 Mill. Kr., var den 
med mindre Afvigelse i stadig Sti .. 
gen og naaede i 1913 17,5 Mil!. 
Kr. Til Sammenligning var Vær· 
dien af Danmarks samlede Høst i 
1913 ca. 644 Mill. Kr., 1906-10 
569 MilL Kr. og Forholdet mellem 
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V ærdiudbyttet af Fiskeriet og af 
Høsten i 19131,3'7, i 1906-10 1,43. 

(Fortsættes.) 

Fiskehandelen sonl 
bunden Næring. 

-0-

Handelsministeriet nedsæt
teJ' et Udvalg. 

Efter hvad vi erfarer, agter Han
delsministeriet at nedsætte et Ud
yalg, hvori Danmarks Fiskehandler
og Havfiskeriforening samt Lands
organisationen for Danmarks De
tailfisk:ehandlere vil blive repræsen
terede - til at overveje Fiskehand
lens Overgang fra fri til bunden 
Næring. 

Antagelig vil dette blive det før
sle effektive Skridt til den længe 
tiltrængte hensigtsmæssige Ordning 
af Fiskehandelen her i Landet. 

S. A. D. 

Sygdom 
blandt Aborrerne i 

V iborg Nørresø. 
-0-

Omkring d. 20. Juli iagttoges Tu
sinder og atter Tusinder af døde 
Smaaaborrer drivende i Viborg Nør
resøs sydøstlige Hjørne. 

Sekretæren for Viborg Fiskeri
forening, Sagfører Handberg, send
te mig nogle af dem til Undersø
gelse i en Flaske med Formalin. 

Det var kun Aborreyngelen fra 
! Fjor (3-4 cm lang), der døde. 
Paa Gællerne fandtes Infusionsdy
ret Cyclochaeta Domergei samt Vand. 
skimmelsvampe. Cyclochaeta gør 
ikke saa sjældent Fortræd i Fiske-

damme; derimod har jeg ikke før 
hørt, at den kan volde Epidemier i 
frie Vande. Vandskimmelsvampe 
optræder kun som Følgesygdom paa 
de i Forvejen ei dette Tilfælde af 
Cyclochaeta) beshdigede Gæller; 
men det bliver nok alligevel Svam
pene, der dræber Fiskene, idet de 
klistrer Gællerne sammen og hin
drer Aandedrættet. Sygdommen er 
sikkert blevet stærkt fremmet af 
den høje Temperatur og muligvis 
ogsaa af den stærke Udvikling af 
blaagrønne Alger, som finder Sted 
i Viborg Søerne; før Fiskene døde, 
holdt de til i Overfladen og led 
utvivlsomt af Aandonød. Det hele 
stod kun paa et Par Dage. 

C. V. Otterst1"øm. 

Londons .Fiskepriser. 
-0-

E. L. S!tlomonsen & Co., London 
meddeler d. 4. Aug. 1920 følgende: 
Aal Bmaa 26/6-'1:.0/ pr. Draft 

mellem 25/-401 -

store !31/6- 42/n -

Laks, store s/n-J) pr. Pd. 
BraRon 10 d.-12 d. -
Karper 15 - ~18 - -
Suder 10 - -12 
Gedder 12 -

Paa Ørredfiskeri. 
(Sluttet.) 
-0-

Som vore Læsere vil erindre, 
slutter den forrige Artikel med 
at vore to Sportsfiskere søgte Hvi
len efter den haarde Dyst med den 
store Ørred. Vi giver dem derefter 
atter Ordet: 

Op ad Formiddagen vaagnede vi 
ved stærke Tordenskrald og vod at 
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se ud af Vinduet fandt vi, at der 
stod en blaasort Væg fra Vest af 
op imod Zenit, denne V æg var sta
dig dekoreret med blinkende Lyn. 
Medens dette stod paa, laa Søen 
spejlblank, men vi haabede snart 
at faa baade Regn og Blæst. Hele 
N aturen ventede i Spænding. Fug
lene havde holdt op med at synge, 
Svalerne tav, og der hørtes ingen 
anden Lyd end Tordenens Buldren. 
Vi gik ud for at nyde det stor
slaaede Skuespil og lagde os i 
Græsset og beundrede Lynenes væl
dige Fart og mærkelige Former. 
Men Mørket blev ved at være lige 
tæt og Uvejret syntes ikke at vilde 
komme nærmere, saa det saa ud 
til, at vi kom til at vente forgæves 
paa Vind og Regn. 

Vi besluttede derfor at røgte vor 
Linie, hvorfor vi skyndte os ud paa 
Søen for at vi kunde blive færdige 
i rette Tid til Aften-Fiskeriet ved 
Fossen. Linen gav desværre et 
daarligt Udbytte. Den toges op, 
rensedes og hængtes til Tørring. 
Saa snart vi derefter var færdige 
med vor Middag, var det Tid til, 
at Ørredfiskeri et kunde begynde. 

r Nærheden af de to store Sten 
skulde den anden store Ørred jo 
staa, og snart var jeg paa godt Hold 
ved den med en Jack-Skott Flue 
paa Linen. Allerede ved det før
ste Kast mødte Ørreden Fluen, men 
tabte den atter, fo'r derpaa i hele 
sin Længde op af Vandet og var 
derefter forsvunden. Tiltrods for, 
at jeg forsøgte med andre Fluer, 
viste Ørreden sig dog ikke oftere. 
C. stod et Stykke neden for mig 
og gjorde sine Kast over en større 
Sten, der laa ea 4 Meter fra Bred
den. Da jeg af Erfaring ved, at 
det næsten altid er forgæves at 

forsøge at narre en Ørred, som 
netop er gaaet af Krogen, lod jeg 
mit Kast gaa Midtstrøms ned mod 
C. og lige ved hans Sten ·fik jeg 
et godt Bid, og en prægtig Ørred 
slog Luftspring paa Luftspring i 
Vandskorpen foran den forbløffede 
C. Snart fik jeg den dog i rent 
Vand og i Løbet af et K varter 
havde jeg den i Ketseren. Dell 
vejede 1,9 kg. Fluen, den var tå· 
get paa, var en min dre J aek-Skott. 
Vi tog os derpaa en halv Times 
Røghvil, medens vi beundrede Ør
redens smukke Farver og Form, 
men snart lokkede Fiskeriot os 
atter. Varmen var stadig meget 
stærk; Klæderne klæbede til Krop
pen eg Sveden løb ned over Pande 
og IGnder, Dlen det fik ikke hjælpe. 
Vi havde faaet Blod paa Tanden 
og vilde gerne have fat i den "næ
sten lige saa store Ørred, som vor 
første Fangst". J ack-Skott-FIuen 
fik atter Lov til at sidde paa, og 
jeg udfandt mig et godt Sted, hvor
fra jeg efter nogle Forsøgskast 
naaede til de Stene, ved hvilke 
Ørreden sidst viste sig. Og i det 
samme var Fisken paa. Den gjorde 
et vældigt Spring og faldt lige ned 
paa Halen, hvorefter der fulgte en 
rasende Svømning Midtstrøms, Side
strøms og Modstrøms med store 
Luftspring imellem. Det var en 
rigtig "Sportsfisk" , hurtig og be
hændig og usædvanlig udholdende, 
tiltrods for,· at den hele Tiden ar
bejdede i den strideste Del af Fos
sen. I den første halve Time gav 
den mig ikke et Øjebliks Ro, men 
var stadig i Fart. Men den var 
ogsaa af den rigtige Slags mellem 
2,5 og 3,0 kg, svær samt af en no
get langstrakt Type, som sædvan
ligvis arbejder bedst. Sveden løb 
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ned af mit Ansigt og løb ind i de 
svidende øjne, men jeg havde ikke 
en Gang Tid til at tørre mig med 
Skjorteærmerne. 

Men ogsaa denne livskraftige 
Fisk maatte tilsidst trættes og jeg 
fik halet den ind i en stille Bugt, 
hvor den snart var moden til Ket· 
seren, og den blev saa halet i Land 
af min Ven. Vægteu var 3,1 kg ... 
- Formen var, som jeg allerede 
har meddelt, langstrakt, anselig 
længere og smallere end min forste 
5 kg Ørred. 

Saaledes sluttede dette gode og 
vellykkede Ørredfiskeri. 

Den paafølgende Nat var jeg 
alene ved H ~ Roski FOl! for at søge 
at fange Ørreder dcr. Jeg havde 
ladet mig ro derover og givet Or
dre til, at Baaden skulde hente mig 
den paafølgende Morgen, thi jeg 
havde besluttet at blive hele N at
ten ved Fossen og fiske der. Som 
det vil erindres, havde vi været 
der den første Nat, men intet fa aet. 
I tidligere Tid var denne Fos imid
lertid anset for at være en udmær
ket Ørredfos. 

En svag sydlig Vind havde rejst 
sig hen imod Aften, og den holdt 
lIig ud over Natten og gav gode 
Løfter for Fiskeriet. Ørrederne 
Aynes ogsaa at være svært oplivede 
af Blæsten. Efter ane disse bram
dende hede Dage længtes de lige
frem efter at nappe mine Fluer. 
Undertiden nappede h'ele tre paa 
en Gang. Ofte havde jeg et strængt 
Arbejde med at tage to smukke 
Ørreder ind umtidig, men som of
telt sled den ene sig dog løs in
den de begge var trættet. Der var 
Ørreder i alle Størrelser, ligefra 
ganske smas. til ca. 1 kg Vægt. De 
Undermaals fik atter deres Frihed 

saasnart Jeg havde løsnet dem 
fra Krogen. Snart efter fandt jeg 
et Sted, hvor jeg i de paafølgende 
tre Timer gennemlevede saa mange 
lystelige Øjeblikke, som jeg sent 
vil glemme. Fordybningen i Fos
sen var ikke mere end ca. 30 m 
i Bredden og 150 m i Længden, 
mfn her vrimlede det ligefrem med 
Ørred. Jeg fiskede nu metodisk 

gjorde mine Kast saaledes, at 
jeg affiskede hele Fordybningen i 
en Halveirkel, Meter for Meter. 
Og hvel saadan Affiskning gav 
mig Bytte. Pladsen var fuldkom
mern ideel for mit Fiskeri. Til ven
stre havde jeg el udmærket stille
staaende Vand, frit for Sten og 
Rødder og passende dybt, der ud
trættede jeg gerne Fisken, naar den 
var færdig med sine første vold
somme Kast. Allerede længe havde 
jeg bemærket en større Ørred, som 
slog ovre ved den anden Bred, men 
Turen var ikke kommen til den 
endnu. Et Stykke uaffisket Vand 
havde jeg endnu mellem den og 
mig. Af Bevægelsen i Vandet og 
efter det Spektakkel at dømme, som 
den frembragte hver Gang den 
snappede efter Fluer og Myg, for
stod jeg, at dette maaite være en 
større Kammerat. Tilsidst kom Tu
ren ogsaa til den. Jeg naaede 
Stedet med ('n vis Anstrengelse, 
efterhaanden mærkedes det i min 
højre Arm, at jeg uafbrudt i fire 
Timer havde kastet med et Fiske
tøj, som egentlig var lavet til to 
Hænder, men som jeg altid brugte 
med den ene Baand. 

Fluen, en "Dark Woodcoek Spi
der Orange", faldt en halv Meter 
fra det Sted, hvor Fisken havde 
vist sig si dst. Ørreden gjorde et 
smukt Bogspring og gik straks paa. 
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Krogen, straks fik den Modhug og 
saa begyndte Dansen. - Efter nogle 
Minutters spændende Dyst fik jeg 
den ind i det affiskede Omraade, 
og her arbejdede jeg med den tryg 
og sikker, til den var træt. Da 
den gik om paa Siden lod den sig let 
trække ind indtil et Par Stang
længder fra mig. Nu gjaldt det kun 
om at faa den i Ketseren. Men 
netop i det Øjeblik, jeg havde Ket
seren under den, gled den af Kro
gen. Hvis j{\g nu blot havde været 
lidt hurtig i Vendingen, kunde jeg 
let ved at træde et Skridt ud i 
Vandet, have naaet Fisken, men 
jeg tabte ganske Besindelsen, og 
Fisken gled ned ad Strømmen ind
til den ved den første stærkere Be
vægelse i Fossen igen kom paa ret 
Køl og forsvandt. Og der stod jeg 
- lang i Ansigtet. Dog Fisken 
fandtes endnu i Fossen. Hvis Lyk
ken var mig huld, kunde jeg maa
ske en anden Gang faa Lejlighed 
til at tage en Dyst med den. Jeg 
var ogsaa godt fornøjet med Fiskeri, 
thi 24 Stk. smukke Ørreder - for
uden mange, som jeg atter har sat 
i Frihed, havde jeg taget, og i Vægt 
gav det over 15 kg. 

Det havde i det hel~ taget været 
en herlig Nat og jeg glemmer al
drig de vidunderlige Timer, jeg har 
tilbragt ved Nordens fiskerigeste 
Vande. Jeg glemmer heller al
drig de mange Sommermorgener, 
hvor jeg har beundret Nattens fine 
Fangst af disse Sportsfiskernes bed-

ste Fisk - Ørreden og jeg er 
taknemlig mod Forsynet, som endnu 
en Gang har undt mig denne store 
Glæde i en smuk Ødemarksnatur. 

Til Slut skal jeg nævne de Fluer, 
jeg fangede bedst paR. under disse 
Forhold. Foruden den allerede 
nævnte "Darch Woodcock Spidpr 
and Oram~'e" "March Brown" voro 
"Coch-y Bondhu", "Bracken Clock" 
og "Red Palmer" de bedste. 

Af Spider Fluerne var den først
nævnte aldeles afgjort de andre 
overlegen. 

Pandion halidiJtus. 
(Från Skog ocb Sj ø). 

Plantevæksten i en 
Suderdam 

maa helst bestaa af Vandaloe, Vand
hanefod, Potomogeton nat8ns, Cara
tophyllum, Nøkkeroser o. L Deri. 

mod maa der nødig findes Planter, 
som skygger for Solen, som Rørog Siv. 

Paa alle de førstnævnte Planter 
holder Myggelarverne gærne til li
gesom Snegleæggene anbringes der
paa. 

Fischerei-Zeitung. 
Fiskeridirektør D. Heiking. 

Erfaren Fiskerimand 
søger en Damkultur i Forpagtning, 
eventuelt Stilling som medintel'es
seret Driftsleder. 

Tilbud modtages mod Diskretion 
i Billet mrkt. Nr. 1000. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kllde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
lig_te Priser. Portionaørred, større Ørred, Karper og Suder købe. 
og afhentell paa nærmeste BanestaHon mod Kontant. 

J. O. Ohri.tf'n.fm. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredarter kttbes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&8~}fd81l fi)amllullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 

Lunders/wy. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

" 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Specialvogn paa nær,nelte 

Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
Fischhandlnn,.;, Hedi .. 40, 

Lellrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenbandel. 

=. 
Fiskeriinspektør, Magister Chr. Løftin,.;, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Nordslesvigs Rigdom 
paa Aal. 

Af Hans Lohse, RiittebiiU, 
7 de Marts 1920. 

-0-

Alles øjne retter sig i disse Dage 
mod Nordslesvig, hvor Afstemnin
gen foregaar. 

Skal det blive tysk eller dansk? 
Som vi havde ventet os, har Tøn

der og Hoyer, saavel som de fleste 
Steder ved Sydg,rænsen af 1. Af
stemningszone vist et overvejende 
Flertal for Tyskland, Skulde disse 
Steder alligevel blivø danske, saa 
mister vi meget med H.ensyn til 
];'iskeri. I disse Egne findes nem
lig det største Aalefiskeri i hele 
Tyskland. Saaledes fanges der i 
Hoyerslusen ved Wiedaus Munding 

I 
en enorm Mængde AaI. Det er 
ikke sjældent, at der i enkelte 
Nætter fanges op til 10,000 Pd., 
og meget ahnindelig er Fangsten 
paa en Nat fra 3-4000 Pund. 

Hovedfangsten foregaar Om Ef
teraaret i September og Oktober, 
men dog ogsaa en Del om Foraa
ret. Om Foraaret vandrer særlig 
Blankaalen, medens Efteraarstræk
ket for en stor Del bestaar af de 
mindre Hanaal. 

Og ikk", alene ved Hoyerslusen, 
men ogsaa ved den ovenfor liggende 
Friederichenkoog, ved Udløbet af 
RiittebiiUer Søen, ved A ventoft, ved 
Tønder og ved Wiedaus mange Til
løb, som for en stor Dels Vedkom
mende ligger nær ved Østkysten -
overalt vrimler det her bogstavelig 
med AaI. Hvad der fanges her er 
for største Partens Vedkommende 
Blankaal. 

Mærkværdigt er det, at ganske 
smaa Aal, ikke meget større end 
en Blyant, allerede er blanke paa 
disse Kanter. 

At det i disse Egne drejer sig 
om storo Mængder AaI, forstaar 
man bedst, naar man hører, at Fi
skerne ved Indløbet af Riittebtiller 
Søen kan fange fra 150-200 Pd. 
Aal paa nogle faa Timer. Fra 20 
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til 50 Pd. Aal fanges saaledes gan
ske almindeligt pr. Fisker i Sep
tember-Oktober Maanedel'. I denne 
Periode bliver Aalefangsten drevet 
af ca. 100 Fiskere. 

Uhyre stot'e er de Skarer af Aa
leyngel (Aalmontee), som stiger 
op af Havet og ind i de ferske 
Vande hernede. Enkelte Dage i 
Maj Maaned vrimler saaledes hele 
Floden af smaa gennemsigtige Aal, 
I Midten af Juui Maaned kan man 
atter se dem, men da er de begyndt 
at blive mørkere. I store Skarer, 
Bom stadig holder den samme Af
stand fra Bredden, trækker de op 
af Floden og paa denne Tid har 
man ogsaa begyndt at fange dem 
for at benytte dem til Sættefisk i 
andre Egne af Landet. Den Aale
faring, der stiger op ved Hoyer
slusen, kom kun selve Wiedaus 
tilgode, idet de store Søer ved 
Gotteskoogs ere afspærrede ved 
en Sluse ved Wiedau. For at raade 
Bod derpaa, lader man nu Slusen 
staa aaben en Del af Foraaret, saa 
Aalefaringen ogsaa kan brede sig 
til alle diBse Søer. Hovedvandrin
gen til det 750 ha store Søareal 
ved Gotteskoogs sker dog hoved
sagelig gennem Slusen ved Siid
westhørn. Ligesom ved Hoyerslu
sen bliver her ogsaa fanget en 
Mængede Aal, og baade Foraar og 
Høst er den natlige Fangst oppe 
paa mange Centner Blankaal. Aalen 
er gennemgaaende meget større her, 
end ved Hoyer. Ogsaa ved Bong
seil, hvor Udløbet af Scholmerau 
findes, hvilken sidste paa ot Stykke 
af sit Løb danner Grænsen mellem 
de to Afstemningsomraader, bliver 
der fanget en Mængde Aal. Paa 
dette Sted er der ogsaa meget stærk 
Opgang af Aalefaring om Foraaret. 

Man har ogsaa ] agt Mærke til, 
at der fra dette store Vandareal, 
baade fra Søerne og Floderne hvert 
Aar vandrer en stor Mængde smaa 
Aal paa 20-30 cm Længde ud til 
N ordsøen (Vesterhavet). Samtidig 
har man ogsaa iagttaget en anden 
Vandring af samme Størrelse Aal, 
som finder Sted om Efteraaret og 
gaal' . den modsatte Vej. Aalens 
Graadighed i disse Vande er meget 
stor, hvilket maaske ogsaa tyder 
paa, at den er til Stede i stort 
Antal, saa Kampen for Tilværelsen 
bliver vanskeligere. Man oplever 
saaledes ofte, at mindre Aal, som 
er fanget paa Line, bliver slugt af 
større Kammerater. Saaledes hæn
der det ofte, at to Punds Aal bliver 
slugt af AaI paa 4-5 Pund. Det 
er da gerne de mindre spidshovede 
Aal, der sluges af de større bred
hovede. Som Regel bliver i saa
danne Tilfælde begge Aalene Fi
skernes Bytte. Selv om Vinteren 
er Fangsten af Aal ogsaa stor i 
disse Egne. Fillkerne anbringer de
res Ruser under Isen i Kanaler og 
Forbindelsesgrøfter, og det er da 
ikke sjældent, at der i en enkelt 
Ruse kan være 50 Pd. Aal paa en 
enkelt N at. Ligeledes bliver der 
fanget en Mængde Aal i Mosegrøf
ter og paa lavere oversvømmede 
Steder, overalt er der saaledes en 
Rigdom paa Aal. Huserne, der be
nyttes er gærne 70 em høje. Liner 
benyttes sjældent til Aalefangst af 
Fiskerne her. At Liner kan be
l1yttes med Fordel vil ses af, at jeg 
paa en Line, med 400 Kroge, der 
var agnet, dels med levende Fisk, 
dels med Orm, paa en Nat fangede 
80 Pd. Aal. Paa Kroge, der var 
med Fisk, blev der ofte fanget me
get store Aal, gennemsnitlig fra 1-
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5 Pd.s Vægt. Den største Aal, der 
- saa vidt jeg ved er fanget 
pall, denne lilla ad e, vejede 81ft Pd. 
I en Aalekiste ved \Viedau Floden 
blev der sidste Sommer fanget en 
AaI, der vejede 11 Pd. - Gennem
snitsvægten for de i Ruser fll.ngede 
Aal er i disse Egne omkring 1 Pd. 

At der foruden en stor Mængde 
Aal desuden findes alle almindelige 
i vore ferske Vande forekommende 
Ferskvandsfisk, skal kun tilføjes for 
at fuldkommengøre Billedet af Fi
skeriet i denne Del af Landet. 
Foruden at fange alle disse Fisk, 
forstaar den stedlige Fiskerbefolk
Iling ogsaa at konservere Fangsten 
pall, mange forskellige ~1aader. Saa
vel Aal, som Gedder, Brasen og 
Skaller bliver salte,de og derefter 
tørrede, om Sommeren i Solen og 
om Vinteren i Skorstenen. De saa
ledes tilberedte Fisk bliver senere 
kogt eller ristede over det aabne 
Arnested. Desuden bliver ogsaa de 
godt rengjorte Aal saltede i Fade 
og Tønder. Aalene bliver saa se· 
nere udvandede og smager da ud
mærket. Fisk, der er behandlet 
paa denne Maade kan holde sig. i 
Aarevis. Størstedelen af disse rige 
Fiskerier ligger heldigvis i anden 
Afstemningszone, som vi forhaa
bentlig faar Lov til at beholde. 
Hvorledes det end vil gaa, saa vil 
disse trofaste, fliUige Mennesker, 
som udøver Fiskeriet her, imidlertid 
altid føle sig som Tyskere og hli
vel' aldrig frivilligt danske Borgere. 
og vi, som kender dette skønne 
Land og dets Beboere, vi vil aldrig 
glemme Nordslesvig. 

Fiseherei-Zeitung. 

- Naar RedakUonen af F.wsk
vandsfiskeribladet har anbragt oven-

staaende som Spidsartikel i næn. 
Nummer af Bladet, saa er det ikke 
alene for at gøre vore Læsere be
kendt. med Fiskeriforholdene i Søn
derjylland, men det er først og 
fremmest for at henlede vore Fiskeau
toriteters Opmærksomhed paa Sagen. 

Som almindelig bekendt, er der 
blandt vore Fiskere ved vore frie 
Vande en sand Hungertilstand ef
ter at forskaffe sig tilstrækkeligt 
Udsætningsmateriale af Aaleyngel, 
idet Opgangen til de fleste af vore 
Soer er for ringe ad naturlig Vej. 
Val' det derfor ikke rimeligt, at 
J",an clbrugsmin isteriet understøttede 
Ferskvandsfiskel'iforeningen i dens 
Bestræbelser for at fremskaffe den 
nød vendige Aalefaring, hvis det 
kan lade sig gøre fra disse Egne? 
Gennem flere Aar har Ferskvands
fiskeriforeningen hentet det nødven
dige Udsætningsmateriale af Aule
faring fra England, og har derigen
nem høstet saadanne Erfaringer 
angaaende Fangst og Transport af 
den spæde Yngel, at vi uden at være 
ubeskedne mener, at vi paa dette 
særlige Omraade sidder inde med 
de bedste Forudsætninger for at løse 
denne Opgve. Paa Grund af Frag
tens uhyre Stigning er der imidler-' 
tid i Fremtiden næppe nogen Udsigt 
til, at det kan betale at hente Aale
faring i England; men hvis detskulde 
vise sig, at vi i vort genvundne 
Land kan skaffe os det nødvendige 
e dsætningsmateriale, er det jo 
heller ikke nødvendigt, at vi gaar 
over Aaen efter Vand. Det gælder 
da kun om at udnytte vore egne 
Muligheder. Vi skal der~or fore
slaa, at E'erskvandsfiskeriforeningen, 
gennem en Henvendelse til Admi
nistrationen, allerede i indeværende 
Efteraar faar tilstrækkelige Mid ler 



128 Ferøkvandøfiøkeribladut Nr. 11. 

saa den bliver i Stand til at ud
sellde en Fagmand til de ovenfor 
beskrevne Egne for at undel søge 
Betingelserne for Fangst og For
sellllelse af Aalefaring, saa at man 
er beredt til at udnytte den nye 
Chance allerede til det kommende 
Foraar. Red. 

Ørreder til Frankrig. 
-0-

Det henstilles til Eksportører af 
Ørred at sætte sig i Forbindelse 
med Arthur Orange, Boulogne, og 
der meddeles, at E. L. Salomonsen 
London, har meddelt, at Firmaet 
er gammelt og solidt. 

(Dansk Fiskeritidende'" 

Udstilling af Fisk og 
Planter i Akvarier. 

-0-

Søndagen d. 28. August aabnede 
"Selskabet for Stuekulter" en over
ordentlig nydelig Udstilling af tro
piske Fisk, Planter og Fugle i Ti
voli. Selve Arrangementet af Ud
stillingen er forestaaet af den be
kendte Akvarie-Ekspert Fuldmægtig 
Rasmussen, København. 

Formanden for Stuekultur Sel
skabet er Ingeniør Thomsen og 
Selskabet har Kontor Frederiksberg
gade 281, Tlf. 1743 x (l-3). 

Udstillingen, der holdes aaben 
til Søndag d. 4. September inclu
sive, er overmaade interessant og 
seværdig. 

Red. 

Landbrugsministeriet 
har atter iaar vist sin Interesse for 
Ferskvandsfiskeriet ved at tilstaa 

Ferskvandsfiskeriforeningen 500 Kr. 
til Fremme af Foreningens Virksom
hed for at ophjælpe denne Erhvervs
gren i vort Land. 

Fiskeriforeningen for 
Randers og Omegn. 

-0-

Paa en Generalforsamling har iføl· 
ge "Randers Amts Avis" Fiskeri
foreningen for Randers og Omegn" 
vedtaget at købe Klausholms Kul
turfiskeri og 0rredudklækningsan
stalt. Fiskeriet sker nu i 30 Dam
me, men det er Meningen at for
doble disses Antal. 

For at forbedre FiskeriHt i Gu
denaa agter man at udsætte Ørred
yngelen her, hvilket selvfølgelig vil 
faa overmaade stor Betydning for 
Fh,keriet i Aaen og Fjorden. 

Foredrag af Fiskeridirektør 
Mortensen ved Fiskeristævnet 

i Fredericia. 
(Fortsat). 
-0-

Forandringen j Antallet af Fiskere 
baade Erhvervsfiskere og Lejlig
hedsfiskere, er ar forskellige Grunde 
vanskeligere at følge. B. a. er Fi
skeristatistiken af saa forholdsvis 
ny Dato, at netop Angivelserne for 
Aarene 1890-1900 og endda nogle 
Aar senere langt fra er saa fuld
stændige, som i de senere Aar. I 
Virkeligheden fejler man dog næppe 
synderligt, naar man siger, at Fi
skernes Antal i IO-Aaret 1904-1914 
med smaa Svingninger har bevæ
væget sig imellem ca. 16,000 og 
17,600, hvoraf de egentlige Fiskere 
udgør henved de 2/3. Saavel Far-
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tøjs- som Redskabsmateriellets Værdi 
er næsten fordoblet i denne Periode 
Fra 1904-1914 vokser Itedskabs
værdien fra 5,6 til 9,1 Mil!. Kr., 
medens Fartøjerne vurderedes til 
ca. 7,1 Mil1. Kr. i 1904 og til 12,7 
Mil!. Kr. 1 () Aar senere. Stignin
gen i Værdi er altsaa stærkest for 
Fartøjernes Vedkommende, hvad der 
skyldes den stigende AnsKaffelse af 
større og kraftigere Motorfartøjer 
hvilket jo imidlertid ogsaa betyder 
en Stigning af Driftudgifterne, som 
man iøvrigt savner Midler til at 
anstille Beregninger over. Spør
ges der alene om den enkelte Fi
skers, d. v. s. Erhvervsfiskerens, 
Bruttuindtægt, saa vil den, bereg
net paa samme Maade for hvert 
Anr, for Aareno 1905--1913, vise 
sig at have været stigende ha ca. 
850 Kr. til ea. 1200 Kr. Selv om 
dette naturligvis kun er et meget 
tilnærmet Udtryk for Forholdet, 
saa viser det dog, at der ind~nfvr 
Perioden fra Aarhundredskiftet til 
1913 har været en jævn Udvikling 
i Erhvervet, og at stedse større 
Værdier skabt og sat i Omløb. 

Med den stigende Produktion fulgte 
en voksende Interesse i Afsætnings
mulighederne for den danske Fisk 
i Udlandet. England og Tyskland 
havde allerede i en Aarrække væ
ret de vigtigste lVIarkeder for vort 
Hjemmefiskeri ; det Fiskeri, der en 
Tid dreves af danske Kuttere un
der Island, arbejdede næsten alene 
med det engelske Marked for øje. 
Det var overalt dengang som nu 
næsten udelukkende fersk Fisk, iset 
eller levende, vi afskibede. Den
gang som nu var der de samme 
Vanskeligheder med svingende Pri
ser og lang Transport, der tidt for
ringede Vareus Kvalitet og følgelig 

Prisen. Trods disse Besværlighe
der arbejdede vor Fiskerieksport 
sig dog Tid efter anden frem til 
at være et uundværligt Led i Om
sætningen i men beklageligvis fore
ligger der for de tidligere Aar in
gen brugbare Angivelser over denne 
Side af Virksoml!eden. I Perioden 
] 996-1911 androg den samlede 
Værdi af vore udførte Fiskevarer 
aarlig ca. 7 -8 MilL Kr. Hoved
mængden gik til Tyskland. Sam
menlignet med Værdien af vore Ho
vedeksportartikler, vore Landbrugs
produkter, er Fiskerieksporten reg
net efter Værdi kun af beskeden 
Størrelse. Tager vi f. Eks' Aarene 
1907-1911, det første og sidste 
Aar i Perioden, er Værdien af Ud
førselen af den indenlandske Fisk 
omtrent ens i disse to Aar, nemlig 
henholdsvis 7 og 7,5 Mill. Kr., me
dens Værdien af Smør-, og 
Flæskeudførselen i samme Tid ikke 
kan ansættes lavere end til 291 Mil!. 
Kr. i 1907 og med jævn Stigning 
fra Aar til AaI' til ca. 341 MilL Kr. 
i 1911. 

I Virkeligheden andrager den 
samlede Udførsel af Landbrugspro
dukter adskilligt større Værdier, 
men allerede i Forhold til de an
forte Tal for Hovedprodukternes 
Vedkommende udgør Værdien af 
Ferskiiskudforselen kun nogf\t over 
'2 %. Total Værdi af Landets sam
lede Eksport af indenlandske Va
rer i 1907 og 1911 opgøres af Sta
tistiken til henholdsvis 416 og 537 
Mill. Kr., hvoraf Ferskfisken andra
ger ca. 1,5 %. 

Nu er naturligvis Fiskeriets er
hvervsmæssige Betydning langt fra 
maalt med de anførte Tal; thi det 
maa jo blandt andet erindres, at 
foruden de ovel 11000 Familiefor-
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sørgere, der i disse Aar direkte 
har ernæret sig ved Fiskeri, har 
disse sat mange andre Kræfter i 
Bevægelse. Forbruget af Fartøjer 
og Redskaber giver Arbejde til 
mange Mennesker, Fartøjer skal 
bygges eller repareres, Maskiner 
bygges og vedligeholdes. Raaatof· 
fer og Materiale til Redskaber m. 
v. skal indføres og forarbejdes o. 
s. v.; alt dette giver Livsbetingel
ser for mange store og smaa Virk
somheder rundt om i Landet. Her
til kommer saa alle de Kræfter, 
dej' er er sat ind paa Omsætningen 
af Fangsten og dens Forsendelse 

Alt dette lader sig kun vanske
ligt vurdere, men tilsummen med 
den Kendsgerning, at vor Produk
tion kan dække sti1rste Delen af 
det hjemlige Konsum, vejer det 
dog til ved Bedømmelsen af Fiske
riet Betydning i vort Damfund. 

1912 sted Landets samlede Eks
portværdi til 596 MilI. Kr., og Stig
ningen fortsattes i de to følgende 
Aar til henholdsvis 637 og 780 Mil!. 
Kr. Værdien af Fiskeudførselen 
steg i disse Aar fra ca. 7,5 Mil!. 
Kr. (i 1911) til ca. ] 1,4 Mill. Kr. 
i 1913. I ]914 androg den ligele
des Cll 11,4 Mill. Kr., men var 
dette Aar gaaet normalt, vilde Ud
førselen af Fiskevarerne utvivlsomt 
have vist en yderligere Stigning. 
Krigens Udbrud stoppede imidler
tid for en Tid ht'lt Udførselen, og 
Krigsforanstaltninger af forskellig 
Art hæmmede særlig Nordsøfiskeriet 
meget, saaledes at Aarets samlede 
Produktionsoverl' kud ikke blive større 
end det foregaaende Aar. I Hoved
sagen viser Tallene, at vor Fiske
udførsel holdt Trit med den al
mindelige Stigning i Udførselen i 
Aarene HI12-1914, saaledes at de 

udførte ferske Fiskevarer fremde
les i disse Aar udgør henved SJ o/v 
af den samlede Eksport, ca. 1,8 % 
i 1912 og 1913 og ca. ljf) % i 
1914. 

Alt i alt har saaledes vore Salt
vandsfiskerier i Aarene 1905-1914 
givet et Værdiudbyttejævnt stigende 
fra ca. 11 til ca. 17 Mil!. Kr. og 
ydet et Produktionsoverskud sva
rende til henved 2 o Io af Landets 
samlede Udførselsværdi, medens 
vore lJandbrug~produkters procent
Andel i Eksportværdien i samme 
Tidsrum næppe vil kunne sættes 
lavere end til ca. 80 %. 

Taget efter Vægt stiller Forhol
det sig naturligvis noget anderle
des, idet GennemsnitRværdien som 
bekendt ligger adskilligt lavere for 
Fiskevaverne end for Landbrugets 
Udførselsvarer. Det udførte Kvan
tum Fisk anslaas i 1912 til ca. 25 
Mill. kg og i 19i4 til ca. 29,7 MilI. 
kg eller henved l/lO af den i diOise 
Aar udførte VægtnJængde Smør, Æg 
og Flæsk, medens Forholdet efter 
Værdi bliver som ca. 1/36-1/39. 

MaaIt med Landbrugets Alen, 
kommer Fiskerierhvervet saaledes 
ganske tilkort, men da Landbruget 
er saa decideret vort Hovederhverv 
faar man et bedre Maal for vort 
Fiskeris Ydelser og Stilling blandt 
Erhvel'v€;ne ved at sammenholdes 
med Forholdene i vore Nabolande 
i samme Tidsrum. 

Her ligger det af mange Grunde 
nærmest at betragte Forholdene i 
Sverri g og Norge. I Sverig er Hav
fiskeriet væsentlig indskrænket til 
Kattegat og Skageraks Omraader, 
hvor det saa til Gengæld har faaet 
store Dimensioner, medens Norge, 
som vi, har fiskerige Have udfor saa 
godt som hele sin udstrakte Kyst. 
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For Sverrigs Vedkommende ind
bragte Havfiskeriet i 1913 ca. 73.000 
Tons til Værdi af ca. 16,1 Mill. Kr. 
hvoraf alene Sildefiskeriet har ydet 
de 2/3, ca. 53.000 Tons, og noget 
nær efter Værdi, eller ca. 52,6 
Mili. kg til Værdi af ca. 8,0 Mill. 
Kr. 

Pengeudbyttet af Sverrigs Hav
fiskeri i 1913 har saaledes meget 
nær haft samme Værdi som i Dan
mark i samme Aar, og i Virkelig
heden ligger Udbyttet i hele Peri
der: 1905-1914 meget ens i de to 
Lande, stigende fra ca. 1 ° til ca. 
17 Mill. Kr. 

Værdi udbyttet beregnes som i vor 
Fi3keristatistik paa Grundlag af 
den Pris, der betales Fiskerne for 
den friske Fangst. Den Forædlings
proces, som en stor Del af Fang
sten gennemgaar, medfører selvslIgt, 
foruden hvad den betyder som Er
hverv for et yderligere Antal Fa
milier, en betydel ig Værdiforøgelse, 
som imidlertid her ikke Ic.der sig 
anslaa, og som ikke kommer Fi
skern e tilgode. 

Vægtudbyttet (Mængden) af de 
svenske Fangster var i 1914 bety
delig (henved 20 0J0) større end 
ved det dllnske Fiskeri - og dette 
gentager sig forøvrigt i de følgende 
Aar. Naar Pengeudbyttet dog ikke 
blev større end det danske, ligger 
det i, at Hovedmassen ca. 4/5 af 
den svenske Fangst udgøres af Sil
den, der tildeJs paa Grund af de 
store Fangster betaltes til Fiskerne 

med kun ca. 11 Øre i Gennemsnit 
pr. kg, saaledes at der for hele 
den svenske Sildefangst under et 
kun opnaaedes i Gennemsnit ca. 12 
0re pr. kg. Nu er ganske vist 
Vægtangivelserne for den svenske 
Statistiks \' edkomlllende VIInskehge 
at tumle med, fordi der tildels bruges 
andre Enheder end kg, men selvom 
de nævnte Priser kun er tilnærmel
sesvis rigtige, saa ligger Priserne 
dog under det halve af, hvad der 
hos os opnaaedes af Fiskerne dels 
for Silden og dels i Gennemsnit 
for hele Fangsten, nemlig for Sil
den i Gennelllsnit 49 0re pr. kg 
imod i Sverrig ca. 10 0re, og for 
hele Fangsten 33 01'0 imod i Sver
rig ca. 16 0re det v:I altsaa sige 
at vore Fiskerier paa Grund af de 
værdifuldere Arter, Rundflsk, Rød
spætte og Aal, og iHe mindst paa 
Ijrund af bedre Afsætningsforhold 
for Ferskvarerne, med mindrn Fangst
mængde, hvad der igen betyder 
mindre Arbejde og mindre Drifts
udgifter for ~'iskeren, har gi vet et 
forholdsvis storre Total Udbytte end 
det svenske. (Fortsættes.) 

(lJansk Fiskeritidende). 

Mindre Meddelelser. 
-0-

En Gedde paa 18 kg 
og af cn Længde paa 140 cm er 
fanget i Søen Ros i Sverrig af en 
Landmand fra Arstaviken i Långe
md, Viirmland. 

(Fråo Skog och Sjø). 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæK'~ Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil
ligste Priser. Portionsørred, større 0rred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørred arter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~}f~Jld8R ØamRultur. 
felegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

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

Lunderskov 46. 
Lejrskov 16. 

1~~P~ørred, . ~ ~* 
I større Ørred, Gedder, Karper, 

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

Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
Fischhaudluu=:. Hel'lin 40. 

Lehrterstrasse ll'i-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. Løftin=:. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Uddrag 
af nogle Fiskeriundersøgelser i 
en stor finsk Sø, samt Forslag 

til dens fremtidige Drift. 
Af H. Jarne/eldt. 

Den Sø, der skal omtales her, 
hedder Stor-Kisko og ligger i Kisko 
Sogn i Finland. 

Søen er ca. 6 km lang og ca. 3 
km bred. Midten af Søen er for
met som en uregelmæssig Kvadrat og 
staar ved et smalt Sund i Forbin
delse med den Del af Søen, som kal
des PyoIinselka, og fra denne leder 
atter et grundt, meget smalt Sund til 
det som kaldes Liipolanjarvi. Fra 
sidstnævnte Søafdeling løber en Bæk 
til Kil'kkojarvi Søen, som har sit 
Udløb i Koskis-Å. Hovedsøen er 
temmelig dyb, pall. det dybeste Sted 
ca. 28 m, og Bredderne er meget 
sterile. 

Helt anderledes er N aturforhol
dene i den .Part af Bøen, som kal
des Liipolanjårvi. Den største Dybde 

er her ca. 3 Meter, og dens Om-. 
giveiser er ganske godt dyrkede. 
Noget større Tilløb findes ikke til 
Søen, kun nogle ret ubetydelige 
Bække, som om Sommeren er saa 
godt som udtørrede. 

Af Undersøgelserne skal anføres 
de, som foretoges af Magistrene 
K. J. Walle og L Olander i Maj 
Maaned ]919. 

Disse Undersøgelser gik først og 
fremmest ud paa, med Skraber, at 
undersøge Bun dfaunaen. Eudvidere 
toges der en Mængde Skæl prøver af 
de Fisk, hvis Leg netop foregik i 
Søen. 

Fra den 26. Juni til den 1. Juli 
gentoges disse Undersøgelser. 

Fra den 11-16 Juli kortlagde 
Magister Walle Søens Bredder og 
undersøgte Fiskenes Leg og Lege
pladser. I August Maaned toges 
igen en Del Bundprøver, hvorved 
særlig benyttedes Ekmans Bundhen
ter. Det indsamlede Materiale blev 
senere hen paa Høst.en og den paa
følgende Vinter undersøgt og be
stemt. Alle Planktonprøverne er 
dog ikke undersøgt endnu, men vi 
mener dog allerede, at kunne af
give et Skøn over, hvorledes Fi
skeridriften bør foregaa i Søen for 
Fremtiden. 
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Bundundersøgelserne gav som 
Resultat, at Stor-Kisko Søen ikke 
var særlig rig paa Individer af Ar
ter, der tilhører Bundfaunaen. De 
almindelige forekommende Former 
var Børsteorme (Tubifieidae), og 
Larver af Myg (Chironomus), Døgn
flue (Ephemerida) og Florvingeu 
(N europter a). 

Af disse forekom de to sid!te 
hovedsagelig paa det egentlige Slam
omraade. Nærmere inde ved Bred
den, der hvor Bunden bestod af 
Sand, forekom der en lille Ærte
musling (Pisidium). 

Den rigeste Vegetation forekom
mer, som det er ganske naturligt, 
i Liipolanjarvi samt i den nordlige 
Del af Pyolinselka. Nærmest Bred
derne vokser Halvgræsserne (Carex) 
lidt længere ude Padderokke (Eqvi
setum) og endnu længere ude i 
Søen Kogleaks (Scirpus) og Tagrør 
(Phragmi tes). 

Rørholmene forekommer rigeligt 
isærdeleleshed i den nordlige Del 
af Pyolinaelka og Liipolanjarvi. 
Længst ude i Søen forekommer et 
bredt Bælte af Pindsvineknop (Spar
ganium). Flere Steder findes der 
ogsaa Nøkkeroser (Nymphaea alba.) 

Bund vegetationen udgøres hoved
sagelig af Brasenføde (Isoetes la
custris), som fra Bredderne stræk
ker sig ud til 2112 }Ieters Dybde. 

Af Fiskearter forekommer der i 
Stor-Kis ko følgende Arter: 

Brasen, Flire, Rudskalle, Graa
skalle, Løje, Aal, Gedde, Aborre, 
Knude, Smelt, Mariner, Helt, Hor
ken og Ferskvandsulken. Fiskeriet 
har hidtil givet følgende Resultat: 
1917. Mariner 1532 kg, Gedde 408 
kg, Aborre 27G kg, Brasen 173 kg 
og Skalle 73 kg, ialt 2463 kg; 1918 
Gedde 527 kg, Aborre 408 kg, Skalle 

158 kg. Løje 132 kg, Mariner 131 
kg og Brasen 129 kg eller iaIt 
1502 kg j 1919 Gedde 487 kg, Aborre 
282 kg, Brasen 180 kg, Skalle 63 
kg og Mariner 7 kg. Fangsten pr. 
Hektar i 1917 udgjorde 3,6 kg, i 
1918 2,2 kg og i Aaret 1919 1,5 
kg. Som det vil forstaas, er dette 
et overmaade ringe Udbytte af sall. 
stor en Sø. 

Angaaende Fiskenes Tilvækst i 
Søen, viste Skælundersøgelsorne, at 
Gedderne havde en overmaade hur
tig Vækst. Brasen voksede noget 
langsommere og Aborren voksede 
meget langsomt. 

Rimeligvis vil det svare sig at 
udplante Sandart i Søen, ligesom 
Liipolanjarvi Parttln af Søen synes 
at maatte være et Idealopholdssted 
for Sudere. 

Fortsatte Undersøgelser vil give 
Svar herpall.. 

Aalens Livsroman. 
Dr. phil. Johs. Schmidts bane· 

brydende Forskning. 
En Samtale med Dr. Schmidt. 

-0-

U de j Carlsbsrglaboratoriets fysio
logiske Afdeling, hvis højloftede 
Rum lyser af videnskabelig Kom
fort og Soliditet, er Direktør, Dr. 
phil. Johs. Schmidt Hersker i et 
mærkeligt Rige. I Akvarier glim
ter smaa Tropefisk; Kyllinger, der 
aldrig har kendt andre Forældre 
end den elektrisk opvarmede Ruge
maskine, pipper i deres Barnekam
mer og belaver sig til at yde deres 
Bidrag til Uddybningen af Arve
lighedslæren; i et stort Glasbassin 
smutter store, smukke Ørreder, der 
ogsaa har set Lyset for første Gang 
herinde mellem Tangph.nter og 
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Drænrør. I et andet Akvarium 
bugter et Par velvoksne Aal sig 
hen over 8andbunden. Og ved 
disse standser vi. 

Hvor Aalene kommer til Verden. 
Det er amerikanske AaI, siger 

Dr. Schmidt. Og deres Roman er 
den, at vi selv engang har hentet 
dem hjem som Larver ude fra At~ 
lanterhavet og set dem vokse og 
forvandle sig her i Laboratoriet. 
De ligner ganske vore almindelige 
Aal, kun med den Forskel, at de 
har nogle færre Ryghvirvler, saa 
at de maaske ser lidt mere under
sætsige ud. De er, som alle deres 
Brødre og Medborgere komne til 
Verden "somewhere in the Atlantic" 
paa et Sted ikke saa langt fra Vest~ 
indien og omtrent paa det samme 
Omraade, hvor det nu er konsta~ 
teret, at den europæiske Aal kom
mer til Verden. Ja, her fødes Aa~ 
lenes Myriader, og lydende en 
aldrig svigtende Drift, gaar de 
Smaavæsener, der er fødte af eu
ropæiske Forældre øst paa, Ameri~ 
kanerne Vest paa - ind i Indvande 
eller Fjorde, Floder o. s. v. For 
sall. efter Aars Forløb at vende 
tilbage til deres Barndoms Dybder 
og blive frugtbare og mangfoldige 
og opfylde Havet. 

- Dr. S.chmidt henter frem af 
Glas en Række Smaavæsener, der 
er Aal paa forskellige Udviklings~ 
stadier. Der er nogle ganske spæde 
Fyre af faa Millimeters Længde. 
De er m e g e t fornemme siger Dr. 
S., for det er de yngste, fangede 
ikke ret langt fra de Omraader, 
der nu ved "Dana "-Ekspeditionens 
Undersøgelse er endelig fastslaaede 
som Aalens Ynglepladser. Saa 
kommer der en omtrent af Størrelse 

og Form som et Blad af alminde
lig spidsbladet Pil; det er en noget 
ældre Aalelarve, fanget længere 
øst paa i Atlanterhavet. Og ende
lig en tredie, i et og alt en rigtig 
lille Miniatur-Aal, det er Glaaaalen, 
Aaleynglen, som vi kender den her
hjemme, den, der befolker vore 
Vande og æder sig stor og tyk, 
indtil den om en halv Snes Aar 
eller mere siger Farvel og Tak og 
og i Efteraars-Mørket sætter Kurs 
ud af vore Fjorde og Sunde ud 
efter det fjerne Sted, Atlanterhavet, 
hvor den skal føre sin Slægt videre. 

Et afsløret Mysterium. 
- "Aalen, hun er en uderlig 

Fugl, lever som helst i Vandet", 
synger Claus N ar. Gennem Aar~ 

tusinder var dens Livsforhold hyl
lede ~i Mystik, og der var mange 
mærkelige Forklaringer om dens 
Yngleforhold. Nogle paastod, at 
den fødte levende Unger; Ungerne 
viste sig at være Indvoldsorme. 
Saakom en Mand og sagde, at 
han havde fundet Rogn i en Aal; 
det var Æg af en Fisk, Aalen 
havde slugt. I Slutningen af 90'erne 
konstaterede saa nogle italienske 
Forskere, at nogle Smaavæsener, 
de havde fanget i MesRinastrædet, 
faktisk var Aalelarver, de var ikke 
klar over, hvor Aalens Yngleplads 
var, men mente, at det var Scyl
las' og parybidis' Strømhvirvler, 
der her sendte dem op til Over
fladen. Imidlertid:fik saa i 1904 
den Ekspedition, der under Dr. 
Schmidts Ledelse var ude med 
Damperen "Thor" for Kommissio
nen for Havundersøgelser", en stor 
Aalelarve i sine Net i Atlanter
havet Vest for Færøerne. 

- Og her - siger nu Dr. Johs. 
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Schmidt havde vi, nærmest tilfæl- l 
digt, fundet Nøglen til Problemet, l 
og i 15 Aar hur vi ikke sluppet 
denne Nøgle. Dette er vor d. v, s. 
Kommissionens Fortjeneste i Aale
spørgsmaalet; Æren for, at Under
søgelserne er førte saa langt, til
kommer de Institutioner og Enkelt
mænd, der ved at yde os Hjælp 
har gjort det muligt at føje Sten 
paa Sten i den Bygning af Kends
gerninger, hvorved vi nu i Hoved
trækkene forstaar Aalens Vandrin
ger. 

J;~or at komme til denne For
staaelse, maatte vi ;imidlertid un
dersøge et uhyre Vandomraade, det 
nordlige Atlanterhav og Middel
havet. Først blev der gjort et 
stort Arbejde ved Hjælp af Kom
missionens Damper" Thor" baade 
i Atlanterhavet, langs Europas 
Vestkyst og i Middelhavet. Senere 
blev Undersøgelserne udstrakt til 
det aabnc Atlanterhav og til alle 
Aarstider. Størst Betydning fik 
nogle Dræt fra 2 af ø. K.s Vest
indiebaade kort før Krigen, thi de 
indeholdt nogle n y l i g udklækkede 
Aalelarver. Nu vidste vi sltsaa, 
at disse Skibes Ruter maatte skære 
Aalens Ynglepladser, og vi havde 
i disse Fund et godt Udgangspunkt 
for Bestræbelsp,rne for at korlægge 
Ynglepladserne, naar det en Gang 
kunde blive muligt med et særligt 
dertil udrustet Skib at forfølge 
Sagen videre. 

Saadan laa Landet, da "Dana"
Kommiteen blev dannet, under Pro
tektion a~ Prins Valdemar, med 
den Opgave at udsende 

en stor Havundersøgelsesekspedi
tion til Atlantel'havet 

for at føre Undersogelserne videre. 

Denne Ekspedition kommer forhaa
bentlig i Gang inden altior længe. 
Men vi havd~ det Held, at vi alle
rede nu sidste Foraar kunde be
gynde Arbejdet, idet EkselIencen 
H. N. Andersen viste Sagen den 
V ~lvillie og Interesse, at han stil
lede Firmast-Motorskonnerten "Da
na" til Raadighed til et Tl'umaa
neden~ Togt i Atlanterhavet. Dette 
Togt er nu til Ende - min viden
skabelige Medarbl~der, den unge 
Zoolog, MagIster Poul J espersen 
og jeg er lige kommen hjem over 
Amerika - og "Dana" er paa Vejen 
hjem derfra med en Last og med 
vort Materi ale. 

"Dana"s Fører paa Togtet var 
min trofaste Medarbejder gennem 
mange Aar, "Thor"s gamle Fører, 
Kaptajn G. Hansen. Han er bedre 
end nogen !tnden inde i den spe
cielle Fiskeriteknik, disse Under
søgelser kræver, og han staar for
øvrigt neppe heller tilbage for 
nogen Videnskabsmand i den van
skelige Kunst at. skelne de forkel
lige Aalefiskes Larver fra hinanden. 
Magister J espersen har jeg heller 
iRke I"ovord Dok om. Den Energi 
og Interesse, hvormed han røgtede 
sit II verv, der i daarligt Vej r kunde 
være surt og trættende nok, var 
beundringsyærdig; det drejede sig 
tidt om Vagter paa et helt Døgn. 

I April gik vi fra Gilbraltar, 
Sydvest paa med Passaten, og efter 
Undersøgelsesarbejde i Søen gjorde 
vi i Maj Ophold vf'd St. Tomas -
hvor, i Parantes bemærket, de 
Sorte sagde, at en Folkeafstemning 
n u vilde give 90 pCt. for Danmark. 
Fra St. Tomas gik vi til Bermudas
Øerne, hvortil vi ankom i Begyn
delsen af Juli. 

Til vor Glæde fandt vi de nys-
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udklækkede Larver af Aalen om
trent der, hvor vi havde ventet det, 
og vi krydsede Farvandet af i alle 
Rotninger for at 

kortlægge Aalens Ynglepladser. 
De ser dem der, siger Dr. Schmdt 

og peger paa store Kort paa La
boratoriets Væg. Et Sted i Nær
hed en af Vestindien. En uhyre 
Mængde Larver fik vi op i Ivore 
smaa Net, paa en enkelt "Station" 
flere end der er taget paa tidligere 
Togter tilsammen. Materialet om
fatter 7000 Larver af Aal, foruden 
mange Tusinde Larvf::r af andre 
AaIefisk. Bl. a. konstaterede vi 
altsaa ogaaa her, at de amerikanske 
AaI kommer til Verden omtrent 
paa samme Sted. Men der er 
mange Forhold, som endnu skal 
undersøges og oplyses. Vi havde 
jo kun "Dana" til vor Disposition 
i begrænset Tid, og nogen særlig 
Hurtigløber var Skibet ikke. Men 
det var ee god Begyndelse, vi fik 
lagt til de videre Undersøgelser, 
og vi skylder Etatsraad Andersen 
den største Tak for IlaDs Forstaaelse 
og Offervillighed. Hele Forløbet 
af Aaleundersøgelserne i Atlanter
havet, fra Fundet af den første 
store Larve ved Færøerne for 15 
Aar siden t.il nu, har været yderst 
interessant: Først en jevn Udvik
ling af Begivenhederne, som saa 
ved de 2 ø. K-Bandes Fund tager 
Fart. Jo, ser man tilbage paa h~le 
Gangen i disse Undersøgelser, maa 
man erkende, at 

de vigtigste Resultater er op
naade under ø. K.s Flag. 

Vi ved altsaa nu, hvor Aalen 
yngler, der er ikke Spor af Mystik 
i det; vi kan opgive Bredde og 

Længde paa Omraadet, og hermed 
har vi rede paa Hovedpunkterne 
i AaIens Biologi. Vi ved baade, 
h vor de gamle Aal gaar hen, og 
hvorfra Yngelen, Glasaalene, der 
viser sig ved vore Kyster kommer. 
Altsaa: om Efteraaret trækker Aa~ 
lene, Blankaalene, hort fra vore 
Farvande ud til Ynglepladserne i 
Atlanterhavet, hvor de samler sig 
for at kaste deres jEg. Æggene 
udklækkes i Vandet, og de spæde 
Larver lever deres første Tid i en 
vis Dybde under Overfladen. Naar 

! de pr bleven lidt større, gaar de 
op mod Overfladen og begynder 
deres Vandring mod øst. I Løbet 
af et halvt Aars Tid har de naaet 
halv Størrelse og er omtrent midt 
i Oceanet. Efter endnu et halvt 
Aars Tids Forløb har Larverne fuld 
Størrelse, 3 Tommer, og staar nu 
udenfor Vesteuropas Kyster, hvor 
de bliver til Glasaal og vandrer 
videre øst paa, indtil de omtrent 
2 Aar efter at de er komne til 
Verden naar vore. Kyster. Og naar 
de saa efter Aars Forløb er bleven 
store, gaar Rej sen atter til bage til 
Y llglepladserne, hvor de modner 
deres Æg og kaster dem i Vandet 
for derefter at dø og sYnke tilbundR. 
Kredsløbet er afsluttet. Vi ser, at 
Aalens Vandinger strækker sig over 
mange Tusinde Mile. Det er som 
Trækfuglenes Vandringer, men 
Aalen udfører kun to Vandringer 
i sit Liv, den første i dens spæde 
Ungdom, der tager den to Aar; 
den anden tilbage til Yngleplad
serne, hvorfra den ikke mere ven
der tilaage. 

Saa vidt Dr. Johannes Schmidt 
Om Aalens Livsroman, til hvis Ud
redning han har ydet et saa vær-
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difuldt Bidrag, ct ForskningsresuJ
tat af høj Rang, der tjener den 
udmærkede Forsker selv og dansk 
Videnskab til største Ære. 

Ogsaa paa det andet Omraade af 
Aalespørgsmaalet. Studiet af Aa
lens Liv under Opvæksten i vore 
Kystfarvande og feJ:ske Vande, har 
Danmark længe indtaget en førende 
Stilling, særlig takket være Biolo
logisk Stations Arbejde under Dr. 
Petersens Ledelse. Det er bl. a. 
paavist, at alle de Aal, der fore
kommer her, er af samme Art, og 
Cand. mag. Gemzøe har udarbejdet 
cn Metode til at bestemme Aalenes 
Alder ved Hjælp af Ringdannelse 
i Skællene, svarende til Aarringene 
i en Træstamme. 

Uden O~erdrivelse kan det hæv
des, at Danmarks Indsats i Aale
forskningen er større end noget 
andet Lands. B. T. 

Lov 
(Nr. 336-1020) . 

om 

Indførelse af dansk Lovgivning 
om Ferskvandsfiskeri i de sønder

jydske Landsdele. 

Amalienborg, den 28rle Juni. 

-0-

Vi Christian den Tiende, af Guds 
Naade Konge til Danmark og Is
land, de Venders og Goters, Her
tug til Slesvig, Holsten, Stormarn, 
Ditmarsken, . Lauenborg og Olden
borg,' 
Gøre vitterligt: Rigsdagen har ved
taget og Vi ved Vort Samtykke 
stadfæstet følgende Lov: 

§ 1. 
Dansk Lovgivning om Ferskvands-

fiskeri, jfr. Lov Nr. 317 af 2. Juni 
1917 om Ferskvandsfiskeri, indføres 
i de sønderjydske Landsdele med 
de i nærværende Lov indeholdte 
Tillæg og ForlIndringer. 

§ 2. 
I de i Lov Nr. 317 af 2. Juni 

1917 § l, 1. Stykke, omhandlede 
Vande skal Retten til at drive Fi
skeri alene tilkomme Ejeren af det 
paagældende Vand, medmindre der 
haves anden gyldig Regel, eller 
nogen har erhvervet en særlig Het 
til Fiskeri i Vandet. 

Retten til at drive Fiskeri Dlaa 
ikke adskilles fra Ejendomsretten 
over Vandet og maa ikke bortlejes 
for længere Tid end 25 Aar ad 
Gangen. 

De i Lov Nr. 317 af2.Juni1917 
§ l, 3. Stykke, indeholdte Regler 
om Afløsning af Fiskerirettigheder 
finder Anvendelse, naar Ejerne af 
et Fiskevand ikke har Fi~keriretten 
i dette, og Afløsningen begæres af 
et Flertal af Ejerne, repræsente
rende mindst Halvdelen af det paa
gældende Fiskevand. 

§ 3. 
De i Lov Nr. 317 af2. Juni 1917 

§§ 3-6 indholdte Regler angaa
ende Spærre- og Fangstindretnin
ger, der indrettes efter den nævnte 
Lovs Ikrafttræden, finder Anven
delse paa samtlige Indretninger af 
den paaagældende Art i de sønder
jydske Landsdele, dog at Indret
ninger som lovligt bestaal' ved nær
værende Lovs Ikrafttræden, vedbli
vende kan benyttes, selvom de 
ikke stemmer med disse Regler. 

§ 4. 
Med Hensyn til Bestemmelsen i 

Lov Nr. 317 af 2. Juni 1917 § 28 
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kommer kun Domme, afsagte i Hen
hold til den danske Lovgivning, i 
Betragtning, 

§ 5. 
Denne Lov gør ingen Indskrænk

ning i de ved Lovens Ikrafttræden 
bestaaende Rettigheder til Fiskeri, 
der maatte tilkomme nogen ifølge 
særlig Adkomst. 

§ 6. 
Tidspunktet for nærværende Lovs 

Ikrafttræden fastsættes ved konge
lig Anordning. 

Hvoreftet alle vedkommende sig 
have at rette. 

Givet paa Amalienborg, den 28. Juni 1920. 

Under VOI' Kongelig(' Baand og Segl. 

Christian B. 
(L. S.) 

Uheldigt Resultat 
af Fiskeudplantning. 

-o-
De fleste "mislykkede" Fiskeud

plantninger - og den Slags er der 
desværre mange af - skyldes ofte, 
at Indplantningsfisken af en eller 
anden Grund er "forsvunden". Der 
findes imidlertid ogsaa Eksempler 
paa, at den indplantede Fisk har 
taget Van det saaledes i Besidde1se, 
at den saa godt som ganske har 
fortrængt al anden Fisk. 

H. V. Tiberg meddeler saaledes 
i 1892, hvorledes en Indplantning 

af Aborrer i nogle mindre Fiske
vande ganske udryddede alle de 
tilstedeværende Eiritzor, hvad der 
var saa meget mere beklageligt, 
som Elritzen var en meget søgt 
Agnfisk. 

Efter at Elritzen var forsvundC'n, 
og dermed de udsatte Aborres Ho
vednæring forbrugt, blev Aborrene 
tilmed magre og omtrent værdiløse, 
saa Forsøget var i alle Henseender 
ganske forfejlet. 

Ifølge "Fischerei-Zeitung" foreto
ges ] 907 et lignende Forsøg ven. 
Verviers i Belgien, hvor der fand
tes en Sø med en forholdsvis rig 
Bestand af Ørreder, som kom fra 
de tilløbende Floder. Vandstanden 
i denne Sø blev sænket, og deref
ter formerede Skaller og Brasen 
sig overmaade stærkt i Søen. For 
saa at raado Bod nerpaa udplan
tede man en Mængde Aborrer i 
i Søen. Men denne glubske Fisk 
fortærede ikke alene alle de IImaa 
Skaller og Brasen, men decimerede 
ogsaa Ørred- og Karpebestanden i 
Søen i en saadan Grad, at den 
næsten ganske forsvandt - og det 
endelige Resultat blev her, ligesom 
ved det tidligere nævnte Eksempel, 
at Aborrerne blev smIla, magre og 
værdiløse. 

Man maa derfor altid, naar det 
gælder om en Indplantning af nye 
Fiskearter, søge sagkyndig Assi
stance for at sikre sig imod, at For
søget mislykkes. 

(Svensk Fiskeritid&skrift). 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil .. 
IIg.te Prllier. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købel 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

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

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

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~iJd81t f/)amltullur. 
Telegl'.-Adr.: Telefon-Adr. 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &1 P. Jørgensen, 
Lunderskov. Lunderskov 4~. 

Lejrskov 16. 

@~~~~~~~~~~~~~* 

I Portionsørrei 
~. større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
kø bes og afhentes med Specl8lvogn paa nærmeste 

Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
t'ischltaudluo", Bel'lin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister eln', Løftio", Lykkesholmsalh\ 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved RasmusB8u-l(roih. 
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Indhold: 
0111 Forekomsten uf Coregonus genero

sus Pelers i Tjele Langsø. 
Om Svævhellcn. 
Skal Handelen med Fisk være bumlen 

Næring? 
Naar bider Gedden? 
Foredrag af Fiskeridirektør Mortensen 

ved Fiskerstævnel i Fredericia. 

Om Forekomsten af Coregonus 
generosus Peters i Tjele Langsø. 
Af Professor, Dr. August Thienemann, 

PlOn (Holsten). 
-0-

Opdagelsen af Goregonus generos'us 
Pete~'s (tysk: Edelmarane) i den 
nørrejydske Tjele Langsø er vist 
den største Overraskelse, som jeg 
har haft i den sidste Tid ved mine 
Heltundersøgelser. 

For nylig var Magister C. V. 
OttersLrøm saa elskværdig at sende 
mig et Antal Helt fra Tjele Lang
sø, og en Undersøgelse af deros 
Gællegitter viste, at de utvivlsomt 
hørte til ovennævnte Art, 

Vil man skelne mellem de for
skellige Arter af Slægten Corego
nus, der i det ydre ligner hinanden 
saa overordentlig, bliver der næsten 
kun at tage Hensyn til Antallet af 
Gællegitterstave og til disses Længde. 

Medens Goregonus lavaretus (L.) Col
lelt - til denne Art henfører jeg 
af de tyske Arter den saakaldte 
"Walldermaralle" fra deu østlige 
ø~tersø, Helten fra Madiisee, Snæ
belen fra Slien samt Snæbelen fra 
Vesterhavet (G. oxyrrhynchus [Lj) 
- har følgende Antal Gællegitter
stave : GruIlehue I ~5-36 (gennem
snitlig 31), Gællebue II 25-37 (gen
nemsnitlig '31) og har en relativ 
Stavlængde*) paa første Gællebue 
af 3,3-7 (5,6), og medens Helten 
fra Selenter See i Holsten og fra 
Schaalsee i Mecklenburg (G. holsatus 
Thienernann) har et endnu aalmere 
og kortere Gællegitter (Stav tal : I 
-(20-28) 23-~5, II-(19-29) 24-25, 
relativ Stavlængde: 1-4,6-7,6 (5,9), 
hører "die Edelmarane" (G. genero
sus) til de Helt, der har det tæt~ 
teste Gællegitter, og den har over~ 
ordentlig lange Stave paa første 
Gællebue. 

Goregonus generostt.~ var hidtil 
kun ken at fra Søer i Østtyskland, 
nemlig fra Pulssee i Neumark og 
fra Gorzynersee, Alt-GoI'ziger Sae, 
Gr. Tuczensee og Schrimmersee i 
Kredsen Birnbaum (Posen). Med 

~) D. v. s. Forholdet mellem Længden 
af den længste Stav og af hele Buen. 
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godt Resultat er den udsat i Gr. 
Raakowsee (Kreds Arnswalde). Fi
sken naar i disse Søer delvis en 
Vægt af 2 kg; gennemsnitlig bliver 
den 1,0 kg med en Længde af ca. 
45 cm. Den lever udelukkende af 
Svæv, og den er saaledes i de tyske 
Søer den største blandt Plankton
æderne. Om Sommeren st!l.ar denne 
Helt paa omtrent 13 -15 Melers 
Dybde, som Regel 1-2 Meter over 
Bunden; i Legetiden, i November
December Maaneder, stimer den 
sammen paa lavere Vand udenfor 
Sivbæltet. Fisken ligner i det ydre 
de kortsnudede Former af Lavaretus 
og Holsatus-Kredsen. Men den ad
skiller sig fuldstændig fra disse ved 
Gællegitrets Bygning (Stavtal : Gæl
lebue 1-38-46, II-37-49; relativ 
Stavlængde paa første Gællebue 
3-5,5). 

Hidtil havde jeg haft det Ind
tryk, at Coregonus generosus var en 
østlig Form, som i sin Tid var 
trængt frem ad det gamle \Varthe
løb under sin Vandring mod Vest. 
Denne Antagelse viser sig nu ved 
Opdagelsen af dens Forekomst i 
Danmark at være fejlagtig; tvært
imod har den ligesom de store 
Heltformer af Lavaret'us- og Holsa· 
tus-Typen en udl'ltrakt, omend spor
radisk, Forekomst. 

De danske Coregonus generosus 
stemmer fuldstændig overens med 
dem fra Østtyskland (Stavtal : 1-
41-45, II-41-47; relativ Stavlængde 
paa første Gællebue 3,8-4,6). Na
turligvis var det af Interesse at faa 
fastslaaet, om Fisken findes i an
dre nørrejydske Søer. I det hele 
taget turde en lJ'ndersøgeJse af 
Heltens Udbredelse i Danmark være 
af Betydning aaavel i videnskabe
lig som i praktisk Henseende. Ved 

en saadar: Undersøgelse maatte 
man først og fremmest l:iegge 
Mærke til følgende Former: 

1. Sli-Snæbelen (C. lavarettt8 [L.) 
(orrna baltiea Thienemann). Denne 
Art er interessant derved, at Snu
den viser alle Overgange fra den 
korte, typiske Heltsnude til den 
lange Snæbelsnude. De langsnudede 
Individer har ovenpaa Snuden ved 
Grunden af den en svag lndbugt
ning, saa at Snuden er bøjet no
get opefter. Snuden selv er kor
tere end hos Vesterhavssnæbelen, 
som ::tIdrig findes i kortslludede 
Eksemplarer. Sli-Snæbelen kendes 
hidtil kun fra Sliens Brakvand; 
det er imidlertid ikke udelukket, 
at den ogsaa findes længere nord
paa i Fjordene paa den jydske øst
kyst. 

2. COf'egonus holsatus Thienemann. 
Denne Heltart fra Selenter See i 
Holsten og fra Schaalsee i Meck
lenburg IJærmere beslægtet med 
C. feTa fn Bodensøen end med C. 
lavaretus, lavaretus (L.) fra den øst
lige 0atersø og Madiisøen - fore
kommer ogsaa i Vlittern. Manmaa 
egentlig vente, at den ogsaa vil 
findes i danske Søer. 

3. Coregomts lavaretus, lavaretus 
CL,) Denne Art kendes hverken 
fra den vestlige 0stersø eller fra 
nordtyske Søer vest for Madiisøen 
i Pommern. Men da Lavarefus
Former ogsaa optt'æder i det sydlige 
Norge, i{unde Arten ogsaa fore
komme i Danmark. 

H vis man blot fra alle danske 
Vande, hvor der findes Helt, vilde 
indsende 10 Hoveder (stærkt saltede 
og pakket fugtigt ind mellalU Mos, 
Papir el. lign.) af hver af de der 
forekommende IleltforOler til JYJa
gistet' Otterstrøm, vilde man straks 
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være kommet nærmere til det Maal: 
at lære de danske Heltarters Ud
bredelse at kende. Det skulde 
glæde mig, om min Opmuntring 
hertil maatte falde i god Jord! 

Om Svævhelten. 
Af mag. scient. C. V. Otterstrøm, 

Frederiksdal v. Lyngby. 
-o-

I Tilknytning til Professor Thie
nem anns foranstaaende Artikel vil 
jeg gerne gøre nogle Bemærknin
ger om Helten fra Tjele Langsø. 

Først maa jeg sige, at jeg har 
en anden Opfattelse af Heltsyste
matikken ; jeg betragter alle vore 
Helt Heltlingen (Coregonus albula 
L.) selvfølgelig ikke medregnet 
som værende een Art: Coregonus la
varetus L. l\tIig forekommer det, 
at denne Art maa opfattes som 
væreude i livlig Udvikling for Ti
den, og at man ikke kan gaa ud 
fra, at to ensartede Helt3bunmer, 
der optræder i to forskellige Søer, ' 
nødvendigvis maa hidrøre fra eet 
og samme Udbreduingscentrum. De 
nørrejydske og de østtyske (polske) 
Helt af Generosus-Typen synes mig 
rimeligst at maatte opfattes Rom 
(mindst) to selvstændige Nydannel
ser, der blot har sall. meget tilfæl
les, at vi ikke kau skelne dem fra 
hverandre. Thienemann*) har selv 
vist, at en Heltform, der blev ud
sat i en Sø, faa (ca. 7) Generatio
ner 3enere havde forandret Hig 
meget betydeligt, idet Antallet af 
Gællegitterstave var blevet langt 
større. At vor ege'n ikke 3ynderlig 
store Heltbestand rummer adskillige 
finder saa sin simple Forklal'ing 

') August Thienemann ; Die Silber
felchen des L,wcher Sus. (Allg. Fische
rei-Zeitung. 1911). 

gennem Stltmformens Tilpasning til 
de forskellige Kaar; gennem Litte
raturen synes endog saadanne Om
dannelser (mellem »egentlig Helt" 
og Snæbel) at kunne følges for 
Ringkjøbing Fjords og Limfjordens 
Vedkommende. Min Opfattelse"'''') 
er altsaa, i Modsætning til den I\f 
Thienemann bL a. i foranstaaende 
Artikel hævdede, den, at alle vore 
- og rormodentlig alle skandinaviske 
og mellemeuropæiske - Helt tilhø
rer samme Art (Coregonus lavaretu8 
L.), hvilken Art imidlertid er ud
spaltet i talrige Former, hvis Sær
præg oftest (maaske altid) er be
stemt af Levevilkaarene (saakaldte 
biologiske Former) og ikke er arve
lige paa samme l\Iaade som Arts
karakterer. Lilljeborg***) gør 
førligt Rede for, hvorfor han 
ligesom F. A. Smittt) betrag~ 

ter de nordiske Heltformer, 
hvor forskellige de end kan være, 
som hørende til samme Art, og 
hans Grunde synes mig fyldestgø
rende. Spørgsmaalet har og3aa 
praktisk Betydning; bl. a. er det 
klart, at en biologisk Form ikke er 
saa sikkert et Udsætningsmateriale 
som en Art, der har de samme 
Karakterer arvelige. 

Imidlertid er Opdagelsen af Ge
nerosus-Typen hos os dog af megen 
IntE'resse. I Overensstemmelse med 
det tætte Gællegitter, der jo benyt
tes til Filtrering af Vandet ror 
Fødeemner, er den udpræget plank-

") C. V. Otterstrmn: Fisk II (Dan
marks Fauna 1914). Sd. 170-171 174 
175-178. ' , 

.. *) \V. L:il\jcborg: Sveriges och 
~orges Fiskm .. IL 1891. Sd. 720-733. 

'1-) F. A. Slllith: Kritisk Forteekning 
Mver de i HikslIluseum befintliga 
Salmonider. (Kg\. Sv. Vel. Akad. Handl. 
Bd. 21). 
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tonædende. Det vil være praktisk 
at have et dansk Navn for saadanne 
Helt, og jeg foresJaar derfor at 
kalde dem "Svævhelt"*)· Nu er 
Forholdet jo det, at der i de fleste 
danske Søer savnes Fiskearter, som 
udnytter Svævet tilfredsstillende. 
Nogle Steder finde15 slet ingen 
egentlige Planktonædere som i 
Hampen Sø, hvor Aborren er den 
Fisk, der æder mest Svæv. Andre 
Steder ædes Svæv af Smelt, Helt
ling og delvis af Løje, men disse 
Smaafisk lader sig her i Landet 
ikke udnytte direkte til Menneske
føde t(saaledes som f. Eks. Helt
lingen i Finland), og de maa der
for først omsættes til Gedde-, 
Aborre-, Sandart- eller Ørred kød, 
før de faar økonomisk Værdi. Svæv
helten naar derimod en antagelig 
Størrelse og er direkte salgbar. 
Selv om Prisen paa Helt er alt for 
lnv herhjemme i Forhold til Fiskens 
Kvalitet, opnaas der dog herved en 
langt fordelagtigere Udnyttelse af 
Svævet end gennem Smaafisk-Rov
fisk. Regnes der med, at 6 kg 
Smaafisk giver l kg Rovfisk, vil 
det sige, at den Mængde Svæv, 
der frem bringer 6 kg Smaafisk, ved 
Omsætning til Rovfisk giver ca. 75 
Øre iL l Kr. (Fredspriser), medens 
den samme Mængde Svæv, udnyttet 
af Svævhelt skulde give 6 kg il, ca. 
50 Øre = ca. 3 Kr. 

Fra Tid til anden er der udsat 
Helt i forskellige helttomme danske 
Søer; men man har handlet i 
Blinde, og skønt det vel altid var 
de mest typisk svævædende Helt, 
der var Brug for, benyttede man 
til den kunstige Klækning Rogn af 

') A. Feddersen har I'oreslanet det 
gode Ord Svæv som dansk Betegnelse 
for Plankton. 

Heltformer, der sikkert tager ikke 
saa lidt Bundnæring og tilmed er 
Vandrefisk (Randers Fjord, Nissum 
Fjol'd); selv om Helten ved Udsæt
ning i et nyt Vand kan ændre Le
vevis, er det dog næppe tilraade
ligt at gaa ud fra, at den gør det. 
Men vore Udsætninger er vist ogslla 
alle slaaede fejl, undtagen den i 
Kragsø (herom en anden Gang). 
Indfører man "Bundhelt" i en Sø, 
skaffer man Brasenen en Nærings
konkurrent, og Fordelen vil derfor 
som Regel næppe være stor under 
vore Forhold. Men nu ved vi aH
saa, at vi ikke behøver at gaa til 
Udlandet for at faa SvævheItj vi 
har dem midt. iblandt os, og har 
altsaa bekvem Adgang til at faa 
Rogn til Klækning af dem. 

Medens jeg i ('n senere Artikel 
haaber at faa gjort Rede for Hel
tens Udbredelse hos os, og hvad 
vi ved om de forskellige ~~ormers 

Forekomst og Ændring gennem 
Tiderne, skal jeg nu kortelig nævne, 
hvad jeg ved om de Forhold, under 
hvilke 8vævhelten lever i Tjele 
Langsø. Søen er ca. 460 ha stor, 
8,& km lang, men intet Sted l km 
bred og strækker sig omtrent i 
Retningen SV.-~O. Den lille Tjele 
Aa udmunder i Søens sydvestlige 
Ende og forlader atter Søen 2,5 km 
fra NO-Enden paa den mod SO. 
vendende Side j Aaen forener sig 
med Skals Aa, som løber til Hjar
bæk Fjord, et) sydlig Bugt af Lim
fjorden. Skals Aaens Opland er 
let sørigt, og de fleste af Søerne 
ligesom Hjarbæ'k :Fjord indeholder 
Helt. Tjele Langsø er temmelig 
flad, men har tre dybere Huller; 
den største Dybde synes at være 
ca. 28 m. Søen skal være plankton
rig. Med Hensyn til Fiskearter 
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~temmer den i Hovedsagen overens 
med andre nørrejydske Søer. Fiske
riinspektør Løfting*) skriver, at 
Fangsten bestaal' af Aal, Gedde, 
Helt, Aborre og Brasen, og allerede 
peddersen**) nævner Helt fra Tjele 
Langsø; der er altsaa ikke mindste 
Sandsynlighed for, at den skulde 
være udsat; højst kan der være 
Tale om en Overførelse fra et Na
bovalld. Fiskeriejer Errboe, der 
skaffede mig Heltene, og hvem jeg 

. skylder en Del af Oplysningerne 
om Høen, sigel', at Helten oftest 
staar i de omtalte dybe Huller; 
han mener, at den almindeligvis er 
paa ca. :'/1 kg, nogle dog paa J1/~ 

-2 kg, og at Svævheltens M:aksi
m3.lvægt i Søen er ca. 21/4 kg. Han 
har forønigt set Heltlingen (Gore
gonus albula L.) i Tjele Lan gsø, 
hvorfra den ikke tidligere var kendt. 

Vor Viden om de danske Helt 
trænger til at øges. Jeg slutter 
mig til Professor Thienemanns Op
fordring, og haaber, at mange vil 
sende mig Helt til Undersøgelse. 

Skal Handelen med Fisk 
være bunden Næring? 

En Kommission nedsat. 
-0-

Under 20. September d. A. har 
Handelsministeriet nedsat et Udvalg 
med den Opgave at overveje og til 
Ministeriet afgive Indstilling ang. 
Spørgsmaalet om Betimeligheden 
af at gøre Handel med fersk Fisk 
til bunden Næring, 

*) J. ehr. L. Levinsen: Beretning om 
dansk Ferskvandsfiskeri HIOl. (Fiskeri
beretning for 1900-1901). 

H) Arthur Feddersen : Fortegnelse 
over de danske Ferskvandsliske (Nat. 
Tidsskr. 3. Hk. 12. Bd. 1879). 

Til at indtræde som M:edlemmer 
af Udvalget har Nlini!5teriet udnævnt 
Ekspeditionssekretær i Handelsmi
steriet S. Tetens som Formand. 

Fiskeridirektør F. V. Mortensen, 
Formanden for Dansk Fiskerifore
ning, Kutterfører M. O. Jensen, 
Fisker Oh I'. Ludvigsen, Fisker H. 
Johansen, Formanden for Danmarks 
Fiskehandels- & Havfiskeri-Forening, 
Direktør K. M. Vendsyssel, Forman
den for Landsorganisationen ·for 
Danmarks Detailfiskehandlere, Fi
skehandler J. Frederiksen og For
manden fol' Fiskehandlerforeningen 
for København og Omegn, Fiske
handler Oluf Sørensen. 

Naar bider Gedden? 
Eftcr »Tidskrift fOr Jakt och Fiskc«, 

Finland. 
-0-

Efter at have fisket Gedde i mere 
end 45 Aar, først paa tregrenede 
Kroge og senere paa Blink, kan jeg 
ikke andet end besvare ovenstaa
ende Spørgsmaal kort og klart med, 
at Gedden, ligesom de fleste Rov
fisk bider til enhver Tid. Da jeg 
begyndte min Bane som Fisker ved 
IO-Aars Alderen, blev jeg af min 
Faders Medhjælpere ved Fi!!keriet 
og af Befolkningen i Skærgaarden 
proppet med alle mulige og umu
lige Historier om dette Emne. Man 
maatte saaledes ikke træde over 
et Medetøj, der laa paa Marken, 
hvis man vilde have Bid; man skulde 
altid spytte paa Maddingen, inden 
man kastede den ud; man maane 
ikke fiske i Ny, ligesom det heller 
ikke var heldigt at begynde lige før 
et Tordenvejr skulde til at bryde 
løs o. s. v. 

Da jeg med de modnere Aar be
gyndte at reflektere over alle disse 
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Sager og begyndte at sammenligne 
dem med mine egne praktiske Er
faringer, kom jeg snart til det Re
sultat, at Gedder og andre -Rov
fisk lever efter og følger ganske 
andre Regler. Man maa nemlig 
altid huske paa, naar man hører 
Fiskehistorier, at de som oftest 
stammer fra Skæl'gaal'dsbeboerne, 
der ligesom Eømændene er fyldte 
med nedarvede Fordomme og løjer
lig Bam etro. 

Hvad for det første i\'1aanens Ny 
har med Fiskeriet at bestille, be
griber jeg ikke. Ethvert klart 
tænkende Menneske vil selv uden 
videnskabelig Uddannelse let indse, 
at Maanen ikke kan have den mind
ste Indflydelse pall. Fiskens, særlig 
Geddens stone eller mindre Mad
lyst. Alene den Omstændighed, at 
J\hanens Tiltrækningskraft i vore 
Egne er saa ringe, at Forskellen 
mellem Ebbe og Flod næppe er 
synlig, burde urlelukke enhver Tanke 
i den Hetning. Det er forøvrigt 
mærkværdigt at høre, hvorledes 
gamle Skærgaardsfiskere, som har 
hjemme paa de samme Egne, kan 
tolke Maanens Indflydelse paa Fiske
riet paa forskellig Maade. En Fi
sker siger saaledes, at Gedden 
bider bedst ved Ny, medens en 
anden ligesaa sikkert paastaar, at 
den bider langt bedre, naar Maa
Den er i Næ o. s. v. 

At Maanen, eller vi maa hellere 
sige MaaneiOkinDet, kan virke pall. 
visse Fiskeslags Vandringer og Leg, 
er en SaR kendt Sag, at den ikke 
behøver at diskuteres her. 

Ofte har jeg' hørt, at Sportsfiskere, 
som fiskede i daarlige Fiskevande, 
give Vindretningen, Uvejr eller lig
nende Aarsager Skylden for deres 
ringe Fangst. At Heden og Stilhe-

den fØl' et udbrydende Uvejr kan 
have nogen Indvirkning paa Ged
dens Bidelyst, vil dog alle forstall., 
ligesom Fiskeriet under en Torden
regn næppe giver stort Resultat, 
fordi Vandet oprøres, saa Fisken 
ikke kan se Maddingen, men nogen 
nævneværdig Indflydelse pall. Rov
fiskens Bidelyst tror jeg dog ikke, 
Uvejret har; og jeg har da ogsaa 
selv mange Gange fanget Gedder 
baade før og under et stærkt Uvejr. 
Derfor vil jeg ogsaa paailtaa, at 
de Fiskere, som altid skyder Skyl
den pall. daarligt Vejr, ikke selv 
har Heldet med sig paa deres Fi
sketure, entea det saa har været 
paa Grund af Heden eller Regnen 
eller af andre Aarsager. 

At nordlig Vind, som i Længden 
afkøler Luften og Vandet, er en 
dalulig Fiskevind for al anden Fisk 
end Rovfisken, er ligesall. kendt, 
som at Sydveshinden er en af de 
bedste. Hvad endelig Gedden an
gaar, saa vil man paastaa, at Tand
skiftet skulde indvirke pall. Geddens 
Bidelyst. Dette maa jeg imidlertid 
benægte paa det bestemteste, idet 
der hos Gedden aldrig forekommer 
noget. egentligt Tandskifte. Alle de 
mange Gedder, jeg har fanget, har 
været saa vel forsynede med Tæn
der, at man altid har været ved at 
skære -sine Fingre pall. dem, naar 
Krogen hlev taget ud. Derfor er 
jeg tilbøjelig til at mene, at hele 
Geddens Tandskifte i det højeste 
indskrænker sig til lidt Inflammation 
eller Hævelse i Tandkødet hos de 
yngre Gedder, som faar ny Tænder. 
At det saakaldte Tandskifte skulde 
forekomme som en regelmæssig 
Begivenhed i Geddens Liv og paa 
samme Tid hos dem alle, tror jeg 
heller ikke paa. (Sluttes.) 
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Foredrag af FIskeridirektør 
Mortensen ved Fiskerstæmet i 

Fredericia. 
(Fortsat). 

-0-

Hvis man vil undersøge Brutto
indtægten pr. Fisker, saavidt Stati
stiken tillader det, saa er for det 
første Antallet af Erhvervsfiskere 
noget højere i Sverrig, nemlig i 
1914 12,800 svenske Havfiskere imod 
11,400 danske, medens Antallet af 
Lejlighedsfiskere er betydeligt høj
ere, nemlig 10,800 svenske imod 
6,500 danske. De i Sverrig bosid
dende ea. 1,600 Erhvervs- og ikke 
færre end ca. 26,000 Lejlighedsfi
skere, der alene arbejder ved FerRk
vandsbrugene, ses der ganske bort 
fra her. 

Beregnes, saaledes som i vor Sta
tistik, lBruttoindtægten pr. Fisker, 
saaledes at en Erhvervsfisker sættes 
lig 2 Lejlighedsfiskere, faas pr. 
svensk Fisker en gennemsnitlig Brut
toindtægt af 925 Kr. imod ca. 1200 
Kr. pr. dansk Fisker, hvorved som 
før sagt maa tages i Betragtning, 
at dette Resultat er nuaet af den 
danske Fisker med en mindre Fangst
mængde. 

For Fuldstændigheds Skyld skal 
nævnes, at Værdien af det svenske 
Fiskemateriel, Fartøjer og Redska
ber, i HH4 og de nærmest fore
gaaende Aar staar paa Højde med 
Værdien af det danske. Flaadens 

Sammensætning er imidlertid som 
bekendt en noget anden. Vi har 
intet tilsvarende til den Flaade af 56 
Damptrawlere, der fra Gøteborg ar
bejdede i Skagerak, Nordsøen og 
længere borte. Derimod svarede 
Antallet af samtlige svenske Motor
fartøjer, ca. 1,120 Stk., meget nær 
til, hvad det dauske Fiskeri raade
de over i lDl4 af større saadanne, 
medens vi yderligere besad ca. 
2,000 mind!'e Fartøjet' forsynede 
med Motorer. 

Gi vel' det evenske Havfiskeri saa
ledes Brødet til et nogenlunde lig
nende Antal Familier, som hos vort 
eget Fiskeri, og ligger Bruttoud
bytterne ret nær hinanden, saa maa 
det dog herved vel erindres, at Sver
rigs Folkemængde (58/4 Mil!.) er hen
ved dobbelt saa stor som Danmarks, 
ligesom Landets Areal (og Kystlinie) 
er mange Gange størrre. Set i For
hold hertil svinder det svenske Fi
skeri saaledes noget i Betydning 
overfor vort, og det er da heller 
ikke i Stand til at dække Landets 
eget Behov i den Grad, som vort 
formaar det her hjemme. Den Eks
port, der fra Sverrig kan oprethol
des af Fiskevarer, ferske og paa 
forskellige l\'Iaader oparbejdede Va
rer, har i 1911 haft en Værdi af 
na. 10MiII. Kr., et rin ge Beløb sam
menlignet med Værdien af Landets 
Totaludførsel, ea. 664 Mill. Kr., og 
dels med Værdien af Hovedudfør
selsprodukterllc, nem li g Træ og Tøm
mer, ca. 274 Milt Kr. (Fortsætles). 

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

J. C. Ch'Pistense1l. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørred arter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--=:::::::::::::::::: J{ontant Betaling. ===--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&}j~Ud8K fl)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

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

Lunderskov 4~. 
Lejrskov 16. 

tp;;n;;;~ 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speclalvogn paa næl'mede 

Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling, ===--

G. Domaschke, 
I"ischhondlung, Hel'lh.40, 

Lehrterstroøøe U~-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør , Magister Uhl', Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Fiskeri efter Sandart. 
(»Lystfiskeritidende«). 

-o-
Da der med kort Tids Mellem

rum el' fanget 2 Sandarter i Vejle 
Sø, kan det maaeke have Interesse 
at se, hvorledes Sandarten fanges 
sportsmæssigt i Tyskland. hvor den 
er nogenlunde almindelig baade i 
Floder og Søer; i vort Bibliotek 
findes en Del om dette Fiskeri, og 
nedenstaaende er et Uddrag deraf. 

I Gustav]j ellners "Der praktische 
Angler" siges, at Fisken som piia 
Tysk hedder Zander eller Schiil, 
kan nita en Vægt af 18 kg, men at 
allerede Eksemplarer paa 6-10 kg 
er sjældne, og at Fisk paa 4-5 
kg maa betragtes som en smuk 
Fangst. (Vor Medaillevægt er sat til 
11/2 kg for Hronce og 3kg for 
Sølv). Den sikreste Maade, at 
fange Sandarten paa er med en 
tynd, 30-40 ro lang Flaadsnøre 
med 10-13 mm bred Krog og blaa-

ligt, enkelt eller dobbelt Gutfor
fang; !lom Agn bruges levende Fisk, 
ikke over 12 -14 cm lang, og Kro
gen stikkes gennem Læberne. Paa 
de Tider, hvor Sandarten bider vil
ligt, gaar den ogsaa paa død Fisk, 
naar dennne føres behændigt forbi 
den, altsaa som ved vortalmin
delige Dyp men død Fisk er 
dog kun Nødhjælp. Spinning kan 
anvendes om Sommeren, hvor Sand
arten staar højt i Vandet og ogsaa 
nærmere inde ved Bredden, medens 
den om Efteraaret trækker ud paa 
noget dybere Vand; i varme stille 
Efterllarsdage stiger den dog atter 
op i de højere Vandlag. Fiskeriet 
kan begynde allerede i Juni, men 
den egentlige Tid er fra August til 
sent Efteraar; skønt den ogaaa bi
der om Foraaret, enddA paa Orm, 
er det ikke Brug at fiske den paa 
denne Tid af Hensyn til Legen, som 
falder i April-Juni. Fugtigt skyet 
Vejr er bedst og ligeledes Morgen
og Af ten-Timerne, og Sandarten 
bider stundom, selvom dot er helt 
mørkt. Ved Fiskeriet maa al Støj 
undgaas, og Fiskeren maa lade sig 
se saa lidt som muligt, da Sand
arten ellers langsomt trækker ud 
paa dybt Vand, og det er forbi 
med alt :Fiskeri. 
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I Søer med klart Vand kan man 
søge den pall. Steder, hvor Grenene 
hænger ned i Vandet, og Rødder 
rager frem, men der maa anvendes 
de allerfineste Redskaber og langt 
enkelt Gutforfang ; den er vanske
ligere at fange i Søer end i strøm
mende Vand, N aar Sandarten bider, 
bør man holde Føling med den ved 
at holde Linien svagt 5trammet, 
men dog ikke hindre ]'iskeu i at 
gaa dybere ned, hvor den som Re
gel vil standse et Øjeblik for nogle 
Sekunder efter atter at gaa et 
Htykke, standse igen og vende Ag
nen i Munden: man bør derfor vente 
lidt, inden man hugger rask til og 
haler ind. 

Ogsaa i "Der Angelspor-t im Suss
wasser" af Km'l Heint::: findes en 
Del Oplysninger om Sandart-Fiske
riet, som dog nærmest falder sam
men med Fellnerl'. Om Fisken 
siger han, at den næppe staar til
bage for Gedden i Graadighed, men 
maa nøjes med mindre Fisk, da 
dens Mave er betydelig mindre; 
den er meget forsigtigere, maaske 
ogsaa mere lunefuld, og den gaar 
meget hyppigt af Krogen. Sandar
ten naar. en Vægt af over 15 kg i 
Plattensee i Ungarn, l'om ej' berømt 
for sine Sandarer; Søen (der er 75 
Gange sall, stor som Furesø), synes 
med sine Bumpede Bredder, noget 
uklare Vand og en Dybde af kun 
4-11 m at være en ideel Sø for 
Sandarten, som ikke ynder klart 
Vand. Æggene skal være meget 
ømtaalelige overfor lavere Tempe
ratur. - Den fornøjeligste Fangst .. 
maade er Spinning, hvortil benyt
tes en Agnfisk af ikke over 10 cm 
Længde og kun en eller højst 2 
fine, men stærke Kroge. I Søer 
fanges Sandarten hovedsagelig paa 

Geddeblink; der anvendes kun 
Sidekroge med enkelt Gutforfang 
og smaa glinsende, naturlige eller 
kunstige Agnfisk. Indhalingen gaar 
forholdsvis let, da Fisken ikke strit
ter videre imod :og hurtigt giver op, 
kun maa man tage sig i Vare for 
Piggene i Rygfinnen. 

Wilhelm Bischoff siger i " Anleitung 
Z/IT AngelfischeTei" , at Sandarten er 
en selskabelig Fisk, der holder af 
Vand, som ikke er for varmt og 
som har en haard Bund; den fører 
et Høverliv som Gedden med For
kærlighed for cmaafisk, Illen den 
tager ogsaa Larver, Orme og Snegle 
og holder til pall, stille, dybe Steder, 
hvor Rødder og Sten eller Siv by
der den et Skul. 

En ejendommelig Maade at fiske 
Sandart paa anvendes i Donau. Til 
en meget lang, stiv Fiskestang er 
fastgjort en stærk, næsten lige sall, 
lang Line med enkelt Krog; Agnen 
bestaar af en 10-15 cm lang Strim
mel af en friskfanget Weissfisch 
(kan blive en 11/2 kg) med alle 
Skællene paa og Benene fjærnet, 
saa den er rigtig bøjelig, Krogen 
sættes i den øverste Ende. Et Sted, 
hvor del' kun er ganske svag Strøm 
eller slet ingen, og hvor Træstam
mer eller andet kan yde f<'isken 
Skjul, kastes Agnen saa langt ud 
som muligt, og idet den trækkes 
ind mod Land, gør den en Bevæ
gelse som en svømmende Slange og 
lokker Sandarten op fra dens Skjul. 
Tager denne Agnen, gør den det 
saa grundigt, at Krogen kommer 
h.ngtind i Gabet, og med et Hug 
rykkes den fast*) Den bedste Fi-

*) l Sverrig sælges et lignende Hed· 
skab til Fangst af Aborrer, Til en kort 
Slok [<estas en Line, der ender med en 
enkelt Aborrekrog, som atter Cl' stuk· 

1 
i 
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skeHd begynder ved Høstmodnin
gen. 

Efter Bat'on v. Ehrenlcretttz; "Das 
Ganze de?' Angelfiseheri" formerer 
Sandarten sig stærkt, men bliver dog 
ikke meget hyppig, da den ikke skaa
Jler sin egen Yngel (hvad Gedde og 
Aborre jo heller ikke gør I) I Lege
tiden kommer den op fra Dybet og 
leger paa :lide Steder, og skønt den 
ellers er meget listig, er den paa 
denne Tid dristig og uforsigtig og 
fanges derfor ofte. - Som Deli
katesse forsendes den helst om 
Vinteren, da den faar en endnu 
delikatere Smag ved Frysning! 

Karl Joki.~ch skriver i sin "Hand
buch der Fiseherei" at den almin
delige Vægt er 2-4 Pund, at Rog
nen af nogle betragtes som skade
lig, medens andre nyder den, og 
at Tænderne bruges paa Apoteket 
ligesom Geddes men Bogen er 
ogsaa fra 1802. 

Kniyer siger i "Danma1'ks Fiske" 
om Sandarten, at den regnes blandt 
Europas fortrinligste Ferskvands
fisk og skal være meget velsmagende 
som kogt, i øvrigt skal den være 
"doven, dum og i sine Bevægelser 
u behændigll • 

. Endelig i Bibliotekets allersidste 
Erllvervelse: "Die Fische" af Dr. 
Marianne Plehn, anføres om Sand
arten, at den sjældent bliver over 
50 cm lang i Tyskland (Carl Bangs 
var 54 cm), men i Rusland, hvor 
den er langt hyppigere, bliver den 
op til l m; den er yderst sky og 
mistroisk og Fiskeri efter Sandart 
regnes for noget af det interessan
teste og vanskeligste Sportsfiskeri I 

Som Enderesultat kan det da 

ket ind i øjet pan en lignende, og paa 
denne hænger el Stykke »OrlU~kiIH(, en 
Strimmel Snogeskind ilted tydehge 'ikæl. 
J eg har fanget Aborre med det. 

fastslaas, at Sandarten kan fanges 
paa alle de samme Maader, som vi 
fanger Aborrer og Gedder paa, men 
Redskaberne maa være særlig fine, 
Agnen lille, og der maa udvises 
stor Forsigtighed for ikke at bort
skræmme Fisken, som man ikke 
skal vente sig altfor drabelig. 

I Tyskland forekommer Sandarten 
naturligt i "Floder og en Del Søer 
saa langt nordpaa som til Elben; 
i VY eser og Rhinen er den udsat. 
I Rusland og det sydlige Finland 
er den almindelig, i Sverig findes 
den spredt, navnlig i den østlige 
Del, og Gøs (udt. Jøs) er en al
mindelig Het paa Hestaurationerne 
i Sverrig. I Danmark er den -
efter Otterstrøms "Fisk" - fanget 
enkelte Gange ved Sjællands 0st
kyst, antagelig kommet fra Sverrig, 
og findes i Sønderjylland hvor dens 
nordligste Forekomst er Haderslev 
Dam") naar den ellers ikke findes 
her i Landet, skyldes det sikkert, 
at den endnu ikke er naaet at 
trænge saa langt frem paa sin Frem
vandring mod øst. 

Otto Woltf. 

Hvem kender Gympelen? 
-0-

Af mag. scient C. V. Otterstrøm, 
Frederiksdal, Lyngby. 

I en lille Pjece (Carl LudvilJsen: 
Beskrivelse over det naturlige og 
kunstige Fiskeopdræt ved Pøt Mølle. 
Aarhus, 1867), som jeg forleden 

') Den berømte Naturforsker Conrad 
Gesner siger i Fiskenes Naturhistorie, 
Xiirik liifi8, at Sandarten tiskes ved Dan
marks Kyster og nedsaltes og bortsen
des i stol' Mængde til fremmede Lande, 
men dette lllH<l -- som allerede Krøyer 
gør opmærksom paa hero l?aa en 
Forvekslill'f. .r eg antager at (,esnel', 
som ikke "'selv kendte Sandarten, har 
troet at Sild og Schill var samme Fisk! 
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fandt paa det kongelige Bibliotek, 
læste jeg til min Forbavselse 
følgende Sætning: "Gympelen eller 
Grundlingen ... findes ogsaa her.« 

Navnet Gympel erindrede jeg 
ikke at have set før og slog der
for op i Krøger: Danmarks Fiske. 
Nøjagtig og fuld af Detøljer som 
altid gør Krøger Rede for Grund
lingens Navne, og sandelig har han 
ikke der en hel Række sære Navne 
for den: Grumpel, Grympel og Gym
pel. Krøyer mener rigtignok, at 
det rigtige er Grumpel (som fin des 
hos Schonevelde 1624), medens de 
to andre skulde være opstaaede ved 
Afskrhningsfejl (først Grympel hos 

Pontoppidan, 1763, derefter Gympel 
hos O Fr. Muller, 1176). Men hvor
dan gaar det da til, at Carl Ludvigsen 
i 1867 bruger Navnet Gympel? Mon 
han, der ikke gør Indtryk af at 
yære særlig zoologisk skolet, virke
lig direkte eller ad Omveje har 
N avnet fra O. Fr. Mtillera Prodro
mus eller skulde dette alligevel 
være et rigtigt Navn, som maaske 
hører hjemme i Midtjylland. 

Hvis nogen har hørt Ordet Gym
peJ brugt eller læst det andre Ste
der end de nævnte, vilde jeg være 
taknemlig for Meddelelse derom. 

Naar bider Gedden? 
(Sluttet.) 
~o-

Gedden er - 110m næsten alle 
Rovdyr og Rovfugle i Naturen -
en meget stationær Fisk, i alle Til
fælde om Sommeren. I denne For
bindelse behøver vi blot at huske 
paa, at Gedden ganske har Katte-
slægtens Vaner og kaster sig over 
sit Bytte i et Spring fra sit Gem
mested. Aborren derimod forføl-

ger sit Bytte som en Sporhund og 
tvinger ofte Smaafiskene til i deres 
Nød at kaste sig op fra Vandet for 
at undgaa Forfølgerne. Man kan; 
naar Vandet er klart, i lang Tid 
se den samme Gedde staa paa Lur 
efter Smaafisk under en Vandplante 
eller en Sten. Som Bevis fot" hvor 
stationær Gedden i Virkeligheden er, 
skal jeg fremkomme med følgende 
Meddelelse: En større Gedde paa 
noget over 4 kg gik en Gang fra 
mig, fordi jeg havde glemt at med
tage min Ketser. Gedden rykkede 
sig løs og gik med en Del af Li
nen og Krogene, som sad i den højre 
Side af Gabet. Den næste Sommer 
fangede jeg Gedden paa samme 
Sted. Den havde befriet sig for 
Linfln, men de defekte Kroge gik 
den med endnu. Man skulde ellers 
tro, at de svære Høststorme bevir
kede, at Gedden og andre Rovfisk 
forlod deres sædvanlige LUl'esteder; 
men saaledes er det ikke, i alle 
Tilfælde vender de tilbage igen, 
saasnart Forholdene tillader det. 

Denne Egenskab hos Gedden, at 
den aldrig skifter Plads bevirker, 
at den tiltrods for sin store Frugt
barhed kan udryddes ved et inten
sivt Fiskeri. I de Maaneder å.f 
Højsommeren, hvor Vind og Strøm 
ikke forstyrrer Fisken, kan man 
derfor ogsaa se saavel Gedde som 
Torsken og Aborrer blive angrebet 
af Skimmelsvampe paa Grund af 
den meget Stillestaaen. Torsken 
angribes ogsaa i denne Periode af 
Niøjet, som suger Hul i dens Kød. 
Det er ogsaa forstaaeligt, at en 
Fisk, som staar aaa meget stille, 
ikke trænger til saa meget Føde, 
som en 1<'isk, der er stadig 
Bevægelse. Hvor meget disl'lc 
Liggedage virker nedsættende paa 

'4 
I 
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Geddens Appetit er ikke godt at 
vide. Derimod paastaar man, at det 
kræver en forholdsvis stor Kraft
udvikling hos en Gedde, naar den 
under Storm og Strøm i Vandet 
skal holde sig urørlig paa samme 
Plads blot ved Finnernes og Halens 
Bevægelser. Da det altid blæser 
mere hos os om Efteraaret end om 
Sommeren, er det ogsaa forklarligt, 
hvorfor Gedden bider bedre om 
Efteraaret end om Sommeren. 

Da Gedden imidlertid, trods alt, 
til Tider har en glubende Appp,tit 
og fordøjer hurtigere end de fleste 
Fisk, staar dog endnu tilbage, at 
forklare, hvorfor Gedden saa sjæl
dent bider paa de varme Solskins
dage. Dette beror alene paa, at 
Gedden har skarpere Syn og Ob
servationsevne, end man i Alminde
lighed antager. 

Gedden er hverken saa dum eller 
saa glubsk, at den hugger i noget, 
som den i det klare Vand, ser ikke 
duer til Føde. En sjælden Gang 
kan man ganske vist se en mindre 
Gedde af Nysgerrighed følge efter 
Blinken og endda berøre den med 
Munden; men bide gør den ikke. 

Ogsaa Krogfiskeri mislykkes ofte 
i fint, stille Vejr af samme Grund. 
N aar det derimod blæser op, saa 
Vandet bliver tilstrækkelig oprørt, 
Baa Solstraalerne ikke falder direke 
i Dybet, ja, da· plejer Gedden at 
b'ide, ganske fraset Tandskifte, Le
getiden, Maaneskifte, Uvejr og an
dre Hindringer. 

Som et godt Eksempel paa Oven
staaende skal jeg b,1ot nævne, at jeg 
utallige Gange fra Land har kastet 
min Snøre ud imellem nogle Holme 
i Skærgaarden, uden at jeg paa 
Holmens Læ!!ide har faaet et ene· 
ste Bid, medens jeg derimod har 

faaet flere Gedder paa Luvartsiden. 
Efter en pludselig Vindforaudring 
har jeg en lille halv Time efter, 
ved fornyet Fiskning paa den for
rige Læside faaet Bid der af Ged
der, som rimeligAis ogsaa har staaet 
der før, men ikke vilde bide, fordi 
Vandet da var stille og klart. 

Medens Aborren bider bedst midt 
paa Sommeren, naar Vandet er 
varmest, saa bider Gedden fuld
komment saa godt, naar Vandet er 
koldt. Paa samme ~1aade som 
mange Erhvervsfiskere, er jeg og
saa kommet til det Resultat, at 
Gedden ogsaa bider godt under 
Legetiden om Foraaret. 

Det bliver sikkert meget vanske
ligt at studere Geddens Bidelyst og 
Vaner ad videnskabelig Vej, fordi 
dens Appetit i mindre Vandbehol
dere eller Akvarier altid er mini
mal. Allerede i en større Fiskedam 
er den ik ke meget til bøj elig til at 
indtage Føde og spytter ofte tidli
gere konsumeret Næring ud. Hvis 
man derfor skal tale om nogle sær
lig gode "Bidetidel'" hos Gedden, 
saa tror jeg, at det eneste rigtige 
Svar maa blive, at Gedden bider 
bedst midt paa Dagen i Blæsevejr 
og om Efteraaret, lige til Isen læg
ger Vandet til. Da jeg meget gerne 
vil høre andres Mening om dette 
Spørgsmaal, vil jog være taknemlig 
for Udtalelser om dette Emne her 

Bladet. 

HelsingfoTs, den 30. Marts 1920. 
G. W. Bøiier. 

I Anledning af ovenstaaende skal 
vi bemærke, at Geddens Bidelyst 
sikkert er størst kort efter udstaaet 
Legetid, altsaa tidlig om Foraaret j 

fordi den da er afmagret og træn-
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ger haardt til atter at komme til 
Kræfter. 

At Vandtemperaturen spiller en 
meget betydelig Rolle, naar det 
gælder Geddens, som alle Fi!lks 
Madlyst, derom er der ingen Tvivl. 
Sagen er jo nemlig den, at Fiskene 
er koldblodige Dyr, det vil sige, 
at deres Blod har samme Tempe
ratur, som det Vand, der omgiver 
dem. Men samtidig er de forskel
lige Fiskearters Fordøjelse indstil
let paa at virke mere eller mindre 
intensivt under de forskellige Vand
temperaturer. Hos Karperne ligger 
denne Temperatur saaledes meget 
højt, hos Ørredfiskene forholdsvis 
lavt og hos Gedderne ()mtrent midt 
imellem, snarere nærmere de sidste 
end de første. Følgen heraf er og
saa, at Gedden bider daarligt, naar 
Vandet er meget varmt, altsaa midt 
paa Sommeren, medens Vandtem
peraturen om Foraaret og Efter
aaret passer bedst for dens For
døjeisesvirksomhed og derfor ganske 
simpelt giver Anledning til, at den 
paa de Tider kræver mere Føde 
og derfor ogsaa har større Bidelyst. 

Red. 

Engelske Fiskepriser. 
-0-

E. L. Salmonsen & Co. 
London, 6. Oktober 1920. 

Karper ........ 10-24 d. pr. Pd. 
Gedder. . . . . . .. 9-10-
Karudser . . . . .. 9-10 - -
Bankaal 22 Sh 6 d. - 35 Sh. pr. Draft 

Spørgsmaal og Svar, 
fra et Medlem af Ferskvand,,· 

fiskeriforeningen har vi faaet føl
gende Spørgsmaal tilstillet: 

"De bedes venligst i "Ferskvands
fiskeribladet" oplyse, oru Gæs kan 
skade i Ørredyngeldammen" . 

Spørgsmaalet er ret aktuelt, idet 
man forstaar Gaaseopdrætternes 
Lyst til at lade deres Gæs nyde 
godt af det som Hegel saftige Græs, 
som findes paa Dammens Sider. 
Græs el' jo som bekendt Gæssenes 
Yndlingsfoder og i en Tid, hvor 
Gaaseopdl'ættet spiller en sall, be
tydelig Holle, som det i Øjeblikket 
er Tilfældet, er det ganske natur
ligt, at Græsarealer, som de oven
for nævnte, udnyttes, hvis der ikke 
er Fare forbunden dermed. De 
Faremomenter, der her kan være 
Tale om, forekommer os at være: 
1) Forurening af Vandet i Dammen. 
2) Direkte IUterstræbelse af Ynge
len. 3) Udbredning af Sygdomme 
mellem de spæde Fisk. 

Med Hensyn til det første Spørgs
maal - Forurening af Vandet i 
Dammene - kan dette ske, dels ved 
at Gæssene mudrer Vandet op, og 
dels ved, at de efterlader Fjer og 
Ekskrementer i Vandet. Naturligvis 
kan der være nogen Fare forbun
den hermed, men vi mener dog ikke, 
at DIan resikere meget herved, hvis 
Vandet, der strømmer gennem Dam
mene, er tilstrækkelig koldtogfrikst. 

Angaaende Punkt 2 Gæsselles 
Efterstræbelsen af Fiskene - tror 
vi heller ikke, ;at Faren herved er 
videre stor. Naar Gæssene har alt 
det gode, saftige Græs, de paa no
gen l\Iaade kan fylde i sig, skænker 
de næppe den spæde Yngel nogen 
Tanke; og det bliver vist nok mere 
tilfældigt, hvis en lille Fisk gaar 
al Kødets Gang. Endelig den tredje 
Fare - Udbredelse af Sygdomme 
mellem de spæde Fisk kan det 
naturligvis tænkes, at Gæssene kan 
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tilføre Yngelen visse Infelrtions
sygdomme, men nogen overhæn
gende Fare derfor, er der under 
almindelige Forhold næppe Tale om. 

Red. 

Konservering af Agnfisk. 
(Lyslfi skeritidende). 

-0-

Vanskeligheden ved at skaffe 
Agnfisk har i Sommer været større 
end nogensind~ før, og opfindsomme 
Medlemmer har dm'fol' prøvet at 
konservere Skaller, naar de en enkelt 
Gang har haft for mange af dem. 

Hr. Justesen salter simpelthen 
Skallerne; naar der kun drysses 
saa lidt Salt paa, at Fisken ikke 
kommer til at flyde i Lage, skal de 
blive helt gode. Hr. Lind derimod 
anvender en 2 °/0 Formalinopløs
ning, og da den Formalin, man kø
ber, holder 40 %, spædes den alt
saa med ca. 20 Gl\nge saa meget 
Vand. 

Behandlet paa disse l\faader kan 
Skallerne bruges til Blink og Spin
ning, og udvandes de et Døgn, kat! 
de endog bruges til Dyp! 

HI'. Justesen siger, at Gedderne 
gerne spiser letsaltede Fisk, ikke 
en eneste Gang har de spyttet dem 
ud, og da Hr. Lind indestaar for, 
at de ogsaa sluger Formalinskaller, 
kan Geddernes Smagssans næppe 
være synderlig udviklet, eftersom 
Formalin har en nederdrægtig Smag. 

O"W. 

Stue-Akvariet. 
-0-

En Vejledning med mange Illu
strationer til at anlægge og passe 
Akvariet, til at vælge Fiskesorterne 
og fodre dem samt til at faa Yngel 
af. Pris 50 Øre (+ Porto 10 Øre, 
til Provinsen 150re) kan indsendes 
i Frimærker. Faas paa Selskabets 
Kontor, Frederiksberggade 283, Kø· 
benhavn, og hos de Handlende. 

Ejendommelig Lege
modenhed(?) hos Hel1. 

-o-

Den 3. Maj indkøbtes i Søder· 
talje 4 Stk. Helt, der var fanget i 
Skælgaarden, af hvilke de to største 
(der var omtrent ligestore) vejede 
tilsammen 1,3 kg. Ved Rensningen 
fandt man, at den ene Helts elle 
Orarie var ganske normal, d. v. s. 
det saa ud, som om Ovariet efter 
den normale Leg var paa det sæd· 
vanlige Udviklingstrin. Det andet 
Ovarie havde derimod veludviklet 
Rogn, der omtrent var moden. Det 
saa saaledes ud, som om det ene 
Ovarie hnvde været umodent un· 
der den sædvanlige Legotid, saa 
Fisken dedor ikke har kunnet blive 
af med Rognen. Medens den anden af 
de to ligestore Helt havde et fast, 
hvidt og velsmagende Kød, var Kø· 
det hos Helten med det unormale 
Ovarie løst, blaahvidt og smagløst. 

(Svensk Fiskeriti(hskrifl). 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg. I'nr:el og Sættefisk af Bæk-, KUde .. 
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil .. 
Iigliite Priser. PorUonsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Ohri8t#ln&Sn. 
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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. 

&J/~ifd81l fl)amllultur. 
Telegr.-Adr. : Telefon-Adr. 
Damkultur, 
Lunderslwy. 

P. HaruiJen &; P. J ørgen.'iJen, 
Lunderskov. Lunderskov 4~. 

Lejrskov 16. 

@~~~~/Iil~1 

I Portionsørred, 
" større Ørred, Gedder, Karper, 

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

Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
.t'is(\hhalldlullg, Hel'lin 40, 

Lebrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Cbr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, K~jbenhavn, 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmusien-J[rogb.. 

, l, 
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lagt, maa vi ikke glemme, hvor 
gunstigt i Nærheden af Kysterne 
de danske Damkulturer ligger. En 
Beliggenhed, der sparer dem fol' 
de enormt høje F.ragier, vi maa be
tale for vort Fiskefoder. Ganske 

Ørred avlerne og 
U dførselsspørgsmaalet 

Tyskland. 

vist forbyder den lave Markkurs i 
I Øjeblikket al Indførsel, men dette 

. I kan jo hudigt forandres. Vi har 
l derfor heller ingen Grund til at 

-0-
Herom skriver den tyske General-

sekretær ved" Die Deutschen Fische
reivereine" Dr. A.L. Buschkiel en 
længereArti~el i Fischerei-Zeitung 
for den 15. Juli 1920. Da Største-
parten af denne Artikel kun har In
teresse for tyske Fiskeavlere, skal 
vi her kun gengive, hvad den in
deholder af Interesse for danske 
Ørredproducenter. 

Dr. Buschkiel siger saaledes,at 
F.orhandlere af Spise-og Sættefisk, 
Yngel og Æg naturligvis ogsaa gær
ne vil have Indførslen frigivet. Vi 
Opdrættere maa imidlertid kæmpe 
derimod med alle Midler. Vor far-
ligste Konkurrent før Krigen var 
Danmark. Tiltrods for at mange 
danske Damkulturer pall. Grund af 
Vandets Anvendelse til Kraftanlæg 
er blevet mindre eller helt er ned-

understøtte de danske 0.rredavlere 
ved at købø Regnbueørredæg af dem 
i store Masser. Foraaret 1920 har 
da ogsaa med al Tydelighed bevist, 
at vi til trods for, at vi ikke har 
indført Regn bueørredæg alligevel 
har været i Stand til at opdrætte 
et, Overskud af Regnbueørredyngel, 

. naar kun vor Udførsel samtidig 
holdes indenfor rimelige Grænser. 
For at komme i Besiddelse af gode 
Moderfisk, behøver vi heller ikke 
at fsa nogen Tilførsel af danske 
Æg. Den meget udbredte, men for
kerte Tro, at Danskerne raader 
over flere »Vildfiske" af Regnbue
ørreder end vi, maa vi slaa til Jor· 
den. Hvis vi vil gøre os Ulejlighed 
dermed, vil vi snart finde, at vi 
ejer meget bedre Vande til Opdræt 
af Moderfisk af Regnbueørred, end 
man har i Danmark. Det vil da 
ugsaa blive en Hovedopgave for den 
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nystiftede Forening for 0rredopdræt 
at iinde saadanne Vande og udnytte 
dem paa den bedste Maade. 

Som man ser af Ovenstaaende, 
betragter de ledende M~nd og Or
ganisationer indenfor 0rreddamkul
turen i Tyskland, vore Opdrættere 
med alt ,andet end venlige Blikke. 
'For Sagens Skyld vil vi dog haabe, 
at det gode Samarbejde, som fandt 
Sted før Krigen mellem danske og 
tyske Opdrættere, atter maa blive 
lyst i Kuld og Køn, naar det tyske 
Pengemarked bedrer sig. 

Forøvrigt forekommer det os og
saa at være et godt Tegn for os, 
at Artiklen tiltrods for sine mange 
alvorlige Advarsler mod den danske 
Konkurrence, ikke formaar at af
kræfte, Paastanden om, at hvad de 
danske 0redavlere leverede før Kri
gen, var første Klasses Vare, baade 
hvad Spise-, Sættefisk, Yngel og 
Æg angik. Og dette betyder en 
hel Del, naar Konkurrencen begyn-
der igen. Red. 

Hensigtsmæssig 
Besættelse af Damme. 

-0-

Af J. O. von lV alilmann (Deutsche 
Fischerei -Zeitung). 

Før Krigen betalte det sig bedst 
at besætte enkeJtliggende Damme 
om Foraaret med 2 Somre gamle 
Karper og udfiske dem alle om Ef
teraaret. Nu forrenter denne Drifts
maade sig ikke mere; dels mangler 
man i Tyskland 2 Somre gamle 
Karpt",r i tilstrækkelig Mængde; 
dels er de saa dyre, at de ikke er 
til at betale. Jeg vil derfor fore
sIaa, at man i Stedet for 2 Somre 

gamle Karper besætter sine Damme 
med en Sommer gamle Karper. 

Hvis man før satte 40 Stk. to 
Somre gamle Karper pr, Morgen, 
anbefales det at sætte 80 Stk. en 
Somre gamle Karper pr. Morgen. 

Det er ogsaa godt hvis, man ikke 
besætter for ensidigt, særlig er det 
ingen Skade til ogsaa at indsætte 
nogle to Somre gamle Karper for
uden nogle smaa Skaller og Abor
rer. Hvis Dammen er temmelig 
dyb eller har Gennemløb, saa kan 
man i Stedet for Aborre, udsætte 
to Aaringer af Regnbueørred, som 
gerne giver et udmærket Resultat. 

Enh ver ensidig Besættelse af saa
danne Damme betragter jeg som 
forfejlet, jo mere forskelligartet Be~ 
sætteisen bliver, desto større bliver 
nemlig det samlede Udbytte af Fi
skekød. I mange Aar mislykkes 
mange Fisk nemlig ganske, medens 
andre vokser udmærket til og man 
resikerer derfor ikke paa denne 
Maade nogen hel Fiasko. 

Kun for at udsættd smaa Gedder 
maa man vogte sig, fordi de ofte 
vokser usædvanligt hurtigt og der
for kan blive farlige for de en 
Somre Karper. 

Aborren er derimod god at ud
sætte, fordi der ikke er noget at 
resikere ved den, og den gør stor 
Nytte ved at opæde Haletudser, 
mindre Frøer og store Insektlarver. 
Akkurat paa samme Maade virker 
forøvrigt Regnbueørred. 

Karpeyngel vil jeg ikke anbefale 
til Udsætning i saadanne Damme. 
Man har nemlig ofte gjort sørgelige 
Erfaringer med dem, særlig i Damme, 
som ligger vandfyldte om Vinteren. 
Ofte bliver de smaa Fiske et Bytte 
for RovD.skene og de store Insekt
larver. 
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Kun i Damme, som har henligget 
tørre til Udsættelsen sker, kan man 
anbefale at udsætte Karpeyngel. 

Ikke saa sjældent hører man til
raadeCat udsætte Karudser sammen 
med Karper i smaa Damme. Det 
er imidlertid forkert, fordi Karud
sen er en slem Næringskonkurrent 
for Karpen, samtidig med at den 
vokser meget langsomt. 

Bedre er det saa at udsætte Su
der sammen med Karperne. Hvis 
man alligevel beslutter sig til at 
udsætte Karudser i sin Dam, bør 
man i alle Tilfælde tillige udsætte 
nogle mindre Rovfisk, der kan æde 
deres Yngel. da man ellers resike
rel, at Dammen bliver myldrende 
fuld af Smaakarudser, der tager 
al Dammens Næring. 

Hvis man ønsker at benytte Ged
den som Rovfisk i Dammen tilraa
des det at udsætte et bestemt An
tal Smaagedder i Dammen om For
aaret, og udfange dem alle igen om 
Efteraaret. Dette kan f. Ex. ske 
ved Udlægning af Dukker om Nat
ten. 

Fiskeri-Beretning for 
Aaret 1919. 

-0-

Totaludbyttet af Saltvandsfiskeriet 
er for Aaret 1919 opgjort til ca. 
88,928,000 kg til en Værdi af ca. 
54,112,300 Kr. imod ca. 65,135,100 
kg til en Værdi af 41,739,000 Kr. 
i Aaret 1918, hvilket giver ca' 23, 
793.000 kg og 1.2,373,000 Kr. i Mer
udbytte. 

Tages som Middelværdi af Ud
byttet i Aarene 1913-14-]5-17 
og 1918, ca. 27,0 Mill. Kr., idet 
der ses bort fra det ganske abnor
me 1916, viser Aaret 1919 en Frem-

gang af ca. 26,5 MilL Kr. Ta
ges et Gennemsnit af de samme 5 
Aars kvantitative Udbytte, ca. 61,6 
Mill. kg, viser Aaret 1919 en Fren:{
gang af ca. 27,8 Mill. kg. 

Udregnes Udbyttet i 1916 bliver 
Gennemsnittet af "Udbyttet i Fem
aaret 1914-1918: ca. 35,7 Milt Kr. 
og 67,9 Mill. kg, saaledes at Aaret 
1919 viser en Stigning paa hen
holdsvis ca. 18,4 Mill. Kr. og ca. 
21 :Mill. kg. Værdien af østers
fiskeriet er ikke medregnet i denne 
Statistik. Der er i Sæsonen 1919 
- 20 indbragt og solgt ca. 4,654,400 
østers. EjheUer er i Statistiken 
medregnet Værdien af den Fisk som 
af Fiskerne forbruges i deres Hus
holdninger og ombord i Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er fol' Aaret 19) 9 
opgjort til 20,282 imod 20,599 i 
1918, og der er saaledes en Afgang 
af 317 Pert>oner. 

Den samlede Værdi af Fa1'tøjs
materiel androg ca. 32,028,700 Kr. 

Værdien af Fiskeredskaber er op-
gjort til ca. 20,335,800 Kr. 

I Værdien af det færøske Fiskeri 
I 
I er for 1919 opgjort til ca. 13,131, 

650 Kr. imod ca. 10,051,400 Kr. i 
1918. (Fortsættes). 

Foredrag af Fiskeridirektør 
Mortensen ved Fiskerstævnet i 

Fredericia. 
(Fortsat). 

l Norge indtager Fiskeriet en 
ganske anderledes dominerede Stil
ling blandt Landets NæIingsveje end 
i Sverrig og hos os. Fiskeriet kom
mer her højt op mellem Hoveder
hvervene. 

I Aarene 1907-14 blev der i 
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Norge indfisket mellem 465 Milt 
kg og 814 Mill. kg til en Brutto
værdi af mellem 40-56 Mill. Kr., 
eller 5-5 Gange saa meget, som 
den Værdi vore Fiskerier indbragte;' 
det højeste Værdiudbytte naaedes i 
1912 ~ selve Fangsten er forholdsvis 
endnu større end den tilsvarende 
daliske. I Virkeligheden staar den 
norske Fangst, hvad Mængde angaar, 
kun tilbage for, hvad de franske 
og engelske Fiskerier yder. 

Henved, og i de aller sidste Aar 
over, 100,000 Mand deltager i Fi
skeriet. Deraf er ganske vist en 
kun en mindre Del, i HIl3 ca. 21,000 
udelukkende henvi',lt til at leve 
af dette Erhverv, medens af de øv
rige ea. 34,000 vel har Fiskeriet 
som Hovederhverv, men tillige som 
Ejere af mindre Jordbrug har nogle 
In dtægter fra anden Side; ca. 33,000 
kan betegnes som Lejlighedsfiskere. 
Hertil kommer saa den store Stab, 
ikke mindre end ca. 17,600 i 1913, 
der er beskæftiget i Salterierne, 
og de ca. 6,600, der ligeledes i 1913 
var besæktiget i. Konserves- og an
dre Fabriker, der tilvirkede Fisken. 
Alt dette i et Land, hvis Befolknings
tal i alt Fald ikke overgaar Dan
marks. 

Som ventelig staar ogsaa Antal
let af Fartøjer meget højt, der an
gi ves saaledcs for 1909 ca. 57,000 
Fartøjer, hvoraf de 6,170 var stør
re (dækkede), og henved 2,00(1 hav
de Motor. Total-Værdien af disse 
ansloges til 27 Mill. Kr. 1 1913 
var Antallet steget til ca. 68,500, 
h voraf dog kun 7,000 var større, 
dækkede Fartøjer; af hele Flaaden 
var 6,500 Fartøjer forsynede med 
Motor (hos os i 1913; 3,200). Den 
danske Fiskerfl.aade havde i 1913 
ca. 15,500 Fartøjer, hvoraf ca. 3,200 

var forsynede med Motorer, Vær
dien ca. 12,059,000 Kr. Totalvær
dien ansloges til over 37 Mill. Kr. 
eller over 3 Gange saa meget som 
vor Fiskerflaade vurderes til i det
te Aar .. Redskaberne ansloges til 
i samme Aar (1913) til over 21,2 
Mill. Kr. eller henved 21/2 Gang 
saa meget, som vort Redskabsmate
riel i det Aar kunde ans] aas til. 
Hertil kom saa yderligere den Vær
di, der indestod i Etablissementer 
anlagt rundt paa Kysterne til Salt
ning, o. a. Behandling af Fangsten, 
en Værdi, der selvsagt er langt 
større i Norge end her i Landet, 
men som der tøvrigt ses bort fra i 
denne Forbindelse, bl. a. fordi det 
ikke kan betragtes som Fiskemate
riel i egentlig Forstand. 

De anførte Tal giver et tydeligt 
Indtryk af, hvor ganske anderledes 
Erh vervene og dermed Fiskerifor
holdene ligger i Norge, hvad der 
iøvrigt ikke udelukker, at vi - pas
sende for vore Forhold og Farvan
de - i mange Henseender har ud
viklet en Fangstteknik, som ingen
lunde staar tilbage for den norske, 
men som tværtimod maaske i flere 
Tilfælde med Fordel lod sig tillem
pe og anvende ogsaa i norske Far
vande. 

Et endnu stærkere Indtyk af de 
norske Fiskeriers Betydning som et 
af Landets bærende Erhverv faat' 
man ved at betragte deres Andel i 
Landets Udførsel. Her viser det 
sig, at Fiskevarerne efter Værdi i 
tidligere Aar (1876-1880) udgjorde 
noget over ? Is (42%) af Landets 
samlede Udførsel og i Aarene lige 
før l!H4 lidt under l/S (ca. 28·-30 
%). V ærdien af Fiskeudførselen 
var i Aarene op til 1914 større end 
V ærdien af Landets Udførsel af TølU-
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mer og Trævarer (ca. 24,3% i 1911) 
og overgaar langt Værdien af, hvad 
Landbruget præsterede af Produk
tion til Udforsel, nemlig kun ca. 
9,8 Ofo. Der udførrtes i 1..913 iaIt 
henved 88,000 Tons fersk Fisk til 
en anslaaet Værdi af ca. 21 Mill. 
Kr., ca. 125,000 Tons Saltfisk, Tør
fisk og Klipfisk til en Værdi af hen
ved 74 Mill. Kroner, og ikke min
dre end 25,000 Tons Fiskekonserves, 
hvis Værdi kan anslaas til over 21 
:Mill. Kroner. Hertil kom saa Ud
førselen af fOI'skellige Biprodukter, 
Fiskemel, Guano, Tran, saltet Rogn 
m. V' I hvis Værdi sammen med den 
fra Hval- og Sælfangsten indvundne 
Olie, (Kød mel m .. v. er angivet· til 
over 18 l\1ip. Kroner. Alt iaIt har 
saaledes Udførselen fra Norge af 
FiskE\varer i videste Forstand i 1913 
haft en Værdi, der efter det fore
liggende kan anslaas til omkring 
130 Mill. Kroner. 

Medens vi saaledes i Aarene lige 
op ~til 1914 i Norge ser Fiskeriet 
udviklet som et Hoved~rhverv, der 
i sin Betydning for Landet i man
ge Henseender kan sidestilles med 
Landbruget i Danmark, saa er saa 
vel hos os, som i Sverrig Fiskeri
erhvervets samfundsmæssige Betyd
ning mere beskedent sammenlignet 
med de to Landes resp. Hoveder
hverv. I Forhold til Befolkningens 
Størrelse staar imidlertid det dan
ske Fillkeri over det svenske baade 
med Hensyn til Antallet af Fiskere, 
den Kapital, der er anbragt i Ma
terialet (Bande og Redskaber) samt 
Fiskeriernes samlede Bruttogevinst. 

Frit og selvstændigt som vort Fi
skerierhverv har udviklet sig gen
nem Tiderne, maa det betragtes som 
et Kyst- og udvidet Kystfiskeri, der 
i det væsentlige har bevaret vore 

Fiskere som Selverhververe, Selv
ejere. Den i nogle Lande monerne 
Form for Stordrift, hvorved Fiske
ren overgaar til at blive en Slags 
Lønarbejder, erikke slaaet an hos 
os. For Fiskerens, Befolkningens, 
egen Skyld er der dog næppe Grund 
til at beklage dette, thi det skal 
nok vise sig, at Fiskerne hos os 
næst at bevare deres Selvstændig
hed gellDemgaaende h ar arbejdet 
under gunstigere Vilkaar og sam
tidig haft større gennemsnitlig For
tjeneste. 
~DeDne Udvikling har ned gennem 

Tiderne paa forskellig Maade -
under forskellige .FormeT -- være 
støttet og fremmet fra Statsmag
tens Side, men det er dog navnlig 
først i Løbet af de sidste ca. 30 
til 35 Aar, at man møder en stadig 
stigende Forstaaelse af og Interesse 
for Erhvervet. Her kan jo selvsagt 
ikke være Tale om at gaa i Enkelt
heder, men det kan have sin Iute
resse i denne Sammenhæng at se 
paa, hvorledes Statens Interesse for 
Fiskeriet har givet sig Udtryk in
df;lnfor de seneste Aar lige op mod 
Krigens Udbrud. Man har foruden 
i hele Fiskerilovgivningen et vist 
Mad herfor i Bevillingerne paa da 
aarlige Finanslove, og jeg har der
for foretaget en Sammenstilling her
af først for Danmarks Vedkommen
de, derpaa til Sammenligning ogsaa 
for vore to Nabolande. 

Disse Bevillinger obitatter for 
Danmarks Vedkommend først de 
aarlige Tilskud til en Række Insti
tutioner, som alle paa hver paa siu 
Vis arbejder i Fiskeriets Tjeneste, 
og paa dettes Udvikling, men hvis 
Betyduing for Erhvervet ikke saa .. 
dan direkte lader sig maale, i hvert 
Fald ikke i Penge. Herunder kom~ 
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mer f. Eks. Tilsyns- og Konsulent
virksomhed, Redningsvæsen m. m., 
samt Til .. kud til videnskabelige In
stitutioner, hvis Hovedopgaver paa 
forskellig Vis ogsaa er af Betydning 
for Fiskerierhvervet. 

En anden Række aarlige Bevil
linger kommer gennem Vandbyg
ningsvæsen. Fyr- og Vagervæsen 
Fiskeriet til Gode. Det er gennem 
disse Institutioner, at de Beløb der 
stadig anvendes Landet over til Fi
skerihavne, Nyanlæg og Forbedrin
ger, stilles til Raadighed. Hertil 
kommer saa Tilskudene til "Forsik
ringen", til Faresignalstationerne, 
til Dansk Fiskeriforening m. v. samt 
sidst men ikke mindst Fiskerilaa
nene, hvorved der siden 1904 hvert 
Aar er stillet tidligere 300,000 nu 
400,000 Kr. til Raadighed til Ud
laan i mindre Portioner paa mode
rate Vilkaar til de enkelte Fiskere 
eller.til Laaneforeninger fer }'iskere. 

Hvor meget bliver nu alt dette 
i Penge? Lad os tage et vilkaar
ligt valgt Finansaar for Tiden før 
1914. Hvis vi her helt ser bort fra 
alle Udgifter til Administration, Til
syn, Fyr-, Vager- og Redningsvæsen 
samt til videnskabelige Undersøgel
ser, og kun regner med Bevillinger 
til de Foranstaltninger, der ganske 
direkte kommer Fiskerierhvervet til 
Gode, kommer vi til følgende Be
løb: 

I Finansaaret 1908/09: 

rpil Fremmt;l af Saltvands-
fiskeri ............... . 

Til Indplgnbning af Fiske 
1:2,000 

yngel ...... , ........ . 25,000 
Til "Forsikringen af danske 

Sejlfartøjer til Fiskeri-
brug" ............... . 

Til Dansk Fiskeriforening. 
30,000 
19,000 

Til Redningsdamperne . . . . 65,000 
Til Faresignaler, Fiskefyr 

og Skoler..... . . . . . . . . 15,000 
Til Læmoleanlæg ...... " 100,000 
Til Fiskerilaan (ekstraordi-

nært) ................ 100,000 
Til Fiskcrilaan (ordinært). 350,000 

716,000 

Hertil kommer Udgifter., ved di
rekte Havnearbejder i Frederiks
havn, Esbjerg og Anholt m. fl. Fi
skerihavne, der i hvert Fald over·· 
vejende kom Fi3keriet til Gode, og 
som meget lavt ansat kan anslaas 
til ca. 400,000 Kr., eller ialt en 
Sum af over 1 Mill. Kroner (1,100, 
000). 

I de følgen de Aar (til 1914) bli
ver Summon, udregnet paa samme 
Maade, noget større, lavt ansla3.et 
henved en P/4-P/2 Mill. Kr., og 
regner man. med Satserne under de 
nuværende Konjunkturer, bliver der 
naturligvis Tale om ganske ander
ledes store Beløb. 

I Sven'ig blev der i 1908 som 
Tilskud til Laanefonden bevilget 
750,000 Kr. og til "øvrige 'Formaal" 
12,500 Kr., idet der ogsaa her ses 
bort fra I!~villingerne til Admini
stration, Tilsyn og Tilskud til Fersk
vandsfiskeriet. Herved maa dog be
mærkes, at Tilskudet til Fiskerilaan 
kun i ganske faa Aar (1907-1911) 
var saa betydeligt, senere nedsat
tes det meget stærkt, vistnok til 
omkring 100,000 Kr. Envidere maa 
det fremhæves, at hele Spørgsmaa
let om Fiskerihavne langt senere 
er t2tget op til Behandling i Sver
rig end hos os. I det hele taget 
gælder det, at det er meget mindre 
Beløb, der har været Tale om at 
ofre paa disse Formaal end for 
Danmarks Vedkommende. 

/ 
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I N01'ge er ifølge Sagens Natur 
det aarlige Fiskeri-Budget af gan
ske anderledes Størrelse.Saaledes 
havde den norske Stat allerede ind
til 1907 anvendt henved 12,0 MUL 
Kr. paa Anlæg af Fiskerihavne (den 
danske Stat benved 5 Mill. Kr.). 
De aarlige Udgifter til Fiskerihav
nearbejder androg i 1908-19]2 dog 
kun noget over 1/2 Mill. KJ;., me
dens der i samme Periode aarlig 
af de stadig voksende Laanefond 
har været udbetalt 3-400000Kr., og 
til "øvrige Formaal", Administration, 
Tilsyn lJl. v. undtagen, bevilget hen
ved 100,000 Kr. Alt i alt dog Sum
mer, der ikke paa nogen yIaade er 
forholdsvis større, end hvad der hed 
Landet er sat ind paa disse Formaal. 

Der er i alle disse Bemærknin
ger, og det samme gælder iøvrigt 
det følgende, alene taget Hensyn 
til Saltvandsfiskeriet; ved Siden 
heraf drives der jo i alle tre Lan
de noget Fiskeri i de ferske Vande. 
l første Række gælder dette Sver
rig, hvis Naturforhold byder saa 
mange gode Betingelser derfor. 
N aar der her helt maa ses bort der
frR., er det bl. a. fordi der savnes 
tilstrækkelig paalidelige Opgørelser 
af Udbyttet til paa Basis heraf at 
kunne sammenligne dette Fiskeris 
Stilling indenfor de enkelte Lande. 
At det imidlertid i alt Fald i Sver
rig drejer sig om betragtelige Vær
dier vil fremgaa af, at Aarsudbyttet 
e1 Ferskvandsfiskeriet i 1910-1914 
blev anslaaet til ca. 3 Mill. Kr. (3,2), 

ved hvilket Fiskeri som allerede 
nævnt ikke fæIlre end henved 1600 
Erhvers- og ca. 26,000 Bierhvervs
fiskere var beskæftiget. 

Saa kom Krigen og afbrød Erhver
vets fredelige Udvikling. Som de jo 
alle ved standsede Fjendtlighedernes 
U db rud Vesterhavsfirkeriet ogskræm
mede ogsaa andre Steder for en Tid 
Fiskerne fra at fortsætte deres Dont. 
Efter at den første Forskrækkelse hav
de sat sig, og man nogenlunde havde 
fundet sig tilHeUe under den forhaan
den værende Situation, genoptog man 
dog panny overalt AJbejdet, og som 
Tiden gik, viste det sig efterhaaadel', 
hvad jo ogsaa er Dem vel bekendt, de 
uventede gode Chancer, der kulmine
red med atgøl'e 19] 6 til det mindevær
dige gyldneAar, ikke blot her, men og
saa i vore Nabolande. Overalt dreves 
Fiskeriets Ydeevne i Vejret det mest 
mulige, og Udførselen uaaede som 
~'ølge heraf et hidtil ukendt Omfang. 

(Fortsættes.) 

Anoncer. 
-0-

Sættefisk 
af Regnbue- og Bækørred sælges 
større og mindre Partier. 

Dollerup Damkultur, 
Skjelhøje. 

Sommergammel Regnbueørred 
er til Salg fra Græse Mølles Fiskeri, Te
lefon Frederikssund Nr. 52. 

Anbefales særlig for eventuelle Lieb
havere paa Sjælland, 

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

J. O. Ohristen.m. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper· og Suder 

samt prima. Sættefisk og øjneæg 
t alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Yngel DU Sættefisk' i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges . 

.§Ur}jUds6 ØamKullur. 
felegl'.-Adl'. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 4,8. 
Lejrskov 16. 

r Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes· med Specialvogn paa nærmeøte 

Jern banestatton. 

-- Kontant Betalin,. ===--

G. Domaschke, 
Fi8ehhandlnnK, Berlin 40, 

Leltrter8tra8se 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, ·Magister Chr. LøftiDK, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) vad RasmUSB8B-l{rogh. 
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Indhold: 
Vor Fiskeeksport. 
Dansk Aalefaring. 
Fiske-Nyt fra gamle Dage. 
Fiskeri-Beretning HHU. 
Hvor hærer lJoet lien '? 
Anoncer. 

Vor Fiskeeksport. 
"-0-

Under Finanslovsbehandlingen 
disse Dage bebndede Landbrugs
ministeren Forslag om Fragtned
sættelse for Fisk, cl er eksporteres, 
hvorimod han ikke tænkte paa no
gen Lettelse for den indenJand3ke 
Fisketransport, da han frygtede, at 
denne Fragtlettelse vilde gaa i for
kerte Lommer. 

B. T. 

Dansk Aalefaring' 
-o-

I den kommende Uge rejser Fersk
vandstiskeriforeningeos Konsulent, 
Dr. Hoffmeyer paa en Bevilling fra 
,Landbrugsministeriet til Højer Sluse 
i Sønderjylland, for at undersøg"e 
Betingelserne for Fangst af Aale
faring paa dette Sted. 

Hvis Beretningerne i de tyske 
Fiskedblade bekræfter sig, og Un
dersøgelserne resulterer i, at der 

her finder en betydelig OlJgang af 
Aalefaring Sted hvert Foraar, er 
det Meniugen, at der oprettes. en 
Station ved Højer til Fangst og For
sendelse af Aalefal'ing. 

Red. 

Fiske-Nyt fra gamle 
Dage. 

Veu Kai C. Uld all. 

-o-
l en gammel Pl'æsteindberetning 

om Sorøegnes topografiske Forhold, 
:vistnok fra 1755, beretter Sogne
præsten i Pedersborg følgende om 
Tud Sø, idet han mærkværdigt nok 
slet ikke omtaler Sorø Sø es Fiske
bestand - sikkert et Bevis for, at 
der ca. 1750 ikke mere hørtes fra 
"den grumme store Fisk", :>: Mal
len, i Sorø Sø. 

"Tule Sø" er dig paa Gedder, 
A borrer og Brasen, hvis si.dste 
Slags giver ikke de bedste og fe
d~~te Karper noget efter; regnes 
derfor blandt de rareste (:>: sjæld
neste) Slags her i Landet. I samme 
Søe fanges og en betydelig rar 
(:>: sjælden) Fisk, som kaldes JJf.alle, 
der for sin Sødhed i Kiødet skal 
være meget angenem. Desto størro 
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er og Prisen paa den, allerhelst 
da den ingen andensteds i Sjælland 
forefindes. Nogle af dem gives saa 
store, at den med Nød rummes paa 
en sjællandsk Bondevogn. .Man 
plejer gierne at bortskikke saa
danne til det Kongelige Hoff, naar 
en saa lykkelig Fangst indfalder" . 

(Lystfiskeritidend e). 

. 
Fiskeri-Beretning for 

Aaret 1919. 
(Sluttet.) 

Gennem Saltvandsfiskerne er ud
sat :Fisk følgende Steder: 

Kilen (Limfjorden): 
Struer Fiskeriforening blev til

staaet et Beløb af 400 Kr., for 
hvilket Beløb der under Kontrollens 
Tilsyn den 9. Oktober i Kilen blev 
indplantet tea. 12,924 Stk. halvaars 
Ørred." 

Udbyttet af 0rredfiskeriet i Kilen 
har været 500 kg til en Værdi af 
] ,635 Kr., hvilket baade for V ægt 
og Værdi atter betegner en Tilba
gegang fra Udbyttet i det foregaalO 
ende Aar, stærkest fol' V ægtens 
Vedkommende, idet den noget højere 
Gennemsnispris pr. kg (3,27 Kr. imod 
2,99 Kr. i 1918) bødede noget paa 
detdaarlige Resultat. 

Hjarbæk Fjord: 
Hjarbæk og Omegns Fiskerifore

ning blev tilstaaet et Beløb af 500 
Kr. til Istandsættelse af Foreningens 
Opvækst damme og til Udsættelse af 
Aarsørred i Hjarbæk :Fjord. 

I April Maaned blev der under 
Kontrollens Tilsyn fra Foreningens 
Vækstdamme udsat ca. 20,600 Stk. 
Aaraørred, der havde en IJængde af 
80-1000 mm. 

Udbyttet af Aarets 0rredfiskeri 
har været 7,000 kg til en Værdi 
af 23,800 Kr. imod 4, lO8 kg til 
19,513 Kr. i 1918. Gennemsnits
prisen pr. kg ligger saaledes lavere 
i 1919 (3,"'0 Kr.) end Aaret forud 
(4,75 Kr.). 

Skive Fjord: 
Skive og Omegns Fiskeriforening 

blev tilstaaet et Beløb af 1500 Kr . 
til Anlæg af en Udklækningsanstalt 
for 0rred en Gang for aHe, iOg ind
til videre et Beløb af 600 Kr. aar
ligt som Bidrag til Driften af An
stalten. 

Den 3. Maj 1919 udsattes fra An
stalten 70,000 Stk. 0rredyngel i 3 
Opvækstdamme og 7b,000 Stk. i 
Skive og Karup Aa. ORvækstdam
mene har ikke været i Brug i Op
væhtperioden 1918-19. Udbyttet 
af Ørredfiskeri et i Fjorden i 1919 
har været 12,700 kg til en Værdi 
af 50,800 Kr. mod 13,800 kg til 
55,200 Kr. i 1918. Gennemsnits
prisen har ligesom Aaret forud væ
ret 4,00 Kr. 

Hobro og Mariager Fjorde: 
Hobro og Mariager Fiskerifore

ninger er bleven tilstaaet et Beløb 
paa 500 Kr. til Fortsættelse af den 
af Foreningen paabegyndte Opdræt
ning af 0rredyngel og Indplantning 
af samme i Hobro og Mariager 
Fjorde med tilstødende Vandløb. 
Endvidere blev der tilstaaet Fore
ningerne 300 Kr. til Reparation og 
Vedligeholdelse af Ørredparken. 

For det bevilgede Beløb blev 
der udsat iaIt ca. 105,500 Stk. spæd 
Yngel, hvoraf i Foreningens Øfred
damme 77,000 Stk. og i de til Fjor
den stødende Vandløb 28,500 Stk. 
U dklækningsanstalten i Hobro har 
ikke været i Drift i 1919. 
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Af den i Ørreddammene udsatte 
Yngel blev der i Aarets Løb ud
fisket ca. 38,300 Stk., hvilke ud
sattes i Veste,rfjord, Kjelstrup Sø 
samt i de til ~Jariager Fjord stø
dende Vandløb. 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i Ho
bro og Mariager Fjorde er for HI19 

opgjort til 5,500 kg til en Værdi 
af 15,200 Kr. imod 4,900 kg til en 
Værdi af 14,100 Kr. i 1918. Gen
nemsnitsprisen pr. kg var i 1819 

2,.7 Kr. imod 2,88 Kr. i 191i::1. 

Isefjorden : 
Til Indplantning af Ørredyngel 

I·'arvandet indenfor Ourø blev der 
tilstaaet Isefjordens Fiskeriforening 
et Beløb paa 400 Kr. 

For det bevilgede Beløb blev der, 
dels i Bramsnæs Brednings sydlige 
Del, dels i Holbæk .Fjords vestlige 
Del, i Oktober J\Iaaned 1919 under 
Kontrollens Tilsyn udsat 10,GOO Stk. 

halv aars Ørred af Længde 5 10 
Centimeter. 

U dbyttet af Aarets Ørredfiskeri i 
det paagældende Farvand er op
gjort til 656 kg til en Værdi af ca. 
3,125 Kr., imod 1,147 kg til en 
Værdi af 3,656 Kr. i 1918. Fiske
nes Gennemsnitsvægt i 1919 var ca. 
J,12 kg pr. Stk. og Gennemsnitspri-, 
sen 5,00 Kr. ~pr. kg. (3,28 Kr. i 
1918). 

Trods Tilbagegangen i Vægtud
byttet fra Aaret forud, var Værdi
udbyttet paa 'Grund af de - gode 
Priser dog ganske tilfredsstillende. 
Denne Statistik omfatter kun de 
stedlige Fiskeres Fangster i Far
vandet indenfor Ourø, hvorfor det 
er rimeligt at antage, at Udbyttet 
af In dplantningen i Virkeligheden 
vilde stille sig endnu gunstigere, 
hvis det var muligt at medregne de 

Ørredfangster udenfor Ourø, der 
hidrører fra Indplantningen. 

Udplantning i ferske Vande. 
Kolding-NebellAa: 

Fiskoriforeningen for Kolding ... 
Nebel Aa blev tilstaaet et Beløb 
pall. 500 Kr., for hvilket Beløb der 
under Kontrollens Tilsyn den 29. 
September i Kolding Aa blev ind
plantet 12,000 Stk. halvaars Ørred. 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i 1919 
indenfor det af Fiskeriforeningen 
omfattede Omraade af Kolding-Ne
bel All. har været iaIt 1,169 kg til 
en Værdi af 4,2Gl Kr., imod 1,239 
kg til en Værdi af 3,968 Kr. i 1918. 

Hansted Aa: 
Fiskeriforeningen for Hansted All. 

blev tilstaaet et Beløb pf 300 Kr., 
hvorfor der under Kontrollens Til
syn i September Maaned i Lille 
Hansted Aa blev udsat 8000 Stk. 
halvaars Ørred. 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i 1919 
indenfor det af Fiskeriforeningen 
omfattede Omraade af 8tore- og 
Lille-Hansted Aa har været jaIt ca. 
2,250 kg til en Værdi af ca. 9,000 
Kroner. 

Skive-Karup Aa: 
Fiskeriforeningen for Skive-Karup 

All. blev tildelt et Beløb af 500 Kr., 
for hvilket Beløb der under Kon
trollens Tilsyn i Maj Maaned i Ka
rup All. og Haderis Aa blev udsat 
ialt ca. 276,000 Stk. ØrredyngeL 

Udbyttet af 0rredfiskeriet i 1919 
i det mider Regulativet for en Del 
af Skive Karup All. med flere Vand~ 
løb hørende Vande har været ialt 
8,067 kg til en Værdi af iaH ca, 

31,800 Kr. mod ca. 1:J,000 kg til 
en Værdi af ea. 53,280 Kr. i UH8. 
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FisE eriselskabet for Viborg og 
Omegn 

blev tilstaaet et Beløb af 300 Kr., 
for hvilket Beløb del' leveredeil 
75,000 Stk. 0rredYllgel til Udsæt
ning i Hjarbæk, Virksund og Fiske
bæk Mølle. 

Beretning om Ferskvands
fiskeriet 1919. 

Samlet og udarhejdet af 

J. Chr. L. Løfting. 
Fers!, \'" n tls-l'isl<el'iinspelitør. 

Den følgende Oversigt over Fang
sten i en Del af vore ferske Vande, 
samt over de foretagne Udsætnin
ger af Yllgnl og Sættefisk af for
skellige Arter er som sædyanlig ud
arbejdet cfter indsendte Besvarel
ser af Spørgeskemaer. 

Klækning og Udsætning i fri Vande i 1919. 

A. Laksefisk. 
De van'5kelige Afsætningsforhold 

m. m. har fremdeles bevitket, at 
adskillige af 0rred -Dam brugen e har 
indstillet Driften. 

Af Laks har der ingen Udsæt
ning fundet Sted. 

l jydske Vandløb fra "Frøjk" er 
- foruden 70,000 112 Aars Havør
red, der er bleven leveret til 01'-

redforsøgsvande - udsat 60,000 
Havørredyngel og 30,000 1/2 Aars 
Bækørred i Tilløb til liingkøbing, 
Stadil og Nissum Fjorde. Der klæk
kedes paa "Frøjk ii tillige 40,000 
Stk. Lakserogn fra Storaaen, og 
Yngelen sattes til Opdrætning i An
staltens Damme til senere Udsæt
ning i Storaaen og SkemaaelI. 

fra Ravnillg Dambrug er udsat 
40,000 Stk. Havørredyngel og 10,000 
Bækørredyngel i Vejleaa. Fru Lys
bro er uusat 10,000 Stk. Bæk- og 
Søørredyngel i Funderaa, og ende
lig er der i Aakjæraa udsat 35,000 
Stk. Havørredyngel. 

l Viborg Søerne er udsat 20,000 
Stk. Regnbueørredyngel. 

Fra sjællandske Vandlob forelig
ger kUli Oplysninger om Udsætning 
af (:a. 60,000 Stk. Havørredyngel i 
Fakse- og Lilleaa. 

Paa Bornholm er Klækningen og 
Udsætningen af Yngel i Vandløbene 
sat bedre i System end i andre af 
Landets Egne. Der er som bekendt 
oprettet Regulativ ved en betyde
lig Del af Vandløbene, og Rognen 
af de i disse i Fredningstiden fan
gede Ørreder leveres til Klæknings
anstalten i Hønne, hvorfra igen Vand
lø bet fa ar en Del Yngel til bage
leveret. 

Bngan 

leveret Rogn 433,000 
udsat YngeL 31>0,000 

~Inlehyna Blykobbena Stulllpen 

358,000 
125,000 

Læsaa GyldelHHl 

90,000 
35,000 

40,000 350,000 
30,000 200,000 

Dyndaleaa Øleaa 

leveret. Hogn 56,000 60,000 
udsat Yngel. 25,000 

110,000 
50,000 

I 01eaaen udsattes 30,000 Stkr. 
3 Maaneder gI. Sættefisk. 

(Her følger en Oversigt over 

Fangsten i en Del af vore ferske 
Vande, da den, paa Grund af For
holdene, næppe giver noget helt til-
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forladeligt Billede af Ferskvands
fiskeriets Udbytte, udelade vi den). 

Red. 

B. Andre Fisk. 
Gedde. Ved Brahetrolleborg klæk

kedes 100,000 Stk. Rogn, hvoraf 
50,000 Yngel udsattes i Nørresø 
o. s. v. 

I Tissø udsattes ligeledes 50,000 
Stk. Yngel. 

I Haraldsted Bø 4,000 Stk., i U1sø 
Sø 10,000 Stk. og paa Foranstalt
ning af Eng~stofte udsattes i Maribo 
Sø 20,000 Stk. 

Aal. Indførsel af Aaleyngel fra 
England har ikke fundet Sted i 
1f119. 

Oll Udsætning af Aaleyngel og 
Sættefisk er der iøvrigt indgaaet 
følgende Oplysninger: 

I Bygholm og Vesløs Vejler ud
sattes ca. 1 Mill. Stk., i Arresø 
100,000 Stk., i Søer ved Skjoldllæs
holm 40,000 Stk., i Sorø Søerne 450 
kg. Sætteaal, i Gyrstinge Sø 150 
kg og i Haraldrstedsø 3,000 Stk. 
Sætteaal. 

Om Udsætning af Karper - for
mentlig større 2 Aars Karper - i 
en Del af vore Søer foreligger der 
Indberetning, saaledes om 2,000 fra 
Sorø, 2,000 fra Gyrstillge, 5:000 fra 
Skjoldnæsholm, 1,400 fra Viborg. 

Med Hensyn til Arbejdet i Aa
rets Løb skal anføres, at der for
uden almindelige Sager Administra
tionen vedrørende (Dispensationer, 
U dplantning af Fiskeyngel, Regula
tivvande o. lign.) har været for
skellige Spørgsmaal om Foranstalt
ning til Varetagelse af Fiskeriets In
teresser ved de under Udfølelse væ
rende Anlæg af Vandkraftstationer. 
Endvidere har Fiskeriinspektøren 
været tilkaldt til og deltaget i For-

handling i forskellige Kommuner, 
ved Landvæsenskollmissions Møder 
og Vandsynsforretninger angaaende 
Virkninger nf Vandforurening hid
røren de fm Fabriksanlæg og For
anstaltninger til UskadeliggørtJlse 
af Kloakvand fra Kommuner. 

Som i Aaret forud er ligeledes i 
1919 Tilsynet med Anbringelse af 
Aalepas varetaget af Fiskerikon
trollen. I alt er der i 1919 i det 
jyds ke Distrikt til set 3(;0 Aalepas 
i Øernes Distrikt ca. 250 Aalepas, 
hvoraf adskillige er tilset gentagende 
Gauge. Vejledning ve.} Indretning 
og Opstilling af Aalepas er derhos 
ydet overalt, hvor det fandte for
nødent. Den i 1916 paabegyndte 
Indsamling af Statistik over Fiske
riet i de i Forbindelse med Vand
møller o. a. Stemmeværker fore
fundne faste Fangstindretninger er 
fortsat i 191 n; men Resultatet har 
ikke ganske svaret til Forventnin
gerne. Noget til Offentliggørelse 
brugbnrt Materiale skønnes der i . 
alt Fald ikke endnu at staa til 
Raadighed. 

Foruden de til Tilsyn fornødne 
Midler var der for Finansaaret 
1919/20 paa Foranledning af Fersk
vandsflskeriforeningen som første 
Del af en 5-aarig Bevilling til "I:<'or
søg med 0rredvande" stillet 4,200 
Kr. til Raadighed. Forarbejderne 
til disse Forsøg Iværksættelse er 
kun tildels afsluttede, og nær
mere Beretning om Forsøgene:; For
løb eller om Muligheden for deres 
tilfredsstillende Gennemførelse kan 
derfor ikke for Tiden afgives. 

Til Anlæg af og Forsøg med Fi
skedamme i Statsskovene efter Sam
raad med Direktoratet for Stats
skovbruget var der endvidere for 
Finansaaret bevilget et Beløb paa. 
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3,000 Kr. Af disse Midler er en 
Del kommen til Anvendelse ved An
læg af Fisk~damme m. m. paa 
Nøddebo Distrikt. Heller ikke om 
Resultatet af disse Forsøg kan der 
for Tiden udtales noget nærmere. 

Den 20. Marts paabegyndtes Aa
reis Undersøgelser af de ferske 
Vandes Fiskeriforhold og fortsattes 
i April-Maj Maaneder ved Furesø, 
hvor navnlig Geddens og Aborrens 
Legeforhold studeredes. I Juni 
Maaned undersøgtes Silkeborg t>ø
erne, der hidtil kun har været be
søgt om Efterl;laret. Den øvrige 
Del af Aaret benyttedes dels til 
Laboratorie arbejder, dels til Udar
bejdelse af en foreløbig Oversigt 
over de forskellige Fiskearters Bio
logi; idet der dog samtidig i Furesø 
foretoges forskellige mindre Under
søgelser, til hvilke der ikke behø
vedes fremmed Hjælp. Den første 
Beretning om Undersøgelserne (1. 
Fiskeriundersøgelser i Furesø og 
Hampen Sø) udsendtes i 1919. 

H vor bærer. det hen? 
-o-

Der er foregaaet ,store Forskyd
ninger i alle Forhold ogsaa i vort 
Lands offentlige og private Fiske
ri'er, i kunstig Fiskeavl o. s. v. 

Der er Grund til at spørge: hvor 
bærer det hen med vor Fiskeavl, 
vor Damkultur? Tiden er vanske
lig for Fiskerierhvervet, for Fiskerne 
i vore offentlige Vande. Fiskered
skaberne er kostbare) Arbejdsløn
nen stor og for Fjordfiskernes og 
Havfiskernes Vedkommende er 'Pe
troleumspriserne nu naaet en saa
dan Højde, at Fiskerne maa ind
stille Fangsten af Frivandsfisk, hvis 
Pris paa Markedet ikke staar i 

Forhold til Udgifterne ved Fang
sten og Ilandbringelsen af denne. 

En Standsning i dette Fiskeri 
vil bevirke en Standsning af Avlen af 
vore Damfisk, Ørred, der næres af 
Affaldsfisk fra Saltvandsfiskeriet. 
Men forhaabentlig vil der af Rigs
dag og Regering drages Om
sorg for, at det offentlige Fiskeri 
kan blive fortsat efter betydelige 
Nedsættelser af Petroleumspriserne. 

Kulpriserne har ligeledes naaet 
en Højde, som bringer Forskydnin
ger, der griber ind i Fiskeriet j 

vore offentlige Vandløb og de mange 
projekterede Kraftanlæg vil bevirke, 
at det bærer hen imod en total Øde
læggelse af de Fiskearter, navnlig 
Lakse- og Ørre~arter, der vandrer 
op ned i salte og ferske Vande. 

Den af Rigsdag og Regering ud
givne og stadfæstede Lov: "Dan
marks Vandkraftlov" vil, hurtigere 
end vi maaske aner, lægge Beslag 
paa vore Aar og Bække for et nyt 
Kredsløb, elektrisk Kraft og Lys, 
spredt ud over Landet. 

Især de Vandløb, som har rige
ligt med Fald og som fornemligst 
er egnede til Laksefiskenes Forme
ring, vil blive anvendte til elektrisk 
Drift. 'Smaa og store Værker har 
allerede rejst sig baade her og der; 
og eftersom disse viser sig :at være 
rentable Foretagender af blivende 
Værdi, vil disse Foretagender skyde 
op som Paddehatte, da Vandkraft
loven har ryddet Hindringprne af 
Vejen for disse Værker. 

Om den kunstige Fiskeavl kan 
det siges, at den er forholdsvis 
ung. i 'Tjenesten. Den faste og 
sikre Tro paa dens Berettigelse og 
dens vedvarende Rentabilitet var 
ikke naaet til alles Bevidsthed, da 
Krigen kom. Der havde indtil da 
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været for megen Spekulationshumbug visse Fiskearter, der ellers vil gaa 
i don kunstige Fiskeavl. Fortsat Ud- til Grunde, 
vikling af de indvundne Erfaringer Og sall. foreligger der en Opgave 
blev forsømt. Der profiteredes kun for Foreningen, idet den maa træde 
af de først indvundne Erfaringer. vejledende til ved Besættelsen navo
Da Modgangen kom viste det sig, lig med Aalefaring i de vældige Op
at den bærende Kraft manglede. stemningsarealer fOl'ao de mange 
Det ene Fiskeri efter det andet Værker. 
lagde op; enkelte med et Udbrud; Sæd og Høst maa ikke ophøre. 

for Hosten gdar Sæden. "Fiskeavl er det rene Hum bug". }fen forud 
Kan være, at kunstigt avlet Fi

skekød kan henregnes til Luksus-
varer, men det vil i hvert Fald 
staa højere i sin Orden end ad
skillige Luksusvarer som Asparges, 
Tobak, Alkohol, o. a. og kan ran
gere med kunstigt Smør (Margarine). 

Smidt Nissen. 

Ca. 5000 Stk . Karper. 
l-aarige, eventuelt 2000 Slk. garan

lerel 2-aal"ige, mindst '/2 Pund Styk
ket. ønskes til Købs nu ellel' til For
aaret. Tilbud med Opgivelse at' Pris og 
Størrelse udbedes. 

N. P. PETERSEN, 
Fiskeriet i Vamdrup. 

Sættefisk 
af Regnbue- og Bækørred sælges 
storre og mindre Partier. 

Dollerop DalOknltor. 
Skjelhøje. 

Sall. vidt naaede den kunstige' 
Fiskeavl. at den bevistt', at deu 
ikke var Humbug. Vi ved nu god Be
sked med kunstig Befrugtning og 
Klækning af forskellige Fiskearter, 
Vi Vfl.r ogsaa stærkt i Færd med at 
faa et sikk'ert Tag pall. at opdrætte 
disse Fisk til nogenlunde gode 
Bordfisk, samtidig med at det blev YNGLE-KARPER. 
et rentabelt Foretagende. Saa kom 5-6 Aar gamle af bedste Afstamning 
imidlertid Krhren og ødelagde det og vejende 5-6 Pund Stykket samt i 

~ el i\ntal af 3 Hunner og 6 Hanner øn-
tyske Marked for os. Før det atter skes til Købs. 
kommer paa Fode kan vi næ!)pe N·.r· P~)TERStJNt , Ihskenet, Vamdrup. 
gøre os grundet Haab om atter at l; • :1 

faa vore Damkulturer til at svare: SÆTTE-SUDER tIl Salg. 
R 

. I. egnIng. Et større PartI 1- og 2-aarige Suder, 
9-18 cm, samt SUDER·YNGEL fra i 
Sommer, ca. 5-6 cm, ønskes solgt i 
Efteraaret snarest. Egner sig fortrin
lig til Udsætning i Søer samt slørre 
Tørve- og Mergelgrave. 

Hvis vi kan se, hvor det bærer 
hen for vort offentlige Fiskeri i 
vore salte og ferske Vande, da maa 
Fiskeriforeningen føle sin Eksistens
berettigelse og dens Arbejde, maa 
da sættes ind pall. Bevarelsen af 

Eventuelt kan del' hyttes med 1- eI
ler 2-aarige Karper. 

N. P. PETt)RSEN, 
Fiskeriet, Vamdrup. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Bjneæg. Yngel og Sættensk af Bæk-, 1{llde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Rarpm' og Suder til bll
lig.te Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Sud@r købes 
0i:' afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Øl'l'edarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæu, Yngel og~ Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges . 

.8JJ~8d8K f/)amKultur. 
Telegl'.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmede 
Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
t'iSC)I)lftIIlUUUK, Bel·li .. 40, 

Lehrtel'stl'RS8e 18-19. 

Telegr.-Adr.: t"'orellenllandel. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussell-Krogh. 
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Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad, 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

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

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

Bestyrelsen. Aarskontingent 6 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

I. December. 1920. 

Indhold: 
Sveriges Fiskeri i Aaret 1918. 
Norges Ferskvandsfiskeri i 1917. 
Fiskeriet i Viborg Søel'ne. 
Foredrag af Fiskeridirektør Mortensen 

ved Fiskeristævnet i Fredericia. 
Annoncer. 

Sveriges Fiskeri i Aaret 
1918. 

Iftg. "Svensk Fiskeri-Tidsskrift" er 
der i Aaret 1918 opfisket 136,303,741 
kg Bavfisk i Sverig. (I 1917: 
108,260,655 kg)endvidere 23,255 Sne
se Hummer, 144,555 kg Rejer, 2,872 
Snese Krabber og 4,671 Snese østers 
til en samlet Værdi af 84,800,046 Kr. 
ei 1917: 48,462,356 Kr). 

Af de vigtigste Fiskeslags har 
Fangsten udgjort i Vægt og Værdj 
resp: Sild e og Stømning) 103,949,336 
kg47,363,173Kr.; Torsk 5,768,693 kg 
6,547,053 Kr. j Makrel 7,531,953 kg 
5,794,580 Kr.; Kuller 5,221,614 kg 
5,387,422Kr.; Aa1884,351 kg3,179,732 
Kr.; Hvidling 2,282,252 kg 1,710,358 
Kr.; Rødspætte 670,817 kg 1,108,149 
Kr.; Gedde 487,915 kg 1,063,361 Kr. 

Ved at sammenligne disse Tal 
med Tallene fra det danske Salt
vandsfiskeri vil man finde, at for 
Svenskerne er Sildefiskeriet abso
lut dominerende, medens Rødspæt
te- og Aalefiskeriet spiller den stør-

ste Rolle for de danske Fiskere. 
Angaaende det svenske Ferskvands

{isked opgives dette for Aaret 1918 
til 7,882,338 kg Fisk og 355,025 Sne
se Krebs til en samlet Værdi af 
13,407,233 Kr. 

Fangstmællgden og Fangstværdien 
af de forskellige Slags har været j 
Gedde 1,441,942 kg 3,015,734 Kr.; 
Aborre 1,219,495 kg 1,788,891 Kr.; 
Helt 763,509kg 1,607,097 Kr. j Skal
le 731,023 kg 472,020 Kr.; Brasen 
683,274kg793,729 Kr.; Knude720,432 
kg 736,744 Kr.; Heltling 304,701 kg 
36(j,246 Kr.; Sandart 273,018 kg 
813,075 Kr.; AaI211,577 kg 708,181 
Kr.; Laks 192,877 kg 1,211,440 Kr. 

At Gedden er den vigtigste Ind
søfisk i Sverrig fremgaar af oven
staaende. Den udgør saaledes 21 % 

af Mængden og 22,5 0J0 af Værdien 
af hele Ferskvandsfiskeriet. 

Beretningen meddeler endvidere, 
at Damkulttwerne er forøget en Del. 
Det opgives at være 1,213 Fiske
damme paa tiLsammen 1,683 Hektar. 
Fra disse Damme er solgt: Karper 
33,128 kg 106~574 Kr.; Suder 16,978 
kg 52,385 Kr.; og anden Fisk og 
Yngel 21,8fil Kr.; ialt 180,820 Kr. 

Hele Sveriges Fiskeri anslaas der
efter til at have givet ca. 100,000,000 
Kr. i Aaret 1919. 
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Norges Ferskvands
fiskeri i 1917 

Formanden, Malermester S. Sø-
1'ensen, bød Velkommen og aflagde 
Beretning om Virksomheden i det 

opgives ifølge Fiskerinspektørens forløbne Aar. Aaret maa betegnes 
Beretning til for Laks og Havørreds som et roligt Aar, idet der ikke har 
Vedkommende til en Værdi af fundet større Opfiskninger af Ukrudt. 
2090000 Kr. fisk Sted. Afsætningsforholdene har 

Af Beretningen fremgaar, at der nemlig været saadanne, at Opfisk
som Statsbidrag til private Udklæk- ningen ikke har kunnet betale sig. 
ningsapparater ved Lakseelve er ud- Efter at Salg til Tyskland viste sig 
betalt i Aaret 1917 2070 Kr. umuligt, blev der sidste Foraarfor-

Fra Statens Udklækningsanstalter I søgt Eksport til England, og denne 
er der i Aaret 1916-17 udsat gik ogsaa ret godt og gaven Ind-
456000 Lakseyngel i Anstalternes tægt af 970 Kr., indtil Sømands
Damme fra Begyndelsen af Juni til strejken lagde sin klamme Haand 
14. September. Af denne Yngel over Eksporten: Fisker Jensen har 
er ca. 6H()00 Stk. eller 15 Q/o gaaet sat sig i Forbindelse med England 
tabt enten ved Død eller ved at for at skaffe oplyst, hvorledes Sa
vandre gennem Damgitrene. gel'ne nu stlller sig for Eksport. 

Beretningen, som ogsaa bringer Af Aal er der i Efteraaret kun op
en Del Oplysninger om Fiskerifor- fisket et Par Hundrede Pund, og i 
søg og Fiskeriundersøgelser der er Sommer for 1000 Kr., der er solgt 
foretagne i Aarene 1918 og 1919, her i Byen til en Pris al 1 Kr. 50 
meddeler endvidere at Forsøgsle- Øre til 1 "Kr. 75 0re. 
der Dr. Knut Dahl har holdt Fo- Formanden omtalte dernæst Over
redrag i Norges Landbrugsskole I før s el en d. 26. Februar af gydefær
Vinteren 1918 og at samme Fore- dige Aborrer fra Gudemtaen til Vi
dragsholder agtede ~t afholde en borgsøerne, hvilken Ekspedition i en
mindre Foredragsrække om Fersk- hver Hf:lnseende var velykket, lige
vandsfiskeri paa Landbrugsbøjsko- som han gav udførlige Oplysninger 
len Vinteren 1919. Endvidere er om Sygdommen blandt Aborreynge
der paa Norges IJandbrugshøjskole len i Søerne sidste Sommer og om
paa Skovbrugs elevernes Foranstalt- talte i den Anledning Magister Ot
ning "blevet afholdt en Serie paa terstrøms Konstatering af Dødsaar-
10 Forelæsninger i Fiskerilære, sagen, som tidligere er omtalt her 

Fiskeriet i Viborgsøerne. 
Viborg Fiskeriforenings Gene

ralforsamling i Aftes. 

Viborg Fiskeriforening afholdt 
Torsdag d. 15. November ordinær 
aarlig Generalforsamlingpaa Af
holdshotellet; desværre var Gene
ralforsamlingen kun svagt besøgt. 

i Bladet, samt en i disse Dage mod
tagen Skrivelse fra Dr. C. Wesen
berg-Lund ved Universitetets fersk
vandsbiologiske Laboratorium, hvori 
det med Hensyn til Viborgsøerne 
bl. a. hedder, at Vandets enorme 
Masser af Svæv kan være faretru
ende for 'Fiskene, idet det øger Som
mertemperaturen og forringer Ilt
indholdet i Vandet. Det er derfor 
værd at have sin Opmærksomhed 

1 
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henvendt paa en Bremsning af Plan
væksten. 

Aaleyngel lykkedes det os ikke at 
faa fra England i Foraaret, ligele
des paa Grund af Sømandsstrejken, 
men der er nu nogen Udsigt til, at 
vi fremtidig ikke behøver at være 
afhængig af England i den Retning. 
Efter Beretninger i tyske Fiskeri
blade finder der nemlig hvert Aar 
en betydelig Opgang af Aalefaring 
Sted ved Højer og Tønder, og Dr. 
Hoffmeyer, Sorø, rejser nu paa en 
Bevilling fra Landbrugsministeriet 
til Højer Sluse for at undersøge 
Betingelserne for Fangst af Aalefa
ring; viser Betingelserne sig gun
stige, er det Meningen, at der op
rettes en Station ved Højer til Fangst 
og Forsendelse af Aalefaring. For
manden slog i Forbindelse med sin 
Omtale af Aalefiskeriet paany til 
Lyd for Erhvervelse af Aalekisten 
ved Sønder Mølle. 

Der er i Dammene og Bassinerne I 

i Asmildkloster Skov i Aarets Løb 
udsat i alt 26500 Stk. Regnbueør
redyngel ; den mindste Dam og Bas
sinerne tømtesforinden, og den æl-I 
d t'e Yngel udsattes i Søerne. 

Suder og Karper udvikler sig I 
godt i Søerne. 

Han bad Medlemmerne stedse ha- I 
ve deres Opmærksomhed henvendt 
paa, at Dammene var i god Orden 
og eventuelt paatale Forholdene. 

Beretningen godkendtes. 
Kassereren, Skomager V. Bjm'g

sted, aflagde det revidere Regnskab, 
som godkendtes. Kassebeholdnin
gen er 119 Kr. 58 Øre og :Med
lems antallet 128. I 

Regnskabet godkendtes. I 
De afgaaende Bestyrelsesmedlem. I 

mer, FiskehandlerLaurberg-Schmidt, 

Drejer Eskildsen og Skomager V; 
Bergsted, genvalgtes. 

Under »Eventuelt" drøftedes ad
skillige Spørgsma.al. Forskellige 
Talere oplyste bl. a., at Aalestang
ningen sidste Aar havde givet et 
godt Udbytte. 

Sagfører Handberg omtalte :E'or
holdene med Hensyn til Sandarten 
i Haderslev Dam; der faar de Yn
gel i Form af Sættefisk fra Kiel, 
og for saa vidt det skulde vIse sig, 
at Sandartrognen ikke skulde have 
udviklet sig i Vihorgsøerne, kunde 
det tænkes, at vi her paa samme 
Maade kunde faa Sættefisk. 

Efter Generalforsamlingen konsti
tuerede Bestyrelsen sig i et .Møde 
med S. Sørensen som Formand, 
Laurberg-Sehmidt som Næstformand, 
Eskildsen som Kasserer og Iland
berg som Sektretær. 

Man vedtog endvidere at indmel
de Foreningen i den heJe Landet om
fattende Ferskvandsf1skeriforening. 

Foredrag af Fisk~ridirektør 
Mortensen ved Fiskerstævnet 

. Fredericia. 
(Sluttet.) 
-0-

Her i Landet mere end tredob
ledes Værdiudbyttet, og Vægtudbyt
tet steg med henved 50 Ofo i For
hold til 1913, og udgjorde i 1916 
ca. 92,5 Mill. kg til Værdi ca. 58 
Mill. Kroner, og Bruttoindtægten pr. 
Fisker tredobledes i Forhold til 
H113. Der udførtes i alt ca. 70 
Mill. kg Fiskevarer til en anslaaet 
Værdi af ca. 37 Mill. Kr. eller ef
ter Vægt over dobbelt saa meget 
og efter Værdi henved 3 Gange saa 
meget som i Perioden 1912/14. 
Efterhaanden optoges ogsaa Udfør-
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selen vestpaa igen, men det ganske 
overvejende "Marked laa mod Syd. 

Landets øvrige Udførsel af Føde
varer i samme Tidsrum holdt af for
skellige Grunde ikke Trit hermed. 
Saaledes holdt Vægtmængden af Ud
førselen af Smør, Æg og Flæsk sig 
omtrent kontant i 1914 og 1915 for 
derpaa at synke i Løbet af 1916 
med henved l/e. 

I Svet-rig forøgedes Kvantiteten 
af Fangsten ikke under de to før
ste Krigsaar; den holdt sig nogen
lunde kontant med noget over 100 
Mil!. kg. kg men V ærdiudbyUet, 32 
Mil!. Kr. i 1915, blev paa Grund 
af højere Priser - især paa Silden 
~ henved dobbelt saa stort som i 
1914, og noget større (ca. 5,5 ~'fill. 
Kr.) end det tilsvarende danske. 
Paa Grund af det svenske Land
brugs svigtende Evne til at forsyne 
Befolkningen tilstrækkeligt, blev det 
dog snart nødvendigt for Sverrig 
at reducere Fiskeudførselen. Al
lerede i Slutningen af 1915 kom 
der delvis Forbud mod Udførsel af 
salt Sild (Strømningen), og efter
haanden som Forholdene blev van
skeligere, fulgte i første Halvdel af 
1916 en lang Række Udførselsfor
bud overfor ferske og tilberedte Fi
skevarer, alt paa et Tidspunkt, hvor 
der i Danmark endnu ikke havde 
fundet nogen Indskrækning Sted af 
den fri J;'iskeomsætning med Om
verdenen. 

I Norge blev Fiskerierne endnu 
mere end i Sverri g paa Grund af 
det mere og mere prekære Ernæ
ringsspørgsmaal af stigende Værdi 
for Befolkningens Forsyning. Al
lerede i ] 915 og i Løbet af Som
meren 1916 blev der ved at fast
sætte Maksimalpriser og paa anden 
Maade truffet Foranstaltninger til 

at skaffe Publikum tilstrækkelig og 
billig Fisk. Fiskeriet stod imidler
tid snart overfor en truende Man
gel paa Produktionsmidler, og i Lø
bet af 1916 blev der derfor meu 
England truffet den i sin Tid me
get omtalte Ordning, hvorved det 
blev Norge muligt at opretholde 
Fiskerierne paa Basis af engelske 
Tilførsler, samtidig med at det flet' 
fik sikret sig Købere til det store 
Fangstoverskud, hvoraf England 
overtog Hovedparten, medens en 
min dre Del fordeltes procentvis til 
andre Lande. Næste Aar ophørte 
denne Overenskomst at beataa, og 
den norske Stat overtog derpaa i 
hvert Fald for en Del Fiskeriets 
Prod uktion til faste Priser. At 
1916 ogsaa for de norske Fiskere 
blevet godt Aar, fremgaar bl. a. af, 
at det samlede Udbytte af Fiskeri· 
erne, d. v. s. Fiskernes Bruttoge~ 
vinst, androg over 180 Mil!. Kr., 
eller over dobbelt saa meget som i 
1915 (ca. 75 Mill. Kr.), og henved 
3 Gange Udbyttet i 1914 (62 Mill. 
Kroner). 

Her i Landet blev det i de føl
gende Aar af forskellige, tvingende 
Grunde nødvendigt at begrænse Ud
førselen til en vis fastsat Størrelse 
under Statens Kontrol og Garanti. 
FiskeordniJ,1gen traadte i Funktion 
i Foraaret 1917 og bestod til efter 
Krigens Ophør. Vor Udførsel af 
Fiskevarer synker derved i 1917 
ned til under J/2 og i 1918 til uno 
derI/s af det i 1916 udførte Kvan
tum. Landets øvrige Udførsel af 
Fødevarer viser ligeledes stærk til
bagegang i disse 2 sidste Krigsaar. 
Reduktionen i Udførselen er her 
endda stærkere end for Fiskevarerne, 
saaledes at medens der herfra Lan
det i 1916 udførte::, henved 3 Gan" 

1 

1 
j 

, 
I 
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ge saa meget Smør og Flæsk som 
Fisk, ialt 200 kg, sank U dførsels
mængden af disse Varer (ca. 17 
MilL kg) i 1918 ned til lavere end 
Fiskeudførselen (ca. 20 Mill. kg). 

Mangelen paa Produktionsmidler 
til Fiskeridriften blev baade her i 
Landet og i vore Nabolande mere 
og mere følelig, og i Forbindelse 
med stigende Priser paa alle Nød· 
vendighedsartikler blev Situationen 
tilsidst saadan, at man i Løbet af 
1918 her i Danmark skred til de 
nu saa velkendte Foranstaltninger, 
Redskabsrationeringen m. m.; til 
hvis Gennemførelse der af Staten 
stilledes ret betydelige Pengemid
ler til Raadighed, og hvorved der 
opnaaedes at hjælpe Erhvervet saa 
godt som det var muligt over de 
værste Mangler. Noget isamllle 
Retning fandt Sted i Norge i Kri
gens sidste Aar, omend under au
dre Former, og Hjælpen var her af 
forholdsvis mindre Ou.1fang. Deri
imod synes der ikke i Sverri g, ud
over Kontrol med Petroloumsfor
bruget, at have været forsøgt noget 
tilsvarende. 4tige saa lidt har man 
der og ejheller i Norge haft noget 
tilsvarende til den Lov om Arbejds
løshed understøttelse for Fiskere, 
der i Vinteren 1917-18 gennem
førtes her i Landet, og hvorefter 
ca. 5,0 Mill. Kr. udbetaltes. 

Hvad Fiskepriserrie angaar, da 
holdt de sig her i Landet i Aarene 
efter 1916 ret højt og konstant, og 
da Totaltangsten efter Vægt baade 
i 1917 og 1918 nogenlunde laa som 
i et Normalaar før Krigen, blev det 
samlede Pengeudbytte henholdsvis 
ca. 35,1 og ca. 41,7 MilL Kr., og 
dermed Fiskernes Bruttoindtægt over 
dobbelt saa stor som i 1912-1913. 
En Stigning, der imidlertid ikke 

paa alle Omraader holder Trit med' 
Prisstigningen i det hele taget. 

Med Krigens Ophør bedredes For
holdene langsomt her og i vore 
N abolande, og den første Halvdel 
af 1919 var i høj .Grad præget af 
denne Opgang ogsaa for Fiskeriets 
Vedkommende. Desværre blev Bed
ringen jo ikke af Varighed. De 
kender alle de Vanskeligheder, 
der siden da har rejst sig for Er
hvervet, Valutaspørgsmaalet frem
for noget andet. Var det ikke kom
met, vilde vi i lU 19 have faaet et 
nyt Rekordaar for Erhvervet. Nu 
blev det samlede U dhytte knap sall. 
stort som i H1l6 (ca. 54 ~1il1. Kr, 
imod ca. 58 Mil!. Kr., og ca. 89 
Mil!. kg imod ca. 92 Mil!. kg i 
191G). Kommer de 2 Aars Udbyt
te saaledes noget nær hinanden, 
sall. maa det imidlertid erindres, at 
medens man i 1916 endnu arbej
dede med Forholdsvis smaa Drifts
udgifter, saa er disse i 1\)19 steget 
ganske betydeligt, hvorved Netto
gevinsten naturligvis reduceres til
svarende. 

Som Forholdene nu ligger for 
vort Hovedl1larked, kan jeg efter 
de gentagende forgæves .Forsøg pall. 
at opnaa en Ordning kun sige, at 
saalænge Fiskeimporten til dette 
ikke frigives og saa længe de lave 
Valutakurser skal søges hævet bl. 
a. ved gennemført Begrænsning at 
al Import, er der i V~rkeligheden 
ringe Udsigt til Bedring. Der hø
rer nu en Gang to Parter til at 
gøre en Forretning; de,t er ikke nok, 
at vi gærne vil sælge, naar det er, 
som det nu en Tid lang hal været, 
at der ikke hos den anden Part, og 
overhovedet intet andet Sted, eren til. 
svarende Trang og Vilje til atknytte 
Forbindelsen og aftage Varerne. 
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De Forsøg der har været gjort 
paa at faa Aftaler i Stand ad pri
vat Vej, kan vistnok ikke siges at 
friste til yderligere Forsøg forelø
big. Heller ikke noget, der svarer 
til den saa me~t omtalte Kredit
ordning, der for en mindre Del af 
Udførselens Vedkommende fra norsk 
Side er indgaaet med Tyskland, la
der sig formentlig gennemføre paa 
en saadan Maade, at det vilde be
tyde mere end en rent forbigaaen
de Bedring, hvis Værdi muligen 
vilde vise sig ret omtvistelig. 

'Yi er derfor indtil videre henvist 
til, som det jo stadig bliver prøvet, 
at søge Afsætning i alt Fald for en 
Del af Produktionsoverskudet paa 
andre Markeder, og maa saa iøvrigt, 
næst at faa Hjemmeforbruget dre
vet saa højt i Vejret som muligt, 
se Tiden an og staa rustet til at 
tage fat. Der er i denne Forbin
delse Grund til med Glæde at hil
se de Virksomheder Velkommen, 
der i de seneste AaI' llar taget Be
arbejdelse af de ferske Varer op 
og haabe, at dette Felt, hvor der 
synes mange naturlige Betingelser 
til Stede, maa kunne udvikles til 
Gavn og Glæde for Erhvervet som 
Helhed som for Landet. Det vilde 
være et smukt Maal, om vi paa 
dette Omraade knnde naa til i det 
væsentlige at tilfredsstille Landets 
Behov med vor egen Produktion, 
foruden at .der formentlig altid vil 
!!ltaa Markeder aabne andre Steder 
for virkelig første Klasses, konkur
rencedygtige Varer. 

Det gælder her, som for Fiske
udførsel og Fiskeomsætning som 
Helhed, og det kan ikke siges tidt 
nok og stærkt nok, at en omhyg
gelig Behandling fra først til sidst 
af Varen er den første Betingelse 

tor et godt Resultat· Her har vi 
endnu meget at lære. Forholdene 
i Krigsaarene har gjort deros til 
at udvikle megen 81øjhed og Sløseri 
ved Fiskens Behandlingsmaade, men 
dette mad rettes, eUers er Slaget 
paa Forhaand tabt. Og saa en 
Ting til. 

Lige saa vigtig som Varens K va
litet er for Omsætningen, lige saa 
betydningsfuldt er det for denne, 
under hvilke Former den end fore
gaar, at have dygtige Folk til at 
lede Handelen. 

Denne Opfattelse raader vistnok 
ikke alle Vegne, men det er ikke 
destomindre af den største Betyd
ning for alle .I<~rhvervets Udøvere, 
at der haves en vel uddannet og 
godt orienteret Stab af kyndige 
Handelsfolk til Raadighed, og navn
lig naturli gvis, hvor det gælder at 
skaffe Varerne under de forskellige 
Former Afsætning paa et fremmed 
Marked. Denne Side af Sagen m"aa 
ikke undervurderes, hvorimod det 
i denne Forbindelse er af mindre 
Betydning, hvad entej Forretnings
manden optræder direkte i Fisker
nes Tjeneste, eller Fiskerne sælger 
til hfim, og lader ham alene tage 
Risiko og Gevinst ved Varens· vi
dere Omsætning. 

Af hvad jeg her har udviklet vil 
det fremgaa, at der næppe med 
Rette vil kunne siges, at vort Salt
vandsfiskeri har været forsømt eller 
forfordelt fra Statsmagtens Side. 
Det har da ogsaa gennemgaaet en 
Udvikling, som det ingenlunde be
høver at skamme sig over, tværti~ 

mod, vi har snarere Grund til at 
glæde os derover og se med Stolt
hed derpaa. Vi staar saavel i tek
nisk som i anden Henseende fuldt 

I paa Høj de med, ja maaske endog-

~. 
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saa i visse Henseender over, vore 
Naboer, og til Trods for de øje
blikkelige Vanskeligheder tør vi haa
he, at Fremtiden vil byde os Mu
ligheder for en yderligere god Ud
vikling, hvortil de planlagte og be
vilgedf? Havne paa Jyllands Vest
kyst sikkert til Kin Tid vil blive en 
virksom Hjælp. Jeg hører i alt 
Fald til dem, der tror paa Fremti
den fol' Fiskeriet; vi skal ikke helt 
lade os dukke eller forknytte af de 
Skyer, som for Tiden formørker vor 
Tilværelse. Enden paa de værste 
Vanskeligheder er maaske ikke saa 
helt fjern endda. 

Vil man tage Lære af de senere 
Aars Erfaringer, saa maa man, som 
allerede nævnt, bl. a hilse de op
~taaede Virksomheder til Fiskeri
produkters Forædling med Glæde, 
og vi malt søge at udvikle disse 
yderligere, saaledes at vi i hvert 
Faldefterhaanden i det væRlmtlige 
kan dække vort eget Brug ogsaa 
af den Slags Varer, maaske ogsaa 
forsøge at erobre et beskedent Mar
ked udenfor vore egne Enemær
ker, for paa den Mande at anbringe 
noget af vor Overskudsfangst, og 
derved i visse Perioder søge at 
bøde pall. Vanskeligheder ved Af
sætning af de ferske Varer. Men 
jeg kan dog ikke i denne Forbin
delse lade være med at mane til 
en vis Forsighed med Hensyn til· 
Tempoet i denne Udvikling. Man 
maa have tor øje, at den kommer 
til at foregaa paa en sund og god 
Basis, saa Virksomheden vokser op 
i Kraft af sin til enhver Tid for
haandenværende Eksistensberetti gel
se, altsaa ikke bliver et Kunstoro
du'kt, dtlr hænger i en tynd og ~8ik. 
ker Li vstraad. Dette bl. a. ogsaa 
fordi, som det vil fl'emgaa af, hvad 
j eg tidligere har sagt, vore Fiskere 

(Producenterne af Raavarerne) ikke 
til det Brug vil kunne vente at op
naa de højeste Priser for Fangsten. ' 
'Fol' Fiskerne vil det utvivlsomt al
tid give den største Genvinst, naar 
hans Fangst, som hovedsagelig hid
til er sket kan anl;lringes' og om
sættes paa Yerskfiskmarkedet straks. 
Fabrik ationsomkostninger, d. v. s. 
Arbejdsløn og Drift m. m. for de 
nødvendige tidsmæs~ige Virksom
heder, og andre har ingen Konknr
reneemulighed i vore Tider, er nu 
om Stunder meget store, og de er 
ikke lette at nedbringe, man kan 
derfor ikke være i Tvivl om, at det 
Sted, hvor Prisen først trykkes, bli
ver paa Raaprodukterne, hvilket at
ter vil sige en forholdsvis mindre 
Gevinst for Fiskeren. Finkerne er 
derfor meget interesserede i, at 
Ferskfiskhandel og Eksport frem
deles udvikles det mest mulige, saa 
vidt som han jo er den, i hvis In
teresse det først og fremmest er 
paa Førstehaand at opnaa den højst 
mulige Pris, for derved at kunne 
indkassere Hovedgevinsten ved Fang
sten Udbyttet af hans eget Ar
gejde -, hvad han jo dog maa si
ges at være den nærmeste til at 
have et berettiget Krav paa. 

Og saa til Slnt endnu en Gang: 
tag godt Vare paa Fangsterne, be
handel Fisken med den største Om
hu fra først til sidst, og sørg for 
at have samvittigshedsfulde kyndi
ge Folk til at arbejde med dens 
Omsætning. 

Annonceprisen i Ferskvandsfiskeribladet 
er fra 1. Oktober: 
1 Gang .. 
2 Gange ... . 
3 Gange ... . 
6-12 Gange .... . 

24 Gange .......• 
alt pr. l-spaltet Petitlinje .. 

30 Øre 
25 
20 
15 
10 

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. PorUon,sørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. . 

J. O. Ohristensen. 
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Partians-Ørped, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbapestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&9~8d8R fJ)amRultur. 
Telegl'.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &:; P. Jørgen!<Jen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 1(j. 

e 

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

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. 

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

G. Damaschke, 
)<'i8chhandlnnat, Bel'lin 40, 

Lehrtel'stra88e 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenltandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr.Løftin&t, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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lIldhold: 
Fremtidens Lakse- og 0t:redfiskeri. 
Fortegnelse over :\Iedlemmerneaffersk

vandsfiskeriforcl1ingen 1920. 
Aborrefiskeri. 

Annoncer. 

Fremtidens 
Laxe- og Orredfiskeri. 

-0-, 
Da jeg i sin Tid havde anlagt 

min første Udklækningsanstalt for 
0rredæg og begyndte pall, Anlæg 
af Damkultur til rationel Opdræt 
af 0rredfisk, blev jeg opfordret 
af dalevende Fiskerikonsulent, Pro
fessor Arthur Feddersen til ikke 
alene at udvide mit Anlæg, men 
til at virke for, at Folk rundt om
kring i mit Fædreland anlagde 
lignende kunstige Klækkeanstalter 
og Damanlæg ved Vandløbene pall, 
de Steder, hvor der var gunstige 
Betingelser derfor. 

Det var hans Overbevisning, at 
vi ad den Vej kunde skabe en ny 
og indbringende Erhvervsgren i 
vort Land. Han var nemlig sikker 
pall" at vi gik en Fremtid i Møde, 
da man overalt i Europa baade i 
store ogsmaa Vandløb vilde gøre 

F erskvandsfiskeri
foreningen. 

har nu 

886 Medlemmer. 

Brug af Vandkraft til Anlæg af 
Vandkraftstationer ved Hjælp af 
opstammede Vandarealer, hvilket 
vilde virke ødelæggende paa Lax
og 0rredbestanden, idet den vilde 
hindre disse Fisk's Opgang i Vand
løbene i Yngletiden. Følgen heraf 
vilde blive, at Mængden af disse 
Fisk i Aaernes Løb ville formindskes 
og dermed ogsaa Fangsten af disse 
Fisk i de ferske Vande og Fjordene. 

Tiden viser nu, hvor forudseende 
Professoren var. Under Verdenskri· 
gen meddelte Dagbladene os af og 
til om de store Planer, man rundt 
omkring i Tyskland drøftede angaa· 
ende Anlæg af store Kraftstationer 
rundt omkring ved Landets Floder; og 
som jeg omtalte i min forrige Ar
tikel, omgaas man nu ogsaa her i 
vort Land med den samme Tanke. 
Siden da har en Forening af Sag
kyndige været hos Ministeriet og 
Rigsdagen med en storslaaet Plan 

(Fortsættes Side 187). 
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Fortegnelse .. 
over 

Medlemmerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 
1919. 

Klasse A. EHkelte Medlemmer. 
l Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
l S., Fiskemester, Lundgaard Fiskeri, V ('jen. 
l Alberts, R. Fiskerifp., Vindt Mølle, Rønbjerg. 
1 Aagaal'd, Birger, Fiskeriinspektør, Landbrugsdepartementet, Kristiania. 
l Aalborg Bys- og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
1 Bech, Kammerherre, HofjægtJrmester, Engelholm, Vejle. 
1 Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
1 Beldring, Direktør, Nørrevoldgade 2, København K. 
l Behm, C., Erikslund, Sverrig. 
1 Bendtzen, G., Købmand, Aalborg. 
1 Berthelsen, G., Konsul, Ringkjøbing. 
l Bie, J. A., cand. polyt. Brygger, Hobro. . 
1 Biologisk Station ved Dr. phil. C. G; Joh. Petersen, BrE'vpostkont., }{bh. 
1 Bille-Brahe-Selby, Greve, Rønninge-Søgaard pr. Ullelslev. 
1 Bodenhoff, Løjtnant, Kloster l\[ølle pr. Skanderborg. 
1 Boetii.is, Carl, aut. Revisor, Svinget 2811., Kbh. C. 
l Borch, Alfred, E., Fiskeriieksportør, Kolding. 
1 Brandt, Carl, Oberst i Artilleriet, Holbæk. 
l Brammer, Carl, Fiskerieksportør, Frederiksværk. 
1 Brasch, Proprietær, HaraJdsmark pr. Hinnerup. 
l Brun, Fabrikejer, Brunshaab, Aalborg. 
l Buhl, P., Engholm, Gjesten. 
1 Jørgen, Lindum pr. Sindal. 
l Buoch Bunde, Aarhus. 
l Bruhl, Dr., Potsdammers1r. V. 105a, Berlin ø. 35. 
l BrUnings-Hansen, Godsejer, Ebberup. 
1 Bydekarken, Henry, Fischzuht, Rendsboeg. 
] Bøving-Petersen, Magister. GI. Kongevej 157, Kbh. V. 
l Cassias, Handelsmand, Holsted St. 
l Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
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Alle Oplysninger om eventuelle Fejl i Medlemsfortegnelsen modtages 
med Tak af Redaktionen. 

(Fortsat fra Side 1). 

om Centralisering af I{raft .. n fra 
disse forskellige Vand-Kraftsiatio-

• Iler, og da deres Forslag vandt Bi
fald, maa vi derfor fra E'iskeriets 
Side være forberedt paa, at Planen 
med Tiden bliver virkeliggjort .• 

Og det Rpørgsmanl ligger der
for nært: Kan der gøres' nog(~t fol' 
at forebygge vort Lax- og 0rred
fiskeris Ødelæggelse ved disse Vand
kraftstationer ? Og hvad skal der 
i saa Fald gøres? 

Det er jo netop klart, at de ind
dæmmede Vandarealer vil have til 
Pølge, at disse Fiskearter kun kan 

PHSSPrG op og ned ad Nedreløbene 
af de paagældende Aaer og Bække. 
Men her kan del' ingen naturlig Leg 
finde Sted, dertil er de for mud
rede eller sandede og dybe. Lax 
og Ørren skal op i Ørredløbene, 
hvor der er lav Vandstand med 
Stenbuun for at kunne lege. Men fra 
disse Vande bliver de afspærrede, 
ved de anlagte Kraftetationer. 

Nu er der maaske nogle fra sag
kyndig Side, der vil sige: ",Ja, sall. 
anlægger vi Laxetrapper pall. disse 
Steder!" lYren hvad kan Laxetrap
per hjælpe pas. forholdsvis store 
Faldhøjder, naar Trapperne ikke faar 
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rigelig' Ovel'foringsl>anu? l\)'itftstati

onernes KrnftfrellJbrillgelsel' kom

mer alle til Godt" ogsaa de tiske

interesserede ver! V'llluløbelle. Og

sall. fol' dem er Vand Penge i en 

meget direkte Betydning. Krav paa 

Vandføring ()I'er Laxetrapperne vil 

sikkert møde stærk Modstand fra 

disse Interessenters Side. -

,Jeg anser' det derfG!' fol' ft))'[naaJs

tjenstligt at lade Lnxeti'Hpperne 

fare, men ikke Aalepas, dol' fordl'el' 
mindre Vandmængde. 

lstedetfor at sætte Kl'aft8tatio

nornes Interess.mtel' i Bekostning 
ved Anlæg._af nævnte Trapper, mo

ner jeg, at Fiskeriforoningen ufor

tøvet skulde lægge nye Planer for 

sit Arbejde paa dette Omraade til 
virksom Hjælp for vort Lax- og 

0rredfiskel'is Bevarelse og Frem

vækst. Det forekommer mig nemlig, 
at det lIlaa yæro klm-t, at el1!t\'pJ', der 

erkendtmeddehel'omhandlndu For
hold, maa Jwnde indse, :lt det ('l' I 

umuligtgennemLolgivl1ingon at tneffe 
saadanne Foranstaltninger, at vi 

gennem disse FiR In' arters mttui'lige 
Former1ng i. Vandløoenes 0vreløb 
kan bevare den nuværendlJ Fiskebe

stands :\længde, endsige foro;';8 dpI), 

lIm'er det, at kunstig Klækning tig 
Opdræt og Indplantli Illaa træde 

iii for at forebyg'go dette ri~k'f'ries 

Ødelæggelse baade j Vandløb og 

Fjordo, Og her lllua L<Jvgi\'lJillg~

magten gribe virksomt ind, tilskyn

det dertil fra sagkYlldiges o~ ill
tel'cs8el'edcs Side. VeJ' maa SØI'

ges for, at det' bliver indplantet 

rigelig af Fiskeyngel, bande i HHe 

offentlige Vandløbs Nedreløb, i 
Smaabække og Brakvande og i de 

afKraftatationel'lle opstemmede Vand

arealer, 
Der kunde indvendes, at den ind-

plnntode Laxe- og 0rred}ngel 
\'andene ovenfol' I::ddromnings:ll'e

aleme vil lJJile et Bytte fUl' 

Hovfisk: Gedder, Aboner Ill. fi. eller 
maaske blive masede vod ~pd

gang af Kraftstationernes Tmbiner, 
:\'Ien saadan vil det ikke gaa, 

naar der udsættes ril/eligt af kun

stig klækket og opdrættet Laxl~- og 
0rredyngel. 

Gt:dlh:t' og' Aborrer ,-il eftcl'haan

den forsvinde, Lux og Øl'red el' 

nemlig "ViJltP!'lp~ore", 9g derfor 
vil deres· Yngel faa et FOJ'spring 

fOl' l<'oraal'slogerne: Gedder og Abor

rel', og 0rredfisl.ens Yngel vil der
for være slIa kmftig, at dlm kaI! 

gall. løs paa dpll spæde Gedde

y Og hvad den purunge Yngel 
ikke kan ød dægge, dot vil de 

aar'gulllle besorge, Naal' dertii kom

Jnpr, at de sione Gedder, FOI'æl

drefiskene, indLlllges paa lin 

grunde Vande undt'!' Lpgl:tiden, VII 

dor med Tiden ef\l'1' .,I'I:dholdnnde" 

Ud":ettel,,e flndps t'n I'ig 0l't'edbe
stand i tli~,o lukkede Vande, -- et 

~andt EldOnlrlo fol' Lystfiskere,-
Hvor Forholc1oJw tillader det, vil 

del' forude.'ll kllllnn ,blive Fang~t Hf 

Ol!';cder i 0l'1'f'løbene i ørredJPrwl' 
og Ruselog derfr,l sblffo8 befl'llg

tede Rogn til Damkulturerne; der
yed skalles der"ll i,::dhgel .... Si;lllJIlIO 

end den YlIgel del' f['(·IJl~kafh:s ;If 
1'01' nuværende upfodrede Dam
ørred, 

Nital' 0rredyngeler! '1d~Ttt .. S i de 
0vrc-Vandl.øb og disse" Hække, 
vil det kun blive større Ungfisk, 
del' finder !Jed til Yæ.rkernes Tur

biner, Her kan del' uden Tab af 

Kraft spærros for di~ses Nedgang 
ved et Gitter cHer to.' 

Men, spørges der saa, hvem skal 

besørge denne Indplantning og Be-
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kostningen derved? Det skal selv
følgelig Indehaverne at Kraftstatio
nerne ; thi det er jo dem, der vir
ker ødelæggende for Ørredfiskeriet 
deres Indehavere, der kommer til 
at faa baade i Pose og Sæk. 

Her foreligger derfor efter mit 
Skøn en Opgave for Ferskvandfi
skeriforeningen, hvis Opgaves Løs
ning ikke maa opsættes en Dag 
længere end nødvendig, nemlig, at 
denne vil virke for, at' der i Vand
kraftsloven indføres Bestemmelser 
om Indehavernes Forpligtelser til 
at udrede et vist Pengebeløb til 
Udsættelse af Fiskeyngel baade i 
det Øvre- og Nedre Vandløb og til 
Gitterafspærring - altsammen ud
ført af Sagkyndige - og endvidere 
til de Tilsyntdørende, der ansættes 
for at tilse, at alt er blevet og 
fremdeles bliver røgtet paa for
svarlig ~hlade. 

Her er altsaa de Opgaver, frem
sat i store Træk, som jeg mener 
for FremtideDligger for Ferskvands
fiskeriforeningen. Damkulturene vil 
med Klækning og Opdræt af Laxe
og Ørredyngel faa en uanet U dvi
delse og Fremgang, og denne nye 
Erhvervsgren vil efterhaanden give 
Plads for tIer og fler Producenter 
og Medhjælpere og saaledes ogsaa 
bidrage sit til at modvirke Arbejds
løsheden. 

Exporten af befrugtede Fiskeyn
gel og navnlig Fiskeæg fra vore 
saaledes fremkomne Indvande vil 
sikkert ogsaa finde Sted efter en 
større Maalestok. Vejrlig og Na
turforhold er nemlig :meget gun
stigere for os med Hensyn til kun
stig A vI og Opdræt af Laxe- og 
Ørredfiske end i noget af vore Nabo
lande. 

ProfessQr Feddersen har sikkert 

ikke set Fejl af den kunstige Laxe
og Ørred avls fremtidige Betydning 
for vort Land. 

Smidt Nissen. 

Aborrefiskeri. 
-0-

Det er vist ikke ganske blottet 
for Sandhed, naar det paastaas, at 
det ikke betaler sig at fiske efter 
Aborre før ved Midsommertid. Og 
dette forstaas ved, at Aborren tørst 
ved den Tid er færdig med at lege, 
og saa længe Legen staar paa tæn
ker den lige saa lidt som andre 
r'isk paa at tilfredsstille Mavens 
Krav. Aborrefiskeriet er ganske 
fornøjeligt, særlig naar man til 
Madding benytter levende Agn. Det 
udøves dels fra Land, dels fra Baad. 
I det første Tilfælde benytter man en 
meget lang og smækker Stang og 
lang Line. Den japanesiske Rør
stang egner sig udmærket for dette 
Fiskeri. Linen kan være af Bom
uld eller Silke, og afpasses efter 
Stangens Længde. Som :Flaad an
befales Lundgrens s. k. Patentflaad, 
som har den Fordel at kunne holde 
ud lige sa.a læn go som et Dusin 
andre Flaad. Udt Synk maa an
vendes over Krogen, saa Flaadet 
staar passende i Vandet. Samme 
Firmas Limerickkrog Kval. 128 kan 
anbefales. Til :\ladding anvendes 
helst smaa Løjer eller Smelt, eller 
anden Smaafisk, dog ikke Brasen. 
Smaa Orme er ogsaa gode til Agn. 

Skal Fiskeriet foregaa fra Baadl 
bør denne fQrankres saavel for som 
agter, saa den ikke svejer. Man 
benytter fra Baad flere Medetøjer 
ad Gangen. Disse lægges ud i 
forskellige. Retninger. Da Aborrene 
gaar i ~time1 plejer der gerne at 
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blive Bid paa alle Krogene paa en 
Gang, man har da ikke andet at 
gøre, end at tage et op med hver 
Haand, og hurtigst muligt sætte ny 
Madding paa og lægge dem ud for 
derved at holde Stimen til. Deref
ter tages det næste Par op, forsy
nes med Madding og lægges ud 
o. s. v. 

Det gælder under saa-danne For~ 
hold ikke saa meget om at Agnet 
er levende eller at det overhovedet 
ser ud som Fisk. Aborren hugger 
alt hvad der kastes ud til den, men 
standser man med Agningen, saa 
forsvinder den straks. 

KetBer bør benyttes ved Fangsten 
af de større Individer, thi gaar en 
saadan af Krogen, betyder det gerne 
at hele Stimen vandrer bort til et 
andet Sted. Deres Vej plejer dog 
ikke at være vanskelig at følge, 
fordi de under Vandringen jage!:' 
Smaafiskene, saa de springer i 
Vaudskorpen. 

I Juli Maaned opholder Aborren 
sig gerne i Grøden. I August 
Maaned stiger den paa solvarme 
Dage op og staar over Stenrevlerne 
i Søen. Her kan man ofte gore 
et baade interessant og rigt Fiske. 

(Från Skog och Sjø). 

Rationel Fiskeavl. 
Hvorfor bør man periodisk ud

nytte sine Fiskedamme som Agerjord? 
Ifølge "Från Skog och Sjø" skri

ver. Adolf Gasch i "Fischerei-Zei
tung herom følgende: 

Om Fordelen ved at udnytte sine 
Fiskedamme som Agerjord har jeg 
allerede tidligere udtalt mig i min 
"Teichwirttischaft", derfor skal jeg 
ved denne Lejlighed indskrænke 

mig til at omtale de Fordele, det 
er for Fiskeriet, naar 'Dammene pe
riodiske bliver tørlagte og benyttede 
til Landbl ug. Dette er imidlertid 
en ikke ganske enkelt Sag, og jeg 
maa derfor behandle dette Emne 
temmelig udførligt. 

Sagen stMr i Forbindelse med en 
bedre N æring for og en raskere Til
vækst hos Karpen. Den stærkere 
Tilvækst skyldes, at Næringen i saa
danne Damme forekommer i en for 
Karperne let tilgængelig Form og i 
forholdsvis stor Mængde. H vad Kar
PElllS Fordøjelsesredskaber angaar, 
saa maa det bemærkes her, at Kar
pen strængt taget ikke har nogen 
egentlig Mave, ligesom de ogsaa 
mangler Mavesaften (Pepsin). Der
imod har den "n overordentlig lang 
Tarm, hvori Fordøjelsen· foregaar, 
og i denne Tarm uqsondres andre, 
for Fordøjelsen nødvendige Sekreter. 

Karpen har i Modsætning til de 
fleste andre Fisk et udmærket Tyg~ 
geappal'at i sine Svælgeænder og 
den over dem liggende Tyggeskive, 
saa den er i Stand til at sønderdele 
temmelig grov Føde; men da den 
ingen Spyt har, afsondres der ikke 
i Munden Sekreter, der som hos 
de højere Dyr er i Stand til at 
omdanne Stivelsen i Føden til Suk
ker. En saadan Omdannelse sker 
derfor først, naar Føden i Tarmen 
kommer i Berøring med Afsondrin
gerne fra Galden, og derfor er Le
veren ogsaa, idet den jo afsondrer 
Galden, forholdsvis stor hos Karpen. 
Foruden Leveren har Karpen en 
Bu~spytkirtel, Hetapopankreas, som 
ogsaa afsondrer et fermentisk Se
kret. Ligesom Pepsin har det den 
Egenskab, at det opløser Æggehvide 
og Fedt i saadnnne Emner, at de 
kunne optages _ i Blodet og erstatte 
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Forbruget eller danne nyt Kropma
teriale; desuden omdanner det Sti
velse til Sukker. 

Pankreaskirtelen udgør i Gennem
snit ca. 2,6 0J0 af Karpens hElle Vægt 
og til og med vokser den hurtigere 
end Karpen selv og endda i en saa
Grad, at Tilvæksten af denne Kirtel 
er det primære og Tilvæksten af 
selve Fisken de; secundære. Tan
kreassaften er saaledes i Stand til, 
sammen med Galden, at fordøje saa
vel animalsk som vegetabilsk Næring. 

Som bekendt har Karpen samme 
Legemstemperatur som det omgiven
de Vand; Karpens Appetit øges med 
Stigningen af Vandtemperaturen og 
aftager ved dalende Vandtemperatur. 
En rationel Fiskeavler maa derfor 
flittigt benytte sit Termometer for 
at kunne fodre rigtigt. 

Man har ogsaa antaget, at For
døjeisesfermenternes Virksomhed 
øges ved højere Temperatur ligetil 
24 a 25 Gr., ved endnu højere Tem
peratur i Vandet skulde dette mi
ste saa meget Ilt, at Karpen paa 
Grund af Iltmangel var ved at 
kvæles. Dette kan naturligvis ske; 
men efter min Erfaring er Faren 
derfor ikke saa stor; i de italienske' 
Rismarker kan Vandd i Overfladen 
godt opnaa en Temperatur af 33 Q C., 
og alligevel trives de unge Karper 
saa godt at Yngelen allerede det 
første Leveaar kan opnaa en Vægt 
af 625 gr. De grønne Damvækster 
knnne betragtes som Regulatorer, de 
udsondrer jo ogsaa Ilt til Vandet. 
Efter mine Erfaringer har jeg altid 
opnaaet de bedste Resultater, naar 

Aaret har været ~ygtig varmt. (Her 
plaa dog bemærkes, at disse Erfa
ringer kun gælder de akllimatiserede 
italienske Karper, men ikke de Kar
per, de er afpassede efter det mel
lemeuropæiske, koldere Klim a. 1911 
Aarets hede Sommer gav saaledes 
daarlige Resultater, hvilket kunde 
styrke den Antagelse, at Karpernes 
Fordøjelsesevne i Tyskland ophører 
ved en højere Vandtemperatur end 

30 %, og at der derfor ved f.ort
sat Fodring .opstaar Giftstoffer i Van
det). Jo varmere Vandet er, desto 
bedre udvikles de smaa, grønne Vand
alger og sammen med dem Plank
ton .og Bundfaunaen, d. v. s. alle de 
forskellige Slags Smaakrebsdyr og In
sektlarver, som foruden at være et 
udmærket Fiskefoder, tillige indehol
der et værdifuldt, til Fordøjelsen 
medvirkende Forment. 

Det er, som sagt, bekendt, at Kar
pens Appetit tiltager med Vandets 
Temperatur; men det er maaske min
dre 'almindelig kendt, at den stundom 
kan vise en kolossal Glubskhed. Man 
kan saaledes se, at unge Karper i en 
med Plankt.on fyldt Dam prolJpe i sig 
saaledes, at Tarmen bliver saa fuld af 
Smaakrcbs og Insektlarvcr som en 
Grynsæk. En ikke sagkyndig kunde 
godt tro, at der var Fare tilstede for 
en Sprængning af Tarmen; men den 
saaledes fuldtproppede Fiskemave 
revner ikke, og Karpen vokser under 
saadanne Forhold saa stærkt, at man 
med Rette kan kalde dem for Dam
menes Fedesvin. 

(Fortsættes ). 
Red. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg~ Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper .og Suder til bil
lig_te Priser. Porti.onsørred, større Ørred, Karper og Suder købe. 
0l afhente. paa nærmeste Banestation mod Kontant. J. O. Ohri.tetUlm. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle 9rredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c59~8d8K f/)amKullur. 
Telegr.:Adl'. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

r·~p~o~rt~io~n~s~ø~r~· 
større Ørred, Gedder, Karper, 

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

Jernbanestation. 

--== Kontant Betaling. ==--

G. Domaschke, 
.t'ischhandluDIr, HeJ.-lin 40, 

Lehrterøtrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. Lefti"", Lykkesholmsalle 3 A, København. 

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