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Annoncer'. 

Aarsberetningen for 
1920. 
-0-

Af større Begivenheder indenfor 
Ferskvandsfiskeriet skal i første Hæk
ke nævnes Fiskehandler K. E. Fre
dericksens fortræffelige Udstilling 
af levende Fisk i Toknologisk In
stitut. Formaalet for denne Ud
stilling var l) at vise Fiskehande
lens nuvære13de Standpunkt, 1) at 
fremme Kendskab til Fisk og 3) gen
nem Kendskab til Fisk at fremme 
Hjemmeforbruget. Alle tre Opga
ver bleve løst p all. fortrinlig Maade; 
kun var det stor Skade, at denne 
udmærkede Udstilling ikke kunde 
indgaa i vor Hovedstads Fysiogno
mi som en fast Institution. 

Af andre Foreteelser indenfor 
Fershandfiskerietskal nævnes Fersk
vandsfiskeriforeningens Deltagelse i 

Fiskeristævnets Udstilling i Frede
nCIa, Som det vil erindres, h:wde 
Foreningen ved ~en Lejlighed en 
smuk Samling levende Karper, Su-

der og 0rredfisk at forevise det 

besøgende Publikum. 
Hvad det praktiske Fiskeri angaar, 

saa svigtede Tilførselen af engelsk 
Aalefaring ganske i 1920, fordi Pri
serne pall. Grund af Valutaen blev 
altfor høje, ligesom Vanskelighe
derne ved Transporten vare sall, godt 
som uovervindelige. 

Vel! Aarets Slutning viste der sig 
imidlertid en Chance for, at vi fra 
den genforenede Del af Sønderjyl
land kan faa den nødvendige Aale
faring til Udsættelse, og ved nær
mere Un dersøgeIse foretagne af dette 
Blads Redaktør, konstateredes det, 
at der ved Bøjer Sluse paa Søn
derjyllands Vestkyst hvert Foraar 
foregaar en ret betydelig Indvan
dring af Aaleyngel fra Havet. Som 
tidligere meddelt her i Bladet er 
det derfor Ferskvandsfiskeriforenin
gens Hensigt, at søge oprettet en 
fast Station for Fangst og Forsen
delse af Aaleyngel paa det nævnte 
Sted. Hvis det viser sig, at de 
stedlige Fiskeres Opgivelse er rig
tig, vil der herfra i Fremtiden kun
de paaregnes en saa betydelig Fangst 
af Aalefaring, at vi forhaabentlig 
derved kan blive ganske uafhængi
ge af Udlandet med Hensyn til den
ne overmaade vigtige Sættefisk. 
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Angaaende Kaarene for det dan~ 
ske 'Ferskvandsfiskeri har Aaret om
trent lignet sine Forgængere. Han
,delen har været slet og de Varer: 
Baade, Garn, Næt, Kork osv.) som 
Fiskerne skal benytte, har været 
skammelig dyre, og endnu ved Aa
rets Slutning er der ingen Lysning 
at opdage. Tyskland, Bom er, og 
fremdeles maa blive, vor Hovedaf
tager af Fisk, har paa Grund af sine 
vanskelige Pengeforhold ikke været 
i StanG til at, købe til lønnende 
Priser for os. Derved har bl. a. 
vore Damkulturer været saa godt 
som afskaarnc fra at afsætte sine 
Produkter, ligesom Ferskvandsfiske
riet har maattet give Afkald paa 
Fangsten af Brasen, Aborre og 
Skalle, fordi Afsætningsvilkaarene 
for disse Fiskearter har været hæm
met i høj Grad. 

I det Store og Hele har vi derfor 
ogsaa .alene været henvist til vort 
Hjemmemarked, og da det jo i høj 
Grad er begrændset, har Afsætnings
forholdene været overmaade van
skelige. I denne :Forbindelse skal 
der derfor ogsaa her i Bladet raa
bes: "Vagt i Gevær" for en virke
lig fornuftig indrettet Fiskehal i Kø
benhavn. 

Forsøget med den kommunale Fi
skehal i København kender alle in
teresserede Fiskere, og ved at den 
er og bliver kun et Misfoster, som 
hurtigst muligt burde nedlægges. 

En Sag, som ogsaa har fanget alle 
Ferskvandsfiskernes Interesse i det 
svundne Aar, er Oprettelsen af de 
mange Kraftstationer rundt om i 
vort Land. Under de givne For
hold, hvor Brændselspriserne er saa 
enormt høje, er det jo ganske na
turligt, at vi benytter alle de Kraft
kilder vi har Raadighed over for 

at gøre os mest mulig uafhængige af 
Udlandet, og det bliver derfor og
saa i første Række vore Vandløb, 
der maa holde for. Samtidig med 
at den ene store Alt efter den an· 
den maa afgive sin Vandkraft til, 
Dannelse af Elektricitet, sker der 
imidlertid det,' at Forholdene for 
vore ædleste Fiskearter: som Laks 
og Ørred forværres i ganske bety. 
delig Grad, og paa mange Steder 
ganske ødelægges, idet Fiskene ved 
Afspærringer i Vandløbene forhin
dres i at komme op ti! sine Lege
pladser. 

At Ferskvandsfiskeriforeningens 
Medlemmer har deres Opmærksom
hed henvendt herpaa, vil vore Læ-
88re have set af Emidt-Nissens tan
kevægtige Artikel: »Fremtidens Lak
se- og Ørredfiskeri", ligesom For
mandens Brev til Redaktionen i nær
værende Blad, viser, at Bestyrelsen 
for Ferskvandsfiskeriforeningen og
saa har øjet aabent for denne sto
re Sag, og agter med alle til Raa
dighed staaende Midler at søge at 
raade Bod paa den Skade, som vort 
Laxe- og Ørredfiskeri udsættes for, 
hvis der ikke i Tide tages kraftige 
Forholdsregler for at modvirke den. 

Dette er i store Træk, hvad der 
er foregaaet indenfor Ferskvands
fiskeriet i det svundne Aar, vi skal 
derfor slutte med en Tak til vore 
Læsere, fordi De saa trofast har 
slaaet Kreds om Ferskvandsfiskeri
foreningen og med det Haab, at 
det kommende Aar maa blive ad
skillig lysere og bedre for vore 
Damkulturer og vort Ferskvandsfi
skeri end det Aar, som nu er slut
tet. 

/}lædeligt 8Vptaal'/ 
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Fremtidens 
Laxe- .og Ørredfiskeri. 

-0-

Fra Formanden for Ferskvands
fiskeriforeningen Hr. Brygger cand. 
polyt Bif, har Redaktionen mod
taget følgende Skrivelse vedrørende 
ovenstaaende Emne, hvoraf man vil 
se at Bestyrelsen er meget optaget 
af Sagen og agter at sætte fuld 
Kraft ind paa en gunstig Løsning 
af Spørgsmaalet. 

Formandens Skrivelse lyder saa
ledes: 

"Jeg har med Interesse læst Smidt
Nissens Artikkelom "Fremtidens 
Laxe- og Ørredfiskeri" og giver 
Smidt-Nissen Ret i, at den mest 
intense Maade at ophjælpe Fiske
riet paa, er ved at udsætte Yngel 
og Sættefisk paa passende Steder i 
Vandløbene, langt bedre end at 
overlade alt til den naturlige For
mering, som altid bliver underkastet 
mange Tilfældigheder, og ofte slet 
intet Resultat giver. 

Jeg anser, ligesom S.-N. Laxe
trapperne for et tvivlsomt Gode, 
idet der altfor ofte vil komme til 
at mangle det nødvendige Vand til 
dem. ~ tørre Perioder, SOm det har 
været f. Ex. i dette Efteraar, vil 
der, naar Vandkraften fuldt ud skal 
udnyttes til Frembringelse af Elek
tricitet, næppe være Vand til Laxe
trapperne. I vort vandrige N abo
land Sverrig, har de ved Vandkraft 

drevne Elektricitetværker Mangel 
paa Vand, saa de en Tid har maat· 
tet købe Elektricitet hos Nordsjæl
lands Elektricitetsværk. 

Tanken om at faa Bestemmelser 
indført i Loven om Udnyttelsen af 
Vandkraft, som forpligter Kraftan
læget til at afbøde den Skade det 
gør paa Fiskl:.riet, ved at udsætte 

I 
Ørredyngel og Sættefisk i Vandlø
bet m. m., synes jeg er ikke alene 

. tiltalende, men fuldt ud retfærdig. 
Hele det Spørgsmaal maa vi snarest 
have taget op indenfor Bestyrelsen 
for Ferskvan dsfiskeriforenin gen. " 

Medlemsfortegnelsen. 

Ved en kedelig Fejltagelse er 
Grosserer N. C. Kastrup, Brabrand, 
ikke kommen med paa Medlemsfor
tegnelsen i Nr. 34, for 1920. Vi haa
ber paa Tilgivelse, naar vi anfører 
Grossererens Navn her. 

Vandstær, Isfugl, Fiske-
odder 

levende, ønskes til Købs. Billet 
mrkt. "Skolebrug" til Ferskvands
fiskeribladets Kontor i Sorø. 

Ovenstaaende fremkommer i Texten 
og ikke som Annnonce, fordi Indsende
ren af Annoncen har forglemt at ved
lægge sin Adresse. 

Red. 

Fiskeriet "Aalykke~' pr. Lunderskov 
tilbyder priDl8 øjneæ",. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og BecnJtneønetl. samt Sættefisk af Karper og Suder til bil. 
Ugste Priser. Portionsørred, større Ørred, I{tuper og Suder købe. 
og afhentes pas. nærmeste Banesiation mod Kontant. 

J. O. Ohruttm.tm. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ø.'re(larter købes. 

Fiskene fJ.,entes i Specialvogn paa Sælgerens nærpleste Jernbanestation. 

--:::::::::::::::::::: liontant Betaling'. :::::::::::==--

. Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Ør redarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr.-Adr. ; 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

P. Hansen &; P. J wrgen.'~en, 
Lunderskov, Teleron-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

I~=:d~~ 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og af'llentes med Specialvogn paa nærmeste 

Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
.t'ischbandlung, Het'lin 40, 

l-ehrte.l'strasse 18-19. 

Telegr.~Adr.: Forellenbandel, 

Fiskeriinspektør, Magister Clu. [,ofting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt I Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmusseu-Krogh. 
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Indflydelse paa vort Lands 

Laxe- og Ørredfiskeri. 
-0-

Hr. Smidt-Nissen's Artikkelom 
ovenstaaende Emne har Dansk Fi
skeritidende aftrykt i sit Nummer 
53 for 28. December og tillige led
saget af følgende Bemærkninger 
fra Redaktionen:· 

Vore Saltvandsfiskere er i lige 
saa høi Grad som Ferskvandsfi
skerne interesserede i, at Fiskeriet 
af Laks og Havørred i~ke forstyrres 
og indskrænkes ved nrevnte Vand
kraftanlæg, og da Ejerne af disse 
el' meget interesserede i, at der til 

virkende Lakse- og 0rredtrapper 
bruge~ saa lidt Overfaldsvand som 
muligt, kan de ogsaa være vel tjente 
med aarlig at udrede et passende 
Beløb i Forhold til Værdien af den 
Vandkraft, der spares ved ikke at 
anlægge saadanne Trapper. 

Men der er derilnod en anden 
Side af Sagen, som Hr. Smidt-Nis
seh ikke har berørt, og som vi me
ner maa fremdrages. 

Da saavel Laks som Havørred 
maa ud i Havet for at opnaa Yng
lemodenhed - og efter endt Leg 
atter maa ud i Havet for paany 
at opnaa Ynglemodenhed - vil det 
være nødvendigt, at de oven for 
Vandkraftanlægene udklækkede Laks 
og Havørreder faar Adgang til Ud
vandriug til Havet. BortseHra, at 
saavel Laks som Havørred efter alt 
hvad d~n kan skønnes (vi henviser 
her til den svenske Fiskeridirektør 
Dr. Nordquists udførlige Afhand
linger herom) efter opnaaet Yngle
modenhed vender tilbage for at lege 
i det samme Vandløb, hvori de er 
udklækket, og hvorfra de er van· 
dret ud i Havet, maa det jo være 
selvindlysende, at da de nævnte 
Fisk kun kan opnaa Ynglemoden
hed i Havet, maa der skaffes dem· 
Adgang til at komme ud i Havet. 
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~~llers blev der jo tilsidst ingen lege
. færdige Fisk, hvoraf Hogn og Mælk 
kunde tages til kunstig Udklækning. 

Vi mener derfor, som sagt, at 
Ferskvands- og Saltvandsfiskere er 
lige interesserede i det rejste, baa
de interessante og vigtige Spørgs
maal og henstiller derfor til Over
vejelse, om det ikke vilde være for
maalstjenligt, at et Udvalg fra de 
to Fiskeriforeninger for Salt- og 
Ferskvandsfiskeri søgte at udarbej
de et motiveret Forslag til en for 
alle Parter rimelig og praktisk Løs
ning af det rejste Spørgsmaal, samt 
derefter i Fællesskab henvende sig 
til Landbrugsministeriet om at søge 
Forshtget gjort til Lov. 

JUte rat Hr. Smidt Nissen el' ble
ven gjordt bekendt med Redaktio
nen af Dansk Fiskeritidendes Be
mærkninger har han tilsendt Fersk
vandsfiskeribladet følgende Svar: 

Industrielle Vandkrafts anlægs 
Indflydelse paa vort Lands 

Laxe- og Ørredfiskeri. 

Under denne Overskrift findes der 
i "Dansk Fiskeritidenda" fra 28. 
Dcbr .. 1920 y t længere Uddrag af 
min Artikel om denne Sag i "Fersk
vandsfiskeribladet" for 15. Dcbr. 
1920. I Slutningen af Uddraget 
hedder det: 

"Men der er derimod en anden 
Side af Sallen, som Hr. Smidt Nis
sen ikke har berørt, og som vi me
ner maa fremdrages'" 

Og derefter føres der følgende 
Indsigelse mod mit l!'orslag om "at 
lade Laxeirapperne fan''', baade for 
Opgang og Nedgang af Lax og Ør
reder. Indvendingerne herimod ly
der saaledes: 

"Da saavel Lax som Havørred 
maa ud i Havet for at opnaa Yngle-

modenhed og efter endt Leg 
atter maa ud i Havet "for paany at 
opnaa Ynglemodenhed - vil det 
være nødvendigt at de ovenfor Vand
kraftanlægene udklækkede Lax og 
Havørreder faar Adgang til Havet. 
Bortset fra, at saavel Lax som Hav
ørred, efter alt hvad der kan skøn
nes, C vi henviser her til den sven
ske Fiskeridirekter Dr. Nordquists 
udførlige Afhandlinger herom) efter 
opnaaet Ynglernodenhed vender til
bage for at lege i samme Vandløb, 
hvori de er udklækket, og hvorfra 
de er vandret ud i Havet maa det 
jo være selvindlysende, at da de 
nævnte Fisk kun kan opnaa Yngle
modenhed i Havet (udhævet af mig), 
maa der skaffes denne Adgang til 
at komme ud i Havet. Ellers blev 
der jo tilsidst ingen legefærdige 
Fisk, hvoraf Hogn og Mælk kunde 
tages til kunstig Udklækning." 

Hertil maa jeg svare, at det ef
ter den Erfaring, jeg har gjort, dels 
gennem Fiskeri i Aaløb dels gen
nem 0rredopdræt i Damme, er det 
"ikke selvindlysende at Lax og Ør
red lmlt kan 0lJnaa Ynglemodenhed 
i Havet". 

Min Erfaring gaar nemlig ud paa, 
at de Vandreørreder og den Ørred
yn gel, der el' bleven til bage i de 
ferske Vande efter endt Leg - fri
villig eller tvunget dertil ved kun
stig Afspærl'ing - er bleven yngle
modne i det ferske Vana de ophol
der sig i, llgesom ogsaa don ind-o 
fangede Havørred og dennes Yngel, 
der holdes tilbage i Dam, atter ved 
kunstig Fodring er blevet ynglemo
den og yngledygtig. Dette er alt
saa noget, jeg maa sIaa fast som 
en Kendsgeming. Ørredens Udvan
dling til Havet maa derfor nærmest 
betragtes som en Næringsvandring, 
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og dens Opgang i Vandløbene 'som 
en Ynglevandring, alt.saa noget lig
nende, vi møder hos (Fuglene) Træk
fuglene. Men Næringsvandrillgell er 
overflødig, saafremt de ferske Van
de frembyder saa rigelig Næring, 
at denne kan .befol'drfl Vækst -
og Yngledygtighed eller - hvor 
rigelig Næring savnes erstattes 
ved kunstig Fodring. 

Dette er altsaa ikke nødvendigt, 
at de ovenfor Vandkraftanlægene 
udklækkede Havørreder faar Adgang 
til Udvandring i Havet. Selvfølge
lig man 0rredbestanden per saa 
nogenlunde svare til den N ærings-' 
Kvantitet og Kvalitet, som de paa
gældende ferske Vande yder hvis 
Kraftfodring skal undgaas. 

Fra Vandene oven for Vandkraft
anlægene maa der altsaa ikke vell
tes Nedgang af Lax eller 0rred
yngel til Vedligeholdelse eller øg
ning af Fiskefangsten for Fjord- og 
Havfiskere. For dette maa der SOl'

ges ved Udsættelse af Yngel paa 
forskellige U dviklingsstadier, alt ef
tersom de udsættes i Nedeløbenes 
Hovedstrømme neden for Vandkraft
stationenle eller i de tilstødende 
Smaabække eller i Fjordene8 Brak
vande. Her maa lægges en rigelig 
Udsæd fra Fiskeavlernes Klække- og 
Opdrætaingsanstalter. -

Jeg er aldeles ikke i Tvivl om, 
at den Yngel, som med Tiden kan 
faas af Rogn fra 0rredfiRk i de 
øvre Van dløb, vil være brugelig 
i Nedreløbene og i Fjordens Brak
vand. Men da der derfra ikke 
foreløbigt kan ventes modne, befrug
tede Rogn til Klækkeanstalterne, 
maa der træffes en Ændring i Lo
ven for ferske Vande desangaaende. 
Der maa tillades Fangst ar Lax og 
Ørred i Fredningstiden i Nedrelø· 

bene, hvorfra befrugtede Æg udde
les til KlækkeanRtalterne for senere 
at vende tilbage som Yngel og Ung
fisk til Udsættelse i Nerlreløbene og 
i Fjordenes Brakvand. 

Efter mit Syn paa Sagen maa der 
derfor gennem Lovgivningsmagten 
sættes Skel mellem 0vre- og N ed
l'eløb, hvor der er anlagt V llnd
kraftstationer. De maa hver for 
Rig have sine Bestemmelser og der
for særskilte Lovparagrafer for ikke 
at forurette hverken Interessenterne 
ved 0vreløbene {'Uer Fiskerne ved 
Nedreløbene eller Fjordene. -

Bniidt Nissen. 

Møde om ovenstaaende Sag i 
Dansk Fiskeriforening. 

Efter Indbydelse af Dansk Fi
skeriforening mødte d'Hr. Brygger 
ean d. polyt Bie, Forpagter TVultf 
Blamer og Dr. Hoffmeyer med Dansk 
Fiskeriforenings Bestyrelse Onsda
gen d. 12. ds. i København, for at 
drøfte, hvorlerles man bedst kan 
afhjælpe den Skade, som de nyop
rettede Elektricitetsværker ved de 
jydske Aaer foraarsager 0rred- og 
Laksefiskerlet. 

Tilstede ved Mødet val' ogsaa 
Fiskeridirektør Jlortensen. 

Mødet aahnedes af Formanden 
for Dansk Fiskeriforening, Kutter
fører Jensen, som hød Fiskeridirek
torun og de tilstedeværende Med
lemmer af Ferskvandsfiskeriforenin
gen velkommen. Sekretær Videbæk 
meddelte derefter, at Anledningen 
til Modet var Smidt Nissens Arti
kel i Ferskvandsfiskeribladet, og 
Sekretæren gjorde derefter opmærk
som paa, hvilken Fare, det vilde 
være for mange Saltvandsfiskeres 
Existens, hvis Havørredens og Lak
sens fri Passage i vore Aaer blev 
hindret. 
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Dette vilde nemlig have til Følge, 
at disse Fisk ikke kunde komme 
til deres Legepladser højt oppe i 
Aaerne eller omvendt til deres Mad
steder ude i Havet. 

Efter Hr. Videbæk tog Forman
den for Ferskvandsfiskeriforeningen 
Brygger Bie Ordet, for paa Fersk
vandsfiskeriforeni ngens Vegne at 
takke for Indbydelsen til Mødet og 
udtalte tillige, at det havde været 
Ferskvandsfiskerne en Glæde at ef
terkomme Indbydelsen, fordi disse 
ikke alene omfatter Ferskvandsfi
skeriet med største Interresse, men 
tillige havde Forstaaelse af, at dette 
paa saa mange Maader stod i nær 
Forbindelse med Saltvandsfiskeriet, 
hvorfor et fælles Arbejde val' gan
ske nødvendigt, hvis Sagen skulde 
fremmes. H r. Bie gik derefter over 
til i korte Træk at omtale Anlægget 
ved Tange i Gudenaaen, idet han 
udtalte sin Frygt for, at den ny
byggede Laksetrappe, der ikke blev 
tilstrækkelig vandførende til at faa 
en effektiv Opgang af Ørred og 
Laks i Gang, ligesom han pegede 
paa den Fare, der var, for at Ned
gangstisken ikke vilde følge Lakse
trappen, hvorfor Forholdet let kunde 
blive det - som ogsaa Smidt Nissen 
pegede paa - at Gudenaaen blev 
delt r to adskilte Ferskvande, det 
ene ovenfor det andet nedenfor 
JiJlektricitetsværket. Ligeledes be
klagede Hr. Bie, at det ikke havde 
været muligt at faa opstillet et 
Horizontalgitter ved Værket i Ste
det for et lodret Gitter, da det 
første, tiltrods for den store Be
kostning, der var forbundet med 
dets Opstilling, ganske sikkert i 
Længden vilde blive billigere for 
Værket og langt at foretrække for 
Fiskeriet. 

Hr. Die udtalte til Slutning, at 
Ferskvandsfiskeriforeningen ikke for 
Tiden ønskede at fremkomme med 
bestemte Forslag i Anledning af 
Oprettelsen af Elektricitetsværkerne 
i vore Aaløb, men først vilde se Ti
den an en Stund, for at se, hvor
dan Fiskeriforholdene udviklede sig 
paa de paagældende Steder, saa 
man deraf kunde skønne, hvad der 
i hvert enkelt Tilfælde burde gø
res, for at alle Fiskerinzuligheder 
kunde ske Fyldest. 

Derefter havde Fi8keridirektør 
JYlortensen Ornet og klarlagde i et ud
mærket, instruktivt Foredmg den 
foreliggende Situation for Fisker
Iles Repræsentanter. 

Af Fiskeridirektørens Foredrag 
fremgik d.:t med stor Tydelighed, 
at Forholdene blev nøje undersøgt 
af Fiskeridirektoratet hver Gang, 
der var Tale om Nyanlæg af Elek
tricitotsværker. Og i hvert enkelt 
Tilfælde blev det foreskrevet Kon
sessionshaverne, hvad der maatte 
gøres for at Fiske~'iet, hvad enten det 
gjalt Laks-, Ørred-, Aal, eller an
dre Fiskearter, kom til ogsaa i 
Fremtiden at funktionerer ligesaa 
godt, som det hidtil havde været 
Tilfældet. 

Saaledes stod der i alle Konses
sionerne følgende Paragraf: 

»Bevillingshaverne er pligtig til 
at efterkomme de Forskrifter, som 
af Ministeren maatta blive givet til 
Opretholdelse af Fiskeriet i Vester 
Nebel Aa eller en anden Aa med 
Tilløb, jfr. bl. a. Lov om Fersk
vandsfiskeri Nr. 317 af 2. Juni H1l7, 
§ 6". 

Man vilforstaa, at det ikke er 
nogen ringe Magt, der ifølge oven
staaenda Paragraf ligger i Fiskeri· 
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direktoratets Haand, og da manikke, 
efter det foreliggende, har Grund 
til at nære Tviyl om, at denne 
;\ilagt vilde blive udnyttet tuldt ud 
til Gavn for Fiskeriet, enedes For
samlingen om, efter at der var fal
det flere Udtalelser om Sagen fra 
begge Sider, at forholde sig afven
tende og se, hvorledes Forholdene 
udviklede sig paa de forskellige 
Steder, idet man dog var enig om, 
at man i Fællesskab vilde omfatte 
Sagen med den største AgLpaagi
venhed og Interesse. 

Efter at Forflamlingen havde ud-
• talt en Tak til I;'iskeridirektøren, 

hævedes Mødet. Red. 

SkL'ikes-Stiftelse 
har vi8t Ferskvandsfiskerisagen sin 

Forstaaelse ved at skænke 400 Kr. 

til Ferskvandsfiskeriforeningen. Vi 

benytter hermed Lejligheden til at 

udtale Forenigens bedste Tak for 

den kærkomne Gave. 
Red. 

Den 
sibiriske Lakseindustri. 

-o 
I Japanernernes Hænder har Laks

hermetikindusfrien i Sibirien udvik
let sig raskt i de senere Aar og 
er bleven en Konkurrent, som Ameri
kanerne maa regne med. Ifølge de 
amerikanske Beretninger opgives 
Produktionen i 1920 til 31,200,000 
kg (i 1,300,000 Kasser med ca. 48 
Æsker i hver). 27 Hermetikfabri
ker var i Gang i Fjor i Kamtschat
ka mod 21 titk. Aaret forud. Lak
sen kom ind i store Mængder, og 
Japanerne har praktisk talt taget 

Monopol paa Fangsten og kan op
rette saa mange Fabriker, de blot 
ønsker. Den eneste Risiko, de løber 
er, at dell russiske Regering en 
skønne Dag finder paa at lægge 
Beslag paa Produktionen. For nær
værende Tid synes Regeringen dog 
ikke at have nogen virkelig Indfly
delse. Desuden er Distriktet tem
melig frit for Bolscheviker. 

Den japanske Hermetikindustri er 
meget moderne og udstyret med de 
bedste Maskiner. Af Affaldet pro
duceres Kunstgødning. De fineste 
Mærker af den henkogte Laks gaar 
til England, medens de andre Mær
ker gaar til andre Markeder, hvor 
de konkurrerer med den amerikan
ske Laks .. 

Da Japanerne arbejder meget 
billigt, kan denne Konkurrence bli
ve meget ubehagelig for Ameri
kanerne, 

( Fiskerierna). 

Forelæsninger om Ferskvandsfi
skeri og kunstig Fiskeavl. 

-0-

Landbrugsc., Dr. phil. Hoffmeyer, 
Sorø h()lder efter 1. Februar en Ræk
ke Forelæsninger over "Ferskvands
fiskeri og kunstig Fiskeavl" for de 
Landbrugsstuderende ved Landbo
højskolen i København. 

Indkaldelse af Andragender 
om 

Tilskud til Indplantning af Fiske
yngel og Sættefisk i salte og 

ferske Vande. 
-o-

I Finansaaret 1920-21 kan der 
til Indplantning af Fiskeyngel og 
Sættefisk i salte og ferske Vande 
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ydes Tilskud af Statskassens Mid
ler. Tilskud af Indplantning, der 
skal foregaa under Tilsyn af Fi
skerikontrolIen, vil udenfor Lim
fjorden kun kunne ydes, naar der 
paa de paagældende Steder er op
rettet Vedtægter for de salte Van
des og Regulativer for de fersko 
Vandes Vedkommende, og naar Ved~ 
tægter og Regulativer. indeholder 
efter Landbrugsministerens Skøn be
tryggende Fredningsbestemmelser 
for de indplantede Fisk. 

I Limfjorden vil det paa Steder, 
hvor Indplantning finder Sted, bliYe 
forbudt at anvende ethvert Slags 
Flyndervaad og Torskevaad i Ti
derne henholdsvis fra 15. Marts til 
31. Oktober og fra 1. M aris til 30. 
November eller dog i en større Del 
af disse Tidsrum, og vil derhos de 
i § ]5 i Lov af 2. Juni 7917 om 
Saltvandsfiskeri fastsatte Mindste
maal for Fisk blive forhøjede, for
saavidt angaar de Arter, som ind
plantes. 

Ansøgninger om Tilskud, ledsa
gede af Oplysninger om hvilke Fi
skearter, der ønskes indplantede, 
samt om, hvor stort et Bidrag der 
vil blive ydet af Andragerne selv, 
skal stiles og indsendes til Land
brugsministeriet og maa for at kun
ne komme i Betra~tning være ind
sendt inden den 21. d. M. 

Landbrugsministe·riet, 
d. 5. Januar 1921. 

Massefangst af AaI. 
-x-

I en Aaleruse har Fiskerne fra 
Eckernførde ifølge Deubche-Fische· 
rei-Zeitung fanget ikke mindre end 
2,000 kg AaI. Rusen var udsat for 
Vandreaal ved Udløbet af en stor 

Indsø, og den enestaaende Fangst 
skyldtes flere sammentræffende gun
stige Omstændigheder saasom: pas
sende Vandstand, Mørke og stor
mende Vejr, som bevirkede en Mas
seudvand ring af Aalene. Lignende 
store Fangster er ikke ken dt tidli
gere i Tyskland, men derimod i de 
Italiensk~ Laguner hvor Aalebe
standeu er betydelig større. 

(Svensk Fiskeritid&skrift). 

Oddere. 
-0-

Fra et Medlem af Dansk Jagtfor
ening have vi modtaget følgende: 

Da jeg paa en af dette Efteraars 
ualmindelig smukke Oktoberdage gik 
en 'fur i Marken pall. min Gaard i 
det sydlige Jylland .med min tro
faste Følgesvend, en dansk Hønse
hund, oplevede jeg noget, som maa
ske kan interessere andre af Jagt
tidendes Læsere. Paa min Tur pas
serede jeg en stor Mergelgrav, hvori 
der for et Aarstid siden i den ene 
Ende er væltet et Par Læs Tjørn 
ned, og idet Hunden kom der for
bi, sall. jeg den pludselig tage fast 
Stand. Jeg gik derhen og opda
gede nede under Tjørnene en rør
lignende Aabning, og i den Tro, at 
det var Mikkel Ræv, der havde sit 
Tilhold der, kaldte jeg Hunden af 
og gik hjem, ringede til min nær
meste Nabo og Jagtkarnmerat, for
klarede ham Stillingen og bad ham 
være mig behjælpelig med at bræn
de Tornene af og derved ryge Mik
kel ud; forsynet med et Knippe 
Halm, Hunden og Geværerne gik vi 
saa op til Graven og tændte Ild; 
med min Nabo placeret pall. den 
anden Side Hegnet, som Graven 
ligger ved, og jeg selv ved denne 
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Side, mente VI JO nok at kunne af
skære Mikkel tilbagetoget. Tor
nene brændte godt og gaven væl
dig Varme, men der kom ingen 
Ræv; derimod gav del nogle Plask 
i Vandet, som jeg først troede stam
mede fra Vandrotter, men da Hun
den samtidig knurrede og arbpjdede 
langs Kanten, Bom er bevokset med 
Dunhamre og Siv ved den ene Side 
OCf store Pilebuske ved den anden, ", 

raabte jeg til min Nabo, at jeg tro
ede det var en Odder, og et øje-, 
blik efter saa jeg en kravle gen
nem Hegnet, men kunde ikke sky
de fol' ham. Den gik i et nyt Vand
bul paa den anden Side, men for
søgte at gaa op igen, og det blev 
dens Bane. Den fik Skudnet, da 
den kravlede ind under nogle Tjørn, 
hvorfra Hunden dog hurtigt hente
de den. I samme Øjeblik sall jeg 
en anden, der forsøgte at kravle 
over Diget, hvor~ra jeg hentede den 
ned med et Skud. Resten gik hur
tigt, og i Løbet af et Kvarter fik 
vi to endnu, som jeg skød i Van
det i det Øjeblik, de dukkede op 
for at faa Luft, og vi bavde nu fire 
Oddere en gammel Hun m ell tre 
Unger. Disse val' trekvart voxne 
og havde pæne Skind. 

Mergelgraven Jigger ·ca. 400 Alen 
fra et Aaløb, hvor der level' Od
dere, men jeg har aldrig før set 
nogle, skønt jeg har gaaet pau Jagt 
ber i mange Aar. 

(Dansk Jagttidende). P. J. 

======= 

Odderens Vinterbolig. 
-o-

Da Boelsmand Ejner Jensen i 
Bjørnskov forleden var ved at flytte 
noget Halm i sin Lade, fandt han 
i Halmen to dejlige Ørreder, der 
vejede l og 11/2 Pund., og, hvad 
der var endnu mere mærkeligt, de 
var levende. Endvidere fandtes et 
stort Forrllad af døde Frøer og et 
Par mindre Ørredet·, som var døde; 
men samtidig saaes en Odder, der 
skynilsomst forsvandt ned i et Hul. 

E. Jensens Ejendom ligger i Følge 
"Hors. Av." i Næt'heden af Thor
lund Aa, og_ Odderen har saa be
sluttet at tage Laden til Bolig, 
hvorfra den let kuude drive Fiske
ri i Aaen. De to levende Ørreder 
har OdderflB selvfølgelig ranget og 
og bragt hjem, lige før Jensen er 
kommen og har voldt Forstyrrelae. 

Det blev nu Jensen - og ikke 
Odderen -, del' fik Ørrederne til 
Aftensmad. 

(Jyllandsposten). 

A verter i Medlemsbladet! 

Et ungt JlIenneskel 
vant til Ferskyandsfiskcri søger Plads 
til lste Marts ved Ferskvandsfiskeri 
med Uklækning. 

Henvendelse til 
FiskeriforpagtPr Chr. Nielsen, 

Nøl"l'emnrk 25, Maribo, 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæa-, Yna-el og Sættefisk af Bæk-, ~{ilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Kal'l.el" og Suder tIl bil
ligste Priser. Portionsørred, større Ørred, K arper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter klJbes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d!l~!ld8K f/) am Kullur. 
Telegr.-Adr. : 

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

Damkultur, 
Lunders)wy. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Portionsørred, 
større Ørred, Gedder, Karper, 

Suder, Skaller, Aborrer 
købes og afhentes med Speeialvogn paa nærl.leste 

Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
I<'iscbbandlnng, Hel·lh. 40, 

Lebrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

==== 
Fiskeriinspektør, Magister Chr. Løfting, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

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

Sekretær Videbæk. 
Interesessante Eksperimenter med Laks. 
Flødevigens Udklækningsanstalter. 
Kunstig Afkøling i Fiskeriets og Fiske-

handelens Tjeneste. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Sekretær Videbæk. 
-o-

Den 25. Januar iaar fyldte Dansk 
Fiskeriforenings Sekretær Hr. Vide
bæk 70 Aar. 

For alle dem, som kender Sekre
tær Videbæk - og- det er mange, 
mange Mennesker baade i vort 
eget Land og i vore Nabolande -
er det ganske ufatteligt, at han 
virkelig er saa gammel. 

For os alle staar han endnu som 
Manden, der er ladet med Energi 
og Handlekraft; endnu gaar han 
jo ogsaa paa med ukueligt Mod, 
naar det gælder en Sag, der fanger 
hans Interesse, og da særlig, naar 
det drejer sig om at fl'emhjælpe 
danske Fiskere og dansk Fiskeri
erhverv. 

Fol' Ferskvandsfiskeriforeningen 
har han gennem de Aar, der svandt, 
været en fuldtro Ven, en Ven, som 
aldrig har skyet nogen Hindring, 

naar han kunde give os en Haands
rækning, og tillige Baa Hog en Ven, 
at han a l t i d forstod at træffe den 
rette Grænse mellem Saltvands- og 
F€'rskvands Fiskeriinteresser. 

Derfor takker vi ham ogsaa idag 
og beder ham modtage en oprigtig 
Lykønskning i Anledning af Høj-
tidsdagen. Red. 

Interessante Experimen .. 
ter med Laks. 

-o-
l denne Tid, hvor Sindene i Fi

e.kerikredse er opskræmte, som en 
Følge af /tIle Kraftanlæggene ved 
de jyske Aaer, skal vi gengive ne
denstaaende Artikel fra det norske 
Blad "Aftenposten", for at man kan 
se, at det.-4kke er uden Grund, naar 
baade Ferskvandsnskerne og Salt
vandsnskerne frygter for de uheldi
ge Indvirkninger, disse mange Kraft· 
anlæg vil faa paa Fremtidens Lakse
og Havørrednskeli de danske Far-
vande. Red. 

Verdens største Laksetrapper. 
-0-

Som bekendt søger Laksen hele Li
vetigennem tilbage til de Vande. hvor 

. den har tilbragt sin Barndom; lige-
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som det er noget, vi alle ved, atLak
sen i Legetiden altid søger op i 
Elvene for at kaste deres Rogn. 
Naar Legetiden nærmer sig, tager 
den Vejen opover vore Elve og 
Vanddrag for at finde de mest be
kvemme Legepladser og kan da 
ofte gennemløbe betydelige Stræk
ninger for at finde et fredet Sted, 
hvor dens Rogn kan udklækkes. 
Møder den Hindringer paa denne 
sin: Vej mod Strømmen, Bom Dæm
ninger og Smaafosse, overvinder 
den disse, hvis det lader sig gøre, 
ved at tage Fart og "springe" gen
nem Luften fra det lavere liggende 
Vand op i det ovenfor liggende. 
Den kan gøre temmelig høje Spring, 
og det er meget fornøjeligt at iagt
tage, hvor godt den forstaar at be
regne Retning og Højde, naar den 
foretager disse Luftspring. Under
tiden kan dog Springet mislykkes, 
og den naaer ikke op, men falder 
ned igen i samme Leje, hvorfra 
den sprang, eller paa tørt Land, 
hvorfra den med voldsom Sprellen 
forsøger at komme tilbage igen til 
det vaade Element. Man har Be
vis for, at Laksen kan springe i en 
Højde af 4-5 Meter fra Vandfla
den. Hvor Dæmningen eller Fosse
faldet er for højt, kan man, hvor 
Lokaliteterne tillader det, bygge 
Vej for Laksen ved at anlægge saa
kaldte Laksetrapper paa de vanske
ligste Steder, saa den alligevel naaer 
frem til sit Bestemmelsessted, den 
bekvemme Gydeplads. 

Disse Laksetrapper bygges paa 
forskellig Maada; men de er alle 
anlagt~ paa ved Sprængninger, Byg
ninger eller Dæmninger i Elve
eller Fossolejet at regulere Vand
strømmen saaledes, at Fisken ved 
flt sætte Kraft paa kan forcere 

Strømmen stykkevis og indimellem 
finde Hvilesteder i dybere :Kulper 
(Huller med mindre sterktstrøm
mende Vand). Det hela Anlæg kom
mer saaledes til at danne vandfyldte 
Trappetrin, i Strømlejet, saa Fisken 
kan svømme ellel springe fra det 
ene Trin op i det andet, til den 
har naaet op ovenfor ~'ossen eller 
Dæmningen. 

Vi har her i Norge den største 
existerende Laksetrappe i Verden, 
nemlig Laksetrappen i Vefsenelven. 
Den er 275 m lang og har en (Stig
ning) af 17 m. Næst efter den i 
Størrelse kommer Lakseelven ved 
Rukanfos i Søreaaen og Sarpsfos i 
Glommen. Ved at anlægge saadan
ne Laksetrapper aabner man Fi
sken Adgang til Sø og Elv oven
for, hvor den kan søge de Lokali
teter, som opfylder de nødvendige 
Betingelser for dens Formerelses-

'I proces og Rognen!! Udklækning. 
Det er ikke alle Vegne disse Be
tingelser er tilstede, Det er sna
rere vanskeligt at finde et Sted! 
som byder gunstige Vilkaar for For
meringen og Yngelens Udklækning 
og Trivsel. Dette Forhold maa man 
først og fremmeRt have for øje ved 
en Laksetrappes Anlæg. Dernæst 
opnaar man gennem det kunstige 
Vejanlæg for Laksen at indvinde 
ny Fangstpladser for Fiskeren. En 
heldig Fangstpladsfor Sportsnske
ren stiller ogsaa ~etingelser til 
Lokaliteterne. Det er mallge Stræk
ninger af de n'ol'ske Elve, som man 
ved Bygnil!g af Laksetrapper har 
gjort tilgængelige for Fiskeren i de 
senere Aar. Ejerne af Elvene har 
selv stor Intdresse af at aabne Lak
sen Adgang til deres Vande, da 
Sportsfiskeren betaler godt for Ret
ten til at fiske. Det er nemlig kun 
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i Elv og Indsø, at Laksen bider paa 
Flue, og Sportsfiskere efter Laks 
med F'lue har en storartet Tiltræk
ning, særlig for Udlændingen. Paa 
Havet nytter det ikke at fiske efter 
Laksen med Flue. Det er kun i 
Legetiden, naar Fisken gaar op i 
Elv og Indsø, at man kan drive 
dette Sportsfiskeri. 

Naar Legetiden er forbi, og Lak
sen har kastet sin Rogn, gaar den 
nd i Havet igen og bliver borte for 
Sportsfiskeren til næste A ar. 

Det har været et omstridt Spørgs
maal, om den enkelte Fisk, naal' 
den efter at være udklækket i et 
bestemt Vallddrag som ung Fisk for
lader dette og gaar ud i Havet, 
eller naar den en Gang hal' gydt i 
et Vanddrag, søger tilbage til sam
me Elv igen for at gyde. 

Af Hensyn til Virkningerne af 
Fredningsbestemmelserne for Lak
sen er det af Vigtighed at faa dette 
Spørgsmaal sikkert besvaret. Hvis 
man nemlig freder Laksen i eller 
ved et enkelt Vanddrag, vilde Fred
ningsforanstaltningerne være lidet 
lønne"Dde, hvis Fisken, naar den 
en Gang forlod Elven og gik ud i 
Havet, f01'svandt for ikke mele at 
komme tilbage til samme Legeplads. 

Hvorfor skulde Vanddragsejerne 
og de Fiskeberettigede lægge Baand 
paa sig og ikke tage al den vær
difulde Fisk, de kun de faa fat paa, 
hvis de ikke selv havde nogen Nyt
te af at spare en Del af Fisken, 
saa at "Fiskebestanden ikke blev øde
lagt for dem? At slippe den ud i 
Havet igen! naar de havde den i 
Elven eller Indsøen og kunde fan
ge den der, vilde jo kun være et 
Tab for Grundejeren, hvis Fisken, 
naar den slap ud, ikke oftere vilde 
vise sig paa samme Stad. Hvis man 

ikke kunde overbevise Grundejeren 
og de Fiskeriberettigede om, at de 
selv havde en Fordel af at spare 
Fiskebestanden iVanddraget til en 
vis Grad, vilde de heller ikke have 
nogen Respekt for nogensomhelst 
Fredningsbestemmelser, som de kun 
maatte anse for taabelige Paafund 
af Myndighederne. Det har des
værre ogsaa vist sig, hvor vanske
ligt det er at faa Fiskerne - navn
lig dem, som driver Vaadfiskeri ved 
Elvemundingerne og paa Kyststræk
ningerne efter Laks til at indse, 
hvor fordærveligt det er at blokere 
Elvemundingerne med Huser og Vaad 
i den Tid, Fisken ifølge sin Natur 
maa gaa op i Elvene for at formere 
sig. De vil ikke uden tvingende 
Nødvendighed erkende, at det er 
den visse Ruin fol' Landets Lakse
fiskeri, hvis man ikke ved Ii'red
llingsforanstaltninger søger at hin
dl'e deres overdrevne Indfangst un
der Legetiden, 

Derfor har man i de senere Aat 
ved systematisk drevne videnskabe
lige Undersøgelser søgt at føre et 
gyldigt Bevis for den Antagelse, 
som man forøvrigt længe har haft, 
at Laksen paa sine Vandringer som 
Regel altid vil søge til de Vand
dl'ag, hvor den er udklækket, eller 
hvor den en Gang har gydt, naar 
den efter Naturens Orden skal for
rette sin Gydning. Foruden den 
rent videnskabeligr Interesse hal' 
dette Spørgsmaal en overordentlig 
pmktisk Betydning for Laksefiske
riet som Næringsvej, Kan man nem
lig faa konstateret, at den ovenmevn
te Antagelse er rigtig, vil Ejerne 
af Fangstpladserne og de Fiskeri
interesserede indse Nytten af Fred
ningsbestemmelsernes . Overholdelse, 
De vil forstaa, at disse først og 
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fremmest kommer dem selv tilgode. 
De videnskabelige Undersøgelser 

har været drevet paa den l\hade, 
at man i Vand dragene i Legetiden 
har indfanget en Del Eksemplarer 
af Fisken, som man har mærket ved 
at anbringe en lille Sølv- eller Me
talplade ved Fiskens Ryg- eller Fedt
finne, hvorefter man igen har slup
pet dem ud iVanddraget paa sam
Sted. Man har desuden vejet og 
maaIt hvert enkelt Eksemplar og 
noteret Tid og Sted for Fangst og 
Udsætning. Ved Bekendtgørelser 
og ved at udlove Belønning for nøj
agtige Meddelelser om hvert Eksem
plar af de saaledes mærkede Fisk, 
som senere igen er blevet indfan
get, med Angivelse af Tid og Sted 
for Fangsten og Fiskens Vægt og 
Længde, har man opnaaet at skaffe 
!lig en Mængde Laks-Indi viders Van
dring og Vækst. Det er Inspektø
ren for Ferskvandsfiskerierne, som 
har foretaget disse Undersøgelser. 

Nogle Eksemplarer er genindfan
get efter kOTt, andre efter længere 
Tids Forløb, ligesom de er fanget 
ind igen i større eller mindre Af
stand fra det Sted, hvOl' de første 
Gang blev fanget og udsluppet. 
Nogle ganske faa Individer er ind
fanget igen i det samme Vanddrag, 
straks efter at de blev udsat, og for 
deres Vedkommende har Undersø
gelsen selvfølgelig Ingen Betydning. 

Ved de anstillede Undersøgelser, 
som har været drevet, gennem en 
Række af Aar, kan man anse det 
som sikkert fastslaaet at Laksen som 
Regel altid søger tilbage igen til de 
Vande, hvor den er udklækket og har 
tilbragt sin Barndom, idet de paa
ny indfangede Individer næsten uden 
Undtagelse e·fter et eller flere Aars 
Forløb er fanget i eUet' ved samme 

Elv, hvor de først blev fanget, 
mærket og udsat, eller ialtfald -
paa en eneste Undersøgelse nær 
ikke i eller ved noget andet Vand
drag. Den ene Undtagelse kan 
man da nærmest sige bekræfter Reg
len. Dernæst har Undersøgelserne 
bragt det Resultat, at det kun er 
under sit Ophold i Havet eller Fjor
den, at Fisken tiltager i V ægt. Det 
hænder nemlig undtagelsesvis, at 
Fisken ikke overvintrer i Indsøen 
eller Elven, og det har da vist sig, 
at den i denne Tid ikke øger sin 
Vægt nævneværdigt. 

Laksen kan saaledes anses for at 
have sit Hjemsted i det bestemte 
Vanddrag, hvor den er udklækket. 
Her tilbringer den - kan man sige 
- sin Barndom og sit Familieliv, 
idet den altid søger tilbage hertil 
i Legetiden. Havet er det store 
Felt, hvor Laksen "gaar paa Græs", 
trives og vokser, medens den ved 
Hjen,mets Baand er knyttet til sit 
eget Van d drag, til hvis "Besætning" 
Ejeren deraf kan regne den. 

Derfor og paa Grund af dens 
store Værdi som Næringsmiddel bør 
Fiskeriejerne i egen Interesse vær
ne om den Herlighed, han har i sin 
Lakseelv, at den ikke forringes i 
Værdi ved hensynsløs Fangst. Ved 
at frede om Fisken og sørge for 
hensigtsmæssige Legepladser for den, 
kan han forøge sin Indtægt. 

Laksefiskeriet har en ikke ringe 
Betydning som Indtægtskilde for 
Landet. Det repræsenterer en be· 
tydelig Værdi, idet det gennem Bort
forpagtning af Fiskerirettigheden. 
ved Fangstudbyttet og Omsætnin
gen af Fangsten indbringer Norge 
en aarlig Indtægt, som kan regnes 
i Millioner. 

At værne om og udvikle denne 
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Næringsgren ved fornuftige Fred
ningsbestemmelser, ved at føre offent
ligt Tilsyn med Fiskeriet og ved 
at anlægge Labletrapper og kun
stige Udklækningsanstalter for Rog
nen, udføres et Samfundsarbejde, 
som fortjener Opmærksomhed. :Me
get er gjordt derfor fra det offent
liges Side i de sidste Aartier, men 
mere bør gøres. 

Flødevigens 
Udklækningsans talt. 

-0-

Beretning for Terminen 1 Juli 
19J9-30. Juni 1920. 

Ved Bf'styrer Alf Dannevig. 

Af Beretningen skal vi gengive 
følgende: 

Hummeropdrætning. 
De i Budgetaaret udførte For

søg med Udklækning og Opdræt. 
ning af Hummeryngel betegner et 
Fremskridt fra tidligere Aar, idet 
det er lykkedes at finde Grunden 
til den tidligere forekommende sto
re Dødelighed. 

De tidligere Forsøg i Syreballo
ner havde vist, at det var af væsent
lig Betydning, at død Yngel og :Mad
rester kunde blive fjernet uden alt 
for store Vanskeligheder, ligeledes 
at Strømbevægelsen var passende 
stærk, saa den sall, vidt mulig hin
drede Yngelen i at spise hverandre. 
Disse Erfaringer ledede til Kon
struktion af et Opdrætningsapparat 
af galvanisetet Jern hestaaende af 
en aaben Cylinder med dobbelt Bund, 
den øvre bestaaende af perforeret*) 
Celluloid. Vand strømmen blev n u 

') gennemboret. 

sat ind i Bunden og gik op igen
nem Celluloidnettet og ud gennem. 
Aabningen i Overkanten. For at 
frembringe Strøm i Apparatet blev 
der sat en smekker Vandslange di
rekte ned i Beholderen, saaledes at 
Strømmen fra Slangen satte hele 
Vand massen i Rotation, medens Vand
strømmen nedefra forhindret B vir
veldannelser i Centrum. Til at 
begynde med gik Opdrætningen godt 
i Apparatet, men ved et Par Lej
ligheder indtraadte stærkere Døde
lighed. Den ene Gang skyldtes det, 
at Maden var bleven liggende i Ap
paratet, til den var bleven fordær
vet, den anden Gang var Aarsagen 
forskellig Urenlighed, som havde af
sat sig under Celluloidbunden og 
som ikke lod sig spule bort tiltro ds 
for, at der var indsat en Udtapnings
hane til dette Brug. Men saasnart 
disse Ting var rettet gik det atter 
godt. 

Nogen Kanibalisme var der na
turligvis, denne syneE> dog i nogen 
j\1aade at blive modvirket ved kraf
tig Strøm, og ved at Yngelen fik 
lidt grov Føde. Bakkede Muslin· 
ger viste sig særlig heldig. 

Arbejdet udførtes i ganske lille 
Maalestok, . der an vendtes kun ialt 
24 Rognkummer og Arbejdet paa
begyndtes først 28. Juli. 

Klækningen af Rognen foregik 
som foregaaende Aar og uden Uheld. 
Der indsallllt!des ialt ca. 6700 Stk. 
Yngel, hvilket maa betegnes som til
fredsstillende, naar der tages Hen
syn til den langt fremskredne Aars .. 
tid, idet den væsentligste Del af 
Rognen allerede var klækket. 

Torskeudklækninger 
foregik under ganske gode Betin .. 
gelser. I Tiden mellem 11. Februar 
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og 13. Marts indkøbtes 384 Torsk 
og den 27. Februar blev Anlægget 
sat igang, da med en Bestand af 
121 Torsk. Den L Maj blev Ar
bejdet afsluttet. 

Der indsamledes iAIt 574,5 l Rogn 
deraf døde 53,0 
og udklækkedes 521,5 

234,67 Mill. Yngel 
deraf døde 36,92 
og udsattes 197,75 

Nettoudbyttet af udsat Yngel var 
saaledes ca. 77 % af det indsam
lede Æggeantal. 

Af de interaserede Distrikter blev 
der betalt 15 Kr. pr. Mill. Yngel til 
Dækning af Transportudgifterne. 

Fur at undersøge Nytten af Tor
skeudsætningen er der i de senere 
Aar foretaget en stor Mængde Vaad
træk i de Fjorde, hvor Y ngelen er 
udsat. 

Tager vi alle Undersøgelserne 
under et, viser det sig at: 389 Træk 
paa Steder i Fjordene, hvor der in
gen Udsætning har funden Sted gav 
10,1 Yngel pr. Træk, meden u 639 
Træk paa Steder i Fjorden hvor 
der llavde funden Udsætning Sted 
gav i Gennemsnit 15,7 Stk. Yngel 
pr. Træk. 

Det synes at være bevidst, at Ud
sættelsen af Torskeyngel forøger 
Bestanden og saaledes utvivlsomt 
gør sin Nyttte. Red. 

Kunstig Afkøling i 
Fiskeriets og Fiskehan

delens Tjeneste. 
Af Andreas Otterstrøm. 

Der tales i disse Tider saa me
get om, at Fisken skal konserveres 

paa en eller anden Maade, da det 
er vanskeligt at sælge den Fisk, 
der fanges. i fersk Tilstand. Et af 
de vigtigste Konserveringsmidler er 
Kulde. Jo koldere Fisken er, des 
langsommere foregaar Forraadnill
sen. Ved Afkøling og Frysning op
naar man derfor, at l<'isken kan hen
staa i længere Tid, inden den sæl
ges, og kan forsendes vidt omkring. 
Det er af Vigtighed at kende Je 
forskellige Metoder, der kan be
nyttes til Afkøling og Frysning af 
Fisk, og det er Hensigten med mit 
Foredrag at gennemgaa disse Me
toder. Der maa skelnes imellem 
Afkøling og Frysning, da der ved 
Frysning foregaar en Forandring i 
Fiskenes Væv, Bom kan være meget 
uheldig. Opgaven er at benytte 
Frysemetoder, ved hvilke denne For
andring er saa ringe som mulig. 

Afkøling af Fisk uden at den 
fryses. 

Naar Fisk pakkes i Kasser og for
sendes, maa Varmegraden være saa 
lav som muligt. Sædvanligvis pak
ker man Fisken i Is. Isen vil. da 
smelte under Forsendelsen og der
ved afkøle Fisken. Denne Metode 
har den Mangel, at Fisken atkøles 
udvendig fra, medens Forraadnelsen 
begynder indvendig, og det maa 
derfor foretrækkes at afkøle Fisken 
helt igennem, inden den pakkes i 
Kasser og afsendes. Forraadnelsen 
vil da komme senere i Gang og 
Fisken holde sig længere frisk. Da 
den Metode at hælde varm Fisk i 
Kassell og saa noget Is ovenpaa er 
langt den almindeligste og selvføl
gelig er betydelig bedre end at 
sende den varme Fisk uden Is, maa 
jeg dvæle lidt ved, hvordan man 
bedst skaffer sig Is. 
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Is kan tages fra Overfladen af 
ferske Vande om Vinteren og op
bevares til den varme Aarstid, f. 
Eks. i en Dynge paa Stranden, hvor 
den dækkes med et tykt Lag gam
mel Tang. Under Isdyngen maa der 
ligeledes være et tykt Lag gammel 
Tang. Frisk Tang kan ikke benyt
tes, da den forraadner og udvikler 
Varme, hvorimod gammf'1 Tang er 
udmærket, da Tang er en daarIig 
Varmeleder, som vanskelig lader 
Varme og Kulde slippe igennem sig. 
Det er af stor Vigtighed, at der er 
et tilstrækkelig tykt Lag af en 
daarlig Varmeleder under Isdyn
gen, da Jorden er meget værre til 
at smelte .Is end Luften. 

(Fortsættes.) 
(Dansk Fiskeritidende). 

Mindre }I e'ddelelsel'. 
-x-

I Kamp 
med en Kæmpeaal. 

En Svømmer trækkes under 
Vandet og mister en Finger. 
NEW YORK, 29. Jan., Ritz. Bur. 

meddeler. Til "New York HeraId" 
telegraferes fra Honolulu: Den be
kendte Svømmer Kahanamoku, der 
sejrede ved de olympiske Lege, blev 
i Gaar, da han trænede til Kam
pen om Australiens Mesterskab, an
grebet af en Kæmpe.AaI. Uhyret 
trak ham ned un ier Vandet, og 
først efter to Minutters Forløb lyk
kedes det ham at rive sig løs og 

naa op til Overfladen med Tabet 
af den højre Pegefinger, som Aalen 
havde bidt af. 

Han blev i stærkt udmattet Til. 
stand bragt i Land af andre Svøm
mere og maa sandsynligvis opgive 
at deltage i Kampen paa Grund af 
de ham tilføjede Kvæstelser. 

•••••••••••••••••••••••••• 
31verler i 

8Yledlems61adel! 
•••••••••••••••••••••••••• 

øjneæg 
af Regnbue-, Bæk- og Havørred 
er til Salg. 

Oscar Fredericksen, 
Græse Mølles Fiskeri 

pr. Frederikssund. 

Et ungt llIenneske 
vant til Ferskvandsfiskeri søger Plads 
Lil lsle Marts ved Ferskvandsllskeli 
med Udklækning. 

Henvendelse til 
Fiskeriforpagter Cllr. Nielsen. 

NørreDllU'k 25, lPlaribo. 

Vandstær, Isfugl og 
Fiskeodder, 

levende ønskes til Købs. Billet mrkt. 
»Skolehrug« til Ferskvandsfiskeribla
dets Kontor i Sorø. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima 9jneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde-0' Begnbueørred samt Sættefisk af Karper og Sutler til bil
ligste Priser. PorHonsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

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

samt prjma 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~!ld8K fi)amKullur. 
felegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

I~~~ 
større Ørred, Gedder, Karper, 

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

Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
)<'ischhandlnn~, HeJ.·lin 40, 

LehrteJ.·strasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fi!lkeriinspektør, Magister Chr. Løftin~, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Industrien 
og Ørredbestanden. 
Af mag. scient. O. V. Otterstrøm, 

Frederiksdal v. Lyngby. 

-O-

l Anledning af de forskellige Ar
tikler af Hr. Smidt Nissen o. a. om 
dette Emne i Ferskvandsftskeribla
dets senere Numre. vil jeg gerne 
gøre følgende Bemærkninger. 

Det maa anses for rigtigt, at 
Laksens og Havørredens Udvandring 
fra de ferske Vande til Havet er 
en ren Næringsvandring. Det salte 
Vand er ikke egentlig nødvendigt 
for Opnaaelsen af Kønsmodenheden. 
Det er det dog praktisk talt for 
Laksons vedkommende, thi det er 
kun, hvor Laksen har Adgang til 
meget store Søer (Venern, Ladoga), 
at den ved et ,Ophold i disse kan 
erstatte Udvandringen til Havet; 
og Resultatet bliver endda en smaat
vokset Race. Ørreden kan bedre 
lempe sig efter Forholdene. Sin 

fulde Udvikling faar den kun, naat 
den kommer til Havs; der bliver 
den "blank", men mod Legetiden 
bliver den ,.farvet" og søger op i 
Vandløbene for at yngle. I Søer 
med en rigelig Bestand af Smelt 
og Løjer kan der imidlertid leve 
"Søørreder" , og i nogle af vore 
større Aaløb (Varde Aa) synes der 
at leve "Aaørreder"; baade Søør
reder og Aaørreder bliver blanke 
i Ferskvand og søger som farvede 
mod Legetiden op i de mindre 
Vandløb for at lege. J a, i smaa 
afspærrede Bækk~ kan 0rrreden 
endog klare sig Livet rundt;, den 
bliver her slet ikke blank, men be
holder de røde Pletter til Stadig
hed, og tillader l!'orholdene ikke 
noget Træk, kan den leve hele sin 
Tid paa samme Strækning, hvor den 
leger, og helt opgive at vandre; 
men disse Bækørreder er smaat
voksede og lidet værdifulde, und
tagen for Lystfiskerne. 

Skal vore Vandløbs Fiskerimulig
heder udnyttes paa den for Ilandet 
fordelagtigste Maade, bliver det nok 
ved. at lade dem, i den Udstræ'k
ning de egner sig derfor, tjene som 
Opvækststed for Ungfisk af Havør~ 
red (Laks); at lade Vandenes Produk
tionskraft blive anvendt til Frem-
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stilling af Bækørreder Ci bedste Fald 
Aaørreder eller Søørreder) ved at 
hindre Ungfiskene i at komme til 
Havs kan skaffe nogle Ferkvands~ 
fiskere Fortjeneste og være til me
gen Fornøjelse for Lystfiskerne, men 
det er uden Tvivl daarlig National
økonomi. 

Man vil maaske sige, at et Vand
løb, hvor Ørrederne nu bliver staa
ende og udvikler sig til Bækørre
der, aldrig vil kunne faa Betydning 
som Opvækststed for Havørredyngel. 
Det kan det dog sikkert. Dels kan 
Nedgangen mulig lettes for Ungfi
skene, thi det er vist ofte den, der 
er dem for besværlig, dels kan man, 
om det gøres nødvendigt, fiske do 
Slliaa Ørreder og udsætte dem læn
gere nede ad Vandløbet eller i 
Fjorden. Endelig er Tilbøjelighe
den til at undlade Udvandringen 
formodentlig i nogen Grad arvelig', 
saa at udsat Yngel af Havørred 
ikke saa let vilde føle sig fristet 
til at blive paa Stedet som Ynge
len af de degenerede Bækørred
Stammer. 

Noget af det vanskeligste i For
holdet mellem Fiskeriet og Indu~ 

stden er, at Fiskeriet ikke godt 
kan sikre sig andet og mere end 
Besvarelsen af de foreliggende kon
staterede Værdier. Disse er be
klageligvis nu aItfor smaa; jeg tviv
ler ikke om, at vort Jferskvandsfi
skeri om 50 Aar vil repræsentere 
ganske anderledes Værdier end nu. 
Men det lader sig vel noppe gøre 
at paalægge Industrien Ansvaret for 
Ødelæggelse eller Forringelse af 
fis-kerillge Muligheder, der hidtil 
ikke har været udnyttede, ja maa
ke endnu slet ikke er kendte. -
Et Eksempel vil bedst vise, hvad 
jeg mener. 

Lad 08 sige, at det viser sig u
gørligt at faa de nedadsøgende Ung
fisk af Ørred og Laks velbeholdne 
forbi Kraftstationen ved Tange. Det 
kan da med Rimelighed forlanges 
af denne, at den søger at raade 
Bod herpaa ved af udsætte opdræt
tet"') Ørred (Laks) i et Antal, der 
svarer til, hvad der kunde produ
ceres i det Areal ovenfor Kraftsta
tionen, som før dennes Indretning, 
var tilgængelig for Legefiskene (el
ler blev benyttet til Udf!ætning af 
Yngel); det er Gudenaastrækningen 
mellem Tange og Silkeborg og de 
der udmundende Tilløb, som Tange 

,Aa, Borre Aa, Alling Aa o. s. v. 
Men tager man engang vort Ør

redfiskeri op til rationel Udvikling, 
og det kommer selvfølgelig engang, 
vil man sikkert sætte Yngel ud og
saa i de Vandløbsdele, som i Aar
hundreder har været afspærrede af 
Vandmøller o. 1. for Opgangsfiskene, 
og som derfor er ørradtomme . el
ler kun huser Bækørreder. Man vil 
altsaa ogsaa ønske at udsætte i det 
øvre, meget betydelige Gudenaa
omraade Syd for Silkeborg Søerne 
(Gudenaa med Tilløbene Salten Aa, 
Mattrup Aa o. s. v.). Men kan Ung
fiskene herfra ikke komme velbe
holdne forbi Kraftstationen ved 
Tange, maa Udsætningen imidlertid 
opgives og Vandomraadet drives paa 
anden, nationaløkonomisk set min
dre tilfredsstillende, Maade Cl. Eks. 
bl. a. med Bækørreder og Søørro
der); herfor kan Kraftstationen for
modentlig ikke gøres ansvarlig, da 
lllan ved dens Oprettelse ikke ud
nyttede det øvre Gudenaaomraade. 

*) Erstatningen vil dog let blive man
gelfuld, da naturligt opvoksede Ungfisk 
sikkert klarer sig langt bedre i de frie 
Vande. 
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Saadanne fiskerilige Muligheder vil 
det være svært at beskytte, og saa
ledes vil Fiskeriet vel være udsat 
for at lide Tab ved enhver indu
striel Udnyttelse af Vandløbene og 
navnlig, naar Udnyttelsen er saa 
intensiv som ved Kraftstationerne. 

Magister Otterstrøm har ganske 
Ret i, at vore Vandløbs Fiskerimu
ligheder udnyttes paa den for Lan
det fordelagtigste ~1aade, naar de, 
i den Udstrækning de egner sig 
derfor, tjene som Opvækststed for 
Ungfisk af Havørred (Laks). Paa 
Mødet, der afholdtes i Dansk Fiske
riforening af dennes Bestyrelse, Fi· 
skeridil'ektøren og et Udvalg af 
Ferskvandsflskeriforeningen (bestaa
ende af D'hr. Bie, \Vulff·Stamer og 
Hoffmeyer) var man da ogS!\a gan
ske klar over, at man maatte sætte 
dette som Maalet for ens Bestræ
belser. 

Som det fremgik af Heferatet af 
Mødet her i Bladet, har vore Fi
skeriautoriteter ogsaa ~ i betydelig 
Grad i deres Magt at gennemføre 
disse Ønsker, idet der i alle Kon
sessionerne staar følgende Paragrllf: 

"Bevillingshaverne er pligtige til 
at efterkomme de Forskrifter, som 
af Ministeren maatte blive givet til 
Opretholdelse ar Fiskeriet i Vester 
Nebel Aa eller en anden Aa med 
Tilløb, j fr. bl. a. Lov om Fersk
vandsfiskeri Nr. 317 af3.Juni 1917, 
§ 6." 

Og alle vi, der deltog i det oven
for omtalte Møde, gik ogeaa der
fra med den faste Overbevisning, 
at Fiskeridirektøren vilde gøre alt, 
hvad der stod i hans Magt, for at 
Fiskeriforholdene hvert enkelt Sted, 
hvor der anlægges Kraftstationer, 
kan blive ordnede paa en saa be-

tryggende Maade, som det over
hovedet er muligt. 

Hvad særlig Forholdene ved Gu
denaa (Tange) angaar, foreligger 
imidlertid en særlig Lov herfor. 
En Lov, som desværre i m!3get be
tydelig Grad kan komme til at lægge 
det fremtidige Fiskeri Hindringer 
i Vejen, 

Den Paragraf, som omhilndler 
dette Spørgsmaal, har vore Lov
givere, uvist af hvilken Grund, at
fattet paa følgende meget uheldige 
l'tlaade: 
a) "at Konsessionshaverne er plig
tige til at efterkomme samtlige de 
'Forskrifter, som af Ministeren maatte 
blive givet til Oprettelse af Fiske
riet i Gudenaa, der under Tilveje
bringelse af Opklækllingsanstalter 
for Fiskeyngel, dog at Konsessions
havernes samlede Udgift til Opfø
relse af saadanne Fiskerianlæg ikke 
maa overstige 10,000 Kr. og til 
dens Drift og Vedligeholdelse ikke ' 
over Halvdelen af de virkelige Ud
gifter og ikke over 1000 Kr. aarlig." 

Dette vil med andre Ord sige, at 
llll'dens Konsessiol1shaverne ved allu 
de andre Kraftanlæg her i Landet 
maa, i et og alt, rette sig efter 
Fiskeridirektørens Instruks med 
Hensyn til Ophjælpningen af det 
fremtidige Fiskeri paa vedkommende 
Steder, saa har Kraftstationen ved 
vort Lands største Vandløb opnaaet 
en ganske mærkværdig priviligeret 
Stilling, idet Udgifterne til Fiske
rianlægene ikke maa overstige 10000 
Kr. og til deres Drift og Vedlige
holdelse ikke over Halvdelen af -de 
virkolige Udgifter og ikke over 1000 
Kr. aarlig. 

Forstaa det, hvo der kan? 
At Spørgsmaalet om de fislce1'ilige 

Muligheder er en Sag af overmaade 
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stor Betydning, nuar Kontlessions
havernes fremtidige Pligter skal 
drøftes og formuleres er ganske 
selvfølgeligt, og Formanden for 
FerskvandsfiskerHoreningen Hr. Bie 
opkastede sig da ogsaa til Talsmand 
herfor paa føromtalte Møde og bad 
Fiskeridirektøren om ved enhver 
Lejlighed, h vor der var Anlednin g 
til at indføre Forbedringer da at 
lægge sig i Bresehen herfor og sta· 
dig have for øje, at vi har lang 
Vej frem, in den vi er n aaet til blot 
nogenlunde tilfredsstillende Fiske 
I.'lkeriforhold ved vore ferske Vande. 

Red. 

Berlins ~'iskemarked for 
Ferskvandsfisk. 

~o-

(Meddelt af Firmaet Otto Bank, Fiske
kommissionær i Centralmarkthallen, 

Berlin). 
Berlin, den 7. Februar 1921. 

N aar man gennemlæser danske 
Fiskeriblade finder man atter og 
atter Nødraabet om det nødlidende 
danske Fiskerierhverv og de van
skelige Kaar for dansk Fiskeex
port gentaget. Ganske vist har 
man jo for at ophjælpe Exporlen 
af danske Havfisk gjort en Del 
Forsøg og ført Forhandlinger med 
Østrig og drøftet Mulighederne for 
Export til Schweiz. Det store ty
ske Marked, som tidligere var Ho
vedaftager for Danmarks Fiskeriud
byHe har mistet største Delen af 
sin Købekraft, ikke paa Grund af 
manglende Forbrug, men kun paa 
Grund af den saa daarligt stillede 
tyske Valuta. Danske Havfisk har 
siden Krigen faaet en stor Kon
kurrence i det siden Fredsslutnin
gen særligt stærkt ndviklede og op· 

blomstrede tyske Trawlfiskeri, hvor
imod Ferskvandsfiskeriet i Tysk· 
land ikke har kunnet udvides no
get videre, da Krigens vanskeHge 
Aar sikkert har udtyndet Fersk· 
vandsfiskebestanden i de tyske Ind'· 
landssøer. 

Da en stor Del af den tyske Be
folkning stadig foretrækker en 

'Ferskvandsfisk for en Kuller eller 
Kabliau, er Efterspørgslen for næ
sten alle Sorter Ferskvandsfisk tem
melig stor og skulde man antage, 
at det trods den daarlige Sta,nd af 
den tyske Mark maaske dog kunde 
betale sig for danske Ferskvands
fiskeriexportører at exportere Fersk
vandsfisk til Tyskland. Indlands
markederne er for denne Vares 
Vedkommende sikkert ogsaa bedre 
end Kystbyernes. 

I det Efterfølgende gives nogle 
Oplysninger om Priserne i den for
løbne Uge for Berlins Fiskemarke
dets Vedkommende. De opgivne 
Priser er pl'. 1/2 Kilo i Engroshand
len til Salg til Detailfiskehand
lerne, altsaa den Pris, som Kommis
sionæren skulde afregne til Afsen
deren. Den almindelige Salgspro
vision udgør 8 Procent af Salgs
beløbet (otte Procent) foruden Frag
ten. Andre Udgifter er der ellers 
ikke, i hvert Fald ikke for det 
meddelende Firmas Vedkommende. 
Kasserne bliver returnerede og maa 
Returfragten ganske vist betales af 
den danske Afsender, dog er I!'rag
ten for tomme Kasser saa ringe, at 
det betaler sig, at tage Kasserne 
retur. Man maa regne med, at Fi· 
skeforsendelser f. Eks. fra Midtjyl
land er eirea 3-4 Dage undervejs 
dog har det hidtil vist sig, at For
sendelserne fremkom i god 'l'ilstand 
og kunde hurtig blive solgt. Dog 
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anbefales netop i mildt Vejr at 
pakke Fiskene med Is og saa hebt 
ikke for store Pakninger, højst 50 
-60 Pund pr. Kasse, at Fiskene 
ikke kommer til at danne et for 
tykt Lag, hidtil er kun fremkom
men enkelte Sendinger, dog hal' 
Afsenderne, saa vidt det vides, væ
ret tilfredse med Resultatet. I de 
eidste Dage var Priser følgende: 
Gedder lh.-3 Pund Mk. 7,00, Skal· 
ler, store 3,50-3,80, mellemstore 
1,80-2,50, Aborrer, store 4,00-
4,50, Brasen, store 4-6 Pund Mk. 
6,00 -7,00, mellemstore 2,80-3,50, 
Kvabber 4,00-4,50. 

Ved Forsendelser burde i Fragt
brevet udtrykkelig bemærkes, at 
Toldeftersyn ved Grænsen ønskes. 
Ligeledes skulde bag paa hver 
Mærkeseddel staa hvad og hvormeget 
hver Kasse indeholder. For alle For
sendelser fra Jylland og Fyn er Mod
tageisesstationen (Ham burg-Leh rter 
Bahnhof) H. u. L., for Fo'rsendelser 
via Gedser Berlin, Stettiner Bahn
hof. Dog an befales i alle Tilfælde 
at sende Afsendelsestelegram til 
Modtageren, at denne kan være 
underrettet. Et Forsøg vil sikkert 
lønne sig og kunde allerede et Par 
Prøvekasser 'overbevise de danske 
Afsendere om hvorvidt der ligger 
en lønnende Fouetning eller ikke. 

Bankfische. 

Dammen. 
Del store Reveir 

af Charle8 G. D. Roberts. 

-x-
Den Strøm, der kredsede gennem 

dens Dyb og altid holdt det rent 
og krystalklart, var saa stille, at 
Overfladens fiM brune Spejl aldrig 
blev forstyrret, undtagen naar en 

eller anden Skumbold langsomt drev 
ind fra det fraadende lille Vandfald 
udenfor, eller naar et Blad faldt 
ned eller en Ørred hævede sig for 
at snappe en uforsigtig Flue. 

For Fiskene var Dammen et bli
vende og fuldkomment Sted. Den 
var dyb, men Indgangen var sne
vel' og grundet, netop bred nok til 
at vedligeholde en nødtørftig For
bindelse med den hvirvlende Strøm 
udenfor, og den Vår samtidig saa· 
ledes beliggende, at utallige gode 
Bidder, Fluer, Biller, Orme og Bær, 
del' kastedes ned over Faldet, blev 
drevet ind igennem den. Storgre. 
nede Aske og Ahorntræer hang 
mørkt ud over den, men naar So
lep var et Par Timer over Middag 
flød dens Straaler ud over Overfla
den med yndig Varme. Bunden frem
bød desuden en rigelig Variation 
af Tillokkelser. Lidt fra Indgangen 
var den af klart rent Sand med 
hvide Sten, medens dfln indre Del, 
helt op til de stejle Bredder og d~· 
fremspringende Trærødder dække
.des af gruset Mudder med en Rig
dom af Insekter ug Vandplanter. 

De Fisk, der beboede den herlige 
Dam, var alle store med Undtagelse 
af nogen Yngel, som forsigtigt holdt 
sig paa de mest grundede Steder, 
hvor de store ikke kunde naa dem. 
Og Fiskene var kun to Slags, Kar
per og Ørreder. Karperne, der var 
dovne Væsner som ik~e fornærmede 
nogen, .holdt sig til }ludderet, fra 
hvis fede Overflade deres smaa 
runde, forsvarsløse og nedadvendte 
Munde opsugede ~æringen. Deres 
Størrelse og de muskelstærke Ha
lers Kraft var det eneste, der be
skyttede dem mod Ørrederne, hvis 
store rovlystne Gab og umættelige 
Appetit med god Virkning holdt 
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Størrelsen af aUe Dammens Ind
vaanere paa Standardhøjde. 

Ørrederne var ikke saa rolige 
og stilfærdige som Karperne. De 
vandrede rastløs' snart hen over 
MudderbankerIle, snart over SAnd 
og Klippegrund, hvor der end var 
Bytte at hente, smaat eller stort. 
Ofte kunde en eller anden .af dem 
smutte ud gennem den snævre Ind
gang for at jage og prøve sin Styrke 
i Strømhvirvlernes klare Oprør, og 
af og til kom .den tilbage, maaske 
med Halen af en mindre Slægtning 
stikkende ud af Gabet, og søgte 
ned under Bredden for at for'døje 
det tunge Maaltid. 

Det store Fiskeørnepar, hvis uor
dentlige Rede som en Vognladnin~ 
Grene og Affald fyldte Toppen af 
en af de høje udgaaede Fyrretræer 
en Kilometer ovenfor Faldet, følte 
sig altid irriterede over Dammen. 
Under deres stadige Flugt op og 
ned iangs Elven holdt de mh,unde
ligt øje med den. Men de store 
Fisk, der saa roligt svømmede i 
dens Dyb var sikre for dem, fordi 
Dammen var saa overskygget af 
Træerne, at Ørnene ikke kunde 
styrtdykke ned i den. Ude i det 
aabn~ kunde de lade sig falde som 
en StaalkiJe og svippe en sprin
gende Ørred op lige fra Hvirvlen. 
Men Dammen kunde de kun naa i 
langHom flagrende Flugt, der gav 
selv den døsigste Solbader rigelig 
Tid til at søge Tilflugt i de sikre 
Dybder. 

Men der var en anden vild Fi
skermand, for hvem Dammen netop 
passede. En stor, halvt neddykket 
Rod, der sprang omtrent en Meter 
frem lige over det Sted, hvor Kar
perne samledes, afgav en udmærket 
Lurepost for Lossen. Her kunde 

den ligge paa Udkig i en Time ad 
Gangen, lige saa taalmodig og ube
vægelig som den Rod, den laa paa. 
Sit runde, sorte, grusomme l\faane
ansigt med de klare, haarde og 
blege øjne og de stive Whiskers 
og tottede Øren holdt den saa tæt 
ned mod den glasklare Overflade, 
at de udoverhængende Grenes for· 
virrende Spejling ikke kunde genere 
den og den fuldstændig klart kunde 
overse alle Detailler i de gennem
sigtige Dybder. Med uendelig Be
gæl' stirrede den paa de massive 
Karpe!, der flegmatisk laa og aad 
Mudder, men intet kunde bringe 
dem op til Overfladen, og den kendte 
intet til dem udover, at de saa me
get fede og delikate ud. 

Dot var ØrrQderne som hoved-
8agelig angik Lossen. De havde 
intet af Karpernes fede Flegma. 
En og anden af dem kunde blive 
ved at svømme frem og tiibage 
med sit Guld og Sølv og Rødt glim
tende op gennem det klare Halv
mørke, i Færd med at undersøge 

. Bundeu efter Biller og Myggelar
ver og af og til sia a etSJag mod 
Overfladen for at kigge efter en 
flydende Ting, som maaske kunde 
være en Flue. Undertiden var det 
virkelig en Flue eller en Myg el
ler en Kaalorm eller et llpisdigt 
Bær. Og undertiden kundt> ogsaa 
den langsomme Kredseu i Dammen 
bringe den hen i Nærheden af den 
stille Lurer paa Roden. Saa spæud
tes Lossens Muskler og Kløerne 
kom ud af deres Skeder, medens 
en lille grøn Flamme glimtede i 
dens øjne. Naar Ørreden kom 
skraanende op paa Purpurfinner og 
berørte Overfladen medens den ned
svælgede Lækkerbidden, slog en 
strittende klo et Pote som et Lyn 
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ud fra Roden og langede den ufejl
bart, uundgaaeligt ud af dens Ele
ment. Et helt Sekund sprællede 
Ørreden konvulsivisk imellem Skov
stjernerne langt oppe paa Bredden. 
Inden der var gaaet endnu et halvt 
Sekund var Lossen over den med 
et hoverende Spring og holdt dens 
slimede, kæmpende Krop nede med 
begge Forpoter, inden den bed den 
gennem Nakken. 

Da Lossen var en tavs og dis
kret Fisker, forstyrrede dens Fi
sken aldeles ikke Dammen, eller 
kastede nogen Skygge af Tvivl over 
dens Ry som et sikkert Tilflugts
sted. Offeret forsvandt simpelthen 
uden Vrøvl, og ingen af Dammens 
andre Beboere vi dste, hvorledes 
det var forsvundet, ingen brød sig 
om det, ingen foruroligedes af no
gen Ængstelse. 

En hed Morgen, medens Lossen 
laa paa sin Rod og stirrede ned i 
Dybet med sine Maaneøjne, blev 
den gnaven ved at opdage, at paa 
denne Dag var endogsaa Ørrederne 
for dovne til at røre sig. Heden 
Iod til at have berøvet dom Appe-
titten. (Fortsættes). 

Mindre Meddeleisel'. 
-x-

Fiskehandelen bliver fri 
Næring. 

Den Kommission, der er nedsat 
i Anledning af Spørgsrnaal, om Fi
skehandelens Overgang til bunden 

Næring har indstillet til Ministe
riet at Handelen forbliver fri Næ
ring. 

Aalen i Rødby Fjord dr_. 
bes af Spildevandet fra 

Sukkerfabrikkerne. 
Som tidligere omtalt, er der op

staaet e::J. Konflikt mellem Sukker
fabrikkene og Selskabet, der ejer 
Retten til at drive Fiskeri i Rødb~ 
Fjord, idet Selskabet hævder, at 
Fabrikens Spildevand forgifter Van
det i Fjorden, og dræber Fiskene. 

Det er nu blevet konstateret, at 
der i den senere Tid er død adskil
lige Tusind Stk. Aal i Fjorden, og 
man tilskriver Sukkerfabrikens Spil
devand Skylden herfor. 

Der er blevet nedsat en Kommis-
sion til at afgøre Sagen. Nalt. 

Anoncer. 
-0-

Sættefisk 
Hf Regnbue~ og Bækørred sælges i 
større og mindre Partier fra Dol
lerup Damkultur. Skjelhøje. 

øjneæg 
af Regnbue-, Bæk- og Havørred 
er til Salg. 

Osear Frederieksen, 
Græse Mølles Fiskeri 

pr. Frederikssund. 

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

J. O. Ohri8tenlltm. 
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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. =====:::--

Ojneæu, Y nuel og Sættefisk i alle Or redarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c§}f~9d8R ØamRullur. 
relegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen et P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Speeialvogn paa nærnlelilte 
Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
i'ischhandlunK, Berlin 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: :t'orellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Ch ... Løftin=c, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

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



Fefskvan ds ri s k eri bl ad et. 
Fersmndsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15~ i hver Maaned. 

&daktion og Kontor: D'f'. phil. HOf/mØl/ør; Sorø. 'lelefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent 6 Kr., hyorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

. Nr. 5. I l. Barts. 
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Industrien. 
og Ørredbestanden. 
Af mag. scient. (J. V. Otterstrøm, 

Frederiksdal v. Lyngby. 
-O-

l foregaaende Nummer af dette 
Blad skrev jeg en Artikel om oven
staaenue Emne; til hvilk!en Bladet!'! 
Redaktør knyttede nogle Bemærk
ninger.; Skønt Dr. Hoffmeyer, saa
vidt jeg kan aej er enig med mig i 
Hovedsagen; vil jeg dog gerne have 
Lov til at fremsætte nogle Indven
dinger mod hans Syn paa Sagen, 
thi det forekommer mig at været 
blevet aitfor lyst. Jeg tror, det 
kommer af, at Dr. Hoffmeyer har 
sammenblandet de to Ord "Opret
h{lldelse" og "Ophjælpning" i sin 
Bevidsthed; i hvert Fald gør han 
det her i Bladet. :Føret trøster han 
os med, at dør' i de udstedte Kon
cessioner staar, at Bevillingshaverne· 
er pligtige at efterkomme de For
skrifter, som af Ministeren maatte 
blive givet til Oprttholdelse, af Fi-

skeriet i de paagældende Vandløb; 
men dernæ8:t skriver han (næste 
Spalte), at Kon-cessionshaverne maa; 
i et~ og alt, rette sig efter Fiskeri
direktørens Instruks med Hensyn til 
Ophjælpningen af det fremtidige Fi
skerh Det er desværre sikkert en 
Fejltagelse at tro, at F01'holdet er 
det sidstnævnte. Et koncessions
havenue Nyanlæg vil sikkert ikke 
kunne tvinges til at gøre andet for 
Fiskeriet end at holde det vedlige 
i den' Stand, det forefandtes i ved 
Koncel:lsionens Udstedelse (eventuelt 
til at betale en derefter afpasset 
Skadeserstatning); at Indllstrianlæg
gat skulde være pligtig til at bi
drage til Fiskeriets Ophjælpning, 
altøaa til dets Udvikling fra dets 
nuværende Standpunkt til noget 
bedre, tvivler jeg meget om. Den 
Skade Industrianlæggene slaar i Fi
akeriets Udviklingsmuligheder, kom
mer Fiskeriet nok til selv at bære. 
Det er desværre sikkert rigtigt, som 
jeg skrev, at Fiskeriet ikke godt kan 
sikre sig andet og mere end Bevarel
sen af de foreliggende konstaterede 
V ærdier- og disse er næsten nede 
paa Minimum! 

En Sag af saa stor Vigtighed som 
den, det her drejer sig om: "Elek· 
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tricitetsværkernes skadelige Indfly
delse paa Fiskeriet i vore Aaer" 
maa paa ingen mulig Maade ties 
ihjel, og selv om vi for Tiden' har 
et aarvaagent Fiskeridirektorat, lllaa 
vi andre ikke lægge Hænderne i 
Skødet og kun agere Tilskuere, Det 
er derfor ogsaa Redaktionen en 
Glæde at mærke, at der fra forskel
lig Side er stor Interesse for denne 
vigtige Sag, og vi takker Magister 
Otterstrøm, fordi den har hans 
udelte Interesse. 

N aar Hr.Otterstrøm i ovenstaa
ende lille Artikel mener, at Redak
tionen har sammenblandet de to 
Ord "Opretholdelse" og "Ophjælp
ning", beror dette dog paa en Fejl
tagelse, idet vi er overmaade klar 
over, at det vel staar i Koncessions
havernes Instruks at "Bevillingsha
verne er pligtige til at efterkomme 
de Forskrifter, som af Ministeriet 
maatte blive givet til Opretholdelse 
af ,Fiskeriet OST.;" men vi drister os 
tillige til at tro, at den samme In
struks i en interesseret og forstaa
ende Fiskeriautoritets Haand til,'ige 
vil kunde benyttes til Fiskeriets Op
hjælpnin.g i samme Fiskevand. Selv
følgelig er det trist for det danske 
Ferskvandsfiskeri, at saa mange Fi
skerimuligheder forstyrres og van
skeliggøres paa Grund af Oprettel
sen af de mange Kraftstati~ner ved 
vore rindende Vande; men derved 
er jo intet at gøre; vi maa desværre 
bøje os for Kendsgerningerne. Men 
dermed være ogsaa alt sagt, og in
gen faar os til af den Grund at 
opgive Haabet om vort Ferskvands
fiskeris Ophjælpning paa disse Ste
d~r. 

Vi har da ogsaa i dette Tilfældo 
en betydelig og overmaade værdi
fuld Støtte til Fremme af vore :T!'or-

maal, idet alle Saltvandsfiskerne 
staar ved vor Side i denne Sag, 
fordi d~ er mindst ligesaa interes
serede i dens gunstige Gennemfø
relse, som vi selv; og det betyder 
ikke saa ganske lidt! 

Vi haaber og tror derfor ogsaa, 
at det skal lykkes vore Fiskeriau
toriteter, ikke alene at opretholde 
Fiskeriet i vore rindende Vande, 
tiltrods for aUede Hindringer, der 
kan lægge,s dem' i Vejen derfor, 
men at del tillige, gennem Valget af 
Fremgangsmaaden for denne Opret
holdelse, maa faa Held til samtidig 
at medvirke til dette Fiskeries Op-
hjælpning. Red. 

Kraftstationer. 
En Fare for Laksefiskeriet. 

-x-
F'ra den tidligere vestjydske Fersk. 

vandsfisker, nuværende svensk Fi
skerikonsulent Jesper Sørensen har 
vi modtaget følg'ilnde interessante 
Brev: 

Med stor Interesse har jeg i 
:J!'erskvandsfiskeribladet og Dansk 
Fiskeritidende læst Smidt Nissens 
Artikle1;', "Fremtidens Laks- og Ør
redfiskeri" samt Dansk Fiskerifor
enings og Fiskeridirektøreds Stil
ling til Sagen. 

Jeg kan flamstemme med S. N. i 
at Laksefiskeriet er i Fare, og at 
de :J!'iskeinteresserede bør følge An
læg af Vandkraftsstationerne med 
spændt Opmærksomhed, saa at Fi
skeriets Tarv i størst muligt Ud
strækning bliver varetaget. 

Gennem Referat fra Dansk Fi
skeriforenings Bestyrelsesmøde ser 
jeg, at man og$aa der saa klart, at 
det gælder om gennem Lovgivning 
at beskytte de for Ferskvands- saa.
vel som I~ordfiskerne store økono-
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miske Interesser, som her staar paa 
Spil. Alle er enige om Laksefiske
riets store Betydning for Erhvervs
fiskerne. Indtægten deraf glimrer 
ikke med de store Tal, men saa er 
Posterne paa Udgiftssiden heller 
ikke saa store, som naar det gæl
der Storfiskeriet. 

Statistiken over Fangstmængden 
af de lakseartede Fisk er nok ogsaa 
meget ufuldstændig. Fangsten fore
gaar i Fjord og Aaer, ofte som Bi
næring til andre Erhverv, hvorved 
det bliver vanskeligt at faa sikre 
Tal frem. 

I Dansk Fiskeritidende Nr. 45 for 
1920 findes dog under Titlen "Om
plantning af Fisk og Udplantning 
af Fiskeyngel 1919" lidt Statistik, 
som jeg fæster Opmærksomheden 
ved. 

Der omtales først, at "til Om
plantning af Rødspætter i de for
skellige Limfjordsbredninger, . blev 
der af Statens Midler bevilget et 
Beløb af 21900 Kr. Endvidere blev 
der af de respektive Fiskerifore
ninger ydet et Bidrag af 2850 Kr. 
Omplantet blev ialt ca. 1,455,876 
Stkr. Fisk." 

"Den samlede Udgift ved denne 
Foranstaltning androg 24,750 Kl'. 
f'iskens indfangedes i Nissum Bred
ning ved Thyborøn Kanals Forgrund; 
den var af god Kvalitet og havde 
en Vægt af gennemsnitlig 1,6 kg 
pr. Snes og var talrig til Stede." 

Da Vægten er 1,6 kg pr. Snes = 

80 Gram pr. Stk., omplantedes der 
ca. 116,470 kg. Det er saaledes 
ikke noget overdrevent Resultat, 
naar der samme Aar i samme Vand
arealer fangedes 160,200 kg Rød
spætter til en Værdi af 191,350 Kr. 
men alligevel blev det jo (beroende 
paa tidligere Omplantninger) et godt 

Tillæg til Indkomsten for derværen
de Fiskere. 

Efter samme Beretding blev der 
i Statstilskud til Struer Fiskerifor
ening, Hjarbæk og Omegns Fiskeri
forening, Skive og Omegns Fiske
riforenieg, Hobro og Mariager Fjords 
Fiskeriforening samt tilIsefjordens 
l!'iskeribefolkning til Indplantning 
af 0rred bevilget iaIt Kr. 2,400 + 
1800 til Istandsættelse af Opvækst
damme m. m. 

Det er saaledes et ret beskedent 
Beløb, som er anvendt til Forbed
ring af Laksef1skeriet. Udbyttet af 
Laks- og 0rredfiskeriet fra samme 
Fisk eriforeningi'rs Virksomhedsom
raade opgives under 1919 at repræ
sentere en Værdi af 94,560 Kr. Re
sultatet overtræffer jo saaledes set, 
hvad der er opnaaet ved Hødspæt
teomplantningen. 

Der har paa flere af disse Pladser 
under en længere Aarrække været 
omplantet 0rredyngel og under de 
senere Aar Sættefisk. At Sættefisk 
har større Forudsætning for at kun
ne undgaa Rovfisk er jo klart, men 
desværre er det vist saa, at man 
som oftest fodrer Sættefi5-kene i 
Smaadarnme, indtil de udsættes. De 
mister derved den Skyhed, som er 
den vilde Fisk til stor Nytte, naar 
det gælder at undgaa' sine mange 
Fjender. Efter min Mening bør 
Laks- og 0rredyngel til Indplant
ning altid holdes mindst et Aar i· 
store Naturdamme og absol'ut ikke 
fodt'es. 

Just her er det svage Punkt i 
Smidt Nissens Artikler. Han skri
ver: "Der maa sørges for, at der 
bliver indplantet rigeligt af Fiske
yngel baade i vore offentlige Vand
løb, Smaabække og Brakvande og 
i de af Kraftstatitionerne opstem~ 



mede Vandarealer." »Der kunde 
indvendes, at den indplantede Lak
se- og 0rredyngel i Vandene oven
for Inddæmningsarealerne vil blive 
et let Bytte for Rovfisk: Geder, 
Aborrer m. fl. eller maaske blive 
masede ved Nedgang af Kraftstati
onens Turbiner." »1\[en saadan vil 
det ikke gaa, naar der udsættes ri
geligt af kunstigt klækket og op
drættet Lakse- og 0rredyngel. Ged
der og Aborrer vil efterhaanden 
forsvinde. Laks og Ørred er nem
lig »Vinterlegere" og derfor vil de
res Yngel faa et Forspring for For
aarslegerne, Gedder og Asorrer, og 
0rredfiskens Yngel vil derfor være 
saa kraftig, at den kan gaa løs paa 
den spæde Geddeyngel. Og hvad 
den purunge Yngel ikke kan øde
lægge, det vil de aarsgamle besør
ge. Naar dertil kommer at, de 
større Gedder, Forældrefiskene, ind
fanges paa de grunde Vande un
der Legetiden, vil der med Tiden 
efter vedholdende Udsættelse fin
des en rig 0rredbestand i disse luk
kede Vande, -.:. et sandt Eldorado 
for Lystfiskere." 

Dertil vii jeg bemærke, at trods de 
forskellige Legetiderbliver der dog 
kun et kort Tidsrum mellem Ørred
og Gedderognens Klækningstid, saa 
at Geddeungen, hvis Udvikling fore
gaar meget hurtigere end 0rredun
gen, meget snart er denne overle
gen. Hvad de aargamle 0neder 
angaar, æder de temmelig sikkert 
lige gerne en spæd Ørredunge, som 
en nyklækket Gedde. Man maa der
for bort tra at udsætte nyldækkede 
Fiskeyngel i _ de frie Vande, ellers 
naar man intet tilfredsstillende Re
sultat, men ·derfor skal man ikke 
producere Sættefisk pas samme Vis, 
som man gaar frem, naar man op-
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føder Portionsfisk ; .dervednaar man 
lige saaJidt Maaletj at forbedre 
Lakse-og0rredfiskeriet ide frie 
Vande*). 

At Laks og Ørred i nogen bety
deligere Mængde som fuldvoksne 
kan ernære sig i Strømmen, er nok 
ikke muligt, dertil er Ernærings
forholdenefor daarlige. Naar Fø
den der bliver for knap, følger de 
Instinktet, eller hvilket andet N Rvn 
man vil give den Naturlov, som er 
Anledningen til deres Vandringslyst 
mod Havet. Ligesaa sikkert, som 
den fuldvoksne Fisk for Forplant
ningens Skyld vender tilbage til 
Strømmene, maa de smaaLaksefisk 
ud i Havet, der er sita rigeligt med 
Føde, at dekan vokse enormthur
tigt. Den norske.Fiskerividenskabs
mand, Dr. Knut Dahl opgiver i sin 
Bog "Laks og ørret", at han ved 
Undersøgelse af fl·ere Tusinde Smaa
laks (som har været indtil fem Aar 
gamle, da de vandrer ud), fandt at 
Længden paa disse. nedvandrende 
Laks er 9-,-16, undtagelsesvis ind
til 20 cm, men efter et Aars Ophold 
har de opnaaet en Middeltilvækstaf 
1,90 kg, etter to Aar 4,91 og efter 
tre Aars OpJwld i Havet 10 kg. 

Mltnser deraf, at Næringsvan
dringen ikke er overflødig. Visse
ligen kan Fisken leve uden atnaa 
Ha.vet, men skal den blive til Nytte 
for Erhversfiskerne, enten han fisker 
i øalt eller ferBk Vand, ,gælder det 
om,at Fisken ikke hindres i sine 
naturlige Vandringer ·af industrielle 
Anlæg -eller i Aamundinger, hvor 
den Qpholder sig i længere Tid, 
opfanges i Massevis i Størrelse som 
Sild. Saavel Strøm- som Fjordfi-

") Vi . er' fll1dkommenenlg· med Forfatterens 
Betragtninger med Hensyn til Prodnktions. 
maaden af Sættefisk, naar det gælder Ud· 
sætningl frie Vande. Red. 
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skere bør i egen Interesse ikke fange 
Smaafisk (og forhindre saakaldte 
LYfltfiskere i at gøre det.) Ved 
Mærkning er det klart og tydeligt 
bevist, at Laksefiskene vokser hur
tigere end de øvrige Fiskearter, og 
at de i de fleste Tilfælde som store 
vender tilbage til sammo Strøm, 
hvorfra de er udvandret. Det er 
derf~r daarlig Økonomi at fange Fi
sken, inden den efter en Tids Op
hold i Havel er sior og fed. 

Jeg vil dernæst opbolde mig lidt 
ved Dansk Fiskeriforenings Besty
relsesmøde. l dette deltog fra Fersk
vandsfiskeriforeningen et Udvalg paa 
tre Mand (Direktør Bie, Dr. HoH· 
meyer og Godsinspektør Stahmer) 
for tilsammen med Bestyrelsen at 
drøfte, hvad derfra begge Fore
ningers Sider burde gøres i Anled
ning af, at Vandene i de betydeli
gere Aaløb i den senere Tid an
vendes rom Drivkraft for større 
elektriske Stationer, hvilket kan bli
v€ ødelæggende for Fiskeriet. Hvad 
man efter Referatet særlig lægger 
Mærke til af den første Forhandling, 
er Fiskeridirektørens Oplysninger: 
»Loven paabyder jo klart Anlæg af 
Laksetrapper, og Loven vil ske Fyl
dest. . Der i de givne Koncessioner 
truffet Bestemmelser, som givet os 
ganske frie Hænder til Oprethol
delse af Fiskeriets Tarv i hvert en
kelt Tilfælde ved Anlæg af Kraftsta
tioner. En permanent Kommission 
er nedsat, i hvis Møder Fiskeridi
rektøren deltager som tilkaldt Med
lem. Der tages af Kommissionen 
Beslutning i Henhold til hvert en
kelt Vandløbs Natur og Betydning 
for Fiskevandringen. Ved Gudenaa 
er forlangt en 0rredtrappe, som for· 
leden Dag fyldtes med Vand og teg
ner ganske godt; ligesaa Aalepas i 

det fornødne Antal. Desuden er 
Selskabet forpligtet til at levere aar
lig en halv Million Yngel, som skål 
udsættes dels ovenfor, dels i visse 
Aaløb neden for Stationen. Denne 
Kontrakt er foreløbig sluttet for 
fem Aar, hvorefter man paa Grund
lag af de indvundne Erfaringer vil 
tage nærmere Bestemmelse. 

Direktør Bie henlede Opmærk
somheden paa, at »Smidt Nissens 
Tanke var jo særlig den at benytte 
den kvart Million det vilde koste 
Kraftanlæget at gennemføre Kom
missionens Foranstaltninger, til ad 
anden Vej at ophjælpe Ferskvands
fiskeriet." Fiskeridirektøren svare
de hertil: "Den væsentligste Del 
af Udgiften gaar til Gitteret, og 
dette vil aldrig kunne undværes, 
da Yn/5elen uden det vil blive totalt 
ødelagt som i en Hakkemaskine". 

Det er godt og vel, at et saa 
stort Antal Yngel aarlig skal ud
sættes, men bedre anser jeg det for 
at være, om man kunde ordne 
Sagen saaledes, at der i Stedet 
for 500,000 nyklækkede blev udsat 
lOO,OOO mindst et Aar gamle Sæt
tefisk, opvoksede i store Naturqam
me med rigelig Næring, saa at de 
var kraftige, naar de fordeltes i 
Aa- og Bækkeløbene. Angaaende 
Gitteret roaa man, da det er saa 
dyrt, haabe, at det virkelig beskyt
ter Ungfiskene. Det er ikke nok 
at Fisken hindres i at naa ned i 
TUl binen; thi lige saa stor Skade 
tilføjes Fiskebestanden, hvis Fisk 
og Fiskeyngel suges fast og dør 
paa Gitteret. Et almindeligt skraat
stillet Jerngitter kan saaledes fra 
et Fiskerisynpunkt set ikke være 
tilfredsstill en de. 

Man maa være Smidt Nissen tak. 
nemlig for, at han har bragt Fiake .. 
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riforh01dene under Diskussion. End
nu er det jo nærmest Gudenaa, Sa
gen gælder, men man maa haabe,' 
at den Dag ikke er langt borte, da 
der tages fat for Alvor. Ved plan
mællsig ordnet aarlige Udsættelser 
af Sættefisk i alle betydelige danske 
Aaløb bør Laksefiskeriet kunne for
bedres, saa at den store Import af 
udenlandsk Laks kan undgaas, -
et Maal, som baade Kyst- og Strøm
fiskere i Fællesskab bør søge at 
naa. For Rigsdagens Medlemmer 
bør sidste Aars Handelsbalanee have 
vist, at det er bedre, at Staten un
derstøtter en saadan Sag, end at 
Pengene skal gaa ud af Landet til 
importerede Varer. 

Sverige i Februar 1921. 
.T. Sørensensen. 
Fiskerikonsulent. 

At dræbe Aal 
anses af mange for at være meget 
svært, ja næsten umuligt at have 
med at gøre. Det er imidlertid let
tere, end man skulde tro. En Maade 
er at skære Rygraden over tæt bag
ved Hovedet; for ikke at forøge 
Besværligheden ved at flaa Aalen 
bagefter, maa man sørge for, at 
Hovedet ikke skæres af eller Snit
tet bliver for bredt, det er derfor 
bedst at anbringe Knivsbladet noget 
paaskraa og ikke helt paatværs. 

En anden Maade at dræbe Aalen 
paa foregaar ved at slaa Aalens 
Hoved med en haard Genstand, f. 
Eks. en kort Stok; under denne 
Operation maa Aalens Hoved dog 
ligge paa et fast Underlag. 

En tredje Maade er at tage om 
AaIens Bagkrop med et Tøjt>tykke, 
og derefter slaa AaIen kraftig med 
Rygsiden nedad mod et Bord, et 

Brædt eller andet haardt og lige 
Cnderlag. 

I alle Tilfælde bør man dog lade 
Aalen ligge en Stund inden den 
flaas, fol' at dens Nervesystem kan 
faa Tid til at slappes og Fisken 
"dø" ordentlig, i modsat Tilfælde 
hænder det ofte, at den tilsynela
dende døde Fisk begynder at krym
pe sig ved den videre "Behand
ling". 

(Svensk Fiskeritidsskrift). 

Dammen. 
Det store Heveir. 

af Charles G. n. Roberts. 
-0-

Lige saa ubevægelige og ligegyl
dige som Karperne stod Ørrederne 
og viftede med Finnerne og lagde ik
ke mærke til, at selv de mest fristen
stende Lækkerbidder krydsede den 
blanke Overflad.e. De blandede sig 
ikke med Karperne, men stillede 
sig hovlllodigt en halv Meter eller 
saa ovenover dem, eller dreV enkelt
vis i Ly af de spredte Sten paa 
Bunden. Forgæves kredsede F!uer 
og Myg og de mest fristende fede 
Larver langsomt paa Overfladen. 
De ikke saa meget som sendte et 
haanligt Blik op efter dem. De 
aad ikke. Og naar en Ørred ikke 
æder, saa er det fordi den ikke vil 
æde, og dermed er den Ting afgjort. 
Hvornaar Appetitten paa engang 
igen kunde melde sig, vilde ingen 
Fisker med Sikkerhed være i Stand 
til at sige. Det er denne Usikker
hed, som har lært Fiskerne Taal
modighedens og Haabets Dyder. 
Den har ogsaa lært dem Usandfær
digheden ved at give dem saa ri
gelig Tid til at væve Historier sam
men, som de kan more lettroende 
Mennesker med. 
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Som;, Fisker var L.ossen baade 
taalmodig og forhaabningfuld. Men 
denne Morgen blev dens Tåalmo
modighed sat paa en haard Prøve, 
thi den var mere end sædvanlig 
sulten, og dens Sult gjaldt særlig 
Fisk. Dens latterlige Halestump, 
der var ganske skjult for Dambe
boernes Blikke, begyndte at slaa i 
Vrede. Den var næsten lige ved 
at give op og snige sig bort for at 
gaa paa Kaninjagt, da den fra øje
krogen opdagede noget, der fIk dens 
Halskrave til_ at rejse sig i skinsyg 
Vrede. En uvedkommende, en frem
med, en Rival, hvis Dygtighed som 
Fisker var dens egen uhyre over
legen, havde vist sig ved Indgan
gen til DamllJen og stirrede ned i 
den med skarpe øjne. 

For første Gang i en halv Time 
gjorde Lossen en Bfwægelse. Den 
drejede Hovedet helt rundt og fæ
stede sine grønne, uforsonlige øjne 
paa den indtrængende. 

Den fremmede var kommet ude 
fra Elven, og efter dens Adfærd at 
dømme kendte den ikke Dammen· 
Dens lange, mørke, muskuløse Krop 
trykkede midt for Indgangen, Bag
kroppen nede i Vandet, Forkrop
pen ovenover.' Glat og glinsende 
med sin lave, smidige Skikkelse, 
med det sværkæbede, næsten hunde
lignende Hovede, smaa Øren, mørke 
øjne og den lange kraftige Hale, 
frembød den den skarpest mulige 
Kontrast til den store skyggeagtige, 

maaneøjede Kat, skønt de i Vægt 
og Størrelse ikke var saa meget 
forskellige. 

Men det var ikke paa den tavse 
Iagttager paa Trærødderne, at den 
anden stirrede. Den gennemfor
skede med glødende øjne de be
folkede Dybder. .Jagten havde væ
ret daarlig, og den var sulten. Et 
Øjeblik efter dykkede den ned med 
et tungt men oljeglat Plump. L,)s
sens øjne fulgte med vild Vedhol
denhed dens hurtige fiskeagtige Ven
dinger under Vandet. 

De døsende Dambeboere vaagne
de og spredtes i Panik. Selv de 
dorske Karper udviklede en mira
kuløs Hurtighed. Men det var ikke 
de grovkødede Karper denIle kræs
ne Fisker var ude efter. 

Medens de forfærdede Flygtninge 
sprang til alle Sider, vævende mær
kelige Mønstre over Bunden og i 
deres Skræk glemte den snevre Ind
gang ud til Sikkerheden, bed Od
deren alle dem, der kom i dens 
Nærhed, gennem Nakken, saa at de 
med Maven i Vejret rulled9 op til 
Overfladen. Men det var Dammens 
største Ørred, Odderen vilde have 
fat i. 

(Fortsættes.) 

Sættefisk 
::If Hegnbue- og Bækørred sælges i 
større og mindre Partier fra Dol
lerup Damkultur, Skjelhøje. 

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

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter kø betS. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Bjneæg, Yngel og Sættefisk i alle Br redarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}j~9d86 f/)amltullur. 
felegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskov. 

P. Hansen et P. Jørgensen,. 
Lunderskov. 

Portionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Specialvogn paa nærmeste 
Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. ====--

G. Domaschke, 
J<'lschhandlnng, Berlin 40, 

LehrterstraslJle 18-19~ 

Telegr.-Adr.: Forelle·nhandel. 

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

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Indhold: 
OpreLholdelse og Ophjælpning af Lax

og Ørredfiskeriet. 
Betaler det bedst at udsætte spæd 

Yngel eller Ungfisk af Laks og Ør
red i frie Vande. 

Dammen. 
Annoncer. 

Opretholdelse og Op
hjælpning af Lax· og 

Ørredfiskeriet. 
-0-

Opretholdelsen maa væsentlig ske 
i de 0vre-Vandløb og Opstemnings
arealerne. Ophjælpning væsentlig 
i de Nedre-Vandløb og Brekvan
dene. 

Det maa tiluades de Fiskerikyn
dige, som skal ordne Fremtidens 
Laxse- og Ørredfiskeri med de for
andrede Forhold for øje, at der 
ikke lovfæstes bestemte Regler eller 
en Ordning gældende for samtlige 
Opstemningsarealer med deres Øv
re-Vandløb. Hver enkelt af disse 
maa undersøges og klarlægges for 
en fornuftig Opretholdelse, der ska
ber Mulighed for en Ophjælpning af 
Fislrer:bestanden i Allllindelighed 
ved disse Vande, der kan være me
get forskellige i Fl'ugtbarhed. -

Der er Vandløb fra gode og 
sunde Kilder og frugtbare Omgi
velser og Vande fra mindre gode 
Kilder og magre Omgivelser. I de 
første vokser Yngelen med en for
bavsende Hurtighed, som Damfod
ring paa langt nær ikke kan maale 
sig med. Her opholder de unge 
Fisk sig i længere Tid end YNge
len i de magre Vande, hvorfra den 
tidlig vandre ned og ud. 

Fede Opstemningsarealer føder 
en større Fiskebesætning end de 
magre. Hvor som helst maa man 
være saa noget nær klar over, hvor 
stor Ørredbesætning et givet Areal 
kan bære. Er den for lille, bliver 
der ingen Trang til Udvandring; 
er . den for ~tor, da kommer Næ
ringsvandringen som en selvfølgelig 
Ting. Der lIlaa da være Nedgangs
passage. 

Smaakravlet i et Vandareal kan 
omsættes til Ørredkød ved Indplant
ning af forskellige andre Fiskearter, 
der opsamler Kravlet og lader sig 
fortære af Ørreden. 

Selve Laxen egner sig aldeles ikke 
tillndspærring i Opstemningsarea
ler. 

Jeg kan tænke mig enkelte Plad
ser, hvor et AfspærringsgiUer var 
nok; men ogsaa Pladser; - f. Eks. 

• 
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hvor Vandet ledes fra en mindre 
Opstemning ad en længere Kanal 
til Nedfaldsstedet'; - her vil et 
Gitterværk ikke forstaa, men mindst 
to maa der til, et grovere først og 
et tættere derefter paa en mere ud
videt Plads. At udsætte fra Dam
me opfodrede Sættefisk i frie Van
de, har jeg for flere Aar tilbage 
advaret imod. -

At Sættefisk har større Fotud
sætning for at kunne undgaa Rov
fisk, staar ikke klart for mig. For
holdene, hvorunder Sættefisk og 
Yngel udsættes, er bestemmende 
for Overlevelsesprocentens Størrelse. 

At aargamle Ørreder æder lige 
lIaa gærne en spæd 0rredunge som 
en nyklækket Geddeunge trænger 
til Bevis. Min Erfaring gaar ikke 
i den Retning, hvor Lax- og. Ør
redfiske lever i frie Vande. Kani
balisme blandt disse Fisk hører nær
mest hjemme i overbesatte Fodrings
damme, hvor der ikke gives tilstræk
keligt Foder. Det er ikke lykke
des mig, forud for Damkulturen, i 
de frie Vande at fange en Ørred 
med Hale i begge Ender, eller at 
finde Smaaørreder i Storørredernes 
Mave. Derimod har jeg erfaret, at 
Ørreder og Gedder forliges som 
Hund og Kat, ja endog fører en 
Udryddelseskrig mod hinanden. Det 
er passeret mig flere Gange, at jeg 
fra min Fangst har haft - af lige 
Størrelse - to Ørreder og en Ged
de i samme Hyttefad. Efter nogle 
Timers Forløb var Livet jaget af 
Gedden. Endvidere har jeg mær
ket mig, at 0rredfisk naar de har 
Overtaget, har renset et Fiskevand 
for Gedder. 

Hvorfor holdes der fast ved Tan
ken om Opgangstrapper for Laks 
og Ørred ved Kraftstationerne ? Det 

maa vel være med Ophjælpningen 
af Laxe- og Ørredfiskeriet for øje, 
at denne Tanke fastholdes? Vi 
maa være klar over, at det bliver 
en mindre Part, der finder op af 
disse Trapper, hvor Vandet bliver 
knapt tilmaalt? II vor mange Pro
cent Fiskeæg bliver der mon be
frugtet paa Legepladsen ad N atu
rens Vej af denne mindre Part? 
To Procent maaske? Slig Ophjælp
ning er dels upaalidelige og dels 
for dyre. Sikrere og billigere vil 
Ophjælpningen ske ved Udsættelse 
af Yngel fra Klækkehusene og 
Sættefisk fra Opdrætningsdammene. 

Om der skal være Nedgangspas
sage for Ungflsk af Lax og Ørred 
ved Kraftstationerne, eBer om Op
hjælpningen af Laxe- og Ørredfi
skeriet skal foregaa alene i de Ned
re-Vandløb, og om der skal ud
sættes Yngel eller Sættefisk, det 
bestemmes ikke pall. Papiret, men 
efter sagkyndigt Skøn over de sted
lige Forhold. -

Smidt- Nissen. 

Bei aler det sig bedst at 
udsætte spæd Yngel eller 
Ungfisk af Laks og Ørred 

i frie Vande? 
Af Dr. phil. J . .P. Jacobsen og 

Dr. phil. A. C. Johansen. 
-o-

I en Aarrækko har det Spørgs
maal været stærkt diskuteret, om 
det er mest fordelagtigt at anvende 
spæd Yngel eller noget ældre Sæt
tefisk af Laks og Ørred til Udsæt
ning i frie Vanda. Adskillige Ar
gumenter er fremsat snart til }<'or
del for den spæde Yngel, og snart 
til Fordel for Ungfisken i Alderen 
fra. l'ogle Maaneder til et Aar, men 
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ved denne Diskussion er der ikke 
bragt nogen Løsning paa Spørge
maalet. Hvad man har manglet l 
denne Sag saavel herhjemme som i 
Udlandet er Kendsgeminger, d. v. s. 
som videnskabeligt gennemførte For
søg, der kunde bringe Klarhed til 
Veje. 

I nogen Grad er denne Mangel 
imidlertid afhjulpet ved de F.orsøg, 
der er anstillet med Udsættelse af 
varierende Mængder af spæd Yngel 
og Halvaarsfisk af Laks i Gudenaa 
og dennes Tilløb i Aarene 1901 til 
1914, og ved denne samtidig førte 
nøjagtige Statistik over Fangsten af 
Opgangslaks ved Frisenvold Fiske
gaard. Da deJ~ var en Mulighed for, 
at der ved disse Forsøg kunde brin
ges nogen Klarhed til Veje i den 
nævnte Retning, har vi taget M ate
rialet op til nærmere Analyse, og 
vi skal her, da Spørgsmaalet har 
aktuel Interesse, meddele nogle Re
sultater af vore Uundersøgelser. 

Som bekendt overtog Staten i 
1899 Friilenvold Fiskegaard, bl. a. 
for derfra at sætte Undersøgelser i 
Gang i praktisk Øjemed vedrørende 
Laksebestanden og Ørredbestanden 
i Gudenaa, og fra 1898 til 1915, 
da Fiskegaarden blev nedlagt, er 
der indsamlet et værdifuldt stati
stisk Materiale vedrørende Fangsten 
af Laks og Ørred. 

Fiskegaarden strakte sig tværs 
over hele Gudenaa, og næsten alle 
de Sommerlaks, der naaede op til 
Frisenvold, blev fanget i den. De 
foretagne Undersøgelser hal' godt
gjort med stor Sandsynlighed, at 
Gudenaa har sin egen Laksebestand, 
og at de Laks der gik op i Aaen 
for at yngle, i Hovedsagen var hjem
mehørende i Gudenaa-Omraadet. 

Det Materiale, vi har kunnet be-

nytte for vort Formaal, falder i føl
gende Afdelinger: 

1. Statistik over' Mængden af 
spæd Yngel og af Halvaars:.. 
fisk af Laks udsat i Guden:.. 
aa eller dennes Tilløb i Aa;;, 
rene 1901--1910. 

2. Statistik over Fangsten al Som
merlaks ved Frisenvold Fi· 
skegaard i Aarene 1904~ 

1913, med Angivelse af Stør
relsen af hvert enkelt ind· 
fanget In divid.r 

3. Et ved biologisk Analyser ind· 
vundet Talmateriale. 

Ved de biologiske Analyser har 
det vist sig, at Unglaksen i Gu
denaa normalt opholder sig to Aar 
i Ferskvand forind.,n Udvandringen 
til Havet, og at Sommerlaksen nor .. 
malt opholder sig enten 1-11/2 Aar 
eller 1-21/2 Aar i Havet forinden 
Opgangen finder Sted. Laksen af 
førstnævnte Gruppe har en Gen
nemsnitslængde af ca, 60 cm. og 
kaldes A.Laks, medens Laksen af 
sidstnævnte Gruppe har en Gen
nemsnitslængde af ca. 82 cm og 
kaldes B-Laks. De danner to ty
delige Størrelsesgrupper og kan i 
det hele ved Længdemaalinger hol
des ude fra hinanden. 

Laksene af disse to Grupper er 
gennemsnitlig omtrent lige talrige i 
Gudenaa. De udgør den store Ho
vedmasse af Sommerlaksen. 

Hvis Udsættelsen af spæd Yngel 
eller af smaa Ungfisk af Laksen i 
det hele har nogen Virkning i Ret
ning af at forøge Mængden af Op
gang~laks i Gudenaa i Sommerhah'
aaret, maa denne da give sig til 
Kende ved Fangsten af A-Laks 3 
Aar efter Udsættelsen og ved Fang
sten af B-Laks 4 Aar efter Udsæt .. 
teis en. 
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Oversigt over Udsætningen af Lakseyngel i Gudenaa og denne Tilløb 
i 1900-1909 og Fangsten af Laks og Grupperne A og B 3 og 4 Aar senere. 

A" d, I Ud,.! Yn-;;';mængde 
I I sil 111 af de for-

Fangst afLaksj Fangst af Laks an anførte 
Yngeludsæt- af A-Grupe Slaf B-Gruppe 4 Fan<1ster af 
ningen fandtiSpæd Yngel I Halvaar s-

S' d I' fisk .e . TUSIOdel' Tusinder 
Aal' efter YD'IAar efter Yn- Laks Å- 0<1 B-
geludsælning geludsætning GruPPe'r~e 

I II. 

1900 O O 
1901 40 3,8 

; 

1902 32 4,5 
1903 130 5,0 
1904 40 22,0 
1905 O 4,2 
1906 40 14,0 
1907 152 41,0 -1908 20 14,0 
1909 30 15,0 

. ·····_w 

Middel I 48,4 12,35 

Vi opstiller nu bl. a. følgende 
fem Talrækker (se ovenstaaende 
Oversigt) : 

I. Antallet af spæd Yngel og Laks 
udsat i hvert af Aarene 1900-
1909. 

11. Autallet af Halvaarsfisk af Laks 
udsat i hvert af Aarene 1900--
1909. 

III. Fangsten af A-Laks 3 Aar ef
ter Udsættelsen. 

IV. Fangsten af B-Laks 4 Aar ef
ter Udsættelsen. 

V. Fangsten af A-Laks 3 Aar ef
ter U dsættelsen plus Fangsten 
af B-Laks 4 Aar efter Udsæt· 
tclsen. 

Vi undersøger nu bl. a. om der 
er nogen Forbindelse (Korrelation) 
mellem Tallene i Række I og Tal· 
Jane i Rækkel'lle III, IV og V, samt 
mellem Tallene i Række II og Tal
lene i Rækkerne III, IV og V. 
N aar en saadan Undersøgelse skal 
være mere end ['('nt skønsmæssig, 

m i rv v 
17 49 66 
46 21 67 
87 86 173 

135 80 215 
12 B4 46 
32 76 108 
70 114 184 

198 191 389 
30 58 88 
38 104 142 

66,5 81,3 147,9 

maa matematiske Metoder tages til 
Hjælp. Vi finder herved, at det 
med rimelig Sikkerhed kan sluttes, 
at Udsætningen af spæd Yngel har 
fremkaldt en kraftig Stigning i Ud
byttet, medens Udsætningen af Halv· 
aarsfisk kun har haft eu ringere 
Virkning i samme Retning.*) 

*) Korrelationen mellem Antallet af 
udsat spæd Yngel Og Fangsten af 
A-Laks 3 Aar senere plus B-Laks 
4 Aar senere er 8 il 9 Gange saa 
stor som Middelfejlen paa denne, 
medens den tilsvarende Korrelation 
for Halvaarsfiskens Vedkommende 
kun ej' ca. 3,5 Gange saa stor som 
dens :\1iddelfejl. Dette viser hen 
IiI, at 4 Stk. spæd Yngel er mere 
værd til Udsætningsbrug end 1 Stk. 
Halvaarsyngel. Udelader man Aa
ret 1907, det eneste, i hvilket en 
Del af de udsatte Halvaarsfisk 
stammede fra Damme, hvor Fod
ring ikke havde fundet Sted, kan 
der ikke paavises nogen Korrelation 
mellem den udsatte Mængde af 
Halvaarsfisk og Fangsten S og 4 
Anr senerf'. 
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Ved den Maade, paa hvilken vi 
har foretaget vore Beregninger, har 
det været muligt for 08 i det væ
sentligste at kunne bortskaffe den 
forstyrrende Indflydelse af de Sving
ninger i Udbyttet af Laksenskeri
erne, der foraarsages ved Tempe
raturen. 

Ved Udjævningsregninger, som vi 
har gjort nærmere Rede for i en 
Afhandling: "Om Aarsagerne til 
Fluktuationerne i Udbyttet af visse 
af vore Fiskerier", der endnu ikke 
er trykt, har vi beregnet den sand
synlige Virkning af Udsættelsen pr. 
10000 Stk spæd Yngel og pr. 10000 
Stk. Halvaarsyngel. 

Resultatet af denne Beretning vi
ser, at 10000 Stk. spæd Yngel gen
nemsnitlig fremkalder en Stigning 
af 14 Sommerlaks, og 10000 Stk. 
Halvaarsyngel en Stigning af 19 
Sommerlaks i Fangstel'De ved Fri
senvold Fiskegaard. Den mulige 
Stigning i Fangsten af Vinterlaks 
har vi ikke kunnet beregne, men 
der el' intet der taler for, at den 
relative Virkning af henholdsvis 
spæd Yngel og Halvaarsnsk skulde 
være væsentlig anderledes for Vin
terlaksens end for Sommerlaksens 
Vedkommende. 

Det beregnede Resultat af Ud
sætningen af Halvaal'snsken er be
hæftet med en langt større Usik
kerhed (en større Middelfejl) end 
de beregnede Resultat af Udsæt
ningen af den spæde Yngel. lmid· 
le~tid er der kun en ringe Sand
synlighed for, at 1 Stk. af de ud
satte Halvaarsnsk skulde være lige 
saa meget værd til UdsætD;ingsbl'ug 
'Som 4 Stk. spæd Yngel. Da de 
opdrættede Halvaarslaks gennem
sllitlig har kostet ca. 15 Gange IHHl 

meget 20m spæd Yngel, er det Re- " 

sultat, vi er kommet til, af stor 
økonomisk Rækkevidde. Det taler 
med Bestemthed for, at Udsætningen 
af kunstigt fodrede Sættefisk bør op
gives til Fordel for Udsætning' aj 
spæd Yngel. 

De omtalte Beregninger omfatter 
kun Lak~. Samtidig med Udsæt
telsen af Laksyngel i Gudenaa og 
dennes Tilløb, har der ogsaaa væ
ret udsat varierende Mængder af 
spæd Yngel og 2-6 Maan!;!der 
gamle Sættensk af Havørreden, men 
den biologiske Analyse af Fangsten 
har for Ørredens Vedkommende 
ikke kunnet gennemføres saalcdes 
som for Laksens Vedkommende, og 
d e tilsvarende Beregninger angaa
ende Forbindelsen mellem Udsæt
ning og Fangst har da heller ikke 
kunnet udføres. Naar man imid
lertid ser hen til den store Lighed, 
der er mellem Laksens og Havør
redens Biologi, vil man ikke tage i 
Betænkning at bringe det indvundne 
Resultat i Anvendelse ogsaa paa 
Udsætningen af Havørredens Y nge!. 

En og anden kunde maaske anse 
det for et meget beskedent Resul
tat, at Udsætningen af 10000 Stk. 
spæd Yngel fremkalder en Stigning 
i Fangsten ved Frisenvold af 14 
t\ommrrlaks. Men dette er tvært
imod et meget gunstigt Resultat. 
V ærdien af 10000 Stk. spæd Yngel 
kan sættes til ca. 60 Kr. (før Kri
gen ca. 30 Kr.). Vægten af 14 
Sommerlaks er ca. 56 kg og Vær~ 
dien ca. 4 Kr. pr. kg, altsaa iaIt 
224 Kr. (før Krigen 1 a. 2 Kr. pr. 
kg). Men hertil kommer, at mange 
af de opstigende Sommerlaks fan
i Randers Fjord eller i Gudenaa
ens nederste Løb, førend de naaede 
Frisenvold Fiskegaard j og endvidere 
fangedes adskillige Laks der rime· 
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ligvis tilhørte Gudenaastammen, ved 
Jyllands østlige Kyster. 

Endelig er del' en Mulighed for 
at der af den udsatte Yngel, som 
stammer fra Sommerlaks, delvis kan 
være udviklet Vinterlaks. 

Det har da sikkert været et me
get rentabelt Foretagende at ud
sætte spæd Yngel af Laksen i Gu
denaa og dennes Tilløb. 

De Halvaarslaks, der har været 
anvendt til Udsættelse i Gudenaa 
dennes Tilløb stammer i det store 
og hele fra Damme, hvor de er 
blevne fodrede og derved forkælede, 
Ungfisk, der stammer fra Damme, 
hvor de selv maa sørge for Føden, 
er sandsynligvis mere værdifulde 
som Sættefisk. Ved Forsøgene i 
Gudenaa har den spæde Yngel af 
Laksen bestaaet Prøven 30m en 
værdifuld Sættefisk, men endnu fo
religger der ingen videnskabeligt 
gennemført Forsøgsrække, der kan 
vise, hvilken Værdi Ungfisken af 
Laks eller Ørred fra »Naturdamme" 
har til Udsætningsbrug i Forhold 
til den spæde Yngel. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Dammen. 
Det store Reveir. 

af CItarles G. D. Roberts. 
(Fortsat). 
-0-

Og denne Ørred var en Fisk, hvis 
Størrelse tidlige~e havde været skæb
nesvanger for mange af de mindre 
Dambeboere. Nu blev dens Stør
relse skæbnesvanger for den selv. 
Odderen havde udset sig den som 
Bytte. Da Ørreden følte sig udsat, 
for den vildt fra den ene Side til 
,den anden, op og ned, stadig uden 
at kunne naa Indgangen. I nogle 
Minutter undgik den den ubønhør
lige Forfølger. Skønt Odderen var 

et firføddat Landdyr, var den i Vir
keligheden hurtigere og sll)idigere 
end nogen Ørred; men Gang pas. 
Gang blev den alligevel narret t:Iler 
sinket ved at andre af de forfær
dede Flygtninge kom den i Vejen, 
eller fristede den til et Dødsens 
Bid. 

Under hele dette piskende Op
rør rørte Lossen ikke en Muskel, 
men fulgte kun med sin haarde, 
klare Stirl'en Flugtens og Forføl
gelsens lynsnare Bevægelser. En
delig sprang den forfulgte Ørred 
op under Spidsen af Roden og hvirv
lede omkring lige i Overfladen. I 
den Brøkdel af et Sekund hvor den 
standsede for at vende, svippede 
Lossens Pote ud og slyngede Ørre
den op paa Bredden. Og paa det 
Sted, hvorfra Ørreden paa en saa 
forbløffende Maade var forsvundet, 
skød Odderens Hoved op. Et ene
ste Øjeblik flammede Odderens mør· 
ke, rasende Øjne mod Lossens ble
ge Blik i en Afstand af mindre end 
en halv Meter. Saa forsvandt Los
ser. med et Spring op paa Bred
den for at gøre Ende paa sit Bytte. 

Der var imidlertid Ørreder nok 
endnu at fange i Dammen, og en 
tre-fire døende eller døde Fisk flød 
paa Overfladen og ventede paa at 
blive samlet op. Men dette Fak
tum ænsede Odderen ikke. Dens 
Bytte var frækt blevet snappet væk 
lige for Tænderne af den; og der 
var ikke Plads til nogen anden Fø
lelse i dens Sjæl end Hævn over 
Forbryderen. Den klatrede op langs 
Roden og gled lydløst op ad Bred
den. 

Men LO!:lsen mente paa den anden 
Side at det var den, der havde lidt 
Uret. Dammen var: dens egen pri
vate Domæne, som ingen hidtil 
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havde gjort den stridig. Odderen 
var en uforskammet uvedkommende. 
To vilde Dyr af forskellig Art og 
saa nær ved at være Ligemænd, at 
U dfaldet af ert Strid kan være tvivl
somt, vil som kegel forsigtigt und
gaa hinanden. Den iøjnefaldende 
Usikkerhed vil oftest tage Modet 

• 
fra dem. begge. Men her forelaa 
paa begge Sider et af Naturens· 
Æresspørgsmaal. Det. vat en stor 
Strid, som ingen af Jem vilde gaa 
udenom. Efter at have dræbt den 
sprællende Fisk, drejede Lossen sig 
hurtigt omkring, trykkede sig med 
en af sine svære Forpoter over Byt
tet og betragtede Qpmærktsomt Od
deren, der nærmede sig. 

Odderen kom straks frem i fuldt 
Løb, som om den brød sig Fejl om 
Finter og Forsigtighed. Men i en 
Afstand af tre-fire Meter standsede 
den alligevel, som om den tryk
kende Modstanders blege, truende 
Blik generede den. Den mødte dog 
Blikket modigt og støt, ug det var 
klart, at den ikke var bange. Et 
Øjeblik efter begyndte den at krybe 
langsomt fremad, Tomme for Tom
me. 

For Lossen, med dens mere vold
somme men mindre haardnakkede 
Temperament, var denne bestemte 
og langsommelige Nærmelse ubeha
geligere end et rasenIle Fremstød 
vilde have været. Dens Mod fej
lede intet, lOen dens Nerver var 
ikke saa stærke. Den aabnede Ga-

bet til en Hvæsen, der endte med 
et skærc!nde Vræl. Da dette ikke 
lod til at gøre Indtryk paa den 
fl'emkrybende Fjende, kunde den 
ikke længere holde sig stille. Med 
et pludselig Spring skød den op i 
Luften, for som den beregnede at 
lande lige paa Ryggen af Odderen . 
Men da den kom ned, var Odderens 
Ryg et ganske andet Sted end den 
havde tænkt aig. Den var forsig
tigt blevet fjernet, og i næste øje
blik t'lnappede Odderens Tænder ef
ter dens Strube uden dog at faa 
fat. I nogle Sekunder blev de 
shaende og hvæse hinanden ind i 
Ansigtet, indtil de som efter fælles 
Overenskomst, sprang tilbage og be
gyndte at. kredse om hinanden med 
en gensidig FornemmeiRe . af Mod
partens Farlighed. Dette Øjebliks 
Sammenstød af snerrende Gab lod 
til at give dt>res hede Sind en lyn
snar afkølende Forstaaelse. 

Fortsættes. 

••••••••••••••••••••••••• 8 

c51verler i 
atedlems61adel/ 

•••••••••••••••••••••••••• 

Sættefisk 
af Regnbue- og Bækørred sælges i 
større og mindre Partier fra Dol
lerup Damkultur. Skjelhøje. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder priDla øjneæg. rngel og Sættefisk af Bæk-. Kllde
og Regnbneørred samt Sættefisk af Karper og Sude.' til bil
lIgIde Priser, Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

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

samt prima Sættefisk og 8jneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges . 

.5}ft}jurjsll fl)amllultur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
LunderskO"\'. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telcron·Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

I ~~ 

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

købes og afhentes med Specialvogn pIIa nærmeste 
Jernbanestation. 

-- Kontant Betaling. ~=--

G. Domaschke, 
Flschhandlunr;, Hertil. 40, 

Lehrterstrssse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. Løftinr;. Lykkesholmsalle 3 A, Køhenhavn. 

Trykt l Sorø Bogtrykkel'; (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Indhold: 

Kloakvandets Værdi. 
Rationel Fiskeopdræt. 
Vandspidsmusens Rovbegærlighed. 
Fiskeridrift i Silkeborgsøerne. 
Dammen. 
Mindre Meddelelse. 
Annoncer. 

Kloakvandets Værdi. 

fra Kloakvands-Forsøgene i Strasz
burg mener man at kunne produ
cere 3000 Centner Fiskekød aarlig 
ved MUnchen. Rofer regnede med 
Kloak vandt)t fra 2000 Personer til 
l ha Vandflade; d. v. s. at med en 
daglig Kloakvandsmængde af 100 1 
pro persona og med en Opspæd
ning af Kloakvandet med 3 Gange 
saa meget rent Vand vilda Blan
dingsvandet kunne blive staaende 

-0- godt seks Dage, naar der er en 
Mon vore danske Ingeniører og I Vandflade paa l ha med en gen

kommunalpolitikere ikke snart skul- I nemsnitlig Dybde af 0,5 m til Raa
de ha øjnene aabne for det me- dighed. - Efter de nyeste Angi
ningsløse i at lade vore Byers Klo- velser regner man baade i Strasz
akvæsen figurere udelukkende paa burg, i Kønigsbrunn og i Brunn 
Regnskabets Udgiftsside? Det lyder med en aarlig Tilvækst af 12 Cent
dog tiltalende nok, at man andre Ste- nel' Fiskekød (formodentlig pr. ha 
de)' ikke blot har kunnet skaffet og Aar). 
Balance, men endog Overskud paa c. V. O. 
Kloakvæsenets Budget. Herhjemme 
lod Erfaringerne fra Udlandet sig 
sikkert mange Steder anvende med 
Fordel. 

Nu skal MUnchen som det frem-
gaar af et Foredrag holdt af W. 
Koch i Dresden og refereret i »Fi
scherei-Zeitung" 1921 Nr. 8 - have 
besluttet at indrette et mægtigt 
Bassin ved Isar, 10 km langt og 1 
km bredt og rummende 32 Millio
ner Kubikmeter i efter Erfaringerne 

Rationelt Fiskeopdræt. 
-o-

l Fischerei-Zeitung skriver Adolf 
Gasch herom følgende: 

Hvorfor bør man periodisk ud· 
nytte Fiskedamme som Agerjord? 

Sagen staar efter Forfatterens Me
ning i Forbindelse med Produktion 
af Karpekød, idet den periodiske 

I 
Benyttelse af Dammene som Ager
jord bevirker, at de bliver nærings-
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rigere, hvorfor Karpen vokser hur
tigere i dem, idet dens fortrinlige 
Fordøjelse gør det muligt for den at 
udnytte en stor Mængde lettilgæn
geligt Foder, naar Vandiemperatu
ren blot samtidig er passende høj 

Karper har strængt taget ingen 
egentlig Mavesæk i samme Forstand 
som andre, højere 'Dyr har det og 
heller ikke den vigtige Mavesaft, 
(Pepsin) men har kun en som Ma
ve udvidet Tarmdel, som dog afson
drer andre Sekreter, der fremmer 
Fordøj elsen. 

Karper har ogsaa et ganske godt 
Tyggeapparat i sine Svælgtænder og 
den over dem liggende Tyggeskive, 
saa den kan sønderdele temmelig 
grov Næring; men den har ingen 
Spytkirtler i Munden og ved Tyg
ningen afsondres der sadedes ingen 
Ferment i Munden, der kan paabe
gynde Fødens Stivelsesindholds Om
dannelse til Sukker. En saadan 
Omdannelse skor først gennem Gal
len, og dedor er Leveren ogsaa, 
som afsondrer Gallen, meget stor 
hos Karperne. Endvidere har Kar
perne Bugspytkirtlen, Hepatopan
kro as, som ogsaa afsondrer et fer
mentisk Sekret. Ligesom Pepsinen 
har dette den Egenskab, at det op
løser Æggehvide og Fedt i saa
danne Emner, som kunne optages i 
Blodet og erstatte Forbruget eller 
danne nyt Kropmateriel, ligesom 
det ogsaa hjælper til med Forsuk
ringen af Stivelsen. 

Pankreaskirtelen udgør i Gen
nemsnit ca. 2,6 % af Karpens hele 
Vægt og vokser hurtigere end Kar
pen selv og det i saa høj Grad, at 
Forstørrelsen af denne Kirtel er 
det primære og Tilvæksten af selve 
Irisken det sekundære. Pankrea
saften er saaledes i Stand til -

sammen med Gallen - at fordøje 
saavel animalsk, som vegetabilsk 
Wæring. 

Som bekendt har Karpen samme 
Kroptemperatur som det omgiven
de Vand: Karpens Appetit øges 
med den stigende Vandtemperatur 
og formindskes med dalende Vand
temperatur. En rationel Opdræt
ter maa derfor anvende Thcrmome
teret flittigt for at kunne fodre rig
tigt. 

Man har ogsaa antaget, at Fordøj
elsesfermenternes Virksomhed øge
des ligetil Oll Vandtemperatur ar 
240-25°; ved endnu højere Tem
peratur i Vandet skulde det miste 
sin Ilt og Karpen derfor udsættes 
for at kvæles paa Grund af Iltman
gel. Dette kan naturligvis være 
Tilfældet; men efter min Erfaring 
er Faren derved næppe saa stor; i 
de italienske Rismarker kan Van
det godt naa til en Temperatur ar 
+ 330 C i Overfladen, og alligevel 
trives de unge Karper saa godt, at 
Yngelen allerede den rørste Som
mer naar en Vægt af 625 g. 

De grønne Damvækster kunne be
tragtes iilom Regulatorer; de udson
dre jo og optage Ilt af Vandet. 

Efter mine Erfaringer har jeg al· 
tid faaet de bedste Resultater, naar 
Aarene har været rigtig varme. 
(Her maa bemærkes, at disse Erfarin
ger gælder de aklimatiserede italien
ske Karper, men ikke Karper under 
det mellemeuropæiske kolde Klima). 
Aaret 1911's meget varme Sommer 
gav ogsaa et daarJigt Resultat, hvil
ket sikkert ligger i, at Karpernes 
Fordøjelsesvirksomhed i Tyskland 
ophører ved en højere Temperatur 
end 30° C. og at der derfor ved 
rortsat :Fodring opstaar Forpestning 
i Vandet. 



~ .. 
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Jo varmere Vandet er, desto bedre 
udvikles de grønne Vandalger og 
samtidig med dem Plankton og Bund
faunaen, d. v. s. de mange forskel
lige Slags af Smaakrebs og Insekt
larver, som ikke alene er et ud
mærket Fiskefoder, men tillige in
deholder et værdifuldt Ferment for 
Fordøjelsen. Det er, som sagt, be
kendt, at Karpens Appetit tiltager 
med Vandets Temperatur; men det 
er mindre bekendt,' at den stundom 
kan vise en kolossal Glubskhed. 
Saaledes kan unge Karper i en med 
Plankton fyldt Dam proppe sig saa
ledes at Tarmen bliver saa fuld af 
Krebsdyr og InsektIarver, som det 
var en Sæk med Gryn. En· ikke 
sagkyndig kunde godt tro, at Tal'
men var ved at sprænges saa fare
truende ser det ud, medens det kun 
er et Tegn paa en udmærket For
døjelse og rask Tilvækst. 

Thi en saadan fuldtproppet Fi
skemave revner ikke, og Karpen 
vokser kun saa forbavsende hurtigt, 

, at man med Hette kan kalde den 
for Dammenes Fedesvin. 

#> 
Hvor er dette da muligt! Grun-

den dertil maa søges i, at de Dam-
me, der her omtales, indeholder en 
uhyre Mængde af Krustaceen Sida 
crystallina, og denne Krudacee be
staar af 80 % Vand, 11 ,48 Ofo Raa
protein, 1,52 Ofo Raatedt og 4,2 Ofo 
MinE'ralemner og er saaledes sam
men8at paa omtrent samme Maade 
som Karpekød. Desuden indehol
der Plankton et Fordøjelsesferment, 
som muliggør, at ogsaa de andre 
Næringsemner, bl. a. de stivelses
holdige kan fordøjes, naar blot 
Planktonmængden udgør min dst 25 % 

ar det hele. Dette Ferment i Plank
tonet gør det saaledes dobbelt saa 
værdifuldt, som man efter dets blot-

te kemiske Sammensætning skulde 
antagt>. 

Hvis Dambrugerne derfor vil give 
sine Karper andre Foderemner og 
i større Mængde for at erholde stør
re Afkastning, saa maa de samtidig 
sørge for at der samtidig produk
ceres den nødvendige Plankton
mængde i Dammene. En rationel 
Dambruger skal saaledes ikke alene 
avle Fisk; han maa ogsaa rorstaa 
at producere Plankton eller øge 
Tilgangen af det, saa at Karperne 
hvis de el' ved god A~petit og for
t~re Kunstfoderet, ogsaa kunne 
faa A.dgang til det, for den ruldstæn
dige Fordøjelse nødvendige Plank· 
ton. 

Hvorledes kan Planktonmængden 
da forøges? Vi rorudsætter, at i 
Dammen eller Damvandet findes 
nogle af de Næringsemner, som er 
nødvendige for Krustaceer og In
sekter og for de Grønalger, som 
udgøre deres Næring, deriblandt 
henfaldende organiske Emner. I 
saa Tilfælde behøver man kun at, 
forøge Tilgangen af de manglende 
Emner i Form af Gødning. 

Det er aldeles sikkert, og paa 
Grund af egne Iagttagelser maa 
det særskilt bemærkes, at formul
dende, løsere Vækster har en stor 
Betydning i denne Forbindelse. 

At undersøge om Damvandet in
deholder de nødvendige opløselige 
Gødl1ingsemner er imidlertid ikke 
saa let; ikke heller er det let at un
dersøge Beskaffenheden af de i Op
løsuing værende Vandplanter. Der
for Til det i de allerfleste Tilfælde 
være bedre istedetfor at gøde Dam
vandet, at gøde Dambunden med 
de for Planktonformereisen nød
vendige Gødningsstoffer. Dette skul
de saa ske i Forbindelse med en 
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rigtig Tørlægning og rigelig Gød
ning bestaaende af saadanne Stof
fer, som vore Kulturplanter kræver. 
Damejeren behøver ikke at være 
bange for, at det Aar Dammen lig
ger tør skal formindske hans Ind
tægt; thi disse Aar bliver ganske 
sikkert de fedeste for ham fordi 
Værdien ar Jordbruget næsten al
tid bliver højere end Værdien Id 
Fiskeavlen under en saadan Vek
seldrift. Forfatteren siger saaledes, 
at han altid med mindre Omkost
ninger har faaet rigere Afgrøder 
paa tørlagt Dambund end paa den 
rigeste Agermark. 

Efterat Dammen saaledes har væ
ret tørlagt og kultiveret indeholder 
den en stOl' Mængde af de St\)ffer 
og Næringsemner, som tjener til 
Planktonets Formereise. 

Naar Dammen bliver spændt og 
Vandtemperaturen er passende, op
staar der saadanne Steder en ko
losa1 Tilvækst af Planktonet Van
det bliver formelig rødt ar Daph
nier og andre Smaakrebsdyr ; 
det bliver derved muligt at besætte 
Dammen stærkt og samtidig give 
Fiskene rigeligt med stivelseshol
digt Foder; eftersom dette fordøjes 
bedre sammen med den rigelige 
Planktontilsætning. I Sammenhæng 
hermed er det ogsaa meget fordel
agtigt for Fordøjelsen at Planktonet 
indeholder saa mange MineralsaIte. 

Heller ikke er det uden Betyd
ning at Fiskekødets Kvalitet bliver 
saa meget bedre, naar Naturnærin
gen forefindes i rigelig Mængde, og 
denne Omstændighed burde være 
æggende, ja, t. o. m. være bestem
mende for Fiskeavleren, som j o staar 
sig ved at at avle en Vare af bed
ste Kvalitet, da han lettest faar den 
afsat til den højeste Pris. 

Som en Følge af ovenstaaende 
kan man derfor vente sig en rig 
Høst af Fiskekød fra en saadan 
"tørlagt« Dam og det er ikke for 
meget sagt, at del' kan produceres 
dobbelt saa meget, som en Fiske
dam der ikke bliver periodisk tor
lagt og dyrket. 

Hvi!:! det imidlertid er ganske 
umuligt at tørlægge sin Dam, maa 
man ikke undlade at gøde den di
rekte, da dette altid vil lønne sig 
og i høj Grad forøge Produktionen 
af Kurpekød. 

( FiskeTieTna). 

Vandspidsmusens Rov
begærlighed. 

Fra Svenske Fiskeri Tidsskrift 
skal vi meddele følgende: 

Tre IGlometE'r fra SolIeftea var 
der anbragt nogle Fiskedamme samt 
et lOækkehus. En Dag i Februar 
Maaned ifjor, da Ejeren, A. Melan
der, besøgte dette, fandt han at en 
Del nyklækket Yngel manglede i 
Klækkekasserne. Medens han stod .. 
og grundede over, hvad der kunde 
være Aarsagen hertil, fik han øje 
paa en Vandspidsmus (So}ex fodiens 
Pall), der kommer farende ind i en 
af Klækkekasserne og, idet den 
vendte sig om pall. Ryggen, slukte 
nogle Stykker Ørredyngel. (Spids
musen griber altid sit Bytte fra ne
den paa Grund af den) Munds Form). 
lIan stødte til den med sin Stok, 
dog uden at ramme. Lidt efter vi
ste den sig dog igen, eller maaske 
det vaJ' en anden Spidsmus og sam ... 
me Manøvre gentog sig. Melander 
hentede nu en Rottefælde (Fjeder
fælle) og forsynede den med Mad
ding af frisk Sild, hvorpaa han for· 
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lod Klækkehuset en kort Stund. Da 
han kom tilbage fandt han Fælden 
slaaet i, men kun nogle Skindre
ster af en Spidsmus i den. I Lø
bet af en Time gentog dette sig tre 
Gange; de glubske Smaadyr aad 
deres fangne Kammerater. Efter 
at Melander i et Par Maaneder hav
de fanget 23 Stk. Spidsmus, mær
kede man ikke mere til dem, og 
Anstalten har derefter været fri for 
disse Fiskedammenes og Bækørred
vandenes værste Fjende. Rogn og 
Yngel synes at være deres mest 
yndede Føde. 

Erik ]J;Jodin. 
(Jægerforbundets tidsskrift hårte 4,1919) 

Fiskeridrift i Silkeborg
Søerne. 

Magister Otterstrøm ønsker helt 
nye Fiskearter udsat. 

-0-

:For en ret talrig Forsamling holdt. 
Magister Otterstrøm forleden Aften 
det bebudede Foredrag om Fiske
ridrift i Silkeborg Søerne. 

Fiskeriforeningens Formand, Tra
fikkontrollør Johansen aabnede Mø
det. Farvehandler P. M. Hansen 
valgtes til Dirigent. 

Magisteren slog haardt til og præ
kede den rene Nyttedrift. Silke
borg-Søerne vanrøgtedes, sagde han, 
Skaller og Brasener, der findes i 
Søerne, (,r gamle, smaa og forsult
ne paa Grund af Overbefolkning. 
Aborrerne er ligeledes smaa og fin
des kun undtagelsesvis over 25 cm 
lange, idet der mangler Ormeføde 
til dem i Søerne. Gedderne bliver 
ikke til noget paa Grund af daar
lige Legeforhold, der fremkommer 
ved de indtrædende Vandsænknin
ger i Legetiden. 

Magisteren ønskede det hele bort 
og nye Fiskearter ind og da navn
lig Helt og Sandart. 

Ja, saa graadig var han, at han 
docerede, at for at den rigtige Nyt-· 
tedrift kunde finde Sted, maatte 
Sivene bort fra Vandkanten, for at 
Lys og Sol kunde komme ned til 
Bunden og fremme Plantevæksten 
der, og for at der kunde trækkes 
Vaad. 

De smukke Aakander kunde pluk
kes og blive en udmærket Handels
vare. 

Angaaende Resenbro Aalegaarde 
Nedlæggelse udtalte Magisteren, at 
det var noget af det vildeste, der 
var sket. 

Aalegaardene er virkelig rationel 
Fiskeri, men Aalegaardene bør ejes 
af Søejerne og ikke som her i Sil
kebOl'g af Papirfabriken, der ikke 
har Ejendomsret til noget af det 
øvre Vand. Staten bør derfor tage 
saa mange Aal som muligt i Rem
strups0, Borresø, Brassø o. s. v., for 
at Aalegaarde kan faa saa lille 
Værdi som mnligt og blive moden 
til Ekspropriation i Henhold til Fi
skeriloven. For at dette kan finde 
Sted, maa dog samtlige Lodsejere 
blive enige om et Fiskeriregulativ, 
hvilket Magisteren ikke rigtig troe
de paa kunde lykkes. 

Fisklling med Stangning og Tat 
bør absolut ikke finde Sted. Det 
er ikke rationelt Fiskeri og tildels 
Dyrplageri. 

Magisteren ønskede, at en Fag
mand overtog Fiskeriet og mente, 
at Fiskeriforeninnen paa flere Punk .. 
ter vilde være en uheldig Forpag
te)', 

Magisteren ytrede flere Gange, 
at han slog haardt til for at faa 
en Diskussion i Gang. 
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Dette lykkedes over al l\hade, og 
næsten hver Mand i Forsamlingen 
udtalte som sin faste Overbevisning, 
at det hele vilde blive Eksperimen
.ter, hvoraf kun et vilde være sik
kert: at Forp'igteren vilde rasere 
hele vor Fiskebestand i Søerne. 

Kaffehandler Petersen, Former 
Mikkelsen, Læderhandler Schultz, 
Bødker Nielsen, Lærer Lars Knud
sen, Valeur Nielsen og Kursusfor
stander Juncker havde gentagne 
Gange Ordet. De forsikrede stærkt, 
at den Gavn, Silkeborg By havde 
af uhindret Adgang til Lystfiskeri 
i Silkeborg Søerne, var af stor Vær
di - en Værdi, der ikke let kun
de opgøres i Penge -, og at Fi
skeriforeningen og Byen vistnok al
tid vilde være dem, der kan betale 
mest for Fiskeriet, saa Statens Eks
perimenteren kan undgaas. 

Fiskeriforeningen har bestaaet i 
52 Aar og har altid været villig til 
at modtage Raad og Anvisninger 
fra Fiskeriautoriterne og vil selv
følgelig ogsaa være det fremdeles. 

Dirigenten Farvehandler Hansen, 
resumerede Mødets Resultat i dette, 
at Forsamlingen ønskede, at Fiske
riforeningen fremdeles maatte have 
Forpagtningen. 

Silkeborg Venstreblad (R). 

I Bladets paafølgende Nummer 
skal vi komme nærmere ind paa 
U dredningen af denne ret indvik-
lede Sag. Red. 

Dammen. 
Det store Reyeir. 

af Charles G. D. Roberts. 
(Fortsat). 
-0-

Medens Lossen og Odderen vedblev 
at kredse for hver for sig atopnaa en 

Chance overfor den anden, laa den dø
de Ørred glinsend~ og blødende paa 
Grønsværet imellem dem. Pludse
lig tog Odderen et lille Tilløb som 
for at ~ribe den. Men da Lossen 
samtidig gjorde et lignende Udfald, 
skræmtes Odderen tilbage. Lossen 
standsede ogsaa sit Fremspring, og 
atter kredsede de lurende omkring 
hinanden. 

Jo længere Odderen studerede 
dBn skyggeagtige, graa, snigende 
Skikkelse med de store øjne, de 
kraftige, sammentrukne Baglemmer 
og de lange, skarpe Kløer, des min
dre sikker blev den paa, at den 
kunde klare sig og des mere køl
nedes dens Kamplyst. Den begyndte 
at tænke paa sit andet Bytte der, 
laa ude i Dammen, og som den 
kunde raa fat paa uden Anstræn
gelae. Havde det ikke været for 
dens Stoltheds Skyld, vilde den ger
ne trække sig ud af det tvivlsomme 
Foretagende, den var kommet op i. 
Men den var af et stædigt Tempe
rament og viste intet Tegn paa sin 
Tvivl. Lossen, som var mindre stæ
dig og mere skiftende af Sind, be
gyndte paa sin Side at tænke paa 
Kaniner og lignende let Bytte. Jo 
mere den studerede den lave mu. 
skuløse Skikkelse med de skarpe 
Tænder i det frygtelige Gab, des 
mindre holdt den af det, og des 
mere svandt Ørredmadens Tiltræk
ning. Dens truende Kredsninger 
blev gradvis større og større i Ra
dius. Som Svar derpaa trak Od
deren sig ogsaa diskret et Par Me
ter tilbage. Lossen gjorde Holdt 
og kiggede op i et Træ, som om 
den pludselig val' blevet meget in
teresseret i en broget Spættes Evo· 
lutioner, og Odderen snuste under· 
s"øgende langs Jorden, som om den 
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havd e opdaget en ny Fært. 0rre
den lod til at være fuldstændig glemt. 
Den laa glinsende i en Solstribe, 
og en stor blaa Flue slog ned midt 
paa den. 

Et halv Millut senere drev Lossen 
meget langsomt af vejen. Ved ell 
Busk en tredive-fyrretyve Skridt 
borte satte den sig ned paa Halen 
og vendte med udspekuleret Lige
gyldighed Hovedet OID, for at se, 
hvad Rivalen havde for. Ved den 
mindste Udfordring vat· den parat 
til at vende om og kæmpe Spøl'gs
maalet tilende. Men Odderen var 
ikke læugere udfordrende. Den drej
ede rundt og gled tilbage mod Dam
men og ned i den, hvor den snap
pede en af de Fisk, den allerede 
havde dræbt. Efter at have truk
ket den op pall, den modsatte Bred, 
gav den med stor Appetit til at 
at æde lige over for sin Modstander. 
Sall, kom Lossen slentrende tilbage. 
Den lagde en Pote paa det om
stridte Bytte og stirrede tværs over 
Vandet med en fjendtlig Knurren. 
Da der ikke kom noget Svar, fordi 
Rivalen rimeligvis havde for travlt 
llled sin Mad, tog den FiskelI mel
lem Tænderne og knurrede paany. 
Der kom stadigt intet Svar fra Od
deren. 

Og llled Stumphalen stift i Vej
ret marcherede den med ovenno
dige Skridt ind under de tavse, 
grønne Skygger for at holde ~'laal
tid. 

lIindre }f eddelelsel'. 
-0-

Fiskeriforeningen for Silkeborg 
og Omegn 

har inrlmeldt sig med sine 300 Merl. 
lemmer i Ferskvandsfiskeriforenin
gen 

En Fiskeudsætning som lykkedes. 
I Rassøen i Bondstorps Sogn, 

Jonkobing Lehu i Sverrig har man 
udsat Hæltyngel i følgende Mængde: 

Aar 1905 udsattes 15,000 Stk. 
1906 20,000 
1907 30,000 
1908 40,000 

Resultatet af disse Udsætninger 
har været, at der nu hvert Aar fan
ges i tusindvis af stor, prægtig 
Hælt. 

(Från Skog och Sjø). 

Sætte-Suder til Salg. 
Et større :Parti 1- & 2-aarige Suder, 
9-19 cm, saml Suder-Yngel fra Som
meren 1920, ca. 5 cm, ønskes solgt sna
rest i delte Foraar. Egnet· sig fortrin
lig til Udsætning i Søer samt større 
Tørve- og Mergelgrave. 

Eventuelt kan byttes med l· eller 
2·aarige Karper. 

N. P. Petersen. 
Fiskeriet, Vamdrnv. 

Fiskeredskaber 
alle Slags, leveres efter Bestilling bil· 
Iigst af 

P. Sehalborg. 
N. Fasanvej 138. 

København F. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder priDla Bjneæg. 'Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil. 
IIgste Priser. Portionsørred, større 0rred, Karper og Suder købe. 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. O. Ohristenaen. 
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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. 

d!/~!/d8K fi)amKullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &1 P. Jørgensen1 

Lunderskov. 

Porlionsørred, 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

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

købes og afhentes med Speclalvogn paa nærmeste 
.Jern banestation. 

-- Kontant Betaling. ~=--

G. Domaschke, 
~'isehhaudluuK. Bel'liu 40, 

Lehrteftltrasli1e 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fi6keriinspektør, Magister Chr. LøftiuK, Lykkesholmsalle 3 A, Kl'lbenhavn. 

Trykt I Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved RasmusBen-Kroih. 
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Indhold: Fiskeridrift i Silkeborg-Søerne. - Akvarier. Annoncer. 

Aalefaring 
fra Højer Sluse Søndetjylland faas i indeværende Foraar ved Hen-

vendelse til Redaktionen. 

Ei skerid rift 
i Silkeborg-Søerne. 

(Foredrag holdt i Silkeborg Fiskerifor
ening d. 11. Marts 1921"1. 

At mag. scient C. V, Ottel'strørn, 
Frederiksdal ved Lyngby. 

-o-
l de sidste fire Aar har jeg for 

Landbrugsministeriet foretaget en 
Række Undersøgelser af Fiskerifor
holdene i Silkeborg-Søerne. Da 
jeg var her sidste Sommer, spurgte 
Formanden for Fiskeriforeningen 
mig, om jeg ikke engang i Vinte
rens Løb kunde fortælle Forenin
gens Medlemmer noget om Resu~

tatet af Undersøgelserne, og det 
mente jeg nok, jeg kunde. Nu 
traf det sig saadan, at da Forman
den skrev til mig, om jeg saa havde 
noget at fortælle, var Tiden netop 
inde, da der skulde tages Bestem
melse om den ny Forpagtning -
den nugældende udløber jo med 

denne Jl.laaneds Udgang. Da de 
nye Forpagtnings-Konditioner afvi
ger meget fra de gamle, og da Æn
dringerne mest skyldes de gennem 
Fiskeriund8rsøgelserne vundne Re
sultater, tænkte jeg saa, at det 
kunde være praktisk at belyse For
pagtnings-Konditionerne gennem et 
Foredrag med paafølgende Diskus
sion. 'Noget vanskeliggøres min For
klaring derved, at Konditionerne i 
visse Henseender ikke stemmer med 
mine Ønsker, men dertil kommer 
jeg senere tilbage. I flere Hense
ender betegner disse Konditioner 
et betydeligt Fremskridt; det er 
ikke altid saadan at faa noget nyt 
ført frem, og der er Grund til at 
være glad over, at det er lykkedes 
Fiskeriadministrationcn (D'Hrr. Fi
skeridirektør Mortensen og Fiskeri
inspektør Løfting) a~ opnaa saa 
meget hos Land brugsministeriet. 
Der er som sagt Fremskridt at 
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notere, men {'ndnu er vi langt fra det 
fuldkomne i Konditionerne. For
haabentlig vil der senere paa Af
tenen blive Lejlighed til en nær
mere Drøftelse af saadanne Punkter, 
som jeg i min efterfølgende Rede
gørelse ikke naar at belyse til
strækkeligt. 

Det vi her i Aften skulde 
tale om, er jo AnvendelEen af de 
Staten tilhørende Arealer af Silke
borg-Søerne. Hvad der hidtil er 
kommet ud af dem, er jo ikke stort, 
hverken for Staten i Forpagtnings
afgift eller for Forpagteren (Fiskeri
foreningen) i Fiskeriudbytte. Fiskeri· 
ligt set er Søerne omtrent saa langt 
nede, som de kan komme. Det lader sig 
ikke nægte, at den Omstændighed, at 
Fiskeriforpagteren ikke har været 
nogen sagkyndig Fisker, men en For
ening, hvis Hovedinteresse var Lyst
fiskeriet. har sat sig slemme Spor 
i Søernes Tilstand - Forpagterens 
gode Vilje ufortalt. Andre Omstæn
digheder har gjort deres til at øde
lægge Fiskeriet - jeg skal kun 
nævne de korte Forpagtninger og 
den sæd vanlige Grundskavank ved 
danske Søer, at de er paa flere 
Hænder. Nu kommer man imid
lertid mere og mere ind paa, at 
ethvert Areal bør yde sit til Sam
fundets Husholdning, og at det er 
rent fejlagtig, at Staten lader sine 
fQrske Vande ligge. hen uden or
dentlig Drift; kan de end ikke bære 
nogen større Forpagtningsafgift fore
løbig, maa man i hvert Fald sørge 
for, at der kommer en planmæssig 
Drift i Gang, som llIed Tiden kan 
gøre Søerne værdifulde. Egent
lig burde Statens Vande kunne t jena 
som Forbilleder for Fiskeriet andre 
Steder. Lad os haabe, det maa 
komme - paa faa Undtagelser nær 

er vort Ferskvandsfiskeri nu i en 
ret middelalderlig Forfatning. 

Først maa vi nu se paa, hvilke 
Vande, det drejer sig om. Jeg har 
her hængende et Kort over Gnden-· 
aaen og dens Opland og her et an
det Kort over Søerne nærmest Sil
keborg. De vil se, at det kun er 
en Del af det store Søomraade ved 
Gudenaaens mellemste Løb, der kom
mer i Betragtning, kun den nord· 
ligste Del af dette Søomraade. Det 
er alle Søer, der enten gennem
strømmes af Gudenaa eller har Af
løb til denne. 

Vi kan netop inddele Søerne 
i Hovedsøerne, der gennemstrøm
mes af Gudenaaen (Borresø, Brassø 
og Langsø), og Sidesøerne. Men 
skal vi have en naturlig Inddeling, 
der passer til Fiskenes Livsforhold, 
maa vi dele Hovedsøerne i to Grup
per, af hvilke den ene ligger Oven
for og den anden nedenfor Papir
fabrikkens Stemmdværk. Gruppen 
ovenfor omfatter da ikke alene 
Brassø og Borrelil0, men ogaaa 
Juulsø, Birksø og Lillesø, helt op 
til Stemmeværket ved Glentholm 
(Ry). Hele dette Omraade danner 
et sammenhængende Fiskevand, da 
Fiskene frit kan vandre fra den ene 
Sø til den anden. Af dette Fiske
vand ejer Staten kun en DeL Af 
det andet Omraade, nedenfor Silke
borg, ejer Staten ligeledes kun en 
Del; det omfatter hele Langsøen 
(mulig 0rnsø) og Gudenaaen ned 
til Tange Krafstation - tidligere 
til Randers Fjord. Af Sidesøerne 
staar Ørnsø altsaa mulig i aaben 
Forbindelse (med Hensyn til Fiske
bestand) med Langsø, og paa samme 
Maade staar Aunsøerne og Veilsø i 
aaben Forbindelse med Brassø. De 
øvrige "Sidesøer" er derimod at 
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Om disse Fiskearter var det 
interessant at fortælle, men vi skal 
kun have fat i det allernødvendig
ste for Forstaaelse af FiHkeripla
nerne. Som Hovedfisk er Aalen at 
anse, her som i de fleste danske 
Søer; det er den, der skal give det 
meste af Overskuddet. Som Aale
søer synes Silkeborg-Søerne nok at 
kunne gaa an; et rigere Bunddyre
liv vilde dog gavne meget. Deri
mod er det galt fat med Skaller og 
Brasen, der skulde være Nr. 2 og 
3 i Rækkefølgen; de bliver til det 
rene ingenting, mod hvad de skulde; 
bedst er de i Almindsø og Slaaensø, 
hvor der er daarlige Betingelser 
for Yngelen, og hvor der derfor 
ikke er Overbefolkning. I de an
dre Søer er der en Vrimmel af smaa 
Skaller og Brasen, men ingen store; 
det skyldes sikkert, at Fiskene ved
bliver at æde Svæv og i for ringe 
Grad æder deres normale Bundføde. 
Alle de Smaafisk maatte da kunne 
give en god Rov1iskebestand, skulde 
man mene. Ja og nej! Gedder er 
der ikktl ret mange af (nndtagen 
netop i Almindsø og Slaaensø), men 
det skyldes nok for en Del uhel
dige Legeforhold. Aborrer derimod 
er der i Massevis, men det er kun 
smaa; disse smaa Aborrer lever af 
Svæv; naar de bliver noget større, 
skulde de gaa over til blandet Kost 
af Tanglopper, Larver, Snegle o. l. 
- ikke Fisk - og da saadan blan
det Kost ikke er til at opdrive i 
Søer uden Bundplanter, ja saa van
drer Aborrerne tilsyneladende deres 
Vej op mod Strømmen op til Juulsø, 
hvor der da ogsaa skal være godt 
med Aborrer. De faa voksne, der 
tages i Brassø, er i fineste Kondi
tion, men som voksen lever Abor
ren hovedsagelig af Smaafisk, og 

dem er der nok af. Gedderne kunde 
jo ogsaa søge op i Juulsø, men det er 
nu vistnok ikke deres Natur, og de 
behøver det heller ikke, da de Li
vet igennem (den spæde Bal'ndom 
undtaget) lever af Fisk. De øvrige 
Fiskearter spiller foreløbig en un
derordnet Rolle. 

Hvorledes er nu denne Fiskebe
stand bleven udnyttet hidtil? Aalene 
er jo lette at udnytte, hvor man kan 
afspærre Sø afløbet for dem med en 
Aalekiste. N aar Aalene er bleven 
voksne (blanke), vandrer de jo til 
Havs for at yngle, og saaledes maa 
alle Aalene fra det øvre Søolliraade 
før eller senere komme ned ad 
Remstrup Aa, hvis de ikke har 
faaet lovligt Forfald inden. Nu er 
det klart, at billigere kan man ikke 
drive Fiskeri end ved een Gang for 
alle at sætte en Aalekiste tværs 
over Afløbet og saa lade Aalen selv 
løbe deri. Driftsudgifterne derved 
bli ver minimale. Aaleh;te1iskeri er 
det mest rationelle System, vi ken
der. Det vidner desværre om stor 
Ukyndighed hos lJ'Herrer Rigsdags
mænd, naar de har kunnet gaa med 
til at anvende Statens Penge til at 
købe Resenbro Aalegaard for til 
Nedlægning. Jeg ønsker at sige 
det saa stælkt, at det ikke kan 
misforstaas. Jeg ved, at der ogsaa 
har været Ønsker fremme om at 
faa Aalekisten ved Silkeborg Pa
pirfabrik ophævet. Det vilde fiske
riligt set være Vamid at ophæve 
denne Aalekiste; saa vilde blot en 
stor Del -- rimeligvis over Halv
delen - af Aalene gaa til Havs 
uden at blive fangede, og der maat
te endda ofres baade Redskaber 
og Arbejde for at fange Resten, 
medens Driftsudgiften nu er meget 
ringe. Det er sandelig ikke paa den 
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regne for isolerede Vande med hver 
sin :Fiskebestand. Dette var en 
Slags biologisk Inddeling af Søerne, 
men vi kunde ogsaa have delt dem 
efter et andet Princip, nemlig efter, 
om de er paa een Haand eller ejes 
af flere. En saadan Inddeling vil 
give een Gruppe, der omfatter alle 
Hovedsøerne (Borresø, Brassø og 
Langsø) samt 0rnsø, Lyngsø, Thorsø 
og Ellesø, og en anden Gruppe, 
hvor Staten er Eneejer og omfat
ten de: Vejlsø, Vejlbomose, Almindsø, 
Uglesø, Atinsøerne, Mørksø, Slaun
sø, Tranevig, Pøtsø og Lillesø. 

Søernes Naturforhold maa jeg 
sige lidt om, men maa fatte mig i 
stor Korthed, da der er malige Søer, 
og de er ret forskellige. SøbuH
den svarer jo som Regel nogenlunde 
til de Søen omgivende Marker og 
heraf følger i de store Træk, &t da 
Egnen er ret mager, er Søbunden 
det ogsaa. Men hvor der er Ro til 
Aflejring, findes der flere Steder 
Dyndlag, andre Steder Tørvedynd, 
og nogle Steder er der Sømergel. 
Vandet Hovedsøerne stammer 
fra den gennemstrømmende Gudenaa 
og er overordentlig rigt paa Svæv 
(Plankton); det byder saaledes de 
fleste Slags Fiskeyngel -- men mærk, 
at jeg siger Yngel en ypperlig 
Føde. I Almindsø og Slaunsø er 
Vandet derimod Vældvand, køligt og 
klart. I en almindelig Sø skel
ner man mellem tre Omraader. 1. 
Bredbæltet med Plantevækst, nem
lig inderst Overvandsplanter (Siv og 
Rør), udenfor PlantermedFlydeblade 
og Ranker og yderst de helt neddyk
kede Planter (Vandpest, Kransnaal), 
2. Barbunden uden Plantevækst og 
3. den frie Vandrnasse med Svævet. 
Grænsen for Bred bæltet, altsaa Yder
grænsen 'for Plantevæksten, ligger i 

Furesø ved ca. 7 Meter. Helt an
derledes er Forholdet her i Hoved
søerne. Paa Grund af Vandets Rig
dom paa Svæv kan Lyset ikke trænge 
ret langt ned,· og det er Lyset, der 
betinger Plantevæksten. Derfor er 
der slet ingen Plantevækst paa Sø
ern~s Bund udenfor Sivkanten, naaf 
undtages nogle enkelte Planter med 
lange Ranker (Vandaks, Tusindblad), 
som kan naa op mod Lyset. Egent
lig Bundvegation mangler. Dyre
livet er i Overensstemmelse hermed 
ret fattigt; Dyrene skal jo direkte 
eller indirekte leve af Planterne. 
Det lader endogsaa til, at saadanne 
Dyr, der ellers hører hjemme paa 
Barbundens Omraade, kun er til 
Stede i forholdsvis ringe Tal; jeg 
tænker her paa forskellige Mollusker 
og Myggelarver (Chironomidel ar
ver); Grunden til denne Fattigdom 
tror jeg bl. a. maa søges i den 
store Mængde Fisk, der efterstræ
ber dem. 

Vi har nu i en Hast skitseret de 
Forhold, under hvilke Fiskene lever, 
Fisken'e selv kan vi for Oversig
tens Skyld dele i Fredfisk, der le
ver af Smaadyr, og Rovfisk, der 
hovedsagelig lever af Fredfiskene. 

Der lever talrige Fiskearter i 
Søerne. Af Karpefisk er der saa
ledes: Skalle, Brasen, Milling, Flire, 
Rudskalle, Grundling og Suder. 
Af andre Fredfisk er det: Smelt, 
Heltling, Hork, 3-og 9-pigget Hunde
stejle samt Aborrer (yngre), Knuder 
(yngre) og Aal. Af Rovfisk er der: 
Gedde, Aborre (ældre), Knuder (æl
dre Aal og Ørred (i Søstadiet). Og 
endelig er der nogle Fisk, der kan 
betragtes som sjældnere Gæster, 
nemlig: Laks og Helt. l\1aaske yil 
ogsaa Søkarudser og Negenøjn være 
at finde. 
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Maade vort Ferskvandsfiskeri skal 
ophjælpes! 

Men det er rigtigt nok, at der 
er noget galt ved Aalekisten. Det 
er, at den pr paa forkerte Hænder, 
ikke ejes af Søejcrne. Vil man 
drive rationelt Aalefiilkeri, und
lade alt Aulefiskeri oppe i Sø
erne og vente med at tage Aalen, 
til de selv vandrer i Aalekisten 
ja, saa maa selvfølgelig Søejerne 
have Raadighed over Aalekisten. 
Saa længe de ikke har det, vil de 
fiske. hvad de kan, ude i Søerne. 
og Aalekisten maa da nøjes med. 
hvad Søejerne ikke kan fange (hvil
ket imidlertid er meget!). Saa
dan er nu Forholdet talrige Steder 
her i Landet, at der er en Aale
kiste ved Afløbet fra Søen, men at 
A Alekisten og Søen er paa forskel
lige Hænder, salt at der ikke kan 
komme noget rationelt Aalefiskeri 
i Gang. I den sidste Fiskerilov 
(1917) er der derfor optaget en 
Bestemmelse om, at Søe.ierne kan 
faa Aalekisten overdraget ved Eks
pt'opriation; Aalekistens Værdi fast
sættes Sita efter dens Fangstudbytte 
i en Aarrække. D'Herrer vil nu 
kunne forstaa, hvilken Bjørnetjene
ste De har gjort Staten, hvis Inter
esser De dog som Forpagter skul
de varetage. Den naturlige Løs
ning her ved Silkeborg vilde jo 
være, at Søejerne overtog Aaleki
sten, eventuelt ved Ekspropriation; 
det er altsaa af Betydning, at den 
ikke bliver for dyr. Dette forhin
dres bedst ved, at der fiskes de 
flest mulige Aal i Søerne, !Isa der 
bliver færr~ til Aalekisten. Men 
hvad har Fiskeriforeningen gjort? 
Den har mod kontant Godtgørelse, 
300 Kr. RArlig, forpligtet sig til ikke 
at fiske Aal i Aalekistens Opland. 

• 

Fiskede Aalekisten blot for den sam
me Sum mere, vilde Søejerne, om 
Aalekisten skulde overtages nu, kom
me til at betale Beløbet kapitali
seret mere, end de ellers behøvede; i 
Virkeligheden er Aalekistens Fangst 
jo forøget med langt mere, og den 

. el' altsaa bleven yderligere sat op 
i Pris. Derfor kræves det nu ud
trykkeligt, at Forpagteren skal drive 
AaJefiskeriet intensivt. Forhaahent
lig bliver saa Aalekisten engang at 
faa for billig Pris og kan indgaa 
som Led i den rationelle Drift. 
t\'len lad mig kun gentage det en 
Gang til: en Nedlæggelse af en Aale
kiste, der :lom denne er den neder
ste ved Vandløbet, vilde være et 
utilstedeligt V ærdispiid og en i Sand
hed reaktionær Gerning! 

I Langsøen er der hidtil fis ket 
Aal med Ruser og Kroge. 

Ml.'d Hensyn til det øvrige Fi
skeri kan det vel ik ke siges hidtil 
at have været drevet efter nogen 
egentlig Plan. Der er fisket med 
Vaad eftor, hvad der var at faa. 
Det var i Langsøen en Mængde, 
formodentlig Fisk, der kom lang
vejs fra, del vis vel helt ude fra Ran
ders Fjorrl, for at søge Vinterkvar
ter; dette Fiskeri vil altsaa antage
lig mindflkes betydeligt, hvis Fi
skene ikke kan passere Fisketrap
pen ved Tange. Maaske vil de 
overvintre ved Tange. I de øvre Søer 
.gav Fiskeriet derimod ikke lIynder
ligt. Om nogen fast Plan til For
bedrlDg af Fiskeriet var der ikke 
Tale; snart ønskede man at for
bedre 0rredfiskeriet, snart var det 
Geddefiskeriet. Om nogen Plan til 
Udnyttelse af Plan ktonmængden, hør
tes intet. Nu sidst søgtes Gedde
fi8kel'iet forbedret ved Indretning 
af Geddegaarde til Udklækning af 
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Geddeyngel, men uden nogen egent
lig Overvejelse af, om en Gedde
bestand virkelig er ønskelig. Til 
Forklaring heraf maa. imidlertid næv
nes to Ting: dels har Forpagtnin
gen været indgaaet paa saa kort 
Aaremaal i den senere Tid, at der 
nu slet ikke kunde blive Tale om 
nogen egentlig Driftsplan til Gen
nemførelse, dHls er Forpa-gterens 
Hovedinteresse Lystfiskeri, og for 
en Lystfisker vil det uvilkaarligt 
altid blive Rovfiskene, der tager 
Interessen. l Gedde giver større 
Glæde end 10 Gange saa mange 
cg; Skaller, selvom disse er mere 
værd! 

Vi vil imidlertid se, om vi kan 
angive nogle Linier for en plan
mæssig Drift af Søerne i Fremtiden. 

For Søeme ovenfor Papirfabrik
kens Aalekiste er Maalet tyde
ligt nok at faa alt Aalefiskeriet 
henlagt til Aalekisten, naar denne 
engang er overtaget. Men flere af 
Søerne har private Lodder, og selv
følgelig kan det ikke hjælpe at 
frede Aalene paa Statens Grund, 
hvis de fiskes paa den private. 
Allerede af Hensyn til Aalefiske
riet,' men ogsaa af Hensyn til det 
øvrige Fiskeri, maa vi da kom
me til det Rl'sultat. at der maa 
skaffes et Samvirke med de øvrige 
Søejere. Vi maa derfor have et 
Fiskeriregulativ. Erfaringen hal' 
nemlig vist, at ad den rene Frivil
ligheds Vej opnaas der aldrig et 
saadant Samvirke; der vil altid væ
re en eller anden, der kniber ud. 
Derfor har Ferskvandstiskeriloven 
en Bestemmelse om 0p:t:ettelse af 
Fiskeriregulativer. De kan opret
tes med Lovkraft, naar blot en 
vis Brøkdel af de fiskeriberettigede 
stemmer derfO! -- sall. tvinges Re-

sten med. ~Iaalet maa være at faa 
et Fiskeriregulativ, der omfatter 
Strækningen fra GIentholm til Sil
keoorg. At hele Strækningen bør 
med, fremgaar af det simple, at en 
Aal udsat ved GIentholm nedenfor 
Aalekisten vil ~nde i Aalekisten ved 
Silkeborg, medens omvendt en Ør
red udsat i Remstrup Aa formo
dentlig vil ende i Ørredspringet ved 
Glentholm. 

Hvilken Driftsform vi sall. i øv
rigt bør vælge for Hovedsøerne 
ovenfor Silkeborg, lader sig ikke 
sige helt sikkert. Der er nærmest 
3 Muligheder: 1) Sm:l.I~fiskfangst fan
get til Foder (med Vejlsø som af. 
spærret Fodringssø), 2) almindelig 
Gedde-Skalle-Brasen-Drift eller 
3) Sandart-Helt-Drift. Til Smaa
tiskedriften behøves intet Regulativ, 
og den kan stra~s sætte ind. De 
to andre Driftsform~r fordrer Re
gulativ; vil Sandart-Helt-Driften 
lykkes, hvail df'r synes rimeligt, 
maa den absolut foretrækkes. Gen
nem Helten skulde en direkte Ud
nyttelse af Svævrigdomme opn aas. 
4) Endelig er der Ørreden; df'n er 
det helt meningsløst at gøre nog!>t 
ved, før der er Regulativ op til 
Glentholm: men til den Tid kan den 
maaske faa Betydning, navnlig hvis 
der fredes om dens Fødeemne Mil
Ungerne, der nu \ødelægges i Mil~ 

lingbæk. 
Fiskeridriften i Langsøen tæn

ker jeg mig lidet ændret fra det 
nuværende. Da Resenbro Aa]egaard 
jo desværre er nedlagt, er man 
henvist til at fange nogle af Aalene 
paa Kroge og i Ruser og lade Re
sten løhe. H vis Hensynet til Lak
se- og Ørred- Ungfiskene i Gu
denaa ikke forbyder det, vil det 
vist være rimeligt at holde Gedde-
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Skalle- Drift. Maaske bør der Fi
skeriregulativ til for Strækningen 
ned til Tange. 

Om de andre Søer skal jeg af 
Hensyn til Tiden ikke udtale mig 
om Anvendelsen. Det kan eventuelt 
komme under Diskussionen. 

Jeg kommer nu til et Spørgsmaal, 
som formodentlig interesserer Dem 
særligt. Det er Spørgsmaalet om 
Lystfiskeriet. Søernes Beliggenhed 
nær en større Købstad, hvis Be
boere trænger til sundt og for
nøjeligt Friluftsliv, gør, at der bør 
indrømmes Lystfiskeriet en rimelig 
Plads. Nu er Silkeborg jo fra N a
turens Haand bleven i den Grad 
overbegavet med Søer, at det maa 
være forholdsvis let at løse Spørgs
maalet. Forpagter Fiskeriforenin
gen selv Søerne, vil den vel være 
tilbøjelig aItfor tilbøjelig - til 
at tillade Lystfiskeri i mange af 
Vandene og derved ødelægge den 
rationelle Drift mer eHer mindre. 
Og Erfaringen viser, at Foreningen 
(- ligesom andre Foreninger 
ikke formaar at faa noget drifts
mæssigt ud af Søerne. Forpag
ter en anden Søerne, maa Fiskeri
foreningen forpagte af ham igen, 
og vi kommer da til det rimelige 
Forhold, at Lystfiskerne for deres 
Fiskevande maa betale saa meget, 
at den professionelle Fisker ikke 
kan se sin Regning ved i Stedet 
for at drive rationelt Fiskeri. Her 
har vi .. ikkert den rigtige 1ilaale
stok for, hvad Lystfiskeriet bør be
tale - betaler det netop den fulde 
Værdi, er det fri for Kritik, der el
lers ikke vil udeblive. Lystfiske
riet vil da ikke kunne virke hin
drende paa Fiskeriets Udvikling, 
som det ellers er saa tilbøjeligt til. 
Det er alteaa min Mening, at Lyst-

fiskeriet bør indskrænkes til be
stemte Vande, der til Gengæld 
bør indeholde en ordentlig Fiske
bestand, saa der er noget at fiske 
efter. En Vinding vil det saa sik
kert være, om Lystfiskeriet bli
ver undergivet ret skrappe Sports
regier; Aalestangning bør saaledes 
absolut forbydes - det er ikke 
Sport, derimod ikke fri for at være 
Dyrplageri. 

Ser vi paa, hvilke Forbedringer 
en Forpagter vil kunne give sig i 
Kast med, kan følgende nævnes. 

a. 1. Der bør oprettes Fiskerire
gulativ for Strækningen Glen t
holm-Silkeborg (mulig Knudsø ind
befattet). 2. Ogsaa for 0rnsø og 
Lyngsø bør der være Regulativer. 
3. Muligvis ogsaa for Langsøen (til 
Tange?) og Thorsø. 

b. Nogle Søer bør afspærres for 
Fiskene ved et Gitter. 1. Det gæl
der særlig Vejlsø, der paa den 
Maade kali blive meget værdifuld. 
2. Ogsaa Almindsø kan let afspær
res. 3. Det kunde Aunsøerne ogsaa, 
lllen dels er de ikke meget værd, 
dels kunde en Afspærring af KIUwers 
Kanal ikke tillades af HensYJl til 
Trafikken. 

Skal der i støne Stil udsættes 
Sandart, Helt og Gedder i Søerne, 
vil der bH ve Brug baade for Klække
anstalt og for Yngeldamme; det vil 
næppe blive vanskeligt at findtl 
gode Pladser til begge Dele. 

d. Forpagteren maa have et øje 
med Vandforureninger. Bag Aale
kisten ser der ikke for kønt ud. 
Det er vist ogsaa galt fat med 
Lyngsø og Pøtsø, og Vejlsø kan 
maaske trues af Sanatoriets Kloak. 

e. Sø~rne er mærkværdig fulde 
af Træ, der er en stor Fare for 
Vaaddene. Forpagteren bør straks 
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rense en Del Vaadsteder. Helt 
galt er det fat i Slauensø. Denne 
i flere Henseender fortræffelige Sø 
er saa at sige ikke til at befiskfl 
med Vaad, fordi Skovvæsenet har 
opstemmet den uden at rydde Træ
erne paa Bredden. 

t. Ogsaa for Rør og Siv burde 
Forpagteren rense en Del Vaadste
der. Formodentlig burde der ryd
des ikke saa lidt af Siv bæltet rundt 
om for at skaffe lavvandede Are
aler, hvor der kunde gro Undervands
plantevækst. I det hele burde Fi
skeriforpagteren være Herre over 
Siv og Rør, saa at han til enhver 
Tid kunde afgøre, om han foretræk
ker den let beregnelige Gevinst ved 
Rørskæret eller vil handle paa læn
gere Sigt ved at øge Søans Produk
tionskraft af Fiskekød. Til min Be
klagelse har man imidlertid ikke 
fulgt Forslaget om at lade Forpagt
ningen omfatte Rør- og Sivs kæret 
ogsaa. Jeg haaber det maa komme 
en anden Gang. 

g. Ligeledes burde selvfølgelig Fi
skeriforpagteren have Haand i Han
ke med saadanne Skadedyr som 
Oddere og Lappedykkere, og det 
naturligste vilde være, om han var 
eneberettiget til Jagten paa de for
pagtede Arealer. Men Forslaget 
herom er ogsaa bortfaldet under
vejs og erstattet med en velkendt 
Vending: Jagten paa eller ved de 
forpagtede Vandomraader er For
pagteren uvedkommende. 

I det hele taget var det mit Øn
ske, at man Tar gaaet med ti] en 
Enhedsdrift, saaledes at Forpagte
ren var kommet. til at raade over 
saavel Fiskeri som Jagt, Siv- og 
Rørskær, Aakandeplukning o. s. v., 
og jeg tror ogsaa, at man senere 
vil gaa den Vej. Fra Naturvenners 

Side - og hvem er ikke Natur
ven ? vil der selvfølgelig blive 
indvendt, at det er Synd at rydde 
Sivene, at skyde Lappedykkerne o. 
s. v.. Naturfredning er en udmær
ket Ting, men bør dog ikke blive 
identisk med et Forbud mod enhver 
driftsmæssig Forbedring af natur
skønne Steder. Hvad der skal 
fredes af Skadedyr, bør specielt 
præciseres. Men hvad jeg gerne 
vil fæste Opmærksomheden ved, er 
den Omstændighed, at naar det 
rundt om gaar saa let for Indu
striell at ødelægge vore Søer og 
navnlig vore Vandløb, saa skyldes 
det bl. a., at der ikke knytter sig 
tilstrækkelig store økonomiske In
teresser til disse. Fiskeri skæm
mer ikke en Søs Natur, hvorimod 
Valldforurening er det hæsligste af 
alt. Den ration elIs Udnyttelse af 
Søernes Fiskeri er derfor N atur
skønhedens bedste Værn. 

Enkelthederne i de foreliggende 
Forpagtningskonditioner skulde nu 
kunne forstaas saa nogenlunde paa 
Baggrund af min Udvikling. Men 
under den Diskussion, som jeg ha a
bel' nu vil komme i Gang, kan de 
jo blive nærmere belyst. 

N aar vi har optaget hele Magi
ster Otterstrøms E'oredrag i Fersk
vandsfiskeribladet er det, fordi vi 
finder, at det i store Træk giver 
en god Anvisning paa, hvorledes et 
rationelt Fiskeri bør drives i Fler
tallet af de danske Søer. 

Under Autoriteternes Forhand
linger med Silkeborg Fiskerifore
ning støttede Ferskvandsfiskerifor
eningen da ogsaa Fiskeridirektora
tet i dets Bestræbelser for at faa 
indført principielle Forbedringer i 
Fiskeriet i Silkeborg Søerne, og 
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naar dette mislykkes, mRa Grunden 
formentlig søges, dels i rent per
sonlige Aarsager, og dels i Van
skeligheden ved i et SRa tæt be
folket Land som Danmark, der til
med har saa faa Sportsmuligbeder, 
som vort, at faa Befolkningen til 
at opgive den mindste Chance for 
Friluftssport, selvom det sker paa 
Bekostning af nationaløkononiske 

Værdier. Red. 

Akvarier. 
Nu er Tiden inde, da Dyre og 

Plantelivet vaagner af Dvalen i 
vore Søer, Damme og Vandløb, og 
for, den der har Tid til at studere 
det myldrende Liv, der kan røro sig 
i et Mosebul ved Foraarstid, er det 
naturligvis bedst selv at gaa derud. 

Det er et helt Eventyr, man kan 
opleve, nRar man en FOl'aarsdag 
sætter si g ved et Vandhul eller 
lægger sig paa Maven i Græsset 
og kigger ned. Det vil sige, straks 
ser man slet ikke noget, thi Dyrene 
er blevet forskrækkede, da man nær
mede sig, men naar man har ligget 
musestille en lille Tid, kommer de 
frem fra deres Skjul, og vi hRr lys
levende for os Carl Ewalds spæn
dende og interessante Eventyr om 
den stille Sø. 

Det myldrer og maser dernede. 
Smaa røde Kugler med bitte Ben, 
der ligesom flimrer, og Vandedder
kopper, der ('r ved at spinde sig 

en Dykkerklokke. Den farer op 
og stikker Bagkroppen over Vand
skorpen og synker til Bunds igen. 
Den ligner en lille Kugle af skin
nende Sølv, thi der sidder Luft
blærer iH:'larene paa Kroppen. Den 
svømmer ind uoder dQt tætte ud
spændte Xet og stryger Luften af og 
saa gaar det i Huj og Hast op 
igen efter mere, og lidt efter hæ
ver Nettet sig som en lille Dyk
kerklokke, der skinner og funkler. 
Det er Søkongens straalende Pa
lads dybt nede paa Bunden. Men 
Prinsessen er borte. det er en otte
benet laadden Trold, som huserer, 
og som fanger alle, der kommer i 
Nærheden af den, 

Og dere r frygtelige Uhyrer skjult 
i Tangskoven. IJange Drager med 
frygtelige Fangarme. Det er Vand
kalvenes Larver, der er saa glub
ske, at de helt kan rasere et lille 
Vandhul for andre Beboere. Der 
el' Ridderen i Panser og Plade, det 
er Krebsen, som lister frem, eller 
forsvinder som et Lyn baglænds 
ved et Slag med Halen, medens 
den styrer Farten med Kløerne. 

Paa Vandplanterne sidder der de 
flade grimme Skorpionstæger med 
deres Kløer, og henover Vandfladen 
danser' Damløberne, de tumler sig 
som Skøjteløbere om Vinteren, og 
deres lette Ben kan bære dem uden 
at de stikker gennem Vandets Over
flade, de!' synes udspændt som en 
elastisk Hinde. (Fortsættes) København. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæ2'. Vn~el og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og Regnbueørretl samt Sættefisk af "arpet' og Suder til bil
ligste PI'iser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
og afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Chrillt6n6mt. 
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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. ===--

Ojneæu, Yngel og Sættefisk i alleOrredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}frJjlldsK fi)amKu/lur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P •• Jwrgen.filen, 
Lunderskov, Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~~~~~~~~~~~~~~~ 

I Porlionsørrei I 
større Ørred, Gedder, Karper, 

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

Jernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
:t'lschhandlnna:, Hel'Ji .. 40, 

Lehrterstrasse 18-19. 

Telegr.-A~r.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. Løftina:. Lykkesholmsalle 3 A, København. 

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

.. 
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V ore Damkulturer. 
-0-

Alle, der kender lidt til Damkul
turer ved, at disse før Krigen hoved
sagelig var baserede paa Levering 
af "Portionsfisk" og ,,0jneæg" til 
Tyskland. 

Dette Forhold har imidlertid fuld
stændig forandret sig, og Grunden 
dertil maa dels søges i mindre For
brug af denne Vare i Tyskland og 
dels i den tyske Valuta, hvis lave 
Niveau vanskeliggør Afsætningen. 

Vore hjemlige Exportører af Por
tionsørred og øjneæg har derfor set 
sig nødsagede· til at søge andre 
Markeder for deres Produkter, 

At· det ingenlunde har været no
gen let Opgave, vil man ,.1:orstaa, 
naar man erindrer, at det her i 
før~te Instans drejer sig om en 
Luksusvare, men, efter alle Sole-

mærker at dømme, er det alligevel 
lidt efter lidt lykkedes at vinde 
Fodfæste ikke alene i Schweitz og 
Englatld. men ogsaa i Frankrig. I 
Paris er Priserne paa Ørred netop 
for Tiden overmaade høje, saa der 
er Chancerne efter al Rimelighed 
særlig gode. 

Situationen for vore hjemlige 
Damkulturer er dedo/' ikke længere 
faretruende, og forhaabentlig vil det 
lykkes ved fortsatte energiske An
strængelser at knytte Baandene til 
de nævnte L9.nde fastere, saa vi 
atter kan se Fremtiden imøde med 
en vis Tryghed. 

Underligt vilde det i Virkelig
heden ogsaa være, hvis en Industri 
som de danske Damkulturer ikke 
skulde kunne betale sig, thi der er 

I næppe det Land i Verden, der har 
I saagode Betingelser som den jy-
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ske Halvø for at drive en lønnende 
Damkultur. I Jylland findes saa
ledes Vand af den rette Slags og i 
tilstrækkelig Mængde, og Afstanden 
fra Fiskerlejerne er ingen Steder 
større, end at Aifaldsfisk kan faaø 
til en rimelig Pris og i god frisk 
Tilstand. Alt taler derfor ogsaa 
for, at det er en god, sund Indu
stri, vi her har med at gøre, en 
Industri, der ifølge sin Natur er 
konkureneedygtig, som faa; vi tror 
derfor ogsaa, at den fortjener Til
lid, en Tillid, som den gansko vist 
forskærtsede i de første Aar af sin 
Tilværelse, i den Periode, hvor der 
om vi saa maa' sige gik lidt "Gul
lasch" i den, og hvor mange af dens 
Udøvere fattedes den nødvendige 
Sagkundskab og Erfaring. 

Nu er Børnesygdommene imid
lertid overvundne; vender Marke
det derfor atter tilbage, hvad der 
er al mulig Udsigt til, er det vor 
Overbevisning, at det atter vil blive 
en lønnende Forretning at drive 
Damkultur. Bed. 

Den danske biologiske Stations 
XX VIIT Beretning. ' 

-0-

Som det er vore Læsere bekendt, 
ledes den danske biologiske Sta
tion af Direktør Dr. ph il. og jur. C. 
G. Joh. Petersen. Blandt de Un
dersøgelser, Stationen har foretaget 
i vore Fa~vande i de senere Aar, 
omhandler ovennævnte Beretning 
nogle meget interessante Undersø
gelser, der er foretagne af en af 
Stationens Assistenter Hr. Dr. Bleg
vad. 

Disse Undersøgelser er foranstal
tede for at faa nærmere Kendskab 

til visse Smaakrebsdyrs Biologi, især 
i Henseende til deres Væksthastig
hed, Levetid og Formereisesevne. 

De Krebsdyrformer, der er under
søgt, er saadanne, som udgør Bo
vednæringsmidlet for mangfoldige 
af vore Fiske, det er derfor af den 
aller største Betydning at komme 
til Klaring over disse Spørgsmaal, 
for nogenlunde at kunde bedømme 
Bavets Økonomi. 

De Former Doktoren særlig har 
studeret i' denne Forbindelse er 
Tanglopper (Gammarider) og Kaare 
(Mysider). 

For Tangloppernes Vedkommende 
har Undersøgelserne givet følgende 
:{tesultat: 

Vor almindelige Tangloppe, Gam
marus locusta, er enaarig. Yngle
perioden varer fra Slutningen af 
Januar til ind i Oktober Maaned. 

Vinterbestanden frembringer 4 
GElnerationer Yngel og Sommerbe
standen indtil 7 Kuld Æg i en 
Yngleperiode. 

Yngleudklækningens Varighed vari
erer efter Vandets Temperatur, saa
ledes at den i den varmeste Aars
tid kun er 11-12 Dage, ved Yngle
periodens Begyndelse derimod ca. 
t Maaned. Ny Æglægning følger 
umiddelbart efter hver Yngeludklæk
ning ~,Yngleperioden. 

Væksten foregaar langsommere om 
Vinteren end om Sommeren. Han
nerne vokser hurtigere og bliver 
større en~ Hunnerne. 

Kønsmoden,heden indtræder hur
tigst, nemlig i Løbet af en Maaned, 
hos de Gammarider, der fødes i 
den varmests Sommertid, hvorimod 
Gammarider, født i Begyndelsen af 
Yngleperioden, var over 2 Maane
der gamle, inden de blev kønsmodne. 
Overensstemmende hermed blev 
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Gammariderne af Sommerbestanden 
altid køns'modne ved en langt ring
ere Størrelse end Gammaridel'lle 
af Vinterbestanden' og kunde alene 
derved som Regel let kendes fra 
disse. 

Parring foregaar umiddelbart ef
ter endt Yngeludklækning og det 
derpaa følgende Skalskifte hos Hun
nerno. Flere Dage inden Parrin
gen griber Hannen fat i Hunnen 
og slipper den ikke !ør efter endt 
Parring. 

Det Antal Æg, der lægges af hver 
Hun, afhænger dejs af den paagæl
dende Gammarides Størrelse, dels 
af Vandets Temperatur, saaledes 
at Ægantallet stiger IIi'ed begge 
disse Faktorer. 

Ifølge anstillede Beregninger vil 
et Par Gammarus loeusta af Vinter
bestanden i Løbet af en Ynglepe
riode kunne frembring!' et Afkom 
plla over 200,000 Individer. Dette 
Antal vil imidlertid aldrig naas i 
Naturen, da Tangloppen er et af 
de mest efterstræbte Dyr; især spi
ser Fiskene uhyre Masser af dem. 
Det højeste Antal Unger, der frem
bragtes af et Par Gammarider i 
Akvarium, var 114. l Nyborg Fjord 
kan den aarlige Produktion auslaas 
til ca. 10-15 g (Raa Vægt) pr. ml!. 

Føden er dels Detritus, dels. fri
ske Planter og Kødnæring. I Akva
rier kan Gammarus loeusta let hol
deR ved Fodring med Kød af Blaa
muslinger (Mytelus edu1is) og Alger. 
Dyrene æder mt'st om Sommeren. 

Mysiderne. 
Vore 3 almindelige Myside-Ar

ter, Mysis inermis, f1exuosa og 
negleeta, er alle enaarige. Yngle
prioden varer for den førstes Ved
kommende fra Midten af Maj til 

. ind i Oktober, for flexuosa's Ved
kommende fra Midten af Maj til 
ind i Oktober, for neglecta's Ved
kommende fra Slutningen af Maj til 
Slutningen af Oktober. 

De tidligst fødte Mysis inermis 
af Sommerbestanden kan udklække 
5 Kuld Unger, hos de andre Arter 
derimod kun 2 Kuld. Vinterbe
standen gærne 3 Kuld. 

Yngleudklækningens Varighed fra 
2-4 Uger, ja nndertiden endog 6 
Uger. Væksten foregaar langsomt 
om Vinteren, hurtigst i den varme 
Sommertid. 

Føden bestaar af Detritus, friske 
Planter samt Kødnæring. 

Aars produktionen i Nyborg Fjord 
kan anslaas til ca. 2,54 g (Raa Vægt) 
pr. m2 som Minimum. I andre dan
ske Fjorde er dog fundet op til 
8,1 g Mysider pr. m2 • Forskellige 
andre Mysider forholder sig i Hen
seende til deres Biologi som de her 
omtalte; ligeledes den af Apstein i 
østersøen undersøgte Mysis imista. 

I ovennævnte Beretning omtaler 
Forfatteren ogsaa Flodkrebsens (As
taeus flnviatiliø) Biologi, og· da 
dette særlig maa interessere Fersk
vandsiiskeribladets Læsere skal vi 
gengive det her: 

Flodkrebsen eller den alminde
lige Krebs kan blive mindst en 
Snes Aar gammel. Hannen bliver 
mnligviA kønsmodden allerede som 
3.aarig, Hunnen som 4-aarigj hos 
de kønsmodne Individer sker Skal
skifte kun 1 (Hunnen) eller 2 (Han
nen) Gange aarlig, hos Ungerne 
langt oftere. Ægge~e lægges 13-
14 Dage efter Parringen, der sker 
om Efteraaret (Nov.-Dec.). Ud. 
klækningstidens Varighed er 6 Maa
neder, og af 60-200 Æg, som hver 
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voksen Hun kan lægge aarlig, 
kommer kun 12-20 Unger, 

frem- en Del, og den Del, som er pakket 

I Sverrig vokser Krebsen iflg. 
Nordqvist betydelig langsommere 
end længere sydpaa, f. Eks. i Tysk
land. 

i Kasser og kommer den sædvanli
ge Vej, opnaar jo ogsaa ret gode 
Priser, men her har været en Del 
direkte Baade, som endskønt man 
jo skulde tro, at disse vilde være i 

Red. Stand til at frembringe Fisken i 
----- _ I bedre Tilstand, end den som har 

Kulstriken og Englands ligget paa Bane og Skib, har med-
•• bragt Fisk af elendig Kvalitet. 

FIskerI- Hvorfor dette er saaledes, maa 
-0- jo EksportørelDe bedst vide, men vi 

Med de Priser, som saa længe fores]aar, at langt større Omhu 
har hersket paa det engelske Fi- for at faa disse Baade frem bliver 
skernarked, har de store Travlere udvist, thi som nu bliver det kun 
ikke betalt sig, nærmest grundet Tab, lige meget hvor godt end 
paa de store ofte meningsløst høje Markedet er. her. 
Lønninger, som Folkene 1'0 ri anger, For Baade direkte fra Fangst
og de store Kulpriser, som er ak. pladserne er Lowestoft saa godt 
kUl'at af den samme Grund, og en som nogebteds og ofte bedre, men 
hel Del er oplagte af disse Grunde, for ompakket. og mindre fin Vare 
men en Del blev dog ved og vilde da er London og Grimsby de bed
vel have vedblevet at fiske, havde ste Steder for Afsættelsen, men her 
ikke nu Striken kommen. 

Denne har nu varet i 3 Uger, og 
det er blevet bestemt, at Fiskekut
terne kun maa indlade 25 pCt. af 
deres vanlige Kulforb:rug, og dette 
forhindrer jo i at gaa til Søs for 
de flestes Vedkommende. 

Det indrettes nu paa den Maade, 
at de 25 pCt. afgives til nogle faa 
Baade, aaa at de, som gaar ud, har 
deres fulde Kvantum. 

At dette i Længden vil føles, og 
føles meget betydeligt paa vor Fi
skeforsyning, er en Selvfølge, og 
der vil sIkkert være god Lejlighed 
til at forsyne England med en Del 
af den Fisk, som Forholdene for
hindrer det fra at fiske selv. 

Holland har allerede regnet det
te ud og sender daglig store For
syninger fra Ymuiden og andre 
.Pladser. 

Fra Danmark kommer der ogsaa 

maa desværre London staa tilbage, 
da Udgifterne her er meningsløst 
høje. 

Vi er repræsenterede paa begge 
Pladser, og som sagt knap Tid vil 
her sikkert blive paa Fisk, hvis 
ikke Striden ordnes meget~nart, 

og det er der ikke i Øjeblikket stor 
Udsigt til. 

Jernba~estriken er vel blæst over, 
men der tales endnu om den, og 
kommer den, jn-ad vi haaber ikke 
maa ske, ja, da er. London Padsen 
baade for god og daarlig Fisk. 

London, d. 19. April 1921. 

E. L. 8alomonsen &- Co. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Akvarier. 
Nu skyder en Undervandsbaad 

op, Periskopet stikker frem. Det 
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er en sort skinnende pansret Baad 
med to lange Aarer. En Rygsvøm~ 
mer, som skal hel,te ny Forsyning 
af Luft. Et Vindpust kruser Vand
fladen, og væk er den med det 
samme. 

Vævre Hundestejler, der ligner 
slDaa stribede Makreller svirrer 
rundt og æder Myggelarverne, og 
d,e sorte Haletudser vrikker sig frem 
og æder Plantestængler, de er Dam
mens Skraldemænd, og de holder 
Vandet rent for Affald. 

Men foruden alle disse Beboere, 
som de fleste af os kender, findes 
der et Utal, som ikke er saa kend
te, men som ofte er meget interes
sante, og det er nogle af dem, vi' 
skal have fat i til et Akvarium. 

Det er jo ikke alle, der hver 
Dag kan gaa ud til Mosen og se 
paa Dyrelivet, og vi maa saa gøre, 
sO,m det fortælles i Sagnet om Mu
hamed, der sagde, at naar Bjerget 
ikke vilde komme til ham, saa kom 
han til Bjerget. Det vil sige vi 
gør det modsatte, og vi henier Mo
sen hjem i Stuen og stiller lidt af 
den op i Vindueskarmen. 

Vi skal i det følgende tortælle 
om, hvordan man med ganske en· 
kelte Midler kan lave sig et saa
dant Akvarium, som man kan faa 
virkelig Glæde af, og som man til
lige kan høste L~rdom af, og sam
tidig skal vi give Anvisning paa, 

. hvilke Dyr, man kan tage ind i 
Stuen. Det er jo ikke alle Dyrene, 
der enes lige godt, 'og for at skaffe 
sig selv Fornøjelsen, maa man jo 
ikke lade det gaa ud over andre, 
selv om det kun er en Hundestejle, 
det gælder. 

For den, df:'r har en Rave, vil 
det ikke være saa svært at lave sig 
en rigtig lille Mose, som er akku-

rat lige saa god som den rigtige 
ud~ paa Landet. Det kræver lidt 
Arbejde, men saa el' Glæden ogsaa 
Anstrengelserne værd. Det, det kni
ber mest med, er at faa Vandhul-

.let i Midten, og dertil skal der bru
ges en stor Balje eller en over
skaaret TøndEl, man kan ogsaa ta
ge flere, hvis man vil, men det af
hænger jo af, hvor stort Mosehul
let i sin Helhed skal være, Først 
graver man hele Stykket ud, saa 
at det danner en Dal, der sænker 
sig skraat ned mod Midten, og der 
~rave8 selve Karret ned. Paa Bun
den lægger man et Lag Muld blan
det med Tørvesmuld, og ovenpaa 
dette omtrent en Tomme lyst Sand. 
Heri planter man de Vandplanter, 
som man har hentet hjem, og de 
skal nok komme til at vokse. Paa 
Bunden bygger man en lille Grotte 
af Stene og Skærver, som Mosens 
Beboere kan skjule sig i, og naar 
Planterne er plantet og Grotten 
færdig, hældes der Vand ned. Man 
skal ikke bryde sig om, at det er 

• uklart og' Emavset den første Dag, 
det varer ikke længe, inden det bli
ver helt klart. Flyder der Tørve
smuld og andet ovenpaa, maa det
te skummes af. 

Langs Mosens Rand plantes Græs
totter, som er gravet op med Rode, 
og udenom lægges et Lag Tørve
smuld. Det ser godt ud, naar man 
samler en Del store Stene rundt 
om Dalens Sider, der fører ned til 
Vandhullet, og her imellem plantes 
der Bregner og Iris og andre Mo
seplanter, som nok skal komme sig 
godt naar de blot vandes hver Mor
gen, saa Tørvejorden holdes fugtig. 
Lidt Mos hist og h,er ser ogssll. 
pænt ud. 

Alene det at bygge Moson og 
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tage en Tut ud paa Landet for at 
hente Vandplanter er en hel For
nøjelse, og vi skal senere fortælle 
om, hvilke Planter man skal hente, 
og hvordan de skal behandles, saa 
de ikke gaar ud paa Hjemvejen. 
Der vokser en Mængde kønne Plan
ter vildt ved vore Moser, og de 
bliver ofte dobbelt saa store, naar 
de plantes ind i en Have; men det 
gælder jo om, at man har lidt Ta
lent i Retning af at arrangere, 
saaledes at Mosen tager sig \latur
lig ud og ikke synes alt for kunstig. 

Det er imidlertid ikke alle, som 
har en Stump Have, og man maa 
darfor nøjes med at have sin lille 
Mose i Vindueskarmen. Hertil kan 
man godt anvende en ganske lille 
Balje, der stilles paa nogle tynde 
Brædder og rundt om den sættes 
smaa Urtepotter, hvori Moseplan
terne skal gro, foruden de Vand
planter, der sættes i selve Karret. 

Har man intet Kar, eller kan 
man ikke faa Lov til at anvende 
Vindueskarmen til at lave sig en 
M~se i, maa man nøjes med et eller 
flere store Syltetøj sglas, helst saa 
store som vel muligt, hvis man da 
ikke har Raad til at ofre Udgifter
ne til et lille rigtigt GJasakvarium. 

Har man flere Krukker, er der 
jo denne Fordel, at man kan have 
de særlig farlige Rovdyr for sig 
selv, saaledes at de ikke æder de 
andre i Akvariet. - Det er i det 
hele taget det vigtigste,: at man 
faar fat i saadanne Dyr, der ikke 
tager Skade af at blive hentet ind 
i Stuen. Fisk er det f. Eks. en 
stor Synd at gemme i smaa Kruk
ker, og har man lavet sig en Mose 
i Haven, maa man fange Fiskene 
og slippe dem løs i Efteraaret, da 
de ellers ynkeligt dør, naar Vand-

• 

hullet om Vinteren bundfryser. 
Vi skal i senere Artikler fortælle 

om Vandplanterne og om Dyrene, og 
endelig skal vi bede Læserne sende 
os smaa Stykker, hvor de selv kan 
fortælle om, hvordan man har lavet 
sig Mosen eller om Udflugter med 
Botaniserkassen og Fiskespanden, 
og hvjs vi finder dem gode nok, 
skal vi aftrykke dem her i Bladet 
i Sommerens Løb. 

Der er to Slags Dyr, som vi ikke 
skal hente ind i Stuen eller i vort 
lille, hjemmelavede Vandhul, og det 
er Fisk og Krebs, som har bedst 
af at leve, hvor de hører hjem-, 

j 

me, og saa de værste af vore' 
Ferskvandes Rovdyr, Vandkalven 
og dens Larve og Guldsmedelar
verne. 

Vil man alligevel have disse sid
ste Dyr i Akvarier eller kunstig 
Mose, saa. maa de i alt Fald i et 
Glas for sig selv, da de ellers in
den ret længe har ædt alle de an
dre. Igler skal man heller ikke 
tage, thi de suger de øvrige Bebo
ere ud, og saa har de endda den 
slemme Vane, at de kryber op af 
Vandet, hvad der slet ikke er hyg
geligt, hvis man har sit Akvarium 
i en Stue i Vindueskarmen. 

Men der er jo en Mængde frede
ligere Væsener i Vandet. Først og 
fremmest den fornøjelige Haletudse, 
som holder Akvariet rent for Affald 
og Snavs; dernæst Vaarfluelarven, 
som bygger sig et Hus af Pinde, 
Smaastell, og hvad den ellers kan 
hitte paa. 

Vandedderkoppen er yderst mor
som at se, og i Regelen har man 
den Fornøjelse, at disse Dyr yng
ler og opdrager' et helt Kuld af 
Unger i deres sølvglinsende Dyk
kerklokke. Der er ogsaa smaa bit .. 

\ 
\ 
\ 
I 
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te kuglerunde Edderkopper, som 
sværmer rundt over alt nede paa 
Bunden. 

Den store Mose,;negl kan man 
ogsaa godt tage et Par Stykker 
hjem af, derimod skal man lade 
Frøerne være. selvom de er nok 
saa smaa og nydelige. Det vil sige 
i en kunstig Mose ude i en Have, 
kan man godt slippe Frøer løs, sy
nes de ikke om Boligen, gaar de 
bare deres Vej af sig selv. 

Skorpionstægerne er grimme fla
de Dyr, som ligner en fladtrykt 
Krebs, men de er ikke saa slemme, 
som de ser ud til. 

Naar man skal ud paa Ekspedi
tion, er der to Ting, man skal have 
med; den ene er en lille flad Ket
seher, som man kan lave sig af et 
Stykke tyk Staaltraad, der bøjes til 
en Ring og sømmes fast paa Enden 
af en lang Stang. Om Ringen syer 
man et Stykke fint Net eller Flor, 
saa det danner en tlad Pose. 

Dernæst skal man af en stor Ci· 
garkasse lave en Botaniserkasse 
med smaa Rum, hvori der kan staa 
smaa Glaskrukker, hver enkeltKruk
ke bindes over med lidt Flor, det 
er nødvendigt at man holder de for
skellige Dyr hver for sig under 
Transporten hjem, ellers risikerer 
man, at de æder hinanden paa 
Vejen. 

Med Ketscheren shaber man Bun
den, og undersøger Indholdet, som 
derefter fordeles i Krukkerne. Med 

Hensyn til Haletudserne, da skal 
man helst hente v'røæggene hjem 
og lægge dem i en lille Krukke for 
sig og stille denne i Solen, først 
naar Haletudserne el' saa store, at 
de begynder at svømme, sJippes de 
ned i Akvariet. 

(Fortsættes). 
(København) -m. 

Fiske- og Markeds
beretni nger fra 

Ind- og Udlandet. 
Gammelstrand-M3.rkedet i Ugen 

fr 17/,_28/, 1921. 
en gros 

Gedder· 3 Kr. pr. kg. 
en delail 

3 Kr. 60 pr, kg 
4 60· Aal 4 

Ørred 4 - 20 ø, 4 - 80 . 

London 
Karper 
Brasen 
Gedder 
Aborre 
Laks 

l Sh. 3 d. til l Sh. 6 d. 
12-
1 

" 2 " " 9 . - 3 

10 d. 
6 d. 
6 d. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Sættekarper til Salg! 
To Somre Sætlekarper 12-20 cm til 

Salg paa Risbjerg Fiskeri 
pr. Brande. 

Beddeunael 
i forskellige Størrelser udsælges i Lø
bet af Foraarel fra 

Bralietrollebor{1 J:Nskeri 
pr. Korintll St., Fyn. 

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

J, C. O1iristen.en. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhe~tes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~9~}fd8K fj)amKullur. 
Telegr.-A!1r. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

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 
.1 ernbanestation. 

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

G. Domaschke, 
)<'il!lcblIandlun~, Herlin 40, 

LelIrterstrasse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel . 
• 

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

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

, 
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Aalefaring 
fra Højer Sluse Sønderjylland faas i indeværende Foraar ved Hen-
vendelse til Redaktionen. 

. . 
Karpen som Sportsfisk. 

-0--

Naar vore Læsere ser ovenstaa
eride Betegnelse fol' Karper, ryster 
mange af Dem sikkert paa Hove
det, idet de udbryder: Nej! at Kar
pen skulde egne sig dertil, det tror 
jeg nu ikke paa! 

Og deri har De naturligvis til en 
vis Grad Ret; Karpen bliver aldrig 
en Sportsnsk i den Forstand, Rom 
f. Eks. Ørred og Laks, dertil er 
dens Natur for indolent og dens 
Krop for bred og klodset. Og som 
den Fredfisk den e1', lader den haant 
om Alverdens dejligste Fluer. 

Men helt udelukket er det al
ligevel ikke at faa nogen Glæ
de af den som Sportsnsk. Fra 
Købmand S. Sørensen CflHelsen Gild
sig s Eftf.) i Viborg har vi saaJedes 

Dlodtaget en Meddelelse, der gaal' 
i den antydede Retning. Efter Op
fordring skal vi gengive den her i 
Bladet. - Brevet lyder saaledes: 
"For en Del Aar siden, i Begyn
delsen af Krigen. udsattes i Viborg 
Sø iaIt ca. 4000 Karper, som den 
Gang var ca. 10 cm lange.' Ud
sættelsen fandt Sted, nærmest for
di man af forskellige Grunde ikke 
kunde følge den Driftsplan, der var 
affattet for Viborg Søernes .Ved
kommende; men for dog at gøre 
noget, købtes de omtalte Karper, 
som man tilfældig fik Tilbud paa. 
Udsættelsen fandt Sted 2 paa hin
anden følgende Aar, og man nærede 
ikke store Forhaabninger til Eks
perimentet fra et Lystfiskeristand
punkt; men det maa siges, at man 
i saa Henseende er blevet ikke sall. 
ganske lidt behagelig overrasket, 
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idet man allerede forrige Aar fan
gede flere smukke Eksemplarer af 
Arten. 

I Aar er der fanget mange Kar
per igE'n, ja en Mand fangede end
og paa 2 Dage iaIt 8 Stk., der i 
Vægt var fra 2112 til 3 Pd. svære. 
Det interessante er, at de alle er 
fangede paa almindeligt Medeiøj 
og med Regnorme som Madding." 

Vi . skal benytte Lejligheden til 
at meddele, at der for 2 Allr siden 
er udsat et lignende Antal Karper 
i Sorø Søerne. Hensigten dermed 
var Relvfølgelig i første Række den, 
at tilføre disse Søer en hurtigvok
sende, god Spisefisk, som kunde 
udnytte den tilstedeværende Føde 
paa bedste }1aade, med andre Ord, 
en Fisk, som det kunde betale sig 
at have i Søerne, men ved Siden 
deraf var det ogsall. Meningen, at 
den skulde blive til Fornøjelse for 
Lystfiskerne i Søen, og efter de Er
faringer, der nu er indhøstede fra 
Viborg Søernes Vedkommende ser 
det jo ud til, at begge Formaal 
skal lykkes. Red. 

Foderet til 
Ørreddambrug·ene. 

0-
For Ørreddam brugets Eksistens 

er Foderspørgsmaalet af den stør
ste Betydning. Det er en bydende 
Nødvendighed for at et Ørreddam
brug skal kunne svare Regniitg, at 
der hele Aaret rundt saa noget 
nær kan fremskaffes tilstrækkeligt 
Foder til en overkommelig Pris. 

Ethvert Ørreddambrug søger at 
, .. 

faa leveret Foder fra en Fangst-
plads, der ikke ligger for langt fra 
Ørreddambruget. Hvert enkelt Ør-

reddambrug faar saa paa denne 
Maade sin Hovedleverandør af Fo
der. Nu er Sagen den, at der er 
visse Tider af Aaret, hvor en Fangst
plads næsten ikke kan fremskaffe 
Foder, medens andre Fangstplad
ser i dettQ Tidsrum kan have Fo
der. Altsaa i den Tid et Ørred
dambrugs Hovedleverandør af Fo
der næsten ikke kan fremskaffe Fo
der, er der Chanser for, at For
bruget kan dækkes, i det mindste 
for en Del, fra en anden længere 
borte liggende Fangstplads. 

Den Ørreddambruger, der har 
forsøgt i hans specielle sløje Foder
fremskaffelsestid at faa Foder fra 
længere borte liggende Fangstplad
ser, har paa en pinlig Maade faaet 
de urimelige høje Fragter paa Fi
skefoder at mærke. 

Fragten er i mange Tilfælde over 
50 % af Foderets Pris og umulig
gør, at Dambrugeren med rimelig 
Fordel 'kan bruge saadant Foder. 
Paa Grund af denne høje FIagt 
bliver meget Affaldsusk ikke benyt
tet til Skade for Fiskerne, der gur 
Glip af den Fortjeneste (Biindtægt), 
som Salget af Affaldsfisken giver 
og til Skade for Ørreddambrugeren, 
der til visse Tider af Aaret maa 
sulte sine Fisk. 

Hvis Bestyrelsen af Ferskvands
fiskeriforeningen kunde faa udvir
ket,at F'ragten paa Fiskefoder . i 
alle Tilfælde pas de længere Af
stande blev betydeligt nedsat (Det 
kunde maaske blive saadan, at Frag
ten ikke maatte blive højere end 
2 Øre pr. kg Bruttovægt) tror jeg, 
at mange Ørreddambrugere vilde væ
rfl Bestyrelsen taknemlig for dette. 

H. J. 

I 
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Fiskeri efter Sandart. 
-o-

Da der med kort Tids Mellem
rum er fanget 2 Sandarter i Vejle 
Sø, kan det maaske have Interesse 
at se, h\'orledes Sandarten fanges 
sporfsmæs!igt i Tyskland, hvor den 
er nogenlunde almindeligbaade i 
Floder og -Søer; i vort Bibliotek 
findes en Del om dette Fiskeri, og 
nedenstaaende er et Uddrag deraf. 

I Gustav Fellnet s "Der praktische 
Angler" siges, at Fisken, som paa 
Tysk hedder Zander eller Scl:dll, 
kan naa en Vægt af 18 kg, men at 
allerede Eksemplarer pile. 6-10 kg 
er sjældne, og at Fisk paa 4-5 kg 
maa betragtes som en god Fangst (Vor 
MedaiUlevægt- er sat til 11/2 kg for 
Bronce og 8 kg for Sølv). Den 
sikreste Maade at fange Sandarten 
paa er med en tynd, 30-40 m lang 
Flaadsnøre med 10-13 mm bred 
Krog og blaaligt, enkelt eller dob· 
belt Gutforfang; som Agn bruges 
levende Fisk, ikke over 12-14 cm 
lang, og Krogen stikkes gennem 
Læberne. Paa de Tider, hvor Sand
arten bider villigt, gaar den ogsaa 
paa død Fisk, naar denne føres be
hændigt forbi den - aHsaa som 
ved "Vort almindelige Dyp - men 
død Fisk er dog kun Nødhjælp. 
Spinning ,kan anvendes om Somme
ren, hvor Sandarten staar højt i 
Vandet og ogsaa nærmere inde ved 
Bredden, medens den om Efteraa
ret trækker ud paa noget dybere 
Vand; i varme stille Efteraarsdage 
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 ogsaa bider om Foraaret, 
endda paå Orm, er det ikke Brug 

at fiske den paa denne Tid af Hen
syn til Legen, som falder i April
J unit Fugtigt, skyet Vej r er bedst 
og ligeledes Morgen og Aften-Ti
merne, og Sandarten bider stun
dom, selvom det er helt mørkt. 
Ved Fiskeriet maa al Støj undgaas, 
og Fiskeren maa lade sig se eaa 
lidt som muligt, da Sandarten ellers 
langsomt trækker ud paa dybt Vand, 
og det er forbi med alt Fiskeri. 

I Søer med klart Vand kan man 
søge den paa Steder; hvor Grenene 
hænger ned i Vandet, og Rødderne 
rager frem, men der maa anvendes 
de allerfineste Redskaber og langt 
enkelt Gutforfang; den er vanske· 
!igere at fange i Søer end i strøm
mende Vand. Naar Sandarten bi
der, bør man holde Føling med den 
ved at holde lJinen svagt stram
met men dog ikke hindre Fisken i 
at gaa dybere ned, hvor den Bom 
Regel vil standse et Øjeblik for 
nogle Sekunder efter at gaa et Styk. 
ke, standse igen og vende Agnen 
i Munden; man bør derfor vente 
lidt, inden man hugger rask til og 
haler ind. 

Ogsaa i "Der Angelsport im Suss
wasser" af Karl Heintz findes en Del 
Oplysninger om Sandart-Fiskeriet, 
som dog nærmest falder sammmen 
med FeUners. Om Fisken siger han, 
at den næppe staar tilbage for Ged
den i Graadighed, men maa nøjes 
med mindre Fisk, da dens Mave er 
betydelig mindre; den er meget for
sigtigere, maaske ogsaa mere lune
fuld, og den gaar meget hyppigt af 
Krogen. Sandarten naar en Vægt 
af over 15 kg i Plattensee i Ungarn, 
som er berømt for sine Sandarter i 
Søen (der er J5 Gange saa stor som 
Furesø), synes med sine sumpede 
Bredder, noget uklare Vand og en 
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Dybde af kun 4-11 ID at være en 
ideel Sø for Sandarten, som ikke 
ynder klart Vand. Æggene skal 
være meget ømtaalelige overfor la
vere Temperatur. - Den fornøjelig
ste Fangstmaade er Spinning, hvor
til benyttes en Agnfisk af ikke over 
10 cm Længde og kun l eller højst 
2 fine, men stærke Kroge. I Søer 
fauges Sandarten hovedsagelig paa 
Geddeblink ; der anvendes kun Side
kroge med enkelt Gutforfang og 
smaa glinsende, naturlige eller kun
stige Agnfisk. Indhalingen gaar for
holdsvis let, da Fisken ikke stritter 
videre imod og hurtigt giver op, 
kun maa man tage sig i Vare for 
Piggene i Rygfinnen. 

Wilhelm Bischoff siger i "Anlei
tung ZUI' Angclfischerei", at Sandar
ten er en selskabelig Fisk, der hol
der af Vand, som ikke er for varmt 
og som har haard Bund; den fører 
et Røvel'liv som Gedden med For
kærlighed for Smaafisk,men den 
tager ogsaa Larver, Orme og Snegle 
og holder til paa stille. dybe Ste
der, hvor Rødder og Sten eller Siv 
byder den et Skjul. 

En ejendommelig Maade at fiske 
Sandart paa anvendes navnlig i Do
nau. Til en meget lang, stiv Fiske
stang er fastgjort en stærk, næsten 
lige sall. lang Line med enkelt Krog; 
Agnen lbestaar af en 10-15 cm 
lang Strimmel af en friskfanget 
Weissfisch (kan blive en 11/2 kg) 
med alle Skællene pa9. og Benene 
fjærnet, saa den er rigtig bøjelig, 
Krogen sættes i den øverste E3de. 
Et Sted, hvol' der Kun er ganske 
svag Strøm eller slet ingen, og 
hvor Træstammer eller andet kan 
yde Fisken Skjul, kastes Agnen ud 
saa langt som muligt, og idet den 
trækkes ind mod Land gør den en 

Bevægelse som en svømmende Slan
ge og lokker Sandarten op fra nens 
SkjuL Tager denne Agnen, gør 
den det saa grundigt, at Krogen 
kommer langt ind i Gabet ug med 
et Hug rykkes den fast*). -- Den 
bedste Fisketid begynder ved Høst
modningen. 

Efter Baron v. Ekrenkreutz: "Dltf 
Ganze der Angelfischerei" formerer 
Sandarten sig stærkt, men er dog 
ikke meget hyppig, da den ikke 
skaaner sin egen Yngel (hvad Gedde 
og Aborre jo heller i kke gør l). I 
Legetiden kommer den op fra DY8 
bet og leger paa side Steder, og 
skønt den ellers er meget listig, er 
den paa denne Tid dristig og ufor
sigtig og fanges derfor ofte. - Som 
Delikatesse forsendes den helst om 
Vinteren, da den faar en nu deli
katere Smag ved Frysning! 

Karl Jokisch skriver i sin Hand
bueh der Fischerei", at den almin
deHge Vægt er 2--,4 Pund, at Rog
nen af nogle betragtes som skade
lig, medens andre nyder den, og 
at Tænderne bruges pall. Apoteket 
ligesom Geddens -men Bogen er 
ogsaa fra 1802. 

Krøyer siger i "Danmarks Fi..<:ke" 
om Sandarten, at den regnes blandt 
Europas fortrinligste Fer8kvandsfisk 
og skal være mest velsmagende 
som kogt, i øvrigt skal den være 
"doven, dum og i sine Bevægelser 
ubehændig" . 

Endelig i Bibliotekets allersidste 
Erhvervelse: "Die Fische" af Dr. 
Marianne Plehn, anføres om Sand-

*) I Sverrig sælges et lignende Red
skab til Fangst af Aborrer. Til en kort 
Stok fæstes en Line, :der ender med 
en enkelt Aborrekrog som atter er stuk
ket ind i øjet paa en lignende, og paa 
denne hænger et Stykke »Ormskind«, 
en Strimmel Snogeskind med tydelige 
Skæl. Jeg har fanget Aborrer med det. 
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arten, at den sjældent bliver over 
50 ctm lang i Tyskland (Carl Bangs 
var 54 ctm), men i Rusland, hvor 
den er langt hyppigere, bliver den 
op til 1 m; den er yderst sky og 
mistroisk og Fiskeri efter Sandart 
regnes for noget af det interessan
teste og vanskeligste Sportsfiskeri ! 

Som Enderesultat kan da fast
slaas, at Sandarten kan fanges paa 
alle de samme ~1aader, som vi fan
ger 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. 

l Tyskland forekommer Sandar
tan . naturligt i Floder og en Del 
Søer saa langt nordpaa som til 
Elben; i Weser og Rhinen er den 
udsat. l Rusland· og det sydlige 
Finland er den almindelig, i Sver
rig findes den spredt, navnlig i den 
østlige Del, og Gøs (udt. Jøs) er 
en almindelig Ret paa Restaura
tioner i Sverrig. l Danm'arks er 
den - efter:' OtterstTørns ~Fisk" -
fanget enkelte Gange ved Sjællands 
Østkyst, antagelig kommet fra Sver
rig, og findes i Sønderjylland, hvor 
dens nordligste Forekomst er Ha
derslev Dam"'); naar den ellers ikke 
findes her i Landet, skyldes det 
sikkert, at den endnu ikke' er naa .. 
et at trænge saa langt frem paa 
sin Fremvandring fra 0st. 

()}Lystfiskeritidende«). Otto Wolff. 

Akvarier. 
(Fortsat). 

l det hele taget k an det be
tale sig at tage en stor Krukke 

0) Sandarten findes nu i Skanderborg 
og Sorø Søer, hvor den er udsat for 
faa Aar tilbage. 

fuld af Blade og Dynd fra Dam
men og stille frem i Vinduet og 
saa se, hvad der kommer frem. 
Dyndet ar ofte myldrende fuldt om 
Foraaret af Æg og smaabitte Dyr, 
som senere udvikler sig, og paa 
den Maade kan man ligflfrem bere
de sig store Overraskelser. 

l selve Akvariet bør man ligele
des hælde Vandet fra Krnkkerne, 
hvori Dyrene har været baaret hjem, 
da der ofte følger en hel Masse in
teressante Væsener med. 

l et lille Akvarium bestaaende 
af Glas, skal man ikke tage for 
mange Planter, men har man ind
rettet sig med nogle smaa Urtepot
ter rundt om Akvariet, kan man godt 
plante forskellige Moseplanter deri. 

Skal man ud for at skaffe Bebo
ere til siu lille Mose eller Akvariet, 
sall. vil det være praktisk at fore
tage to Udflugter, en botanisk og 
en zo.ologisk, og man bør helst fo
retage den botaniske først. 

I det følgende er der særlig tænkt 
paa den lille Mose, som man vil 
lave i sin Have, hvis man da har 

. en, og derIor er der nævnt enkelte 
Planter, som er lovlig store at tage 
ind Stuen, men den del' }lar sin 
"Mosekultur" i Vinduskarrnen, kan 
jo selv vælge. \ 

Det er ikke 'Meningen, at der 
skal remses alle mulige Planter op, 
det vilde vist blive for vidtløftigt, 
men vi skal nævne nogle, saa kan 
Læserne jo selv hitte Resten. Vil 
man studere Dyre- og Planteliv, 
kommer det ikke an paa først og 
fremmest at kunne de latinske Nav
ne, nej lær først hvordan Planterne 
og Dyrene ser ud, og hvordan de 
lever deres Liv ude i Naturen, og 
dernæst kan m:ln jo saa hitte ud 
af, hvad de hedder. 
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Paa den Maade driver man et I 
selvstændigt ~tudium, og det er vel 
ogsaa det in~ressanteste. Der er 
slet ikke noget i Vejen for, at flere 
kan slaa sig sammen, naar de vil 
lave en lille, kunstig Mose, og saa 
kan man jo studere den i Fælles
skab. l\-Iaaske bliver Glæden der
ved desto større. 

Men det var Planterne vi skulde 
se paa. Fol' det første findes der 
i vore Skovmoser en Mængde smuk
ke Bregner, som er meget taknem
lige at plante om, og der findes de 
smukke Sværdliljer eller Iris, som 
vi jo kender fra vore Haver, beg
ge disse Planter skal helst vokse, 
hvor der er lidt Skygge, og hvor 
der el sumpet, men de kan godt 
gro i Urtepotter. 

Dernæst er der Skræppebladene 
og Pestilensurter, der ligner Raba
berblade, saa de er jo ogsaa let 
kendelige .... En Plante, der er nem 
at have med at gøre i et Akvarium, 
er Vandpest, som ser smuk ud, 
men i en lille 1\'[ose er dell slem 
til at brede sig og fylde det hele 
op. Der er imidlertid tre ganflke 
interessante Planter som findes i 
vore Moser, og som er kødædende. 
Det er Soldug, Vibefedt og Blære
rod. De lever af smaa Insekter. 
Soldug har Blade med lange klæb
rige Haar, der holder Insekterne 
fast, naar de sætter sig, og Vibe
fedt kan rulle sine Blade sammen 
om de arme Smaadyr som uforsig
tigt sætter sig til H vile der. Men 
den sindrigste er Blæreroden, der 
svømmer om i Vandet med sine 
gule Blomster foroven over Vandet, 
og er en salld Morderhule forneden. 
Paa Rødderne der hænger i Van
det, har den en Mængde smaa Blæ
rer, del' er indrettet som Fælder, 

og deri fanger den Smalldyr, som 
den behandler p.a samme Maade, 
som de to andre blodtørstige Plan· 
ter. Den afsondrer en opløsende 
Væske og fordøjer derved sit Bytte. 

Det er naturligvis ikk~ Meningen, 
at man skal nøjes med de enkelte 
Eksempler, der her er nævnt. Man 
skal hente, hvad man har Lyst til, 
lade Planterne voksf1, og' sall. kan 
man jo gaa pad. et Bibliotek og laa
ne en Botanik og selv finde ud af, 
hvad de hedder. 

Paa samme Maade med Dyrene. 
Vi nævnte sidste Gang hvordan de 
værste ser ud, saa kan man i. en 
Fart kende de værste Røvere, og 
sørge for, at de kommer i et Hul 
for sig selv, ellers æder de alle de 
andre med Hud og Baar. Vi ken
der et Eksempel paa, hvordan en 
akvarieinteresseret Mand havde faa
et etableret et rigt DYI'eliv og invi
terede en af sine Venner hen for 
at se paa det. Vennen sad længe 
og ventede paa, at Dyrelivet skulde 
udfolde sig, men det eneste han 
saa, var en stor Vandkalv, der laa 
tyk og forædt paa Bunden og stæn
gede Tænder, den havde i Løbet af 
Dagen ædt alle de andre Beboere 
i hele Akvaiet med Hud og Haar. 

(København) -m. 

Fiskemarkedet i København. 
Vendsyssels FiskefolretDing. 

pr. kg 
AaI, levnd., blanke, store Kr, 5,20--6,30 

- gule, - - 4,00-4,00 
Gedder 1,30-1,60 
Laks, store, blanke 7,00-8,00 

- mindre 6,50-6,00 
Ørred, større 3,5p-

mindre 4,50-
Laks og Ørred overtages rast til høje-

ste Dagspris. 8i6-~1. 
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Forkellige Aaleretter. 
-0-

Fiskegele. 
Aal anvendes hovedsagelig til 

Gele. Til Fiskegele . an vendes en 
Liter god Suppe, enten af Kød eller 
Fisk; deri kommes lidt Eddike, helt 
hvid Peber, Salt, et Par Laurbær
blade, og naar den koget' 10 Blade 
Husblas som først el' skyllede i 
koldt koldt Vand, og 2 il, 3 renva
skede og knuste Æggeskaller som 
er piskede sammen med Hviderne. 
Under stadig Omrøren med Riset 
bringes Geleen i Kog igen og hen
sættes nogle Minutter ved Varmen 
for at den ikke skal stivne, men 
staa rolig for at blive klar. Der
efter hældes den enten i en Gele
pose eller gennem et temmelig tæt 
Klæde, der er lagt i Sigten; men 
hvad der benyttes dertil, maa være 
afvredet i kogende Vand, forinden 
Geleen hældes deri. Er det første 
af Geleen, der hældes igennem ikke 
tilstrækkelig klart, hældes det til
bage igen, og dette maa undertiden 
gentages nogle Gange. I Bunden 
af Formen hældes først et tyndt 
Lag Gele; naar det er stivnet, dan
nes derover Figurerne, der laves af 
Tomater, Citronskiver og Laurbær
blade, hvorimellem pyntes med Per
sille. Derover hældes igen et tyndt 
Lag Gele, Pg først naar det atter 
er stivnet, lægges Fisken deri; der
efter overhældes noget af Geleen, 
som under Tilberedningen har staaet 

saa nær Varmen, at den ikke er 
stivnet, men kun ~lunken. Geleen 
laves Dagen forud. 

Stegt AaI. 
Til at stege tager man helst de 

tykke AaI. N aar de er flaaede, 
Finnerne afklippede paa begge Si
der, afvaskede og skaarne i Styk
ker saa lange som en Finger, staar 
de noget med Salt paa; derpaa tør
res de i et Fiskeklæde. Paa begge 
Sider af Stykkerne skæres tynde 
Ridser; de trilles i Brød, blandet 
med Mel, lægges paa Panden med 
ganske lidt Smør og kan taale at 
stege længe. 

Karry af AaI. 
Et lille Stykke Smør brunes med 

lidt revet Løg, Mel, Peber, Karry 
og Salt. Den ituskaarne Aal kom~ 
mes deri. Lidt efter lidt kommes 
Bouillon og Vand derpaa, og naar 
Aalene er kogte nok, tages de op 
og lægges paa et Fad. Fedtet skum-

I 
mes RI Saucen, som sies igennem 
Sigten over AaIene- Spises med 

IhekRis. B. T. 

•••••••••••••••••••••••••• 
c!7Ivel'lel' i 

r!3Yledlems6Iadel/ 
•••••••••••••••••••••••••• 

Damkultur. 
Størrelse, Bonitet og Beliggenhed un

derordnet, men med god Bolig søges. 
Eventuelt gives Lejlighed paa Frede

riksberg i Bytte. Billet mrkt. lIFiskeri« 
modtager Bladet. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæg, Yngel og Sættefisk af Bæk-, tUlde-0' BeKnbaeørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bil .. 
IIK_te Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
0l afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Oryedarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}]~ild81l fiJamltullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

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, 
I<'ischhsndlnnle. Bel'lin 40. 

Lehrterstrssse 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. LøftinIe. Lykkesholmsalle 3 A, København .. 

I 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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En lille Beretning om en 
Rejse til Sønderjylland l 

det Herrens Aar 1921. 
-0-

For at. komme til Sønderjylland 
fra Sorø kan man tage med Aften
toget og kan da næste Morgen -
meget tidligt - være i en af øst
kystens Byer; men skal man fra 
disse, med en af de mange BiIru
ter ud paa Landet, kan man lige
saa godt overnatte f. Ex. i Frede
ricia og tage med et sent Morgen
tog sydpaa; man naar alligevel 
Forbindelsen og saa faar man i 
Tilgift lidt Nattesøvn, hvad der jo 
ikke er nogen Skade til, naar man 
skal arbejde om Dagen, og un
dertegnede indrettede sig derfor og
saa paa denne Maade. 

Maalet for min anden Rejsedag 
var Landsbyen Hoptrup, der ligger 
nær østersøen mellem Haderslev 
og Aabenraa. For at komme der
til tog jeg med Banen til Haders
lev, og fortsatte derfra med Bil. 
I Haderslev havde jeg forøvrigt en 
lille Oplevelse, som maa med i 
denne Beretning for at fuldkom
mengøre Billedet af Sønderjylland. 

Da jeg kom udenfor Stationen, 
aaa jeg mig om for at finde et 
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Menneske, hvem jeg kunde spørge ' 
om Vej til "Krauses Hotel", hvor 
Bilen, der skulde føre mig videre, 
holdt. Den eneste, jeg saa, var en 
nydelig Dame, der gik forbi med 
sin lille Dreng, og jeg stilede der
for hen imod hende, og spurgte, 
idet jeg løftede paa Hatten, i min 
høfligste Tone om nærmeste Vej 
til Krauses Hotel. Til Svar fik jeg 
imidlertid et energisk Kast med 
Hovedet og paa Tysk den Medde
lelse, at Damen kun talte det ty
ske Sprog. Hensigten - at saare 
mig med sit Svar - var jo tyde
lig nok, og jeg indskrænkede mig 
derfor ogsaa til at svare hende, 
selvfølgelig paa Dansk, at jeg des
værre kun talte mit Modersmaal i 
Haderslev, og saa fjernede jeg mig 
med en ærbødig Hilsen. Da der 
imidlertid var andre af Byens Ind
vaanere, aom forstod mit kære Mo
dermaal, fandt jeg uden videre Sø
gen min Bil, og kort efter tøffede 
jeg afsted ad Landevejen mod Aa
benraa. 

Fra HadersIer By og et langt 
Stykke frem var Vejen nyistandsat 
og derfor ganske fortræffelig; vi 
passerede da ogsaa en Damptromle 
som arbejdede for fuld Kraft. Saa 
snart vi imidlertid kom ind paa 
den ikke reparede Landevej, blev 
Kørselen med Bilen rent ud sagt 
skrækkelig; det var nemlig Hul ved 
Hul, saa det ene Bump fulgte ef
ter det andet. Apropos, Damptromle. 
Befolkningen dernede var meget 
forbavset over vore smaa og for
holdsvis lette Damptromler. I Ty
skertiden benyttedes saaledes Damp
tromler, der var to-tre Gange saa 
tunge, og man mente derfor ·heller 
ikke, at Vejene vilde holde saa 
godt nu efter Istandsættelsen, som 

tidligere. At der vist er meget, 
der taler for denne Antagelse, fore
kommer mig at være ret indlysende 

Da Bilen naaeae Hoptrup stod 
jeg af, og blev modtaget af min 
V ært, der viste sig at være en 
overmaade venlig og elskværdig 
Mand. Vi spadserede derefter til 
hans Hjem, der laa lige i Nærh'J
den, men ganske skjult af mægtige 
Bakker. Ankommen dertil fandt 
jeg Stuehuset liggende ved Foden 
af en høj Skrænt med en Bæk lø
bende nq,denunder. Og saa stor 
var Vandmængden paa dette Sted, 
at Bækken kunde danne et Vand
fald paa ca. to Meters Bredde og 
Højde. I Dalen foran var der ud
gravet 4 store Karpedamme, der 
var fyldte med Fisk. Bækken mun
dede ud i en ca. 100 Hektar stor, 
fladvandet Sø, der atter havde Ud
løb i Havet. 

I Bækken var der mange Ørreder 
og om Efteraaret gik Laksen fra 
Havet gennem Søen helt op i Bæk
ken. Ved Søens Udløb i Havet var 
der derfor et godt Laksefiskeri, og 
da Søen var godt besat med Aal 
tillige et godt Aalefiskeri. 

I det Hele taget var det en in
teressant Bedrift, som efter mit 
Skøn kun manglede et Klækkehus 
ved Bækken i Nærheden af Huset 
for at være fuldkommen. 

Næste Morgen KI. 6. kørte min 
Vært og jeg aaa den 12 Kilometer 
lange Vej til en Jernbanestation 
paa Hovedbanen, da vi skulde til 
et Fiskerimøde i Tinglev. 

Turen i det dejlige Vejr og gen
nem det skønne Land med Bakker, 
levende Hegn og Smaaskove var 
aldeles henriverode. 

Fiskerimødet i Tinglev var ind
varslet af Ferskvandsfiske:riforenin-
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gen og havde til Hensigt at søge 
at knytte Forbindelse igen med 
vore sønderjydskeLandsmænd. Skønt 
Mødet havde været averteret i fire 
Aviser dernede, var del dog ikke 
nogen stor Forsamling, der var 
kommen tilstede, men de, der 
var mødt, var saa meget mere in
teresserede. Alle var ogsaa enige 
om, at det Fremstød, vi havde 
gjort i Sønderjylland ganske sik
kert vilde bære Frugter i }<;remti
den. Nu viste nemlig alle dernede, 
hvor Ferskvandsfiskeriforeningen var 
at finde, og hvad dens Formaal var, 
saa der var ingen Tvivl om, at vor 
Fremgansmaade var rigtig i alle 
Henseender. 

Fra Tinglev tog jeg saa samme 
Aften til Højer for at bese Anlæ
get der til Fangst af Aaleyngel. 

Selve Opgangen af Yngelen fore
gaar ved Ebbe, naar de mægtige 
Sluseporte, der findes paa dette 
Sted, aabner sig. Den rivende 
Strøm, der under disse Forhold 
presser sig u~ gennem Slutlen hin
drer den opadgaaende Yngel i at 
komme ind gennem selve Sluseaab
ningen, og den samler sig derfor 
bag de mægtige Sluseporte, der 
kun er halvt tilbageslaaede. 

Her fanges de saa i fintmaskede 
Ketsere. 

For at opbevare Yngelen, indtil 
den kan sendes bort, havde den 
slesvig-holstenske Fiskeriforening 
bygget et mindre Hus for en Mo
torpumpe. Denne Motorpumpe su
gede Vandet op fra Aaen og forsy
nede de udmærkede Betonbeholdere 
der stod udenfor Huset, med frisk 
Vand. I disse Beholdere blev saa 
Aaleyngelen anbragt efterhaanden 
som den blev fanget. 

Anlæget var akkurat Mage til 

det, som den store tyske Fiskeri .. 
forening havde bygget ved Severn 
Floden i Vestengland, og som og
saa var indrettet med Opbevaring 
af Aaiefaring for øje. 

Den i'desvig-holstenske Fiskeri
forenings Opbevarings-Anlæg var 
velvilligt overladt os til Brug for 
iaar, og forhaabentlig fuar vi ved 
Forhandling en endelig Overenskomst 
med samme Forening, saa Anlæget 
ganske gaar over i dansk Eje. 

}ied Hensyn til Opgangen af Aale
faring iaar ved Høyer Sluse er der 
imidlertid det at melde, at Forhol
dene har været os meget ugunstige. 

Paa Grumd af abnormt ringe 
Vandmængde dernede, har Strøm
men udad - der skal hidlokke 
Aaldaringe - været aItfor svag. 

Opgangen har derfor været ual
mindelig ringe. Endelig har der og
saa været en Del Ulemper med 
de~ gamle Motol'pumpe, saa en ny 
maatte anskaffes, hvilket ligeledes 
har indvirket paa Resultatet. Sum
ma summarum. Begyndelsen har 
været yderst slet! Men, der er jo 
heldigvis altid et »men" ved en 
Sag og her er det saa meget hel
digere, at dette "men" betyder no
get i foreliggende Tilfælde. Un
der mit Ophold ude ved Slusen 
besøgte jeg den gamle Slusemester 
Pørkens, der har boet der i 44 
"'ar og forestaaet Fangsten af Aale
faring for den slesvig-holstenske 
Fiskeriforening lige fra denne be
gyndte Fangsten paa dette Sted. 
Samme Fiskemester førte Protokol 
over Fangsten, og af denne frem
gik det med stor Tydelighed, at vi 
virkelig har erhvervet en værdifuld 
Fangstplads for Aaleyngel her. 

De sædvanlige aarlige Fangster 
var paa l Milt. Stk., men enkelw 
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ARr var man kommen adskilligt 
højere op og gamle Pørkens ud
talte, som sin Overbevisning, at vi 
nu efterat den ny Motor var opstil
let, og derved al Fare for at Aale
faringen skulle dø inden Forsen
delsen var udelukket, kunde være 
ganske sikre paa at faa ovenstaa
ende Tal betydelig forhøjet. Dette 
skulde med andre Ord betyde, at 
vi i Fremtiden om alt gaar vel 
- kan faa vor Forsyning af Aale
faring fra delte Sted. 

Fra Høyer gik Rejsen tilbage igen 
til Tinglev; men istedetfor saa at 
bøje imod Nord, for over Kolding 
-Fredericia at tage hjem til Sorø, 
tog jeg med Toget til Sønderborg 
og derfra med Damperen den her
Ege Tur mellem de mange smaa 
smilende danske Øer til Faaborg. 
Derfra benyttede jeg saft den for
træffeligt ledede og komfortable 
Privatbane over Ringe til Nyborg. 
Turen gennem Fyn paa denne 
Kant af Landet er ligesaa smuk 
og tiltalende med sit kuperede Ter
ræn og sine Smaasøer og Skove 
som Landskabet, hvor Statsbanerne 
passerere fra Strib til Nyborg er 
kedeligt og ensformigt. 

Red. 

Sygdom blandt Gedderne. 
--o-

l Bagsværd Sø og Søndersø er 
der i Foraaret iagttaget adskillige 
døde Gedder, og der fanges ogsaa 
en Del syge. Da det er af In
teresse at faa Sygdommens Udbre
delse fastslaaet, bedes man, hvis 
man mener at have iagttaget Gedde
sygdom, om at sende Meddelelse 
herom til Magister C. V. Otterstrøm, 
Frederiksdal ved Lyngby. 

Salg af Ferskvandsfisk 
til England. 

-o-
l den senere Tid er der her til 

Ferskvandsfiskeriforeningens Kontor 
kommet en stor Mængde Anmod-

1 

ninger, dels direkte fra England, 
og dels fra hjemlige Forretnings
mænd om, at Medlemsbladet bør 
slaa til Lyd for Salg af Ferskvands
fisk til London. 

Nylig havde vi saaledes Besøg af 
en ung Købmand K. Hannover (Søn 
af Professoren), oer netop var 
hjemkommet fra London og derfor 
kendte Forholdene derovre. Hr. 
Hannover meddelte, at Jøderne i 
London meget gerne vilde have 
Brasen og var villige til at betale 
en god Pris. derfon. 

Hr. Hannover foreslog i den An
ledning at gøre et Forsøg med 
Forsendelse til London, men kun 
paa den Betingelse, at Fiskeriejerne 
tog deres Part af Risikoen; d. v. s. 
at Hr. Hannover betaler for de 
Fisk, der fremkommer i god Stand 
til London, saaledes at Fiskeriejerne 
tager Risikoen med Fiskenes Værdi, 
og Hr. Hannover tager alle Om
kostningerne ved Forsendelsen, hvil
ket betyder den største Part. Re
daktionen er af den Mening, at 
der under de givne Forhold, hvor 
Tyskland paa Grund af d.en lave 
Valuta er udelukket som Køber, 
bør gøres Forsøg med Forsendelse 
af Brasen til England. Om Gros
serer Hannover bør foretrækkes i 
danna Forbindelse, kan vi natur
ligvis ikke udtale os om, men for 
alle Tilfældes Skyld, er Grossererens 
Adr: Hugo Michaelsen, Fredriks
berggade 1 A, København B. 

Med Hensyn til Pakningen af Fisk, 
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der er bestemt for England, skal vi 
oplyse: at Fisken, der sendes, maa 
altid pakkes i levende Tilstand i 
dybe Kasser med rigelig af knust 
Is paa Bunden af Kassen, sall. 20-
25 Pund Fisk, derefter et andet Lag 
Is, saa igen samme Kvantum Fisk, saa 
rigelig Is ovenpaa, hvorefter det 
hele dækkes med en Sæk for at 
bevare Isen. 

Endvidere skal det bemærkes, at 
det forenede Dampskibsselskab har 
indført en ny Ordning med Hensyn 
til Forsendelsen af Fisk til Eng
land. Medens man saaledes tidli
gere kunde sende sin Fisk med alle 
Selskabets Dampere, der gik fra 
Esbjerg til engelsk Havn, kan dette 
nu kun lade sig gøre med de to 
Fi8kebaade, der gaar henholdsvis 
Mandag og Fredag fra Esbjerg. 

Vedrørende ovenstaa~nde Sag fin
des i Dansk Fiskeritidende for 24. 
Maj følgende l\ledddelse fra det 
kendte gamle Londonnerfirma. E. 
L. Salomonsen & Co: London den 
18. Maj. Det er vanskeligt at sige 
noget særligt om Markedet denne 
Gang, for det burde være godt, men 
er daarligt, og den eneste Grund jeg 
kan tænke mig er, at det lige har væ
Pinse, og det er varmt, - men 
dette sidste er jo ogsaa væsentligt 
da Fisken kommer alt andet end 

. godt frem, og naar der saa sker 
Forsinkelse fra Parkeston og Købe
lysten er liden, saa ligger man der 
Der siges her, at der ingen Is er 
i Esbjerg, og er det Tilfældet, saa 
er det ikke let at sige, hvad der 
bør gøres med Varme, det synes 
næsten at være haabløst saa, men 
maaske er det en Misforstaaelse, 
og for god Fisk burde her være 
gode Priser, og vi] vel ogsaa være det. 

Aalemarkedet lider ogsaa af Var
men, og den større Tilførsel fra 
Danmark og Irland, men der er 
dog Priserne ret gode, og med jævn 
Forsyning er der næppe Grund til 
Ængstelse osv. 

Fra samme Kild!" angives Priserne 
i London at være: 

Laks 2 Sh 3 d. pr. Pund 

Gedder 10 " " 
Karper l" 3 '" " 
Brasen 1""" " 

" 
" 

Red. 

Fiskepriser i København. 
-0-

N edenstaaende er Gennemsnits
prise i Øre pr. kg der er betalt i 
lJgen fra 16/5 til 21/4 1921. 

Gammelstrand. 
En gros En detail 

Aal 4,00 4,60 
Gedder 2,00 2,50 

(Dansk Fiskeritidende). 

Fra en Fisketur i 
Lapland. 

Sommeren 1920. 

Vaaren 1920 kom meget tidligere 
i Lapland end den plejede, og vi 
talte derfor ogsaa om ved vort Mø~ 
de i Elfkarleo paa Kristi Himmel .. 
fartsdag, at vi vist maatte tidlig 
afsted iaar, hvis vi skulde vente at 
faa en god Laksefangst. Vi, min 
Ven Carl og jeg, regnede derfor 
ogsaa ud, at den bedste Fluetid . 
vilde begynde i de første Dage i 
Juli Maaned. 

Efter en lang og besværlig Tur 
paa 18 Mil fra Indlandsbanens En
depunkt imod Nord, pall. hvilken vi 
først benyttede os af Bil og ?tio-
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torbaad, men til sidst maatte nøjes 
med Apostlens Heste, kom vi en 
varm og herlig Aften op til den 
afsides liggende Fiskeplads ved 
Umeelvens øvre Løb. Den sidste 
Dags Marsch havde været meget 
anstrengende, særlig fordi ingen 
svalende IJuftning fra de nærlig
gende Snefjelde vilde skænke os 
nogen Lise i den bagende Solhode. 

Men da vi ved et Sving af Vejen 
endelig fik den lille graa Bygning 
at se fleroppe paa Bakkeskraanin
gen, som i den nærmeste Tid skulde 
blive vort Hjem, glemte vi straks 
baade Sult og Træthed. Vest for 
Søen ligger det herlige Stodjeld 
med milevide Snernarker. Rundt 
omkring ligger mindre Fjelde, som 
endnu har mægtige Snernasser paa 
sin Ryg, og bag ved vort Hus rej
ser det 1000 Meter høje R-Fjeld 
sig spidst i Vejret som en Lappehue. 

Efterat vi vare blevne rigelig for
synede med Mad og Drikke af vo
re elskværdige Værtsfolk, gav vi os 
til at sætte vore Fiskegrejer i Or
den. Først riggede jeg Fiskestæn
gerne med vore bedste Nordlands
fluer. Men jeg tog ogsaa mit Spin
tøj med, hvis det skulde hænde, at 
dette vilde konvenere Storørreden 
bedre, var det godt at have det ved 
Haanden. 

Inden vi begav os paa Vej, fik 
vi imidlertid den ubehagelige Op
lysning af vor V ært, at El ven var 
ca. l m højere end ved normal 
Vandstand. Dette var i mine Øren 
en rigtig Jobs-Post, thi saa var vi 
alligevel kommet for tidligt afsted 
og havde vistnok kun ringe Udsigt 
til at faa fat i nogle rigtige "Stor
karer". 

Kl. 8 om Aftenen gjorde jeg mit 
første Kast. Øjeblikkelig skød en 

prægtig Fisk op til Overfladen og 
huggede min Flue. Og saa be
gyndte min første Kamp med Ume
ørreden. Striden blev dog ikke 
lang. Det var en smuk Ørred lidt 
under et kg, som jeg fik i min 
Ketscher. Derefter gik det Slag i 
Slag, saa at jeg ved 12 Tiden hav
de min Fiskekllrv fuld. Paa sam
me Tid havde Carl ogsaa fangf\t en 
god Portion Fisk. Han var imid
lertid bleven træt. af den anstræn
gende Dag og vilde have mig med 
hjem. Men nu havde jeg faaet rig
tig Blod paa Tanden og ville ende
lig prøVtl om jeg ikke henimod Sol
opgang skulde kunne faa nogle rig
tig store Kammerater Vi fyldte 
saa Carls store Fiskekasse, og med 
den varpede han Vejen rundt langs 
Bredden, til han naaede vor Hytte 
hvor han straks kastede sig i Mor
feis Arme.' Thi sove, det kan Fy
ren I Efterat jeg var bleven alene, 
satte jeg mig lidt ned for at hvile, 
thi ogsaa jeg maatte tilstaa for mig 
selv, at jeg var en hel Del træt. 

Saa længe jeg fiskede, havde jeg 
næppe haft Tid til at betragte den 
omgivende Natur. Men nu vilde jeg 
forsøge at gøre Fejlen god igen, 
og jeg maa tilstaa, jeg fortrød det 
ikke. Thi der findes ikke i vort 
Land noget smukkere end det lap
land:ske Fjeld, naar Solens første 
Straaler begynder at spille henover 
Snemarkerne. 

Dernede under det nærmeste Fjeld 
ligger Skyggerne endnu dybe. Blik
ket drages imidlertid med Trol
domsmagt til Snernarkerne oppe p.aa 
Højfjeldet, som i et nu straaler i 
blændende Sølv og Guld. Og til 
al denne Skønhed har vi saa Ak
kompognemenget fra den nedenfor 
faldende Fos. 
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Jeg sad næsten aandeløs og be
tragtege dette Naturens storslaaede 
Skuespil, til jeg pludselig vække
des af en Ørred der plaskede helt 
inde ved Bredden. Nej, tror jeg 
ikke, jeg sidder og drømmer. Ved 
Solopgang plejer de store Ørreder 
at bide, og jeg vil gerne tage mig 
en Dyst med dem. Men til min 
I\tore Ærgrelse slog mine Bereg
ninger ikke til denne Gang. Jeg 
forsøgte baade med Flue og Spin, 
men Resultatet var ikke videre op
muntrende. Da Solen derfor ved 
3 Tiden begyndte at varme lovlig 
meget, tog Trætheden Overhaand. 
Paa Grund ' af mine højstemte 
Forventninger synes jeg, at Resul
tatet var temmelig magert. Men 
da jeg var kommet i Land fandt 
jeg alligevel, at Kurven var blev en 
omtrent fuld. 

At jeg sov godt den Nat - eller 
rettere sagt Morgen - bt~høver jeg 
vist ikke at fortælle tiltrods for 
alle de hungrige Kanibaler, som 
bestormede mig, da jeg laa paa 
mit primitive Leje paa Stuegulvet. 
Ved Frokosten spurgte jeg min Vært
inde, hvad det kunde være for no
get sort Kryb, og fik til Svar at 
"vi bruger at kalde dem for Lop
per". 

Efter en kraftig Frokost begav 
Carl og jeg os ved 1/2 12 Tiden i 
Baad over Bugten til den søndre 
Side af Flskevandet. Det var en 
herlig Sommerdag med blændende 

Sol. Ikke en Vind krusede Van
dets Overflade, som kun nu og da 
brødes af en Fisk som slog. Jeg 
skrinlagde derfor ogsaa enhver For
haabning om en god Fiskedag. Da 
jeg imidlertid var vel kommen i 
Land opdagede jeg, at der noget 
borte findes en Mulighed ude ved 
et Rev. 

J eg satte en lækker Flue paa og 
vadede forsigtigt ud paa Odden. I 
et af de aller første Kast hugger 
en Fisk, men tager Fluen. N aa, 
"næste Kast", hedder det. Og jeg 
behøvede ikke at vente længe, før 
jeg havde adskillige smukke Fisk, 
hvoraf omtrent Halvdelen var Fjeld
ørred. Jeg gik derefter i Land for 
at tømme Kurven og saa da, at det 
var næsten udelukkende pæn Fisk, 
jeg havde faaet. Alle paa ca. et 
Kilogram. 

(Från Skog och Sjø). 
(Fortsættes). 

••••••••••••••••••••••••• M 

31verler i 
8Yledlems61adel! 

•••••••••••••••••••••••••• 

Anoncer. 
-0-

Reg-nb ueørredyngel. 
God, kraftig Yngel kan faas hillig hos 

P. Hansen 4; p. Jørgensen, 
Sydjydsk Damkultur, 

Lunderskov. 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima Ojneæg, Yngel og Sættefisk af BæIL-, fUlde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Kal"per og Suder til bil
ligflllte Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes o, afhentes paa nærmeste Banestation mod Kontant. 

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

samt prima Sættefisk og øjneæg 
l alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--====== Kontant Betalinl' ======--

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælles • 

.a9~Jld81l fJ)amllullur. 
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 Speelalvoln paa nærmeste 
Jernbanestation. 

---=::-:=-= Kontant Betalinl. ======--

G. Domaschke, 
FischhandlunK, BerUn 40, 

Lehrterliltrl\llllile 18-19. 

Telegr.-Adr.: Forellenhandel. 

Fiskeriinspektør, Magister Chr. LøftinK, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt I Sorø BøJrtrykkeri (Aktiesolskab) nd RasIlluslea-høgh. 
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. Fragtnedsættelse 
for Fisk. 

-0-

Mellem Handelsministeriet og 
Dansk Fiskeriforening føres der for 
Øjeblikket Forhandlinger om en 
Nedsættelse af Fragten for Fisk i 
Lighed med den Fragtnedsættelse, 
der har fundet Sted for Tørv og 
Brunkul. Fiskeriforeningen gør 
gældende, at en Nedsættelse er ab~ 
Mlut nødvendig, hvis der ikke skal 
ske en Katastrofe for Fiskeriet. 
Der er en Mulighed for, at Fragt
nedsættelsen kommer, men nogen 
Afgørelse foreligger ikke. 

S. Å. D. 

. Om Afsætningsmulig
hederne for Fisk. 

-0-

Herom skriver Dansk Fiskeriti
dende: 

Prisen paa Fisk er - som for 
andre Produkter - afhængig af 
Tilbud og Efterspørgsel; naar det 
for et Produkt prisbestemmende 
Eksportmarked fuldstændig glipper, 
og Produktionen ikke indskrænkes 
i Forhold til, hvad der tidligere 
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eksporteredes til nævnte Marked, 
vil de andre Aftagningskunder i 
Illd- og Udland snart være opmærk
Bom paa, at det nu er dem, der 
kan diktere Priserne, hvilket for 
Producenterne af Varer, der - som 
fersk Fisk - ikke kan lagres, er 
en meget kritisk Situation. 

Det danske Fiskeri har i det 
sidste Allr været undergivet nævnte 
uheldige Forhold, og desværre har 
de hjemlige Aftagere - vore De
tailfiskehandlere - udnyttet den 
paa en Maade, der efter vor For
mening i høj Grad har svæ~ket Fi
skeriet. Dansk Fiskeriforening har 
derfor i Aarets Løb søgt Forhand
ling med Detailfiskehandlerforenin
gens Hovedbestyrelse og søgt ved 
et Forlig at faa fastslaaet en be
stemt Maksimalavance for de for
skellige Fiskearter fra ca. 25 Ofo 
for de kostbareste til c. 35 Ofo for 
de billigste Arter; dette er ikke 
lykkedes. Detailhandlerne erklæ
rede til Slutning, at saafremt D. F. F. 
kunde faa en saadan Maksimal
avance fastslaaet ved Lov, vilde de 
bøje sig for den. Ministeriet af
slog Andragende om Stadfæstelse 
ved Lov. Da Landets Fiskere til 
Trods for at Kullerfiskeriet i Ve
sterhavet væsentlig har maatte ind
stilles paa Grund af det glippende 
Marked - og til Trods for Indskrænk
ning i Garnindkøb - alligevel har 
fanget mere Fisk end Landets tid
ligere Behov, er Fisken af Fiskerne 
solgt til meget smaa Priser. Var 
denne Fisk af Detailhandlerne solgt 
med ovennævnte foreslaaede Mak
simalavanee til 25 a 35 Ofo, vilde 
Fisken i Forhold til anden animalsk 
Føde som Kød og Flæsk, blevet saa 
billig, at Afsætningen paa Grund 
~f de høje Priser paa Fødemidler 

vilde have vokset, ja muligt kunde 
være fordoblet. Dette vildfl i me
get høj Grad i det lange Løb ikke 
alene have gavnet Fiskerne, men 
tillige Fiskehandlerne, fordi Kon
sumenter, der en Gang har vænnet 
sig til den forholdsvis billige, sunde 
og letfordøjelige Fiskeføde, vilde 
vedblive hermed, selvom Kød- og 
Flæskepriserne sank. - Men dette 
vilde i lige saa høj Grad være til 
Gavn for Fiskehandlerne, om deres 
fremtidige Omsætning kunde øges 
indtil det dobbelte. 

Men som sagt, Detailfiskehand
lerne vilde intet Forlig -- de viIdfl 
købe saa billigt. det var dem mu
ligt, samtidig med, at de, vilde have 
den størst mulige Avance. - Disse 
Forhold har medført, at Fisken f. 
Eks. hos Københavns Detailhand-· 
lere i den største Del af A aret 
har været den samme, uanset Grund
priserne. I den sidste Halvdel af 
Vinteren er dette Forhold dog no
get ændret, idet en lille Del af det 
fiske købende Publikum har fundet 
Vej til Fiskekvaserne ved Børsen, 
hvilket i nogen Maade har øget Om
sætningen af Torsk, uden at Kvase
skipperne er blevet tvnngne til at 
afsætte dem til Spotpriser. 

Da det indenlandske og navnlig 
Hovedmarkedet i København efter 
Tabet af det tyske Marked er ble
ven Hovedmarkedet for dansk Fisk, 
er det dette Marked - som forhen 
det tyske - der er bleven pris
bestemmende; heraf følger, at Eks
portpriserne til den mindre Afsæt
ning til England, Sverig og Norge 
i det væsentlige bestemmes af det 
københavnske Marked, men dog til
lige i mindre Grad regulerer dettes 
Priser. 

For Afsætningen af Kuller har 
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der ikke været anden Udvej, end 
at Kutterne, der fisker Kuller i Ve
sterhavet, selv har maattet bringe 
deres Fangster til de udenlandske 
Markeder. - Nogle af de dygtigste 
og mest ihærdige af Kutterførerne, 
hvis Kuttere har solide kraftige 
Motorer, hin holdt det gaaende ved 
nævnte direkte Tilførsel af Fang
sten tilAftagningsmarkederne i Ka
nalhavnene og de sydligste uden
landske Vesterhavshavne, ja flere 
af Kutterne fisker nu forsøgsvis lige
frem paa Basis af nævnte Havne. 

N ævnte trange Afsætningsforhold 
har medført, at Dansk Fiskerifor
enings Bestyrelse har nedsat det i 
i Medlemsbladet omtalte Fiskesalgs
udvalg, der efter Evne søger at 
finde Vej og Midler navnlig til øget 
Afsætning af dansk Fisk til Hjem
markedet. -. Bestyrelsen har lige
ledes indsendt nedenstaaende An
dragende til Ministeriet foroffent
lige Arbejder om en Nedsætteise 
af de høje Jernbanefragttakster for 
fersk dansk Fisk -' hvilket, om 
llet imødekommes, jo i ret væsent
lig Grad vilde lette og fremme Af
sætningen: 

14. Marts 1921. 
Til Trajikrninisieriet. 

Dansk Fiskeriforening andrager 
herved det høje Ministerium om, 
at Fragten for dansk };'isk - fan
get af danske Fiskere - paa Stats
banerne maa blive nedsat med mindst 
50 Ofo af de nuværende Fragtpriser 
saavel for indenlandske Forsendel
ser som for Eksport. 

Som Motivering af dette vort 
ærbødige Andragende auføres: -
Ved Forhandlingerne paa Frederi
ciamødet d. 27. Maj 1920 henstil
ledes et lignende Andragende til 
de tilstedeværende Ministre, hvilket 

afvistes med den almindelige Be
grundelse, at Tal'ifen for Statsba
nerne ikke kunde forandres for et 
enkelt Erhverv; skulde sligt opnaas, 
maatte der søges særlig Statsbevil
ling til Nedsættelsen, hvilket kunde 
være berettiget ud fra den Kends
gerning, at da Konjunkturerne un
der Krigen tillod Fiskerne at tjene 
gode Penge, blev deres Vinger stæk
kede, idet Udførselen indskrænkedes 
paa cirund af Statens Overenskomst 
med Ententens Magter - Fiskene 
sattes, hvad Eksport angik, paa 
Ration Vi henviser dernæst til, 
at Fragten af Brunkul i sin Tid 
nedsattes, at der nu i Rigsdagen, 
hvor der tales om Statsstøtte til 
Industrien, er omtalt en Mulighed 
for Fragtnedsættelser paa dens Raa
stoffer. - Men naar saa er, er det 
da ikke et meget billigt Krav til 
Regeringen, Fiskerierhvervet stiller. 
Dets Eksport til Udlandet - navn
lig Tyskland - er standset paa 
Grund af Fragttakster og Valuta
forhold - Med den Pris, Fiskerne 
opnaar, kan Fi8k, fanget paa Jyl
lands Vest- og Nordkyst, ikke for
sendes til Danmarks eneste Hoved
marked : København, fordi. Fangst
og Fragludgifterne ikke dækker de 
Priser, der kan opnaas og samti
digt overfyldes Markeaet med uden
landsk Fisk fra Nabolandenes Over
skudsfangst. -

Som det danske Fiskeri p. T. er 
stillet, mener man, som nævnt, af 
det er et billigt Krav, at Mulig
heden for, at det indenlandRke Fi
skemarked kan bevares for det dan
ske Fiskerierhverv, støttes ved an
dragede Fragtnedsættelse, og at Frag
ten derimod ikke nedsættes for 
Trl!-nsit eller for udenlandsk Over
skudseksport af Fisk her til Landet. 
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Idet man venter, at det høje Mi
nisterium vil erkende det beret
tigede i dette vort ærbødige An
dragende, haaber vi, at det hurtigst 
muligt imødekommes. 

For Dansk Fiskeriforening 
I Ærbødighed 
M. C. Jensen. 

Fisketrappen 
ved Gudenaacentralen har vist sig 
at svare udmærket til sit Formaal. 
Fiskene benytter den livligt, og man 
kan se baade Ørreder, Laks, Aal 
og Skaller passere den. Skallerne 
er lettest at faa øje paa, medens 
Laksen gaar mere forsigtigt frem. 
Ingeniør Andreasen fangede dog 
forleden i en Kehcher et Eksem
plar pall, omkring en Alens Læng
de. ,Den blev sat ud i Kanalen, 
thi. Fiskeri i Trappen er ikke til
ladt, og Fangsten blev knn foreta
get for at faa konstateret, om 
Trappen benyttes. 

Ogsaa i Søen svømmer Fiskene 
nu livligt omkring, og Sejladsen 
gaar ligeledes livligt. Forleden 
ankom der en Motorbaad med et 
Selskab fra Silkeborg til Slusen. 

Krebsefiskeri. 
-0-

Af Wihelm Doose, Celle. 
(Fischerei-Zeitung.) 

Del er nu længe siden, at mine 
jævnaldrende Kammerater lærte mig 
at fange Krebs- Dyr. Dengang boede 
jeg ved Kieler Fjord, og Fangsten 
galt derfor Krabberne, der som 
bekendt har en Del Lighed med 
vore Krebs. Vi Unge kastede Strøm
per og Bukser og gennemsøgte 

alle Skjulestederne ved Bredderne 
for at finde Krabber. Ligesom sin 
Fætter i det ferske Vand, saaledes 
forsvarer Krabben sig ogsaa tap
pert, naar man vil forsøge at tage 
den. Paa denne Maade blev jeg 
allerede fra Barn af vænnet til at 
værge mig mod dens Angreb og 
overliste den, trods dens kraftige 
Vaaben. Da jeg derfor senere i Livet 
flyttede ind i Landet, fortsatte jeg 
dette' fornøjelige Fiskeri ved at fange 
rigtige Krebs, hvoraf der i Lyne
borghedens mange Bække og Vand
huller fandtes en ~fængde, tiltrods 
for at et ret in,tensivt Rovfiskeri 
havde sat Be~tanden noget ned. 

Mangfoldige er ogsaa de Ma,ader, 
hvorpaa man kan fange Krebs. 
Den enkleste, og tillige den in
teressanteste er Kr~bsefangsten med 
de bare Hænder. Under dette Fi
skeri gaar nogle Fiskere opad Strøm~ 
men, vadende i Vandet og under
søger med Hænderne alle Hullerne 
i Brinkerne. Andre lægger sig ned 
ved Bredden og reviderer Krebsens 
Boliger paa den Maade. Naar 
Krebsen mærker, at den bliver for
fulgt, begiver den sig altid baglæns 
ind i sit Huj, parat til at forsvare 
sig med Sax:ene. Begynderen faar 
derved ofte Lejlighed til at gøre 
Bekendtskab med Krebsens Knibe
tænger ; naar man imidlertid gen
nem de Erfaringer man samler sig 
ved dette Fiskeri, har lært at kende 
Krebsens Angrebsmetode, saa lærer 
man snart at tage den med et eget 
kunstfærdigt Greb, som hinder 

• 
Krebsen i at faa fat i ens Fingre. 
Den rigtige Krebrefisker er forøv
rigt ret følelsesløs overfor de Smer
ter, som Krebsens Knibetænger kan 
foraarsage. Mange bruger ogsaa 
at stikke en kort Gren ind i Krt:.b-
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sen s Hnl, i sit Raseri bider Kreb
sen sig saa fast i denne og kan 
derefter med Lethed trækkes ud. 
Den virkelige Mesternsker anvender 
imidlertid et Haandgreb hen over 
Krebsens Hoved, hvorved Tængerne 
presses sammen og derved gøres 
uskadelige. 

Den erfarne Krebsefisker kan og
saa se paa et Hul, om det er be
boet eller ikke. Desværre er det 
imidlertid saaledes, > at de fleste 
Krebsefiskere tager alt, Rub og Stub 
med, og derved ødelægger Bestan
den. Det er saaledes ikke sjældent, 
at de ikke forsmaar at fange de 
ægbærende Hunner. Ja, der gives 
endda Folk, som ikke undser sig 
ved at stryge Æggene af Hunnerne 
og tage de sidste med i Sække. 

Det er derfor ikke saa underligt, 
at Krebsebestanden mangfoldige 
Steder gaar til Grunde, tilmed da 
Krebsen lider meget af Sygdomme 
og er meget ømtaalelig for Vand
forureninger. 

Ved Fiskeriet med Haanden be
nytter mange Fiskere Handsker; 
men den rigtige Krebsfiskel' for
Ilmaar etsaadant Beskyttelsesmiddel. 

Meget fornøjeligt er Krebsefangst 
med Frø. Inden Frøen bliver an
vendt til dette Brug bliver den 
dræbt og flaaet. Frøen bliver der
efter anbragt paa en tilspidset Has
selkæp, som derefter stikkes ned i 
Bunden af det Vand, hvor Krebsen 
opholder sig. Hasselkæppen skal 
være aaa lang, at den rager c. 1 
Meter op over Yandoverfladen. Mad
dingen maa anbringes saaledes, at 
den befinder sig et lille Stykke fra 
Bunden. Naar Krebsen saa anfal
der Maddingen, vil Hasselkæppen 
blive sat i en sitrende Bevægelse 
og maa da hurtig trækkes op. Ofte 

hænder det naturligvis, at Krebsen 
giver Slip og flygter, naar den mær
ker den atmosfæriske Luft. Man 
maa derfor være hurtig. Mange 
bruger derfor ved denne Slags Fi
skeri en Ketser, medens de ægte 
Kre bsefiskere ganske forsmaa et 
saadant Hjælpemiddel og alene sto
ler paa deres Færdighed. 

Ved dette Fiskeri maa man sta
dig passe paa, at Maddingen altid 
er frisk, da Krebsen foragter KØ.d, 
der er gaaet i Forraadnelse. 

Rusen, i hvilke den udlagte Mad
ding er begyndt at gaa i Forraad
Delse, søges saaledes ikke af Krflb
sene. Naar lDan anbringer Hassel
kæppen med Maddingen paa i en 
skraa Stilling, er det leUerfl at 
iagttage, naar Krebsen bider, end 
naar Kæppen staar lodret. 

En anden Maade at fange Krebs 
paa er med den saakaldte Krebse
tallerken, der gerne er lavet af et 
lilIe Stykke Net, der er udspændt 
i en Staaltraadsring. I Midten af 
NæUet er Maddingen saa anbragt, 
og hele Fangstapparatet kan hæves 
og sænkes i Vandet ved Hjælp af 
nogle Snore. Ofte bruger man kun 
Stænger med en Snor, paa hvis Ende 
Maddingen er anbragt, og Krebsene 
fanges saa, naar Maddingen med 
den paasiddende Krebs forsigtig 
trækkes op ved at skyde enKetBer 
ind under den. 

Ikke mindre interessant er Krebse,. 
fangst i varme N ætter fra Baad 
med en Lanterne. Hertil udkræves 
to Mand, den ene Mand skyder 
Baaden frem, den anden afsøger 
ved Lanternens Hjælp Bunden· og 
tager Krebsene med en Ketser. 1>a 
Krebsen er et natligt Dyr og kun 

. foretager større Vandringer paa 
denne Tid af Døgnet, er {I'angsten 
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. derfor· ogsaa bedst i Dæmringen, 
eller naar :\førket helt er falden 
pas. 

Nogle Undersøgelser 
angaaende Giftvirkningerne af 
Amoniak og Ammoniumsforbin
delsen paa Ferskvandsorganismen 

af Gustaf Alsterberg. 
-0-

Forsøgsdyrende var den trepig
gede Hundestejle (Gasteroateus aeu
leatus) og en Snegl (Limnæa stag
nalis). Vandopløaningen af fin Am
moniak, Hjortetakssalt, Ammoni
umsbikarbonat og Klorammonium 
anvendtes. 

Forsøgene ud viste. at Ammoni ak 
er en stærk Gift, som foraarsager 
Døden under Kramperænomener. 

Ammoniumkarbonatets giftige 
Virkninger er betydelig mindre eJLd 
den fri Amllioniaks, men ytrer sig 
med samme Forgiftningsfænomener. 
Jo stærkere AmmoniakeJL er bun
den til Kulsyre, desto mindre gif
tig virker den, samt, at Klorammo
nium er mindre giftig og ikke gi
ver Anledning til Krampe, men der
imod til Aandenod. Naar man ser 
bort fra Forureningen fra Gasvær
ker og lignende Industrier, mener 
Forfatteren, at man i Naturen ikke 
kan regne med kaustik Ammoniak 
i fri Tilstand. Derimod findes den 
i Ferskvand, bunden til Kulsyre 
som Karbonat. 

Forfatteren har endvidere udfnn
det, at man ved Tilstedeværelse af 
Ammoniak i Ferskvand (i bunden 
Form) maa regne med, at der er 
væsentlig mindre giftig, jo mindre 
Vandet reagerer alkalisk. Karbo
naterMS Giftvirkninger stod nær
mest i Forbindelse med deres Kon-

eentiation, men synes iøvrigt at 
forekomme sjældent. 

Derimod skulde den ved Foru
reningen fremkomne Ammoniak taa 
sin Giftvirkning, naar der manglede 
Ilt i Vandet. > 

T. E. 

Fra en Fisketur i 
L,pland. 

Sommeren 1920. 
(Sluttet.) 

Efterat jeg havde svalet mig lidt 
i Skyggen, begyndte jeg atter mit 
Fiskeri og faar snart den Fornøj
else at slaas med en rigtig Storør
red. Jeg kaster min Flue lidt læn
gere ud, og faar Bid af en vældig 
BaRse. Den farer først et Stykke 
nedad Strømmen og staar derefter 
fast. Men hvor er det herligt at 
tage et rigtigt N appetag med saa
dan en vel voksen Fyr! Stangen 
staar som en Bue, og Linen synger 
spændt som en Violstang i den stri. 
de Strøm. Jeg presser saavelStang 
som Line til det yderste og forsø
ger alle mine gamle Kunstgreb for 
at faa Fisken til frivillig at gaa op 
mod Strømmen. Men alt forgæves. 
Til sidst mister jeg derfor Taalmo
digheden. Jeg gaar langsomt nogle 
Meter opad Elven og tager saa et 
lille hvidt Kort frem, som jeg 
skruer op i en Spiral paa Midten, 
hvor jeg har slaaet et lille Hul. 
Saa strækker jeg Linen endnu en 
Ubetydelighed og sætter Kortet paa 
Linen, paa hvilken det glider ned 
mod Fisken. Nu bliver der Liv og 
Løjer, og Rullen hviner som en Si· 
rene. Jeg holder igen saa meget, 
de stærke Grejer kan taale; men 
Fisken farer alligevel afsted, som 
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om intet holdt den tilbage. Da jeg 
kun har et ganske lille Stykke af 
min Line tilbage, itandser den imid
lertid pludselig. Jeg forsøger atter 
at tage lidt Line ind, men det sy
nes den aldeles ikke om. Den ta
ger et sidste Kraftag og Gutten 
brister. 

Det hjælper desværre ikke at 
skælde Fader Neptun og de andre 
Profeter ud ved en saadan Lejlig
hed. Men De kan nu sige hvad De 
vil, det letter altid noget. Jeg trø
stede mig med, at der vel maatte 
fin des andre Storørreder og sætter 
derfor en enkelt, stærk Laksline 
med følgende Fluer: Alex., Cl. M. 
og BL samt Bundfluen R. P. - Det 
varer heller ikke længe, før jeg 
atter har en god Fisk pa~; men 
saa stor, som den jeg netop miste
de, syntes den ikke at være. Hel
digvis gaar denne op ad Strømmen. 
I det stille Vand heroppe bliver 
don snart træt og kommer efter 
nogle faa Tag stille og roligt i Ket
seren. 

Jeg vedbliver at fiske en dnu en 
Tid med afvekslende Vaad- og Tør
fluer, til Fisken ved 2 Tiden om 
Eftermiddagen er som blæst bort. 
Naa! jeg er alligevel meget fornøj
et med min Middagsfangst. Da jeg 
saa. bagefter oppe i den herlige 
Skygge blev forfrisket af en kold 
Grog, som min Ven Carl trakterede 
med og jeg havde faaet tændt Pi
ben mod Myggeplagen, var det Tid 

at veje Fangsten, før vi begav os 
paa Hjemturen. Det blev ialt til 
16 kg, hvoraf de største vejede 

2'2 kg. 
Det var ingen Tilfældighed, at Ei- -

skene bed saa godt denne Bolblanke 
Middag, thi flere Dage i Rad havde 
vi under samme Forhold fulde Kur
ve. Men denne første Dag staar al
ligevel, som et særlig uforglemme
ligt Minde i min Erindring, blandt 
alle de mange herlige, vi til bragte 
deroppe ved Umealven. 

Ørebro, i Movember 1920. 

L. L. 
(Från Skog och Sjø). 

Mindre :U eddelelseI'. 
-0-

Stor Gedde. 
Den 29. April fangedes ved Bo

darna i Nas ved Miilaren i Ruse 
en Gedde af usædvanlig Størrelse. 
Den vejede 11,8 kg havde en 
Længde af 1,20 m, Omkreds 52 cm 
og Hovedets Længde var 33 cm. 

~lærkelig nok fangede de paa 
samme Sted i den samme Uge to 
andre Kæmpegedder den ene paa 
11,6 kg og den anden paa \:1,6 kg. 

At dømme efter Skællene var den 
største Gedde ca .. 18 Aar gammel. 

(Från Skog och Sjo). 

A verter i Medlemsbladet I 

Fiskeriet "Aalykke" pr. Lunderskov 
tilbyder prima øjneæa', Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde .. 
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder til bU
IIgste Priser. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes 
OK' afhentes paa nærmeste Baneetation mod Kontant. 

J. O. Oh1'utensen. 

/ 
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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_ =====--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Or redarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dJ/~J/d8Æ f1)amÆultur. 
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 Specialvogn paa nærmelilte 
Jern banestation. 

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

G. Domaschke, 
FischholldlulI&, BerUII 40, 

Lehrterstro.IJe 18-19. 

Telegr.-Adr.: ForellenhandeI. 

Fiskeriinspektør, Magister Uhr. Løftill&, Lykkesholmsalle 3 A, København. 

Trykt I Sorø Bøgtrykkerl (AkUlISOlskab) ved 1'I.aamus'8Il-Itro,h. 



F e rskv an dsfisk e ri blad et. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned .. 

Redaktion og Kontor: D'P. phil. HoU'meyer, Sorø. 1 eletan 24. 

lndmehlelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til el Medlem IIf 

Bestyrelsen. Aarskontingent 6 Kr., hvorfor Medlemsbladet Cl'holdes gratis tilsendt 

Nr. 13. I. Joli. 1921. 

Indboid: 
l\Iols ved Sommertid. 
Fersk vandsfiskeriforeningens (.ene

)·olforsumlinK. 
Tysl,e øjneæg og Fiskeyngel til En

tenten. 
, Fiskepriser. 
Annoncer. 

~rols ved SomnIertid, 
--o 

Naar man ikke i over 8 Aar har 
haft Tid til at holde længere Fe
rie, saa smager det godt at faa 10 
Dage helt fri. Ti Dage, hvor man 
har Lov til at glemme Dagliglivets 
Besværligheder og Ærgrelser, Lov 
til at nyde Guds fri Natur og fry
de sig over, at man er sund og 
frisk og rigtig kan glæde sig ved 
Livet. Ganske vist havde Fetien 
smagt endnu bedre, hvis den kunde 
være holdt i .Jagttiden; men paa 
den Aarstid er det endnu vanske
ligere med min Bedrift at faa en 
saa lang samlet Ferie. For at kom
me til at dyrke min elskede Gud
inde "Diana", mna jeg derfor og
saa knibe mig nogle Dage hist og 
her, bruge Nætterne til Hejsen og 
gøre Dagene dobbelt saa lange, som 
de ellers er. Forøvrigt er det un
derligt med samme Gudinde, at me
dens saa mange af os Mænd elsker 

og beundrer hende, saa er der saa 
uendelig faa Kvinder ens egen 
Hustl·u iberegnet - som rigtig for
staar hende. Det er saa umuligt 
ogsaa for mange Mænd at faUe vor 
glødc'nde Kærlighed paa dette Punkt; 
ja de synes tvertimod, at vi kaster 
vor Tid bort ganske til Unytte, me
dens Sandheden dog er, at Jagten, 
drevet paa rette )'hade, gør sin 
Udøver til et gladere, friskere Men
neske, end han ellers vilde være, 
fordi han i Modsætning til Hver
dagsmennesket ganske anderledes 
faar øjet opladt for alle de vidun
derlige Ting, som Naturen gemmer. 
Og er saa .Jægeren og Fiskeren for
enet i en Person, og det er jo som 
Regel Tilfældet, saa synes vi, at 
Mandsidealet er naaet. Ja saa dnm
me er vi i vor kultiverede Tid! 

Men tilbage til Mols! Derovre 
skulle jeg besøge en Ungdomsven, 
der ejede en stor opdyrket Hede
gaard med baade Sø og Plantage. 
Ture]1 derop gik programmæssigt 
over Slagelse- Kallundborg- Aarhus 
og' videre med Toget ad Grenaa til, 
og saa det 'sidste Stykke Vej pr. 
Cykel. V(~jret, som i lang Tid havde 
været rent Fastlandsklima med straa
lende Sol og Stille, var desværre 
slaaet om til Blæst og Rusk og 10-
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vede derfor ikke alt for godt for 
de kommende Dage. Heldigvis havde 
jeg taget fornuftigt Tøj med, saa 
det kun blev Maaltiderne og den 
nødvendig-e Søvn, der kaldte mig 
indendørs; og da der var gaaet et 
Par Dage blev Vejret atter godt, 
saa alle Dagens Timer kunde nydes 
ude i fuldt Maal. 

Den Ven, jeg besøgte, har alle 
Dage været en ualmindelig ivrig 
Fisker og Jæger. Jagtens og navn
lig Fiskeriets Strabadser har da og
aaa sat sine uforgængelige Mærker 
i hans krøgede Krop; men kommer 
han først i Gang, er Haanden end
nu lige rolig og øjet lige sikkert, 
og faa kender Vildtets Veje og Fi
skens Gang bedr~ end han. 

En af vore første Ture gjaldt na
turligvis hans Sø og hans Plantage. 
Søen var ca. 100 Tdr. Land stor. 

Den var lang og smal, og min 
Ven fandt, at den mindede paafal
dende om Rhinen, som den laa der 
og ligesom snoede sig mellem Bak· 
kerne. Skønt jeg ellers gerne vil
de give ham Ret, fordi han er min 
Ven, og fordi jeg af Erfaring ved, 
at Jyden er vanskeligere at dispu
tere med end Danmarks øvrige Be
folkning, rimeligvis fordi han med 
sin stejlere Natur elsker Disputen 
for Disputens egen Skyld, saa maat
te jeg dog tage nogen Afstand fra 
denne hans Sammenligning. 

At Søen var dejlig derom var der 
imidlertid ingen Tvivl; den saa hen
rivende ud,som den laa der med sin 
blaanende Vandflade mellem de brune 
Hedebanker og de gule Lupinmarker 
og med Plantagen som Baggrund. 

Men at den lignede Rhinen, nej 
ikke mere end en Brasen ligner en 
Laks! Forøvrigt saa Søen ret frugt-

bar ud, til trods for at den paa 
lange Strækninger var omgivet af 
opdyrket Hede. 

Da vi nærmede os Søen, passere
de vi et Engdrag, som Søen i For
aarstiden gennem en Grøft satte 
under Vand. Min Ven fortalte mig, 
at han her havde indrettet en stor
artet Legeplads for sine Gedder. 
Alle de Gedder, han fangede om 
Foraaret, satte han ud i Fladvan
det paa Engen: her legede de, og 
Yngelen fordelte han derefter i sin 
Sø. Men selve Moderfiskene beholdt 
han hele Sommeren i Engens Grøf
ter; ner fodrede han dem med Smaa
fisk, og han havde paa den Maade 
faaet sig indrettet et fortræffeligt 
Spisekammer, som han hele Som
meren igennem kunde ty til, hvis 
der var Smalhans i Huset eller der 
kom uventede Gæster 

Et saa ideelt Forra.adskammsr, 
som det ovenfor omtalte, findes vist 
ikke ret mange Steder i vort Land, 
fordi det kræver saa uendelige fre
delige Tilstande, at en sjællandsk 
Fiskerimand med Misundelse maa 
tænke derpaa. Thi udmærket var 
det! 

Hvad selve Fiekeriet i Søen an
gik, saa var, som sagt, Geddefiske
riet godt; medens Aalefiskeriet led 
under den sædvanlige Brist paa til
strækkelig naturlig Opgang. 

I en lille Vandsamling, som selv 
nu i den tørre Sommertid var ble
ven tilbage paa Engen fra For;. 
aarets Flom, laa der næsten altid 
en Del Ænder og snadrede, medens 
en Hejre e]]er to stoltserede om
kring for om muligt at finde eu 
Frø, et Vandinsekt eller en forglemt 
Geddeunge. Paa dette Sted havde 
min Ven sit Reservoir af Vildæn-
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der; her var han sikker paa altid 
at finde Dem, og her havde de ab
solut Fred Aaret rundt med Und
tagelse af Jagttiden; men saa maa 
de ogsaa skatte til deres Vært, ak
kurat paa samme Maade som Ged
derne. For at komme Ænderne 
paa Skudhold havde min Ven gra
vet en ligefrem Skyttegrav gennem 
en Sandbakke, der laa ned til Eng
draget. ;Paa den mod Engen ven
dende Del af Graven var denne 
ydermere dækket med Rafter med 
et Lag Tang ovenpaa, saa for en 
Snigpatrouille var Forholdene ide
elle. 

Selvfølgelig vil mange sige om 
denne Maade at drive Jagt og Fi
skeri paa, at det smager lidt af 
Madpolitik; men naar man husker 
paa, at Geddebestanden blev mere 
end opretholdt ved Udsættelse af 
y ngel, og man hører, at J agten paa 
Vildænderne bestod i, at saa godt 
som kun Andrikker bliver skudt og 
aldrig flere end man i Øjeblikket 
havde Brug for, finder jeg, at beg
ge Dele, baade Fiskeriet og Jagten 
synes at være~ i gode Hænder paa 
dettE' Sted. 

Fra Søen gik vi op i Plantagen. 
Skønt Jordbunden var rent Sand, 

'fandt vi bl. a. en udmærket Afde
ling paa 20 Tdr. Ld. med 3-4 m 
høje Graner, som lukkede fuldstæn
dig, saa hver en Lyngspire var kvalt. 
Derfra gik vi til et Stykke nyplan
tet Gran, med Dæksplanter ar Gyvel. 

Baade Gran og Gyvel saa fortrin
lige ud og lod til at passe udmær
ket sammen, rimeligvis paa Grund ar 
af Gyvelens kvælstofsamlende Evne. 
Forøvrigt skyldesdet nærmest en Til
fældighed, at Gyvelen var brugt som 
Dæksplante. Min Ven havde oprinde
lig plantet den for Vildtets Skyld, 'og 

saa viste det sig, at den desuden var 
udmærket som Beslryttelsesplante for 
den unge Gran, saa det var da at 
slaa to Fluer med et Smæk! Apropos 
Fluer! hvor er det irriterende med 
den Mængde Fluer, der er i Plan
tagerne ved Sommertid; de myldrer 
overalt, summer ustandseligt om Ører
ne paa en, klasker sig ind til ens 
Ansigt i store Sværme og er lige
ved at ødelægge det gode Indtryk, 
man fa ar af disse herlige Plantager, 
som netop stod i deres fulde Pragt, 
med alle de grønne, friske Skud pall. 
Fyr og Gran. 

Ja, Jy.lIand er dejligt, og saa er 
der saa velsignet frit og langt mel
lem Menneskers Boliger. 

Man kan aande ud, være sig selv ; 
er det ikke herligt! 

Da vi gik hjem over Markerne, 
var jeg lige ved at falde over en 
Harrekilling, som rorfærdet for op, 
og styrtede afsted i sanseløs Hast, 
som. havde den hele M~uten i Hæ
lene paa sig. Da min Ven og jeg 
imidlertid rolig fortsatte vor Vej, 
varede det ikke længe, inden den, 
paa Harens Vis, standsede for at 
betragte os nøjere og om muligt 
finde ud af, hvad det var for to 
løjerlige Væsener, som her kom og 
brød Stilheden og Freden. Sall. 
nikkede vi til den, og min Ven gav 
den det gode Raad hurtigst muligt 
at skjule sig, ror selv herude pall. 
den tilsyneladende saa fredelige He
de, var der Fjender, der var langt 
farligere for en lille Harekilling 
end to forholdsvis uskyldige Van
dringsmænd. 

Da vi kom hjem og h9.vde gjordt 
os istand fik vi en dejlig Middag 
bestaaende ar vilde Kaniner, som 
Husets Søn havde nedlagt med sin 
Salonriffel, dertil udmærket hjem .. 
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melavet Kirsebærvin og ovenpaa for
træffelige Jordbær fra Haven. 

Da jeg nu taler om :Vladen, maa 
jeg ogsaa fOl tælle, at vi en Dag fik 
Gecldefilet. Gedden, der benyttedes 
dertil var paa 7 8 Pd. (en Skæl
undersøgelse angav dens Alder til 
9 Aar), og var taget inde i ,le oven
for skildrede Grøfter lVlin Ven skar 
selv med viritu08ll1æssig Færdighed 
begge Fileterne ud. flaaede dem, og 
præsenterede dem for os som to 
delikate, uhyre tiltalende, relativt 
benfri Stykker Fiskekød. A~ de vel 
tilberedte smagte fortræffeligt, skal 
kun tilføjes for Fuldstændighedens 
Skyld. 

.Ja, saadan gik Dagene derorre 
paa det dejlige Mols. Naar dertil 
saa kommer, at det' ikke var læn
gere til Kattegats salte Vover, end 
at man llled Lethed kunde t:ykle 
derned paa en halv Times Tid, for
staar man, at der var godt at være. 

Red. 

FerSkvandsfiskeriforeningens 
Generalforsamling 

afholdtes som averteret Lørdagen 
den 18. Juni paa Jernbanehotellet 
i Fredericia. 

Generalforsamlingen aabnedes af 
Form!mden Brygger Bie, Hobro, der 
bød Forsamlingen velkommen og 
særlig rettede sin Velkomsthilsen 
til Fiskeridirektør Mortensen og Fi
skeriinspektør Løfting, som begge 
"efter Indbydelse" var komne til
stede. Formanden aflagde derefter 
Beretningen om Foreningens Virk
somhed i det forløbne AaI' og om
talte Foreningens Bestræbelser, for 
at skaffe Medlemmerne Aalef(ll'ing, 
samt Konsulentens Rejse til Søn-

derjylland, for at faa de sønderjyd
ske Fiskere og Dam brugere til at 
,,]utte sig til deres danske Fæller. 

Fiske1ist(evnet i Fredericia omtal
tes derefter, ligesom Formanden 
meddelte, at Ferskvandsfiskel'ifor
eningell havde støttet Stævnet ved 
at udstille levende Ferskvandsfisk 
paa samme. Formanden gav der
efter Meddelelse om den Forhand
ling, Ferskvandsti~kpriforeningetl og 
Dansk Fiskeriforening hill' fort merl 
Fiskeridil'ektøren angaaende Fiskens 
Gang veel Kraftstationerne. Disse 
Forhandlinger resulterede i,at man 
besluttede at forholde sig afventen
de, efterat Fiskeridirektøren havde 
oplyst, at det i J{ollsessionen for 
hvert ~\nlæg var aabnet AutOl'ite
terne 11ulighed for, at der kunde 
træffes betryggende Foranstaltnin
ger med Hensyn til Udsættelse af 
Yngel og Sættefisk, ligesom Fiskens 
Op- og Nedgang paa de paagælden
de Steder bliver sikret paa bedste 
l\:Jaade, 

Formanden meddelte derefter, at 
Formanden for Udvalget, angaaen
de Ej endomsretten veel de ferske 
Vande, Magister Otterstrøm, senere 
vilde afgive Beretning om Udvalgets 
Arbejde. 

Statens Forsøgsvande Lilleaaen og 
Yillestrupaa omtaltes derefter, 0;;
Formanden henstillede til Fiskeri
direktøren at oplyse Forsamlingen 
om, hvad der til Dato var foreta- • 
get i detlne Sag. 

Formanden omtalte derefter, hvil
ke Dispositioner Bestyrelsen havde 
truffet med Hensyn til Redaktørens 
og Konsulentens Honorar og gav 
sluttelig' en kort Meddelelse om de 
Forhandlinger, der var ført mellem 
Fiskeridirektoratet og Ferskvands
fiskeriforeningen angaaende Bol't~ 
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Ferskvandsfiskeriforeningens Regnskab 
for 1920. 

Indtægt: 
Bilag Kl'. 

A. 1. 

" " 
" " 
" " 
" 

2. 

" 3. 

" 
4, 

" 
5. 

" 
6. 

" 
7. 

" 
8. 

" 
9. 

" 
10. 

Overført Kassebeholdning Ira 1919 ........ . 
Kontingent for 1920 af 164 Medlemmer a 6 Kr .... , . 
Do. af 3 Medlem mel' fra Norge og 1 fra Sverrig .... . 
Do. for 1919 af 3 1\ledlt3mmer fra Norge og 3 fra Sverrig 
Extrakontingent for 1920 af 10 Medlemmer ....... .' .. 
Annonceindtægt ifølge Redaktørens Regnskaber ..... . 
Tilskud fra Skrikes Stiftelse .......... , ........•... 
Indtægt af 3 Postabonnenter og Blad~~lg ifølge Redak-
tørens Regnskaber.. . ........................... . 
Tilskud fra Landbrugsministeriet. . .. .., .......... . 
Do. Do ................. , ....................... . 
Salg af 7 Lovexemvlarer a 20 Øre ................ . 
Refunderet Porto ................................ . 
Tilskud fra FiskeriuustiIlingen i Fl'ederieia ......... . 
Illdvundne Hentet' ............................... . 

Kr. 

Pr. Kassebeholdning at overføre til Hl21 

Udgift: 

535,03 
984,00 

24,36 
29,06 

134,75 
130,00 
400,00 

21,20 
500,00 
200,00 

1,40 
.49,03 
455.,11 
47,86 

::l 5 11,80 

818,78 

Kr. 

B. Bladets Trykning og Udgivelse m. v ..................... 1563,22 
C. Porto, Telegrammer, Papir, Tryks.:tger m. m.. . . . . . . . . . . . . . 250,19 
D. Forskellige Udgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,30 
'E. Rejseudgifter og Diæter ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,20 
.F. Udgifter til Undersøgelse ang. Aaleforsøg ......... . . .. .. 200,00 
G. Udgifter til Fiskeriudstillingen i Fredericia.............. 494,11 

Beholdning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. .. 818,78 
----
Kr. 3511,80 

Ribe, den 1. Juni 1921. 
Jul. Nors. 

Ved Revision af foranstaaende Hegnskab er intet runden at ha· 
mærke. 

Ribe, den 16. J unl 1921. 
N. Lind. 
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forpagtningen af Fiskeriet i Silke
borgSøerne. 

Som andet Punkt pall. Dagsorde
nen blev nedenstaaende Aarsregn
skab fremlagt. Efterat det var gen
nemgaaet af Kassereren Hr. Sag
fører Nor~, gav Forsallllingen pall. 
Formandens Forespørgsel enstem
mig Decharge derfor. 

Tredje Punkt pall. Dagsordenen: 
Valg af Bestyrelsesmedlemmer gav 
som Resultat Genvalg for de fem 
afgaaende Medlemmer D'hr. Fiske
ribestyrer Niels Pedersen, Brahe
Trolleborg, Direktør Christiansen, 
Købmand Schmidt, Kolding, Sag
fører Jul. Nors og Godsejer BrU
nings Hansen, Ebberup. 

Fjerde Punkt paa Dagsordenen: 
Valg af Revisor gav heller ikke An
ledning til nogen Oprivende Kamp, 
idet de to afgaaede Hevisorer Hr. 
Apother Lund og Landinspektør 
SchQuenborg begge blev genvalgte. 

Angaaende det femte Punkt paa 
Dagsordenen: Fiskeriet ved Røjer 
Sluse, skal vi henvise til Redaktø
rens Beretning herom i Medlems
bladet for den 1. Maj. 

Villestrupaa. Ikke en Gang et For
søg, som Staten vilde betale, var 
det. muligt at faa i Gang i denne 
Aa. Hr.Otterstrøm gik derefter 
over til at omtale Fiskeriforholdene 
i andre Lande. I Norge var For
holdooe efter Magisterens Udsagn 
enduu ringere end herhjemme. Fi
skeriet dor tilhører Lodsejerne et 
Stykke ud; derefter er det det Of
fentliges. Administrativt kau man 
dog faa Fredning indført, naar det 
skønnedes at være nødvendigt. 

I Sverrig er der gjordt Forsøg 
med Regulering; men intet Resul
tat er opnaaet derved. 

Den svenske Fiskeridirektør, Bu
reauchef, Dr. Nordqvist udtaler, at 
man burde indføre obligatorisk Fæl
lesdrift, som den eneste Mulighed 
for at ophjælpe det svenske Fersk
vandsfiskeri. Dr. Nordqvist tror saa 
ledes ikke paa, at man ad Frivil
lighedens Vej kan naa frem til et 
rationelt Ferskvandsfiskeri i Sverrig. 
Men paa den anden Side tvivler 
Doktoren paa, at man kan faa Lov
givningsmagten til at gaa med til 
den· foreslaaede Ordning. 

I Bayern er der gennemført en 
ny Fiskeordning i 1908. Den gaar 

Magister Otterstrøm afgav deref- ud paafølgende: 
ter Beretning om Udvalgets Arbej- Lodsejerne ejer Fiskeriretten til 
de, vedrørende Ejendomsforholdene Midtstrøms, men har ikke Ret til 
ved de ferske Vande. Udvalget var selv at udøve den. Et Vandomraade 
enigt i, at Ejendomsforholdeno i deles af de Sagkyndige i Arealer, 
Danmark i aller højeste Grad var der er store nok til at drives hver 
hindrende for Udviklingen af vort for sig. 
Ferskvandsfiskeri. Regulativerne, Ejer en Enkelt Mand et saadant 
hvoraf vi for Tiden har 23, er til- Areal, kan han faa Lov til at drive 
syneladende meget liberale; men i det selv under det offentliges Til
Praksis betyder de overmaade lidt. syn. Ellers slaas de sammeu til et 
Hvor vanskeligt det er her i Dau- passende Forpagtningsomraade og 
mark at fåa gennemført blot et Fi. forpagtes ud paa ca. 10 Aar. For
skeriforsøg ad Frivillighedens Vej, pagtningsafgiften fordeles mellem 
viser de sørgelige Erfaringer fra, Fiskeriejerne -+ 10 o/Q, som gaar 
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til Administrationen. Efter Magi
st,erens Mening maatte vi gaa til 
en Ordning herhjemme, som gik i 
Retning af Bayerns sidste Fiskeri· 
lov; men da Ud"algets Arbejde des
angaaende endnu ikke _var tilende
bragt, vilde Forslag herom først frem
komme paa et senere Tidspunkt. 

Fisket-idirektøren mente, at det 
vilde blive ret vanskeligt at over
tøre Bayerns Fiskeriordning paa 
danske Forhold. I og for sig var 
den meget tiltalende set fra et Fi
skeristandpunkt; men den vilde gri
be Baa meget ind i Ejendomsretten 
her i Landet, at Fiskeriejerne rime-" 
vilde sætte sig imod den med Hæn
der og Føddpr, og tiet vilde derfor 
blive vanskeligt at faa Lovgivnings
magten til at galt med til en lig
nende Lov. 

Paa en Forespørgsel af Landin
spektør 8chouenborg om, hvorl.edes 
Stemmeretsejerne skulde stilles un
der den obligatoriske Drift svarede 
Otterstrøm, at man tænkte sig at 
fordele Afgiften (se Regulati "et for 
Sund Sø) efter Fiskerimulighederne, 
d. v. s. at Aalekiste- og Stemme
værksejere fik mere end de andre 
Fiskeriejere ved et fælles Fiskevand. 

Derefter fik Grosserer Hannover 
Ordet for at fremkomme med nogle 
Udtalelser, angaaende Fangst af Bra
sen med Heijblik paa Eksport d 
denne Fisk til England. 

I Bladets næste Nunlruer skal vi 
komme tilbage hertil. Red. 

(Fortsæt tes). 

Tyske øjnemg' og Fiske
yngel til Ententen. 

Blandt de Naturpræstationer, Bom 
Tyskland ifølge Fredsvilkaarene skal 
afgive til Ententen, findes ogsaa 
øjneæg og Fiskeyngel. 

Frankrig skal saaledes have 1/2 

Million Stk. Lakseæg, 1/2 Million 
Bækorredæg, 30,000 titk. Lakseyn
gel mindst 6 cm lange, 150,000 Stk. 
Bækørredyngel mindst 6 cm lange, 
1,000,000 Stk. mindst 10 cm lange 
Karpeyngel, 200,000 Stk. 10 cm 
lange Suder og 15,000 Stk. Helt
yngel fra 10--20 cm lange. 

Belgien skal have 3,000,000 Stk. 
Lakseæg, 5,000,000 Stk. Bækørred
æg, 3,000,000 Stk. en Somre gamle 
Karper, 200,000 kg to Somre gam
l~ Karper, 100 a 250 gr. pr. Stk., 
100,0(10 Stk. to Somre gamle Lau
sitzer Skælkarper, mindst 250 gr. 
pr. Stk., samt 200,000 10 cm lange 
Suder. Længden regnes fra øjet 
til Haleroden Leverancerne skal 
være færdige inden Udløbet af 5 
Aar, undtagen for Laksrognens ved
kommende, af hvilken en Million 
maa vente til det 6-7 Aar. 

Oprindelig havde man fordret end
nu mere til Ex. 5 Millioner to Som
re gamle Karper og5 Millioner et 
Aars Bækørreder samt 850,000 Stk. 
levt}nde Skaller. 
(Algem. Fischerei'Zeitung Nr. 5 1920). 

(Svensk Fiskeri-Tidsskrift). 

Fiskepriser. 
-0-

Gammelstrands-Markedet. 
Ugen fra 18/6_25/6 1921. 

En gros En detail 
Aal 
Laks 

4,20 4,70 
5,00 7,00 

Københavns Fiskehald 
har i Ugen 17-24 Juni betalt følgende 
Priser pr. 112 kg 
Aal 

London. 
1,85 2,85 

L. Salomonsen & Co. telegI sferer den 
24. Juni. 

Aal, smaa 
- mellem 
- store 

Karper 
Brasen 
Gedder 

15-25 sh. pr. draft 
20-35 
30-42 
1 sh. 2 d pr. Pund. 

10 d. - 1 sb. 
9-11 d 
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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 Jel'llbanestation. 

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

Ojneæo, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
, 

samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~1I~lId8H ø am Huitur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lundersko\". 

P. Hansen &; P. J wrgen!wn, 
Lunderskov. Telefon-Ad r. 

Lunderskov 4b. 
Lejrskov 16. 

..................................................... . ................................................... . 
! Fiskm'idi'l'cktør giskeriinspektør, c'3Ylagister i Aforlellsell, efjr.f!øfting, 
: Vest'l1wnnagude 1, .el'kkesljolmalle 3 ~ 

.~ Høbenhavn C. 3Cø6enljavn . ....................................................... ..................................................... . 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima 8jneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. B. Christensen. 

Trykt i Sorø BOj{trykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Ferskvandsfiskeriforeningens 
Generalforsamling 

(Sluttet.) 

I Bladets forrige Nummer slut
tede vi Referatet fra Generalfor-
8amli'ngen i Fredericia med en Med
delelse om Grosserer B annovers 
Udtalelse angaaende Fangst af Bra
sen med Hen blik paa Eksport af 
denne Fisk til England. I 

Efter' Grossererens Mening var 
der i Øjeblikket - saalænge Kul- I 
strejken varede - en udmærket 
Chance for Afsætning af Brasen til 
dette Land, idet Englænderne sav
nede Fisk i høj Grad paa dette 
Tidspunkt, fordi deres egen Traw
lerflaade maatte ligge i Havn paa 
Grund af Kulmangel. Navnlig skul
de Londons Jøder meget ønske at 
faa Lejlighed til at købe denne 
Fi8k~ Grossereren tilbød i den An-

, 

ledning at ville foretage temmelig 
storslaaede Forsøg med en saadan 
Eksport for øje, og appellerede i 
den Anledning til de tilstedevæ
rende Ferskvandsfiskere, for at faa 
Sagen i Gang. 

Med det Kendskab, vi har til Fi
I!kebestanden i de danske Søer, der 
som Regel har en alt for stor Bra
senbestand, skulde man derfor tro, 
at Fiskerne vilde gribe et saadant 
Tilbud med Kyshaand. Naar dette 
imidlertid ikke skete, ligger det i 
Forholdenes Natur. Grosserer Han
nover forlangte nemlig, for at Ex
porten Ilkulde kunne realiseres, at 
han paa en bestemt Dag i Ugen -
helst Mandag fra en enkelt Le
verandør af Brasen fik en hel Vogn
ladning paa en Gang, og tilmed 
Brasen, der alle havde en Vægt af 
over 1 kg. 

Fra et rent købmandsmæssigt 
Standpunkt forstaar man overmaa
de godt et saadant Ræsonnement; 
forstaar, at en ensartet Vare, der 
kommer frem under de billigst mu
lige Fragtvilkaar betinger den høje
ste Pris for Varen, men Fiskeri er 
nu en Gang Fiskeri, og om vi end 
kender Fiskens Gang og Levesæt i 
vore ferske Vande, saa er vi dog 
ikke i den Grad Herre over, hvor 
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mange Fisk af en bestemt Størrel-' Fiskeriinspektøren omtalte i den 
se og Slags, det kunde lykkes os Forbindelse Anlæget ved Tange. 
at fange indenfor en meget kort Faldet her er 13 Meter og Gitteret, 
Tidsfrist, at vi turde give Løfter i der er anbragt for at hindre den 
saa Henseende, særlig naar dette nedadgaaende Fisk i at havne i 
Fiskeri skulde finde Sted i en sao. Turbinerne, har en Aabning af 20 
varm Maaned, som Juni var iaar, mm mellem Tremmerne. Fisketrap~ 

og tilmed med en sao. ømfindtlig pen ved Tange har 28 Spring. Paa 
Fisk som Brasen. - Dermed skal hvert Trappetrin er Vandmængden 
ikke være sagt, at vi ikke ønskede, konstant 15 cm i Højden og 30-40 
at Forsøget blev gjort; tværtimod! cm i Bredden. Anlæget fungerer 
hvis vi havde haft mindste Tro' paa, udmærket og baade Brasen, Skal~ 
at et saadant Fiskeri skulde kunde ler og alle andre Fisk gaar let op 
lykkes paa de givne Betingelser, ad de skraa Steder i Trappen. 
havde alle, del' driver Ferskvands- Fiskens Nedgang synes ogsaa at 
fiskeri i større Søer, og der har en foregaa tilfredsstillende. For An
alt for stor Brasenbestand, sikkert lene kan man sætte Lys ved Gitte
med Glæde slaaet til; men vor prak- ret og derved lede dem til Fiske~ 
tiske Erfaring maatta fraraade os trappen. Der er udsat Yngel og 
det, som uigennemførligt. til Efteraaret skal der udsættes Sæt-

Grossereren fortjener dog Fersk- tefisk. 
vandsfiskernes Tak. fordi han har AngaaendeKraftstationen ved Kol· 
lagt saa meget Arbejde i Sagen, ding-Nebel Aa, saa meddelte Fiske
og vi haaber, at han vad anden riinspektøren, at J;'aldet ved Harde 
Lejlighed, hvor det drejer sig om var 24 Meter. Som en almengyl
Afsætning af Ferskvandsfisk til Ud- dig Regel ved disse Anlæg gælder 
landet, atter vil søge os, vi tror det, at Fisketrapper og Aalepas ind· 
nemlig, der kan gøres adskilligt i rettes netop paa det Sted, hvor Fi~ 
den Retning, naar de rette Veje skene helst vil vandre op. 
findes, og selvom Ferskvandsfi- Fiskeriinspektøren gik derefter 
skerne maaske i den ovenfor om- over til at besvare Formandens an
talte Sag har faaet Skinnet noget den Forespørgsel angaaende Sta
imod sig, saa tror vi alligevel at tens Fiskeriforsøg, henholdsvis i 
turde paastaa, at de el' et Folke- Lilleaa i Østjylland og Villest'rupaa 
færd, der ellers ikke er bange for i Østjylland. 
at gribe en virkelig Chance, naar Med Hensyn til Forsøget i Lilleaa, 
de.nne byder sig. saa peger dette paa, at Nedgang af 

Efter Opfordring af Fiskeridirek- Ørred begynder i Marts og varer 
tør lIlO'ftensen fik Fiskeriinspektør til Juni. I indeværende Aar var 
Løfting derefter Ordet, for at med- Nedgangen begyndt i de første Dage 
dele J;'orsamlingen, hvad der fiske- af April. Dr. Johansen og Fiske
rimæssig set var gjordt fra Admi- riinspektøren havde været derovre 
nistl'ationen Side for at bevare og og mærket en Del. Der er nu ud-

'forbedre Fiskeriet paa de Steder, sat i to Aar. Iaar var Nedgangen 
hvor der er og bliver anlagt Kraft-' allerede større end ifjor. 
stationer. Fiskeriinspektøren haaber pas et 
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Resultat for Lilleaaens Vedkom
mende, idet man ved FOlsøget vil 
faa at vide, hvormeget en saadan 
Aa kan producere. Den anden Si
de af Sagen, om Opgangen af Fisk 
er blevjjit større efter Udsættelsen, 
Til blive undersøgt ved at anbrin~ 
ge 0rredspring, naar den Tid kom
Iner, da man kan vente, at de ud
satte Fisk er ved at blive køns
modne. 

Det !lr udelukkende Havørred, 
der udsættes. 

Angaaende Forsøgene ved Ville
strupaa maa det med Beklagelse 
meddeles, at det har vist sig umu
ligt at faa noget Regulativ ved den
ne Aa, idet Mølleren ved Ove
gaards Mølle og Hr. Neergaard Pe
tersen Ovegaard ikke vilde stemme 
derfor. Forsøget har derfor maat
tet ndgaa af Planen. 

Formanden beklagede, at dette 
Forsøg ikke blev til noget og spurg
te .Fiskeridirektøren, om man ikke 
kunde faa et Forsøg i Gang et an
det f:)ted, da Vil1estrupaa svigter? 

Fiskeridirektøren svarede hertil, 
at det nu rimeligvis var for sent at 
disponere over de bevilgede Penge 
til et andet Forsøg, da der kun var 
to bl' tilbage af den fernaarige 
Periode Bevillingen lød paa. 

Otterstrøm fremkom derefter med 
den meget rigtige Formodning med 
Hensyn til Forsøget ved Lilleaa, 
at hvis dette lykkedes, vil Salt
vandsfiskerne udenfor Aagabet ved 
Nissum Fjord anbefale det og sik
kert gøre Propaganda derfor. Fi
skeridirektøren var enig med Ot
terstrøm heri og udtalte, at Stati
stiken for .Fiskeriet i Nissnm l"jord 
snart vilde vise Resultatet. 

Fiskeribestyrer Niels Pedersen, 

. Brahetrolleborg havde derefter Or~ 
dpt for atter at sIa a til Lyd fo!'; 
at der blev gjordt et FOI'søg pall. 
at faa Jernbaneadministrationen til 
at forhøje Vægtgrænsen for Eks
presgods, der nu er nede paa eri 
Maksimal vægt af 25 kg. 

Saa længe dette Forhold vedvs..o 
re r, er det nemlig ganske umuligt 
at forsende Yngel og Sættefisk om
kring i Landet, fordi Beholderne 
bliver sas smaa, at .Fiskene dør. 

Ved Generalforsamlingen, der af
holdtes for 2 Aar siden, nedsattes 
et Udvalg bestaaende af nu afdøde 
Landtingsmand Lauridtsen og Hr. 
Niels Pedersen og Dr. Hoffmeyer 
for at søge at formaa Jernbaneau
toriteterne til at forhøje denne ab
surde Vægtgrænse. Den Gang lyk
kedes det imidlertid ikke; men da 
det negative Resultat nærm~st skyld
tes de daværende vanskelige Jern
baneforhold med Kulmangel osv. 
besluttede Generalforsamlingen un
der de ændrede Forhold at gentage 
Forsøget og valgte Fiskeribestyrer 
N. Peddersen og Dr. Hoffmeyer som 
lIyt Udvalg med Mandat til at re
præsentere Foreningen overfor Jern
baneautoriteterne i denne Sag. 

Da der herefter ikke var flere 
Emner paa Dagsordenen sluttede 
Formanden den vellykkede Gene
ralforsamling med en Tak til de 
tilstedeværende Fisk eri autoriteter 
for de værdifulde Oplysninger, de 
havde givet Forsamlingen og for 
den Interesse, de altid viste Fersk:
fiskeriforeningen. 

Generalforsamlingen blev deref
ter hrevet og bagefter samledes alle 
de tilstædevælende til en hygge
lig Fællesspisning i Jernbanehotel· 
lets store Sal. 

Red. 
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Fisketrappen ved Gudenaacentralen . 

. -

Til 

Herr. Dr. phil. Hoffmeyer, 
Sorø. 

I Nr. 12 af Ferskvandsfiskeribla
det læ~te jeg en lille Opsats om 
Fisketrappen ved Gudenaacentralen, 
som ogsaa har været i de lokale 
Blade her og i JyJlandsposten. 

Jeg er uog af ,den Formening, 
at alle fiskeriil'ltereserede kunde øn
ske at lære denne, saavidt mig be
kendt, Danmarks største Fisketrappe, 
samt dens Konstruktion, noget nær
mare at kende, hvorfor jeg og min 
Familie en smuk Søndag gjorue Tu
ren derud, netop for at studere 
danne Sj ælden hed. 

Jeg tog ogsaa en Plade af et 
Stykke af Trappen, for at man kan 

. _.danne sig et Begreb om dens Di
mensioner; Konstruktionen tillader 
ikke at se hele Anlæget paa en 
Gang, da den er anlagt i en stor 
Bue. Jeg haaber, at _ Bladet ogsaa 
vil medtage Billedet, for at Læserne 

kan danne sig et Indtryk af oven
staaende. 

Ved Anlæget af Kraftstationen ved 
Tange blev det som bekendt nød
vendig, for at skaffe del. fornødne 
Fald, at overskære Gudenaaens Løb 
med en mægtig Dæmning tværs over 
Gudenaadalen, for derved at bringe 
Vandet op i den ønskede Højde. 
Herved blevet Stykke af Aaens 
tusindaarige Leje, fra den store Om
løbsluse til Kl'aftstationen delvis 
tørlagt, og Aaen fra Stationen og 
ca. 4 km ned, til Bjerringbro St., 
uddybet, for at skaffe nødvendig 
Fald ved Afløbet. 

Forskellen paa Vandspejlets Høj de 
over Havet blev derved ca. 9 Me
ter, henholdsvis før og eftel' at 
have passeret Turbinerne; selv for 
en kraftig Laks vilde det jo være 
et ret stort Spring at Daa op i 
Søen, og tværs over Kraftstationens 
Turbinebygninger. 

Naar Fisken paa deres Vandring 
mod Strømmen kommer til Statio-
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nen, hvor Vandet strømmer ud i I pen er, at den fuldt ud svarer til 
AfløbE:.kanalen, efter at have passe- . sit Formaal, men der maa omhyg
ret de tre store Turbiner, til hvilke I gelig vaages over, at Vandtilførslen 
det har maattet afgive sin Energi, ikke svigter ved eventuelle Forhin
vilde det være umuligt for dem at I dringer i dtln automatiske Sluse, 
naa længere frem, hvis ikke der I og at Anlæget ikke forfalder, lige
var indrettet, alene for dem, den som der er en Fare for, at nysger .. 
nydeligste og hensigtsmæssigste rige Mennesker træder Skraanin
Trappe, paa hvilken de hUl tig og gerne ned eller fisker i Trappen i 
sikkert overvinder Hindringen. ubemærkede Øjeblikke. 

Herfra og op i Tilløbskanalen er Det burde ved Opslag betydes 
i en stor Bue, udenom Turbinebyg- Publikum, at man ikke maa forstYl'e 
ningen, anlagt denne enestaaende Livet pall. Trapperne. 
Trappe, paa hvis Trin et myldrende Med Højagtelse 
Liv foregaar, som lader en ane, g Sørensen, 
hvilket Liv der maa være i Vandene, Malermester. 
Skaller og Ørreder, og ikke mindst (Nielsen ~~gl~!~S Eftf.). 

Aal, og som allerede omtalt i Bla-
det Nr. 12, ogsaa Laks, maser frem 
fra Trin til Trin for at naa op i 
Søen. 

Langs Trappeanlæget er anlagt 
en Vej saaledes, at man kan gaa 
og fryde sig over Livet herpaa, og 
Trappens Længde er ialt 135 Me
ter. Opstigningen foregaar paa 28 
Trin og desuden 5 Trin i en Sluse 
foroven, som er konstrueret saaIe
des, at den stadig lader den samme 
Vandmængde strømme ned over Tri
nene, ved Hjælp af et automatisk 
Stigbord. 

Fra Trin til Trin er der et Fald 
paa ca. 30 cm og Bredden at et 
Trin er ca. 3 Meter, Vanddybden 
herpaa ca. 15 cm. I Midten af 
hvert 'rrin er anbragt en bred Tud, 
gennem hvilken Vandet strømmer 
ned paa næste Trin, og ved Siden 
heraf (Se Billedet til venstre for 
Tuden) er indbygget en Kasse der 
er fyldt med Træuld, hvorpaa Aa
leue entrer op fra Trin til Trin, og 
gennem nogle Huller i Væggen igen 
naar ud i Vandet. 

:Min personlige Mening om Trap-

Fiske-Elevatorer. 
-0-

Naar Laks og Ørred foretage de
res Vandringer fra Havet op i Flo
derne for at lege, møder de ofte 
forskellige Hindringer i Form af 
Vandfald, Dæmninger, Møller o. s. 
v. - Man plejer saa at: hjælpe Fi
sken over disse Hindringer ved at 
bygge de saakaldte "Laksetrapper" , 
som Fisken 'kan springe op ad. Nu 
har man imidlertid i Kanada faaet 
den Ide at erstatte Laksetrappen 
med Elevatorer, som automatisk 
hæver :J!'isken op over Hindringerne. 
Dette er saaledes et kulturelt Frem-
skridt, som Laksen i Kan adas Flo
der modtager med udelt Tilfreds
stillelse. Og for Ingeniørerne er det 
naturligvis af den største Betydning 
at kuune oVE'rbygge og. udnytte Fal~ 
dene i deres fulde Udstrækning, 
uden at volde Fiskeriet Afbræk l 

Elevatoren opføres altid i Nær
heden af Vaudfaldets (resp. Turbi
nens o. s. v.) Fod, hvor Strømmen 
er stærkest. Her ledes Fisken ved 
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Hjælp af Gittere hen til og ind i 
Elevatorstolen, som automatisk hej
ses op og vælter Laksen ud i en 
Slags Sluse, hvor den saa svømmel' 
muntert omkring i Floden, 20-30 
Fod højere oppe, end den for faa 
Øjeblikke forinden befandt sig. 

Mekanismen, der løfter og sænker 
Elevatoren, er mAget lidt kompli
cer6t, idet Elevatorstolen og en 
"Tank" er fastgjort ved hver sin 
Ende af et Kabel, som hviler paa 
Tridser og Taljer øverst oppe paa 
Elevatorstilladset. 

"Tanken" og Stolen holder hinan
den i Ligevægt, og ved at "Tan ken" 
skiftevis fyldes og tømmes for Vand 
fra en Beholder paa Toppen af Op
stillingen, sænkes og hæves Eleva
toren. 

Opfinderen af Fiske-Elevatoren har 
høstet megen A nerkendelse hos sit 
Hjemlands Autoriteter for den prak
tiske Maade, hvoI'paa han har løst 
Problemet, og derved ikke alene 
gavnet Industrien, men og!laa Flo
dernes retmæssige Beboere: Fiskene. 

Flere af hans Elevatorer er al
lerede under Opførelse j Raaledes 
indviedes for ganske nylig en kæm
pestor Elevator ved et 8 Meter højt 
Vandfald i St. Croix-Floden. 

(Fiskerierna). 

Hvis den ovenfor beskrevne Me
tode til at hæve Vandrefiskene op 
fra lavere - til højere beliggende 
Steder i Vandløbene i Længden vi
ser sig at være praktisk, forekom
mer det os, at man herhjemme, 
hvor vi netop for Tiden gennem
lever en Periode, der kræver den 
Slags Anlæg ved alle de ny Kraft
stationer, forsøgte om Fiske-Eleva
toren ikke var en god Erstatning 
for de kostbare J.Jaksetrapper. 

Red. 

Forsendelsen af levende 
Fisk og Fiskeaffald 
med Statsbanerne. 

-0-

Ifølge Referatet fra Ferskvands
fiskeriforeningens Generalforsamling, 
der afholdtes i Fredericia den 18. 
Juni, blev der nedsat et U d valg, 
bestaaende af Fiskeribestyrer Niels 
Pedersen, Brahetrolleborg og un
dertegnede for paa Foreningens 
Vegne at søge at formaa Jernbane
autorit.eturne til, dels at forhøje 
V ægtgrænsen fra 25 kg til 100 kg 
for Forsendelse af levende Fisk med 
Exprestogene, og dels søge opnaaet 
billigere Fragter for Forsendelse 
af Fiskeaffald til Foder for Dam
kulturerne. 

Allerede den 24. i samme Maa
ned fik Udvalget Foretræde for Ge
neraldirektøren, som denne Gang i, 
Modsætning til for to Aar siden, 
viste megen Interesse for Sagen og 
udtalte Haabet om, at han under 
de nuværende Forhold, hvor Stats
banerne manglede Gods at køre med, 
kunde imødekomme Ferskvandsfi
skeriforenii:.gen. Generaldirektøren 
bad Udvalget om snarest mulig at 
indsende motiveret skriftligt Andra
gende som han saa lovede at tage 
sig af paa bedste Maade. 

Efter Udvalgets Hjemkomst blev 
et saadant Andragende straks ind
sendt til Generaldirektoratet, og 
Udvalget nærer derfor grundet Haab 
om, at dets Arbejde denne Gang, 
skal bringe Ferskvandsfiskerif0re
ningen et gunstigt Resultat. 

Red. 
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To Gedder paa samme 
Krog. 
-o--

I det svenske Blad "Från Skog och 
Sjo" findes en ganske fornøjelig 
Artikel, som er taget fra Tidskr. f. 
Jakt o. Fiks. FinI. og som viser, 
hvor uhyre glubske Gedderne kan 
være. 

Oplevelsen foregik i Foraaret 1919 
ved Lyykyla Sø. Forfatteren røg
tede en Line med omtrent 100 Kroge, 
som var agnede med Løje. - "Fang
sten" lod til at blive daarlig; jeg 

. havde nemlig kun faaet et Par 
Smaagedder og uogle mindre Knu
der i Baaden, og der var ikke mere 
end en halv Snes Kloge tilbage. 
Paa en Gang mærkede jeg imidler
tid et godt Ryk i Linen, saa Haa
bet steg atter. Liuen haledes ind 
med al mulig Forsigtighfld, og jeg saa 
da i det mudrede Vand et ret usæd
vanligt Syn. En halvstor Gedde 
sad paa Krogen, men blev tillige 
fastholdt paa tværs af en betyde
lig større Fisk af Hamme Aart. -
Nu var gode Raad dyre; thi jeg 
ønskede naturligvis at faa hegge 
Fiskene i KetNeren. Da den store 
Gedde forholdt sig usædvanlig ro
ligt gjorde jeg et Forsøg med Ket
seren, da Gedden var indenfor Ræk· 
kevidde; men den slap sit Tag og 
stak af. Den mindre Gedde Jod 
imidlertid ikke til at fejle noget, 
og da den sad godt paa Krogen, 
lod jeg Linen forsøgsvis løbe ud. 
Til min Glæde varede det ikke læn
ge, førend den store Gedde atter 
med et fast Greb havde omfattet 
den lille Gedde midt paa deus Krop. 
Denne Gang havde den store Gedde 
ganske tydeligt foresat sig ikke at 
lade sig skræmme bort, og de"t lyk-

kedes mig da ogsaa at faa dem 
begge i Ketseren paa en Gang og· 
derefter op i Baaden. 

En Gang tidligere i min grønne 
Ungdom fik jeg ligeledes to Ged
der paa samme Krog; men den 
Gang navde den største Gedde 
faaet Tavsen i Form af en Slynge 
trukket over Hovedet bag ved Gæl-
lerne. F-dt. 

Hummer pr. Flyvemaskine. 
Som Eksempfll paa, hvordan Fly

vemaskinen ogsaa benyttes som 
Transportmiddel for Fiskevarer, kan 
nævnes, at den bekendte Hoffiske
handler Oscar Frederichen, Køben
havn, for Tiden ligger i Underhand
ling med en dansk Flyver om dag
lig at transportere en Ladning Hum
mer fra Frederikshavn til Gammel
strand . 
. Transport med Banen fra Frede

rikshavn tager 20 Timer; pr. Flyve
maskine kan de bringes frem i Lø
bet af 2 Timer. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Fiskemarkedet. 
-0-

Gammelstrand. 
En gros 

Aal pr, kg 4,20 

London, 1. Juli. 

En detail 
4,70 

Laks 2 sh. 3 d. pr. l/a kg 
Karper 1 - 2 -
Br asen, store 1 - 10 -
Geder O - 9 • 

E. L. Salomonsen & Co., London skri
ver 1. Juli: 

Nu, da AaI er knappere, er Priserne 
stegne særdeles meget, og de vil holde 
en Tid, selvom her nogle enkelte Gange 
kommer flere. 

(Dansk Fiskeritidende). 
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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. 

dJ/~}fd8/( fJ)am/(ullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov, 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16, 

............................................................................................................ 
æ Fiskeridirektør i i !h'sÆet'iinspeÆtøt', ørlagistet i 
i M"ortell8en~ i i e§r. L!øjting, i . . . . 
~ Vestmannagade 1, ! æ J.:pÆÆesfjolmalM 3 ~ i . . . . 
i København C. æ i fl{ø6enfjavn. æ ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk af, 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt I Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Københavns Kommunes 
Fiskehandel. 

-o-
Da ovenstaaende Sag for Tiden 

er meget aktuel og bliver stærkt 
debatteret i Dagspressen, og da 
den selvfølgelig har mindst ligesaa 
stor Interesse for Fiskerne, som for 
Publikum, skal vi nedenfor anføre 
et Par Artikler, som Dansk Fiske
ritidende har aftrykt efter Efter'
middagsbladet B. T., samt D. F.s 
Kommentarer dertil. Endvidere vil 
nærværende Blads Redaktion knytte 
nogle Bemærkninger til disse Ud
talelser, henholdsvis fra Fiskehand
lere og Saltvandsfisker{J, for at Sa
gen kan ligge klart belyst fra alle 
Sider. Red. 

Fordyrer Københavns Kommune 
Fisken? 

Fællesudvalget for de københavn
ske Fiskehandlere har i Dag ud-

sendt en Skrivelse, der samler sig 
som et ualmindeligt strengt An
greb paa den kommunale Fiske
forretning. 

Straks, fra Kommunens Fiskehal 
blev aabnet, paastaas det, at Kom
munen henvendte sig til Fiskehand
lernes gamle Handelsforbindelser 
og bød Overpris. N aar den var i 
Stand til dette, skyldtes det en 
Dispflnsation fra Maksimalloven. 

"A t dette ikke er overdrevet," 
hedder det i Skrivelsen, "ses bl. a. 
deraf, at Kommunens Fiskehal i 
Provinsen Mand og Mand iæ.ellem 
betegnedes som en god Malkeko. 

Da der senere blev rigeligere 
med Fisk, blev Kommunemi Fiske
hal, som den stadig højstbydende, 
overbe byrdet med Varer, der ved 
sagkyndige Dispositioner kunde og 
burde være kommet Publikum til 
Gode, men som daglig eksportere
des med store Tab til Sverige og 
Tyskland. 

Kommunen er den højstbydende. 

I den sidste Tid har den kom
munale Fiskehal nærmest arbejdet 
som Detailhandler og har da købt 
en Del af sit Forbrug af Varer hOB 
private Importører her ved GI. Strand; 
dog har den i Lighed med os købt 
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direkte af Fiskerne ved Knippels
bro, men næsten alle Tider til Pri
ser, som vi absolut ikke kan op
naa ved Salg til vore Kunder; li
geledes er vi stadig udsatte for 
ved Køb af Fisk fra Provinsen 
enten pr. Telegram eller Telefon
samtale - at faa det Svar; "Kom
munen er dlJn højstbydende". _ 

Naar der alligevel hævdes, at Fi
skehallen giver Overskud, saa kan 
det kun forklares ved den faste Le
verance, den har til Kommunens an-

. dre Institutioner, og hvorfra andre 
private Importører er afskaarct, da 
al Licitationstilbud, som før Krigen 
var almindelig, er bortfalden. 

Af Regnskabet fremgaar det, at 
K. K. F. har købt for 628,880 Kr. 
og har solgt for 907,627 Kr., hvil. 
ket giver en Bruttofortjeneste af 
278,646 Kr., 44,3 pCt., som ab
solut maa regnes for en ublu Avaace. 

N ettoudbyttet udgør kun 10,028 
Kr. - 1,6 pCt. - som forretnjngs
mæssigt set er latterligt ringe. 

Derimod er Administrationsud
gifterne 268,629 Kr. 42,7 pCt. 
- hvilket tyder paa en daarlig 
Forretningsførelse. Thi skulde en 
privat Fiskehandler have forholds
vis saa store Administrationsudgif
ter, var det ganske givet, at han 
ikke kunde eksistere. 

I Følge autoriserede Bøger er 
Detailhandlernes Bruttoavance ca. 
20 pCt. og Administrationsudgifterne 
ca. 12 pCt., hvilkes giver en Netto
avance af ca. 8 pCt. Naar derimod 
Kommunen har en Bruttoavance af 
næsten 45 pCt., kan vi ikke tænke 
os andet, end at Hospitaler og an
dI e af Kommunens Institutioner 
betaler en meget høj Pris for de
res Varer, der allerede ved Indkøb 
er betalt med en Overpris. 

Spørger man, hvordan K. K. F. 
kan opnlla et saa stort Rruttoover
skud, skal vi henvise til Regnska
bet, som viser, at den største Kunde 
K. K. F. har haft, er Hospitaler og 
andre kommunale Institutioner, som 
kar købt for 477,000 Kr., og vi 
vover at paastaa, at private Fiske
handlere kunde have leveret samme 
Kvantum og samme Kvalitet til 
næsten det halve. Men som alle
rede nævnt, er jo Private afskaaret 
fr!} at komme i Betragtning, og vi 
kan i dette Tilfælde ikke indse an
det, end at K. K. F. optræder som 
Prisopskruer og ikke som Regula
tor af Fiskepriserne, hvorfor Ud
valget paa det kraftigste proteste
sterer mod den Slags Ødslen med 
Skatteydernes Penge og tillige mod· 
en saa usund, hensynsløs og ube
rettiget Konkurrence overfor Næ
ringsdrivende og skatteydende Bor
gere." 

• 
Krigen om Fiskehandelen. 

I Fortsættelse af vor Gengivelse 
af Fiskehandlernes skarpe Angreb 
paa Kommunens Fiskehandel, har 
yi i l\tiorges haft en Samtale med 
Kontorchef Henning Koch. 

Kontorchefen udtalte: 
Allerbedst kan man karakterisere 

det hele med det korte Urd: Vrø?Jl! 
Det vilde føre for vidt at trevle 

det hele op Punkt for Punkt. Der 
er f. Eks. det Spørgsmaal om Over
pris. Den Fisk, det her drejer sig 
om, er solgt af de københavnske 
Fiskehandlere selv i en Tid, da det 
kneb med at skaffe Fødemidler til 
den fattige Del af Befolkningen her 
i Byen. 

Naar Fiskehandlerne vedblivende 
beskylder os for at betale mere for 
Fisken end de private Handlende 
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og henviser til Telegrammer fra t 

Provins,ens Fiskehandlere, da lkan 
jeg kun sige, at vi faar akkurat 
det samme Svar: "De private by
der mere end Kommunen." 

Naar man paastaar, at Kommu
nens Fiskehandel har for stor 
Bruttoavance, da kan' jeg oplyse, 
at det er Tal, som har været be
nyttet under Debat i Borgerrepræ
sentationen, og at det allerede der 
har været oplyst, at man regner 
med forkerte TaL Der vil nu 
komme en samlet Redegørelse for 
hele Spørgsmaalet i et af de første 
Møder i Borgerrepræsentationen. 

Jeg vil blot til Slut henvise til, 
at vi i den sidste Tid har modta
get flere Breve fra private Fiske
handlere, der spørges, om Kommu
nen ikke vil forsørge dem, thi de 
kan ikke eksistere, naar K0t!1munen 
sælger saa billigt. 

Dansk Fiskeritidendes Redaktion 
bemærker hertil: "PaaFiskernes ny
lig afholdte Generalforsamling ved
toges det enstemmigtat Fiskerne øn
skede, at Fiskehandelen fremdeles 
skulde være fri. Med andre Ord, Fi
skerne ønskerKonkurrence i Fiske
handelen. AtKøbenhavnsKommunes 
Fiskehandel har været en virksom 
Konkurrenceog vil blive det endnu 
mere, dersom flere kommunale Ud
salg aabnedes, er udenfor al Tvivl.. 
At en saadan udvidet Konkurrence 
gavner Konsumenterne i København 
ved i nogen Maade at kunne hindre 
ublu Detailpriser er en Selvfølge. Fi
skerne kan derfor kun være til
freds med Konkurrencen og ønske 
den udvidet." 

I Anledning af .Fiskehandlernes 
Kritik af Kommunens Fiskesalg i 

København og Udtalelse i Dansk 
Fiskeritidende vedrørende samme 
Sag, skal Ferskvandsfiskeribladets 
Redaktion bemærke, at man over
maade vel forstaar de københavn
ske Fiskehandleres Harme over at 
have faaet en saa ubehagelig Kon
kurrent indenfor deres Erhverv, 
som Københavns KommuiIes Fiske
salg absolut maa være for dem. 

Uden Tvivl har Fiskehandlerne 
ogsaa Ret i meget af deres Kritik 
angaaende Kommunens Dispo::itioner, 
men den Side af Sagen vedrører, 
saa vidt vi kan se, ikke Ferskvands
fiskerne. For os bliver Spørgsmaa~ 
let alene dette, om de Fiskesalg, 
som Kommunen etablerer i Køben
havn, tjener til at forhøje den Pris, 
som Fiskerne modtager for deres 
Vare, eller ikke. Og der mener 
Redaktionen, ligesom D. F.s 
Redaktion, at det absolut er til 
Gavn for Fiskerne, at disse Udsalg 
findes, idet de tilfører Fiskehan
delen en saare nødvending Konkur
rence, som længe har været til
trængt. 

At Kommunens Fiskesalg burde 
være suppleret meel en tidssvarende, 
stor Fiskehal, hvor Storhandelen 
med Fisk i København kunde fore
gaa, er en anden Sid~ af Sagen, 
som vi tit og ofte har slaaet til 
Lyd for, desvære uden at mærke, 

-at Hovedfaktorerne for en saadan 
Plans Tilblivelse i Københavns Kom
mune og Saltvandsfiskeriforeningen 
er blev en synderlig rørt derover. 
Det synes endogsaa, somom disse 
to Institutioner, i alt Fald for Ti.· 
den, har slaaet sig Taals med Kom
mnnens Fiskehal, og finder, at Fi
skehandelen der er i gode Hænder; 
men hvis det saa en skønne Dag 
viser sig, at Driften bliv~r for dyr, 
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saa Kommunen maa nedlægge den 
ligesom det er sket med andre 
lignende Experimenter, saa staar 
vi atter paa bar Grund, ganske 
overladt til Fiskehandlernes For
godtbefindende. 

Den eneste virkelige og varige 
Hjælp ud af Uføret er derfor efter 
vor Mening, en tidssvarende, cen· 
traltbeliggende Fiskehal, hvor der 
kan findes et stort Udbud af Fisk 
Sted og derved skabes en fornuftig 
levedygtig Konkurrence og rime
lige Vilkaar for Afsætningen af en 
saa ømfindtlig Vare som Fisk. 

Red. 

Om Smærtefornemmelse. 

Nobelpristageren Professor August 
Krogh holdt i Vinter i Foreningen 
til Dyrenes Beskyttelse et Fore
drag, som er gengivet i Forenjn~ 
gens Blad "Dyrevennen", og hvor
af jeg - med Tilladelse af Pro
fessoren nedenfor skal anføre 
de Stykker, der handler om Smær
tefornemmelser og som har særlig 
Interesse for os, 

Prof. Krogh skriver: 
,,"- - ~ornemmelsen afhænger 

i allerhøjeste grad af den opmærk
somhed, man henvender paa den. 
Adskillige hysteriske personer kan 
tilføjes temmelig alvorlige beskadi
gelser, uden at de føler nogen smær
te. Et normalt individs opmærk
somhed kan afledes af andre ting, 
saa smærten efter et alvorligt saar 
f. Eks. forsvinder, og paa den an· 
den side kan man ved at sidde og 
kæle for en ubetydelig smærte, faa 
den til at vokse op til noget næsten 
uudholdeligt. Disse forhold har 
saa stor betydning, naar vi skal 

bedømme graden af smærte og li
delse hos dyr; 

Dyrenes evne til opmærksomheds
koncentration er, selv hos de højst 
staaende, langt ringere end hos 
mennesket og hos lavere staaende 
tydeligvis minimal. Dette formind
sker i høj grad smærtefurnemmel
serne. J eg har haft lejlighed til 
at iagttage ved operationer paa 
heste, der af hensyn til formaalet 
maatte udføres uden bedøvelse, at 
man blot ved fodring med havre 
kunde aflede deres opmærksomhed 
saa vidt, at de overhovedet ikke 
brød sig om, hvad dElr blev gjort, 
ud over en let trækning i det øje
blik, huden blev skaaret igennem. 

Før jeg nu gaar over til at om
tale forholdene hos de koldblodige 
hvirveldyr og hos de hvirvelløse, 
vil det være hensigtsmæssigt at 
sige nogle. ord· om smærtens biolo~ 
giske betydning, fordi dette syns
punkt maa blive det ledende ved 
bedømmelsen af forholdene i orga
nismer, der staar mennesket 8aa 
overmaade fjernt. Smærtefornem
melsernes opgave i organismen er 
at beskytte legemet mod skadelige 
paavirkninger. Dette er jo et for
hold, der er vel kendt fra daglig 
erf.adng. Hvor alvorlig vilde man 
ikke mange gange komme til skade, 
f. eks. ved forbrænding, hvis ikke 
smærtens advarsel stod i ligefrem 
forhold til farens størrelse. 

Nu er det klart, at den beskyt
telse, som smærten giver, er desto 
større, jo højere dyrets hjerne er 
udviklet, jo større dets evne er til 
at indrette sin opførsel i overens
stemmelse med sine erfaringer, jo 
større kort sagt dets intelligens er, 
og man maa derfor vente, at hos 
lavtstaaende dyr, hvor flugt- og af· 
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værgebevægelser er rene reflekser, 
der altid forløber paa samme maa
de, medens evnen til at gøre erfa
ringer overhovedet ikke findes, at 
der er smærtesansen meget svagt 
udviklet eller eksisterer overhove
det ikke, fordi den vilde være uden 
betydning for orgal1ismen. 

Hos de koldblodige hvirveldyr 1"\1' 

det temmelig sikkert, at der eksi
sterer nogen smærtesans, men lige 
saa sikkert, at den er svagt udvik
let. Jeg har en gang haft lejlig
hed til at se unge mennesker pilke 
ulke i fuldkommen klart valld, hvor 
alle dyrenes bevægelser kunde iagt
tages. Det var en yderst raa sport. 
Ulkene blev, naar de kom op, revet 
af pilkene og kastet ud igen, flere 
af dem frygteligt lemlæstede og 
med indvoldene slæbende efter sig. 
Men det gjorde ikke m(')re indtryk 
paa ulkene, end at de, forsaavidt de 
overhovedet kunde svømme, straks 
paany svømmede hen og kastede 
sig over de blanke pilke. Det var 
klart, at der ikke kunde være tale 
om nogen væsentlig smærte*). Paa 
den anden side reagerer frøer paa 
en saadan maade overfor paavirk
ninger, at man bestemt faar ind
tryk af, at de er i stand til at føle 
nogen smæde, selv om endog me
get alvorligebeskadigelssr ikke for
hindrer dem i at bevæge sig livligt. 

Om de hvirvelløse dyr er det 
meget vanskeligt at komme til helt 
sikre slutninger, men jeg ihvertfald 
har ikke truffet noget fænomen, 

*) Senere tilføjelse: I »Nature« har 
jeg fundet følgende iagttagelse: Smaa 
tropiske tudser, der formentlig bl. a. 
lever af lysende insektlarver, snapper 
og sluger med begærlighed glødende 
cigaretstumper eller smaa glødende træ
kulstykker, samme tudse endog 2-3 
gange i træk. 

der tydede paa, at Insekter, Snegle, 
Orme o. s. v. var i stand til at føle 
smærte, og det er meget vanske
ligt at se, at besiddelse af smærte
s::;.ns kunde være dem til nogen væ-
sentlig nytte " 

Det forekommer mig, at disse 
U dtalelser af en Autoritet som Pro
fessor Krogh er af stor Interesse 
for os alle, og de giver Forklaring 
paa adskilligt, som tidligere har 
været os ret uforstaacligt; naar f, 
Eks. Gedden efter at have taget 
den ene Metalblink, med Munden 
fuld af Kroge, straks efter styrter 
sig over den anden Blink, eller naar 
den lille Aborre, :vi kaster ud, og 
som har mistet øjet ved Krogens 
Udtagelse, kort efter bider paa igen, 
saa har vi nu faaet Forklaringen: 
de føler ingen væsentlig Smerte! 

(Lystfiskeri-Tidende). O. W. 

Temperaturens Indvirk
ning paa Fiskeriet. 

--0-

Af Paulur Schiemerez, Friederichs
hagen. 

(Deut. Fisch. kon.) 
Hvis vi vil udnytte vort Fiskeri 

paa bedste Maade, maa vi kende 
alle· de Forhold der har indvirket 
paa det, for at vi derigennem kan 
komme til at raade Bod paa even
tuelle Fejl ved Bedriften. At saa
ledes f. Eks. de vekslende Tempe
raturforhold spiller en stor Rolle i 
vore Fiskevande derom er der in
gen. Tvivl. Skønt jeg ikke indbilder 
mig at kunne fortælle Fiskerne no
get særlig Nyt i denne Forbindelse, 
saa betaler det sig dog at sammen
holde alle de Omstændigheder, vi 
allerede kender og studere dem 
nøjere. 

Allerede før Fisken bliver født 
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har Temperaturen stor Indflydelse 
paa den, thi alle vore Fisk leger 
d. v. s. lægger deres Æg ved en 
bestemt Vandtemperatur. Ved An
sættelsen af Fredningstiden for Fi· 
skene skelner vi derfor ogsaa mel· 
lem Foraars- og Vlnterlegerne. Fi
skeriet af begge Slags er forbudt 
paa en bestemt Aarstid. Til Vin
terlegerne hører saaledes Laksen, 
Ørreden, Knuden m. fl. Knuden le
ger i Tyskland i Januar Maaned. 
altsaa omtrent paa den koldeste 
Aarstid. J eg har ikke nogen ind
gaaende Kendskab til dens For
plantning. Det er imidlertid paa
faldende at Æggene i Sammenlig
ning med de andre ViBterlegere er 
meget smaa, saa deres Udvikling 
rimeligvis tager lang Tid. Hos de 
andre Vinterlegere, som tilhøre Lak· 
sefamilien, finder vi, at de i Almin
delighed lege, naar Vandet bliver 
nogenlunde afkølet. Da 0rredvan
dene imidlertid har en meget for
skellig Temperatur, saa maa vi ikke 
forundre os over at 0rredens Le
getid i de forskellige Fiskevande 
veksler en Del. 
Vi har saaledes Vanddrag hvor 01'
rederne hovedsagelig lege i den 
sidste Halvdel af Oktober, i andre 
derimod i første Halvdel af Decem-
~ber. Ja, der findes Elve, som ikke 
ligge i sædig stor Afstand fra før
nævnte, hvor Legetiden først ind
træffer i Februar. Det vilde være 
meget interessant en Gang at fore
tage en systematisk Undersøgelse 
heraf. Hos de Fisk, som lege' om 
Foraaret altsaa de fleste Ferskvands
fisk, veksler Legetiden i samme 
Vanddrag efter Vandtemperaturen. 
Aar med tidlig Varme indtræder 
Legetiden før, og omvendt. Ja, hvis 
Fiskene paa Grund af tidlig Op-

varmning af Vandet har forberedt sig 
paa at begynde Legen og der da 
pludselig indtræder koldere Vejr, 
eaa afbryder Fiskene' ogsaa disse 
Forberedelser til Legen, og Legen 
bliver ikke til noget det Aar. Un
der saadanne Forhold kommer det 
her omhandlede Vand til at mang
le en hel Aargang Fisk. Vi ser 
saaledes at Fiskene fordrer en be
stemt Vandtemperatur for at lege. 

Vinterlegerne vil have koldt Vand, 
Gedden derimod forlanger en lidt 
højere Temperatur; derefter kom
mer Aborren og de med den be
slægtede Fisk, saa Skallen, Løjen 
o. s. v. 

Suderen forlanger temmelig varmt 
Vand, Karpen en endnu højer Tem
peratur. 

Det maa saaledes ogsaa tilskri· 
ves Temperaturens Indflydelse, naar 
samme Slags Fisk leger til forskel
lig Tid, skønt den lever under sam
me Breddegrad. Saaledes leger f. 
Eks. Gedden paa saadanne Steder, 
hvor de kan komme op i Grøfter 
og paa oversvømmede Enge i man
ge Tilfælde allerede i Februar Maa
ned, men i Søerne, hvor de store 
Vandrnasser først langsomt bH ver 
opvarmede, først i April, ja under
tiden først helt hen i Maj Maaned. 

Sel ve Fiskeæggets videre U dvik
ling er ogfoaa i høj Grad afhængig 
af TemperaturforholClene. Hos Ør
reden, som leger om Vinteren, ta
ger Udklækningen saaledes lang 
Tid. Man har kunnet opstillil den 
Formel, at 0rredægget behøver 500 
Uagsgrader til Udklækningen ved 
en Grad Celsius. Jo varmere Van
det er, desto hurtigere foregaar 
Udviklingen; ved en Vandtempera- , 
tur af 10 Grader Celsius kommer 
Fiskeyngelen allerede frem efter 
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50 Dages Forløb, ved 5 Grader ef
ter 100 Dages Forløb o. s. v. Hvis 
altsaa Vandet hele Tiden kun hav
de en Temperatur af en Grad Cel
sius, saa behøvede Ægget til sin 
Udklækning med et rundt Tal et 
helt Aar og 41/2 Maaned, medens 
det ved en konstant Vandtempera
tur af 10 Grader ikke behøvede 
mere end to Maaneder dertil. 

Denne Omstændighed frembyder 
store Fordele for Ørred opdrætteren, 
som derved har et Middel i sin 
Haand til gennem Reguleringen af 
Vandtemperaturen at fremskynde 
eller forsink e Æggets Udvikling. 
Man anvender i Almindelighed en 
Vandtemperatur af tre til fire Gra
der og opnaar dermed at Ægget 
klækkes paa fire-fem Maaneder 
paa den Tid, hvorpaa man ønsker 
at have Yngelen færdig. Ved at 
afkøle Æggene stærkt med Is kan 
man hæmme Udviklingen saa meget, 
at de taaler lang Transport uden 
at klækkes. Paa denne Maade har 
man transporteret 0rredæg fra Tysk
land til Chile. Æggene sendtes 
først med Jernbane gennem Tysk
land til en Havn, omladedes der 
paa et Skib, som gik forbi Syd
amerik as Sydspids og derefter N ord 
paa til det naaede Chile. Der los
sedes Æggene og førtes ad Jern
banen op til Bjergene, hvor de paa 
Lastdyr transporteredes op til Bjerg
bækkene. 

Men ikke alene vore Vinterlege
res Æg el' afhængige af Tempera
turforholdene, det samme gælder 
ogsaa for Fisk, som lege om For
aaret. Lad os til Ex. tage Karpen. 
Dens Æg behøver ved køligt Vejr 
undertiden ti Dage for at blive ud· 
klækkede, medens tre- fire Dage er 
tilstrækkeligt i varmt Vejr. Jeg 

har selv en Gang faaet dette kon
stateret. Den 18. Maj udsattes Le
gekarperne i Legedammen, og den 
21. Maj, altsaa 3 Dage senere, vare' 
Æggene ikke alene udklækkede, 
men Yngelen var allerede kraftig 
og vel ud viklet. 

Hvis der nu indtræffer køligt Vejr, 
naar saadanne Æg lægges, saa for
styrres de naturligvis helt og hol
dent, og jo længere Klækningstiden 
varer, desto flere Æg forsvinder, 
som et let Bytte for deres Fjenders 
Efterstræbelser; dette kan andda 
gaa saa vidt, at der kun bliver nog
le ganske enkelte tilbage, og der
for klækker vi ogsaa 0rredæg, som 
behøver saa mange Maaneder til 
sin Udvikling, under vor Beskyt
telse i Klækkeanstalten<> Apparater. 
Dette kunne vi naturligvis ogsaa 
gøre med andre Fisk, f. Eks. Ged
dens Æg. 

(Fortsættes). 
(Från Skog och Sjø). 

Fiskemarkedet. 
-0-

Gammelstrand. 
Nedenanførte Gennesnitspriser i 

Øre pr. kg er betalt fra 18/7 __ 23/7 

1921. 
En gros En detail 

Aal pr. kg 3,20 3,60 

London, E. L. Salomonsen & Co. 
skriver den 22. Juli: 
Priserne var: 

Aal, smaa 12 sh 6 d-20 5h pr. draft* 
- mellem 17 - 6 - --30 - -
- store 27 - 6 - -40 - -

Lax 2 - pr. Pd: 
Karper, store 1 sh 
Brasen 8-9 d 
Gedder 8 -

*) eng. draft = 9 kg. 
(Dansk Fiskeritidende). 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

øjneæg, y Dgelog Sættefisk i alle Ør redarjer 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c58~9d8f( Øamf(ullur. 
Telegr,-Adr.: 
Dal:nkultur, 
Lunderskoy . 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

...................................................... ..................................................... . 
i Fiske'ridirektwl' i i az'slie1.'iinspelitø1.', (};lagiste1.' i 
~ .Mortelis'eli, ~ ~ . (301'· f!øjting, ~ 
! Vestmannagade 1, E æ .epliliesfjofmaf!e 3 .!:il, i . . . . 
i København O. i i 3Cø6en§avn. ~ ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lun!Ierskov. 

tilbyder prima 8jneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Boniteringen af vore 
Damme. 

Fra Lederne af den svenske For
søgsstation ~or Ferskvandsfiskeri 
"Aneboda" Dr. phi!. Harald Nord
qvist har vi netop modtaget et stort 
og meget interessant Værk, som er 
udgivet paa Tysk og hedder: 

Studien iiber Das Teichzooplankton. 

Undersøgelserne, der ligger til 
Grund for dette Arbejde, gaar ud 
paa at vise, dels hvor meget dy
risk Plankton (Svæv), der findes i 
1 cbm. Vand i vore Damme til de 
forskellige Aarstider og dels denne 
Planktons Sammensætning i de for
skellige Aarstider. 

Formaalet med disse Undersøgel
ser har været at søge at finde et 
Middel, ved Hjælp af hvilket man 
paa en let og lidet indviklet Maade 
kunde faa ,konstateret, hvormeget 

Fiskenæring en bestemt Dam inde
holdt. Dette skulde' ske ved at 
udtage nogle Stikprøver Plank
ton og ved Sammenligning med en 
skematisk Inddeling, der var for
fattet under videnskabelig Vejled
ning, skulde Praktikeren saa selv 
kunde bonitere sine Damme, eller 
de Damme, han ønskede at vide 
nærmere Besked om. 

Andre Forskere som Walther og 
Zacharias har i tidligere Arbejder 
sIa aet til Lyd for en lignende An
skuelse og selv Schiemenz, som ellers 
ikke har vist megen Tiltro til Plank
tonboniteringen indrømmede dog, 
at Mængden af Planktonorganismer 
pr. Kubikcentimeter har sin Inte
resse medens Individernes Art spil
ler en underordnet Rolle. 

I Sustas grundlæggende Arbejde: 
"Die Ernahrung des Karpfens und 
seinen Teichgenossen. " Stettin 1898 
og i Schiemenz Arbejder henholds
vis: "Uber den Wert des Auftrie
bes (Planktons) als Fischnahrung 
und zu Bonitierung von Karpfen
teichen" og "Teichwirtschaftliche 
Streitfragen" fastslaas det imidler
tid med stor Bestemthed, at Plank
ton spiller en langt ringere Rolle 
som Karpenæring end Bundens og 
Breddens Fauna. Karperne fore-
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trækker saaledes Bundens Fauna 
langt for Planktonet. 

Som Eksempel paa Planktonmæng
den i Anåbodas Damme skal vi an
give følgende Tal, som repræsente
rer Prøver, der er taget med lige 
lange Nættræk: Juni (20 Prøver) 
12,25 cem, Juli (22 Prøver) 11,2 
cem, August (25 Prøver) 11,8 cem. 
Alle Prøverne er taget i Aaret 1918 
og viser, at Planktonmængden har 
været relativt den samme i de tre 
anførte Maaneder. 

Dr. Nordqvist udtaler som sin Over
bevisning, at Planktonet som Kar
pefoder først kommer i anden 
Række d. v. s. efter Bundfaunaen. 
Hvor der 'derfor er en rig Bundfauna 
æder Karperne meget lidt Plank
ton (Svæv), og kun hvor Bundfau
naen er fattig tager de til Takke 
med Planktonet. De to-aarige Kar
per danner dog maaske en Undta
gelse fra denne Regel, idet Dok
toren i Aneboda har iagttaget at 
Karperne af denne Størrelse tager 
en betydelig Mængde Planktonnæ
ring til sig. Som Resultat af sine 
Undersøgelser mener Dr. Nordqvist, 
at man ikke kan basere en Boni
tering paa Mængden af tilstedevæ
rende dyrisk Plankton, fordi en stor 
Del af det ikke udnyttes som Fi
skenæring, og fordi Mængden af det 
varierer saa meget de forskellige 
Aar. - Derimod er Doktoren af 
den Anskuelse, at skal der foreta
ges en kvantitativ Bonitering af en 
Dam, saa maa denne hellere tage 
Sigte paa at undersøge Mængden 
af det forekommende Phytoplankton 
(Plantesvæv), fordi Bundfaunaen, 
som Karper hovedsagelig lever af, 
i langt højere Grad er henvist til 
at ernære sig af Plantesvæv end 
af dyrisk Svæv. I Slutningen af sin 

Afhandling gør Dr. Nordqvist en
delig opmærksom paa, at man ved 
Boniteringen af et Fiskevand maa 
medtage mange andre Faktorer end 
Svævet i Vandet, for at kunne danne 
sig et nogenlunde troværdigt Bil
lede af vedkommende Fiskevands 
Indhold af Fiskenæring. Saaledes 
de chamisk-physikalske og topogra
fiske Forhold, Fiskevandets nærme
ste Omgivelser, Bundfaunaen, høj- ~ 

ere Damflora osv. 
Som man ser, er det et overmaade 

kompliceret Arbejde, at komme blot 
nogenlunde til Bunds i alle de Spørgs
maal, ~om stiller sig i Vejen for 
Opnaaelsen af en paalidelig Boni
tering af et Fiskevand. 

Dr, Nordqvist fortjener dog stor 
Tak, fordi han ved sit dygtige Ar
bejde har formaaet at skaffe Klar
hed over nogle af de 'vigtigste Spøl'gs
maal, som optaarner sig, naar man 
vil bedømme et J<'iskevands Godhed. 

Red. 

De norske 
Ferskvandsfiskerier. 

Fra Fiskeriinspektøren fra de nor
ske Ferskvandsfiskere har Redak
tionen modtaget Beretning om det 
. norske Ferskvandsfiskeri for Aaret 
1920 og Statistik over Laks- og Sjø
ørretfiskerierne for] 918. Inden vi 
gaar over til at give et kort Re
sume af Beretningen, vil vi gerne 
have Lov til at komplimentere den 
nye Inspektør for de norske Fel'sk
vandsfiskerier Hr. Aagaard fordi han 
har formaaet at faa Beretningen 
saa rettidig frem, som det er sket 
i dette Tilfælde. I et Land med 
.en saa uhyre Udstrækning, som Nor
ge, forstaar man, at dei kan have 
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sine Vanskeligheder at faa alle Uno 
dersøgelser og Indberetninger af
sluttet saa betids, at de samlede 
Resultater allerede kan foreligge 
i trykt Tilstand i August Maaned. 
Resultatet tjener derfor ogsaa In
spektøren til megen Ære. 

Angaaende selve Beretningen 
skal vi fremhæve Hr. H. Huitfeldt-

~. Kaae Undersøgelser over Ørredens 
VækstforhoJd i forskellige norske 
J!'iskevande, samt Studier over AI
dersforhold og Væksttyper hos nor
ske Ferskvandsfisk. 

Ligeledes skal her omtales For
søgsleder Dr. Knut Dahls Under
søgelser angaaende de norske Fi
skevandes Produktionse~ne, og Næ
rings dyrenes Udbredelse m. m. 

Angaaende Opsynet med Laks- og 
Havørredfiskerierne, saa talte dette 
i Aaret 1920 iaIt 417 Personer, her
til medgik en Udgift paa 45,335,40 
Kr. Med Hensyn til Udklækningen, 
saa fordeltes den i 12 Apparater, 
hvori der blev udklækket 1,668,700 
Stk. Yngel. - Af disse var 107,200 
Ørred, Resten Laks. 

Som Statsbidrag til Drift af pri
vate Udklækningsapparater ved Laks
elve er der i Aaret 1920 udbetalt 
Kr. 2,129,00. 

For at faa Statsbidrag maa Ved
kommende indgaa paa følgende Be
tingelser. 

1). At der i vedkommende Ud· 
klækningsapparat nedlægges et or
dentlig befrugtet Rognparti af 
mindst 1000 Rogn af Laks, Ørred, 
Kildeørred eller Stalling, eller af 
mindst 5000 Rogn af Helt eller Ma
riner for hver Krone af Statsbi
draget. Undtagelsesvis kan noget 
større Bidrag ydes, men paa Grund 
af Bevilgningens Knaphed bliver Bi
draget mindre end foran nævnt. 

2). At der senest 14 Dage efter 
endt Rognnedlægning sker Indbo" 
retning til Inspektøren om den af 
enhver Slags Fisk nedlagte Mængde 
Rogn, udtrykt i Litermaal. (Maa
lin gen bør helst foretages efter at 
den befrugtede Rogn har henstaaet 
en Times Tid i rent Vand, hvilket 
hældes af, naar Maalingcn skal ske. 
I hvert Fald maa det udtrykkelig 
oplyses, om Maalingen er sket paa 
anført Maade eller straks efter Be
frugtningen ). 

3). At Apparatet holdes i for
svarlig Stand, og at der med det 
!lamme føres forsvarligt Tilsyn, ind
til Yngelen paa forsvarlig Maade 
er sat ud. 

4). At der inden Udgangen af 
J UDi Maaned udsendes til Inspek
røren Meddelelse om det Antal Yn· 
gel af hvert Slags, der er udklæk
ket, samt Oplysning om, hvor Yn
gelen er eller agtes sat ud. 

5 ). Yngel a.f forskellige Sorter 
af Ferskvandsfisk maa i Apparaterne 
holdes adskildt paa saadan .l\faade, 
at ufrivillig Sammenblandinl{ af Yn
gel ikke kan finde Sted. 

Som Statsbidrag til Drift af pri
vate Udklækningsapparater i Ind
landsdistrikterne er der i 1920 ud
betalt Kr. 3,880,00. 

Til Udsættelse af Fisk i fisketom
me eller fiskefattige Vande har Sta
ten i 1920 givet et Bidrag af Kr. 
3,400. Red. 

Havfiskeriet atter 
lammet. 

-0-

Thyborøn, den 16. Juli. 
Afvigte Uges søgaaende Fiskeri 

bragte et smukt Udbytte, nemlig fra 
4000 til 18,000 Pund Kuller ellet 
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gennemsnitligt 10,000 Pund pr. Kut
ter; men Afsætningen synes kun at 
skulde bringe Tab. Hovedparten ind
ladedes i Eksportskonnerten, der 
denne Gang dirigeredes direkte til 
London, fordi Priserne paa de øv
rige engelske Pladser er usle. En 
Kutter gik direkte til Cuxhafen med 
ca. 20,000 Pund, hvilken Last kun 
udbragtes.i ca. 9000 Rm., og en 
Vognladning gik til Kiel, den solg
tes for 1 Rm. for større og 1/2 Rm. 
for mindre Kulle,r pr. Pund - i 
begge Tilfælde stort direkte Tab 
for Fiskerne, da der bliver bety
deligt Efterkrav paa Fragt og Pak
ning. 

Der er in t,et Bud at opdrive paa 
HavfiSk, . og alle tætte Kuttere er 
derfor 'foreløbig lagt op - midt i 
den bedste Fisketid og trods den 
store Rigdom paa Fisk. Dette er 
en Misere af saa høj Rang, at alt 
tidligere i vort Fiskeris Historie 
distanceres. 

Der øjnes kun een eneste Mu
lighed for, at dette betrængte Er
hver atter kan komme i Arbejde, 
og det er en Ændring af Eksporten. 
Man har her forespurgt om Priser 
i England for tyske Dampere, pas- . 
seude for en saadan Eksport her
fra, og det viser sig, at Dampere 
der kan laste ca. 2000 Kasser Fisk 
og gaa med en Hurtighed af ca. 
10 Knob, kan købes for 3-4000 
Lst. Den nuværende Fiskeeksport 
her fra Landet er alt for dyr og 
upraktisk. Den gaar fra Bane til 
Skib og igen til Bane og derefter 
paa Vogn. Fisken maa fremtidig 
føres direkte til Markederne. Og 
er saaledes Londons Marked ikke 
godt, maa Fisken dirigeres til Fran
krig, ltvilket Land formentlig for 
Tiden bydel' os de bedste Kaar; 

men vi kan ikke udnytte dem, da 
vi ikke kan faa Fisken hurtig og 
billig nok dertil. 

Det siger sig selv, at vore Fi
skere ikke selv kan rejse den Ka
pital, der skal til for at sætte to 
saadanne Dampere ind paa Ruten 
her. Men der vilde næppe være 
nogen videre Risiko for Staten ved 
at 8tille ca. 150,000 Kr. til Dispo
sition, da Skibene, indkøbt til Ti
dens Priser, vel nok skal kunne 
redde deres egen Værdi. 

Naar man paatænker, hvad Sta
ten maa bløde til de Vestkysthavne, 
som nu er under Arbejde, og som 
ingen k an se, at vi for Tiden har 
Spor Brug for eller i en overskue
lig Fremtid vil faa Brug for - saa 
er det sikkert· fuldt forsvarligt at 
stille disse Arbejder IDest mulig i 
Bero og i Stedet yde et beskedent 
Bidrag til Etableringen af en Eks
port fra en Havn, der er i Drift, 
og som kun mangler en· saadan for 
at komme til fuldt ud at virke ef
ter sin Hensigt. Tilmed ar en saa
dan Støtte det eneste, der atter 
kan faa vort søgaaende Fiskeri i 
Gang. Intet andet kan her hjælpe; 
men det er da heldigvis kun me
get beskedne Summer, det her dre~ 
jer sig OID, saa smaa Ofre, at det 
af vort Land haardest prøvede Er
hver skulde synes berettiget til at 
kunne gøre Regning paa denne 
Haandsrækning under den nuvæ
rende fortvivlede Situation. 

(Dansk Fiskeritidemie). 
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Temperaturens Indvirk
ning paa Fiskeriet. 

-0-

Af Paulus Schiemerez, Frederichs
hagen. 

(Deut Fiseh. korr.) 
I den forrige Artikel vil vore 

Læsere erindre, at vi sluttede med at 
omtale Udklækningen af Fiskeæg
get under beskyttede Forhold. Vi 
skal herefter gaa over til en kort 
Omtale af den spæde Fiskeyngel: 

Paa sin fortsatte Vej gennem Li
vet behøver vor lille Fisk en stor 
Mængde Føde. I varme Aar er der 
gerne rigeligt med Næring, især
deleshed naar der samtidig har været 
rigeligt Nedbør. Er det derimod 
koldt, saa skabes der kun ringe 
Næring, Fiskene sulte og vokse ikke 
ordentlig. Et saadant daarligt Aar 
havde vi i 1919. - Mange Vand
drag var saaledes ganske blottede 
for Yngel af de Fiskearter, som 
leger om Sommeren, og de andre 
Fisk, isærdeleshed de yngre, var 
saa magre, at det var helt bedrø
veligt at se paa. 

Varmen er, som vi allerede har 
set, god, men det kan ogsaa blive 
for meget af det gode. En lang
varig, trykkende Hede, som ofte 
staar i Forbindelse med en ringe 
Vandmængde, kan blive yderst far
lig for Fiskene, særlig paa Grund 
af at disse to Faktorer tilsammen, 
kan give Anledninger til Iltmangel 
i Vandet. Som bekendt fordrer Fi
skene ligesaavel som de varmblo
dige Dyr et vist Kvantum Ilt for 
at opretholde Livet. Vandet opta
ger imidlertid Ilt i Forhold til dets 
Varmegrad. Bliver det for varmt, 
gaar Iltindholdet i Vandet saa langt 
ned, at Fiskene kommer til at lide 

af Aandenød, og det kan gaa saa 
langt ned, at de ligefrem kvæles. 
Dette er dog mest ~l'ilfældet i smaa 
sumpige Vandsamlinger. Men og
saa i større Fiskevande, som Weser, 
Ems og Elben, kan man se Virk
ningerne af Mangel paa Ilt. 

Hen paa Højsommeren trækker 
Fiskene sig tilbage fra visse Om
raader og vandre til andre Steder, 
hvor Fiskeren maa følge med, hvis 
han vil gøre sig Haab om at faa 
noget. Hvor stor en Rolle disse 
Forhold spiller i Søerne, er endnu 
ikke tilstrækkeligt oplyst. Efter 
mine Undersøgel!:'cr virker allerede 
en Nedgang i Iltmængden til 2,5 
kbem. paa Literen ubehageligt paa 
vore vilde Fisk. 

Sammen med en langvarig, stærk 
Hede følger i Reglen en Tilbøie
lighed til ~'ordenvejr. Dette har 
ogsaa en stærk Indflydelse paa Fi
skenes Velbefindende. Fiskene bli· 
vel' urolige og nervøse, hvis jeg tør 
udtrykke mig saadan. N aar Talen 
er om Karper, saa kan man alle
rede tidlig om Morgenen se, om 
det i Dagens Løb eller den følgende 
Nat skal blive Tordenvejr. Det er 
i den Henseende rigtige Vejrpro-

. feter. 
Men Temperaturen indvirker og

saa paa dem i al Almindelighed. Jo 
varmere det er, desto livlige re er 
Fiskene, og jo koldere det er, de
sto træge re bliver de. Enhver Fi. 
sker ved ogsaa, at Fangsten er 
ringere i køligt Vejr end i varmt 
Vejr. I køligt Vejr bliver Fiskene 
mere letargiske, gaar ikke saa gerne 
i Ruserne, fordi de saa æde min~ 
dre og derfor ikke behøver· sall. 
meget Bevægelse og Vandombytte. 

Det er især Optagningen af Næ
ring, som paavirkes af det kølige 
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Vejr. Dette ved Fiskeavleren og- var udmærket, hvis Fiskerne vilde 
saa meget godt og giver derfor fremføre Beviser herfor. I Bas
ved køligt Vejr sine Karper mindre sinernei "Landsanstalt ftir Fischerei" 
Foder, og han ved paaForhaaud, plejede Aalen at holde op med at 
at Karpernes Tilvækst flr meget indtage l"øde h~n i September Maa
ringere i en kold Sommer elld en ned og ikke begynder dermed igen 
varm Sommer. før i Begyndelsen af Maj .. Her an-

Med Hensyn til vore Damfisk vendtes dog Vandledningsvand. 
har man temmelig god Rede paa Reduceringen i Livsenergi som 
under hvilke Temperaturer de æde en Følge af Nedgang i Tempera
lidt eller meget. Den gunstigste turen har ogsaa en vis Betydning 
rremperatur kaldes Optimum. Denne for Fiskefangsten. Saaledes gæl
ligger t. Ex. for Karpernes Ved- der det f. Ex. som Regel, et Kar
kommende ved 23 Grader Celsius pen ikke gerne lader sig fange med 
og for Ørredens Vedkommende ved Vaad før Vandtemperaturen er 
15 til 17 Gr. C. Bliver Vandet sunket under 4 Gr. C. Den, Bom 
koldere, saa aftager Ædelysten, det altsaa opdrætter Karper i sin Sø, 
samme er Tilfældet, hvis det bliver bør ikke begynde Vaadfiskeriet før. 
varmere. Derfor bør man ogsaa Overmaade tydeligt giver Tem
holde op med Fodringen af 0rre- peraturens Indvirkning paa Fiskene 
derne, hvis Temperaturen gaar op sig til Kende om Vinteren, idet de 
til 22 Grader. skifter Opholdssted for at undgaa 

Deraf kommer det ogsaa, at de Vinterens Ubehageligheder saasom 
fleste Fisk om Vinteren har meget Is og stærke Strømme. Fra og 
daarlig Ædelyst, og hvis de hører med Høstens Indtræden foregaar der 
til ældre Aargange, ganske indstille. i Søerne en almindelig Vandring af 
Optagningen af Føde i Januar og alle de for Fiskene madllyttige 
Halvdelen af Februar, alt eftersom Dyr, saavelsom af Fiskene selv, ud 
Temperaturen stiller sig. paa de større Dybder. Der er de 

Angaaende vore vilde Fisk er i Sikkerhed og kan opholde sig i 
man ikke tilstrækkelig kendt med Fred for Isen og den stærke Kulde 
Optimum for Optagningen af Næring. Derpaa beror det, at Vaad:fiskeri 
Man tager dog vist næppe fejl, hvis ofte giver saa godt. Medens Fi
man formoder, at Skallerne i Al- skene om Sommeren, hver efter 
mindelighed forholder sig paa sin Art, er fordelte paa forskellige 
samme Maade som Karperne, Steder i Søen og ofte forandre Op. 

Om Aalen ved man, at den om holdssted, til Exempel Brasen, saa 
Vinteren overhovedet ikke tager samle de sig om Vinteren allesam
Næring til sig. Fiskerne mener men paa Dybet og kunne forholds
endda, at Analaabningen vokser til vis let fanges der, med Undtagelse 
i denne Periode. Dette er imid- af de Fisk, som begive sig til Vin
lertid ikke rigtigt. Der findes Fi- tergemmesteder Bom AsIen og Su
skere, som er af den Mening, at derne. 
det ikke kan nytte noget, at lægge Fra Midten af ·Februar begynder 
Kroge ud naar Vandtemperaturen Vandet i Søerne at opvarmes fra ne
synker ned under 10 Gr. C. Det, den, ligegyldigt hvilken Tempera-
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tur, som hersker oppe i Luften, og 
selvom der ligger tyk Is. Saa 
begynder-Dyreverdenen og dermed 
Fiskene paa dtlres Vandring ind 
mod Bredderne. Ved den Tid tæn
ker isærdeleshed den store Gedde 
pall. at begynde Legen og kommer 
ligeledes ind -mod Bredderne. Sall. 
er det den rigtige Tid at fange de 
rigtige Kæmpegedder, som man 
ellers sjældent faar Lejlighed til 
at faa fat i. 

Ligesall. paafaldende er Vinter
kuldens Indvirkning paa Floderne. 
Her dannes Bundis ved streng 
Frost i strømmende Vand, og den 
holder Fiskene ganske naturligt 
ikke meget af; de trækker derfor 
bort fra saadanne 8teder med stær
kere Strøm til roligere Steder, som 
Damme, Bugter, Sluser og indby
der her Fiskeren til Fangst. Saa
danne rolige Steder danner i Vir
keligheden derfor ogsaa en Slags 
Fælde for Fiskene. 
. Vi ser saaledes at Temperaturens 
Indflydelse pall. Fiskeriet er meget 
betydelig og at den alt efter Vand
omraadets Beskaffenhed kan virke 
gunstigt eller det modsatte, og Fi
skeren bør derfor ogsaa sall. vidt 
mulig udnytte disse Forhold. 

Hvor dybt Temperaturforholdene 
kan gribe ind i Fiskeriet, har vi 
set denne Vinter. Pall. Grund af 
Mangelen pall. fast Is var det al
deles umuligt at drive Fiskeri med 
Vaad, hvilket vi har set ovenfor 
har sin særskilte Betydning. 

Vi har pall. Grund af Mangelen 
pall. fast Is sidste Vinter saaledes 
været afskaarne fra ved Isfiske 
- at regulere vor Fiskebestand 
efter vort Ønske og saaledes som 
et rationelt Fiskeri kræver det; 
desuden har vi, af samme Aarsag 

mistet en Fortjeneste, som vi haa
bede paa. Ganske vist kan vi fange 
Fiskene senere hen, men vi skulde 
bruge dem nu, og hVert yderligere 
Lev~aflr gør de store Fisk mindre 
rentable. 

Fiskeriet med Vaad i aabent Vand 
har ogRaa været umuliggjort sidste 
Vinter, idet der altid dannedes en 
svag Isskorpe, som hindrede den 
Slags Fiskeri. 

Temperaturen spiller altsaa en 
stor Rolle for vort Fiskeri; det er 
derfor ogsaa af stor Interesse at 
følge Temperaturens Svingninger 
Aaret rundt og sammenligne dem 
med Udbyttet af Fiskeriet paa de 
forskellige Aarstider . 

• (Från Skog oeh Sjø). 

Fiske- og Darkedsberetning 
for Ind- og Udland. 

Gammelstrand ~JJf.arkedet. 
N edenunførte Gennemsnits)? rises i Øre 

pr. kg er betalt i Ugen lis til 6/S 1921. 
En gros En detail 

Aal 300 400 
London, E. L. Salomonsen & Co. 

skriver 4. August: Nu er det køligere 
og vi har haft lidt Hegn, og Fiskemar
kedet er ogsaa nogenlunde og bliver 
maaske bedre. Men Aalemarkedet er 
sløjt, men Aarsagen er, at der kommer 
Aal fra alle Kanter, saa at Markedet 
overfvldes. iaJtfald hvis de store Priser 
skal "oprelholdes. Er de smaa Priser 
tilstrækkelige, saa er der ikke noget i 
Vejen, men det er de vel næppe. Store 
Aul er i forholdsvis gode Priser. 

Priserne var: 
Aal, smaa 8-15 sh pr. draft*) 
- mellem 12 sh d-25 sh. 
- store 25 - -40 -

Laks 2 sh 6 d pr. Pund. 
Karper 1 sh 
Brasen, store 10 d. 
Gedder 9 -
') ca. 9 kg. (Dansk Fiskeritidende). 

IJrllJlkl,tltur." 
En ung Mand søger Plads straks el

ler til 1ste November paa et Damfiskeri 
for at sætte sig ind i Pasning af Fiske
damme og Ægudklækning, er villig til 
at hjælpe ved alt forefaldende Arbejde. 
Billet, mrkt. »DamkuItur«, modtager 
Bladets Kontor. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Su"der 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Ynuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
. sæla-es. 

&!/~!/d~1t f/)amllultur. 
felegr.-Adr, : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16, 

............................................................................................. -.............. . 
! Fisker'iilirektør æ i 3islieriinspelitør, 8Ylagister æ 

, f Aforlense1zJ il e§l' . .Eøfting, ~ . . . . 
! Vestmannagaile 1, i i .el'lilies§olmalle 3 cf)0 i . . . . 
i København c. i E 3{ø6en§avn. ! ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima øjneæg, 
Yngel og SæHefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt SæHefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser • 

• 
Portionsørred, . større Ørred, Karper ·og Suder 'købes og afhentes paa 

nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bagtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kreill. 
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En Kæmpegedde. 

Den 2. Juli fangede jeg paa Snø
re en Gedde, 130m vf'jede 13 Kilo, 
var 115 cm lang og 52 cm om Bu
gen. En Skælundersøgelse viste, at 
den kun var 8 Aar gammel. 

Den blev fanget i en Sø 4 Kilo
meter vest for Hobro. 

Som Agn brugtes en 10 cm lang 
Karudee og en lille dobbelt Krog. 

Søen er paa ca. 10 Td. Land, har 
hverken Tilløb eller Afløb, men fed 
leret Bund, med stor Bevoksning 
af Rokker og lidt Rør. Søen er 
temmelig flad, har højst et Par Me
ter Vand. 

Vi er 7 Lystfiskere, som i 1912 
forpagtede Søen. Den Gang var 
der kun Skalle og Karudser i den. 
Vi udsatte 90 Stk. 12-15 cm lange 
Gedder, som overflyttedes fra Glen
strup Sø og 5000 Stk. Geddeyngel 
frå Brahetrollehorg, 500 Stk. 2 Aars 
Karper, 200 Stk. 2 Aars Suder og 
5000 Stk engelsk Aalefaring. 

Der fanges nu foruden Gedder, 
Karper paa 2-21/2 kg, Suder paa 
0,75 kg og Aal paa 0,25 og 0,35 kg 
pr. Stk. For at faa Gedden bjær
get ind gik jeg i Land og fik den 
ind paa et fladt, sandet Sted. 

Da Gedden var trættet tilstræk
keligt, trak jeg den ind saa langt 
den kunde flyde, og min Fætter 
satte en lille Ketsche!' ind om Fi
skens Hal ep arti, i det han samtidig 
sparkede den i Land. 

Snøren var ikke tyk, saa der var 
Grund til at udvise stor Forsigtig. 
hed, og' det var heldigt, at jeg gjor
de det, for da vi løftede Fisken op 
i Snøren inde paa Land, gik Kro
gen ud. 

Det var en ualmindelig smuk Ged-

de, og alle, som smagte den - hver 
af Konsortiets Medlemmer fik et 
Stykke - var' enige om, at det 
var den bedste Gedde, de havde 
smagt, den var saa hvid og fin i 
Kødet. 

Det var et stolt Øjeblik, da jeg 
havde Gedden paa Land, det er 
den bedste Fangst, jeg har gjordt 
i de 50 Aar, .jeg har drevet Lyst-
fiskeri. 

Bie. 

Aarsagen til at Laksen 
og Laksørreden vandrer 

for at lege. 
Den franske Videnskabsmand L. 

Roule har foretaget en hel Del Un
derEløgeiser over Laksens Vandrin
ger og er derigennem kommet til det 
Resultat, at Legevandringen altid 
sker fra et Vand med mindre Ilt
indhold til et Vand med større IDd~ 
hold af Ilt. 

Fisken holder ikke af Vand, der 
kun indeholder en ringe Mængde 
mere Ilt end Havvandet. 

Lignende Undersøgelser er fore
taget med Indsøørreden, som ogsaa 
stiger opad Elven for at lege, og har 
givet akkurat det samme Resultat. 
Ea af Genfersøens 'l.'illøb, Drause, 
har et betydeligt større Iltindhold 
end Vandet i selve Søen, og et end
nu mere slaaende Eksempel er For
holdene med to Tilløb til S~en Nan
tua. I det ene af disse Tilløb sti
ger Ørreden op i Mængde- for at 
lege, men ikke i det andet Tilløb. 
Og en Undersøgelse af Vandet viser, 
at Indholdet af Ilt er meget stort i 
det førstnævnte Tilløb, medens det 
i det andet Tilløb er lavere end i 
selvl' Søen. Disse Roules Resulta-
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ter bekræfter fuldstændig den prak- ca. 10 Maaneder, er i store Træk 
tisk vundne Erfaring fra Klæknings- denne, at man gaar gennem Nord
og Opfødningsanstalter, hvor Til- 0stersøkanalen, via England til Mid
gangen af Ilt hav vist sig at være delhavet, derefter til Madeira, ud 
et ganske nødvendigt Vilkaar for , i Atlanterhavet til 30 Gr. v. L., til
Y ngelen!> Trivsel og Velbefindende. bage til De capverdiske Øer, der-

(Norsk Fiskeritidende). næst til Kysten af Brasilien, til Far-

Den oceanografiske 
Ekspedition til 
Atlanterhavet. 

-o--
I Lørdags foretoges Prøvefart med 

Ekspeditionsskibet ,.Dana". 

I Tirsdags stod den gode Dam
per "Dana", tilhørende Kommis
sionen for Havundersøgelser", ud 
paa et omfattende oceanografisk 
Togt til Middelhavet og til Midt
Atlanterhavet under Ledelse af Di
rektøren for Carlsberg-~aboratoriet, 
Dr. phi1. Johannes Schmidt. Tog
tet, hvortil Udgifterne afholdes af 
en privat Komite, hvis Protektor er 
Hs. kgl. Højh. Prins Valdemar, og 
hvis Formand er Formanden . for 
Kommissionen for Havundersøgel
ser, Kommandør Drechsel, har til 
Formaal at søge at lægge Slutste
nen paa Dr. Johs. Schmidts bane
brydende og epokegørende Under
søgelser vedrørende Aalens F m'
plantningtorhold*), samt at drive an
dre havbiologiske og hydrografiske 
Studier - alt i Fortsættelse af de 
tidligere ved Havundersøgelses-Kom
missionens Damper "Thor" og se
nest ved Østasiatisk Kompagnis 
Motorskonnert "Dana" under Dr. 
Schmidts Ledelse foretagne resul
tatrige Studie-Ekspeditioner. 

Planen for Togtet, der vil vare 

*) Udhævet af os. Bed. 

vandet om de vestindiske Øer, til 
Sargossahavet Tanny-Omraadet 
i Midtatlanterhavet - og videre 
over Bermudas-Øerne, New Found
land og Azorererne hjem. Overalt, 
hvor Forholdene opfordrer til det, 
vil der bH ve gjort videnskabelige 
»Stationer", d. v. s. foretaget Un
dersøgelser af Havet og dets Dyre
verden. Som det vil erindres, var 
det særlig fra Atlanterhavets Dyb
der mellem de tidligere dansk-vest
indiske Øer og Bermudas-Øerne, 
den sidste ),Dana"-Ekspedition gjor
de saa interessante Iagttagelser. 

B. T. 

]'iskeridepartementet. 
-0-

Ved Dansk Fiskeriforenings sidste 
Generalforsamling har Spørgsmaa
let om Oprettelse af et Fiskeride
partement atter været paa Dags
ordenen og givet Anledning til en 
livlig Diskussion, samt Vedtagelse 
af en Resolution. 

Da Sagen har Bud ligesaa godt 
'til Ferskvandsiiskere som til Salt
vandsiiskere, skal vi nedenfor ·gen
give Dansk Fiskeritidendes Referat 
herom: 

Om et Fiskeridepartement. 
Formanden indledede om dette 

Spørgsmaal, der jo et Par Gange 
før har været for. Det saa ud, 
som der var nogen Vanskeligheder 
ved at finde en Ordning her, og 
der stilledes da Interpellationer til 
alle de lokale Rigsdagsmænd, hvil· 
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ket bevirkede, at der nedsattes et 
Udvalg paa Rigsdagen til Forhand
ling herom. I store Træk var man 
kommen til Rette om, hvordan Sa
gen skulde ordnes, og det lod til 
at det ikke kunde blive et Depar
tement, da man mente, det var for 
dyrt. Formen hængte vi os heller 
ikke i, vi ønskede blot, at det blev 
praktisk ordnet, sall. der ikke blev 
et Embedsmandsvælde. Imidlertid 
korn der nyt Valg og ny Regering, 
ogsaa en ny Rigsdag, og noget ltigs
dagsudvalg . bestaar vel ikke mere. 
Vi har nu ønsket at faa Sagen for 
Generalforsamlingen, sall. vi stadig 
har Fiskerne i Ryggen som en Støtte 
for fortsat Krav om et Kontor for 
Fiskerne. Mener de, at det frem
deles er ønskeligt, at vi faar et 
saadant Kontor, vel at mærke saa
dan, at det bliver Sagkundskaben, 
der staar foran? Landbrugsminister 
Madsen-Mygdals Tilslutning kan 
ventes, idet. han under en Forhand
ling har udtalt, at var han Fisker, 
vilde han selv stille dette Krav. 
Der er Mulighed for at faa det 
gennemført allerede i dette Finans
aar. 

Videbæk: Der er vel ikke en Fi
sker" som ikke ønsker et saadant 
Kontor. Det vil fremme mange 
Sager, som nu behandles med stor 
Langsomhed og altid har været deL 
Jeg mener, at Ønsket bør under
streges ved en Resolution af føl
gende Indhold, som jeg foreslaar 
vedtaget: 

"Generalforsamlingen retter ind
trængende Andragende til nege
ring og Rigsdag om at imøde
komme Foreningens AndrRgende . 
om Oprettelse af et Departement 

. eller et Fiskerikontor under Land-

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

brugs ministeriet (under sagkyn
dig Ledelse for alle Sager, der 
vedrører Dansk Fiskeri) - der 
direkte bemyndiges til at for
handle med de forskellige Mini
sterier om alle Spørgsmaal, der 
vedrører det danske Fiskeri." 

Sundbo: Det radikale Ministerium 
vilde nok oprette et Departement, 
rent ud sagt, fordi der var en 
Mand, som Ministeriet gerne vilde 
gøre til Departementschef. Det syn
tes nu det Udvalg paa Rigsdagen, 
for hvilket jeg var Formand ikke, 
men vi fandt nok, der var Grund 
til at oprette et. Kontor, vel ikke 
med en Departemfclntschef, men en 
kyndig Direktør. Dette mener jeg, 
Fiskerne skal holde fast ved, og 
sall. tror jeg ogsaa, det bliver gen
nemført, for baade Landbrugsmini
steren ug alle Rigsdagens Partier 
er jo enige. 

Møller, Skovshoved: Kravet er 
godt, men det bør være en praktisk 
Fisker, del' kommer i Spidsen, ikke 
en .Jurist eller cn Bogholder. 

Ingen flere begærede Ordet, og 
Resolutionen yedtoges enstemmigt. 

(Dansk Fiskeritidende). 

"Ikke bande I" 
-0-

Et lille Sommerminde. 
Lad ikke Overskriften· afskrække 

Eder! Det er ingen moralsk Lek
tie, men kun en lille fornøjelig Erin
dring fra en Sommervandring i Lap
land, som jeg selv morede mig Over 
og derfor skrev op. Vi var fem i 
Selskabet. En af os vil jeg sær
skilt fremstille for Selskabet, fordi 
hun har mest med Historien at gøre • 
Hun var Hollænderinde i 20 Aan 
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Alderen, Sygegymnast og en kvik 
og sød Kammerat. Under sine Stu
dieaar i Sverrig havde hun lært 
at tale vort Sprog fuldt forstaaeligt, 
men paa sin egen pudsige Maade. 
Blandt andet havde hun lært nogle 
af vore kraftigste "Eder", som hun 
undertiden gengav, men paa en saa 
naiv og morsom Maade, at vi andre 
fik os en hjærtelig Latter derover. 
Rimeligvis havde nogle Skælmer 
lært hende Ordene uden samtidig 
at omtale deres rette Betydning. 
Eller ogsaa havde hun, som det paa
staas at U dlændinge gør, særlig lagt 
Mærke til disse Ord paa Grund af 
deres kraftigere Betoning. 

Det var en dejlig Juliaften for 
nogle Aar sidell. Med Damper var 
vi sejlet over en af Laplands store 
Søer og havde naaet den efter
tragtede Vildmark, gennem hvilken 
vi have tænkt os at foretage en 
Vandring ind imelJem Fjældene. 

Et Stykke fra Landingspladsen 
falder en herlig, fiskerig Elv i Søen. 

Med den Iver, som følger efter 
maanedlang Vin ter, tog jeg 1\fede
stangen og skyndte mig opad den. 
Betzy, HolJænderinden, fulgte mig. 

Til de andre havde jeg ikko 
talt om min Plan, men kun, 
efterat jeg hurtig havde orienteret 
dem paa Pladsen, bedt dem koge 
The - fem er nu en Gang for 
meget til et Medetøj! Næppe var 
imidlertid Betzy og jeg naaet frem 
til Elven og jeg havde faaet.ordnet 
mit lille Fisketøj, før de efterladte 
unge Piger hoppede frem af Skoven 
bagved os. 

De havde lagt Mærke til, da vi 
gik,l.\t vi havde Fiskegrejerne med, 
og nu vilde de ogsRn være med at 
fiske. 

Min Krigslist var albaa mislyk-

hdes. Og nu begyndte det vilde 
Liv, jeg frygtede og havde forsøgt 
at undfly. Alle vilde de være de 
første til at prøve Fiskestangen, og 
dot blev til en ustandseligt kastende, 
svingendl'l og plaskende Dans, hvor· 
under undertegnede mangfoldige 
Gange maatte agere "Krogudtager". 
Vel vidste jeg af Erfaring, at Kroge 
har den slemme Uvane at vilIe sætte 
sig, fast, hvor man mindst ønsker 
det, men mine Ledsagerskers Præ· 
stationer i den Retning var virke
lig fænomenale. Der var tre Fluer 
paa Tavsen, og for hvert Kast de 
forsøg te, satte de dem fast alle
sammen, en i en Busk og en i Kjo
len ellor Huen. 

Omsider havde de allesammen 
prøvet Stangen, og jeg fik den igen. 
Tavsen, med de afbrudte og slemt 
mishandlede Fluekroge, tog jeg af 
og begyndte ganske stille at gaa 
op langs Bredden. Thi hvor for
træffelige og fornøjelige mine Led
s'agersker end var, saa erkendte 
jeg, at jeg i Øjeblikket ønskede dem 
hen, hvor Pebberet gror. 

Imidlertid havde jeg fattet en ny 
Plan. Under Krogkastningen havde 
jeg faaet øje paa en Baad højere 
oppe. DElt var derhen jeg gik, sta
dig fulgt af de unge Piger. Da 
jeg havde ordnet Baaaden, bad jeg 
Betzy om at stige ind og stødte 
derefter, uden at sige et Ord, men 
med min strængeste Mine, fra Land. 
De andre stod noget sluk",rede til
bage, men vendte saa atter tilbage 
til Kogningen. 

l Stedet for Fluerne anbragte 
jeg nu et Metalforfang og et Ørred
drag paa den fine Line. Disse 
Grejer saa noget mærkelige ud 
sammen, og jeg var derfor ogsaa 
noget betænkelig ved dem, men jeg 
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havde intet bedre paa Stedet, og 
min Fiskekammerat trøstede mig 
med at: "Nag a det bra", saa der 
var intet andet for end ~tole paa 
Lykken. 

Jeg satte mig ved Aarene og 
Betzy lagde DragfJt ud. Efter at 
jeg havde taget nogle faa Aaretag, 
havde vi Bid, og fik en ganske 
god Stalling. Den tog jeg selv op. 
Lidt efter bed det igen. De;llle 
Gang var det en af en anden Slags, 
en god Ørred paa c. 1 Kilo. Vi 
manøvrede forsigtig IIled den og ef
ter nogle Minutters Forløb havnede 
den ogsaa i Baaden. Min Fiske
kammerat, som ganske alene havde 
taget den op, var meget begejstret 
for den smukke Fisk. 

Nu havde vi ingen Bid en god 
Stund. ,Betzy begyndte at blive 
utaalmodig og længtes efter Theen, 
eller maaske endnu mere efter at 
vise Fisken til sine misundelige 
Veninder .. Vi enedes dog om, inden 
vi holdt op, at forsøge en Gang 
oppe ved Fossens øvre Ende. Næppe 
havde jeg svinget Baadsstavnen i 
det fossende Vand, førend der var 
Bid. Rullen skreg, og Stangen 
stod i en Bue. Øjeblikket derefter 
viste Ørreden sig - det var ell 
kallassal Fyr paa saadan noget som 
3 Kilo -- i hele sin Længde i et 
elegant Spring. "Det dar ar be
ståmt. en Jakel," brast det ud af 
Betzy. som næsten dirrede af Spæn
ding og Rovbegærlighed. Jeg, som 
var klar over, at der her behøve
des stærkere Grejer, end den lette, 
smækre ØrredRtang og den højst 30 
Meter lange og ynkelig fine Line, 
var ikke sen til at slutte mig til 
Betzys Udtalelse. 

De følgende Minutter var meget 
spændende. 

Ørreden opførte sig til en Be
gyndelse temmelig fredeligt. Først 
Rtod den ganske stille, og vi fik 
det meste af Linen rullet op, sam
tidig med at jeg lod Baaden ganske 
stille glide ned imod den. En Gang 
"ar den lige ved Rælingen, og jeg 
tænkte allerede paa at tage den op. 
Men saa tog den Fart og for frem 
og tilbage i Fossen. Jeg fulgte 
efter, medens Betzy meget paapas
selig søgLe at tage ind paa den 
korte Line, saa meget det Tar gørligt. 

Længere nede var der flade Bred
der, der haabede jeg at faa den ned, 
saa jeg kunde faa en lykkelig Ende 
paa Eventyret. Men saa snart vi 
strammede Linen, satte Ørreden 
Fart paa igen. Og saa gik Turen 
ned mod noget stille Vand ved en 
mindre Fos, som jeg nogenlunde 
kendte fra etforegaaende Besøg. Her 
havde Fisken alle Chancerne, og 
snart var Rullen tom; Linen springer! 

Et saadant Øjeblik egner sig 
ikke til Skæmt eller milde Ord, det 
ved enhver. Men Stormen afvær
gedes denne Gang af den altid lige 
glade og lystige Betzy. Med sit 
elskværdige, smilende Ansigt ven
der hun sig om imod mig og siger 
stille formanende: "Inte svara"*. 
Det gjorde jeg heller ikke den Gang, 
skøndt jeg havde Lyst nok dertil. 
J eg tror, j eg lo i Stedet for. I alle 
Tilfælde har jeg gjort det mange 
Gange siden, naar jeg kom til at 
tænke paa Begivenheden. 

Det blev til et Minde. 
G. M. 

(Från Skog och Sj ø). 

*) ikke bande. 
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Mosen. 

Man kan komme langt omkring 
i VerdEln, der er dog alligevel et 
Sted, som har sat dybe Mærker i 
Sjælen; det er der, hvor man traad
te sine Børnesko. Jeg havde for 
nogen Tid siden Lejlighed til at 
færdes paa mit første Jagtrevier, 
den store Mose, som gik ind til min 
Far's Mark, og Minderne myldrede 
frem i Flok .og Følge. Mosen lig
ger der endnu nærmest som en stor, 
brunsort Lap paa et mægtigt grønt 
Klæde, thi den kranses 8aa at sige 
tIl alle Sidet; af frodige Marker el
ler grønne Kjærstrækninger, efter· 
ha::l.nden omdannet til Kultureng og 
spættet i Sommertiden af Ungkvæg 
og Plage. Tørvevejen snor sig paa 
Kryds og tværs gennem Mos6n, her 
er dybe Grave og lavvandede Ovel'-

. svømmeiser og en rig og afveks
lende Plantevækst. Der gror lllnge 
Dunhamre og leddelte Padderokker 
j de sorte Tørvegrave, Vidiebuske 
danner et filtret Net om Hængesæk 
og drøfter, Elletrunter og slanke 
Birketræer flankerer Vejene eller 
har slaaet sig ned paa Kanten mel
lem Mosen og Marken. Paa Tuerne 
vokser Tranebær, og Brombærris 
hænger sig op ad Vejenes Sider og 
vifter i Efteraarssolen med de store 
sorte Bær. Om Vinteren gaar Van
det over alle Bredder, undertiden 
ligner Mosen en Sø, hvoraf de højt
liggende Steder rager frem som 
Smaaøer. 

Fra jeg kunde begynde at stave 
i Naturens store Billedbog, havde 
jeg min Gang der ude. N aar Van· 
det om Foraaret begyndte at svin
de, da rørte Livet sig kraftigt i 
Mosen. Viberne slog. d eres Slag 

====== 

fra Brakmarkerne ned over Sump 
og Pyt, "æ Bkronnegjøg", som Bek
kasinen kaldtes, kom og kredsede 
over de gammelkendte Steder, Graa
ænder indfandt sig parvis for at 
finde en passende Tue til Rede
plads. Solsorterne smuttede mel
lem Vidier og Rør, og Kragen ga
lede fra Elletræet. Mikkel Ræv 
kom luskende for at finde lidt spi
seligt, en Raabuk stod undertiden 
i Mosekanten, man kunde finde Af
tryk af Odderens Poter i Mudder
grøfter eller af Brokkens Lab over 
en Sandknude. Skovduer korn her 
ud for at drikke og finde Korn af 
alskens Planter, Gjøgen kukkede 
og Røl"spurvens spæde Tik-Tik, lød 
fra dens SkjuL Jo, her var noget 
at se, og trods Formaninger om 
ikke at komme for nær til Tørve
gravene eJler de Steder, bvor den 
spættede H ugorm plejede at sole 
sig, kunde jeg ikke lade være at 
søge ud i Mosen. Stadig var der 
noget nyt at se, efter at de første 
Foraarsbebudere havde vist sig, myld
rede det ind lJIed smaat og stort; 
Mosen fik mange Gæster. 

Midt i Mosen boede Mads Peter 
og hans Kone. Det lille Hus staar 
der endnu, men snart vil det synke 
i Ruiner. Ingen tager sig af det, 
efter at de to Gamle 13aT fundet et 
Hvilested oppe paa Landsbyens Kir
kegaat'd, I<~nsomhedens Land udøver 
ikke nogen Tiltrækning paa yngre 
Mennesker, og ensomt var der ude 
i Mosen Det kunde hænde ved Tø
brud, at Huset var helt omgivet af 
Vand, saa den lille Holm ragede 
op i et fraadende Hav. 

(Dansk Jagttidende). 
(Fortsættes). 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæo, Ynoel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges. ' , 

&8~9dsll f/)amllullur. 
felegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hmisen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-A ti r. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

Fiskeridirektør cYisliel'iinspelitøl', 8Ylagistel' 

.MortellsellJ C3fjr. 1!øflingJ 

Vestmannagade 1, .Eplilies6olmalle 3 81, 
København C. 3Cø6en6avn. ..................................................... . ................................................... . 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) Ted Rasmussen-Kr.ih.. 
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Fremmede Fisk i 
hjemlige Fiskevande. 
I Fischerei-Zeitung for den 26. 

Juni iaar findes følgende Artikel, 
som vi skal give et kort Uddrag af: 

" Hvis der ikke findes Ørreder i 
en Bæk, saa hører den ikke hjem
me der; thi hvis Ørreden kunde 
leve der, saa havde Moder Natur 
nok sørget for) at den var kommen I 
der". "Jeg anbefaler overhove-
det ikke Udsætning af Fisk". Saa- I 
ledes eller paa lignende Maade hø
rer man ofte Folk udtale sig baade 
i Tale og Skrift; ja selv Viden
skabsmænd og erfarne Fiskere kan 
lIlan undertiden høre udtale sig i 
samme Retlling. 

Disse Raissonementer gælder imid
lertid ikke! 

Karpen var saaledes ikke oprin
delig en nordtysk Fisk. Den stam
mer fra Asien. Ifølge Bode "Die 
mitteleuropæichen Slisswasserfische" 

er særlig Kina, Det kaspiske- og sor
te Hav med derHs Tilløb dens Hjem
stavn og nu findes den udbredt 
ovel' hele Tyskland i SRa godt som 
alle Vandhuller og Floder. Det er 
ikke Moder Natur, der har bragt 
den herhen) men derimod alene 
Mennesket. Under denne Indplant
ning har Karpen ogsaa forandret 
sig meget. Mødens den oprindelig 
var en udpræget Flodfisk, saa faar 
man nu de bedste Karper i Damme. 
Man har ført Karpen saa langt mod 
Nord, at den er ophørt med at lege, 
fordi Valtdet der er for koldt, selv 
paa de varmeste Sommerdage. 

Paa Overgangsstederne vokser den 
vel; men dens Yngel bliver kun 
undtagelsesvis stor. 

Var det da forkert at indføre Kar
pen til disse Steder? - Nej, tvert
imod! Man bør være de Mennesker 
taknemlige, der har gjordt de før
ste Forsøg og trods Uheld i Be
gyndelsen alligevel har fortsat, til 
de har naaet et gunstigt Resultat. 
Foregangsmændene, der til Eks. har 
spredt Karpen ud over Europas Fi
skevande, fortjener saaledes den 
største Anerkendelse. Ved dette 
Pionerarbejde hal' de skaffet Tu
sinder af Mennesker Fortjeneste og 
Millioner Mad paa Bordet. 
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Alle Muligheder har imidlertid sin 
Begrænsning, altsaa ogsaa U dbre
delsen af de forskellige Arter, hvad
enten dette saa gælder Planter eller 
Dyr. I de tyske Lavlande og i 
Bjergdalene faar Æble-. og Kirse
bærtræerne regelmæssig modne lhug
ter; i Bjergene for Eks. i Hartzen 
blomstre de vel, men de sætte ikke 
Frugt, fordi Klimaet bliver dem for 
koldt. Det samme er Tilfældet med 
Karpen; dens Formering holder og
saa op, saasnart den har naaet til 
en vis Højde- eller nordlig Grænse. 
I ensomt liggende Vande, som sjæl
dent bliver besøgt, finder man ofte 
de smukkeste Karper. Mange er 
der ikke; igennem mange Aar ser 
Fiskerne aldeles ikke noget til dem 
og tror derfor, at der overhovedet 
ikke findes flere. Saa bliver der 
igen pludselig fanget nogle Stykker. 
Man spørger om deres Alder og 
gætter paa op mod hundrede Aar. 
Saa slemt er det dog ikke. I læn
gere Tidsperioder, skal vi sige i 
ti Aar er der en Gang et gunstigt 
Aar, hvor Legen lykkes og Yngelen 
vokser til. Saadan et enkelt Aar 
maa da gøre godt for alt, hvad de 
mellemliggende Aar har ødelagt. 
Men hvor kommer de første Kar
per - Stamforældrene - fra? In
gen ved det. Men ganske sikkert 
har Naturen ikke selv hjulpen den 
dertil. Ogsaa her var det Menne
skenes Indgriben, der har hidført 
Resultatet. 

I Hude, en Landsby i Oldenburg, 
findes der Murrester af et gammelt 
Cisterzienserkloster. Munkene ere 
forlængst forsvundne, kun Sagnet 
fortæller om dem; men paa de gamle 
Mure lever Vinbjergsneglen, som de 
havde indført fra de kalkrige Egne 
i det sydlige Tyskland for selv at 

have en Lækkerbidsken Fasteti-
den. 

H vorledes har denne lange Iso
lering virket paa Vinbjergsneglen? 
Kan man ikke her tale om en Lo
kalrace ? Lavlandsklimaet og Man
gelen af den naturlige Kalksten 
maa sandsynligvis have gjordt sin 
Indflydelse gældende - ligesaa og
saa hos Karpen. 

I Kalifornien havde man for 40 
Aar siden ingen Karper. 

Kalifornierne kunde derfor ogsaa 
have ventet til Dommedag, hvis Na
turen selv skulde have indført Kar
perne; men de gjorde det selv. l 
det milde Klima trivedes Karperne 
fortrinligt. Dertil kom Nyhedens 
Interesse; alle vilde spise tyske 
Karper. Nu vil ingen se dem mere. 
Sandsynligvis overlader man nu Fi
sken ganske til sig selv. Naar de 
saaledes bliver overladt til sig selv, 
bliver Fiskevandene ganske natur
ligt overbefolkede og Racen dege
nererer. Nu vil mange Kalifornier 
ikke mere vide af Indførsel af frem
mede Fiskearter i neres Bække, 
Floder og Smaavande, fordi de fryg
ter, at det skal gaa hermed, som 
det gik med Karperne. Alligevel 
var den første Tanke rigtig; man 
maa dog kun benytte højtforædlede 
Karperacer og holde dem i lukke
de Damme. 

I Weserfloden fandtes der for 
25 Aar 8iden ingen Sandart. Saa 
blev der udsat en Del Sættefisk af 
Sandart og nu udgør Sandarten en 
betydelig Del af W ese~ens Fiske
fauna, og Fiskeriet paa den er ble
ven af stor Betydning. For en Del 
Aar tilbage vilde Sportsfiskerne gøre 
Forsøg med at indføre Ruchen (en 
Laksefisk, der lever i Donau) i Nord
tysklands større Bække. Huchen er 
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nemlig en Sportsfisk par excellence; 
men Autoriteterne forbød det, fordi 
man frygtede, at denne store Rov
fisk skulde ødelægge den stedlige 
Fiskebestand. Forsøget. burde imid
lertid have været gjordt, for at man 
derigennem kunde have indvundet 
de nødvendige Erfaringer. Men ikke. 
en Gang i en eneste Bæk kunde 
man erholde Tilladelse til U dsæt
telse, saa alle Sunde vare lukkede 
og vi ved desværre intet om, hvor
ledes et saadant Eksperiment var 
faldet ud. 

I mangfoldige Fiskevande vrimler 
der af de saakaldte Fredfiske, som 
Skaller, Brasen, Løjer osv. i saa
danne Mængder, at der langtfra er 
Føde til dem alle. Følgen heraf 
er, at Racerne degenererer, og Fi
skene bliver værdiløse. Saadanne 
Steder burde der indføres Rovfisk 
Bom Gedde og Sandart, for at Be
standen af Fredfisk kunde blive re
guleret og derved komme til at give 
Udbytte. 

Ved Udsættelse åf Fisk maa man 
altid have for øje, at de udsatte 
Fisk virkelig ere værdifulde Indivi
der. De maa mindst være ligesaa 
hurtigvoksende, som de hjemlige 
Arter. Ligeledes maa mån sikre 
sig, at Forholdene er af en saadan 
N atur, at de kan formere sig i deres 
nye Omgivelser. Den største Be
tydning har Indførselen af nye Fi
skearter dog, naar de formaar at 
udfylde Hullerne i den hjemlige 
Fiskebestand. 

Ved Udsættelsesforsøgene vælger 
man, hvis det gælder Salmoniderne 
(Laksefiskene), godt befrugtet Rogn, 
som nedlægges paa dertil egnede 
Steder i vedkommende Fiskevand. 
danske vist gaar derved en stor 
Del til Grunde, men de, der klarer 

sig, vil være godt afpasset efter 
Omgivelserne. 

Halvvoksne Fisk eller større Fisk 
vil have vanskeligt ved at klare sig. 
Omvendt kan man ogsaa udsætte 
modne Legefisk. Dette dog kun 
under Forudsætning af, at der fIn-. 
des passende Legepladser i Nær
heden. Udsættelse af Yngel eller 
Sættefisk er af mere tvivlsom Værd, 
naar disse Fisk stammer fra langt 
bortliggende Steder. Ved Trans
porten vil de ofte lide saa meget, 
.at de er ndndre modstandsdygtige. 
Ligeledes er saadanne Fisk ofte 
sall. langt fremme i Udviklingen, 
at de hal' Vanskeligheder VIld at 
finde sig til Rette i de nye og frem
mede Forhold. 

Et er imidlertid sikkert: Af vore 
hjemlige værdifulde Fiskearter kun
de og burde mange fordeles' rundt 
til saadanne Fiskevande, hvor de 
savnes og hvor Forholdene passer 
for dem. Og af de fremmede Fi
skearter er der enkelte, som for
tjener at faa Borgerret i vore hjem
lige Fiskevande. 

Opgaven er baade stor og van
skelig, derfor bør den ogsaa for 
største Delen lægges i Hænderne 
paa :Fagmænd og dygtige Fiskeri
autoriteter. 

Bruttoudbyttet af Fiskeriet i 
en Del af Sverigs Søer. 

Sverigs Forsøgsstation for Fersk
vandsfiskeri "Aneboda" ligger som 
bekcJldt i Nærheden af Lamhult 
Station et godt Stykke syd for den 
store By Jonkobing. 

Under FDrsøgsstationen drives 
der Fiskeri dels i et betydeligt 
Antal Fiskedamme og dels i en 
Mængde større og mindre Søer. 
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Da det formodentlig kan inter
essere mange af Bladets Læsere at 
erfare lidt om hvormeget et saa
dant Søfiskeri kaster af sig i vort l 
N aboland skal vi nedenfor referere 

et Rp,gnskab for Aaret 1920, som fin
des i Xumrene 1 2 for 1921 i 
"Skrifter utgivna av Sodra Sveriges 
Fiskeriforening. " 

Sammendrag 
over Fiskeriet de af Fiskeriforeningen forpagtede Søer Aar 1920. 

Fiskefangstens 

Søens Navn 
--···--1 ---~-
Mængde: Værdi 

Søens 
Areal i 

ha 

Fangst
mængde 
kg pr. 

ha 

Bruttoudbytte 
pr. ha. 

i kg. I Kr. I ø~ Kr. I Øre 

Krageholmssøen ... 1,221,0 I 2,751 25 219 5,5 12 56 

Ellestasøen . . . . . . . . 1,918,u 2,888 13 288 6,7 10 03 

Snogeholmssøen . . . 3,017,7 l 5,166 43 I 309 i 9,8 I 16 72 
Borringe Storsø... 1,718,7 I 4,284 07 345! 4,9 I 12 42 

» Klostervik 139,4 225 70 I 20 6,9 11 28 

FjiiIIt'otasøen ...... 405,9 1,021 7~2~~ 1.:

1 

230 1,8 4 I 44 
JIafgål'dssøen . . . . . . 360,2 471 h 60 6,0 9 I 19 

Lammen . . . . . . . . . . . 165,2 I 296 84 { 2,0 f 3 52 
» kriiftor** 236,0 * 708 - 2,8 t 8 43 

Lygnen . . . . . . . . . . . . 78,0 I 207 50 15 5,2 13 83 

AllgunnenogLången 771,4 1,113 15 300 f 2,6 ( 3 7l 

kraftor " i_.:,1.:,L9;;.;,.1:-;_--:.;3.;,.o 7:-; __ +-__ --+_1.:..,0.;.:,:..,4 --+_..:.\....;1:....--!-....;1_9_ » 

Summa I 19,490 I 84 I 
*) Tj og = Snes. **) Krebs. 
I Gennemsnit hliver det en Bruttoindtægt af 10 Kr. 42 Øre pr. ha. 

8verrigs Fiskeri 
1919. 

I "Sverigs ofIiciella statistik" er 
nylig udkommet "Fiske 1919." 

Vi skal her fremdrage nogle af 
de vigtigste Tal: 

hit har 80,6G3 Personer drevet 
Fiskeri i 1919, deraf 16,129 Er
hversfiskere. 

Fiskeredskabernes og Baadenes 
Værdi angives til henholdsvis Kr. 
20,373,395 og 22,148,462 for Salt
vandsfiskeriet samt 5,458,869 og 
2,604,522 for Fersvandtfiskeriet. 

Fangsten opgives til en Værdi af 
43,542,169 Kr. for Saltvandsfiskeriet 
og 12,742,706 Kr. for .Ferskvands-

Red. 

fiskeriet eller tilsammen 56,275.875 
mod 98,388,104 Kr. 1918. 

Nedgangen skyldes hovedsagelig 
lavere Fiskepriser. 

Efter Fangstværdien i de forskel
lige Lehn har følgende Ferskvannds
fisk været de vigtigste: I Stock
holms: Gedde, Krebs, Aborre; Up
sala: Gedde, Sandart, Ferskvallds
kvappe; Sødermanlands: Sandart, 
Gedde, Aborre; øste1'gøtlands: Gt\d
de, Aal, Aborre, Krebs; Jønkøbings: 
Krebs, Gedde, Helt, Aborre; Krons
bergs : Gedde, Aal, Abo~re; Blekin
ge: Aal, Skalle, Gedde; Kalma1': 
Gedde, Brasen, AaI, Abone; K'I'i
stiansstads: Aal, Gedde, Brasen: 
Malmøhus: AaI, Gedde; Hallands: 
Laks, Aai, Gedde; Gøteborg og Bohusj 
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Gedde, Laks, Aal; Alvsb01'gS: Ged
de, A b orre, A al; Skaraborgs: Ged d e, 
Ferskvandskvabbe, Aborre, Sand
art; Yiirmlands: Gedde, Aborre, 
Ferskvandskvabbe, Laks; Ørebros : 
Sandart, Gedde, Aborre; Vilstman
lands: Gedde,Sandart; Aopparbergs: 
Gedde, Aborre, Helt; Giivlab01'gs: 
Gedde, Aborre, Brasen; Viistenw1'r
lands: Gedde, Laks, Aborre, Helt; 
Jiimtlands: Helt, Laksørred, Kilde
ørred : Våsterbottens: Helt. IJaksør
red, Laks, Gedde; Non'bottens: Laks, 
Helt, Gedde. 

Ser man paa Fangstmængden af 
de forskellige Fiskearter, saa bliver 
Gedden Nr. 1 i alle Lehn undtagen 
Jonkopings (Skalle, Gedde), Kri
stianstads (Brasen. Ged de), Mal mø
hus (Skalle, Aborre, Gedde), Hal
lands (Aal, Gedde, Skarraborgs 
(Ferskvandskvabbe, Aborre, Gedde), 
0rebro (Aborre, Sandart, Gedde), 
Jiimtlands (Helt, Aborre, Gedde), 
Jiimtlands (Helt, Laksøl'fed, Kilde
ørred, Aborre, Gedde), V~isternorr
lands (Helt, Aborre, Gedde) og Norr
bottens (Helt, Aborre, Laks, Gedde). 

Der fandtes 1,231 Fiskedamme 
paa tilsammen 1,806 Hektar hvor
fra solgtes 27,250 kg Karpe (79,389 
Kr.), 16,332 kg Suder (46,608 Kr.) 
samt anden Fisk og Yngel for 
39.334 Kr. lait 165,331 Kr. 

. (Svensk Fiskeri-Tidsskrift). 

sidst i Februar Maaned, gik Van~ 
det dog saa højt op, at det var 
over Tærskelen til det lille Hus. 
"Det er Mosen, der vil ta'e Afsked 
med dig, Mads", sagde Stine til sin 
afdøde Ægtefælle. Men heldigvis 
faldt Vandet snart, og Mads kom 
hæderligt i Jorden. 

Hver Gang, jeg kunde se mit 
Snit dertil, løb jeg ind til Mads 
Peter. Han var en Naturven og 
noget af en Jæger, selvom hans 
Skydefærdi ghed ikke var overvæl
dende. Paa en Kommode stod en 
Hugorm i Sprit, en vældig Krabat. 
En Stillids hoppede rundt i et 
hjemmelavet Bur, og en tam Allik 
spankede rundt i den lille Stue. 
Den kunde finde paa at nappe" Prins", 
det var Mads Peters Hund, en fed 
og lavbenet Køter, i Ben eller Hale, 
og saa blev "Prinsen" bister og 
gjorde sig til, som om den vilde 
sluge Alliken, men det blev ved 
Truslen. Mads kunde stille Sax 
for Ræv og Maar; det hændte, at 
han skød en Skovdue eller en And 
ude i Mosen, naar han kunde kravle 
til den, men J agten blev han ik ke 
fed af. "Er d u et' klogere, Mads", 

Mosen I sagde Stine, "Du ved da nok, at 
_ o - Ja veri og :Fisk eri er Narreri" . 

I Bladets forrige Nummer for- Hændte det saa, at Mads kom hjem 
talte vi om Mads Peters Hus, der med nogle lækre Gedder eller en 
laa ude i Mosen, og som ved Tø- smækfed Aal, da var Stines Ansigt 
brud ofte var helt omgivet af Vand, som en Sol. "Sikken Nadver vi 
saa den lille Holm, hvorpaa det laa, ska' ha'," hed det, Ildet var endda 
var ganske omskyllet af det fraa- nogle Fisk; du er da ogsaa en 
dende Hav. Vi skal derefter give Svend til at fange noget, er du 
Ordet til Mads Peter: Mads". 

"Ja, det kan være slemt", mente Der hængte hjemme i et Pulter-
Mads, "men det er pinnede da al- kammer en gammel Bøsse. Det 
drig gaaet ind i Huset i de 40 Aur var en dobbeltløbet Forlader Kali· 
Stine og jeg har boet her ude i bel' 14. Sølle saa den ud, rusten 
Mosen". Det slog til i hans Leve- og støvet. Pistoner. var der næ· 
tid, men da Mads døde en Gang , sten ingen af, Hanerne sad løse, og 
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Skjæftet var heller ikke godt. Jeg 
tror alligevel, at det var en af 
mine lykkeligste Dage, da jeg af 
min Fa'r fik Lov til at hente don 
gamle Forlader og fra den Stund 
betragte den som min Ejendom. 
Vejen gik hurtigst muligt ned til 
Mads i Mosehuset. Han havde ikke 
mere travlt, end at han kunde hjælpe 
mig med at faa den gamle Skyder 
i brugbar Stand. Fra den Stund 
af følte jeg mig SODl Jæger. 

Nu besøgte jeg igen mit første 
Jagtrevier, Mosen. Jeg sad paa 
en Lyngtue og mærkede, at den 
store Stilhed listede sig ind paa 
mig. Dagens Larm forstumme
de, Tørvearbeiderne havde for
ladt det sorte Dynd, hvoraf de la
vede Brændsel til den kommende 
Vinter. Ea Vogn med et Læs Tørv 
raslede frem af Sognevejen ind 
mod Landsbyen, men lidt efter 
tabte Lyden sig. Hyrdedrengen, 
som havde været i Udmarktm for 
at flytte Faarene, sang op, da han 
gik derfra med en skinger Barne
stemme, men tilsidst tav han, Stil
heden tvang ham næsten dertil. 
Enkelte Raab lød fra Gaarde og 
Huse i Landsbyen, en Harmonika, 
lidet virtuosmæssigt behandlet, 
istemte en Klagesang, som forøv
rigt skulde være en nf de sidste 
Døgnviser, men ogsaa den tabte 
Mælet i den lyse blikstille Som
mernat. 

Mosekonen bryggede. Ude paa 
den grønne Hængesæk:: traadte 1<:1-
verpigerne deres luftige Dans. Mads 
Peters forvitrede Hus ragede op 
som en lille ø i Taagehavet, saa 
forsvandt det ogElaa i de hvide 
Dampe. Og medens don lyse danske 
Skærsommernat drog sit Klædebon 
om mig, kom ~Iinderne8 Hær myld-

rende. Derude ved den store Vi
diebusk skød jeg min første Bek
kasin. Længe havde jeg gaaet og 
beundret de elegante Flyvere, naar 
de med deres ægggende Skrig lig 
en Raket skød op fra Mosens Dyb, 
men skyde saadan en i Flugten, 
tænkte jeg mig ikke Muligheden af. 
Jeg havde holdt mig til det mere 
faste at snige mig til en Vibe el
ler en Krage, ja, selv en Skovdue 
var det lykkedes mig at nedlægge. 
Men Flugtskydning havde jeg ikke 
prøvet. "Do ska' prøv' paa at ta'e 
dem i æ FJøvt", sagde Mads Peter 
en Gang til mig, "do ska' se, de' 
go'r nok". Saa havde jeg en Dag' 
fa aet nogle rigtige Bekkasinhagl, 
og jeg pumpede et Par Skud i den 
gamle Bøsse. Længe havde jeg 
øvet mig i at kaste den til Kinden 
og tage Sigte med det, samme, det 
gik helt nemt. Bekkasinjagten var 
gaaet ind, et dejligt Vejr var det, 
men varmt. "Snap", min gamle 
Hund, og jeg vovede os ud i Mo
sen. Bekkasiner var der Masser af 
den Gang, saa det varede ikke 
længe, før Hunden rejste nogle 
Stykker. ,.Snap" stod ikke for dem, 
men da den Vllr sindig i sine Be
vægelser og ikke slog langt ud, 
kunde vi omtrent komme lige langt 
omkring. Et Par havde vi rejst, 
saa kom der en stor Kammerat. I 
samme Nu laa Bøseen ved Kinden 
Skuddet faldt og - ja, jeg maa 
sige til min store Forundring -
Bekkasinen faldt ogsaa. Jeg tror 
aldrig, at jeg før eller siden er 
blevet saa tilfreds med et Jagtud
bytte, som da jeg holdt den første 
Langnæb i Haanden. Fra den Stund 
var jeg da rigtig Jæger. Naa, siden 
gjorde jeg den Erfaring, at det er ikke 
hver Gang, der falder en Bekkasin, 
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naar man peger efter den, men· jeg 
skød dog adskillige i den gamle Mose. 

Ja, og henne ved den store, rør
bevoksede Grav var det, at Mikkel 
fandt sin Død. "Snap" var gaaet 
ud i Rørskoven, og kort efter let
tede en Graaand, men udenfor 
Skudvidde. Da begyndte det at 
brase i Rørene, og ud skød som et 
forsinket Lyn en stor Ræv. Jeg 
stod lidt og maabede, men saa fik 
jeg Bøssen til Kinden. Mikkel fik 
begge Skud, saa stort et Dyr havde 
jeg aldrig holdt til før, og den 
maatte da have et ordentligt Pul
ver. Ræven rullede i Knaldene, og 
stolt var jeg. 

Tæt ved Tuen, hvor jeg sad, 
fandtes en stærkt tilgroet Tørve
grav; der knejsede et Utal af Vand
planter, en Urskov for de mange 
levende Skabninger, som fandtes 
der nede i det mørke Vand. Til 
denne Grav knyttede sig ogsaa et 
Minde. Her skød jeg Juleaftens
dag for mange Aar siden en dej
lig stor Graaandrik. Den reddede 
mig fra at komme tomhændet hjem 
og fra et overbærende Skuldert.ræk, 
naar jeg, der havde lovet en Jule
hare, intet som helst bragte fra 
en hel Dags Jagttur. Saaledes 
kjædede Minderne sig ·sammen, og 
Billederne vexlede ustandseligt ~or 

mit indre Blik. Jeg drømte mig 
tilbage til den lykkelige Ungdoms
tid, da Bekymringerne var faa, el
ler j hvert Fald lette at komme 
over, og Glæderne mange. Mosen 
traadte frem for mit Syn i sldftende 
Udseende. Under Sommerens liv
givende Sol, naar alt aandede Kraft 
og Grøde, og under Vinterstarme, 
naar Sneen føg over Landet og 
lagde sig som et hvidt Tæppe over 
det hele. Da var der ogsaa noget 

at læse i Billedbogen. Til Mosen 
kom Agerhønsene for at finde lidt 
Frø ved Væld og rislende Vand, 
herhen søgte Krager og Skader, 
Ræven b~tragtede den som sit pri
vate Revier, og Harens sirlige Hop 
saas paa Kryds og Tværs. Jo, Mo
sen havde sin Skønhed til enhver 
Aarsti(L Jeg havde ofte tænkt paa 
at komme her tilbage for at træde 
de gamle Jagtstier, men Idyllen er 
snart forbi. Der er gaaet Industri 
i r.I'ørvejorden i de sidste Aar. Nu 
er det ikke længere nogle enkelte 
Tørvegravere, som kommer her ud 
i Sommertiden for at stryge en 
Snes Tusind Tørv til hver af Gaar
denes Ejere inde i Landsbyen, nu 
snurrer Maskinerne i Mosen, og 
der fabrikeres Tørv i Millionvis. 
Det giver Penge, men Idyllen gaar 
fløjten. Godt er det, tænkte jeg, 
mens Minderne brød frem, at dem 
har man da tilbage. 

Taagerne breder sig mere og 
mere over Mosen og det omliggende 
Land, jeg sad hensunken i Drøm
merier. Et højt Rap! Rap! fra en 
And nede i en Tørvegrav kaldte 
mig tilbage fra Drømmenes Verden. 
Jeg for sammen, d~t begyndte at 
blive lidt klamt i Taagen. Sall, 
søgte jeg hjemad ind mod Lands
byen. Nu Iaa Dalslugten op fra 
Mosen helt hyllet i Sommernattens 
lette Slør, men bag det laa min Barn
doms Eventyrland, mit første Jagt
omraade, den store Mose. H. H. 

(Dansk Jagttidende). 

:E'iskeriejere se her! 
En ung Mand søger Plads fra 1. No

vember paa et Damfiskeri for at lære 
Pasning af Fiskeridamme og Ægud
ldækning, der forlanges ingen Løn for 
Vinterhalvaaret, er villig til alt fore
faldende Arbejde. SilJet mrkt. »Dam
fiskeri« modtager Ferskvandsliskeribla
dets Kontor. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

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

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~9~8K ØamKullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov . 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

...................................................... ..................................................... . 
i l?iskeridirektør ~! r:'7i8Æel'iin8peÆtøl'~ 8Ylagistel' i 
~ lYortellsell~ ~ ~ e(jr. 1:øfting, ~ 
~ Vestmannagade 1, i! J:pÆÆesfjolmalle 3 .!7l i . . . . 
i København O. i i [J(ø6enfjavn. i ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Djneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt SæHefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø llogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Indhold: 
Hvad æder Ørreden? 
Fra Landbrugsministeriet. 
Dansk Havfiskeris Kaar. 
Fiskeriet rationeres i Europas Lande. 
Ferskvandsaalen i det østlige Middelhav. 
Annoncer. 

Hvad æder Ørreden? 
-o--

Undertiden hører man den For
modning fremsat, at Ørreden ikke 
æder sine egne Slægtninge. 

Alle Opdrættere af Ørred ved dog, 
hvor fejlagtig denne Opfattelse er. 

Undertegnede, der i mange Aar 
har drevet Forretning med Opkøb 
og Forsendelse af Ørred, kan af 
Erfaring tale mea herom, idet jeg 
mangfoldige Gange har haft Lej
lighed til at undersøge dise Fiskes 
Maveindhold. 

Ved disse Undersøgelser har jeg 
meget ofte fundet st.ørre Ørreders 
Mave fuldt proppet med Smaa
ørred. Ørrederne var gerne taget 
fra Damme, hvor der ikke blev 
fodret med kunstige Fødemidler, og 
hvor der derfor var Man~el paa 
Næring til Fiskene. 

Efter de Erfaringer, jeg har hø
stet i denne Retning, mener jeg 
derfor at kunne paastaa, at Bæk· 

• 

ørreden under visse Forhold er en 
meget stor Kannibal. Dette gælder 
forøvrigt ogS!la, hvor Fisken ikke 
lider under Mangel paa tilstræk
kelig lettilgængelig Næring. 

Jeg vil derfor tilraade alle Op
drættere af Ørred, at regne med 
denne Kendsgerning, og derfor ikke 
leve i den Indbildning, at det er 
tilstrækkeligt at fodre sine Ørred. 

;rhi tiJtrods for en rigelig Fodring 
kan man alligevel resikerer, at Kan
nibalismen melder sig. I alle vel
ordnede Ørredkulturer bliver der 
derfor ogsaa arbejdet efter den 
gyldne Rl'gel, at de enkelte Alders
klasser og Størrelser har sine eg
ne Damme, for derigennem at for
hindre Kanibalismen hos Fiskene. 

Det er derfor ogsaa nødvendigt, 
paa Grund af Smaaørre,dens hurtige 
Vækst, at holde et vaagent Øje med 
sin Bestand, og ret ofte foretage 
en Sortering af Fiskene for at sikre 
sig mod Tab. Sorteringen der bli
ver foretaget med et dertil ind
rettet Sorterapparat, ~r et forholds
vis· let Arbejde, da Sorteringen 
foregaar under Vand. Alle Fisk 
af samme Størrelse sættes efter Sor
teringen i samme Dam. 

Om Ørreden, naar den bliver fod
ret med Fod!!!, der egner sig min-
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dre godt for en Rovfisk, bliver 
mere henfalden til at æde sine 
Slægtninge, ved jeg ikke. Sand
synligvis bliver de derved lidt ef
ter lidt degenerede og mindre mod
standsdygtige, og en saadan Bestand 
af Fisk vil meget ofte blive an
grebet af Sygdomme og gaa til 
Grunde. 

Jeg skal her fortælle om en gaa
defuld Hændelse, som hændte mig 
med Hegnbueørred, og som stiller 
Kannibalismen i et ejendommeligt 
Lys. 

Jeg havde for nogle Aar siden, 
et Foraar, besat to Damme paa 
hver 1112 Hektars Størrelse med 
Ørred. 

Dammene var Naturdamme, og fik 
megen Yngel af andre Fi~k med 
det Vand, der løb ig6nnem dem. I 
det hele taget var det meget næ
ringsrige Damme, sas. her kunde 
absolut ikke være Tale om Mangel 
paa Foder for Fiskene. 

Ved Udfiskningen om Efteraaret 
var der da ogsaa et stort Overskud 
af naturlig Fiskenæring tilstede i 
begge Damme, 

Den øverste Dam indeholdt to
aarige Sættefisk, af hvilke de stør
ste senere skulle udvælges til Lege
fisk. Den nederste Dam indeholdt 
store Legefisk indtil 11/2 Punds 
Vægt. . 

Nogen Tid efter Udsættelsen be
mærkede jeg i den øverste store 
Dam med de· toaarige Sættefisk 
enkelte store Ørreder, som sprang 
i Vandskorpen, og det var mig 
ganske ufatteligt at forstaa, hvor
ledes disse Fisk var . kommen i 
denne Dam. Ved at forhøre mig, 
hos Arbejderne, fik jeg imidlertid 
ud af dem, at to af Arbejderne, 
80m }lavde transporteret en Ballie 

med Fisk, der var bestemt for den 
nederste Dam, var faldet med Bal. 
lien, hvorved en Del af de store 
Ørreder var gledet ned i den øver
ste Dam. Hvis jeg nu ikke skulde 
løbe den Risiko, at de store Ørre
der skulde æde alle mine toaarige , 
Ørreder, var der ikke andet for 
mig at gøre end hurtigt at fange 
dem ud. 

Da det paa det Tidspunkt var 
umuligt at tømme Dammene, be
nyttede vi et vidrnasket Vaad, for 
at de mindre Fisk kunde gaa glat 
igennem, medens' det optog de store 
Ørreder. 

Dette Arbejde blev ofte gentaget 
og alle de fangede -store Fisks Ma
veindhold blev undersøgt, og det 
viste sig, at de saa godt som alle
sammen var fuldproppede med 
Sættefisk. 

Om Efteraaret ved Udfiskningen 
af Dammen blev der endnu fanget 
elleve Stykker store Ørreder. Disse 
elleve Ørreder havde rømmet ganske 
forfærdelig op imellem Sættefisk ene, 
men til Gengæld havde hver enkelt 
af de "elleve" opnaaet en saadan 
Størrelse og V ægt, at jeg havde 
holdt det for ganske umuligt, at 
den Slags Fisk kunde vokse saa 
meget i saa kort Tid. 

De andre Ørreder i den nederste 
Dam, h vortil de elleve hørte, havde, 
tiltrods for det rigelig dækkede 
Bord med Naturfoder, der stod til 
deres Ral\dighed, og tiltro ds· for 
at de ydermere blev fodret med 
frisk Fiskekød kun naaet ell Vægt 
af ca. IV}, Pund, medens de elleve 
omtalte Ørreder, som Sommeren 
igennem havde fraaset mellem sine 
mindre Slægtninge have tiltaget 1112 
Pund pr. Styk. 

H vad kan Aarsagen være til den-
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ne abnormt høje Tilvækst? Skyldes 
det alene at de store Ørreder har 
fortæret saa mange )'isk af sin egen 
Art og dette saa har bevirket, at 
det Substands, disse sidste indehol
der bestaar af N æringsmidler, som er 
særlig tjenlige til hurtig Opbygning 
af de store Ørreders Organisme? 

Alle de Ørredav'lere, jeg har talt 
med om Sagen, kendte ikke noget 
lignende Tilfælde. K . . . s. 

(Korrespondenzblatt). 

Fra Landbrugsministeriet. 
-0-

Til Ferskvandsfiskeriforeningen. 
I Anledning af Fore~ingens An

dragfInde af 10. ds. (F. Nr. 1858) 
skal man tjenstlig meddele at Mi
nisteriet herved tilstaar Foreningen 
et Tilskud af 500 Kr. til Fremme 
af Foreningens Virksomhed. 

Det tilføjes, at man under Dags 
Dato har foranlediget Foreningen 
anvist det paagældende Beløb til 
Udbetaling paa Hobro Toldkasse 
mod Kvittering af Foreningens For
mand, Brygger cand. polyt. L A. 
Bie. 

P. M. V. 
H. Waage. 

L. P. Larsen. 

Dansk Havfiskeris Kaar. 
Danskerne vil ikke spise Fisk. 
Danmarks :l<'iskehandler- og Hav

fiskeriforening fejrede som meddelt 
Søndagen den 1 L Septbr. sin 40 
Aars Stiftelsesdag med en Festmid
dag i Paladsteatrets Restaurant. 

Forud for Middagen afholdt For
eningen sin aarlige Generalforsam
ling, og Formanden, Grosserer Mik-

kelsen Vendsyssel, holdt ved denne 
en stor 'rale, hvori han med en Del 
Pessimisme talte om Udsigterne for' 
det danske Havfiskeri. 

Den store Eksport af Fisk, der 
før Krigen var til Tyskland, er gan
ske hørt op. Tyskerne har selv sat 
søgaaende Fiskerifartøjer i Gang, 
hvormed de kan forsyne Landet med 
Fisk, Hertil kommer, at Hjemme
forbruget af Fisk synes at være ta
get af. Folk synes ikke, at Næ
ringsværdien staar i Forhold til Pri
sen. Det er efter Talerens Mening 
et fejlt Syn. Sild og Klipfisk in
deholder saaledes samme Nærings
værdi som Oksekød og er langt 
billigere. En medvirkende Grund 
til Miseren for Havfiskeriet er og
saa de høje Jernbane- og Damp
skibsfragter, som rammer dobbelt, 
fordi man, naar man f. Eks. forsen
der 50 Pund Fisk, maa betale Fragt 
for 100 Pund, idet Ispakningen og 
Emballagen vejer lige saa meget 
som selve Fisken. 

'l'aleren korn ind paa Spørgsmaa
let om Overskudsfisken, der væsent
lig bestaar af Kuller, som Forbru~ 
gerne ikke vil have. Nu bliver aar
lig store Mængder af Fisk, der vilde 
kunne afgive en god og sund Er
næring, kastet i Havet eller solgt 
som Gødning til Landmændene. For
anlediget af Landhrugsministeriet er 
der fornylig bleven nedsat et Ud
valg, som skal tage Spørgsmaalet 
om Muligheden for en Eksport af 
Overskudsfisk under Overvejelse. 

En anden Sag, som er af stor 
",Vigtighed for Fiskehandlerstanden 
og derigennem for Havfiskeriet, er 
Spørgsmaalet om bunden Næring, 
saa at Fiskehandelen ikke som nu 
kan drives af enhver uansvarlig Per
son. Der er indsendt et Andragende 
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herom til Handelsministeriet, hvor 
det har faaet en gunstig Modtagelse. 
Den nedsatte Næringskommission vil 
nu tage Stilling til Spørgsmaalet. 

Diskussion. 
I den paafølgende Diskussion var 

alle Talerne paa en Undtagelse nær 
enige om det betimelige i at faa 
bunden Næring. 

I Diskussionen deltog ogsaa Fi
skehandler Thyt'ring, der oplyste, at 
der 1919 blev fanget ca. 90 Mill. 
Kilogram )1'isk her. Det bliver for 
hver af Danmarks 3 Millioner Ind
byggere 30 Kilogram Fisk aarlig. 
Der maa gøres et Arbejde for at 
lære Folk at spise Fisk herefter. 

Festmiddagen. 
I denne deltog som særlig Ind

budne bl. a. Handelsminister Tyge 
Ilothe, Departementschef Busk-EJiel
sen, Fiskeridirektør Mortensen, Fi
skerikonsulent, Kapt. Bølling og Kon
torchef Larsen fra Landbrugsmini
steriet. 

Grosserer Vendsyssel bød velkom
men og mindede om de 4 Aar, For
eningen har bestaaet, og i hvilke 
vort Havfiskeri har gennemgaaet en 
Udvikling, saa det nu staar Maal 
med alle andre Landes. 

Handelsminister Tyge Rothe saa 
fortrøstningsfuldt paaHavfiskeriets 
Fremme. Ethvert Krav til Fremme 
af Havfiskeriet kan være sikker paa 
et lydhørt Øre hos den nuværende 
Regering. 

Af ovenstaaende Referat fra Fi· 
skehandlernes Generalforsamling, 
som er taget fra Bladet »Køben
havn", vil man se, at vore Fiske
handlere lægger alle Kræfter i, for 
at overbevise Regering og Rigsdag 
om, at Kravet om bunden Næring, 

for Fiskehandelen er en bydende 
Nødvendighed. 

Opfyldelsen af dette Ønske vilde 
sikkert ogsaa i høj Grad gavne Fi
skehandlerne som Stand, derom er 
der næppe Tvivl og »enhver el' jo 
sig selv nærmest", som det hedder 
med et gammelt Ord, saa det er 
derfor ikke unde'rligt, at de sætter 
alle Sejl til, for at naa deres l\faal. 

Imidlertid er Forholdet jo dog 
det, at Fiskerne nu en Gang ikke 
er til for Fiskehandlernes Skyld, men 
- vi er saa ubeskedne at mene 
at snarere det modsatte er Tilfæl
det. Og undersøger vi, hvad der 
baader Fiskerne bedst, enten bun
den eller fr\ Næring for Fiskehand
lerne, saa er vi aldeles overbeviste 
om, at den fri Handel med Fisk er 
til Gavn haade for Hav- og Fersk~ 
vandsfiskerne i langt højere Grad, 
end den monopoliserede Handel 
vilde være. 

Hvad der ogsaa vejer tungt til i 
denne Forbindelse, er den store 
Landhefolknings Forsyning med bil
lig Fisk. Som Forholdet er nu, ved 
vi alle, at hver Gang Havfiskeriet 
har sine store Dræt f. Ex. af Sild, 
saa vælter disse ikke alene ud over 
vore Byer, men ved alle Stationer 
Landet over møder ved saadanne 
Lejligheder tusinde af Smaakørere, 
som tager sig en extra Fortjeneste 
ved Salg af Silden, men tillige gør 
uhyre Gavn ved at sprede dette 
billige og gode Næringsmiddel ud 
til alle Landbohjemmene, som el
lers - hvis vi havde bunden Næring 
for Fiskehandelen - vilde være saa 
godt som afskaaret fra at faa deres 
Part af vore Haves Rigdom, og vore 
Havfiskere vilde dernæst have en 
betydelig Chance mindre for Af
sætningen af deres :FaBgst. Med Hen-
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syn til Afsætningen af vore Fersk
van~sfisk gælder akkurat det sam
me; som Exportforholdene er l 

Øjeblikket, hvor det tyske Marked 
ganske er stængt .for os, er det ofte 
umuligt at blive af med Fangsten 
til lønnende Priser, selvom det· er 
første Klasses Varer, det drejer sig 
om. Og for den ringere Vares Ved
kommende, som hængte Aal, Brasen, 
og Aborre, findes der absolut intet 
Marked i vore Byer, tiltrods for, at 
disse Fisk, veltillavet, staar fuldt 
paa Højde med de fleste af vore 
andre naturlige Næringsmidler. Som 
Forholdet er nu, med den fri Fi
skehandel, sælges disse Fisk derfor 
ogsaa til Landboerne i Søernet Om
egn og kommer derved ikke alene 
til Nytte, men skaffer tillige Fi
skerne en saare nødvendig Fortje
neste. Hvis vi derimod faar bun
den Næring for Fiskehandelen, vil 
Salget af denne Fisk ganske af sig 
selv ophøre, hvilket vil betyde et 
Tab ikke alene for tiskerne, men 
for Land!:'t i sin Helhed. 

Efter det anførte kan vi derfor 
saa langt fra tiltræde at gaa over 
til bunden Næring for Fiskehande
len. Vor Mening er tvertimod frem
deles den, at den fri Handel med 
:Fisk er en absolut Nødvendighed i 
et Land som vort, baade af Hensyn 
til vore Fiskere og vor Landbo-
stand. Red. 

Fiskeriet rationeres i 
Europas Lande. 

Chefen for den svenske Landbrugs
styrelses Fiskebureau, Bureaudirek
tør, Dr. K. A. Andersson har fornylig 
foretaget en Studierejse til Tyskland, 
Holland, Frankrig, England og Skot
land. 

Da Beretningen herom ogsaa har 
Bud til os Danske, fordi den inde
holder saa mange Oplysninger af 
almen InteresRe, skal vi gengive en 
Del af dem. - En af Bureauchef 
Andersons Formaal med sin Rejse 
var i fremmede Lande at studere 
Fiskehandelen og Fiskekonsumen. 
Og særlig at finde Midler' til øg
ningen af denne sidste. 

Desuden var det ogsaa Doktorens 
Hensigt at studere Fiskeadministra
tionen samt Organisation i admini
strativ og videnskabelig Henseende, 
der tjente til at ophjælpe Fiskeriet. 

Det viste sig at Fiskerinæringen 
i de fremmede Lande havde ligesaa 
mange Besværligheder R.t kæmpe 
med som i Sverig. Der klages al
mindeligt over at Befolkningen viser 
Modvillie mod at spise Fisk. Værst 
er det i de Lande, som havde det 
Elværest under Krigen, og der hvor 
Fiskenæringen blev en Nødvendig
lred. Her kan man nu mærke en 
meget udbredt Aversion mod at spise 
Fisk og en Forkærlighed for Kød
spise. 

For at hjælpe paaFiskekonsumen 
har man først og fremmest i Tysk
land begyndt en kraftig Propaganda. 
Der har man udarbejdet en omfat
tende Plan for under Samvirke med 
Staten og de interesserede Parter, 
saasom Ejerne af Trawldamperne, 
Købm~ndene og Fiskeindustriens 
:Mænd at faa en stærk Propaganda 
i Gang dels gennem Foredrag og 
dels gennem Demonstrationer og 
Brochurer. 

I England og Skotland lægger 
man særlig an paa at støtte den 
kooperative Bevægelse, som allerede 
har dybe Rødder der. Der existe
rer saaledes et af Staten stiftet Kon
tor, som alene har til Hensigt at 
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søge dannet kooperative Foreninger 
blandt Fiskerbefolkniogen. I Aber
deen findes en meget stor koope
rativ Forening med et stort Kom
pleks af Bygninger. Der er foruden 
Kontorer tillige Rygerier, Tørrerier 
og Salterier for Fisken, som siden 
distribueres bl. a. til Foreningens 
mange Udsalgssteder i Glasgow. 
Her beskæftiges stadig et Par hun
drede Arbejdere. 

Efter Krigen har man i disse 
Lande med stor Kraft optagf1t de 
videnskabelige Undersøgelser pall, 
Fiskeriomraadet. Som Exempel kan 
nævnes, at der i Frankrig er skabt 

.et nyt Undersøgelseslaboratorium i 
Boulogne sur Mer. England har 
indrettet et nyt stort Labor!l:toriulD 
i Lowestoft. V (jd dette er foruden 
Forstanderen ansat 18 N aturviden
skabsmænd. Den skotske Under
søgelsesstation ligger i Abel'deen. 
Denne er bleven udvidet og der 
er anskaffet nye og større Under
søgelsesfartoj. Holland har ligele
des udvidet sin Fiskeundersøgelse. 

Alt i alt kan det siges, at For
staaelsen er vokset i alledisseLande, 
for at det er nødvendigt at drive 
Fiskeriet rationelt, hvis man skal 
opnaa det fulde Udbyttf3 af det. 

De fleste af disse Lande har og
saa stærke og fyldige administrative 
Organer for Fiskeriet. 

(Fiskerierna). 

Ferskvandsaalen i det 
østlige Middelhav. 

Som bekendt spiller vor europæ
iske Ferskvandsaal ikke alene i 
Norden en betydelig Rolle. men er 
ogsaa udbredt over saa godt som 

hele Middelhavet. Enkelte Afsnit 
af de italienske Kyster, til Eks!=lm
pel Lagunerne ved Comacchio, syd 
for Venedig har gennem lange Ti
der været berømte for deres Rig
dom paa Aal, paa den anden Side 
ved vi nu, at Grunden til at der 
i det sorte Hav findes saa faa Aal, 
ikke alene skyldes de ugunstige 
Vandforhold i Dybet (Mångelen paa 
Ilt), men snarere dette Havs Be
liggenhed som Slutstenen paa et 
stort Vandsystem. 

Angaaende Aalens Forekomst i 
det østlige Middelhav har vi ikke 
nogen sikker Kundskab. l denne 
Forbindelse maa det dog erindres, 
at den tyske Fiskeindustri, som 
kræver en uhyre Mængde Aal i en
hver Form, hvilket det tyske For
brug tydelig har bevist, ogsaa har 
søgt og fundet nye Kilder til at 
tilfredsstille sin Aalehunger i det 
østlige Del af Middelhavet. 

Isærdeleshed er det det be-
l" 

kendte store Altona Fiskeindustri-
og Impodfirma »dottfried Friege
richs", der har forstaaet at udnytte 
Aalerigdommen.1 de ægyptiske og 
tyrkiske Fiskevande til Fordel for 
det tyske Konsum. 

Hr. Friedrichs indskrænkede sig 
ikke alene til at indkøbe Aalene 
pal. Stedet, hvor de blev fangede 
og sende dem derfra til Tyskland, 
men han havde specielt i Ægypten 
bygget store Fryserier, Bom satte 
ham i Stand til at fryse Aalene 
først og derefter fordele dem over 
hele Tyskland. 

Denne blomstrende Forretning er, 
som saa mange andre, bleven fuld
stændig ødelagt af Krigen, og der 
findes nu fol' Tiden ingen Mulig
hed for atter at faa den i Gang. 
Om selve Forekomsten af Aalen i 
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denne Del af Middelhavet har der 
hidtil hvilet et dunkelt Slør, idet 
Kendskaben dertil betragtedes SOlli 

en Slags Forretningshemmelighed; 
den bekendte danske Aaleforsker 
Dr. Johs. Schmidt har imidlertid 
ved sit banebrydende Arbejde paa 
dette Omraade vakt Interesse hele 
Verden over for Aalens Biologi, og 
1\1. Friedrichs har af denne Grund 
løftet en Flig af Sløret for disse 
AaIevandets Vedkommende og med
delt Offentligheden lidt af sin Vi
den paa dette Omraade. 

Vi skal i det Efterfølgende give 
Hr. Friederichs Ordet desangaaende. 

Ehrenbaum. 
Grækenland. 

I Grækenland har jeg i Bugten 
ved Pat ras i Februar Maaned set 
en Mængde unge AaI, som trak 
langs Kysten. Aalene havde en 
Længde af fra 15 til 35 cm. Kun 
nogle ganske enkelte Montie Aal 
var der imellem, største Delen var 
allerede sort pigmenteret. 

Store AaI har jeg ikke set no
get til paa di!:lse Steder. 

Syrien. 
I Syrien har jeg, 10 km (ra Jaffa, 

ved Floden Audjo, i alle Tilfælde 
set mørke ARI stige op, men 'dog 
aldrig i større Mængde Fiskene 
her var 20 cm lange, og omtrent 
allesammen lige store. 

Aalene her var i daarlig Foder
stand, med brede Hoveder og for
hold svis lange. 

Ægypten, ' 
I Mensali-Søen, vestlig for Port

Said ved Gamil, der forbinder Me_n
sale Søen med Middelhavet, er der 
en betydelig Opgang af unge AaI. 
De første Sværme har jeg bemær-

ket i Midten af April, de trækker 
til her i Midten af Juni. Fisken 
har omtrent samme 8tørrelse som 
i Elben, det vil sige, ca. 12-31 
cm. Aaleungerne her er i udmær
ket Foderstand, har en rund, god 
Form og ligner j ud voksen Tilstand 
vore Haffaal, er meget spidse og 
har tynd Hud. U dvandl'ingon af 
de store Blankaalfra Mensalisøen 
finder Sted i November og Januar. 
Fisken viser sig pluselig i store 
Masser for at udvandre og hører 
ligesaa pludselig op dermed igen. 

øsWg for Alexandria, i. Burlos
og Edkusøon - begge Søer staar 
i direkte Forbindelse med Middel
havet stiger de unge Aal 14 
Dage til 3 Uger tidligere op. U d
vandrende Aal har jeg kun meget 
sjældent set noget tiL De Aal, der 
er fanget i disse to Søer, er af me
get daarlig Kvalitet. Fisken har 
en daarlig Form, er meget bred
hovedet. Størrelsen er fra 314-3 
Pund. 

I større Aal har jeg ofte funden 
Frøer og Smaafisk. 

(Sluttes). 

M. Friederichs. 
(Der Fischerbote). 

••••••••••••••••••••••••• M 

31verter i 
c3Yledlems6Iadet! 

• ••••••••••••••••••••••••• 

Anoncer. 
-0-

Fiskemester. 
Som saadan søges Plads af en ung, 

ugift Mand, helst paa et større Fiskeri. 
Har været Bestyrer paa Fiskeri i tre 
Aar og er godt kendt med Landbrug. 
Gode Anbefalinger. Billet, mrk. >1777«, 
modtager Bladets Konlor. 
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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. 

c59~iJd8f( f/)aniKullur. 
felegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov . 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

...................................................... ..................................................... . 
E Fiskeridirektør i i $l'slier:iinspelitør:, 3Ylagister: i 
j M'orlellsellJ i i {!(jr. L!øjting, i . . . . 
i Vestmannagade 1, i i .epliliesljolmal!e 3 8l, i . . . . 
i Københatm O. i i 3Cø6enljavn. i ............................................................................................................ 

Fiskeriet "A.alykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk af '\ 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykl i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasm.usllen-Krogh. 
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København B., den 30. Septbr. 1921. 

Dansk Ferskvandsfiskeriforening. 

simnmvægt for Ekspresgods fastsat 
til 150 kg, hvorhos det er bestemt, 
at indenfor denne Vægtgrænse kun 
Genstande, hvis Humfang ikke over
stiger 2 ru X 1 ru X 1 m, mod. 
tages til Befordring som Ekspres
gods, men det er sammesteds til-
ladt Stationerne at gøre Undtagel
ser fra disse Regler for saa vidt 
angaar let handeligt Gods af større 
Vægt og større Omfang, særligt 
naar Afsenderen paatager sig at 
hjælpe ved Indlæsningen, og det 
skønnes, at denne og mulig Udlæs
ning paa Mellemstationer kan ske 

I Anledning af Foreningens Skri- uden Togforsinkelse. 
velse af 5. Juli d. A. tillader man For saa vidt Foreningens Ønske 
sig at henlede Opmærksomheden imidlertid gaar ud pas. en Ændring 
paa, at Statsbanernes Bestemmelser i denne Ordning, hvorefter Stats
formentlig ikke er til Hinder for, banerne - uden at være forpligtet 
at Sendinger af levende Fisk af dertil ved Takstlovens Bestemmelser 
Vægt over 25 kg til 100 kg befor- - lader Tog, som iøvrigt kun be
dres som, Ekspresgods, hvorved i fordrer Personer og Rejsegods, med· 
Henhold til § 19 i Lov Nr. 111 af tage Ekspresgodssendinger, hvis 
13. Maj 1911 om Statsbanernes Vægt ikke overstiger 25 kg (de 
Takster, ændret ved Lov Nr. 656 saakaldte "Eksprespakker"), saaledes 
af 21.:December 1918, forstaas Gods, at Sendinger af levende Fisk som 
som forlanges befordret saa hurtigt, Ekspresgods af Vægt indtil 100 kg 
som Køreplanen tillader dets Be- fremtidig skulde kunne befordres 
fordring med Tog, der efter Statsba- . saa hurtigt som Køreplanen tillader 
nemes Bestemmelse medtager andet I det med alle Tog, vil dette Ønske 
Gods end Rejsegods. l Godsregle- I af trafikale Grunde og af Hensyn 
mentets § 1 er den normale Mak- til Konsekvenserne ikke kunde imø~ 
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dekommes. Derimod skal det, for 
saa vidt Foreningen matte opgive 
bestemte Tilfælde, hvor Befordrings
planerne for Ekspresgods ligger 
mindre heldigt for Befordringen af 
levende Fisk i visse Forbindelser, 
blive undersøgt, om der kan fore
tages Ændringer i nævnte Planer, 
hvorved dette Forhold forbedres. 
Med Hensyn til dette Spørgsmaal 
beder man Foreningen sætte sig i 
Forbindelse med vedkommende Di
strikt under Statsbanerne, hvorved 
bemærkes, at Togplanerne for Sjæl
land og Falster fastsættes af 1. Di
strikt i København og Togplanerne 
for Fyn og Jylland af 2. Distrikt i 
Aarhus og 3. Distrikt i Struer. 

Med Hensyn til Spørgsmaalet om 
en Nedsættelse i Taksterne for Be
fordring af Fiskefoder meddeles, at 
man af Hensyn til Konsekvenserne 
ikke vil kunne anbefale Indførelsen 
af særlige lave Takster for denne 
Vare. 

P. S. V. 

Som man vil se af ovenstaaende 
Skrivelse fra de danske Statsbaner, 
har Generaldirektoratet vist Fersk
vandsfiskeriforeningen overmaade 
ringe Imødekommenhed paa dens 
indtrængende Henvendelse, baade 
gennem Deputation og ved senere 
Skrivelse af 5. Juli iaar. 

Ferskvandsfiskeriforeningen øn
skede, som det ogsaa vil ses af 
ovenstaaende Svarskrivelse, dels at 
Exprestogene skulde modtage Ser;
dinger indtil en Vægt af 100 kg, 
for derTed at muliggøre Forsendelse 
af levende Fisk og Fiskeyngel mel
lem Landsdelene, og dels en Fragt
nedsættelse paa Fiskefoder for der
igennem at støtte de nødstedte 
Damkulturer. 

Af Statsbanernes Svar herpaa 
fremgaar det med stor Tydelighed, 
at vor Baneadministration, tiltrods 
for sin tilsyneladende Elskværdig
hed og Forhandling~villighed, end
nu ikke har faaet øjnene op for, 
at det er Handling vi trænger til, 
hvis vi skal komme ud af Miseren. 
Ord og Venlighed giver i denne 
Forbindelse ingen Penge i Kassen 
eller Omsætning i Landet, der maa 
mere Arbejde til fra Statsbanernes 
Side for at tilfredsstille Publikum. 
Det nytter ikke at henvise til de 
trafikale Grunde eller Hensyn til 
Konsekvenserne, hver Gang Befolk
ningen fremkommer med berettigede 
Krav om at blive betjent paa al
mindelig forretningsmæssig Maade. 
Det er derfor ogsaa med stor Be
klagelse Ferskvan d sfis keriforeningen 
har modtaget det nedslaaende Svar 
paa sin indtrængende Henvendelse. 

Red. 

Ferskvandsaalen i det 
østlige Middelhav. 

I Nildeltaet, baade i Kanalen og 
i de store Vandreservoir, der be
nyttes til Overrisling, har jeg alle
rede i Februar og Marts l\baneder 
set store Masser af opstigende unge 
AaI. I Nilen har jeg, faa Kilome
ter syd for Kairo ved Gise, og
saa om Dagen set Fiakene van
dre op. En Line med Kroge, som 
jeg lagde ud i Nilen om Aftenen 
KI. 7, maatte jeg tage op efter fem 
Minutters Forløb, fordi der var Aal 
paa alle Krogene. 

Syd for Port-S ai d ved EI-Kan
Tara i Ballahsøen iagttog jeg i 
Marts opadvandrende Aal, som kom 
fra Middelhavet gennem Suez-Ka-
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nalen. Størrelsen var forskellig.' aal, som bliver fanget iKarasmark 
Aalene var gennemgaaende noget Vandene, er med Undtagelse af 
lyse her. Ganiel.Aalene, den bedste Fisk, der 

Tyrkiet. 
I Marmor Havet, paa den asia

tiske Side ved Karabiga og Erdek, 
har jeg ingen unge Aal set, her 
findes kun store Fisk fra et 1/2-21/2 

Pund, altsaa Blankaal, som fanges 
i Tidsrummet mellem November og 
April. Fisken her er gennemgaa
ende mindre og har en meget daar
lig Smag. 

I det tidligere europæiske Tyrki 
har jeg set mange smaa Aal i 
Nærheden af l\Iariza's Munding. 
Disse AaI var gennemsnitlig fra 25 
til 35 cm lange. Miudre Aal sav
nedes ganske. Fangsten af Blank
aal var paa sit Højeste. i ~Iaane
derne November og December. 

Blankaalene her er store Fisk af 
utlmærket Kvalitet, noget kortere 
og mere sluttede i Bygning end 
Aalene i Elben, men overordentlig 
fede og velsmagende. 

I Mariza har jeg ogsaa set op
stigende AaI. 

Opgangen af unge Aal er meget 
stor i Bugten ved Lagos ved Burie 
Søen. Størrelse og Kvalitet er den 
samme som hos Aalen ved Enossøen. 

I den nederste Del af Wardar 
(ved Saloniki), særlig iKarasmark 
Vandene, foregaar Opgangen paa 
samme Maade som i Elben. Mate
rialet er meget forskelligt. De 
første Fisk, som kommer i Februar 
er kraftige og mørke, af samme 
Størrelse som i Elben. I Marts
April bliver Aalebestanden mere 
blandet. Antallet af Individer er 
dog stadig temmeligt 
Aalene falder lysere 
modstandskraftige ud. 

stort, men 
og mindre 
Den Blank-

bliver fanget i Levanten. Den lig
ner ganske i Form, Størrelse, Fedt
indhold og Hovedets Bygning vor 
blanke vandrende Elbaa1. 

(Sluttet.) 

M. P riederittks. 
(Der Fischerbote). 

Fiskeeksporten. 
-o-

Der er til den 24. ds. berammet 
et Møde i Esbjerg angaaende Fi
skeeksporten fra Danmark. 

I Mødet vil deltage: Fiskeridi
rektør Mortensen, Formanden fo' 
Dansk Fiskeeksportørforening, Gros
serer Vendsyssel, Redakter Carl Mari. 
sen, Rudkøbing, (Repræsentant for 
Dansk Fiskehandlerforedn"), Dansk 
FiskeriforeningsEksportudvalg,hvod 
bl. a. Formanden for Esbjerg Fi
skeriforening, Fiskeskipper Roust 
har Sæde, samt Repræsentanter for 
Vestkystens Fiskeriforeninger og 
vestjyske Eksportørforeninger. 

Paa Mødet vil man drøfte Mulig
hederne for Afsætningerne af dansk 
Fisk i Udlandet. 

Fiskeriforeningens Eksportudvalg 
har arbejdet med disse Forhold gen
nem længere Tid, men efter hvad 
Fiskeskipper ROtÆst oplyser overfor 
os, er det kun meget faa Lyspunk
ter Arbejdet har haft. 

Hr. Roust udtrykte i denne For
bindelse sin store Interesse for de 
ny Oplysninger, "Vestkysten" havde 
fremskaffet angaaende en mulig Eks
port af dansk Fisk til Paris, og bad 
os stille vort Materiale til Disposi
tion for det berammede Møde. Dette 
vil naturligvis ske, ligesom der nu 
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vil blive undersøgt, hvor store Kvati
teter Fisk Paris kan bruge. 

Det er nemlig en given Sag, at 
de fornødne Skibe - forsynede 
med Kølerum kan fremskaffes 
til Raadighed for en Eksport, saa
snart det kan paavises, at der er 
Mulighed for at eksportere dansk 
Fisk til et Marked, der kan aftage 
saa store Kvantum, at Transporten 
kan betale sig. 

Mødet den 24. ds. tegner saale
des til at blive af overordentlig 
stor Betydning for den danske Fi· 
skeeksport. Forholdene i Øjeblik
ket er, baade hvad det tyske og 
engelske Marked angaar, nærmest 
fortvivlede, og der vil blive gjort 
alt, hvad der kan gøres for at ska
be et nyt Marked for dansk Fisk i 
Frankrig. Alene det at faa et nyt 
:Marked, saaledes at dansk Fisk 
ikke alene er henvist til England, 
vil være et uvurdeligt Gode for den 
handelsmæssige Side af Fiskeeks
porten. Englænderne benytter nem
lig deres Viden om, at de praktisk 
talt er Eneaftager af dansk Fisk til 
at trykke Priserne. 

Et nyt Marked vil saaledes ikke 
alene have direkte Betydning for 
Eksporten, men ogsaa indirekte ved 
at 8timulere Priserne paa det en-
gelske Marked. (Vestkysten). 

(Dansk Fiskeritidende). 

Om den geografiske 
Udbredelse af 

Laks og Ørred. 
Referat af Tate Regans Undersø

gelser ved A. C. Johansen. 

Den kendte engelske Zoolog Tate 
Regan har fornylig i »The Salmon 

and Trout Magazine" offentliggjort 
en Afhandling: Om den geografiske 
U dbredelse af Laks og Ørred, der 
i flere Retninger indeholder nye og 
interessante Synspunkter. 

Dr. Regan begynder med at gøre 
opmærksom paa, at de Arter, man 
i Amerika, kalder Salmon, T1'oUt og 
Broov.Trout, ikke maa forveksles 
med de Ii'ormer, der i England gaar 
uuder disse Navne, eller de samme, 
som vi herhjemme kalder Laks, Ør
red og Bækørred. 

Hvad Amerikanerne kalder Sal
mon (hvortil hører deres Quinnat, 
Bltte-back etc.) er fortrinsvis et 
halvt Dusin Arter, der tilhører en 
anden Underslægt end vor Laks og 
Ørred, nemlig Underslægten Oncor
hynchus, der kun lever i Stilleha
vets Flo.der og ved Kyststræknin
gerne fra I3eringsstrædet i N ord til 
San Francisco og Japan i Syd. 

De amerikanske Salmon-Arter af 
Oncorhynchus-Gruppen danner ikke 
permanente Ferskvands-Kolonier, 
hvad derimod nogle af de a~iatiske 
Former synes at gøre. Fornylig er 
der i I3jergfloderne paa Formosa 
opdaget en Lakseal't af denne Gru
pe: Onchorhynchus Formosanu8, der 
rimeligvis er en Reliktform fra en 
koldere Periode, da Slægten bavde 
en sydligere Udbredelse. 

Af Amerikanernes Trout er en 
Form vel bekendt her til Lands 
nemlig Regnbueørreden, der er ind
ført fra Amerika og der bærer det 
tilsvarende Navn: Rain bow-Trout. 
I Amerika findes flere andre af disse 
saakaldte Trout som Steelhead, Cut
throat etc. men alle disse ameri
kanske Trout-Former tilhører efter 
Regan en og samme Art, de.! er 
nær beslægtet med de amerikanske 
Sabnon, og efter Regan hører til 
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Underslægten Oncorhynclms. De van
drende Former af disse" Trout" har 
omtrent samme Udbredelse i Ame
rika som de amerikanske Sal mon
Arter nemlig Kyststrækningen fra 
Behrings-Havet til San Francisco 
og de Floder, der udmunder paa 
denne Strækning, men derimod fin
des disse Trout-Former ikke i Asien. 
Med Hensyn til deres biologiske 
Vaner, minder de meget om vor 
0rred: de danner nemlig perma
nente Ferskvands-Kolonier i alle de 
Søer og Floder, hvor de forekom
mer. Som ikke vandrende Former 
naar de mod Syd helt ned til det 
nordlige Mexiko. 

Amerikanernes Brook-Trout er Sal
velinus \ fantinalis Mitehill, der har 
sit Hjem i den østlige Del af de 
I,'orenede Stater. Den er som be
kendt indført her til Landet hvor 
den gaar under N avnet Kildeørred. 
Til samme Slægt hører Fjældørred 
eller Rødingen: (Salvelinis alpinuB 
Linn e), der er udbredt i det nord
lige, mellemste og vestlige Europa, 
Novaja Semlja, Spitzbergen, Island 
og Grønland. 

Hovedparten af Dr, Hegan's Af
handling angaar Udbredelsen af vor 
Laks, Saima salm' L. og vor 0rred, 
Saima trutta L. 

Laksens Udbredelse gaar mod 
Nord til Hudson Bugten, Grønland, 
Island og det nordligste Europas Ky
ster. - Mod Syd gaar den i Ame
rika til Cap Cod, og ved Europas 
Kyster til Biscay-Bygten. Regan 
mener, at det er Temperaturen, der 
bestemmer Grænserne for dens Ud
bredelse mod Syd. Syd grænserne 
falder tilnærmelsesvis sammen med 
Isotermen for 15° C i Overflade
vandet. 

Regan gør opmærksom paa, at 

Salmo salar er meget mere tilbøje
lig til at danne Ferskvands-KoJo
nier i Amerika, hvor Salma tl'~dta 

ikke findes, end i Europa. Saa
danne Dværgracer, der tilbringer 
hele Livet i Ferskvand, findes i St. 
John Søen og Saguenay Floden i 
Kanada og i flere Floder og Søer 
i Ny Brunsvig, Ny Skotland og Ny 
England. 

Den mest bekendte af disse ame
rikanske Ferskvands-Laks er den 
saakaldte Ouananiche, (Salmo salar 
auananiche). Denne berømte Sports
fisk lever i St. John Søen og Sa
guenay Floden, der falder i St. Law
rence Floden. Den afviger fra den 
almindelige Laks ved sin ringere 
Størrelse og ved at have forholds
vis større øjne og større Finner. 
De Individer, der fanges ved Fi
skeriet, har kun en Gennemsnits
vægt af ca. 1.5 kg, og de største 
Individer naar kun en Vægt af 
4-5 kg. 

Under :Navnet Sebago (Salma sa
lar sebago) fører amerikanske Fo
faitere alle Laks sammen, der dan
ner Fel'skvandskolonier i Ny Bruns
vig, Ny Skotland og Ny England. 
Men Hegan anser ikke dette for at 
nogen naturlig Klassifikation. Han 
mener, at det her drejer sig om 
flere forskellige Racer, men han 
har øjensynlig endnn ikke Materi
ale til en nøjere Klassifikation af 
dem. 

Fra Europa omtaler Regan tre 
Ferskvandsracer af Salmo salar, hvad 
der er Em mere) end man .sædvanlig 
regner med. 

For det første er her Ferskvands
lakBen i Venern: Salma salat· har
dinii. Som særlign Kendetegn for 
denne i Modsætning til den typiske 
Laks anfører Regao bl. a'I at den 
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har flere og større Pletter, og at J 

den er en mindre Form end den 
typiske anadrome Laks. Den naar 
i det højeste en Vægt af ca. 7 kg, 
medens Ørreden i Venern kan blive 
dobbelt saa stor. 

I Ladoga findes en anden Fersk-: 
vandsform af Laksen, den saakaldte 
Salmo salar relicta. 

Regan har kun haft to Eksem
plarer af denne Form til Undersø
gelse, og paa disse har han ikke 
kunnet paavise Afvigelser fra den 
typiske Form. 

Som en tredje europæisk Fersk
vandsform af Laksen betragter Re
gan den dalmatiske Laks, Saima 
salar obtusirastris. Denne Fisk er 
hidtil blevet betrflgtet som en sær
lig Art, i det den afviger fra den 
almindelige Laks - foruden -ved 
sin grumme ringe Størrelse ved 
sine talrige Gællegitterstave, sin lille 
Mund og den meget korte Over
kæbe. Denne naar hos voksne Ek
semplarer af 1 0-l2 Tommers Lær;g
de kun hen udfor Midten af øjet. 
- Regan mener imidlertid, at denne 
Form maa betragtes som en Istids
relikt af den almindelige Laks og 
kun bør have Rang som Underart, 
og han ser i dens Forekomst i Flo
derne i Daimatien et Bevis paa, at 
Laksen har levet ved Middelhavets 
.Kyster i Istiden. Paa tilsvarende 
Maade betragter han sikkert 
med Rette - Forekomsten af Ør
red i Floder i det sydlige Europa 
og det nordlige Afrika som et Be
vis for, at Havørreden i Istiden le
vede i Middelhavet. hvor den nu 
ikke forekommer. 

Ørreden, Saima trutta L., er med 
den Artsbegrænsning, Hegan be
nytter, udbredt over hele Europa, 
inclusive Island, og forekommer end-

l 

videre i Marokko og Algier, Lille
asien, Sortehavet, det Kaspiske Hav, 
Aralsøen og Tilløbene til disse Van
de. Den vandrende Form, Havør
reden, er udbredt fra Island og det 
nordligste Europas Kyster til Bis
cayabugten. 

Til Ørreden henfører Regan først 
og fremmest Havørreden og der
næst de forskellige Former af Sø
ørred og Bækørred, som han kun 
betragter som Ferskvandskolonier 
af Havørreden. Ørreden i det Sorte
og det Kaspiske Hav og disses Til
løb betragter han som en Underart 
af den almindelige Ørred (Saima 
trutta labm;x;). Den afviger bl. a. 
fra vor almindelige Ørred ved at 
Skællene er mindre. :Mellem Fedt
finnen og Sidelinien findes her f. 
Eks. 16-19 Skæl, mod 1-16 hos 
den almindelige Ørred. Hovedet hos 
Labrax er forholdsvia mindre end 
hos vor Ørred, og Overkæben lidt 
kortere. Meget interessant er det, 
at denne Art har en ualmindelig 
hurtig Vækst. Regan afbilder et 
Skæl af Sorteh!l.vsørreden fanget 
ved Sevastopol den 22. Maj 1910. 
Ørreden havde en Længde af 30 en
gelske Tommer og en Vægt af ca. 
15 Pund. Skællet viser, at Ørreden 
har tilbragt 2 eller 3 Aar i Fersk
vand men kun ca. 14 Maaneder i 
Havet. Paa disse 14 l\baneder er 
den vokset i Længde fra ca. 7 til 
30 Tommer. En saa hurtig Vækst 
er, saa vidt mig bekendt aldrig 
iagttaget hos nogen Laks eHer Ør
red i det nordlige Europa. Ved 
Betragtning af denne Vækst faar 
man Indtryk af, at der maa være 
Mulighed for at udviklo store Ør
redfiskerier i Dele af Sortehavet 
eller Tilløbene hertil. De mindre 
Ørreder i Sortehavet lever - ifølge 
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Regan - overvejende af Krebsdy
ret Gebia littoyalis, der er over~r
dentlig hyppig ved Kysterne, medens 
de større Individer fortrinsvis æder 
Fisk af Sildefamilien. 

Ørreden i det Sorte- og det Kas
piske Hav skal være af en fortrin
lig Kvalitet og have smukt rødt 
Kød. Den opnaar en Længde af 
ca. 1.25 Meter. 

I Donau's nedre Løb forekommer 
der :Ferskvandskolonier af Salmo • 
labrax. 

Den saakaldte Donau-Laks eller 
Huehen (Hucho), der er udbredt i 
Donau og adskillige af dennes Bi
floder, omtaler Regan ikke nærmere, 
idet han ikke regner den til Slæg
ten Salmo. 

Salmo trutta oxianus i Aral Søen 
og Tilløbene hertil betragter Regan 
som en Underart af Salmo trutta. 
Det er en kort· tyk Fisk med et 
stort Hoved, lang Overkæbe og lan
ge Brystfinner. Størrelsen af Skæl
lene er omtrent som hos vor almin
delige Ørred, men Hvirveltallet er 
lidt lavere. Den opnaar en Længde 
af ca. 80 cm. 

Dr. Regan refererer den velkendte 
og velbegrundede Hypotese, at det 
Sorte og det Kaspiske Haver Lev
ninger af et langt større Brakvands
bassin, der i Tertiærtiden strakte 
sig over store Dele af det sydøst
lige Europa uden at have Forbin
delse med Middelhavet, og som ri
meligvis i Prægladaltiden var for
bundet enten med østersøen eller 
det nordlige Ishav. For en saadan 
Forbindelse taler saavel Forekom
sten af Salmo trutta labj'ax som 
mange andre andre Dyreformer med 
nordligt Præg i det Sorte og det 
Kaspiske Hav. 

Den Omstændighed, at Ørreden i 

Aral-Søen afviger stærkt fra Ørre
den i det Sorte og det Kaspiske 
Kav, men i flere Retninger staar 
vor Ørred nærmere, taler efter Re
gans Opfattelse for, at Aral-Søen 
snarere har faaet sin Ørredbestand 
fra det nordlige Ishav end fra det 
Kaspiske Hav, og Regan antager 
da, at der før Istiden enten har 
været en direkte Forbindelse mel
lem Ishavet og Aral-Søen, eller at 
Ørreden gennem Floder er indvan
dret fra det ene Omraade til det 
andet: 

Laksen og Ørreden forekommer 
ikke i Nutiden i de store sibiriske 
Floder, der udmunder iIshavet, 
eller ved Sibiriens Ishavskyster. 
Men Dr. Regan antager, at i Terti
ærtiden, da Klimaet val' varmere, 
var Slægten Salmo udbredt ved alle 
Kysterne af det nordlige Ishav. Han 
anser det for sandsynligt, at den 
Landforbindelse mellem Asien og 
Amerika tværs over Beringsstrædet, 
der kom i Stand i Miocentiden, har 
spaltet den oprindelige Laksebe
stand i to Grupper, hvoraf den ene 
nu hører hjemme i det nord-atlan
tiske Omraade! den anden i den 
nordlige Del af Stillehavet. 

(Naturens Verden.) 
••••••••••••••••••••••••• 8 

dJlverter i 
c3Yledlems6Iadet! 

•••••••••••••••••••••••••• 

Anoncer. 
-0-

Fiskemester. 
Som saadan søges Plads af en ung, 

ugift Mand, helst paa et større Fiskeri. 
Har været Bestyrer paa Fiskeri i tre 
Aar og er godt kendt med Landbrug .. 
Gode Anbefalinger. Billet, mrk. );717{(, 
modtager Bladets Kontor. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter h:øbes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

-----'.:=== n:ontant Betaling. =====---

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

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~1I&81l fi)amllullur. 
TeJegr.-Adr. : 
Danlkultur, 
Lunderskov . 

P. Hansen & P. JØf'gensen~ 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 4.8. 
Lejrskov 16. 

...................................................... ..................................................... . 
i I!'iskeridireldØ1' E i r:'YisÆet:iinspeÆtØl.'J 3rlagistet: æ 

~ M"orle7lsellJ ~ ~ C?§l'. 1!øfting, ~ 
æ Vestmannagade 1, ~ ~ J!pÆÆesfjolmal!e 3 til, i 
æ København O. ~ E flCø6enfjavn. i ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima 8jneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmusseu-Krogh. 
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Indhold: 
For 0rredopdrættere. 
Hurtigvoksende Suder. 
Fiskepriser. 
Fiskeriberetning. 
Annoncer. 

For Ørredopdrættere. 
Til Oplysning fOI: Liebhavere, der 

ønsker at opdrætte Ørred med Eks
port for øje, skal vi pall. given For
anledning meddele, at de to Ho
vedbetingelser for en saadan For
retning er Stedets Beliggenhed og 
Vandets Kvantitet og Kvalitet. En 
Damkultur bør ligge i Nærheden af 
en Banestation og raade over rige
ligt og godt Vand. Den mindste 
Vandmængde, man mali. regne med, 
er ti I,iter i Sekundet. 

Vandet mali. være rent, nærings
rigt og middelhaardt og selv i de 
strengeste Vintre ikke under O Gra
der og i de varmeste Somre ikke 
over 18 Grader R. - Der maa være 
rigeligt Fald tilstede, sall. der i hver 
Dam findes et Sted, der er ca. 1112 
Meter dybt, og saaledes at hver Dam, 
uafhængig af de andre Damme, kan 
tømmes og spændes. Ligeledes er I 
det heldigt, hvis Vandmængden er j 
saa stor, at hver Dam kan faa sit 

Vand fra en fælles Fødekanal, sall. 
man slipper for at benytte det 
samme Vand til mere end en Dam. 

Hvis man vil fodre sine 0rrtlder 
egner Regnbueørreden sig bedst, 
derefter Kildeørreden og daarligst 
Bækørreden. 

Kildeørreden vokser udmærket 
som Yngel, men derimod meget 
langsomt i det andet Aar. Bæk
ørreden er vanskelig at have med 
at gøre som Yngel og gaar ofte til 
Grunde i denne Periode. 

. Hurtigvoksende Suder. 
Den største Anke, Fiskeopdræt

terne har mod Suderavl, skyldes 
denne Fiskearts langsomme Vækst. 
I Almindelighed varer det altfor 
længe, inden Suderen bliver saa 
stor, at den er værd at spise, og 
dette er baade Tilfældet, hvor Fi
sken lever i den fri Natur, og hvor 
den opdrættes i Damme. Som en 
Følge heraf er det som Regel van-

. skeligt at faa Fiskeopdrættere til 
flt vise denne Avl Interesse, tiltrods 
for, at Suderens Kød baade er læk
kert og velsmagende, naar det til
beredes paa rette Maade. 

Skønt Suderen saaledes ifølge sin 
Natur maa betragtes som en lang-
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somtvoksende Fisk, ligger det dog 
i Menneskets Haand at indvirke 
herpaa, og gelmem en maalbevist 
Avl i nogen Grad at raade Bod 
paa Naturens "Mangler". Et Ek
sempel paa en forbløffende hurtig 
Vækst hos Suderen hal' vi saaledes 
i det tyske Dambrug Quolsdorf, der 
ejes af Friherre von Milkau. 

Ifølge Fischerei-Zeitung for 24. 
Juni 1921 udtaler Friherren sig 
herom i følgende Artikel: 

Om Efteraaret ved Udfiskningen 
af Quolsdorfer Dammene udsøges 
de bedste og smukkeste Eksempla
rer af Sudeme til Legefiske og an
bringes i en Dam for sig selv. Det 
følgende Foraar sættes de derefter 
i en Dam, der har været tørlagt om 
Vinteren og hvis Grave og Sluser 
har været stærk kalkede. 

De bedste en Sommer gamle Su
der bliver paa samme J\:faade udsøgt 
om Efteraaret og anbragt i en sær
lig velforberedt Dam. Dammen, 
hvori Suderne har leget, bliver at
ter tørlagt om Vinteren og kalket. 
Det samme sker med flere af de 
andre Damme. Aar efter Aar an
vender man samme Fl'emgangsmaade 
i Quolsdorfer Damkulturer og man 
har derigennem naaet til det Re
sultat, at Suderne allerede som to 
Somre gamle Fisk opnaar Størrelse 
af Portionsfisk. 

Dammene besattes med fra 60-
100 Stykker en Somre gaml~ Suder 
pr. Morgen og med 30--60 Stykker 
to Somre gamle Suder pr. Morgen. 

De en Somre gamle Suder naar 
gennemsnitlig en Længde af fra 
6-9 cm. I de senere Aar er der 
endogsaa udfisket en Somre gamle 
Suder af en Længde af indtil 17 cm. 

To Somre gamle Suder, som i de 
første Aar kun gav 60 Ofo som Por-

tionsfisk, har i de senere Aar saa 
godt som aUe naaet til at blive 
Portionsfisk i deres andet Aar. 

To Somre gamle Suder med en 
Gennemsnitsvægt af 250 g og tre 
Somre gamle Suder med en Gen
nemsnitsvægt af 800 g er efterhaan
den bleven til en Regel. 

Angaaende Dammenes Beskaffen
hed tilraa~es det at lade Legen 
foregaa i noget tørveagtige Damme, 
medens Væsktdammene helst maa 
være lerholdige, fri for anure Fisk 
og uden Gennemløb. 

Ved Udfiskningen af en Somre 
gamle Suder bør man tage Vandet 
af Dammen om Natten og opsamle 
Suderne i en Fangstkasse bagved 
Slusen. 

Forudsætningen for Suder avl er, 
akkurat som det ogsaa er Tilfældet 
ved Karpeavl, at man arbej der med 
en kraftig, hurtigtvoksende Sætte· 
fisk. Hovedsagen bliver derfor, at 
man skønsomt ved Udvalg af Lege
fisken forskaffer sig en hurtigtvok
sende Stamme og altid sørger for, 
at Besættelsen af Dammene svarer 
nøje til den til~tedeværende Næ
ringRmængde. 

HUl'tigtvoksende Forældre vil nem
lig altid give en hurtigtvoksende 
Efterslægt, naar Forholdene er til
strækkelig gunstige for deres fort-

satte Udvikling. Red. 

Fiskepriser. 
Gammelstmnd-JJlar kedet. 

Ugen 17110_28/10. 

AaI 

London. 

250-2\)0, 

K L. Salomonser: & Co. skriver d. 
18. Oktober; 
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Priserne paa Aal har været ret 
stabile i den forløbne Uge, og vi 
ser ingen Grund, hvorfor dette ikke 
skulde vedblive, naar blot Udenfor
staaende i Markedet intet fa ar, eaa 
de kan indvirke paa Priserne ved 
at sælge billigt. Det tilraades. der
for kun at sende til os, fra· hvem 
saa de af disse Firmaer, som vir
kelig ønsker at sælge Aal, kan købe, 
hvad de skal anvende fra os, saa 
ved vi, hvad de kan sælge til, da 
Varerne er deres eglle, og det gør 
hele Forskellen til de Folk. 

En anden Ting, som vi beder Sen
derne om, er at telegrafere, hvad 
der sendes, dette gælder baade Aal 
og Fisk, man faar Varerne ind her 
uden nogensomhelst Dokument af 
nogen Beskaffenhed, og man aner 
jo ikke, naar man ikke har Tele-

Karper 12 pence til 15 pence, 
store Br;tsen 12 pence, Gedder 6 
pence til 10 pundet. 

(Dansk Fiskeritidende). 

I lløbenhavn betalte Kommissio-
nærerne den 29/10 for Gedde frit 
leveret i København kun 1,40-1,70 
Kr. pr. kg. medens Fiskehandlerne 
forlangte 3,00-4,00 Kr. pr. kg i 
deres Butikker. Hvis dette ikke er 
ublu Avance, forstaar vi ikke dette 
Ords Betydning. For Tiden meDer 
vi at kunne tilraade at sende baade 
Brasen og Gedde til Salomonsen, 
Londen. Vi har selv gjordt For
søget og fundet en Fordel derved. 

Red. 

Fiskeriberetning. gram, hvad man skal modtage, og 
altsaa heller ikke, hvad man har 
at sælge af hver Sort, og det er 
meget væsentlig, da man ofte fra Fra Fiskeridirektør Mortensen har 
eu Prøvekasse er i Stand at sælge Hedaktionen netop modtaget Fiske
flere eller hele Partiet, men naar riberetningen for 1920, hvoraf vi 
man aldeles ikke ved, hvor mange skal gengive et kort U ddl'ag for 
dette bestaar af, er det jo umuligt, SaltvandsfiskerietsVedkommende, men 
og det. gør at man ofte miste]' en derimod gengive Beretningen om 
ellers god Køber; dette gælder sær- Ferskvandsfiskeriet i en mere fuld-
ligt for Fisk. kommen Skikkelse. 

Fiskemarkedet er ikke særlig godt Tolaludbyttet af Saltvandsfiskeriet 
endnu, de sidste Par Dage har det er fol' Aaret 1920 opgjort til ca 
været koldt, men nu i Dag er det 63,877,700 kg til en Værdi af ca. 
Sommerhede igen, og det hjælpel' 42,302,600 Kr., imod ca. 88,928,100 
jo ikke Tingene fremad. kg til en Værdi af ca. 54,112,300 

Priserne var,' Kl'. i Aaret 1919, hvilket giver 
AaI smaa 12 sh. 6 d.-IS sh. mel- 25,060,400 kg og 11,809,700 Kl'. i 
lem 17 sh. 6.-22 sh, blankaf\.l l\'lindreudbytte. 
20-25 sh., store 27 sh. G d.-34 sh. Ifølge Opgørelsen fremkommer 
draften (ca. 9 kg). Mindreudbyttet f!aaledes: 

Vestkyst- og Nordsøfiskeriet ............ --. ca. 5,781,400 Kr. 
F'arvandene indenfor Skagen . ... : .. ~ .... " '-+- ca. 4,739,400 
Limfjordsfiskeriet ..................... , -+- ca. 1,463,900 
Fiskeriet i Ringkøbing og Nissum Fjorde. + ca. 165,100' 
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Sammenlignet med Værdien af 
de forskellige (Fiskerier i 1919 er 
U dbyttet af Torskefiskeriet formin~ 
sket med ca. 1.469,200 Kr., af Flad
fisk merl ca. 2,438,800 Kr., 'af Sild 
og Makrel med ca. 4,740,300 Kr. \ 
og af Kuller med ca. 4,186,300 Kr., 
medens Udbyttet af Aalefiskeriet er 
forøget med 957,300 Kr. 

Tages som Middelværdi Gennem
snit af Udbyttet i Aarene 1913, 
-14, -15, -17, 18 og ~ 19, 
ca. 32,05 Mill. Kr., idet der ses 
bort fra det ganske abnormeo 1916 
viser Aaret 1920 en Fremgang af 
ca. 10 MilL Kr. Tages et Gennen
snit af de samme 6 Aars kvantita
tive Udbytte, ca. 66,s Mil!. kg, vi
ser Aaret 1920 en Tilbagegang paa 
ca. 2,4 Mill. kg. 

Værdien af Østersfiskeriet er ikke 
medregnet i denne Statistik; Der 
er i Sæsonen 1920-1921 indbragt 
og sOlgt ca. 4J43,700 Stk. østers. 
Ejheller er i Statistikken medreg
net Værdien af den Fisk; som af 
Fiskerne forbruges i deres Hus
holdninger og ombord i Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er for 1920 op
gjort til 20,308 imod 20,282 i 1919, 
og der har saaledes tilsyneladende 
været en Tilgang af 26 Personer. 
Herved maa imidlertid erindres, at 
der i de i Juni 1920 indlemmede 
sønderjydske Landsdele er hjem
mehørende 375 Erhvers- og 265 
Lejlighedsfiskere, der alle er ind-. 
befattede i det øvenanførte Tal. 

Den samlede Fiskerflaade bestod 
mod Udgangen af 1920 af ca. 10,460 
Fartøjer og Baade; heraf havde 
541 en Størrelse af 15 Br. Tons og 
og derover, J ,299 var mellem 15 
og 1) Br. Tons, medens Resten alle 
var under 5 Br. Tons. Af Fartø
jerne var 4,869 forsynet med Mo- , 

tor. Den samlede Værdi af dette 
Fartøjsmateriel androg ca. 33,188,000 
Kr., hvoraf de i de sønderjydske 
Landsdele hjemmehørende ~'artøjer 

er vurderet til ca. 3R5,000 Kr. 
Værdien af Fiskeredskaber er op

gjort til ca. 21,270,000 Kr., indbe
fattet de sønderjyske Fiskeres Ma
teriel, der er anslaaet til en Værdi 
af aa. 914,000 Kr. 

l 1920 er af Statslaanefondens 
Midler udbetalt t72.9'OO Kr. i di
rekte Laan til Fiskere til Anskaf
felse af Fiskefartøjer og 230,000 
Kr. til Laaneforeninger. 

Udplantning i ferske Vande. 
Kolding-Nebel Aa: Fiskerifore

ningen for Kolding-Nebel Aa blev 
tilstaaet et Beløb paa 500 Kr .• for 
hvilket Beleb der under Kontrollens 
Tilsyn den 25. Oktober i Kolding 
Aa blev indplantet 9,000 Stk. halv
aars 0rredyngel og i Aakjær Aa 
3,000 Stk. halvaars 0rredyngel (ca. 
7 -10 cm lange). 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i 1920 
indenfor det af Fiskeriforeningen 
omfattede Omraade ar Kolding-N e
bel Aa hal' været ialt 523 kg til 
en Værdi af ca. 1t)03 Kl'., imod 
1,169 kg til en Værdi af 4261 Kr. 
i 1919. Fiskens Gennemsnitsvægt 
i 1920 var 0,44 kg pr. Stk., og 
Gennemsnitsprisen 3,35 pl'. kg (ca. 
3,20 Kr. i 1919). 

Hansted Aa: Fiskeriforeningen 
for Hansted Aa bl~v tilstaaet et 
Belob af 300 Kr .• hvorfor der un
der Kontrollens Tilsyn i September 
Maaned i LilIe og Store Hansted 
Aa blev udsat 6000 Stk. Ørred med 
en Gennemsnitsstøreise af 6 cm. 

U dbyttet af 0rredfiskeriet 1920 
indenfor det af Fiskeriforeningen 
omfattede Omraade af Store og 
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Lille Hansted Aa har været iaIt ca. 
~900 kg til en Værdi af ca. 8700 
Kr., imod 2250 kg til en Værdi af 
ca. 9000 Kr. i 1919. I 

Skive-Karup Aa: Fiskeriforenin
gen for Skive-Karup All. blev tildelt 
e~ Beløb af 500 Kr., for hvilket 
Beløb der nu der Kontrollens Til
syn i Maj Maaned i Karup Aa og 
Haderis Aa blev udsat iaIt ca. 
231,000 Stk. 0rredyngel. 

Udbyttet af 0rredn.skeriet i Hl20 
i det under Regulativet for en Del 
af Skive-Karup Aa med flere Vand
løb hørende Vande har været iaIt 
1700 kg til en Værdi af iaIt 29,400 
Kr., mod 8067 kg til en Værdi af 
31800 Kr. i 1919. 

Faxe Aa,' Fiskeriforeningen for 
Faxe Aa og Lille Aa blev tilstaaet 
et Beløb paa 150 Kr., for hvilket I 
Beløb der under Konti'ollens Til- I 
syn i April og Maj Maaned udsat
tes iaIt 35000 Stk. Ørredyngel in
denfor Foreningens Oml'aade. 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i 1920 
har været meget ringe; der er kun 
opgivet en Fangst af 45 kg til 
til Værdi af ca 140 Kr., Gennem
snitsvægt pr. Stk. 11/2 kg. 

trollens Foranstaltning og under 
dens Tilsyn blev der i April Maa
ned udsat 140.000 Stk. Havørred
yngel, fordelt saaledes: ca. 47.000 
Stk. i Gjern Aa og SmingeBæk, 
ca. 6.boo Stk. i Funder Aa, ca. 
47.000 Stk. i Tange Aa og ca. 
40.000 Stk. i Borre All.. 

p. V. Mortensen. 

Endelig skal vi gengive en Del 
af Ferskvandsfiskeri-Inspektør LøJ
tings Oversigt over selve Fersk~ 
vandsfiskerierne og Damkulturerne. 

Den følgende Oversigt over 
Udklækningsvirksomheden og de i 
1920 foretagne Udsætninger af 
Yngel og Sættefisk af forskellige 
Arter i fri Vande samt over Fang
sten i en Del af vore ferske Vande, 
er som sædvanlig udarbejdet i 
Hovedsagen efter irldsendte Besva
relser af Spørgeskemaer. 

Klækning og Udsætning i fri Vande i 1921. 
A. Laksefisk. 

Den Driftsstandsning, som de af 
Krigen skabte Forhold paatvang de 
danske Dambrug gør sig fremdeles 
gældende. For en Luksusvare som Eiskeriselskabet for Viborg og Om

egn blev tilstaaet et Beløb af 300 
Kr., for hvilket Beløb der levere
des 100,000 Btk. Ørredyngel til 
U dsætning dels i Limfjorden dels 

. Portionsfiskene fra vore Ørreddam-

i Tilløb til Viborg Søerne. 
Guden Aa: For at bøde noget 

paa den Forringelse af den natur
lige Opgang af Legefisk, som for
aarsagedes ved Arbejdet med An
læget af en Kraftstation ved Tange, 
blev der. pall. Forestilling herfra af 
Landbrugsministeriet stillet 1000 
Kr. til Haadighed til Indplantning 
af 0rredyngel ovenfor Kraftstatio
onens Vandomraade. Paa KOD-

brug maa kaldes, er vort tidligere 
Hovedmarked, Tyskland, fremdeles 
saa godt som utilgængeligt. Den 
Efterspørgsel, som har vist sig fra 
andre Lande) som f. Eks. fra 
Schweitz, forslaar ikke til at faa 
vore Ørreddam brugere til at gen
optage Produktionen af Portionsfisk 
med fuld Kraft. Mange af vore 
Dambrug ligger derfor stadig mere 
eller mindre ubenyttede hen og ad
skillige vil neppe kommE! i Drift 
mere. Imidlertid har Efterspørg
selen efter 0rredrogn samt efter 
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Sættefisk været stigende, hvorfor 
Virksomheden med Udklækning og 
Opdrætning i de af vore Dambrug, 
der fortrinsvis egner ~ig for førsLe 
Aars Opdrætning, er genoptaget 
om end foreløbig i begrænset Om
fang: 

Fra nedennævnte Klækkeanstal
ter og Dambrug, af hvilket følgende 

Iode jyske AnstaHer .............. 
Paa Fyn, Sjælland og Bornholm ... 

laIt i de nævnte Anstalter ......... 

ligger i Jylland; Frøjk, Viborg, Sti
nesminde, Lysbro, Berthelsiund. Dø
rup, Ravning, Jedsted Møllt', Aa
lykke og Aakjærsdal, medens Bra
trolleborg, Græse Mølle, Prøvegaar
den, Rønne og Slusegaard ligger 
paa Øerne, er indsendt (nldstæI1dig 
Beretning om Virksomheden i 1920, 
hvorefter der er klækket: 

Havørred Bækørred S!mrred 
1.380.000 330.000 34.000 
1.245.000 24.000 

2.625.000 354,000 34.000 

Regnbueørred Kildeørred. 
I de jyske Anstalter .............. . 535.000 302.000 
Paa Fyn, Sjælland og Bornholm ... . 758.000 

Ialt i de nævnte Anstalter ......... . ] .203.000 302.000 

Søørred og Kildeørred er ude
lukkende klækket i Jylland og Sø
ørred endda' kun i en enkelt An
stalt: Berthelslund ved Skander
borg. 

Det maa imidlertid betones fra 
flere andre - navnlig ~ydjyske -
Klækkeanstalter er klækket bety
delig mere Hogn, der hovedsagelig 
er udført som øjneæg til andre 
Lande, mep hvorom der ikke fore
ligger detaillerede Indberetninger. 

Af den den paa Øerne klækkede 
Havørred er langt den største Del 
fra Bornholmske Vande og behand
let i Klækkeanstalten i Rønne. Som 
tidligere nævnt er Klækningen og 

Udsætningen af Yngel i Vandløbene 
paa Bornholm sat bedre i System 
end i andre af Landets Egne. Re
gulativer for Fiskeriet er herovre 
oprettet ved alle de bedste af Vand
løbene, og Rognen af de i disse i 
Fredningstiden fangede Ørreder le
veres til Klækkeanstaltell i Hønne, 
hvorfra igen de paagældende Vand
løb fa ar en Del af den klækkede 
Y ngel tilbage, medens den øvrige 
Rogn for største Delen sælges og 
udfø:t;es som øjneæg. 

Ligesom i Fjor kan der derfor 
gives en Oversigt over dette Vek
selarbajde mellem Vandløb og Klæk
keanstalt paa Bornholm: 

Bagaa 
leveret Hogn 650,000 
udsat Yngel. 215,000 

Mulebyaa Blykoppeaa Stampen Læsaa 
] 60,000 

60,000 

Gyldensaa 
70,000 
30,000 

70,000 440,000 88,000 
30,000 150,000 40,000 

leveret Rogn .... . 
udsat Yngel. .... . 

Øleaa*) 
95,000 
20,000 

Dyndaleaa 
50,000 
16,000 

*) Rognen fra Øleaa er ikke klæket i Rønne, men l Slusegaard, hvor der 
imidlertid i Aar viste sig stor Dødelighed, formentlig foraarsaget ved streng 
Frost, netop da Rognen blev indlagt. 
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løvrigt stillede Udsætningen i fri 
Vande i Vandets øvrige Egne sig 
paa følgende Maade: 

Fra Lysbro udsattes - foruden 
75.000 Stk. Havørred, der kom til 
Villestrup Aa - i Tilløb til Gu
denaaen 145.000 Stk. Havørredyn-

Af Laks klækkedes ingen Yngel gel samt 16,000 Stk. Bækørredyngel 
i 1920; derimod var der et Parti og 8000 Stk. Yngel af Regnbue-
Laks paa 30,000 Stk, i Frøjk,s Dam- d , ørre, 
me fra 1919, og af dette Parti et- I V'b Cl d tt d 

l org "øerne u Ha es en -
aars Fisk udsattes Halvdelen i Stor- I' 'd 30000 Stk Y' l f l:> VI ere. ,nge It .tegll-
aaen og Skjern aa. I jyske Vand- b d 

. ueørre -
løb udsattes fra "FrøJ k" fOr-j F F' b d tt 90 000 rlt rIsen org u sa es ~ . 
uden 25,000 Stk. Havørredyngel og Stk y l f B k d' V' d . uge a æ ørre 1 an-
40,000 halvaars Havørred, der alle I l b t d P t Il 

. . I ø e ve ø mø e. 
kom hl 0rredforsøgsvandet "Lille- I Fra Berthelslund sattes 12 000 
aaen" - 155,000 Stk. Havørred- Stk v l f S d 'Sk d 

• l nge a øørrH 1 an er-
yngel og 30,000 Stk. Bækørredyn- l S d ,,! 000 h l 

.. .. S d'l lorg ø, me ens v. avaars 
gel I Tilløbene bl NIssum, ta I H d l d t'l H t d avørre evere es l ans e aa. 
og Ringkjøbing Fjorde, hvor der F R' tt 5 (100 Stk . . la avmng sa es, . 
tillige udsattes ca, 30,000 Stk. halv- y l f B k d',;r'l A 

, . r' nge a æ ørle l ~ ej e a, 
aars Bækørrea.. Fra :,lborg An- Fra Aakærdal sattes HO,OOO Stk. 
stalten sattes ;:,5.000 ~tk, Havør- I H d l' A k 

, ... I avørre ynge l a æraa og en-
redyn~el bl.Opdrætmng l HJ arbæk I deli fra Jedsted Mølle 5.000 Stk. 
Eiskerlforemngs Damme t hvorfra . Kg . 

. l ongeaaen. 
de det følgende Aar skal slIppes 
ud i Fjorden, og endvidere udsat-

(Fortsættes). 

tet direkte 20.000 Stk, i N ørreaa. • ........................ .. 

Fra Stinesminde udtattes 190.500 
Stk, Havørredyngel i Hobro- og 
:Mariager Fjords Ørreddamme samt 
direkte i Tilløb til Fjorden. 

3lverter i 
c9Yledlems6Iadet! 

• ••••••••••••••••••••••••• 

Ferskvandsfisk, London. 
Alle Sorter Ferskvandsfisk modtages til Salg til de højeste 

opnaaelige Priser i London af 

Afregning 
Bankkonto: 

E. L. Salomonsen . & CO, 
Biliingsgate, London B. C. 

med Anvisning samme Dag Fisken sælges 
Den danske Landmandsbank og 
National Provinciel BANK OF ENGLAND, London. 

Alle Oplysninger meddeles med Fornøielse 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9d8f( fi)amf(ullur. 
I 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16 . 

...................................................... ..................................................... . 
i Fiskeridirektm' E E ifFisÆel'iinspeÆtøl', Magister i 
~ ~fo:rtellse1lJ ~ ~ {:6r. 1:øfiing, ~ 
! Vesttnannagade 1, ! i J:plilies§olmalle 3 ~ i . . . . 
i København O. n 3<'ø6en§avn. i ............................................................................................................ 

. Fiskeriet . "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

til~Jder prima 8jneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper ,og Suder 
til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

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

N aar Laksen vi] b'd , l l e. 
Af Sophus Aars. 

J a, hvor er det fornøjeligt! Saa 
meget mere, som det ikke hænder 
hver Dag, at Fyren har "Bidelyst". 
Det var et skrækkeligt Vejr i Lær
dal ifjor. Taage og Regn næsten . 
hver Dag, og den Regn, der faldt, 
var ikke videre mild. En Gang 
imellem kom der en iskold Luftnin~ 
strygende gennem den trange Dal. 

For at denne kan komme til sin 
Ret, maa der lidt Sol til, som kan 
lyse over dens Bugter og bratte, 
høje Fjelde. Laksen befinder sig 
ogsaa bedst, naar Vejret ikke er 
altfoJ' grimt; den sætter Pris paa 
et Solglimt nu og da. I hyert 
Tilfælde fik Vejret Skylden, naar I 

l,aksen var saa vrangvillig til at l' 

bide. Som oftest var Vandstan-
den heller ikke gunstig, enten for I 
høj eller for lav. Det var derfor 

ikke mange Laks, jeg fik. Mange 
af Lærdalselvens Huller kræver me
get lange Kast, og dem kniber det 
altid for mig at præstere. Men det 
hænder jo alligevel, at selv den, 
SOlD ikke haandtere sin Stang som 
en Mester, kan gøre en Sport saa 
god, at han aldrig glemmer den. 

Hors hedder en af disse Huller, som 
jeg havde et godt øje tIL Naar der 
er passende Vandstand, ligger dette 
Hul godt for mine Kast. Her har 
jeg et Par Gange fejret smukke 
Triumfer. - Første Gang var en 
Formiddag den 5. August 1918, da 
Ijykken stod mig bi i den Grad, at 
jeg aldrig troede, jeg skulde opleve 
noget lignende. Men alligevel skulde 
det uventede hænde mig. 

Den 27. J uIi ifjor kom jeg til 
Hors ved 3 Tiden i øsende Regn, 
ledsaget af min Kammerat Iversen. 
Iversen var ikke alene en første 
Klasses Fisker, men tillige en Hll
morist af Hang. Da jeg ikke selv 
kan sige mig helt fri for at gøre 
smaa Forsøg i samme Retning, faar 
vi os mangen god Latter sammen. 
Først maa jeg med et Par Ord om
lale den Flue, jeg brugte den Dag. 
Det var et rent Lykketræf, at den 
Flue skulde komme til Hæder og 
Værdighed i en Elv, sall. forvænt 
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med første Klasses engelske Fluer, 
som Lærdalselven er. Det gik saa
ledes til: 

En Aften sent stod. jeg og fri
stede Søørreden uden Held. Saa 
faldt mit øje paa en Flue, jeg al
drig havde prøvet før i Lærdal. 
En gammel Fisker i Lærdals-Laa
gen havde dog god Tro til netop 
denne Flue. Ejendommeligt for den 
er de hvide Pletter eller øjne i de 
graa Vingefjer. Jeg kastede den sila 
ud i Strømmen, hvor jeg stod med 
mine Vadebukser. Saa pludselig fik 
jeg Bid af en prægtig Ørred og Da
gen efter prøvede jeg Fluen igen, 
da Laksen ikke vilde bide pall. de 
engelske Fluer" Den kunde Lak
sen ikke mod staa. 

Denne Flue, - som Iversen kaldte 
"Lady Aars", viste jeg ikke til no
gen :Mors Sjæl undtagen til Laksen. 
Denne Flue var det, jeg benyttede 
den 27. Juni 1920. Det regnede 
som sagt, og fælt Vejr var det, sila 
jeg havde ikke stort Haab om Ilt 
fange noget. Ikke langt fra Bred
den topper Elven op i urolige Bøl
ger; der danner en skummende Ryg. 
Et Stykke derfra flyder Elven at.ter 
roligt. Her staar Laksen underti
den, men oftest i selve Strømryg
gen. Fluen, som kastes over Ryg
gen ud i det 'rolige Vand, kommer 
saa drivende ned paa de skummen
de Bølger. 

Flere Gange kasted jeg forgæves, 
men pludselig var der Bid. Paa 
Snørens Tyngde kunde jeg mærke, 
at det var en større Fisk, jeg havde 
paa Krogen. Laksen gik først ned
ad Elven i en saa rasende Fart, at 
det hvinede i Snellen. Jeg fandt 
det klogest at følge med saa hur
tig, jeg formaaede. Pludselig kom 
den paa andre Tanker, gjorde en 

brat Vending, og efter et Hop saa 
højt og elegant, at en Akrobat vil
de misunde den, satte den balsty
rige Krabat Kursen opad Strøm
men lige til Fossefaldet øverst i 
Hullet. Ja, hold dig bare der, tænkte 
jeg ved mig selv, for i den stride 
Strøm vil du snart blive træt. Det 
gjorde den ogsaa, og da der var 
gaaet en halv Time, aaa Iversen sit 
Snit til at hugge Krogen i den· 
RVnd og fed var den og vejede 
godt 10 kg. 

Vi lod derefter Elven i ... Ro en 
Stund. Sall. begyndte jeg paa en 
frisk. Det viste sig, at i Dag vilde 
Laksen bide. Da det ikke kan in· 
teresaere andre at høre, hvorledes 
hver enkelt Fisk bar sig ad, vil jeg 
kun kort og godt fortælle, at det 
ikke varede ret lJ;enge, før jeg havde 
to Laks til liggende paa Land. 
øverst ved Hullet støder to riven
de Strømme sammen. I Mellem
rummet før de mødes, staa!' Laksen 
undertiden. Men her skal der saa 
lang en Snøre til, at kun en Mester 
kan klare den. Iversen, den erfar
ne Fisker, som i en Aarrække har 
hjulpen Portman, en Englænder, 
der er kendt over hele Landet, er 
en Mester deri. Jeg bad ham for
søge. 

H vad Slags Flue, han brugte, kan 
jeg ikke længere huske. Men sall. 
meget husker jeg, at han ikke gjor
de mange Kast, før jeg hørte det 
hvine i SneHen. Jeg fik Stangen, 
og det blevet svært Basketag med 
den store Fisk. Før der var gaaet 
en halv Time laa den dog pall. Bred
den, lysende i Guld, i Sølv, i Per
lemør. Den vejede 11 1/2 kg. 

Iversen klemte paa igen, og at
ter fik jeg en bjerget i Land, men 
den var ikke saa stor, som den 
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første. Med fris'ce ICræfter kastede 
vi atter ud. Fremdeles val' Laksen 
begærlig efter den Ramme Flue. 
Jeg gav mig ikke, før jeg havde 
faaet to Laks til. Da Klokken var 
henved 7 havde vi iaIt 7 Laks, til 
en samlet Vægt af 471/2 kg. Der
af vejede de fem, jeg fik paa mine 
egne Kast, godt og "el 33 kg. 

(Norsk Jæger og Fisker Førenings 
Tidsskrift. 

~-'iskepriserne. 
-0-

Gammelstmnd-i11arkedet. 

I egen fra s°lto til 5/11 1921 
Aal 2,80-3,20 

London, E. L, Salomonsen & Co. 
Aal, smaa 10--15 8h 

- mellem 15-21 " 
Blankaa,1 15-22 

" Aal, store 20--32 
" 

6 d. dl'aftcn 
Karper 12-15 d. Pundet. 
Brasen 6-12 

" Gedder 6- 1:l 
" 

(Dansk Fiskeritidende). 

Englandsdampernc afgaar fra Es
bjerg til Parkestone (via London) 
hVflr Tirsdag og Onsdag KJ. 5,15 
Eftm. og hver Lørdag 8,30 Eftm. 

H'Llsk at angive Fiskens Navn paa 
Frllgtbrcvet. Ørred og Laks betaler 
højere Fragt end Gedder, Brasen 
og Aborrer. 

Red. 

Københavnske Bladudtalelser . 
Om Fiskepriser i København an· 

føres; 
Mere Fisk: 

Siden jeg skrev det her i Bladet 
for 3. Oktbr. optagne Stykke om 
Fisk, har jeg haft Lejlighed til at 
gøre en Erfaring, som jeg med nogle, 

Linier gerne vil fremdrage. Jeg 
var paa Viborgegnen og kom netop 
til at køre en Mils Vej med en Fiske
handler, der skulde ind og handle 
pall. Viborg Torv. 

Fisken havde han ikke med, Den 
skulde komme med Toget fra Es
bjerg; han var en jævn Boelsmand, 
for hvem det knebent kunde gaa 
rundt i det økonomiske, og saa var 
han i Lighed Illed adskillige andl'e 
begyndt at handle med Fisk, og det 
var nu gaaet godt i en Hække Aar. 

Det er altsaa en Handel, der ikke 
kræver større Forudsætninger. 

Jeg fortalte ham det her i Bladet 
fremdragne Eksempel fra Holstebro, 
og han syntes ogsaa, det var en 
uhyrlig l!'ortjelleste, men føjede han 
til: Yor at afholde Fragt, TiIbage
scndelse af Kasser, Svind og Risiko 
samt faa en rimelig Fortjeneste, 
maa vi nu have en Avance af 20 
Øre pr. Pund, men Illed noget større 
Omsætning kunde vi nok nøjes lIled 
15 og komme pænt igennem. 

Naar den lille Fiskehandler med 
sin lille Omsætning kan nøjes lIled 
15-20 Øre, hvoraf han skal klare 
den høje Fragt, saa skulde man jo 
synes, at den større Handlende paa 
Fiskepladsen maatte kunne nøje:-J 
llled omtrent det halvej men i al 
Fald synes det muligt, at baade Fi
skerne og de to nødvendige Mellem
led kan ,blive veILjent og Fisk endda 
bringes frem til Køkkenerne til en 
Pris, der ligger for jævne Fiak om
kring 50 Øre pr. Pund og ved større 
Omsætning endda derunder. 

At den fine, udsøgte Fisk, som 
Hotellerne og lignende ønsker, roall. 
have sin egen Pris, er en Sag for 
sig, det vedrører ikke den jævne Hus
holdning. 

Men kan jævn Fisk leveres til 50 
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Øre, da vil den sikkert blive mere 
efterspurgt end nu, og vokser derved 
Forbruget, saa Prisen yderligere kan 
sænkes, da er vi inde paa den Vej, 
ad hvilken vore Fiskere kan komme 
af med deres Fangst og deres Er
hverv blive lønnende. 

Det var rart, om Folk, der staar 
Erhvervet nærmere end jeg, vilde 
tage til Orde om JeUe Spørgsmaal, 
jeg synes, det maa være i alle Par
ters Interesse, at vi faar god og bil
lig Fisk i Handolen. 

Vilh. llasch. 
(Kristeligt Dagblad). 

De dyre Fisk. 
Lukurer Grossisterne naar Tilførs

lerne er knappe. 
Handel fra Bassinvogne. 

Man kommer ingen Vegne med 
Formanden for do københevnske Fi
skehandlere, naar det drejer sig om 
at diskutere Priser. Han siger mege' 
rigtigt, at Varen er meget variabel 
i Kvalitet, og at det samme natur
ligvis maa gælde Priserne. Og Haar 
den ene diskuterende Part taler om 
en Kvalitet, og den anden Part om 
Fisk af andre Kvaliteter, bliver det 
Diskussion i øst og Vest og føl
gelig til ingen Verdens Nytte. 

Imidlertid tør vi dog anse det for 
konstateret, at den københavnske 
Mellemhandel i det minJste fordob
ler Prisen paa Fisken - det vil 
sige fordobler den Pris, der alle
rede ved Transporten er blevet det 
dobbelte af, hvad FiskelIle faar for 
deres Fangst. 

Hvorledes Grossister 
og Detailhandlere deler 

dennne glubende Avanee imellem 
sig, er vanskeligt at sige. Begge 
Parter gør naturligvis gældende, at 
det er en daarlig Forretning at 

sælge Fisk. Detailisterne henviser 
til, at de skal holde kostbare Bu
tikker og har betydelige Udgifter 
til rindende Vand. Og saa hører 
man det l'et jævnlig gøre gældende, 
at Grossisterne i Virkeligheden kun 
griber ind, naar Tilførslerne er 
knappe. Taktiken skal være denne: 
Naar der som Følge af Vind og 
Vejr kun kommer faa Fi skefartøjer 
til Havnen, kohel' Grosf:!isterne Hub 
og Stub og magasinerer Fisken i 
Hyttefade, for derefter uden Konkur
rence at digtere Prisen. El' Til
førslerne derimod rigtige, kan denne 
Taktik ikke gennemføres, og aaa 
forhol der Grossisterne sig helt pas
sive. Med andre Ord: naar For
holdene er vanskelige, lukrerer Fi
skegrossererne og skruer Priserne 
kunstigt i Vej l·et. 

Vi ved ikke, hvor meget eller 
hvor lidt, del' er om dette Forhold. 
Naar vi alligevel nævner denne Side 
af Sagen, er Jet i en næppe skuf
fet Forventning om, at Grossisterne 
ikke vil forsømme Lejligheden til 
at imødegaa Fremstillingen, dersom 
den ikke er rigtig. 

Gadelwndel Bassinvogne. 
Me:l enten det ene eller det an

det er Tilfældet, kommer man til
bage til Prisfordoblingen som en 
Kendsgerning, der bør ændres, der
som Fisk skal komme til at spille 
en større Rolle som X æringsmiddel 
her i Køhenhavn. 

Det kunde ligge nær at tro, at 
den Handel med Fisk, som foregaar 
fra Trækvogn rundt i Gaderne, 
maatte virke prisregulerende, saa
ledes som Gad handelen med Frugt 
utvivlsomt har gjort det. Men sam
menligner man de ambulante Sæl
geres Priser med Priserne i Butik
kerne, kommer man -til det Resulta~, 
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at der ikke er nogen væsentlig FOl'
skel for friske Varet's Vedkommende. 

Men alligevel er det maaske et 
Spørgsmaal, om en Udvikling af 
Gadehandelen ikke kunde virke paa 
Priserne. Paa det store Fiskemar
ked i Bergen spiller de store Bas
sinvogne en fremtrædende Holle. 
Dersom de købenlmvnske Fiskehand
lere slog ind paa en lignende Han
delsform, vilde de kunne slippe uden
om en væsentlig Del af de store 
Driftsudgifter, som de unægtelig har 
at trækkes med og som det fr
skespisende Publikum vel at mærke 
maa betale. 

Hvad mener Fiskehandlerne om 

det? Index (i "B. T"). 
(Dansk Fiskerilidende). 

Fisliegarnets Betegnelse. 
--x-

De Raapmner, af bvilke vore Fi
llkenæt fremstilles, særlig Bomuld 
og Hamp, bestaar af meget line 
Fibre. 

Disse Fibre spindes sammen til 
'fine Traade, som kaldes Entraads
garn. Af dette Entt'aadsgarn frem
stilles saa Gam af forskellig Tyk
kelse, ved at flere Entraadsgarn 
snoes sammen. Denne Snoning er 
som Regel dobbelt hos grqvere 
Garn, i det to eller fire Traade af det 
allerede en Gang snoede Garn snoes 
sammen til en stæt·kere. Ved den 
sædvanlige Betegnelse 12 eller 
angiver det øverste Tal, resp, før
ste Styrken hos l1~ntraadsgarnet, me
dens den nederste eller sidste an
giver Antallet af Entraadsgarn. 

For at angive Entraad8gal'ueis 
Styrke bestemmes Forholdet mellem 
en vis Længde og en vis V ægt. For 
Bomuld benytter man sig af engelsk 

V ægt og betegner Entraadsgarl1ets 
Styrke Illed Antallet Traadlængde 
850 engelsk Yards (=768 :VIeter), 
gaar paa et engelsk Pund (=453,6 
Gram). Et Garn Nummer, 
3 traadigt), bestnar saaledes af 3 
Traade Entraadsgarn af hvilke 12 
Lællgdet· 9:216 Meter gaar paa 
et engelsk Skaalpund. Hvis det 
derimod er Hampegarn regner man 
med Længder :'t 600 Meter og an
vender som Vægtenhed et Kilogram. 
Et Hampegarn er saaledes sam
mensat af :3 Entraadsgarn, af hvilke 
21 Længder = U 600 14,400 
gaa paa 1 kg. lIvis man saaledes 
i Stedet for et Brøktal ser en Garn
styrke angivet saaledes: Hampegarn, 
24. Nr. 3 traaitigl, saa er det af 
Ovenstaaende let at forstaa, hvad 
der menes Ilermed. 

Fise het'ei-Zei lun g). 

FiskeriberetIling. 
(Sluttet). 

l sjællandske Vande udsattes 
35000 Stk. Havørred fra Pl'øve
gaarden i Fakse og fJille Aa, me
dens der fra Aalykke leveredes 
18.(lOO Stk. og G.OOO Stk. halvaars 
Havørred til Udsætning henholds
vis l Holbækfjol'd og Roskildefjord. 

TI. Andre Fisk. 
Gedde. I Frøjk klækkedes 600000 

Stk. Yngel, der udsattes i Stadil 
Fjord, l 1 G Klækkegaarde i eilke
borg-Søerne klækkedes et ligneJIde 
Antal Yngel, der' blev sluppet ud i 
Søel'lle. 

Paa Brahetrolleborg klækkedes 
100.000 Stk. Yngel, hvoraf 18,000 
Stk. blev solgt, medens Resten blev 
udsat i Nørre Sø. 

Fra Geddeanstalten ved Tissø ud., 
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sattes 50.000 Stk. Yngel i Tissø, 
medens en Del, ca.· 70.000, solgtes 
til Udsætning andre Steder. 

Endvidere klækkedes paa Enges
tofte og udsattes ca. 50.000 Stk. 
Geddeyngel i Mari~o-Sø. 

Aal. Heller ikke i 1920 har Ind· 
førsel af Aaleyngel fra England 
fundet Sted, og de forhol dsvis faa
tallige Aaleindplalltninger, hvorom 
der er indberettet, skriver sig fra 
vore hjemlige Vandløb, særlig fra 
Syd vestjy Ilands. 

I Bygholm og Vesløse Vejler har 
der i Aarets Løb kun fundet ringe 
Udsætning Sted. 

I Søerne ved BI'ahetrolleborg ud
sattes 200 kg Aaleyngel og Smaa
aal. 

Af Aaleyngel udsflttes endvidere 
i Arresø 50.000 Stk., i Søerne ved 
Skjoldnæsholm 90.000 Stk. og i 
Hejrede og Høgbølle Sø 45.000 Stk. 

Sandart. Om Indplantningen af 
denne Art i 1920 foreligget' der in
gen Beretninger, men gennem tid
ligere Indplantninger kan Sandarten 
nu siges at være til Stede i Here 
af vore Søer, hvor det endvidere 
vides, at den har ynglet, saaledcs 
i Pedersborg Sø (Sorø), i Fure- og 
Vejle Sø, Skanderborg 'Sø og maa
ske i Maribo Søerne. Endvidere 
kan det nævnes, at vore Sandart· 
søer er blevet forøget i Antal ved 
Indlemmelsen af den nordlige Del 
af Sønderjylland, idet der her' for
uden i den store Haderslev Dam, 
del' før '18\i4 var vor eneste Sø, 
hvori denne Fiskeart nu levede, nu 
findes Sandart i 2 af Jelssøerne 
samt i Slotssøen ved Graasten og 
muligvis i enkelte andre Smaasøer. 

Den i 1919 paabegyndte Indsam
ling af Statistik over de i Forbin-

delse med Vandmøller og andre 
Stemmeværker anbragte faste Fangst 
indretninger er fremdeles fortsat, 
og Fallgstudbyttet fra en Del af 
disse findes indført i den hosstaa~ 

ende tabellariske Oversigt. 
Som omtalt i forrige Aars Beret

ning var der for Finansaaret i91D 
20 paa Foranledning af Ferskvands
fiskeriforeningen som første Del af 
en 5-aarig Bevilling til "Forsøg" 
med 0rredvande stillet 4.300 Kr. 
til Raadighed. 

Af de to Forsøgsvando, der var 
udset til dette Formaal, Lilleaaen 
og ViJlestrup Aa, maatte sidst
nævnte opgives, da det ikke lykke
des at faa oprettet et Regulativ 
herved. I Lilleaaen fodsættes imid
lertid Udsætning af Yngel og Sæt
tefitlk F oraar og Efteral1l' efter Pla
nen, og den nedad mod Havet (Nis
sum Fjord) søgende Ungfisk's Antal 
kontrolleres ved Ny<\Iølle, hvor og
saa et Antal Mærkninger af Ungfisk 
er blevet foretaget. En nærmere 
Beretning om de hidtil indvundne 
Resllltater er det dog for tidligt at 
afgive. 

Med Hensyn til de i Statsskovene 
foranstaltede Forsøg med Karpe
og Suderdamme kan det anføres, at 
det har vist sig, at V ækstbetingel
set'ne i de hidtil paa Nøddebo Skov
di$trikt benyttede Vandarealer er 
saa gode, at der paa denne Maade 
kan forventes skabt en mindre Bi
indtægt af hidtil ganske uproduk
tive Smaavande i de af vore Skove 
hvor der er Betingelser for Anlæg 
af slige Da.mme til Stede. 

Aarets Undersøgelser af de fer
ske Vandes Fiskeriforhold forløb 
paa følgende Maade. Tiden fra d. 
15. Marts til den 30. Juni beuytte
dcs til Arbejde ved Søerne. Indtil 
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Maj Maaneds Udgang foretoges 
Undersøgelser ved Furesø, bl. a. af 
de foraarslegende Fisks Legefor
hold; Juni Maaned brugtes til at 
føre Undersøgelsen af Silkeborg 
Søerne til en foreløbig Afslutning. 
Paa Grundlag af det i Aarene HI17 
-20 opnaaede Kendskab til Silke
borg Søerne udarbejdedes der en 
Plan til Udnyttelse af den Sten til
hørende Del af dette. 

I den øvrige Tid fortsattes Ar
bejdet med Gennemgang af de tid
ligere indsamleda SkæJprøver tIl 
Bestemmelse af de paagælden de 
Fisks Alder, ligesom der udarbej
dedes biologiske Oversigter paa 
Grundlag af Dagbogsoptegnelser. 

Chr. Løfting. 

Odderfangst. 
(Svensk Fiskeritidskrifl). 

Artiklen skriver sig fra Fischerei
Zeitung Nr. 25 1915 og giver eu 
overmaade god Vejledning til, ved 
Hjælp af Lax at komme dette for 
Fiskebestanden overmaade skadelige 
Hovdyr til Livs. 

Den bekendte RovdyrfæJdefabri-

kant i Haynau, H. Uleber sigpr her
om: 

For at kunne drive Odderfangst 
med nogen Udsigt til Held maa man 
først og fremmest kende Odderens 
Vaner og Levesæt. Der er den 
særlige EjendoUlmelighed hos Od~ 
deren, at den gerne gaar ned og 
op af Vandet paa bestemte Steder, 
og at den altsaa temmelig sikkert 
benytter de samm~ Landingsplad
ser, samt ligesaa sikkert sætter sin 
Fod paa de samme Steder. 

Odderen forl adel' Vandet af for
skellige Grunde, saaledes for EXflm
pel fOl' at omgaa Vandmøller og 
Stigbord, for at opæde større Fisk 
eller for at sole sig paa Sandban
ker, I sidstnævnte Tilfælde vælger 
den gerne smaa Vige, Øer eller Land· 
tunger, til Hvilepladser benytter den 
smaa Forhøjninger, som gamle Muld
varpe5kud, Græstuer, Sandhøje eJler 
Hade Sten, som hælder ned mod 
Vandet. 

(Fortsættes). 

A vel'ter i Medlemsbladet! 

Ferskvandsfisk, London. 
Alle Sorter Ferskvandsfisk modtages til Salg til de højeste 

opnaaelige Priser i London af 

Afregning 
Bankkonto: 

E. L. Salomonsen & CO, 
Billingsgate, London B. C. 

med Anvisning samme Dag Fisken sælges 
Den danske Landmandsbank og 
National Provinciel BANK OF ENGLAND, London. 

Alle Oplysninger meddeles med Fornøielse 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredal·ter IUJbes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

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

8jneæo, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9å81l fbamllzlltur. 
relegl'.-Adr.: 
Damkultur, 

Lunderskov . 

P. Hansen &: P. Jm'f/ens61t, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

...................................................... ..................................................... . 
æ F-lsker'idircktøt' ~ æ 8'isÆeriinspeÆtør, c'3Ylagister i 
i .Morte/Ise/l, ~ i elir. J!øjting, i . - . . . 
æ Ve.'~tmannagade 1, n J:pÆÆes6olmal!e 3 8l, i . . . . 
~ Københmm c. i i 3Cø6en6avn. i ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lur:derskov. 

tilbyder prima Bjneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser • 

. Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bogll'ykke,"j (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Odderfangst. 
(Svensk Fiskeritidsskrift). 

(SluUet). 
-x-

Som en anden for Fangsten gun-
stig Omstændighed kan betegnes, 
at_ den ikke bryder sig stort om 
Forandringer under Vandoverfladen, 
naar de da ikke er for iøjnefaldende, 
samt at den lidt efter lidt vænner 
sig til Forandringen baade under 
og over VandeL Dette er Fordele, 
som kan komme Fangstmanden til 
Gode. 

Ufordelagtigt er det derimod, at 
Odderen straks lægger .Mærke til de 
ubetydeligste Forandringer over Van
det, som findes ved eller i Nærhe
den af dens Landingsplads, og der
for i lang Tid efter at den har be
mærket saadanne mistænkelige For
andringer undviger saadanne "iar
lige" Steder. 

Endvidere besværliggøres Fang
sten paa Grund af Odderens over
maade fine Lugt og store Skyhed 
for Færten af Mennesker paa Steder, 
hvor den ikke er vant til at mærke 
dem. 

Odderens Muskelstyrke er meget 
anselig, og dette i Forbindelse med 
dens aaleglatte Krop besværliggør 
Fangsten saavelsom dens fastholden 
i Saksen. Vanskeligheder for Fang
sten kan ogsaa opstaa paa Grund 
af vekslende Vandstand paa Fangst
stedet. Paa Grund sf saadan veks· 
len de Vandstand kan stundom paa 
samme Dag, ja til og med i Løbet 
af faa Timer samme udlagte Saks 
enten komme til at ligge saa dybt, 
at den ikke berøres af den svøm
mende Odders korte Ben, eller -
hvad der er særligt ubehageligt
komme op over Vandoverfladen; en 
slem Tilfældighed, som er tilstræk
kelig til at Odderen i lang Tid 
skyer den Plads, hvor den har Bet 
det aabent liggende Jern. 

Ifølge de mest rutinerede Oddflr
fangeres Erfaring gaal' Fangsten 
lettest. og er derfor mest lønnende 
ved Odderens Opgangssteder ':lamt 
med gode Trampsakse (Tallerken
sakse). Hovedsagen er derfor at 
finde Opgangsstederne eller anlægge 
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saadanne, hvis de savnes. De kev.
kes let paa Odderens Spor, eller 
ved at Græsset er nedtrampet el
ler nedtrykt, ligesom man i begge 
Tilfælde kan finde Fiskeben, Skæl 
og Krebseskaller. Paa blød Grund 
er Sporene overmaade lette at ken
de ved Mærkerne af Svømmehuder 
mellem Tæerne. 

Kunstige Landingspladser anlæg
ges ved amaa Vige eller nedenfor 
stærkere Strømme. Den bratte 
Skrænt jævnes ved Afgravning el
ler Sandpaalægning, saa at den bli
ver som en Rutsche bane. 

Paa begge Sider af Bugten ned-
8ættes Tjørn ved Bredden udtil 
Vandet, hvorigennem Odderen ledes 
til den ønskede Plads. Det maa 
anbefales at dække den ophakkede 
Mark med Græstørv eller et Lag 
Sand, saa Odderen snart kan faa 
Lyst til at prøve den ny Vej. 

Ligeledes maa efter afsluttet Ar
bejde det hele grundig vandes, for 
at al Lugt kan forsvinde. 

Hvis Vandet er dybt paa Stedet, 
maa man af Sten og Græstørv lave 
en lille Vold eller Forhøjning, som 
naaer til omtrent en Fod under Vand
fladen, paa hvilken Saksen senere 
køn lægges. 

Man kan ogsaa lave en lille Bugt, 
Buledes at Vandet kommer ind og 
en passende Plads opstaar, paa 
hvilken Saksen kan lægges ned i 
Vandet. Hvis Vandstanden kan 
veksle, saa maa Underlaget for Sak
sen laves saaledes, at man kan 
hæve eller sænke det ved enten at 
pøalægge eller borttage Græstørv. 

Alle Fangstpladsel'ne maa stadig 
holdes i god Stand, saa at man 
ikke skal bringe nogen Forstyrrelse, 
naar man udlægger Saksen, hvilket 
vil skræmme Odderen. 

Hver Saks skal være forsynet 
med en Kæde, som er fæstnet ved 
en Rod eller et Træ. Hvis saadan
ne savnes, maa man sia a en Pæl i 
Jorden, men Pælen maa dækkes 
godt. 

Man bruger en saakaldt Tramp
saks (Tallerkenjærn) med stærk 
Fjeder og lave Buer, det sidste for 
at Odderen skal gribes i Benene og 
ikke om Kroppen. Sker det sidst
nævnte, sUder Odderen sig som Re
gel løs. Er Saksen tung nok, og 
kan Odderen ved Tyngden trækkes 
ud paa dybt Vand, vil den snart 
drukne uden at faa Lejlighed til 
at gøre kraftige Anstrængolser for 
/tt komme løs. Under saadanne 
Omstændiger kan man ogsaa under
tiden fange Odderen i en lettere 
Saks, saadanne er dog i Alminde
lighed ikke tilraadelige. 

Saksen maa ikke ligge blottet 
og synlig i Vandet, men maa dæk
kes med Vandvækster o, Dynd. I 
ri~dende Vand skal Væksterne an
bringes saaledes, at Blade og Stæng
ler kan bevæge sig i Vandet over 
Jærnet, under ingen Omstændighe
der maa Dækmaterialet hindre Sak
sen i, at den kraftigt og hurtigt 
smækker i. 

Hvis Saksen ikke kan anbringes 
i Vandet, maa dette ske pl:la Land 
paa selve Opgangsstedet. Den ned
graves da i Jorden saaledes at den 
ligger i Højde med Jordoverfladen, 
og dækkes med samme Slags Jord, 
som den ligger i. Med varierende 
Vandstand er Udlægning paa Land 
at foretrække. Pladen i Saksen skal 
lægges netop der, hvor Fodsporene 
ses i Marken. 

Som tidligere omtalt, skal hele 
Pladsen grundig bestænkes med 
Vand, i Mangel af andet Middel 
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kan dette ske ved Hjælp af vaadt 
Løv. I Almindelighed bør Arbej
det med Saksen ske om Morgenen, 
for at hvert Spor af Lugt kan være 
forsvunden til Aftenen. 

Odderen foretager ofte lange 
Vandringer opad og nedad Vand
løbene, ja gaar stundom til langt 
bortliggende . Vandomraader. Man 
maa derfor ikke undre sig over, at 
Fangsten undertiden tager lang Tid. 
Forøvrigt kan det let hænde at Od
deren el' »hjemme" men paa Grund 
af en eller anden uberegnelig Om
stændighed ikke gaar den sædvan
lIge ,Vej. Hvis der derfor findes 
flere Landgangssteder, plejer det at 
give et hurtigere Resultat, hvis 
flere Sakse udlægges paa de for
skellige Steder. 

Fiskeriet i Viborgsøerne. 
Viborg Fiskeriforening 

afholdt Tosdag den 24. November 
ord i nær Generalforsamling paa Af
holdshotellet. Til Ordstyrer valg
tes Murer A .. Andersen. 

Formauden, Malermester S. Sø
rensen, aflagde Beretning om Vit·k
somheden i det forløbne Aar. Op
fiskningen af Ukrudtsfisk (Skaller 
og Brasen, har maattet ligge stille, 
idet der ingen Betingelser for Eks
port til Tyskland har været til Ste
de. Den 21. ds. er der imidlertid 
afgaaet en Sending paa 750 Pd. 
Brasen til England, men da Afreg
ning endnu ikke er modtaget, ved 
man ikke, om en Eksport til dette 
Land vil kunne betale sig. Kan 
den dette, vil den nu paabegyndte 
Opfiskning blive fortsat. Opfisk
ningen foregaar pan samme Betin
gelser som oprindelig fastsat. 

. 

Der er i Aarets Løb opfisket og 
solgt ca. 600 Pd. AaI. 

Udklækningen og OpdrætniI)gen 
af 0rredyngel er gaaet planmæssig, 
der . er igen i Aar udklækket ca. 
30000 Stk. Regnbueørredyngel, der 
trives vel i Dammene i Asmild Klo
ster Skov. Forinden Udsætningen 
af Yngelen deri blev Dammene tømt 
for deres Indhold af Sættefisk, som 
lukkedes ud i Søerne. 

Anskaffelsen af anden Yngel end 
0rredyngel har i Aar været forbun
det med Uheld. Vi skulde have 
haft Aalefaring fra Højer Sluse i 
Sønderjylland, men det tørre Aar 
bevirkede, at der ingen Opgang 
fandt Sted, og Sandartrogn, som 
var undervejs fra Bøhmen, maatte 
udholde en for langvarig Transport 
gennem Tyskland, saa Rognen var 
død ved Ankomsten. Til næste For
aar vil vi imidlertid atter forsøge 
at faa det nødyendige Kvantum 
Aalefaring og Sandartrogn. 

Aalestangning fandt ikke Sted 
sidste Vinter, da Søerne ikke var 
t.illagt, hvorimod Lystfiskeriet i Som 4 

mer er drevet med Held. Der er 
fanget saavel Aborrer som Karper, 
Sudere og Regnbueørreder, og alt 
synes at udvikle sig. 

Beretningen godkendtes. 
Det reviderede Regnskab blev op

læst og godkendt; det udviste en 
Kassebeholdning af 81 Kr. 92 øre. 
Medlemsantallet er 125. 

De afgaaende Bestyrelsesmedlem
mer, Murer A. Mikkelsen og Sag
fører Handberg, genvalgtes. I Ste
det fOl' Laurberg-Schmidt, der er 
fraflyttet Byen, og Drejer Eskildsen, 
som i den nærmeste Tid flytter til 
Aarhusegnen, valgtes Skomager P. 
Holtegaard og Murer A. Andersen 
for 2 Aar. Som Suppleanter til 
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Bestyrelsen valgtes Avlsbruger Chr. 
Ballund og Portør H. Petersen. 

D€ln afgaaede Revisor, Fabrikant 
Chr. Martinsen, og Revisorsupplean. 
ten, Portør H. Petersen genvalgtes. 

Under "Eventuelt" gav Forman
den en Del Meddelelser om den 
paatænkte Virksomhed for det kom·· 
mende Aar. Man maatte nn se at 
komme over til Forholdene fra føl' 
Krigstiden, saa en planmæssig Ud
sætning af Karper-, Suder, Aalefaring 
og Sandart, de sidste enten som 
Rogn ?ller Sættefisk, kunde finde 
Sted, og der vil herom i den nær
meste Tid blive ført Forhandling 
med Byraadets Søudvalg. Der før
tes derefter om disse Forhold en 
længere Diskussion, der strejfede 
saa forskdligartede Ting som en 
llaadehavn ved Salonen, Kloakan
læget og Jagten, og hvol'i deltog 
Formanden, Fabrikant Chr. Marthin
sen, Murer N. Andersen, Ordstyre
ren, Murer L C. Jensen, Fabrikant 
Jens Holtegaard, Drejer Eskildsen, 
Guldsmed F. Christensen, MUl'er 
Mikkelsen og Portør H. Petersen 
samt Fisker L C. Jensen. 

I et efterfølgende Bestyrelsesmø
de konstituerede BestYl'e18en sig 
med Malermester S. Sørensen som 
Formand, Murer A. Andersen som 
Næstformand, Skomager P. Holte
gaard som Kasserer og Sagfører 
Handberg som Sekretær. 

l) Viborg Stifts Folkehlad\(. 

Finlands Fiskerier. 
--0-

. Fra FiskeristyreIsen i Finland har 
Hedaktionen netop modtaget en Med
delelse om dens Virksomhed i Aarene 
1918 og 1919. Som noget af det 
vigtigste i denne Beretning skal vi 

fremhæve Ordningen af selve den 
finske Fiskeriadministration. 

Ved Statsraads beslutning af 21. 
December HJ18 udnævntes Dr. phil. 
Tørvo Henrik Jti1'vi til Overdi1'ektør 
for Fiskeri8tyrelsen, og denne 
kom endvidere til at bestaa af føl
gende Hrr.: Magistrene Einar En
gelbert Hellevaara, Pekkå J3rofeld, 
Jåaskelainen, Fridrik Gunnar Gott
berg og Borgmester Isak William 
Wallenins. Desuden deltes Finland 
i fire Distrikter, h vel' med.en Fiske
riinspektør og en Fiskemester. 

Til Dækning af de Udgifter, som 
opstod ved Fiskeristyreisens U d
nævnelse, til Lønninger af Tjeneste
mænd og Betjente samt til de øv
rige forefaldendo Udgifter bevilge
de Senatet den 12. Oktober for 
Aaret UH8 ialt 50,000 finske Mark. 

Endvidere anskaffedes til Fiske
riundersøgelser to :\lotorbaade Baa
dene er 50 Fod lunge, 14 Fod og 
6 Tommer brede og hver forsynede 
mod 4 cylindl'ede, kombinerede 45 
Hestekræfter Benxin- og Petroleums
motorer, samt Sejl, som har et Areal 
af 125 m2• 

Af Beretningen fremgaal' iøvrigt 
at Fiskeristyreisen arbejder maal
bevist for at forøge og forbedre 
Fiskebestanden i Finlands Søer, dels 
ved Udsætning og dels ved ratio
nelt drevet Benskning. Ligeledes 
omfatter den Afsætning og Handel 
med Fisken med stor Interesse. Sø
ger ogsaa at komme den nødlidende 
Fiskerbefolkning til Hjælp paa for
skellig Maade, og støtte Fiskerne i 
deres Bestræbelser for at udryde 
de for Fiskeriet skadelige Dyr. 

Som tidligere nævnt her i Bladet 
er Finlands ferske Vande forholds
vis fiskefattige ; om dette skyldes 
den korte Sommertid elter Søbun-
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dens Magerhed eller begge Dele i 
Forening,' har vi Erfaring for, 
men vi skulde tro, at dette el' Ho
vedaarsagerne. At et rationelt dre
vet Fiskeri i Forbindelse med ua
sætning af passende Fiskeal'ter vil 
kunne hæve UdbyUet er der dog 
næppe Tvivl om. 

Som Eksempel paa Fiskeriets 
Stade i Finlands Søer i Øjeblikket, 
skal vi nævne, at Fangsten i 20 
Søer, der drives under Evois Fiske
riforsøgsstation, gav i HJUl kun et 
Gennemsllitsudbytte af :i,D7 pr, ha. 
Man vil heraf se, at der er lftugt 
frem, før der kan blive Tale om et 
rentabelt Fiskeri i de finske Søer, 
og den ny Fiskeristyreise staa!' der
for overfor store Opgaver, Opgaver 
som vi vil øuske den maa faa Held 
til at løse til Gn vn for sit Lan d og 
til Eksempel og Efterfølgelse for 
os andre. 

Red. 

Rationering af Eksport
.Fisken til England. 

-0-

Et Fordelingskontor med Repri"f
sentanter fra Fiskeeksportørfor
euingen og Fiskeriforeningen 

Ledelsen. 

Der har som før nævnt skri-
ver Bladet» Vestkysten" længe væ
ret talt om det betimelige i nt fn:l 
oprettet et Slags Hationerings- og 
Fordelingskontor for den Fisk, del' 
eksporteres til England. Man me
ner paa den Mande at kunne fan 
mere regelmæs~ige Afskibninger og 
hindre eu eventuel Ovorfyldning af 
det engelske Marked med Fisk. 

Efter hvad vi erfarer, er dor nn 
Sandsynlighed for, flt et Hl.wdnnt 

Kontor vil blive oprettet i Esbjerg. 
Eftel' hvad vi har kunnet oplyse, 

hal' Fiskeridirektøren ved Forhand
linger med D. F. D. S. formaaet 
Direktør Reinhardt til at give Til
sagn om, at et saadant Fordelings
kontor tik Sæde paa Dampskibssel
slotbets Esbjerg Kontor under Til
syn af en Hepræsentant fra Esbjerg 
Fiskeeksportørforening og en fra 
Esbjerg Fiskeriforening. 

Det er :'Ileningen indenfor disse 
Foreningers Bestyrelse at paabe
gynde Forhandlingen om dette Kon
tors Oprettf!lse snarest, men adskil
lige Vallskeligheder er forbunden 
med en virkelig rationel Fordeling, 
og uden Tvivl vil Hvervene som 
Tilsynsførende ikke blive særlig ef
tertmgtede, idet de Mænd, der faar 
en saa afgørende Indflydelse paa 
det Kvantum Fisk, enhver Ekspor
tør kan afskibe, sikkert altid vil 
blive kritiseret. 

Allerede nu, hvor der kun har 
været Fordeling til de hurtiggaa
ende Hutebaade, har det vist sig 
næsten ngørligt at faa Rationerin
gen gennemført saa forholdsmæssig, 
at alle Parter kunde blive tilfreds, 
idet Konkurrencon har gjOIt det 
nødvendigt for vore Eksportører at 
regne med støl'L'e Kvanta til Eks
port end de virkeli.g havde i Huse
ne pau tiet Tidspnnkt, da Anmel. 
delse om Fiskemængde fandt Sted. 

Om KammenllOld og Forstaaelse 
af gensidige Krav har der indenfor 
Eksportørerne kun været Tale, saa 
længe der ikke var Konkurrence 
med i Spillet, og naar endelig For
handlingerne fandt Sted, skete det 
stundom, at kun en enkelt Ekspor
tor fik afskibet Fisk, fordi der ef
ter hans Udsagn ikke var andre 
paa Havnen, der havde Eksportfisk. 
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Saaledes har det stillet sig nnder 
den hidtidige Ordning. 

Hvorledes vil det saa været mu
ligt at gennemføre Rationeringen, 
naar Eksportørerne paa Kysten og 
fra Østkysten skal med i denne? 
Det synes vanskeligt at tænke sig 
en fuldt retfærdig Ordning Rf disse 
<Forhold ud fra de Erfaringer, de:' 
har været gjort med vor lokale 
Fordeling, men paa den anden Side 
kan en saadan naturligvis virkelig
gøres, hvis del' hos Eksportøreme 
er tilstrækkelig Vilje til Forstaaelse 
forhaanden overfor Kollegernes In
teresse, og hvis Ekspol'tørforenin
gens Medlemmer vil optræde mere 
samlet i Stedet fol' som nu at være 
sel vstændiggjorte, fordi hver en kelt 
udelukkende dyrker sine egne In
teresser. 

Spørgsmaalet om Rationering af 
:Fiskeforsendelserne er af den aller
største Betydning !;aavel for D. F. 
D. S. som for at stabilisere Eks
porten til England - hindre Over
fyldning af Markedet der. Det er 
derfor at haabe, at Ratiorierings
kontol'et bliver til Virkelighed, og 
kommer til at udføre Arbejdet paa 
en fornuftig og god l\1aade. 

(Dansk Fiskeritidcnde). 

Fiskepriserne. 
Gammelstmnd-1farkedet. 

I Ugen 14/11 _ 19/11 1!)21 betalt 
pr. kg. 
AaI 
Gedde 
Laks 

London. 

:1,00-3,50 
1,50 190 

3,00-3,50 

E. L. Salol1101l8en & Co., 17. No
yember. 

A al, store 

" mellem 

25-:~2 Sh. () d. 

15-23 " 
10-17 " " smaa 

Karper 
Brasen, store 
Gedder 

12 d. 
11 12 

" 
6-~) 

" 

draften 

" 
" Pundet 

Lygter over Fiske
damme. 

For at !tidlokke Insekter kan 
man hænge Lygter op over Fiske
damme. 

Ved Anlæget af en elektrisk Re
lysningsledll in g maatte man trække 
denne over en c. 11/, Hektar stor 
Ørreddam, og over en c. 9 Hektar 
stor Karpedam. Forsøgsvis anbrag
tes paa Ledningen over Ørreddam
men en 25 Liniers Lampe. Paa 
Gl'Und af Ledningens Længde og 
dens Beliggenhed over Damm€'ne, 
gaves der her en udmærket Lejlig
hed til at anbringe et større An
tal Lamper, der kunde hidlokke In
llekterne. Da tilmed vidtstrakte 
Frugttræplantager var beliggende i 
Nærheden, havde man grundet lIaab 
om, at de elektriske Lamper skulde 
lokke skadelige Insekter af Som
merfllglegruppen, som sværmer om 
N atten til sig, sall. disse ogaaa. kunde 
blive et godt Øl'redfoder. De i 
Massevis sværmende Myg burde og
saa sværme omkring de, nær Vand
overt1aden hængtmde Lamper og 
opsnappes af Ørreden. 

Forsøget lykkedes ogsaa glim
rende, forsaavidt som store Sværme 
af Myg, Natsværmere m. m. om
sværmede de tændte Lys. En Mængde 
af Insekterne faldt ogsaa i Vandet; 
men til at begynde med brød Ør
rederne sig aldeles ikke om denne 
ellor3 saa eftertragtede Føde. Til-
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trods for at Ørrederne ellers, fm 
Skumringen begyndte til Mørkets 
fuldstændige Indtræden, ihærdigt 
forfulgte og greb de over Vandet 
sværmende Insekter, hoppede meget 
sjældent en Ørred efter Insekter 
indenfor Lampens Lyskreds. Men 
efterhaanden, som Ørrederne væn
nede sig til Lyset, begyndte de og
saa at tage de.res Luftføde inden
for dets Omraade og nu efter to 
Aars Forløb tager de den begæt·. 
ligt. 

Fischerci-Zeilung (Nr. 11 1921) 
efter svensk Fiskeritidsskrift. 

Vandtætte Støvler. 
-x-

Den bekendte Fiskeavler Arens, 
Hannaver, (før Cleysingen) med de
leri"Fischerei-Zeitung" Nr. 381921, 
hvorledes man kan gøre Støvler 
vandtætte. Hr. AI'ens Erfaringer 
refererer sig til et mangeaarigt J æ
ger- og Fiskerliv. 

Man opløser Parafin (ikke for 
haard Paratln) i Benzin til fuld 
mættet Opløsnillg. Da Parannen 
ikke er letopløselig i Benxin, maa 
den først skrabes fint og omhygge
lig udrøres i Bem:inen. 

Paa de fuldkomment tørre Støv
ler (saavei Overlæder, som Sømme 
og Saaier) paastryges den mættede 
Opløsning af Parafin og Benxin med 
en Bølste eller Pensel, til Læderet 
ikke kan opsuge mere. Læderet 
opsuger Oplø;;:ningen med Begær
lighed, og Opløsnillg(~n trænger langt 
ind. Benzinen fordampet· og efter
lader den smidige Parafin i fint for
delt Tilstand! i alle Læderets Porer. 

Parafinen gør Læderet blødt, ela
stisk, og derfor ogsaa holdbarere, 
samt, hvad der er Hovedsagen, fuld
komment vandtæt. for saa vidt 
ikke Revner og utætte Sømme mu
liggør Van dets In d trængen. 

Experimentet behøves ikke at gen
tages før efter lang Tids Forløb 

Efter Behandlingen afgnider man 
den Pamfin, der sidder udven
dig paa Støvlerne, hvorefter Støv
lerne kan blankes. Paa denne Maade 
kan ogsaa finere Fodtøj gøres vand
tæt, og mangen Snue og Hoste kan 
derved undgaas. " 

Redaktionen af SVflnsk Fiilkeri
Tidsskrift, fra hvilket Blad vi har 
taget Artiklen, tilføjer en Advarsel 
ved Brugen af dette Middel, nem
lig at Benzin er yderst ildfarligt, 
og man maa derfor være forsigtig 
med at lade Bi:mxin eller Benzin
dampe komme i Nærheden af Lys 
eller Ild. 

Ferskvandsfisk, London. 
Alle Sorter Ferskvandsfisk modtages til Salg til de højeste 

opnaaelige Priser i London af 

Afregning 
Bankkonto: 

E. L. Salomonsen & Co, 
Billingsgate, London B. C. 

med Anvisning samme Dag Fisken sælges 
Den danske Landmandsbank og 
National Provinciel BANK OF ENGLAND, 

Alle Oplysninger meddeles med Fornøielse 

London. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder ~ 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Oj'I'e«lartel' kubes. 

~'iskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste J arn banestation. 

=--==== Hontant Betalin~. ====---

8jneæg, Yngel 00 Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. _ 

&9~9d81l f/)amliullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

"'-

P. Hansen &; P. J øt'gensen~ 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

............................................................................................................ 
i Jliskeridirektø1' E i (7islieriinspelitør) cflrlagister i . . . . 
~ JJ!forfellSell, l i i efjt'. J!øjting, i 
i Vestmanna.gade.1, E ~ j}plilies/jolmaIM 3 ~ i . . . . 
i Københcwn C. i i 3{ø6en/javn. i ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder p"ima øjneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

Portions ørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant.-

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. , 
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Indltold: 
Fiskeexporten til England. 
Meddelelser til Fiskeexportørerne. 
Fortegnelse over Medlemmerne af Ferk-

vandsfiskeriforellingen 1921. 
En Mahseer paa 119 eng. Skaalpund. 
Indkaldelse af Andragender. 
Hvorledes man gør Tøj vandtæt. 
Aalestangning i Mergelgrave. 
Et Fiskerideparlement. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Fiskeeksporten til 
England. 

Da der i Dagene ligefør Jul er I 
Udsigt til gode Fiskepriser særlig 
for store Brasen- i London, skal 
vi nedenfor gengive et Cirkulære 
fra det fore~ede Dampskibsselskabs 
Expedition i Esbjerg, som omhand
ler Forsendelsesforholdene med Sel
skabets Skibe mellem sidstnævnte 
Havn og England. 

Tillige skal vi gøre opmærksom 
paa, at Dampskibsselskabet efer 1. 
December iaar, forlanger, at Fiske
kasser, der sendes til England er 
mærkede med Adressatens Navn og 
Adresse tydeligt paamalet Kasserne. 
Papirmærker alene er ikke tilstræk-

keligt! Red. 

F erskvandsfiskeri
foreningen. 

har nu 

1094 Medlemmer. 

~Ieddelelse til 
Fiskeeksportørern e. 

Vi undlader ikke herved at med
dele Dem, at da Fiskemarkedet er 
lukket i London den 26. December 
(2den Juledag), vil der ikke blive 
ekspederet Fiskedamper herfra :Fre
dag den 23. ds" men eventuelt den 
24. ds., saafremt tilstrækkelig Last 
maatte blive anmeldt. 

Vi skal tilføje, at SIS "A. P. Bern
storff" udfører Hovedturen herfra 
til ParkestoD den 24. ds., men har 
denul3 Damper kun Plads til c. 1400 
Kasser Fisk, hvilket alt bedes be
mærket. 

Med Højagtelse 

Det Forenede Darnpskibs-Selskab AI S 
Expeditionen i Esbjerg. 
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Fortegnelse 
over 

MedleIllInerne af Ferskvll,ndsfiskeriforeningen 
1920. 

Klasse Aa Enkelte JtledlenlmeIa• 
l Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
l S., Fiskemester, Lundgaard Fiskeri, Vejen. 
1 Alberts, R. Fiskeriforp., Vindt Mølle, Røn bjerg. 
1 Aagaard, Birger, FiskeJ'iinspektør, Landbrugsdepartemelltet, Kristiania. 
1 Aalborg Bys- og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
1 Bech, Kammerherre, Hofjægermester, EngelhoJm, Vejle. 
l Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
1 Behm, C., Erikslund, Sverrig . 

. 1 Bendtzen, G., Købmand, Aalborg. 
1 Berthelsen, G., Konsul, Ringkjø bing. 
1 Bie, J.' A., cand. polyt., Brygger, Hobro. 
1 Biologisk Station ved Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, Brevpostkont., Kbh. 
l Bille-Brabe-Selby, Greve, Rønninge-Søgaard pr. Ullerslev. 
1 Bodenhoff, Løjtnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
l Boetius, Carl, aut.' Revisor, Svinget 2fl l1, Kbh. C. 
1 Borch, Alfred, E., Fiskeeksportør, Kolding. 
1 Brandt,' Carl, Oberst, i Artilleriet, Holbæk. 
1 Brammer, Carl Fiskerieksportør, Frederiksværk. 
1 Brasch, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
1 Brun, Fabrikejer, Brunshaab, Aalborg. 
l BuhI, P., Engholm, Gjesten. 
1 Jørgen, Lindum pr. Sindal. 
l Busch Bunde, Aarhus. 
t Burholt, Jørgen, Lindum, Sindal. 
l Brunings-Hansen, Godsej 'r, Ebberup. 
t Bydekarken, Henry, Fischzuht, Hendsborg. 
t Bøving-Petersen, Magister, GL Kongevej 157, Kbh. V. 
1- Cassias, Handelsman d, Holsted St. 
1 Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
l Christensen, Chr., Fiskeeksportør, Vemb St. 
t H., Intendant, Lykkesholmsalle lXI, Kbh. V. 
l F. C., Guldsmed, Vejle. 
t J. C., Aalykke, Lunderskov. 
t G., Fiskeexportør, I{olding. 
1 ,P., Risbjerg, Brande. 
l Christiansen, Skovrider, Dyrehavegaard, IGrbeby, .Fyn. 
l A., Direktør, Jedsted ~følle pr. Gredstedbro. 
t Aug., Fiskeriejer, Magle Sø, Sorø. 
t :Fisker, I{immerslev, Borup. 
t Clausholm Fiskerikonsort. v. Slotsgartner Hansen, Clausholm, Randere. 
t Christoffersen, J., Tøffelmager, Sorø. 

41 
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1 Copmann, Godsinspektør, Helstrup pr. Pederstrup. 
1 Crone, Forpagter, Ferritslevgaard pr. Ullerslev. 
I eruse, A. C., Tulesbo, Skartofte, Sverige. 
1 Dahl, Poul, Møller, Kjær Mølle, Sjølund. 
1 Dr. phil., FOllgstadgatan 225, Kristiania. 
1 Dannevig, Alf., Magister, Hisø, Arendal Norge. 

185 

1 Domaschke, Teiehgut, Louisenhof, Post Lohse, Liegnitz, Tyskland. 
I Dreyer, Redaktør, Odense. 
I Eich, Proprietær, Bramminge Hovedgaard, Bramminge. 
1 Ehlers, Jørgen, forhv. Sagfører, Nyvej 16, Kbh. F. 
1 Reedfz-Enø, S., Adrs. Købmand Enø, Nykøbing F. 
1 Eriksen, Fisker, Boes pr. Alken St. 
1 Errboe, J., Fiskeriejer, Lysbro, Silkeborg, 
I Feddersen, C. R., Grosserer, Hartmanns Alle 911 , Valby. 
1 !,'ensmark, G., Bestyrer, Fryseriet, Esbjerg. 
1 "olsach, C. v., Godsejer, Gjessinggaard pr. Randers. 
1 Fredericksen, K. K, Fiskehandler, Fiskehuset Nr. 1, GI. Strand Kbh. K. 
1 Frigaard, Hasle, Bornholm. 
1 Friis, Johanne!!, Proprietær, Skamsø, Tirstrup. 
1 Ft'ost, J., Hedaktør, Aabenraa. 
1 Gemzøe. K. J., Adjunkt, Kejser Wilhelms Alle 49, Sønderborg. 
I Goltermann, Fiskeribestyrer, Brabrand. 
1 Guldbrand, 1., Fisker, Tjele Langsø, pr. Onsild. 
I Gustatson, K. G., Brusgatan 12\ Katrineholm, Sverrig. 
1 Grill, Dr., Vinderup St. 
l Grothoff, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø. 
1 Hansen, A., Gaard- og Mølleejer, Linderum Mølle pr. Lørslev. 
l A., jun., Fiskeriejer, Sydjysk Damkultur, Lunderskov. 
I Slotsgartner, Clausholm, Randers. 
1 H. P., Proprietær, Sneumgaard. Lunderskov. 
1 J. P., sen., Fiskeriejer, Aakjærsdal, Lunderskov. 
1 H. Chr., Forpagter, Tyrsbæk, Vejle. 
1 Il, Fabrikejer, Køge. 
l H., Mazantivej 1&, Kolding. 
l Gustav, Lærer, P. Paghsgade 1 P, Aalborg. 
l Hansen, M, Egedal, Hopstrup. 
l Poul, Fiskeeksportør, Lunderskov. 
1 H. P.; Kongshøj Fiskeri, Frørup. 
1 H.P.,. Fiskeribestyrer, Kramnitze, Hødby. 
1 Hanberg, Carl, Sagfører, Viborg. 
1 Have, Niels, Proprietær, Assens. 
l Hartz, C., Gaardejer, Berthelslund pr. Skanderborg. 
l Hegmann, Niels, Magister, Fiskeriforeningen, Helsingfors, Finland. 
I Hoffmeyer, C., Fiskeriforpagter, Dr. p1lil., Sorø. 
1 IL, Jægermester, Kulhus, Værløse, 
1 Holstein-Ledreborg, J., Lensgreve, Ledreborg, Lejre. 
l Honnens de Liehtenberg, Livgardens Kommandantbolig, Kbh. ø. 
1 Howden-Rønnenkamp, Kammerherre, Hofjægermester, Næsbyholm, Sorø. 

Bredgade 34, Kbh. K. 
I Hvas::!, H. H., Birkedommer, Faaborg. 
1 Husholdningsselskabet Handers Amt v. Sekretær, Kjærulff·Petersen, 

Kirkegade, Randers. 
1 Villl., Fiskemester, 'Arnakke, Svebølle. 

92 
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l Husum, Aug., Fisker Slangerup pr. Hingsted. 
I Interessantshbet, Fiskeriselskabet Hulkær Mølle pr. Holsted. 
l Isager, Th., Proprietær, Willesborg, Aalborg. 
IIwersen, J. P., Gaardejer, Lund pr. BuJderup. 
I Jakobsen, J., Blikkenslager, Odense. 
l Chr., Fisker, Rugholm, Viby St. 
I Jensen, Chr., "Stampen", Brande. 
I E, Købmand, Bogense. 
I E., Fuldby Mølle pr. Skanderborg. 
l Ingvar, Gaardejet" Erslev. 
l Johannes, Gaardejer, Ahler østergaard pr. Borris. 
l l\1artens, Forpagter, Arnagerfælledvej 3 t 4, Kbh. C' 
l Fisker, Næsbyholm, Sorø. 
I O. Chr., Læge, Sorø. 
1 Chr. F., Parkhuset, Fremvaag, Hillerød. 
l J., Proprietær, Krogen pr. Taars. 
l Wilhelm, Fisker, Søholm Ringkloster, pr. Hylke. 
1 S., Skovfoged, Stagsted Skov pr. Flauenskjold. 
l Johansen, P., Fisker, Kattingeværk, Roskilde. 
l ,lulli, J. P., Direktør, Bryggeriet "Vejle" pr. Vejle. 
l Junker, fhv. Forpagter, Birkerød. 
l Jøkel', J. P. Nissen, Kildeværk Fiskeri pr. Vejle. 
t Jørgensen, A. P., Direktør, Akkerupgaat'd pl'. Haarby. 
t P., Fiskeriejer, Ft'cderiksvej, Kolding 
l Johannes, Ingeniør, Kaas. 
l P., Sydjysk Damkultur, Lunderskov. 
t Jøcker-Nitlsen, H., Fiskemestcl', Højenkær Fiskeri, Vejle. 
t Kastrnp, N. C., Gl'osserer, Brabrand. 
1 Klitgaald, A., Fisker, Stinesminde, Hobro. 
l Kjeldsen, Godsejer, Lerchenfeldt pr. øtltrup. 
l Koch, Poter, Fiskeribestyrer, RaVlling Fiskeri pl'. Bavning. 
l Knudsen, Marius, Ingeniør, Hudbjerg, Langebjnrg. 
l Kolindsund Aktieselskab, Fannerup, Kolind. 
l Korch, Gjøl, F., Emiliegade 5, Kbh. V. 
l Krarup, Janus, Sagfører, Stoekholmsgade 17, Kbh. ø. 
l Kristensen, P., Gaardejer, Trallgboel, Bølling, Give. 
t Uddeler, Vrøgum St. 
l Niels, Gaardejel', Prøvegaarden, Faxe. 
1 Fisker, Lyby. 
1 Kaalund, Godsforvalter, Skjoldnæsholm pr, Ringsted. 
1 Kreiberg, Prokurist, Vejle. 
t Ladegaard, Frue, Bredsten pl'. Vejle. 
l Langballe, Peter, Fisker, Døl'up pr. Skanderborg, 
1 Langvardt, P. H., Aarhu3. 
l Larsen, A., Fiskerifoged, l\Ial'iaget·. 
1 Jørgen, Etatsraad, Gaardbogaard pr. Aalbæk. 
l Poul, Ingeniør, Chr. Wintersvej 7, Kbh. K. 
l N. W. & Co., Rømel'sgade 7, Kbh. K. 
l J., Grosserer, Johannesminde, Rudegaard pr. Holte. 
l Landmark, A" fhv. Fiskeriinspektør, Kristiania. 
l Lauridsen, Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 

• 

t Nicola, y. Cia, San t\> Domingo 874, Buenos-Aires, Ar-
gentina. 

144 
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Lind, Clir., Pl'oprietær, Binderup, Dalsager. 
N. Apolheker. Ribe. 

Lisborg, P., Proprietær, Liselund, Sorø. 
Lindstedt, Philip, Dr. phil., Emmaljunga, Sverige. 
Lomholt, Søren, Fiskemester, Margarinfabriken, "Alfa" J Vejen. 
Lund, Orla, Bogholder, Englandshus pr. Aabybro. 

Bestyrer, Elektricitetsværket Gredstedbro. 
Lythn, Erik, Bankassistent, Aars. 
Løhmann, Fiskeexportør, GI. Strand 50, Kbh. K. 

187 

Løfting Chr., Magister, Fiskeriinspektør, Lykkesholm Alle 3 A., Kbh. V. 
Madsen, Christen, Vindstrup pr. Fuglebjerg. 

Plantør, Vrøgum. 
'N. C., Detailhandler, Kolding. 

Mathias'en. Kr., Fiskemeater, Fatting, Vorbasse, Lund.erskov. 
Manford, F., Kolding. 
,Mide, J. P" Direktør, Østerbrogade 54 E, Kbh. ø. 
Mortensen, F. Y" J;'iskeridirektør, Vestmannagade 1, Kbhv. C. 
Munch, M., Inspektør, Sct. Ibs-gade 15, Viborg. 
Muus, Elias, R, Grosserer, llrunshaab, Lyngbyvej, Hellerup. 
Møller, Cllt·:, Læge, Brørup. : 
MøgelVang, Chr.',' Købmand, Nykøbing, Mors. 
Neergaard, E., Ing,'niør, Norgesmindevej H, Hellerup. 
Nicolaisen , :Mejeribestyrer,' Nibe. 
Nielsen, B., FiskeribeRtyrer, Stampen, Rønne. 

Hakon, cand. polyt., Direktør ved Stranden 18, Kbh. K. 
1\1 artin, . Fiskehandler, Fredericia. 
Clu., Fisker, Maribo. 
Flor, Gaardejer, Lindum, Sindal. 

,N'. Entreprenør, Hov-Vig, Nykøbing S. 
N. H.; Tdrsager St. 
Chr., Fiskeribestyrer, Engestofte, Maribo. 
R., Klostergade 37, Aarhus. 
R., "Karens Minde", Hornbæk. 
Thue, Ørn høj .St.· via Ringkjøbing. 

Nissen, Magne, Fiskeriejer, Hvilestedgaard, Vejle. 
N., Fiskemester, Søborg Fiskeri, Estrupholm. 
Smidt, Villa "Pax", Søndermarken, Vejle. 

- Højenkær Fiskeri, Vejle. 
Nors, Jul., Sagfører, Ribe. 
Nygaard, O., Proprietær, Bjært. 
Olsen, Chr., Læderhandler,Falkenbergs Eftf., Houmeden 15, Randers. 

Martin·, Fisker, Rtrand\7'ej 43, Nykøbing F. 
Peter, Fisker,'Frenderup Forsamlingshus, Sorø. 

Otterstr~m, C. V" }fagister, Frederiksdal v. Lyngby. 
L, fhv Rektor, Hollændervej, Kbh. F. 

Pape, A., Randrup. Viborg. 
Pedersen, OVOl'jægPl', Linalyst pr. Lejre. 

l, Petersen, 
1 

Jens, Fiskeriforpagter, Tissø pr. Ruds- Ved by. 
Ørum, Prokurist, Skansepalæet, Aarhus. 
Ørum, Forretningef., Mammen & Drescher, Aalborg •. 

] 

1 
1 

197 

Johannes, Fisker, Kattingeværk, Hoskilde. 
J ørgen, Fisker, Tyveise pr. Vetterslev. 
Harald, Godsejer, Mullerupgaard pr. Slagelse~ 
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197 
1 H., Ingeniør, Kocksvej 6, Kbhv. V. 
1 Johannes, Fisk en gros, Mejlgade, Aarhus. 
1 N. P., Speditør, Vamdrup. 
1 N., Fiskeribestyrer, Brahetrolleborg, Korinth. 
l ~"'. Ri Mølleejer, Vindt Mølle, Viborg. 
1 M. A., Direktør, Horsens. 
1 Pontoppidan, H., Grosserer, Neuenborg 6, Hamborg. 
l Preis, Fiskeexportør, Glyngøre. 
l Reinoke, J., Fi8kemest~r, Gisselfeldt, Haslev. 
1 Ringkjøbing Amtsraad, Ringkjøbing. 
1 Rosenkrantz, H., Softenholm, Skanderborg. 
l Ry Møllers Fabrikers A/S, Ry St. 
1 "Saltbækvig", Andelsselskab, Løngangsstræde 25, Kbh. K. 
1 Samsøe,Danneskjold, Grevinde, Visborggaard pr, Vis borg. 
1 Sander-Larsen, Cancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
1 SchmiQt, Chr., Købmand, Kolding. 
1 N. J., Købmand, Kolding. 
1 Bestyrer, Græse Mølle pr. Frederikssund. 
1 . Hans., Gaardejer, Nørholm, Børkop. 
1 Schaffalihky de Mukadell, Baron, Arreskov pr. Korinth. 

Nr. 24 

1 Schøler, Kai, Grosserer, D. Vogt & Co., Vestergade 10, Kbh. B. 
1 Schouenberg, Landinspektør, Holsted. 
1 Sehested-Juul, Hofjægermester, Kammerherre, Ravnholt, Ørbæk. 
1 Jensen, Skytte, Fisker, Skanderborg, 
1,.Siesby, .Grosserer. Lindevej 13, Kbh. V. 
l Strandby, C. R P., Restauratør og Fisker, Kolding. 
l Skjoldnæsholm Godskontor pl'. Ringsted. 
1 Sorø Amtsraad, Sorø. 
1 Sparre, Johan, Grevfl, Kammer herre, Bo-Gaard, Bro St., Sverrig. 
l Sørensen, C" Skovrider, Klosterskoven pr. Sindal. 
1 J., Faarup Mark .pr • .Mørk\:'. 
1 M. Fisker, Standrup 
1 V., Fisker, Bakken 19. Skanderborg. 
1 Rasmus" Fisker, Søhøj, Skaarup pr. Skanderborg. 
1 S., Gaardejer, Follerup pr. Fredericia. 
1 Jesper, Fiskemester, Aneboda pr. Lamhult, Sverrig. 
l Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn, Hobro. 
l Strubberg, Magister, Assistent v. Internationale Havundersøgelser, 

Havnegade 49, Kbh. K. 
l Sylvest, Frederikssund. 
l Tanberg, . K:; . Proprietær, Kloster~ Mølle, Gudum, Lemvig, 
1 Therchilsen, fh.v. SOgnepræst; Gimlinge, Flakkebjerg. 
l Therkildsen, N., Gaardejer, Risbjerg pr. Brande. 
1 Trab, Købmand, Sønderhaa pr. Hørdum. 
1 Thuesen, Niels, Fiskeriejer, Lejerskov, Lunderskov, 
l Thoring, Aug., Disponent, Stavanger, Norge. 
l Topp, Marius, Møller, Branderup Mølle, Branderup, Nordslesvig. 
1 Troelsen, ·Troels, Fiskemester, AaJbæk pr. Skjern. 
l Utzon, M. L., Net & Garnfabrik, Mariendalsvej M, Kbh. F. 
I Verne~-L·arsen. Sv. An, Hammelbanegaarden, Aarhus. 
1 "Viborg Kommunes Søudvalg" v. Vognmand A. Jensen, Viborg. 
1 Westergaard, C" C., Lindet pr. Frederikshavn. 
1 Winther, . J., Proprietær, Tolstrup pr. Tvingstrup. 

249 
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t Wulff-Stamer, Forpagter, Willcstrup pr. Arden. 
t Zinch, Chr. & Søn, Godthaab St. 

Klasse B. Foreninger; 
24 Bornholms Ferskvandsfiskeriforening. 
(?) Klejstrup Sø-Fiskeriforening. 
(r) Nordjysk Lystfiskeriforening. 

128 Viborg Fiskeriforening. 
300 Silkeborg Fiskeriforening. 
100 Skanderborgs Sø's Fiskeriforening, Skanderborg. 
370 Skive.Karup Aa's Fiskeriforening, Karup. 

189 

20 Stubbe Sø's Fiskeriforening v. Forpagter la Cour, Skærsø, Æbeltoft. 

J094- Medlemmer. 
Endvidere 8 Abonnenter. 

Ferskvandsftskeriforeningens Bestyrelse: 
Bie, J. B., cand. polyt. Bryggeriejer, Hobro. (Formand). 
BrUnings-Hamlen, Godsejer, Ebberup. 
Christiansen, A" Direktør, Jedsted, Gredstedbro. 
Copmann, Godsinspektør, Hellestrup pr. Pederstrup. 
Errboe, J., Fiskerlejer Lysbro, Silkeborg. 
Fensmark, G., Bestyrer, Fryseriet, Esbjerg. 
Fredericksen, kgl. Hof. Fiskehandler, Gt. Strand, Kbh. K. 
Hoffmeyer, C., Dr. phil., 1:"iskeriforpagter, Sorø. (Redaktør og Konsulent). 
Jensen, Jens, ClIr., Gaardejer, Kølvraa pr. Karup. 
Kristensen, N .• Fiskeri- og Gaardejer, ,Prøvegaarden, Faxe. 
Nors, Jul., Sagfører, Ribe. (Kaaserer). 
Pedersen, N., Fiskeribestyrer, Brahetrolleborg pr. Korinth. 
Schmidt, N. J., Køhmand, Kolding. 
ShouenbQrg, Landinspektør, Holsted. 
Wulff.Stamer, Forpagter, Willestrup pr. Arden. (Næstformand). 

Alle Oplysninger om eventuelle Fejl i Medlemsfortegnelsen modtages 
lDed Tak af Redaktionen. 

En Mabseer paa 
119 eng. Skaalpund*). 

<Efter The FIsh. Gazette). 

Redaktøren af Pioneet* Mail IIkri. 
ver i Nummeret for d. 6. Februar: 
,.øversteløitnani Rivett-Carnac, som 
har indsendt følgende Artikel om, 
hvorledes han 'fed Juletid fangede 

den store Mahseer, meddeler os 
samtidig, at ban paa Opfordring af 
vor Medarbejder "A. W.," har ind· 
sendt nogle Skæl til Redaktøren af 
Fishing Gazette for at faa Fiskens 
Alder bestemt". 

Forinden jeg giver mig til at for-
tælle, hvorledes den store Mahseeren 
fangedes, maa jeg aabenbare, at jeg 

t er Nybegynder i denne Sport. Den 



190 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 24 

største Fisk, j eg har fanget, var en 
Coo:3h**) paa 14 Skaalpund, min 
største Mahseer var {laa 10 Skaal
pund. Det eneste jeg derfor kan 
gøre l"ordring paa er Nybegynder
nes sædvanlige Held, samt Mr. Bow
rings Gæstfrihed at in~byde mig til 
sit Landsted. Mr. Van Ingens In
struktioner medens jeg kæmpede med 
Fisken, Mr. Bowrings, Dygtighed i 
at bruge Hugkrogen og sluttelig, at 
Fisken var saa dum' at tro, at min 
Madding var, hvad den ikke var. 

Jeg havde glædet mig meget til 
denne Juleorlov. Det var en Aftale 
at jeg sammen med Major Jackson, 
skulde til Mr. Bowrings Bolig. Vi 
havde Orlov fra den 24. til den 28. 
Deebr. Dit vi kom til Rowl'ings 
Ejendom meddelte han 03 den glæde
lige Nyhed, at han Dagen i Fonejen 
havde faaet en Fisk paa 42 og en 
paa 25 Skaalpund, saa her var til
syneladende Udsigt til gode Fang
ster. 

Bowring, som var den dygtigste 
Fisker, fik da ogsaa snart Lejlighed 
til at vise os, hvorledes man skulde 
behandle og bjerge i I.and Mahseerer 
paa henholdsvis 70, 45, 42 og 25 
Skaalpund og adskillige paa 15. 

Den anden Dag efter vor Ankomst 
fik Jackson sin første Fisk paa 50 
Skaalpund. Min Line gik af fire 
Gange, og jeg begyndte at finde det 
altsammen ganske haabløst, til Van 
Ingen viste sig paa Arenaen den 
næst' sidste Aften af vor Orlov. 

*) Mahsecr (B:lrbus moson) forekom
Iller i hele Indien og Ceylon og 
er den fineste Sports fisk i Øvrc
Indien. Et Skæl ,kan v~re saa 
stort som den tlade Haand. Et 
eng. Skaalpund = 0,454 kg. 

Ilt.) Antagelig en Karpefisk. Den giver 
god Sport og opnaar en Vægt af 
over 50 kg. 

Som den gode Spo'tsmand han er, 
laante han mig en Resel'verulle med 
150 Yards*) Line, som var stærkere 
end min. 

Vi skulle rejse til Bangalon KJ. 
11 Form. den 28. Omtrent Ki. 8,30 
mærkede jeg, en Kæmpafisk sad pall. 
Krogen. Dens første Ryk tog hele 
Linen paa 5 Yards nær ud. Han 
satte fuld Fart paa straks. Noget 
maatte der risikeres. 

Da jeg ikke havde nogen Brems 
paa Rullen, maatte jeg bremse med 
Haandfladen mod Hvirvlen. Saa 
snart den standsede, begyndte jeg 
at kæmpe med den og forsøgte at 
faa Linen halet Ind. ~idt efter lidt 
fik jeg 60 Yar(]s ind. Jeg kunde 
mærke, hvor" de~ stred imod, men 
jeg stolede p~~min. stærke, Line og 
var bestemt paa ikke at give den 
en Tomme, førend jeg var absolut 
tvungen dertil. Presset varsaa stærkt, 
at Linen blev saahaardt pakket ved 
Oprulningen, sa!;t den virkede som 
en automatisk Bremse· ved næste 
Hyk, som tog næsten lige saa 
megen Line ud, som første Gang. 
Ogsaa. denne Gang anveudte jeg 
samme Taktik som tidligere. Hver 
Gang han gik, stod han i en ret 
Vinkel ud fra Bredden, hvor jeg 
stod, jeg formoder at dette var en 
Fordel for mig. Han '"gik" ialt fire 
Gange, sidste Gang omtrent 40 Yards. 

Jeg begyndte at føle mig meget 
træt, Hæ.nder og Arme var som lam
mede. Under ivrige Pl'ote.iter fra 
mit Selskab tog jeg nu med begge 
Hænder fat i Stangen ovonover Rul
len, og hvilede mig en Stund. Fi
sken kæmpede stadigvæk, men jog 
kunde dog mærke, at den snart var 
lige saa træt, som Manden ved 

*) 1 Yards 0,914 Meler. 
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Stangen. .Jeg rullede nu en hel Del 
af Linen ind, og saa saa vi endelig 
en Hvirvel i Vandet omtrent 30 
Yards fra Bredden. Endnu havde 
Fisken dog ikke opgivet KampeIl, 
men Slutningen nærmede sig. Snart 
yiste den en Finne. Min højre Haand 
vægrede sig nu ved at gøre Tje
neste, og de sidste 30 Yards eller 
saa .kunde jeg ikke gøre andet end 
gaa baglæns. Fisken laa nu paa 
Siden og Bowring satte da Hug
krogen elegant lige i Struben; den 
tapre Fisk kæmpede imidlertid sta
dig, saa Van Ingen maatte hjælpe 
med endnu en Hugkrog. Fisken vi
ste sig at væi'e en ren Kæmpe i 
Sammenligning med den, jeg tidli
gere havde faaet i Land. Jeg var 
imidlertid saa udmattet, at intet in
teresserede mig de første MinuU.er. 
Halvtredskilovægten toges frem, men 
til vor Forbavselse fløj Viserne rent 
bort fra Skalaen, hvorfor vi maatte 
vente, til vi kom tilbage til Huset, 
hvor vi saa kunde udstykke Fisken 
og paa den Maade faa den vejet. 
~1aalene var: Længde 64 Tommer; 
Omkreds 42 1'., Halens Bredde 2ti 
T., rundt om Munden 2G T., fra 
Gællespidsen til Munden 24 Tom
mer. 

Kort efter at jeg havde fanget 
denne Kæmpe, hørte vi Jacksons 
Rulle skrige. Han maaHe have haft 
160 Yards. Line ude, inden Fisken 
standsede. Men han havde Uheld; 
efter mere end 21/2 Times Kamp 
snoede Fisken rundt om en sunken 
Træstamme. Linen gik af. 

Vi forføjede 08 nu hjem for at 
veje min Fisk og det viste sig, at 
den naaede den kollosale Vægt af 
119 Skaalpund. Linen, som jeg an
vendte, var et aldeles nyt 14 Fod 

"Imperator" af green heat, tilvirket 

af Aleock og købt hos Manton & 
Co., CaleuUa. 

(Fr[1I1 Skog och Sjø). 

Indkaldelse 
af Andragender 

om Tilskud til Indplantning af 
Fiskeyngel og Sættefisk i salte 

og ferske Vande. 
-o-

l Fin ansaaret 1921-1922 kan 
der til Indplantning af Fiskeyngel 
og Sættefisk i salte og fersk~ Vande 
ydes Tilskud af Statskassens Midler. 
Tilskud til Indplantning, der skal 
foregaa under Tilsyn af Fiskerikon
tr01len, vil udenfor Limfjorden kun 
kunne ydes, naar der paa de paa
gældende Steder er oprettet Ved
tægter for de salte Vandes og Re
gulativer for de ferske Vandes Ved
kommende, og naar Vedtægter og 
Regulativer indeholder efter Land
brugsministerens Skøn betryggende 
Fredningsbestemmelser for de ind
plantede Fisk .. - I Limfjorden vil 
det paa Dteder, hvor Indplantning 
fin der Sted, blive forbudt at an
vende ethvert Slags Flyndervaad og 
Torskevaad i Tiderne henholdsvis 
fra 15. Marts til 31. Oktober og fra 
1. Marts til 30. N ovem ber eller 
dog i en større Del af disse Tids
rum, og vil derhos de i § 15 i Lov 
af 2. Juni 1917 om Saltvandsfiskeri 
fastsatte Mindstemaal for Fisk blive 
forhøjede, forsaavidt angaar de Ar
ter, som indplantes. 

Ansøgninger om Tilskud, ledsagede 
af Oplysninger om hvilke Fiskearter, 
der ønskes indplantede, samt om 
hvor stort et Bidrag, der vil blive 
ydet af Andragerne selY, skal stiles 
og indsendes til Lflndbrugsministe-
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riet og maa for at kunne komme i 
Betragtning være indsendte inden 
15. Januar n, A. 

LamlbntfjsJninisterid, dm 28 No
vember 1921. 

H vorledes man gør 'røj 
vandtæt. 

'I Svensk Fiskeritidskrifts femte 
Hefte for 1921 findes nogle Hecep
ter, del' er taget fra Fischerei-Zei
tung Nr. 6 1921, og som vi skal 
gengive for vore Læsere: 

1) 150 Gram Alun opløses godt 
i S'a 10 Liter Hegnvand; i et an
det Kar. som rummer c. 20 Liter, 
oplø~es 150 Gram Blyeddike i S a 
10 Liter Vand. - Man maa være for
sigtig med Blyeddihn, da den er 
giftig! N aar dette er gjort, hælder 
man Alunopløsningen hurtigt i den 
fortyndede Blyeddike, saa at begge 
Opløsninger bliver godt blandede. 
Blandingen staar derefte:- til den 
er klar. Derefter hældes Vædsken 
over i et andet Kar medens-J3und
fældningen bliver tilbage. l den 
klare Blanding dyppes nu Tøjet, 
man vil imprægnere, til det er helt 
gennemtrukket af Opløsningen; der
paa hænges det over Karret fol' at 
løbe af og Jrykkes noget med Hæn
derne uden dog at vride det. Efter
at Tøjet er bleven tørt, pressos det 
godt. 
Dette Middel skal være tilstrække-

som indeholder eddikesur Lerjord, 
afhældes forsigtigt, og i denne ned
lægges Tøjet, som skal gøres vand
tæt. Tøjet krammes nogle Gange 
med Hænderne og tørres i fri 
Luft. 

3) Et halvt kg Lim, som opløses 
i koldt Vand, samt et halvt kg god 
Mal'seillesæbe, skaaret i fine Skiver, 
opløses i 10 Liter varmt Vand; Op
løsningen maa staa i 1/4. Time sam
tidig med, at man lidt efter lidt 
tilsætter 314 kg pulveriseret Alun. 
l den afsvalede Opløsning dyppes 
Tøjet, som skal imprægneres, hæn
ges op for at løbe af og tørre". 

Efter Tørringen kan det nu vand
tætte Tøj skylles og presses' 

Fiskemarkedet. 
Gammelstrand ~Markedet. 

Gennemsnitsprisen i Øre pr. kg 
betalt i Ugen for 5/12-1°/12 1921. 

Aal 3,00-350 

Gedder 

Laks 

London. 

1,60-2,00 

4,00--500 

E. L. Salomonsen & Co. 

Laks 1 sh 9 d-2 sh pr. eng. Pd. 

Karper 9 -

Karudsel' 9 -

Gedder ' 6- 9 d 

Aal, store 17 sh. {; d-25 sh draft. 

mellem 15 - 20 • 

lig til et holde Tøjet i et halvt smaa 10 - 9 - -15 -
Aar, selvom det ofte er udsat for Blankaal 15 - -30 -
Væde. 

2) Man opløser 1 kg Alun i 80 
Liter Vand; i det andet Kar opløses 
11/2 kg Blyeddike i ligesaa meget 
Vand. Begge Opløsninger blandes 
og Bundfaldet bortkastes. Yædsken, 

Berlili 

fra 8. til 12. December 1921. 
(Pris for 

50 kg) 
Gedde 

levende 

Si:>0--1250 
døde 

(550- 940 Mk. 
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Sandart 1090-1300 680-1210 Mk. 

AaI 2000- 3250 1000-3200 -

Karper 1100-1210 1000-1010 -

Suder 1160-1600 690-1040-

Aborre 460- 780 250- 630 -

Brasen 550- 800 ~20- 650 -

Aalestangning 
i lIergelgrave. 

Harboøre, 3. December. 
Isen har nu lagt fast Em over 

Viderne, Ferring Sø og Nissum Fjord 
og over Mergelgrave. De mange 
AaIestænger er da nu i fuld Akti-

vitet. Paa Nissum og i Ferring Sø 
er det saa at sige Ima smaa AaI, 
der stanges og Fangsten er lille 
Derimod er der flere Mergelgrave, 
hvori det viser sig, at der gaar 
Kæmpeaal. En Aalestanger hedra 
stangede saaledes i en J.l1ergelgrav 
inde i Nabosognet i et Øjeblik 
30-40 Pd. AaI. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Et .Fiskeridepartement. 
Efter Forlydende arbej des der 

atter paa at faa oprettet et Fiske
ridepartement under Landbrugsmi
nisteriet. Forslag herom vil rime
ligvis blive forelagt i denne Higs
dagssamling. 

Annoncer. 
-,0-

;;øøvved. 
Bestilling paa Soørred-Yngel modta

ges gerne snarest, leveres i ?vlar·ts-
April. C. Hal.tz, 

Bertclslund pr. Skanderborg. 

Aalevaad og Ruser. 
Saavel nye som brugte Aalevaad fra 

12-15 mm hm'es paa Lager til billig
ste Priser. R user til Aaer og Søer le
veres pan Bestilling i alle Dimensioncl'. 

J. P. Pedersen, 
Yaadbinder. 

LUlldø 11L Højslev St. 

'fil Salg. 
Nogle Borde med Bakker til Udklæk

ning af Ørredæg samt nogle Hyttefade 
er til Salg i Lnndgaard Fiskeri ved 
Hen vendeIse til 

Fiskemester Andersen, 
Lundgaard Fiskeri pr. Vejen. 

Ferskvandsfisk, London. 
Alle Sorter Ferskvandsfisk modtages til Salg til de højeste 

opnaaelige Priser i London af 

Afregning 
Bankkonto: 

E. L. Salomonsen & CO, 
Billingsgate, London B. C. 

med Anvisning samme Dag Fisken sælges 
Den danske Landmandsbank og 
National Provinciel BANK OF ENGLAND, London. 

Alle Oplysninger meddeles med Fornøielse 

• 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørretlarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Yngel ou Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
- sælges. 

dU~Ud86 f/)am6ultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jø'rgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

J!~iskeridirektø'r 5is/ieriinspe/itør) Magister 

.M"ortellseIZ~ r!§r. .Eøfting, 
Vestmannagade 1, J:p/i/iesfjolmalle 3 8l 

København C. 3Cø6enfjavn. ..................................................... . ................................................... . 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima 8jneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-,Kilde- og Regnbueørred ' 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

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