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Indholdsfortegnelse. 

Annoncer. 

Aarsberetning. 
-0-

Aard 1921 var i alle Henseender 
et daarligt Aar ror dansk Fersk
vandsfiskeri. Af Lyspunkter var der 
eaa godt som ingen at opvise. Om
trent alt, hvad der kunde sammen· 
sværge sig ror at gøre Erhveryet 
Tilværelsen broget, var mødt op, 
ligefra Tysklands synkende Valuta, 
der standsede al Handel sydpaa, til 
Statsbanernes høje Takster, der øde
lægger al sund Forretning. Naar 
saa dertil kommer, at Materialerne 
til Fiskeriet: Garn og N et vedbJi .. 
vende holdes i ganske lIl'imelige 
Priser, vil man forstaa, at Fersk
yandsfiskeriet i Aaret 1921 har været 
en overmaade tvivlsom, Forretning. 

Fra Ferskvandsfiskeriforeningens 
Side, har man søgt at raade Bod 
paa nogle af Ubehagelighederne ved 
at andrage Ministeriet om Lettelser 
ved' Forsendelsen af Fiskefoder, le
vende Yngel og Sættefisk, desværre 
uden at opnaa noget Resultat. An~ 

gaaende Stillingen indenfor vore 
Damkttltttyer skriver den kendte 0r· 
redopdrætter Smidt Nissen følgende: 

Endnu er der ikke bleven fuld 
Gang i vor efter Krigen sønderlem
mede Damkultur: der ikke var rod
fæstet nok til at staa for en Storm
vind. En Del af Landets Fiskeavls
kulturer strakte Gevær og gik ud 
af Kampen for Tilværelsen; men der 
blev dog tilstrækkelig mange Kul
turer staaende til at opbygge Frem
tiden paa; men om disse Kulturer 
skal leve videre og formere sig, det 
beror paa, hvad Tiden bringer. Skal 
der vedblivende være Stilstand i 
Landets Dambrug og ikke Udvikling, 
saa kommer sikkert ogsaa disse til 
at strække Gevær; saa sandt som 
Stilstand er Tilbagegang. Ser vi 
os om her i Landet efter al anden 
Brug, saa opdager vi trods (le yan
skelige Tiders Afsætningsforhold en 
temmelig iøjnefaldende Udvikling 
inden ror de danske Brug, meI.1 kun 
ikke for vort Dambrugs Vedkom
mende. 

Ofte før har jeg nævnt visse lJ d
viklinger, Dambrugerne tiltrænger, 
nemlig Forædling af vore Damfisk, 
en mere httrtigvoksende 0rredart gen
nem Udvalg, der tillige maa kunde 
steriliseres, gøres ufrugtbar og om 
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muligt præsentere sig med rødt Kød. 
Vi staar hver Vinter paa flere 

Fiskerier med betydelige Partier af 
2-3 Punds Ørreder i Dammene. 
Disse Forældrefisk blh'er for det 
meste pressede for Rogn til Klæk
ning og Udsættelse" i Damme; 
men en Del kal!ter selv Æggene i 
Dammene. Naar nu Vinteren og 
Frosten indtræder, Laks og Ørred 
i Frivandene forsvinder fra Aaløb 
og Fjorde, og disse tilligemed vore 
Søer er belagte med Is, da staar 
Fiskeavlerne foran en Saison for 
Salg af Fiskekød, som bør udnyttes. 

Vi møder da frem med vore Por
tionsfisk og store 0rredfisk j de ser 
just ikke meget indbydende ud. 
Kropkødet er ODlaat i Rogn og Mælke; 
men er nu aflastet, tilbage har vi 
derfor i Decbr., Jan. og Fbr. en 
mager, gru, slunken og storhovedet 
Ørred at kaste inel paa Markedet. 
Som Nød lærer nøgen Kvinde at 
spinde, saaledes maa paa denne 
Aarstid Konsumenterne tage til Takke 
med, hvad de kan faa; men den 
Slags Produkter skaffer ikke Renorne 
for Dambrugets Produkter. Men 
tænker vi os i Stedet at møde frem 
med en fed, blank, rund og lille
hovedet 2-4 <æ Ørred, ja, saa kan 
enhver slutte sig til Resultatet; der 
vil blive }i~fterspørgsel langt ~\"er, 
hvad vi aner efter disse Fisk, ikke 
alene i Vintersæsonen, men paa en 
euhver Tid af Aaret. 

Vi . har her paa Avlsanstalterne 
haft fuldatændig blanke Ørreder i 
vore Damme i Vintertiden, ja, saa 
blanke som Sild. Det var Fisk fra 
2-8 «f, Forældrefisk, som af en 
eller anden uvis Grund var forble
ven ufrugtbar. Jeg tør nok sige, 
at efter at disse Fisk havde gaaet 
i friske, rene Strøm damme ca. 8 

• 

Dage, skulde ingen have kunnet se 
eller smage, at det var opfodrede 
Ørredfisk, men den delikateste Blank
ørred fra Saltvandet, naar det ikke 
var for det hvide Køds Skyld. -

Tænk os, om vi kunde fremstille 
i Mængde !!aadanne Blankørreder 
fra vore Damme. - Der vilde komme 
Liv i den danske Damkultur! Men 
Andemaden hviler over Dammene I 
Engang var der Tale om en For
søgsstation for Fiskeavl; men Tiden 
var der ikke. Tanken var dødfødt. 
Dambrugerne var dog den Gang ikke 
i Forlegenhed. - Produkterne gik 
af som varmt Brød fra Bagtlrne; 
men ikke saaledes nu i 1921. :Mon 
der ikke .kulde være Jordbund nu 
for Tanken om en Forsøgsstation 
og om Udvikling inden for vore Kul
turer nu? - Men hvor har vi Man
den, der ser og forstaar og som 
med Evner og Vilje vil lægge Haand 
paa Ploven? 

I 1920 var Afsætningsforholdene 
upaaklagelige for vore Fil!keproduk
ter, hwrimod 1921 knapt har væ
ret saa god. Er det de dyre og 
vanskelige Transportforhold, der 
bærer Skylden? I det hE;lle bget 
har Aaret-1921 i alle Brancher ikke 
gaaet saa villig af med Hensyn til 
Afsætning. Der har saaledes ogsaa 
knebet med at faa det nødvendige 
Fiskefoder fra Fjord- og Hnfiskerne, 
der jo som alle nndre har mærket 
Aarets Tryk." -

Til Ovenstaaende Udtalelse af Hr. 
Smidt Nissen skal Redaktionen kun 
knytte ~en Bemærkning, at Fersk
vandsfiskeriforeningena Bestyrelse 
har et aabent Øje for Nødvendig
heden af en fast Forsøgsstation for 
Ferskvandsfiskeri og intet hellere 
ønsker, end at en saadan Institution 
i Lighed med f. Eks. den svenske i 
Aneboda kunde se Dagens Lys; men 
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sall, længe vore Statsinstitutioner, i 
deres Helhed, giver et saa dundren
de Underskud, som Tilfældet er, sam
tidig med at utalte Millioner udgives 
til de Arbejdsløse, kan man vist næp
pe tænke sig, at Staten har Penge 
tilovers til at ophjælpe Erhververne, 
udover mindre Tilskud her og der. 

Hvad endelig Kaarene for Fiske
riet i de frie Vande angaar, da har 
dette været hæmmet i sin Udvikling 
af alle de samme Ubehageligheder, 
som alt andet dar.sk Fiskeri. Han
del med Fisk til vort gamle :\farked, 
Tyskland, har været udelukket pall, 
Grund af den lave Valuta og Hjem
mehandelen bal' ogsaa været ringo 
som en Følge af de høje Jern bane
fragter, Mangelen af naturlig Is og 
og Forhandlernes store Avance. 

Mod Slutningen af Aaret har der 
været en ganske lønnende Export af 
Brasen og Karper til London, men 
dermed er ogsaa alt sagt. Efter vor 
Formening er der ingen anden Hel
sebod for dansk Fiskeri, hvad 
enten det er Salt- eller Ferskvands
fiskeri -, end at Tyskland paa en 
eller anden ube~ribelig Maade faar 
sit Pengevæsen kosolideret, saa det 
alter bliver købedygtigt. Saa længe 
vor sydlige Nabo ikke er i Stand 
til at aftage vort Overskud af Fisk, 
vil Forholdene rimeligvis vedblive 
at være vanskelige for Erhvervet, 

selvom lavere Fragter og billigere 
Redskab(~r kan hjælpe en Del herpaa. 

I Haab om lysere Tider for det 
kommende Aar og med en Tak for 
det svundne Aar ønsker vi vore 
Læsere et 

glædeligt [JV'ptaat'. 
Red. 

Annoncer. 
-o 

.søøvved. 
Bestilling paa Søørred-Yngel modta

ges gerne snarest, leveres i Mar'ls-
April. C. HzU'tz, 

Bertelslund pl'. Skanderborg. 

Aalevaad og Ruser. 
Saavel nye som brugte Aalevaad fra 

Hl-15 mm haves paa Lager til billig
ste Priser. Ii lIser til Aaer og Søer le
yeres paa Bestilling i aIle Dimensioner. 

J. P. Pedersen, 
Yaadbinder. 

Lundø pr. Højslev St. 
~ 

'Fil Salg. 
Nogle Borde med Bakkel' til Udldæk 

ning af Ørredæg sanlt nogle Hyttefade 
er til Salg i Lundgaard Fiskeri yed 
Henvendelse til 

Fislwmesler Andel'8en, 
Lundgaard Fisl,eri pr. Vejen. 

Ferskvandsfisk, London. 
Alle Sorter Ferskvandsfisk modtages til Salg til de højeste 

opnaaelige Priser i London af 

E. L. Salomonsen & CO, 
Billingsgate, London B. C. 

Afregning med Anvisning samme Dag Fisken sælges 
Bankkonto: nen 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 Sætte,fisk og øjneæg 
i alle Ørreclarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---::::::::::::= Ii:ontant Betaling. ::::::::::==---

8jneæo, Ynoel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sælges . 

.§8~9d86 f/)am6ullur. 
felcgr.-Adr. ; 
Damkultur, 

Lunderskov . 

P. Hansen .(lJ P •• /ørgensen t 

Lunderskov, Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. ' 

...................................................... ..................................................... . 
~< Fiskeridirektør ' ~ i 8'isliel'iinspelitøl', 3rlagistel' ! 
~ lIforteJlSeJZ, ~ ~ f3§t'. .f!øjting, ~ 
i Vestnl,annagade 1, n J:plilies/jolma!!e 3 3l, E 
• • 'I • 

i Københm'ft o. E i f1(ø6en/javn. !' ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Djneæg, 
Yngel og SæHefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

, Karper og Suder 
til "illigste Priser. 

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

J. C. Christensen. 
e 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (J\ktieselskab) ved Rasmussen-Krogh. 
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Forsøg med ameril{ansk 
Kildeørred. 

Af Carl Wanner i "Svensk Fiskeri
Tidsskrift". 

Ved Udfiskningen af en Dam, der 
var besat med Regnbueørred opda
gedes det, at der imellem den ud
satte Rf>gn bueørredyngel, ved en 
Fejltagelse, var kommen en Del 
amerikansk Kildeørredyngel. Og 
det mærkelige var, at sidstnævnte 
Fisk var vokset betydelig mere end 
Yngelen af Regnbueørreden. For 
at faa Spørgsmaalet løst foretog Ar
tiklens Forfatter nogle Forsøg forrige 
Sommer i fire forskellige Damme. 

Med Hensyn til det Resultat, som 
fremkom herved, ser det ud, som 
om Kildeørreden, i hvert Tilfælde 
som mindre, bedre formaar at ud
nytte N aturfoderet end Regn bue
ørreden og' som Følge deraf vok
ser hurtigere. 

Ull'eldigvis blev der sidste For
aar saa lidt Regnbueørredyngel dis
ponibel til Dammene, at kun en 
Dam kunde blive besat dermed. 
Forsøget blev derfOl' lidt uensar
tet, idet der blev tre Damme med 
Kildeørred som Hovedbesætning og 
kun en Dam med Regnbueyngel, 
men Resultatet udviser imidlertid 
ganske det samme Forhold, som tid
ligere observeret. 

De nedenstaaende Tabeller om
handler, Tabel 1 det tilfældige For
søg i Aaret 1920 og Tabel 2 de fire 
Forsøg sidste Aar. 

Tabel l viser Resultatet for 1920, 
at Kildeørredene ere dobbelt saa 
stor som Regnbueørredene, der paa 
Grund af den stærke Besættelse 
kun bliver smaa. Nu ved man imid
lertid ikke, hvor stor Kildeørreden 
var, da den kom ind i Dammen, det 
kan jo nemlig være, at den allerede 
straks havde et saa stort Forspring 
for Regn bueørreden, at den forholds
vis hurtigt kunde begynde at æde 
af Regnbueørredyngelen. 

Det Forsøg, som nærmest kan 
sammenlignes med Forsøget i Ta
bel 1, er det Forsøg, som udførtes 
i Dam Nummer 11 i Aar, hvilken 
ifølge Tabel 2 besattes den 15. Ju
ni med 1,700 Stk. Regnbueørredyn-
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Tabel I. 

.: Indsætning 1920 Udfiskning 1920 
.z 

:Il Areal c Antal Antal Q) E E E i m2 :::l :::l 
E ...... ..... 

c:! Ol 
c:! Cl Kilde- Cl Cl bue-

ørred ørred 

II 
14 1,237 

4/
6 il 6,000 22 1

9
1 

I ! 10 3,5 50,4% 

'" Tabel II. 

.: Indsætning 1921 Udfiskning 1921 
z 
:Il Areal c Antal Antal Q) E E i m2 :;::j 

E -c:! 
<'il O bue-O ørred ørred ørred ørred 

11 336 6 426 3,8 1,8 :140% 75 Ofo 
12 348 687 4,8 1,5 l, ] li 5] % 140 % 

13 360 25/6 ;.1,400 570 I 4,4 1,6 1,2 1
1
60 Ofo 1 60 Ofo 

I 

7/01:1 5,500 I \1166 Ofo 55 Ofo 14 1,238 20 1,828 1 2,U 3,6 2 
II 

gel i desuden udsattes 10 Stk. Kil
deørredyngel, som hele Tiden fra 
de vare udklækkede, hvilket skete 
i Marts Maaned holdtes isolerede, 
uden l!'odring. De var derfor me
get magre og havde store Hoveder, 
men deres Længde var ved U dsæt
ningen 4 mm større end Regnbue
ørredyngelen. Da Dammen efter 
41/\,! Maaneds Forløb udfiskedes, vi
ste det sig, at ogsaa der havde 
Yngelen af Kildeørreden vokset be
tydelig hurtigere end Yngelen: af 
Regnbueørreden. 

Stykketabet blandt Regnbueørre
den var meget høj, hvilket jo del
vis kan skyldes, at en Del er op
ædt af Kildeørrederne, men Forfat
teren mener dog ikke sidstnævnte 

har angrebet Regnbueørrederne ef
ter nogen større Maalestok, i hvert 
Tilfælde tyder Resultaterne fra de 
andre Damme ikke herpaa. Det 
store Stykketab skyldes snarere, at 
Yngelen har været stærkt angrebet 
af forskellige Snyltere. Stykketa
bet har ogsaa i et Par Damme med 
Kil deørred været ligesaa stort. 

I Dammene Nummer 12. 13 og 
14 udgjorde Kildeørred Hovedbe
sætningen, med nogle Regnbueør
reder i hver Dam. 

Som Tabel 2 udviser, udfiskede~ 

Dammene Nr. 12 og 13 allerede ef
ter l\haneds Forløb. Det viste 
sig da, at ogsaa her havde Kilde
ørreden et Forspring, men dog ikke 
saa stort som i Dam Nr. 11. Dam 
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Nr. 14 udfiskedes efter <1 l\1aane
ders Forløb med samme Resultat 
som i Dammene Nr. 12 og 13. 

Af ovenstaaende Forsøg mener 
Artiklens Forfatter. at kunne ud
drage den Lære, at Kildeørreden 
meget bedre formaar at udnytte 
Naturnæringen i Dammen end Regn
bueørreden, hvilket formentlig be
ror paa, at de førstnævnt,e er mere 
udprægede Rovfisk end Regnbueør
reden, og derfor paa et tidligere 
Stadium af deres Liv kan tage for
skellige større Dyr, som lnsektlar
vel' o. l, medens Regnbueørreden 
mere holde sig til Plankton (Svæ
vet) det første Aar. 

l Slutningen af Artiklen udtaler 
F orfattereu at: Kildeørreden foru
den af de ovenfor anførte Grunde, 
tillige som en Følge af sin mere sta
tionære Natur, efter hans Mening, 
egner sig bedre til Udplantning i 
frie Vande end Regnbueørreden. 

Derimod nærer Forfatteren ingen 
Tvivl om, at Regnbueørreden, som 
Damfisk, hvor det gælder om at be
nytte Knnstfoder, absolut er den 
bedste Fisk for Damkulturerne, fordi 
den kan udnytte det kunstige Fo
der bedre end alle de andre Lak
sefisk. -

Præmie-Sandart. 
Vi synes virkelig at skulle faa 

Fornøjelse af Sandarten i Vejle Sø! 
I Fjor blev der fanget 2 paa ca. 

l kg Stykket, og nu er der taget 
en paa langt over Medaillevægten, 
som er sat til 11/2 kg. 

Den 5te September RI. 6 om 
Aftenen listede III'. Teihhann sin Baad 
lydløst frem gennem Rørene, me
dens han dyppede udfor "Kineser-

huset", tværs for Kanalen til Fure
sø. " De,t er »Dyppelæreren", som 
har lært ham, at Baaden skal flyt
tes ganske stille, og tre Stykker 
6-Punds Gedder, taget netop paa 
dette Sted, har tidligere vist ham 
Nytten heraf. 

Nu dyppede han ned midt i Rø
rene, hvor der ikke en Gang var 
aabent Vand, og'faar et dejligt Bid, 
et med "Godda'" i, og mellem Hør 
og Rørstubbe ryger Linen afsted 
uden at ville standse. III'. Teilmann 
var klar over, at det næppe var en 
Gedde, der saadan blev ved at løbe 
jævnt afsted dybt nede og ud og 
ind mellem Rørene, saa det tog 
ham hele 10 Min. at naa hen til 
Fisken, som fulgte ganske roligt 
op med Linen, da han endelig -var 
llaaet hen til den. Det var da og
saa en smuk Sandart, han fik i Kets
jeren, større endnu end den, lIan i 
Sommer havde haft Bid af inde i 
Tyvekrogen, og som sprang helt op 
af Vandet, saa han saa, den var 
paa en 3 Pund. 

Glad over Fangsten roede Hr. 
Teilmann over til Foreningens Over
inspektør - men Oldermanden var 
naturligvis til et Møde - saa en 
udsendt Motorbaad hurtigt kunde 
hente Hr. Teilmann ind til For
eningens Anlæg, hvortil Rygtet om 
den sjældne Fangst allerede var 
naaet; og der vejede og maaIte vi 
saa Fisken, der i Skumringen paa
faldende lignede en Torsk. 

Sandartens Vægt var 2,3 kg, Læng
den 67 ctm og Alderen, efter Ma
gialer Otterstrøms velvillige Under
søgelse af Skællene, 8-9 Aar. 
Den var meget fed og velsmagende 
efter Hr. Teillllanns Meddelelse og 
havde i Mavon Resterne af en Løje 
og en Hørstump, rimeligvis slugt 
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sammen med noget Kryb; Dyppe
skallen, den blev fanget ]iaa, var 
af almindelig Størrelse og Linen 
ret fin. o, W. 

(Lystfiskeri-Tidende). 

Hvor hurtigt kan Fiskene 
svømme? 

-o~ 

Meget ofte er der af Fagfolk fo
retaget Forsøg for at søge at taa 
konstateret, hvor hurtigt Fiskene 
kan svømme. Det skal imidlertid 
være en ret vanskelig Opgave at 
opnaa nøjagtige Resultater, langt 
sværere end det el' at bestemme 
Fuglens Flugthastighed. Nu skal 
det imidlertid ifølge ), Gil Blas" være 
lykkedes en Fagmand, med Sikker
hed at bestetnme, hvor hurtigt be
stemte Fiskearter kan svømme. Iføl
ge disse Undersøgelser viste det sig, 
at Ørreden udviklede den største 
Hurtighed, nemlig 35 km i Timen. 
Gedden skal kunne svømme med en 
Hastighed af 23 km iT imen og paa 
kortere Strækninger endda 27 km 
i Timen. Derefter kom Skæg kar
pen med 18 km i Timen. Endelig 
fulgte Aalen, Suderen og Karpen 
der svømmede med en Hastighed 
af ca. 12 km i Timen, hvilket om
trent er det dobbelte af den Hur
tighed, h vormed et Menneske gaar. 

Mange ef Havets Fisk formaar dog 
at udvikle en endnu større Hurtig
hed end ovennævnte Fiske. 

H. H. 
(Fisch ere i -Ze i t u n g). 

En Nat ved Gesten. 
Det var en af de første Gange 

vi besøgte Gesten, Spin nel' og jeg, 
nærmere bestemt ved Datoen 1. Juli 

Aar 1911. Vi boede i Hytten oppe 
ved Hotton (en 1,5 Mil lang Sø) og 
havde saaledes en god Mil at ro 
for at komme til "øvre Strømmen". 
Tidlig om Eftermiddagen en Dag 
begav vi os paa Vej, men endskønt 
Hotton plejede at give ganske godt, 
som man siger, maatte vi denne 
Gang nøjes med et Par middelstore 
0rreder. Da vi landede lagde vi 
paa "Spinucrs" Raad Baaden ind 
mellem to Stene, hvor den holdtes 
fast af Strømmen. Vort lette Af
tenmaaltid der bestod af Smørre
brød, 8naps og en Kop Kaffe af 
Termotlasken indtog vi derpaa, og 
nød det ret efter den anstrengende 
Hetur. Begge vores Tournament
.l\iedetøjer gjordes derefter i Stand. 
Nogle Spørgsrnaal al1gaaende Val
get af Fluer veksledes. Black Zulu, 
March-Brown, Grouse Claret. Klok
ken var kun otte, da vi kastede Lod, 
om Brederne. 

"Spi n nel'" fik deIl høj re, j eg den 
veustre. Som det ofte er Tilfældet, 
findes der ogsaa i Geststrømmens 
Midte en temmelig stor Grund, fra 
hvilken ved lav Vandstand en hel 
Del Sten stikker op over Vandfla
den; vi besluttede at begynde at 
fiske herfra, naturligvis dog kun 
mod, at hver beholdt sin respektive 
"Side". lVled optrukne Vadestø.vler 
begav vi os saa ud i det vaade 
Element, efterat vi dog først havde 
vrikket ved Baaden for at se, om 
den laa ordentlig fastkilet. Og saa 
begyndte vi. Det var en herlig 
Sommernat, som man sjældent har 
den, varm og lys, ikke en Vind 
rørte sig. Det viste sig sn art, at 
0rredpll havde Bidelyst efter en saa 
stor Maalestok, som man ikke mange 
Gange i Livet ser Mage til. Ket
seren IllUatte idelig løses fra sin 
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Jernring for at tage de pragtfulde, 
glinsende Fisk ud af deres vaade 
Element og med fyldte KUI've mød
tes "Spinnel''' og jeg ved Baaden, 
"Hvad siger Du '?" val' mit korte 
SpørgsmaaI. "Ja, det var F-n," 
var hans ligesaa korte Svar, medens 
han tørrede sin Pincenez. S3.a pna 
en Gang indfandt "Vaarfluen" sig 
i hidtil ukendte Myriader. I Sær
deleshed elskede den at slaa ned 
paa den øverste Del af mine Vade
støvler. Her kunde jeg naar som 
helst faa en hel Haandfuld. Saa 
jeg op mod den klare Jyseblaa Him
mel, som skimledes mellem de mør
kegrønne Grantoppe paa Bredderne, 

: kom man uvilkaarlig til at tænke paa 
Bibelens Græshoppesværme. Man 
mærkede at det krøb paa Hænder, 
i Ansigtet, ned ad Halsen. De der 
har oplevet noget lignende, ved jo 
at de ikke gør mindste Skade, ja 
næppe virker ubehagelig. 

Aftenens stille Timer skred imid
lertid fremad. Tyvefiskerne inde 
paa Bredderne med deres lange 
Bambusstænger og opkiltrede Buk .. 
ser hayde længe iagttaget 0S, anta
gelig undrende sig over, hvilke 
Trolddomsknnstnere vi var. Lidt 
efter lidt trak de sig dog tilbage, 
og Bredden oplystes paa et Par Ste
der af deres Lejrild. 

Alting var saa stille, kun Strøm
mens Brus hørtes, ingen Fugl gav 
Livstegn fra sig, ingen Taage stod 
der over Elven, det ur stadig lige 
herligt varmt, men det bliver kun 
lidt vanskeligere efterhaanden at se 
Line og Flue. 

Da jeg saa en Gang vender til
bage til Baaden for at tømme min 
Kurv finder jeg "Spinnel'" fiskende 
fra Baadcn. En af ham Vadestøvler 
har faaet en Læk og han er derfor 

tvungen til at opsøge et "tørt Sted" 
~y Aftale, "SpinDer" skal derefter 
kun fiske ha Baaden, medens jeg 
søger at forholde mig saa stille 
som muligt paa Grundens Periferi. 
Dette at vade i Halvmørke og gen
nem det mod Bundstenene brun ag
Uge Vand og paa ubekendt Grund 
og i elI Meter Van d og temmelig 
strid Strøm, har sin særlige Tillok
kelse. Det el' dog almindelig særlig 
paa mine ældre Dage, at jeg efter en 
saadan Vadetur, naar jeg endelig 
kommer i Land, har en Følelse af 
er. vis Lettelse, Ofte hænder det 
at malI staar og spekulerer paa, om 
man skal vove sig derud, men saa 
en, to, tre staar man midt i Elven, 
for saa efter en Stunds Forløb at 
mærke, at det er noget helt andet 
og meget sværere atter at komme 
i LaLd. 

Denne mærkværdige Nat hændte 
det ikke en" lllen flere Gange, at 
"Spinners" Fluer ofte befandt sig 
kun nogle faa Meter fra mine Vade
støvler og alligevel huggede Ørre
den rask paa dem. Det hele var 
næsten unaturligt, Strømmen lige
frem myldrede af Fisk. Mangen 
Gang har jeg undret mig over, hvor
af det kom. Sommetider ser man 
ikke et Liv og saa pludselig en saa
dan Nat, hvor Fluen næppe behøver 
at røre ved Vandet, før Ørreden 
hugger. 

Og saa mellem KI. 1 og 2 om 
Morgenen var alting saa godt som 
forbi paa en Gang. Jeg gik tilbage 
til Baaden. "Spinnel'" gjorde end
nu et langt Kast, jeg hjalp ham staa
ende i Vandet med Ketseren. 

Atter et Stykke Smørrebrød og 
en Morgen dram saa satte "S" sig 
ved Aarene og jeg skød paa i Agter
enden af Baaden. Saa bar det hjem-
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ad i den opgaaende Sols Straaler. 
Ved femtiden vare vi oppe ved Hyt
ten. Fisken rensedes - 892 Ørre
der - hvoraf flere vejede ligeved 
1 kg. ' "Spinnel''' satte Kaffekanden 
paa Ilden, jeg tog mig et fOl'fri
skende Morgen bad i den aItfor var
me Hoitt:in. Hvor Kaffeu smagte 
bagefter! "Spinnel''' udbrød me
dens vi nød d en: "En saadan N at 
kommer rimeligvis hverken Du eller 
jeg til at opleve en Gang til." 

Coch - y - Bondhu. 
(Fr[111 Skag och Sjo). 

Fiskeinarkedet. 
Gammelstrand JJlarlcedet. 

I Ugen fra 1/l_7/1 1922. 

Aal 3,20-3,60 pr. kg 
Gedder 2,30-2,80 
Laks 6,00-7,00 -

London. 

2. Januar. 

Aal, store 
mellem 
smaa 

Karper 
Gedder 
Karudser 
Laks 

30-35 sh. Draften 
25-32 -
20-,22 -

10 d. pr, Pd. 
G-8 -

9 -
3 sh. -

(Dansk Fiskerilidende). 

Berlin. 

(Pris pr. 
50 kg) levende døde 

" 
" 
" 

Aal , 3000-4500 3300-3500Mk. 
Gedder 1210-1450 740-1250" 
Sandart 1100-1720 1100-1850 " 

" 
Suder 1450--1780 1280-
Karper 1400-1720 1250-1410 " 
Brasen 900-1110 360- 980 " 

(Fischerei -Zei tung). 

Mindre Meddele1ser. 
Den 29. April fangedes ved Bo

derne i Nas ved Mal aren i Ruse en 
Gedde, som var usæ<l.vanlig stor. 
Den vejede 11,8 kg, havde en Læng
de af 1,20 m, Omkreds 52 cm og 
Hovedet:; Længde var 33 cm. 

Mærkværdigt nok fangede man 
paa samme Sted Ugen forud to 
andre Kæmpegedder henholdsvis paa 
11,6 kg og paa 9,6 kg. 

At dømme efter Skællene anslo
ges den første Gedde til at have 
naaet en Alder af 18 Aar, men Al
dersbestemmelsen er dog noget usik
ker, naar Gedderne har naaet en 
saa høj Alder. 

Til Wallins Fiskehandel i Salgs
hallen i UpsaIa kom den 19 Maj 
fra Umea en Sending Laks, blandt 
hvilke der fandtes et kæmpestort 
Eksemplar der vejede 24 kg. Fi
skens Længde var 1 m og 20 cm 
og dens Omkreds paa det tykkeste 
Sted var 75,5 cm. 

(Fiskeriarne). 

Sælsomme Fisk. 
Fyrsten af Monaco, der som be

kendt i høj Grad interesserer sig 
for Udforskninger af Havdybets Hem
meligheder, meddeler i "Epoca" at 
han fra et Dyb af 8000 lU har op
taget to ejendommelige Fiskearter 
af hvilke den ene udmærker sig ved 
sine ejendommelige øjne, medens 
den anden har sit Skelet udenpaa 
Kroppen. 

Fisken med de elektriHke øjn!:' 
er et Vidunder paa fem m Længde 
og ligner en Polyp, som dog har 
antaget en højst ejendommelig Form 
paa Grund af det stærke Tryk som 
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forekommer paa det Dyb, hvor Dy- I 
ret bar levet. Midt imellem Polyp~ . 
armene ligger øjnene, som besid- I 

der den mærkelige Egenskab at 
kunne skydes ud fra Hovedet og 

lign~ to Automobillygter, som ved 
sit Lys er i Stand til at gen
mentrænge det paa Havets Dyb her
skende Mørke. Men Viilunclerets 
øjne tjene ikke blot til at lyse op 
paa dens Vej, men virke samtidig 

som en Slags LedEJstjerne for andre 
Fisk, der hidlokkede af Lyset gaar 
lige lukt i Fordæl'velsen. 

Ogsaa den Fisk, som har sH Skelet 
udenpaa Kroppen, har næsten tele
skopiske øjne, og hele dette Dyrs 
Hoved lyser som en Lanterne. 

(Fiskeriarne). 

Averter i Medlemsbladet! 

FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fiskedygtige og billigst efter Deres Bestiling. 

Vaad og Ruser 
til Aa), Geddel', Karl.er og Sudel'. 

Sættegarn og Toggergarn 
Ørred, t.edde·, Brasen. Kal'l.er. Sudew' og Abol're .• 

• Ketschere : '. til alt Brugs- og I~ystfiskeri • • 
• Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
: Sættegarn, Garn, Tang, Bly, Kork, Cateehu. : 
.:X •• 'asanvej 137. I" BINDSI .. EV. København 1<'. : 
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ferskvandsfisk, London. 
Alle Sorter Fersk-vandsfisk 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 Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nænueste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dU~}fd8H fi)amHullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
LUllderskoy . 

P. Hansen &; P •• Jwrgensett, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

...................................................... ..................................................... . 
~ J!'iskeridi'rekfol' i ~ (h'slieriinspelitør, fJ)iagister i . . . . 
~ .MorIeilseIl} ! i f!fjr, f:øjting, ~ 
i Vestmannagade 1, æ i J.:pÆlies/jolmaIM 3 cfi0 i . ' . . . 
~ Københcun't c. æ ~ 3Cø6en/javn. ~ ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Djneæg, 
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 Bo"trykkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen-Kl'oih. 



Ferskvan dsfisk eri bladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsbla1 

Udgaar den 1. og 15. j hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. HojJmeye1', Sorø. 1eleton 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

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

Nr. 3. 1. Febl'ORl'. 

IndJlold: 
. Lidt om Vintergedden. 

Fiskeriet i 1921. 
Lid( om Geddens Frækhed som HoYfisk. 
Fiskemarkedet. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Lidt om Vintergedden. 
Af Hansffied Schulitz. 

Længe er det siden - snart he 
Aartier. Midt i Skoven laa mit Hjem. 
Foruden min Stilling som Forstmand 
var jeg lidenskabelig Jæger og Fi
sker, det sidste hovedsagelig som 
Angelfisker. Medestangen. havde jeg 
allerede som Skoledreng ofte i min 
Haand, om Sommeren efter Skaller 
og Aborrer, i Vinterferierne efter 
Gedder. Min Lærermeeter var min 
Fader, der ogsaa var Forstmand. 

Fra Aar 1879 havde jeg forpag
tet Fiskeriet i en lille Skovsø, og 
da denne ikke kunde benyttes til 
Vaadtræk paa Grund af Rødder og 
Træstammer var jeg alene henvist 
til at fiske i den med Ruser og 
Line, mllln benyttede, som Regel, ~f 

Sportsgrunde, alene min Snøre. 
Egentlig Sportsfisker var jeg dog 

ikke, om jeg end i en nærliggende 
0rredbæk lejlighedsvis fiskede med 

Flue. Heller ikke var jeg nogen 
- Massefanger, men bragte kun sall, 

meget til Huse, som ·min Hustru 
kunde bruge til et ugentligt Fiske
maaltid til alle Huset;; Folk. 

Det er' i Januar, og endsk~mt 
alle Forstmænd paa denne Aarstid 
har travlt, kan jeg dog nok hver 
Uge opholde mig nogle Timers 
Tid en enkelt Dag ved mit Fiske
vand. 

Allerede om Morgenen KI. 5 blev 
Forberedelserne trufne, og efter et 
hurtigt Morgenmaaltid gik jeg, med
tagende en Økse, min Bticllsflid og 
Rygsæk afsted til min kære 8ø. 
Maanen skinnede klart og kastede 
lange Skygger fra de slanke Gra
ner og de knudrede gamle Ege over 
den med nyfalden Sne dækkede Sti, 
der førte til Søen. Omsluttet af 
Bjærge og omkrandset af El og 
,Ask laa den seks Morgen store Sø 
i fuldkommen ,Ensomhed og kun 
Vildtets Spor mindede om, at der 
ogaaa her' herskede Liv. Vi ved 
ogaaa, at den rovbegærlige Gedde 
ikke alene i Sommertiden men og
saa under det tykke Isdække lurer 
paa sit Bytte, og denne Røver galdt 
min Udflugt den omtalte Dag. Som 
en Slags Forberedelse til mit Fi
skeri huggede jeg, saa snart jeg var 
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kommen ned paa Søen en halv Snes 
Huller igennem Isen. Disse Huller 
var fra 25 til 30 cm i Kvadrat, og 
ikke for nær ved den rørbevoksede 
Bred. Under denne Beskæftigelse, 
der rigtig gav mig Varme i Krop
pen var det næsten bleven daglyst. 
Jeg kastede derefter min Økse ind 
i en Busk for at skjule den der. 
Derefter gik jeg i Løbet af For
middagen en Tur omkring for at 
undersøge ved Distriktets Grænser, 
om der var friske Spor af Vildsvin, 
saa til mine Brændehuggere og be
sørgede andre Forretninger. 

I en dyb Grøft hentede jeg der
efter en Del Karudser, jøg havde 
gaaende der i en Ruse under Isen. 
Karndserne, der skulde benyttes til 
Geddemadding medførte jeg i en 
Spand. Ankommen til Søen gav 
jeg mig derefter til at efterse mine 
Geddeanører. Disse var alle for
synede med Forfang af Messing
traad. Snørerne var ca. 40 m lan
ge og h;er af dem blev fastgjordt 
nøjagtig paa Midten af en ca. 6 cm 
tyk Trærulle. Efter at have spist 
min medbragte Middagsmad tændte 
jeg Piben, thi dels smager den jo 
fortræffeligt ovenpaa et Maaltid, og 
dels var den god at have til Næ
sevarmer i den stærke Frost; og 
saa gik jeg i Gang med Fiskeriet 
enten alene eller i Selskab med 
min Hustru eller en god Ven. -
Først bievalle de igen frosne Is
huller atter aabnede med saa lidt 
Støj som muligt. Derefter blev Ka
rudserne sat paa Krogene og sæn
ket i Hullerne, og Snørene hver 
efter Stedets Dybde oprullet kort 
eller langt paa Rullerne. Rullerne 
med den omviklede Snøre blev 
derefter stillet opret i Sneen. Saa 
snart der var Bid, faldt Rullen 

om, og lagde sig tværs over Hul
let. 

Medens jeg arbejdede med at sætte 
Maddingen paa Krogene og udsætte 
dem, hændte det ofte, at de Ruller, 
jeg netop havde forladt faldt om, 
jeg gik saa til vedkommende Snøre, 
og efter kort Kamp laa gærne 
Fangsten paa Isen. - Saasnart 
man fik fat i en Snøre, hvor der 
var Bid, mærkede man omtrent 
straks ved det første Ryk, om man 
havde med en stor eller lille Fisk 
at gøre og indrettede sin Behand
ling derefter. En stor Gedde søgte 
man saaledes at trætte ved veksel
vis at fire og trække ind paa Snø
ren. Undertiden hændte det, at jeg 
fik Bid, medens jeg endnu var be
skæftiget med at sænke Maddingen 
i Ishullet. Som jeg tidligere be
mærkede, maa man ikke anbringe 
Fangstederne for nær Rørbræmmen, 
man resikerer ne~lig da, at Fisken 
der er gaaet paa Krogen, indvikler 
sig med Snøren' imellem Rørerne, 
og saa er det ofte ganske umuligt 
at faa den ud igen. 

Til Madding benyttede j'lg altid 
en Karudse af Middelstørrelse. Ka
mdserne holdt sig gærne livlige i 
lang Tid og egner sig derfor bedre 
end andre Smaafisk til Madding for 
Gedder. Ligeledes kan man for
holdsvis let holde Karudserne le
vende hele Vinteren igennem, naar 
blot man har en nogenlunde dyb 
Grøft, hvor m.an kan have en Ruse 
staaende med dem. 

En Betingelse for at befinde sig 
vel under Isfiskeriet er, at man ikke 
fryser om Fødderne. For at hin
dre dette maa man være forsynet 
med Fodtøj der er rigelig stort og 
forsynet med en tyk Filtsaal. Ved 
Sne og Frost maa Støvlerne heller 
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ikke være nysmurte, Læder haard
fryser under saadanne Forhold, Sne
en fryser ogsaa fast paa det ny
smurte Fodtøj og afkøler derved 
Fødderne. Støvlerne bliver af 
den Grund omhyggeligt aftørrede 
inden man trækker dem paa, da 
Sneen let falder af det saaledes 
behll,ndlede Fodtøj. Man bevæger 
sig ogsaa hele Tiden paa Isen un
der dette Fiskeri, saa det hjælper 
godt til at holde Varmen. 

For Naturvenner er en saadan 
Fisketu~ heller ikke kedelig, selv 
om Fangsten er mindre god. Der 
gi ves altid og særlig ved Vintertid, 
Lejlighed til Iagttagelser i Skoven. 
Snart flyver den .rødhovede Sort
spætte i bølgeagtig Bueflugt under 
lydelige Krick, krick, kli, kli Raab 
ovel' Søen; den Korsnæbede under
holder Iagttageren, medens den be
arbejder Grankoglerne med sin ens
tonende Støj, Mejsen og GuIspur
ven flagrer omkring, medens de uaf
ladelig undersøger alle de afhug
gede Grangrene, og selv Fuglekon
gen flyver med en glad, trillende 
Sang omkring imellem Undersko
vens Træer og Buske. 

I April, naar Foraaret begynder 
at melde sig, og Urhanens Skogren 
toner igennem Skover.. og Sneppen 
og Viben er kommen, saa begynder 
Geddens Legetid og saa bør den 
skaanes, saa forlod jeg disse Ene
mærker og gik til Skovbækken til 
Isfugl og Vandstær. Paa den Tid 
er Ørreden færdig med sin Leg og 
lader sig nu ved god Vandtilgang 
og i stærk Strøm forholdsvis let 
fange. 

(Fischerei-Zeitung). 

Fiskeriet i 1921. 
Fiskeridirektør F. V. Mortensen. 

-0-

Det forløbne Aar har bragt Fiske
rierhvervet som de fleste af Landets 
øvrige Erhverv megen Modgang. 

De meget vanskelige Afsætnings
forhOld, der forringede Udbyttet af 
vort Fiskeri saa stærkt i det fore
gaaende Aar (1920), har ogsaa raa
det i hele det forløbne Aar, men 
Erhvervet har iøvrigt stadigt søgt 
at finde og udvikle nye Former for 
Omsætningen af Produktionen. Af
sætningen indenfor Landets Græn
ser er foregaaet nogenlnnde nor
malt, men ligesom i 1920 har i 1921 
et af vore vigtigste Fiskerier, nem~ 
lig Sil defiskeriet tildels slaaet Fejl, 
h vortil kom mel', at Fiskeri efter Blank. 
aal, der økonomisk ogsaa betyder 
overordentlig meget i vore indre Far~ 
vande, idet det forløbne Aar lige~ 
ledes har givet et stærkt reduceret 
Udbytte. Aarets samlede V ærdiud
bytte vil derfor formentlig, naar det 
til sin Tid foreligger opgjort, vise 
en ikke ringe Nedgang fra Ud
byttet i de 2 nærmeste foregaa
ende Aar. 

Udgifterne viser saayel for Red~ 
skaberne som navnlig for Brændsels
olien et ret betydeligt Fald, ligesom 
ogsaa Priserne paa Fartøjer og Mo
torer har været nedadgaaende. ,Dette 
Forhold betyder selvsagt en Lem
pelse for Erhvervets Udøvere, men 
naar det alligeTel ikke har været 
disse muligt at drive ,Fiskeri i blot 
nogenlunde samme Omfang og med 
et tilsvarende Værdiudbytte som i 
de to, tre sidste Aar, er Hovedgrun
den at søge i de fremdeles abnorme 
Afsætningsforhold. Som bekendt 
afhænger vort Fiskerierhvervs Tt"iv· 
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sel af, at en stor Del af Fangsten 
i fersk Tilstand kan afsættes paa 
U'alandets Markeder. De Forsøg, 
der i de sidste Aar har været gjort 
paa at bringe den hjemlige Fiske
konsum i Vejret, har hidtil ikke 
haft tilstrækkeligt Held med sig. 
Hjemmeforbruget har fremdeles ikke 
et Omfang, der blot tilnærmelsesvis 
kan optage vor tidligere Overskuds
fangst. I Perioder med Massefangst, 
saa.ledes som de rent lokalt er fore
faldet i Aarets Løb, har Følgerne 
af de abnorme Afsætningsforhold 
derfor værp,t stærkt trykkede Priser 
og minimalt Ubdytte til de stedlige 
Fiskere. 

Vod tidligere Hovedmarked mod 
Syd har været endnu vanskeligere 
at arbejde paa end i noget forud
gaiende Aar. Den stadig synkende 
Markkurs, de høje (;'ragtsatser og 
skarp Konkurrence, efterhaanden 
som det tyske søgaaende .Fiskeri 
har genvundet mere og mere Pro
duktionskraft, har yderligere reduce
ret dette Markeds Betydning for 
vore Fiskere og Fiskeebportører. 
Aarets samlede Udførsel af ferske 
Fiskevarer sydpaa, staar baade kvan
titativt og efter Værdi langt under, 
hvad der udførtes i 1920, forøvrigt 
naturligvis ogsaa langt under de ab
nOrIne Aar under Krigen. 

Under disse Forhold har Marke
det i England været af særlig Værdi 
for os, og langt den største Del af 
vor Udførsei er i Aarets Løb gaaet 
Vest paa. Den danske Fisk, for saa 
vidt den er fremkommen i god Stand, 
har hidtil gennemgaaende kunnet 
hævde en god Plads paa det engel
ske Marked. De særlige Forhold, 
der raader her, navnlig de stærke, 
uberegnelige Prissvingninger, har 
vel altid gjort Udbyttet af denne 

Del af vor Fiskeomsætning usikkert, 
men som Helhed har Omsætningen 
her i det forløbne Aar dog vistnok 
bragt et ganske tilfredsstillende Re
sultat. 

En Del af vore større søgaaende 
Fartøjer har fortsat den i 1920 paa
begyndte Trafik med Opsejling af 
Fangsten direkte fra Fiskeplads til 
fremmede Markerler, d. v. s. tyske, 
engelske, hollandske, belgiske og 
franske Havne. For Tysklands Ved
kommende landedes Fangsterne 
navnlig i Elbhavnene, men dels var 
de landede Fangster kun smaa, und
tagen for en enkelt H.:tvns Vedkom
mende, og dels gjorde den stadig 
synkende Valut~ denne Del af vor 
Fiskeoms-ætning urentabel i Aarets 
sidsto Hal,'deL 
Et langt større Omfang har denne 
direkte Tilførsel fra l!'iskeplads haft 
for Englands Vedkommende. En 
Overgang har en Del af vor søgaa
ende FI aade haft Beskægtigelse paa 
denne Maade. Det er df.lrved ble
vet muligt at reducere Transport
omkostninger og samtidig opnaa at 
fordele Fangsterne over flere af de 
største 0stkyst-)larkeder, fremfor 
som hidtil at lede vor Hovedeks
port alene til London-Markedet (Bil
lingsgate. 

Der foreligger ikke nøjagtige Op
gørelser af Tutaludhyttet ved dette 
Fiskeri, men som Helhed maa Re
sultatet betegnes som tilfredsstil
lende, og det store og kostbare 
Fartøjsmateriel, især fra Vestkyst
havnene, har for en Del fundet 
Beskæftigelse derved en længere 
Periode af Aaret. 

Et Spørgsmaal er det, om man 
kan vente eller skal ønske en vi
dere Udvikling af denne Drifts
form. I interesserede Kredse i 
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};~ngland ser man ikke med Vel
vilje paa de frem!llede Fiskere, der 
i stigende Grad i Aarets Løb har 
landet Fangster i engelske Havne. 

-Man maa vistnok regne nted, at den 
stadig tiltagende Modvillie, om den 
end ikke endnu officielt er kommet 
til Orde, dog paa forskellige Maader 
vil kunne berede vore Fiskere Van
skeligheder og eventuelt ogsaa give 
Bagslag overfor den danske Fisk, der 

. tilføres England paa sædvanlig Vis. 
Har saaledes alt i alt Af- og Om
sætningen af Fangsten i fersk Til
stand mø~ Vanskeligheder af for
skellig Art, gælder dette ikke mindre 
Afsætning af vore forædlede Fiske
riprodukter, Alle vor industrielle 
Virksomheder, der tilvirker Fiske
konserves, har derfor ført en vege
terende Tilværelse Aaret igennem 
med helt standset Drift. 

Fra Statens Side har de i Aarets 
Løb bl. a. gennem vore Gesandt
skaber, været forsøgt at finde nye 
Markeder for vor Fiskeudførsel. 
Der synes i enkelte af de nydannede 
Stater i Centraleuropa at være In
teresse for den danske Fisk, men 
ogsaa der stiller den lave Valuta
kurs i Forbindelse med dyre og 
vaJlskelige Transportforhold sig for 
Øjeblikket hindrende i Vejen for 
en Udvikling af Forbindelserne. Et 
længe næret Ønske om Fragtlem
pelser i Indlandet for Erhvervd er 
tildels blevet imødekommet, men 
dette alene har ikk kunnet afhjælpe 
Miseren. 

De i de sidste Aar stadig tiltag
ende Vanskeligheder har atter i 
Aar nødvendiggjort, at der ved sær
lig Foranstaltning ydes adskillige af 
Erh vervets Udøvere Understøttelse 
gennem de kommunale Hjælpekasser. 

l Aarets sidste Kvartal kom ende-

lig ti! grh vervets andre Kalamiteter 
den Skade, som forvoldtes af de 
ualmidelig haarde Storme i Forbind
else med Højvande. For det første 
indtraf disse Storme paa en Tid, 
hvor Fiskeriet endnu var i fuld 
Gang, og gjorde følgelig meget 
Havari paa Redskaber og Baade, 
forøvrigt ogsaa paa Havneværker, 
Moler o. s. v., men dernæst er Ska
den saa .meget føleligere, som den 
jo netop falder i en Periode, hvor 
Fiskernes økonomiske Modstands
kraft er stærkt nedsat. 

Det er i den Anledning under 
Overvejelse, hvorvidt og i hvor stort 
Omfang der fra Statens Side vil 
kunne ydes de skadeslidte Hjælp. 
Der er nedsat to Udvalg, et for Fi
skeriet og et for Havne- og Mole
anlæg; disse Udvalg arbejder for 
Tiden paa en samlet Opgørelse af 
Skaden, der for Fiskeriets Vedkom
mende efter foreliggende Skøn næp
pe andrager mindre end 11/2 Mill Kr. 

Der hal' i Aarets Løb været ført 
Forhandlinger for at skabe en varig 
og tilfredsstillende Ordning af Fi
skeriforholdene i de sønderjydske 
Grænsefarvande, men disse Forhand. 
linger er endnu ikke afsluttede. 

Set under eet staar Fiskerier
hvervet ved Aarsskiftet i en usik
ker og vanskelig Situation, noget, 
som iøvrigt ogsaa gælder Fiskeri
ernes Stilling i alle andre Fiske
riproducerende Lande, uanset om 
disse særlig lægger Vægt paa For· 
ædling af Fiskeriprodukterne el~ 

ler ej. Hvorledel'l Forholdene i den 
nærmeste }<'remtid vil udvikle sig 
for os, afhænger i første Linie af Af· 
sætningsmulighederne udadtil, hvad 
enten disse nu beror paa Valuta
problemet eller handelspoliHske For-
hold. (Dansk Fiskeritidende). 
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Lidt om Geddens 
Frækhed som Rovfisk. 

Fra en h.erboende Fisker er det 
bleven mig fortalt, at det er hæn
det ham, at .Fisk som han har haft 
paa Krogen og været ifærd med at 
trække i Land, er bleven anfaldet 
af Gedder. I et saadant Tilfælde 
har ikke en Gang Raab eller Slag 
med Medestl\.ngen lljulpen; Gedden, 
et Exemplar paa ca. tre Pund rev 
udenvidere den fangede halvpund
svære Fisk af Krogen og forsvandt 
med sit Hytte. Forrige Aar havde 
jeg selv Lejlighed til at opleve no
get lignende. 

Jeg tiskede sammen med mine 
Sønner en smuk Juni· Søndag Efter
middag. Disse stod paa en udhæn
gende Trægren og tiskede derfra, 
og jeg frydede mig i mit stille Sind 
over min ældste Søns Dygtighed 
som Fisker. Pludselig havde min 
ældste Søn et temmelig stærkt Bid 
og at dømme efter Medestangens 
Bøjning maatte det ogsaa være en 
ganske god Kammerat han havde 
paa Krogen. Først gav han Fisken 
nogle Meter Line og var saa ved 
atter at rulle den op, da paa en 
Gang et forøget Ryk tvang ham til 
atter at lade nogle Meter Line gaa 
og endda bøjede Stangen sig, saa 
den stod i en Bue. Da min Søn 
iiskedemed tre Fluer paa samme 
Forfang, troede jeg straks, at det 
her drejede sig om en "Dublet", 
og tørst hans Raab: "Far, en stor 
Gedde vil tage min Ørred fra mig!" 
belærte mig om noget andet. 
Jeg skyndte mig nu at vade ud i 
Floden med min Ketser, for om 
muligt at fange baade Ørred og 
Geddej men for det første var den 
fe~ Pund I:lvære Gedde for atol' til 

mln Ketser, og endelig slap Ven 
Esox (Gedde) sit Bytte, da jeg havde 
nærmet mig den til en Meters Af
stand. Ørreden, (1n omtrent et Pund 
stort Exemplar, bar tydelig Mærke 
af Geddens Tænder, som havde om
fattet den bagved Hovedet fra Un
dersiden af. R. 

(Fischerei -Zei tung). 

Fiskemarkedet . 
København. 

Fra Vensyssels Fiskeforretning 
Gammel Strand 42 København hal' 
Redaktionen under 24 .Januar mod-
taget følgende: ' 

Kr. pr. kg 
Aal, levende, store, sor-

terede 3,50 
Aal, levende, mindre 2,00-2,50 
Gedder 2,50--3,00 
Laks, blanke 5,00-7,00 
Ørreder, graa, 2,50-3,00 
N. B, Laks og 0rrede overtages faRt 
til højeste Dagspris 

Forretningens Salgsprovision er 8 
Pl'osent. 
London. 

E. L, Salomonsen og Co. opgiver 
den 18. Januar følgetIda Priser: 
Aal, store 30·-35 sh. pr. Draft. 
Aal, mellem 25-32 - " 
Aal, smaa l7 -21 - " 
Laks 2-3 Pundet 
Karper 9-10 d. 
Gedder 8 
Berlin. 
(Pris pr. 

50 kg.) levende døde 
Gedder 1460-1890 1200-1620 Mk. 
Sandart 3000-3250 1900-3200 " 
Karper 1500-2170 
Suder 1800-1D80 
Brasen 900-1190 440-1100 " 

Mindre lIeddeleIser. 
Hadsten Lystfiskeriforening 
har med sine 44 Medlemmer indmeldt 
.ig i Fet·,kvandllfi,kerifor.ningell. 
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En stor Odder 
er skudt i Fjorden ved Stenbæks
holm af Fisker Petersens Søn, Skra
verup, Den lpaaHa iflg. "Næstv. 
Tid." ca. 21/4 Alen i Længden. 

Aarbogen for "Den danske Fi-
skerflaade 1922" 

der udgives paa Landbrugsministe
riets Foranstaltning af Fiskeridirelc
tør Mortensen, er udkommet paa 
Enge,lsen & Sønners Forlag, Køben-

havn og kan købes i enhver Boglade. 
Blandt de Oplysningel' Bogen 

giver, er af særlig Interesse for 
Ferskvandsfiskeriet 

I) Engelsk Fiskesalgsmaade efter 
V ægt og Maal for de forskellige 
Fiskearter og 

2) Lov om Indførelse af dansk 
Lovgivning om Ferskvandsfiskeri i 
de sønderjydske Landsdel-e af 28. 

Juni 1920, Red. 

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

FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER : 
leveres mest fisked,t'gtige og billigst efter Deres Bestiling. 

Vaad og Ruser 
til Aal, (.edder. Karper og Sode)', 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred. Gedder, Brasen. Karper. Sudel' og AI,orl'e. : 

• • : Ketschere : 
• • • til alt Brugs- og Lystfiskeri • • • 
: Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser,: 
: Sættegarn, Garn, Tang, Bly, Kork, Cateehu. : 
: N. t'asanvej 137. ... BINDSLEV, København t'. : • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ferskvandsfisk, London. 
Alle Sorter Ferskvandsfisk modtages ,ti! Salg til de højeste 

opnaaelige Priser i London af 

E, L. Salomonsen & Co, 
Billingsg,ate, London B. C. 

Afregning med Anvisning samme Dag Fisken sælges 
Bankkonto:' Den danske Landmandsbank og 

National Provinciel BANK OF ENGLAND, London. 

Alle Oplysninger meddeles med Fornøjelse 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Drredarter kubes. 

~'iskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sæl,es. 

d9~lId8R fl)amRultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

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

Lunuerslwv 48. 
Lejrskov 16 . 

...................................................... ..................................................... . 
~ F'iskeridirelMør . ~ E 3lsÆeriinspeÆtør, 8Ylagzster i 
i M"ortellsell~ ~ i efjl'. J!øjtin!J, i . . . . 
~ Vestnwnnagade 1, ! ~ J:pÆÆesfjolmalM 3 a, ! . . . . 
i København C. i i [/(ø6enfjavn. 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 BORtrykkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen-KrolZh. 
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Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: .Dtt. phil. Hoffmeyer, Sorø. 7elefon 24. 

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

Nr. 4. 15. Febrnar. 

Indhold: 
Medekrogen. 
Fiskeriet kræver fuld Frihandel. 
Et »Lurmærke« for dansk Fisk i England. 
Forening for Fiskeribiologer og Fiskeri-

funktionærer. 
Fiskemarkedet. 
Lidt om Finland og Fisk. 
Frasortering af syg Ørredyngel. 
Annoncer. 

Medekrogen. 

Medekrogen skal hverken være 
for stiv eller for eftergivende. Man 

• 
d 

c 

Fig. l. 

Medekrogen vilde være nærmest 
Idealet i Retning Fangstredskab, 
naar Linien ab i sin Fortsættelse 
skar Linien cd i Punkt d. - Ved 
Hugget Tilde Spidsen da trænge 
ganske lodret ind i Fiskens Mund. 

prøver den bedst, inden man skal 
bruge den, ved at 8tikk~ Spidsen 
i en Prop, og samtidig med at man 
holder i Proppen med den ene 
Haand, trækker man stærkt til sig 
med den anden Haand, som omfatter 
Stykket c-d paa Krogen. Krogen 
maa da hverken brække eller bøje 
sig, men skal fjedre. 

De forskellige Dele af Medekro
gen (Fig. 1) -benævnes saaledes: 
ab Spidsen, bc Buen, cd Laaret, 
d Hovedet og e Modhagen. 

I 

200/11-°: 
I 

\ , 
\ t 
\ I 
\ I 
\ , 
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Fig. 2. 

En Medekrog af en saadan Kon
struktion kan dog af forskellige 
Grunde ikke bruges; men paa den 
anden Side maa man altid holde 
\lig for øje, at jo mere disse to 
Linier ab og cd nærmer sig til 
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blive paralelle, desto vanskeligere 
har Spidsen ved at trænge ind i 
Fisken-; Mund. 

Man vælger derfor, naar man fi-
I 

sker med enkelte Kroge saadanne, l' 

hvor den skaael~qe Vinkel er mindst I 

Et "Lurmærke" for 
dansk Fisk i England. 

Overvejelser 
i Dansk Fiskeriforening. 

mulig. Fig. 2 viser en saadan Krog' Efter at de danske Fiskere har 
med middelstor skadelig Vinkel. l mistet Tyskland som Afsætningssted 

Hvis man benytter Drillinger (Tre- J for deres Fangst Valutaordnin-
kroge) har Krogens Form mindre I gen hindrer enhver Omsætning paa 
at sige, fordi den ene Krog støtter dette Omraade har man opnaaet 
den anden, samtidig med at Dril.J et ret betydeligt Salg i England. 
lingen er anbragt saaledes paa Mad- Il de engelske Havnebyer sætter man 
dingen. at den ikke kan give efter, ·1 megen Pris paa dansk Fisk. fordi 
naRr Fisken hugger. : den indkomnH~r frisk lige fra Fangst-

Hvis man til Fangst af store Rov- l' pladserne, og man er nær ved 9t 
fisk vjl benytte Drillinger, anhefa-. værdsætte den lige saa højt som 
les det at bruge saadanne, hvor det danske Smør. 
Stykket ab bøjer noget udad; alt- I Fiskerikredse har man i den 
saa ganske i Modsætning til Ideal- Anledning overvejet, om man ikke 
Enkeitkrogen. paa en eller anden lVh.ade kunde 
(Spermann: Goldenes Buch des Sports) faa understreget overfor det engel

Fiskeriet kræver fuld 
Frihandel. 

I et Møde i Toldudvalget har en 
Deputation fra Dansk Fiskerifor
ening haft Foretræde. Deputatio
nen,' hvis Ordfører var den nye 
Landstingsmand, Kutterfører .ZIl. C. 
Jensen. krævede Ophævelse af Told 
paa Fiskeriets Raastoffer og Hed
skaber. Specielt krævede maR Op
hævelse af Beskyttelsen for Fabri
kation af Fiskenet, til TrodR for, at 
Fiskerne selv har' oprettet en Fi
skenetfabrik. Over for Hr. Pitzner, 
der var bekymret over, at dansk 
Erhver!.,.paa denne Maade blev be
røvet sin Beskyttelse overfor Ud
landet, hævdede Deputationen, at 
Fiskernes Fabrik -selv uden Told
beskyttelse vilde kunne klare sig i 
Konkurrer cen. --

(Dansk Fiskeritidende) . 
. ' 

ske Forbruger-Publikum, naar det 
drejer sig om dansk Fisk, og der 
er Planer fremme om at give Fi
skekasserne et 'særligt Mærke, paa 
samme Maade som Smørdrit.lerne 
bar deres I,urmærke. 

Sagen vil blive gjort til Genstand 
i et Møde, der afholdes den lste 
Marts i Dansk Fiskeriforening. 

Cepel. 
(Berlingske Tidende). 

Forenin~ for Fiskeribiologer og 
Fiskerifunktionærer. 

I Norsk Fiskeritidendes Novem
ber Hefte 1921 findes følgende Med
deleIse: 

Fra professor dr. A. Thienemann 
(Plon, Holsten) har Redaktionen 
gjennem hr. ferskvandsfiskeristipen
dia.t H. Huitfeldt-Kaas mottat føl
gende med anmodning om optagelse: 
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En forening for fiskeribiologer 
og fiskerifunktionærer blev stiftet 
den 28 septem bel' 1920 i Berlin. 

Der s formaal er at fremme:-
1. Medlemmernes teoretiske og 

praktiske utdannelse gjennem ut
veksling av erfaringer og ved 
utdann elseskurser. 

2. Medlemmernes interesse for fi':' 
skerihusholrlning og øvrige virke 
i stillings medfør. 

3. Personlige besøk medlemmerne 
imellem. 

4. Fiskeribiologiske undersøkelser 
og publikationer paa fiskerivi
denskapens, forvaltningens og 
organisationens gebet (gjtnnem 
tidsskrifter, fagblade og cirku
lærer). 

5. Undervisning i fiskerivæson (gjen
nem tidsskrifter, fagblade og 
cirkulærer). 

5. Undervisning i fiskeri væsen (gjen
nem foredrag, lærerkurser, fi
skeriskoler og Jorelæsninger). 

Regelmæssige moter og skriftlige 
tankeutvekslinger skal tjene til SIl

kens fremme. 
Ordinære medlemmet kan fisk eri

biologer og højere fiskerifunktionæ
rer bli, ekstraordinære medlemmel', 
videnskabelige instituter og anstal
ter, foreninger, fiskerietater o. s. V., 
saavelsom alle andre institutioner, 
der kan bidrage til fremme av for
eningens interesser. 

Aarsbidraget for ordinære med
lemmer er mindst 10 Mk., for ek
straordinære medlemmer mindst 30 
Mk. 

Almindelig generalforsamling hol
des saavidt mulig en gang hvert 
aar. Saker som skal til behand
ling paa denne vil mindst 14 dago 
forut bli kundgjort i. foreningsor

ganerne (f. t. Allgemeine Fische-

reizei tung og Zoologischer Anzeig er). 
Den første generalforsamling fandt 
sted 18 juni 1921 i Dresden. Pro
fessor Thienemann hold~ et fore
drag over den tyske fiskeribiologi 
og utdannelse av flskeribiologer. 
Foredraget er gjengit i Allg. Fis
chereizeitung. 

Det er vor fiskeriforening meget 
om at gøre at knytte ogsaa vore 
utenlandske kollegaer til os. Over
dentIig værdifulde fiskeri biologiske 
publikationer foreligger netop fra 
Norge. Utveksling av erfaringer 
burde ved fiskeriforholdenes for
skjelligartethed i Norge og Tysk
land kunne hli av betydelig teore
tisk og praktisk værdi. Hvis Skan
dinaviens, Hollands, Østerriges og 
Schweiz's fiskeri biologer og fiskeri
funktionærer slutter sig sammen 
med os, vil dette kunde lede til en 
gavnlig videutvikling og styrkelse 
av foreningen. 

Alle videre oplysninger meddeles 
gjerne av prof. Thienemann, fore
ningens viceformand, saavelsom av 
formanden: Oberregierungsrat Dr. 
l\hier, Munchen, Staatsministeriulll 
der Innern, og sekretæren Dr. 
Czensny, Landesanstalt fUr Fische
rei in Friederichshagen bei B~rlin. 
Indmeldelser og kontingent motta
ges av sidstnævnte. 

:Fiskemarkedet. 
København. 

Gammel Strand i Ugen fra 30. Ja
nuar til 3. Februar. -

Kr. pr. kg 
Aal 3,00 -400 
Gedder 3,00--3,80 
Laks, 4,00-5,00 

(Dansk Fiskeritidende). 
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Berlin. 
Zentral-Matkthalle fra 23. til 28. 
'januar 1922. 

(Pris pr. 
50 kg.) levende døde 

Gedder 1400-2470 960-1830 Mk. 
Sandart 2500-3550 " 
Ail.I 1250-4000 li 

Karper 2:nO 1670-1900" 
Suder 2810-3000 1800-2040 " 
Brasen 1570 750-1080" 
Aborre 

(Fischerei-Zeitung). 

London, 10. Februar. 
'Fra Salomonsen og Co., Billings

gate, London, B. C. har Redakti
onen under ovenanførte Dato mod
taget Meddelelse om, at Markedet 
i London for Tiden er godt, og at 
store Priser kan opnRas. 

Lidt OlU Finland og Fisk. 
-0-

Kursen pall. Finmark var 7, da 
jeg kom over til Åbo i September, 
hvilken jeg kun fortæller for at und
gaa stadige Valutaudregninger i det 
følgende, ikke fordi det havde nogen 
Interesse for mig selv. Jeg havde 
nemlig en Mand med Pungen pall. 
det rette Sted til at finaMiere Fore
tagendet, og han havde sørget for 
en rigelig Forsyning af gode, svenske 
Sedler. 

Selvfølgelig tager man ikke fjor
ten Dage til Finland uden Fiske
grejer - en Staalspinnestang og en 
Kasse med Hjul, Skalle-Dyppe- og 
3grenede Kroge samtSpinner- selv
om man ikke rejse:- for at komme 
til at fiske. 

Jeg kom paa Fisketur i Helsing
fors Skærgaard: en herlig Dag med 
6 Hug paa Dyp, men udel:: at faa 

en eneste Gedde, selvom de holdt 
i baade 5 og 7 Minutter og nogle 
af dem fulgte med sall. langt, at jeg 
kunde se dem - Smaafyre pall. om
kring 1 Pd. ' 

Det var Lørdag Fmd., at jeg traf 
en Dansk, som selv var Fisker: den 
første, som jeg kunde faa lidt Un
derrtltning af. Han fulgte med ud 
paa Fisketorvet, hvor jeg for 1.75 
Fm. fik en hel Avis fuld af Strøm
!inge i passende Størrelse. Da jeg 
gav Sælgerinden 2 Fm. proppede hun 
endnu et Par Haandfulde i Pakken 
og takkede mange Gange. Jeg 
tænkte: Gud ved, hvormeget en øko
nomisk Husmoder betaler pr. Kilo; 
men man behøver ikke at forfalde 
til Spekulationer i den Anledning 
over Værdien af en Arbejders dag
lige Kost, thi jeg hørte senel'e, at 
Arbejderne der som overalt var kom
men bort fra denne deres National
ret; de spiste nu Laks, Schweizerost 
og Steg. 

Derfr'a pall. Apoteket efter For
malin og sall. hjem paa Hotellet, 
hvor Pigen straks meget iorstaaende 
bragte mig et stort Fad, skønt hun 
daarlig forstod Svensk endsige 
mit Svensk til Præparering af 
Fiskene. Sall. gjaldt det om at finde 
en Mand med en Baad, og straks 
efter Frokost - stort Smørgåsbord, 
en Frokostret, Øl og Kaffe ca. 3::'- 35 
Fm. -- tog jeg Hest (i Finland ta
ger man aldrig en Vogn, men en 
Hest) og lod Manden køre'mig til 
og langs Havnen, saa maatte der 
vel vise sig noget, tænkte jeg. Og 
efter lang Tids Søgen fandt jeg og
saa en Mand, som jeg spurgte, om 
jeg kunde leje hans Baad hele Søn
dagen? Ja! Om han selv kunde ro 
for mig? Ja; Hvor vi skulde hen? 
Det vilde jeg overlade ti! ham, for 
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han var vel Fisker? Allright! hvad 
Tid? KI. 81 Det er for sent, skal 
vi sige KI.7 og her, hvor Baaden 
nu ligger? Javel sagde jeg og kørte 
saa '"hjem. 

Næste Morgen paa Slaget 7 mødte 
vi begge, drak en Morgenbitter, som 
}eg havde med herhjemme fra, saa 
paa Vejret, anbragte Mad og Gre
jer og var ude af Havnen m. 710. 

Han roede en Timestid til en 
Holm, hvor der ikke var stor Færd
sel af Dampere og Baade, og jeg 
begyndte at spinne, men der var 
lavt Vand og Masser af Grøde 
(Aborregræs), saa det gav jkke no
get. Det begyndte at blæse ret 
stæt'kt, og vi maatte ind mellem 
Holmene, hvor vi heller ikke havde 
Held trods gode Kast ~ her var 
Trafiken vist daglig for stor. Men 
efter Frokost - en fornøjelig Fro
kost, thi han var en intelligent 
Mand, Typograf ved Statstrykkeriet , 
godt inde i alle Forhold baade øko
nomiske og politiske, med en for
staaende Opfattelse og livlig For
tæller - roede vi ned mellem 
nogle Smaaholme gennem en bred 
Kanal med Sivkanter og storo Eng
strækninger, der krandsedes af 
Skove og Klipper, hist og her kom 
man pludselig til en Indsnævring, 
og gennem et lille Stykke Aa naa
ede man ud i en Sø omtrent som 
Vejlesø omgivet af skovklædte Klip
per, med Villaer, Haver, Anløbs
broer med Motor-, Ro- og Sejlbaade 
og Smaaøer, ko tot sagt det herligste 
Landskab, stadig skiftende og fort
sættende sig i det uendelige med 
nye Søer og andre Holme. 

Da jeg havde set lidt paa Sivene, 
foreslog jeg, at vi, trods min korte 
Stang, skulde dyppe. Vandet var 
meget uklart. 

Det Fiskeri var ham fuldstændig 
fremmed, ,men han blev hurtig in
teresseret, da vi i Løbet af en halv 
Times Tid fik Hug et Par Gange. 
Vi fortsatte med Dypning nogle Ti
mer, men maatte opgive det, dels 
fordi Gedderne ikke holdt - jeg 
havde præparet alle Strømlingene 
~ dels fordi det saa ud til Regn
vejr, det IUl,\'de ellers været klart 
Solskin hele Tiden. Paa Hjemtu
ren (4 Aarer), som tog 11/2 Time 
i Modvind med l'et stærk Søgang, 
blev vi da ogsaa gennemblødte trods 
Olietøj, som han havde taget med. 

!::laa kOlD Betalj ngsspørgsmaa.Iet 
lU. var;) -, og han ømmede 

sig ved at sige en Pris, men da 
jeg rakte ham en 100 F:n. Seddel, 
og spurgte, om han var tilfreds, 
sagde han, at han havde tænkt sig 
80 Fm, men ikke vilde sige det, 
da han ikke vilde støde ved at sy
nes ublu. Vi skiltes, begge tilfreds 
med Dagen, og jeg kom ikke ud 
mere, da jeg ikke kunde afse en 
hel Dag. Jeg tog hjem, klædte mig 
om og tog hen til Kamp (den stør
ste Restaurant), hvor Middagen den 
Dag var ualmindelig god, men hel
ler ikke billig, jeg trængte baade 
til Snaps (20 Fm.) og en Cognac 
til Kaffen (150 Fm .. men saa faar 
man vgsaa 1500 c3 fin fransk Cog
nac i en Ølflaske og et Ølglas til 
at drikke den af). Der er Forbud 
i Finland, men med lidt Kendskab 
til Iforholdene faar man, hvad man 
ønsker; man kan ogsaa faa hos en 
Tjener l II Fl. Whisky (orig. Black 
and White og andre) for 200 Fm., 
men den maa kun drikkes paa.Væ· 
relset. 

Senere korn jeg hos nogle Dan· 
ske i Helsingfors og hørte om de
res Fiskeri. Det er altid Gedder 
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og altid i Skærgaardeu, hvor hver 
Mand har sin Villa, hvor han bor 
hele Sommeren, mindst een Maa
ned uafbrudt. Der er fuldstændig 
fersk Vand i Skærgaarden, og der 
fiskes med en kort Stang 11/2 m 
med stort øje og et Vindsel forne
den, altsaa meget primitive Appa
rater, dertil en Spinner, som ka
stes med Vinden over ftadt Vand, 
-saaledes at den ved Indvindingen 
trækkes forbi en stor Sten, bag 
hvilken Gedden staar. 200-500 
Gedder plejer at være Sommerens 
Udbytte pr. Familie, men de er 
smaa. Gennemsnitlig et Par Pd., 
4 Pd. er en stor Fisk og G Pd .... ) 
spises slet ikke, men opnoteres som 
en Begivenhed. Dette stemmer og
saa med, hvad jeg saa paa Fiske
tOlvet. Masse!' af Gedder. men faa 
over 1 11!?r Pd. Dog har jeg set 
Kasser med Gedder aabenbart fra 
Søerne oppe i Landet, der næsten 
alle var paa ;j -10 Pd., jeg havde 
en i Haanden, som jeg vil anslaa 
til 20 Pd. eller mere, den havde 
et kollossalt Hoved, var i god 1"0-. 
derstand ikke skarp over Ryg
gen men var misfarvet af store 
Plamaser overalt. 

For at komme til et fiske Lax i 
Finland skal man op til Elvene i 
det nordlige, og det synes at være 
ret yanskeligt at faa Adgang der
til, da .mange Elve er bortforpag
tede, saa det vil vist være forbun
den baade med stor Risiko for over
hovedet at træffe et tilgængeligt 
Sted og ret stor Bekostning. Ef
ter de Oplysninger jeg fik, forsøgte 
j!:~g det slet ikke. 

*) Jeg antager, at Gedderne p.la Grund 
af sparsom Føde vokser saa langsomt, 
at de allerede ved 6 Pd. er gamle og 
grove. 

Maden i Finland er ikke god 
sammenlignet med København og 
Stockholm, man kan slumpe til at 
faa noget godt, men meget hYJlpigt 
svarer Retten slet ikke til, bvad 
man forestiller sig ved Bestillingen 
og gaa ud for at spise en "god 
Middag", som man jo kan de to 
andre ~teder, det klJndes slet ikke. 
En Undtagelse skal jeg dog nævne, 
og det var Middagen pall. "Oibonna" 
fra Helsingfors til Stockholm; der 
var Maden overdaadig svensk og 
Priserne finske; Middag for 2 med 
Snapse, Øl, bedste Bourgogne, samt 
Cognacer og Whisky i Strømme 
løb op til 400 Fm. 

Til Slut et Raad til enhver Fi
sker: Tag Grejer med, naar De 
rejser, bliver de ikke brugt til at 
fiske med, saa skaffer de altid 
En Bekendtskaber og en fornøjelig 
Passiar. En Englænder, jeg delte 
Kupe med fra Stockholm hertil, 
hilste mig straks ved sin Indtræden 
med et: "Glad to see You, l see 
You are a fellow-fisher"; sall. snak
kede vi Fisk et Par Timer og fort
satte næste Morgen." 

Jens F. 
(Lystfiskeri -Tidende). 

Frasortering' af syg 
Orredyngel. 

I "Allgem. Fischerei:Zeitung Nr. 
6 1921 beskrives en ganske god 
Maade,. hvorpaa man kan udskille 
frisk (eller kraftig) Ørredyngel for 
syge (eller svage) Individer. Me
thoden kan ogsaa bruges, hvis en 
Del af Yngelen er ved at gaa til 
Grunde, som en Følge af iltfattigt 
eller daarligt Vand. 

Yngelen (eller en passende Del 
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af den), friske saavelsom angrebne 
Individer, anbringes i et vandfyldt 
Fad med runde Klinter. Dette ned
sættes i et større Fad eller Kar, 
som er fyldt saa meget med Vand, 
at dette netop naar over det min
dre Fads Kanter. Vandet i det 
mindre Fad .v1l da meget snart 
komme til at blive il d fattigt, og al 
den friske Yngel vil Bøge at kom
me bort derfra og svømme op 
mod Fadets Kanter og lidt' efter 

lidt glide over Kanten ud i det 
større Kar med frisk Vand. De 
døde og alt for svage Smaafisk 
bliver saa tilbage i det mindre 
Fad og kunde slaas bort. Men 
man maa passe paa i Tid at flytte 
den reddede, friske Yngel ov«r 
til en tryggere Plaus, hvis det 
større Kar skulde være for lille 
saa man kan rcsikere, at Luftind
holdet i Vandet snart bliver op
brugt. 

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

FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER i 
leveres mestfiskednrtige og billigst efter Deres Bestiling. 

Vaad og Ruser 
til ,lal, Gedder, Karpet' og Soder. 

Sættegarn og Toggergarn 

• • • • • • • • • • • 
til Ørred. Gedde', Brasen. liat'l_el', Sode.' og Aborre. : 

• : Ketschere 
: til alt Brogs- og Lystfiskel>i • 
: Fra Lager sælges; Ekstra prima Net, haHndbundne Ruser, 
: SæHegarn, Garn, Tang, BJy, Kork, Cateehu. 
• .'N. t'asanve l 137. I •. BINDSI.EV. København t" .' .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ferskvandsfisk, London. 
Alle Sorter Ferskvandsfisk modtages ti' 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 Fornøjelse 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Y nuel og Sættefisk i alle 8r redarter 
samt 

Sættefisk af Karper' og Suder 
sælges. 

durOuda6 fl)am6uttur. 
Telcgr.-Arlr. ; 
Damkultur, 
LunderskO\'. 

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

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

--,'~-~~--~-~-~'~-"'-"'~---~ --------~ ............................................................................................................ 
i Fiskerldi1'ektø1' i i i7islieriinspelitør, fJrlagister i 
~ )Jfo:rtellsellJ ~ ~ C3fjl'. .l!øfting, ~ 
æ JTestnutnnagade 1, ii J:pliliesfjolmal/e 3 .!il, i . . . . 
i København O. i i Xø6enfjaun. i 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !. 

·Piskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima 8jneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
I' 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~Krollh. 
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Indhold: 
Gedden. 
Lal,sen og dens Formering. 
Den danske Fiskeeksport til England. 
Fredningstider. -

Gedder paa 12-13 kg Stykket, og 
i de 40 Aar, jeg har haft Forpagt
ningen af Tissø Fiskeri, har jeg 
fanget adskillige Gedder' paa 141/2 
kg, men ingen som har vejet fuldt 
15 kg. De to af dil1lse Gedder er 
endog fanget paa Aalekroge. 

Annoncer. 

Gedden. 
Det er med god Grund, at Bll\- Hvor gamle disse Gedder har 

dene i de sidste Aar jævnlig har været, har jeg ikke haft Lejlighed 
bragt Bud om, at der, snart et Sted, til at undersøge, men man kan 
snart et andet Sted er fanget Ged- sikkert regne med, at Gedderne er 
der paa 10-11-12-14 kg; thi udvoksede før de er 10 Aar gamle 
ikke alene er det spænden~e for I og da vejer Hannerne 3-4,kg og 
LystfiSk.ere at faa en sandan Gedde I Hunnerne' næsten ure Gange saa 
til at bide paa en Krog og bjerget meget. I Modsætning til Pattedy
ind i Baaden; selv for Erhvervsu. I rene er Geddens og adskillige an
skere er et saadant Fangstøjeblik dre Fisks Hanner den mindste; men 
ikke uden Spænding, særlig hvis ellers er det selvfølgelig med Fisk 
Gedden hænger paa en Aalekrog. som med Pattedyr, de vokser i 
Men det er hovedsagelig som Nyt. nogle Aar og kan derefter leve i 
teusk, at' Gedden har sin store Be- mange Aar uden at blive større; en 
tydning for vore ferske Vande, fordi Hest f. Eks. er udvokset naar den 
Gedden bedre end nogen anden Fisk er 5 Aar gammel og kan let blive 
kan udnyttes, eller nære sig af den 20 Allr. Det gælder følg~lig om 
store Mængde værJiløse Smaausk, Fisk: som om andre Dyr, at de 
som fil1des i vore ferske Vande, gamle har et affældigt Udseende. 
vokser hurtigt, er forholdsvis let at I Modsætning til udvoksede Gedder, 
fange, har udmærket velsmagende endnu i deres bed.ste Alder med 
Kød, er en Pryd paa et veldækket deres livlige, blanke Farve, har de 
Bord og betales med gode Priser. I gamle et smudsiggrønt Udseende, 

Jeg faar derfor Lyst til at for- navnlig i Hovedet, som giver Anled-
tælle noget mere om Gedden. "j ning til den Talemaa'df], at en stor 

l Tissø fanger vi hvert Aar flere Gedde har Mos paa Panden. Ged-
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den skulde dog helst fanges, før 
eller saa snart den er udvokset, da 
dens Kød' er bedre og det er unyt
tigt at føde den længere, men i saa 
store Søer som Tissø kan det ikke 
unrlgaas. at nogle bliver gamle før
end de bliver fanget. 

Indtil for omtrent halvtreds Aar 
siden har Gedden kunnet forplante 
sig paa en naturlig l\faade i vore 
Indsøer; men da og senere søgte 
Landbruget at skille sig af med det 
shdelige~and ved at rette og grave 
Aaløbene dybere, hvorved Vand
standen i vore Indsøer tidlig paa 
Foraaret bliver bragt ned til en 
lav Sommervandstand, medens Aa
løbene vist ingen Steder er gjort 
saa store og vandførende, at de 
kan overkomme at bringe alt det 
Vand bort, der i Vinterens Løb som 
Regn eller smeltet Sne strømmer 
til vore Indsøer, hvis Vandstand i 
Marts eller lidt senere sædvanlig 
staar et Par Fod over almindelig 
Sommervandstand. 

Netop i denne Tid (Marts og før
ste Halvdel af April) leger Gedden 
og da gaar den, følgende sin Natur 
saa nær Irttnd, som den kan komme 
og afsætter sine Æg i Græsset, der 
bliver tørt før Geddeungen er ud
klækket, eller i hvert Fald før den 
er svømmedygtig. Dette er Grun
den til, at der nu er knapt med 
Gedder i mange af vore Indsøer. 

Afløbet fra Tissø blev reguleret 
i Firserne og Legepladserne for 
tidligt lagt tørre, og i Løbet af faa 
Aar mærkedes der da ogsaa ken
delig Nedgang i Geddebestanden. 
For at raade Bod herpaa byggede 
jeg i 1892 ved en lille Bæk en An
stalt til kunstig Udklækning af 

li: 
Gedder, hvori jeg i det første Aar' 
udklækkede nogle faa Tusinde Ged-

deunger og Aar efter Aar tIere, 
efterhaanden som jeg blev kendt 
med at behandle Geddens fine, klæb
rige Æg. I 1902 udvidede jeg Tissø 
Geddeklækkeri til dobbelt Størrelse 
og siden har jeg ikke alene, som 
de nærmest foregaaende Aar kun
net vedligeholde, men ogsaa for
bedret Geddebestanden i Tissø, og 
samtidig sælge en Del Geddeunger 
til Udsætning i Damme, Moser, Ind
søer og Brakvandsfjorde. 

Geddeungerne bliver gaaende i 
Klækkeriets Yngelkasser, til de er 
14 Dage gamle og har opbrugt de
res Fosterblære, og er da bleven 
nogle kvikt svømmende, smaa Ged
der paa op imod et Par cm Længde, 
i Stand til at æde af de knapt syn
lige Smaadyr, som findes i vore 
fers},e Vande. Tager man et Glas 
Vand op fra Sø eller Vandgrøft og 
sætter nogle Geddeunger i og hol
der Glasset op for. Lyset, kan man 
se Geddeungerne sluge de i Vandet 
værende Smaadyr. 

I denne Størrelse bliver Gedde
ungerne udsat i Tissø helst mellem 
Græs paa et Par Fod Vand, eller 
solgt til Udsætning i andre Vande. 

For at faa noget at vide om, hvor 
hurtigt Gedderne vokser, har jeg 
udsat et Par hundrede Geddeuoger 
i en lille Dam, som Aa~et før var 
tør, og saa Oled en halv Maaneds 
Mellemrum opfisket en eller to af 
dem. Geddeungerne var 15 Dage 
gamle, da de blev udsat 7. Maj, 22. 
Maj fangedes de første, som var 4 
cm lange, et Par som blev fanget 
7. Juni var 7 cm, en 22. Juni 10 
cm, en 7. Juli 13 cm og saa frem
deles, til de om Efteraaret var 20-
25 cm lange. Sammenligner man 
disse Gedder med hinanden, vil man 
kunne skønne, at der skal 5-6 af 
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de 15 Dage gamle Geddeunger, der 
blev udsat til at veje op med een 
af de Gedder, der blev fanget en 
halv Maaned senere og 4-5 som 
denne til at veje op med den 7 cm 
lange Gedde, og saa fremaeles om
end i betydelig aftagende Grad, ef
ter som Gedden bliver ældre. 

I Tissø, hvor del' el' Gedder i 
alle Størrelser, kan Geddens Vækst 
ikke kontrolleres; fra Folk, som har 
købt Geddeunger hos mig, har jeg 
faaet at vide, at Gedderne er vok
set godt. 

Den bedst kontrollerede Oplys
ning, har jeg fra Lærer Valdemar 
Bennike, Vallekilde Højskole, sum 
jeg her med hans Tilladelse citerer: 

I Maj 1899 fik jeg hos J ens Pe
dersen, Tissø fiskerI og geddeklæk
keri ved Ruds-Vedby 1000 stkr. 
geddeunger, der var 14 dage gamle 
og 1/2 tomm!l lange. Disse udsatte 
jeg i en mose ved Vallekilde folke
højskole, hvori der ingen gedder 
fandtes i forvejen, men et mylder 
af de SlOaa dam- eller stenkarud
ser, en del skaller og enkelte aal. 
Sidst i juni 1902 fangede jeg saa 
en del gedder paa krog, hvoraf to 
var 32 tommel' lange og vejede, den 
ene 53/4 pund, den anden 6 pund. 
Ved nytaar 1904 toges en halv snes 
stykker med de bare hænder i An 
vaage paa isen, hvoraf flere paa 
7-8 pund, en meget hurtig vækst 
paa lidt over 41/2 aar. 

Valdemar Bennike. 

Gedden æder meget, trives ogsaa 
af det den æder; men den er ingen 
Kostforagter, som farter om for at 
finde en Lækkerbidsken, men tager 
for sig af Retterne, som de fore
findes, det ser ~an blandt andet i 
Hyttefaqene, hvor Gedden spyr det 
af sig,' som den har slugt kort før 

den blAV fanget. Man behøver der
for ikke at frygte for, at Gedden 
særlig eftertragter andre værdifulde 
Fisk i Søen; veed ikke engang, om 
Gedden finder dem særlig attraa
værdige, og de ædlere Fiskearter 
er vel, desuden mere intelligente, il aa 
de bedre kan undgaa andre Fisks 
Efterstræbelser ~d en dum Skalle. 

Tissø Fiskeri pr. Ruds-Vedby i Februar 1922. 

Jens Pedersen. 

Laksen 
og' dens Formering. 
I Norsk FiskeritidendesJanuar 

Hefte skriver Hr. Overretssagfører 
Kristen Faye, Bergen en Artikel, e om 
Vilkaarerne for Laksens Formering, 
som ogsaa har Bud til vort Lands 
Fiskere og derfor skal anføres her, 
fordi det jo ofte er saadan, at Rø
ster fra fremmede Lande har lige
som mere Vægt, end naar de sam
me Ord lyder fra Landets egne 
Børn .. 

Hr. Fayes Udlalelse skyldtes de 
norske Saltvandsflskeres Lyst til at 
faa Loven om den tre Dages ugent
lige Fredning fOl' Laksen nedsat til 
kun to Dages ugentlig Fredning, og 
Hr. F\1ye mener, med god Grund, at 
man ved at indføre en kortere 
ugentlig Fredning end den nuværen
de tre Dages, vil slagte Hønen del' 
lægger Guldæggene, idet del' der
ved ikke vil blive et tilstrækkeligt 
stort Antal Stamfisk, der kan naa 
op i de terske Vandløb til at holde 
Lakse"tammen vedlige, endsige for
øge den. 

Efter disse Par indledende Be
mærkninger skal vi derefter give 
Hr. Faye Ordet: 

Bevarelsen av vore laksefiskerier 
er et stort nationalt spørgsmaal, som 
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berører det hele land. Det er et 
spørgsmaal, som ikke fortrinsvis be
rører havflskere, fjordfiskere eller 
elvefiskere, men alle fiskere like 
meget. Det spørgsmaal, hvor sterkt 
bestanden kan beskattes, uten at 

. gaa tilbake til skade for al slags 
laksefiske, er avgiørende for bestem- . 
melsen om fredni~stidens længde. 

Beskatningen av fisket maa fore
tages med maate, for ellers gaar det 
her som ved al anden beskatning, 
som er for tung. Skattefundamen
terne forsvinder. Laksestammen vil 
inin~e og avta aar for aar. Det er 
fastslaat, at laksen gy ter kun i fersk
vand og i dndene vand. Det er 
følgelig nødvendig, at der kommer 
tilstrækkelig stamfisk op i elvene 
for at gjøre sin gjerning, at skaffe 
ny stamme. Hermed er det fast
slaat, at elvefisket maa bestaa og 
ikke maa forhindres. 

At der mulig er et flertal av hav
fiskere, som skriker paa utviJet 
fisketid og ikke vil find'e sig i den 
indskrænkning for dagen i deres for
tjeneste, som 3 dages fredning gir, 
har )ike til ifjor ikke gjort noget 
indtryk paa det norske storting. 
lfjor blev fredningstiden nedsat til 
2 dage som en kriseforanstaltning, 
paa grund av fiskeriernes uheldige 
stilling. 

Der var ifjor tildels rikt fiske, 
mt'n fisket vil ikke vedbli at være 
rikt om den korte fredningstid bi
beholdes i den nye lakselov. Der 
vrimler av kilenøter ute ved havet, 
i alle bugter, i alle sund og ind
over fjordel1'e, og hver not tar sit, 
saa at den laks, som naar ind til 
elven ikke blir stimer av fisk, men 
kun en enkelt som nu og da slip
per igennem. Vi har set det før 
med en saa knap fredningstid som 

2 døgn. Erfaringen er en ganske 
god læremester. 

Fjordfiskerne vil heller ikke faa 
stort. Mæugden av laks, som hver· 
vaar søker under land har, til den 
naar skjærgaarden, ikke møt noget 
fangstredskap. Havfiskerne i skær
gaarden faar derfor i de fire dage 
Ile fisker ofte store masser av fisk 
paa en gang, om end ikke hver dag 
noten er aapen. Efterhvert som 
færen, la os si paa 100 fisk, gaar 
indover,' forsvinder snart 10 til 12 
laks i en not, snart 4 til 5 i en an
den, og naar fæ ren kommer ind i 
fjorden og tilslut til elven, ja saa 
bliver' der snart kun r:avn av laks 
tilbake. Det er faa, som slipper igjen
nem. De maa imidlertid, statsøko
misk set, være· saa mang fl , at de 
kan vedlikeholde stammen, og dette 
skjøn er videllskapsmænd og fiske
ristyrelsell bedre skikket til at for
staa end selv en stortingsmand, som 
sel v erfiske r eller lever i et havdistrikt. 

Dl'dor er det ikke uretfærdig, at 
der ikke er !tengere fisketid i de 
ytre skjær end indenfor, selvom 
fisket leilighetsvis hindres av storm 
og uveir. I Jen ytre skjærgaard og 
fjordmundingerne fiskes saa langt 
overvejende av den fisk, som kom
mer paa markedet. Derom kan man 
faa opgave fra alle eksportører. 
Vi hører og læser om indsig paa 
20 til 50 laks paa en nat der, Illen 
ikke inde i fjordene. 

Her i landet har man holdt paa 
frit fiske i sjøen. Vi har frit faat 
lov til at fiske østers og vi fik i 
sin tid ogsaa lov til frit at fiske 
hummer uten fredningsbestemmel
ser. Ja, østersfisket er nu omtrent 
en saga og hummerfisket blev saa
vidt reddet ved fredning efter VI

denskapsmænds ra.ad. 
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Vi fik ogsaa en stund for 40 aar 
siden lov at flske laks med det nye 
redskap kilenot. Først da der stod 
saa mange tusinde kilenøter rundt 
omkring, at man maatte frygte for 
laksebestanden, grep lovgivningen 
ind. Men de baand, som for det 
hele fiskes vel er paalagt de rnkelte, 
skjærer i kjøttet, og der har været 
en agitation mot loven og fiskeri
inspektør Landmark som dens plan
lægger og hævder, som ikke kan 
betegnes skarp nok. Saa meget 
kan vel dog siges, at der neppe 
hadde været stort av laksefiske, om 
ikke Landmark baade hadde for
staat at opstille princippet frednin· 
gen og avgrællsningen mellem de me
re eller mindre berettigede interesser. 

Som et hovedmoment herunder 
kom først i betragtning, at lak~(1n 
i motsætning .til enhver anden vær
difuld fiskeart alene kan klækkes 
i rindende ferskt vand, og at stam
fisken maa naa elvene fol' at gy te, 
for at skaffe ny bestand, og der
næst .at laksen under git indsig 
fra havet ikke gaar dIrekte til den 
elv, hvor den ,er utklækket andet 
end undtagelsesvis, hvor elven er i 
flom, men driver i $trømmen langs 
land ofte mange dage, ofte mere 
end 3, før den naar til elven. Ved 
en fredning av 2 dager slipper den 
forbi de ytterste nøter, men fanges 
saa indenfor i en av de andre nø
teJ' i fjordmundingerne eller inden
for. Først naar der levnes den til
strækkelig tid - mindst 3 hele 
døgn - er der h~aap om bevarel
sen av en stamme, stor nok til at 
skaffe erstatning for, hvad kile
nøterne fisker. Vi" merker jo i alle 
elver ganske tydelig, at der er mere 
fisk i elven de dage, som følger ef
ter fredningstidens utløp. Det er 

den 3. d;:.gs fredning, som gjør ut
slaget. 

Med hensyn til [·etfærdigheten, 
saa er det smaat med sjøfisker
nes krav. Laksefisket i elvene og 
de gamle laksevarp og enkelte 
gamle kastevaager har været sær
skilt matrikulert og har altid be
talt skat og skyld ti(Norges krone. 
Der var intet andet laksefiske for 
kilenoten kom. 

Det væsentlige av laks kom fra 
elvene, hvor der fiskedes med not, 
garn, slør og kjær, men hvor der 
allikevel var nok igjen for stamfisk. 
Dersom elvene i nutiden ikke var 
bortleiet i saa stor utstrækning til 
sportsfiske, vi-lde disse redskaper 
kun gi en prøk del av den laks, som· 
har betinget væntsætteisen under 
matrikuleringen. Men sportsfisket 
betales ikke for at fiskeren kån gaa 
langs en elv med stang og flue, 
men efter den bestand av laks, som 
findes i elven, Og som han kan fan
ge. Allikevel tør det vel sies, at 
hver laks, som fanges av sportsfi
sker koster 100 kr. gennemsnitlig, 
naar el veleie, klepperløn, baatleie 
og ogsaa utgifter til utklækningen, 
som dri ves i mange elve, medregnes. 

Elven skaffer ny stamme, som kom
mer sjøfiskerne tilgode med 4 gan
ger det kvantum, som fanges i elvene. 

Det er ikke for elvefiskerens skyld, 
at staten gir bidrag, om end smaa, 
til fremme av utklækningen, men for 
den l aks som giver ha v- og fjordfi
skerne tilstrækkelig til at gi løn
nende fiske .. Det er kjendsgerning 
at fisket overalt, hvor utklækning 
har været drevet i stor stil, fra el
vemundingen langs fjordene og ut 

til havet er blit rikere aar for aar, 
og rikest ute i havskjærene. 

Og det er forstaaelig, da lakse-

• 
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rognen har mange fiender. Den 
lægges ikke i havet, men i de grun
de elve, hvor fugl, ørret, røi og 
aal fraadser i rognen, som ofte øde
lægges ved at ligge tor eller bort
skylles under flom, inficeres av in
dustriens avfaldsprodllkter og dør. 
Ogsaa i næste stadium som yngel, 
om rognen naar saa langt, fOl'svin-. 
der en masse, bl ir opædt av de 
samme fiender, - ja, der regnes 
i de kunstige utklækllingsanstalter 
med at der ikke kommer 2 av 1000 
utklækket yngel tilbake som voksen 
laks, naar hav- og fjordfi~kerne 

først med 3 ddges fredningstid har 
faat besk aUet bestan den. 

Selv driver jeg utklækning, fordi 
det vasdragsom jeg leir, 7 km langt, 
ikke gir over 40 til 50 laks aarligj 
mens fisket, før kilenøterne kom for 
50 aar tilbake, var meget rikt. 

I andre land er fangst i sjøen med 
fr\itstaaende repskap forbudt, og er
faringen i andre lande er ogsaa at 
ta noget hensyn til. Det vil være 
tilbakeskridt for alle laksefiskere , 
om fredningstiden nu indskrænkes, 
---;- et tilbakeskridt, hvis virkninger 
ikke vil vise sig iaar eller i de første 
3 a 4 aar, men derefter. Bestanden 
vil min ke, fordi stanlfisken er opfisket. 

Fiskerne hal i et punkt nogen 
erfaring. De ønsket forbudet, og de 
store fiskerier lider under vanske
ligheterne ved avsætningen. Der ad
varedes, men flertallet mente. at det 
greiet sig nok. Man lot fem være like. 
Nu advares der igjen mot at et skrik 
fra et flertal ay fiskere skal faa øde
lægge en anden av vore nationale 
herligheter. Det er kanske dristig at 
spaa, men jeg er. ikke i tvil om, at 
en in ds kræn knin g av fredningsti den 
for laks til 2 dager, om 4 eller 5 aar 
vil bringe det samllle resultat, at sjø-

fiskerne begræter den dag, da de mot 
den sakkyndige indstilJng støttet paa 
videnskapelige undersøkelser fik dre
vet igjennem en beslutning, som vil 
skade dem selv like saa meget eller 
mere end nogen anden. 

Utviklingen vil sættes ikke 4 a 5 
men 10 aar tilbake og Staten vil 
faa store utgifter til kunstig klæk
ning istedetfor de smaa. Og hav
fiskerne vil si, som saa mange av os 
her i landet sier idag: "Hvem kunde 
ha tænkt det." 

Den danske Fiskeeksport 
til England. 

Vil Englænderne træffe beskyt
tende Foranstaltninger. 

Som meddelt fornylig, har de 
danske Fiskere fundet et ret betyde
ligt Marked for de:es Varer i 
England. 

Imidlertid synet> der fra engelsk 
Side at være Bestræbelser igang 
for at træffl'l beskyttende Foran
staltninger imod.Importen af uden
land~k Fisk. Den sver.ske "Fiske
riintendent" , Dr Niels Rosen, har 
netop i disse Dage meddelt Land
brugsstyrelsen i Sverige, at der for
nylig har været afholdt en Konfe
renc~ af engelske Fiskere og Par
lamentsmedlemmer, samt Chefen for 
det britiske Fiskeribureau, ved hvil
ken man tog til Orde Imod den 
stærke Fiskeimport fra Udlandet. 
Specielt de store Leverancer fra 
Danmark siges at hase vakt Uro 
blandt engelske Fiskere, og. \ paa 
Mødet blev der r.ejst Krav om Be
skyttelse af disses Interesser. 

Sagen ventes nu at ville blive 
Genstand for videre Forhandling 
England. B. T. 
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Fredningstiden. .................. 
Fiske trans port

waggons. 
Aborre 
Gedde l 

fra 1. April til 30. April 
2 Specialwaggons til Transp')rt af 

levende Fisk fuldfærdig til øjeblik
kelig Brug, udst.yret med alle Nu
tidens, til den Art Vogne, hørende 
Indret~inger, et' til Salg. Salgssted 
Berlin. Yderligere Oplytninger faaes. 
Billet, mrkL "Fisketran~port", mod
tager' dette Blads Kontor . 

Stalling 
-,.---'.-

••••••••••••••••••••••••• 8 

c!7lverler i 
c!3Ytedlems6Iadel/ 

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

! FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
• • • • • • • • • • • 

< 

leveres mest fisked,.gtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til .4al, Gedder. liarller og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørred~ Gedder. Brasen~ tiarlle .. , Sude.' og ."-bort'e. 
• • • • • • 

Ketschere 
til alt B~ogs. og Lystfislieri 

: Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser,: 
: Sætlegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
: N. Fasallvej 13~. I •. BINDSI .. E\r,Københn.vn .t\ : · , . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ferskvandsfisk, London. 
Alle Sorter Ferskvandsfisk modtages til Salg til de højeste 

opnaaelige Priser i London af 

Afregnin.g 
Bankkonto: 

E. L. Salomonsen & CO, 
Billingsgate, London B. C. 

med Anvisning samme Dag Fisken sælges 
Den danske Landmandsbank og 

National Provinciel BA NK OF ENGLAND, 

Alle Oplysninger meddeles med Fornøjelse 

London. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. , 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæu, Ynuel DU Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

dUrUudsll f/)amlfulfur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, . 
Lunderskov. 

P. Hant'len &:: P. Jørgensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

~~--~---............................................................................................................ 
i Fiskeridirelctm' i i $isliel'iinspelitøl', 8>1agzstel' i 
~ AfortellSeJl, ii T etft'. 1!øfling, ~ . ~ . . . 
i Yesttnannagade 1, ii .el'lilies(jolmal!e 3 3l, i 
i København C. i i _ fKø6en(javn. i ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" . 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Sjneæg, 
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 Bog;trykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen-Krollh. 
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Indbold: 
Et lille Hjertesuk. 
Damkulturerne i Marts. 
FiskemarkedeL 
Annoncer. 

Et lille Hjertesuk I 

Foraaret er paa Dørtærskelen. 
Viben og Stæren er kommet. Alt 
i Naturen vaagner til nyt Liv. I 
vore ferske Vande mærker man det 
ogsaa. Gedden kommer frem fra 
de dybere Steder i Søerne; heller 
ikke den kan længere modstaa 
Naturens stærke, kaldende RøsL 
Gedderne, der ellers hele Aaret le
ver et ensomt Rovdyrliv, søger nu 
sammen med Fællerne for at fuld
byrde deres Kald, at formere Slæg
ten, og under Fuldbyrdelsen af det
te Kald glemmer de al Forsigtig
hed, og den ellers saa sky Fisk 
vover· sig nu ind paa de lave, side 
Enge, hvor den kan blive et let 
Bytte for dens argeste Fjender -
Menneskene! Og ingen værner dem, 
ingen !'!parer dem! I vor tidligere 
Fiskerilov var det dog saadun, at 
Gedden" var fredet for alle Efter
stræbelser fra 15. Marts til 15. 
April; men .i den ny Fiskerilov, vi fik 
for et Pal'Aar siden, er Frednings-

tiden udsat til at gælde fra L April 
til 1. Maj! Dette vil for Fersk
vandsfiskere sige, at vi praktisk 
talt ingen Fredningstid har, fordi 
Regelen er, at Gedden i dette Land 
har udteget til 1. April. Iaar bli
ver dette saaledes Tilfældet. Er 
det saa ikke blodig Ironi at kon
struere et saadant Monstrum af en 
Fiskerilov ? Forøvrigt falder dette 
godt i Traad med vore Autorite
ters Interesse for dansk Ferskvands
fiskeri. Er der mon nogen, der har 
set en Betjent, af sig selv, eller ef
ter Ordre fra sin Administration, 
søge at tilvejebringe Orden og lovlige 
Tilstande ved yore ferske Vande? 
Tiltrods for min 15 aarige Praksis i 
Faget har jeg endnu ikke oplevet 
det. Alverdens Mennesker bevæb
nede med Bøsser og Lystere fær
des i denne Tid - uden Tilladelse 
- paa Jagt efter Gedder, og Skud
dene knalder Dagen igennem, me
dens Øvrigheden lægger det døve 
Øre til.' Som en stor Imødekom
menhed kan man en sjelden Gang 
faa det lokale Politi rusket op til 
at gøre sin Pligt; men det kræver 
gerne saa megen Overtalelse, og 
betragtes næsten som en privat Tje
neste, saa en ærekær Mand taber 
Lysten dertil. 
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Man skulde ellers ikke tro, at 
Grunden var manglende Politi, vi 
er jo i de senere Aar blevne be
gavede med et Utal af Statspoliti
betjente, . saa hvis dt>T var nogen 
Interesse tilstede hos alle disse 
Orde u- og Lovhaandhævere, var 
der vistnok ogsaa Mulighed for at 
skabe et mere effektivt Tilsyn. 
Begge Dele - Fiskeriloven og Til
synet er for Tiden, efter vor 
Mening, under al Kritik, og før 
der ved et eller andet Mirakel, 
sker en gennemgribende Forandring, 
er alt dansk Ferskvandsfi"keri en 
ret haabløs Affaire i økonomisk 
Henseende. Red. 

Damkulturerne i ~{arts, 
Af Fiskeopdrætter Wanke. 

I denne lVlaaned begynder den 
travle Tid i Damkulturerne. I den. 
ne Maaned skal det vise sig, om 
de Forsigtighedsregler, del' er ta
get med Hensyn til de overvintrede 
Fisk har \'æret tilstrækkelige, sila 
at Saasæden for det kommende Be-

. driftsaar er blevet bevare. 
Alt eftersom Vejrforholdene til

lader det, }Jegynder U dfiskningen i 
Midten af Marts og fortsættes til 
Slutningen af denne' Maaned. Va
righeden af Udfiskningen er som 
Regel indskrænket til nogle enkelte 
Dage, da Spisefisken gerne er solgt 
paa denne Aarstid, og det derfor 
kun drejer sig om Sættefisk 'til eget 
Brug eller til Salg. Hvis man har 
tilstrækkelig mange Overvinterings
damme, saa man har kunnet sætte 
hver Aargang i sin særlige Dam, 
gaar Arbejdet t'orholds\'is let fra 
lIaanden. Frem for' alt maa man 
dog ved et saadant Arbejde sørge 

for at have rigeligt med Personale, 
Spande og Fiskeredskaber til Dil'l
position, saa alt kan gaa hurtig og 
glat fra Haanden. Det gælder sær
lig, h vis der er lang Vej til de D amme, 
man skal besætte. 

I alle Tilfælde vil det være en 
Fordel, hvis man nogle Dage for
inden, har lagt en fast Plan for 
Arbejdets Udførelse. Det gælder 
naturligvis om i første Linie at be
sætte de enkelte Damme. som skal 
besættes og dernæst anbringe Salgs
materialet i smaa Damme eller Be
holdere, der er lette at tømme. 
Endvidere maa man sørge for at 
have tilstrækkelig med Kar til sin 
Disposition, og disse Kar maa for
ud være anbragt i nærmeste Nærhed 
af Sorter- ellfJr Tællebordet. 

Naturligvis maa 'Fiskene ikke ale
ne tælles og vejes ved denne Lej
lighed. Hensigtsmæssigt vil det 
være, at benytte en Tremmekasse 
ved Udfiskningen. Denne bliver 
opstillet i den nærmeste Dam umid
delbart ved Kanten, saaledes at den 
om muligt staaI' l 2vfeter dybt i 
Vand, og Kassen kan da efter dens 
Størrelse rumme flere Centner (Kar
per eller Suder) for en kortere Tid. 
Dette er særlig hensigtsmæssigt, 
hvis man har med noget matte Fisk 
at gøre, og Tælling og Vejning ikke 
kan gaa tilstrækkelig hurtigt. Ved 
Udfiskningen anvendes alle Slagil 
Kar og Spande, ja selv Kurve kan 
i en snever Vending benyttes. Men 
hvis man bruger Kurve, maa man 
dog altid sørge fol' at udpolstre 
dem med Sække eller Maatter, for 
at Fiskenes Overhud ikke skal tage 
Skade. Ethvert afrevet Skæl, eller 
lignende Beskadigelse melder sig 
senere ved langsommere Vækst hos 
Fisken; endelig kan større Beska-



Nr. 6. Ferskvandsfiskeribladet 39 

digeIse ogsaa have Døden til Følge. 
Ved Rensning af Afløbsgitrene 

benyttes ofte en blød Kost. Jeg 
finder det ,imidlertid mere praktisk 
at bruge en Skurebørste, del' er 
an bragt paa en lang Stang; dermed 
gaar Rengøringen baade 'lt:>ttere og 
hurtigere fra Baanden. 

At Besættelsesplanen for Foraa
ret allerede fOl'længst er lagt, skal 
her kun bemærkes for alle Tilfæl
des Skyld. - Der er aUsaa nu kun 
at drage Omsorg for, at de for d€ 
enkelte Damme bestemte Aargange 
og Fiskearter ogsaa vit'kelig bliver 
udsat i de bestemte Damme. Det 
hænder nemlig ikke saa sjeldcnt, 
at der ved Ligegyldighed eller 
Ukendskab sker Fejltagelser, Man 
maa derfor altid sørge for, at Trans
porten til de Damme, man ønsker 
at besætte, stadig el' ledsaget af en 
aldeles paalidelig Person, der og
saa maa tage Vare paa, at Fiskene 
udsættes med Forsigtighed og paa 
Dammens rigtige Side. 

Hvorledes skal man nu besætte 
Dammene? Den edarne Dambru
ger behøver jeg ikke at fortælle 
det, han ved meget godt, hvad hans 
Damme kan yde af Næring, ligl.'le
des med hvilken Fisk og hvilken· 
Aldersklasse, han skal besætte dem. 
Men da der jo ogsaa findes Begyn
dere og nye Be~iddere, som endnu 
sa.vner Erfaring og har vanskelig 
ved at faa Fagmænd til Hjælp, skal 
jeg Iler give nogle almindelige An
visninger. 

Man regner gennemsnitlig fra 300-
til 500 en Somre gamle Karper og 
150 til 200 to Somre gamle Kar
per pr. Hektar, naar dif'se til den 
kommende Høst skal veje henholde
s/", til 1 Pd. og 2 til 3 Pd. Dette 
er naturligvis ganske skønsmæssigt 

og byder kun paa Bt Holdepunkt 
ved ganske ukendte Damme. - Tit 
og ofte vil en saadan Besætning 
være meget for stor og undertiden 
i særlig gode, llæringsrige Damme 
for lille. I alle Tilfælde er det dog 
fordelagtigst, i ukendte Damme at 
besætte dem hellere for svagt end 
for stærkt. Besætningens Størrelse 
retter si g, som tidligere bemærket, 
ogsaa eftel', hvilken Stykkevægt man 
vil naa til den kommende Høst. 
Endvidere bestemmes Besætningens 
Størrelse af, om Fiskene kun skal 
leve af den forhaandenværende Na
turnæring, eller om man vil fodre. 
Et ganske enkelt Regnestykke kan 
sige os, hvor stor en Dams Besæt
ning skal være, naar vi kun i For
vejen kemler vedkommende Dams 
Produktion af Natudoder. Antager 
vi, at Dammen pt'odueel'er saa me
get :N atumærin g, som der skal til,' 
for at producere 200 Pund Fiske
kød, og Vægten af de enkelte Fisk 
skal veje 2 Pd. den kommende Høst 
og Sættematerialet om Foniaret vej
er pr. Styk 1 Pd., saa skal altsaa 
hver Fisk, hvis der udsættes 200 
Stk. tiltage et Pd. i Løbet af Som-
111m·en. - Da der imidleltid altid 
gaar nogle Fisk til Grunde af for
skellige Aarsager, maa man regne 
med et Tab af fra 5--10 f>/o og 
indrette sin Udsætning derefter. 

Den samlede Tilvækst i en Dam 
er desto større, jo yngre den ud
satte Fisk er. - Grunden hertil 
maa søges deri, at de større Fisk 
bruger mere til Vedligeholdelses
foder end de smaa Fisk. 

For fuldt at udnytte Damme vil 
det ofte være rigtig at besætte dem 
med to Aarklasser Fisk, derved vil 
ogsaa de flade Partier af Dammene, 
hvor de store Fisk ikke kan komme, 
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blive fuldt udnyttede. Alt for man
ge Aargange og Fiskearter bør man 
dog ikke udsætte i samme Dam, da 
det besværliggør Udfiskningen om 
Efteraaret og Begyndere bør der
for holde sig derfra. Jeg overvæ
rede en Gang en saadan U dfiskning 
i en stor Dam, der var besat med 
følgende Aldersklasser og Fiskear
ter: en- og to Sommer g!. Karper 
Karpeyngel, en- og to Somre gl. 
Suder og etaarige Regnbueørred
sættefisk. Naturligvis er det gan
ske umuligt at sortere, veje og tælle 
alle disse forskellige Fisk ved Ud
fiskningen. Først galt det om at 
faa udfisket _de ømtfiintlige Regn
bueørreder og faa dem anbragt i 

- klart rindende V <\Ild, dernæst skred 
man til Fangsten af de andre, me
re modstandskraftige Fisk, og først 
næ~te Dag foregik Sortering, Tæl
ling og Vejning. 

Et bedre Udbytte af sine Karpe
damme faar man ogsaa, naar der 
foruden Karperne sættes en Del 
Suder; men ogsaa Regnbueørred, 
Aborre og Gedder kan gøre Nytte, 
naar der vælges mindre Fisk og 
ikke i for stort Antal. 

Hvilken Supplemt>ntsflsk man shl 
vælge, retter sig efter Dammens 
Beskaffenhed, og endvidere efter, 
hvad vedkommende Fisk skal bru
ges til; hermed mener jeg, om den 
alene skal udnytte deuFøde i Dam
men, som Karpen ikke bryder sig 
om, eller om den tillige skal op
træde som Suudhedspoliti og for
tære Bvage Fisk og Fiskeyngel, som 
produceres i Løbet af Sommeren, 
og som man ikke ønsker skal 
vokse til. 

I hvilket Forhold Suder og Kar
per skal staa til hverandre ved man, 
ikke noget belltemt om. Ganske 

interessant i denne Forbindelse er 
de Undersøgelser og Erfaringer, 
Dr. W ohlgilmuth, der er Bedriftsle
der i det Iloferske Institut i Wie
len bach,. er kommen til. Ifølge Dr. 
W. har selv en stæl'k Besættelse 
med 1 Somre gI. Suder ingen næv
neværdig Indflydelse paa Karpebe
standens Tilvækst; ganske anderle
des stiller Sagen sig derimod, hvis 
man benytter to Somre gI. Suder. 
Almindelig regner man med 10 til 
20 Ofo Tillæg til en Karpedams Pro
duktion ved at ud8ætte en Somre 
gI. Suder. En ren Suderbestand 
er som Hege! urentabel. Indtræn
gende maa mRn imidlertid advare 
imod at udsætte Suder i Dilnllne 
med haard eller stenet Bund. For 
nogle Aar siden kunde jeg saale
des overtyde mig om, at Tilvæksten 
i en Dam med en saadan Under
grund, tiltl'ods for at den havde 
ligget tør det foregaaende Aar og 
var bevokset mea Græs, alligevel 
gav et yderst ringe Resultat. 

Gedder, Aborre og Regnbueør
red er alt Fiskeukrudts svorne Fjen
der, det være sig Grundlinge, Frøer, 
Frølal'ver eller deslige. Hvis det 
drejer sig om sidstnævnte værdiløse 
Fisk og Frøyngel, saa opnaar man 
ved at udsætte nogle Rovfisk ofte 
en betydelig Merindtægt, fordi disse 
Fisk ikke alene ikke er Nærings
konkurrenter til Karperne, men tve,rt· 
imod bidrager ~il at skaffe disse 
mere K æring ved at udrydde de 
værdiløse Konkurrenter. Gedder og 
0rred maa dog aldrig ved Udsæt
telsen være saa store, at de kan 
blive farlige for Karperne. 

Til Eksempel udsætter man til to 
Somre gI. Karper, Gedder, eller 01'
red, der kun er et Aar gI. Ogsaa 
Ørredopdrætteren maa paa denne 
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Aarstid foretage Udfiskningen af 
sine Vinterdamme for at faa 8111 

Fiskebestand Om grupperet. Alle 
i:3algsfiskene er som Regel paa den
ne Aarstid afsat. Det gælder nu 
om at sortere saa nøjagtig som mu-

. ll,gt alle de en- og toaarige Fisk, 
og udsætte dem i de Damme, der 
er bestemt for dem. Eri Sortering 
indenfor de enkelte Aargange er 
ogsaa højst nødvendig. _ De Damme, 
hvori Fiskene nu udsættes, maa ha.
ve ligget tørre Vinteren igennem, 
ligesom en god Kalkning af dem 
maa forlanges. Jeg skal herefter 
kortelig omtale Yngelens Opdræt og 
de' Damme, hvori Yngelen sættes. 

0rredægget skal altid holdes i 
Mørke under IGækningen; det sam
me gælder forøvrigt Yngelen. lIver 
Gang Dækket tagfl8 af Apparatet , 
hvori den spæde Yngel opholder sig, 
ser vi Yngelen flygte hen til de 
mørkeste Kroge i Apparatet, og den 
Slags har naturligvis altid en ugun
stig Indflydelse paa Yngelens Ud
vikling. Mange Opdrættere an be
faler at holde Yngelen saa længe 
som mulig ved Hjælp af kunstig 
Fodring i Klækkeapparaterne. Der
ved opnaas gansko vist, at de i lang 
Tid bliver beskyttet mod deres Fjen
der; men denne Opdrættermetode 
er alligevel for unaturlig. Jeg per
sonlig har aldrig været nogen Ven 
af en langvarig kunstig Fodring i 
Klækkehuset ; derimod har jeg altid 
snarest mulig anbragt Yngelen i 
lange Trækasser, som stod i Yngel
dammen, og som derved fik nogen 
Lighed med en lille Bæk, hvor 
Yngelen kunde øve sin Svømmefær
dighed og sine Rovdyregenskaber. 
Nogle Besøg af Professor Dr. IIo
fer og andre Sagkyndige .har faaet 
mig til at foretage forskellige For-

'* 

~=~~~ .• ~~~~~==~==========~== 

søg med Udklækning af 0rredyn
gel. Blandt andet forsøgte jeg at 
udklække de befrugtede Æg i en 
Stensæng i Klækkehuset, men gik 
snart derfra, da de paa Grund af 
Vandets forurenede Egenskaber in
tet nævneværdigt Resultat gav. Et 
andet Forsøg havde j"3g mere Glæ
de af. Dette Forøg blev gjort med 
Æg, der var naaet saa langt frem 
i Udviklingen, at Fosteret var lige 
ved at sprænge sit Hylster. Jeg 
benyttede ved dette Forsøg Glasri
riste, som egnede sig særlig godt 
hertil. Disse Glasriste bleve tæt 
belagte med Æg anbragt i 6 m 
lange og 1 m brede Trækasser, 
hvori der var lagt en Mængde 
haandstore Sten. Hvis jeg havde 
taget mindre Sten, saa vilde de 
smaa Mellemrum· mellem Stenene 
altfQr hurtigt være bleven tilstop
pet af Urenligheder tra Vandet og 
den spæde Yngel vilde blive dræbt. 
Glasristene med Æggene blev lagt 
umiddelbart pall. Stenene saaledes, 
at der stod fra 5 til 10 cm Vand 
over Æggene. Begge Kassens En
der var lukket med skraatstillet, fin
masket Traadvæv. Ved at indsæt
te en mindre Kasse med finmasket 
Traadvæv foran Indløbet i Kassen, 
opnaaede jeg end videre at Strøm
men ikke blev for stærk i den sto
re Kasse, og en hel Del Smuds fra, 
Vandet, blev opsamlet her og kom 
ikke ud i det Vand, hvor Æg og 
Yngel fandtes. N aturligvis var den 
store Kasse tæt lukket, saa Ynge
lens Fjender, særlig den farlige 
Spidsmus, ikke kunde trænge ind. 
Saa snart Yngelen kom ud af Æg
gene, faldt den gennem Glasristens 
Mellemrum ned paa Stenene, hvor 
den øjeblikkelig skjulte sig. Alle
rede efter faa Dages Forløb var 
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tler ikke flere Æg at se paa Glas
rørene. Nogle Uger efter saa man 
de første smaa 0rredunger svøm
me omkring i Kassens frie Vand og 
de udmærkede sig alle ved deres 
sunde Farve og livlige Bevægelser. 
Saasnart jeg skønnede, at den stør
ste Del af Yngelen stod i det f~ie 

Vand, begyndte jeg at fjerne Ste
nene. Det viste sig imidlertid, at 
der ogsaa ved denne Klækkerneto
de var en Del Yngel, som straks 
efter at den var kommen ud Ægget 
havde skjult sig mellem Stenene og 
var kommen i Klemme og døde. 
Af forskellige Grunde fik jeg ikke 
Anledning til at gentage Forsøget. 
Imidlertid er jeg overbevist om, at 
Resultatet i Kvalitets Henseende hav
de været endnu bedre, hvis jeg hav
de haft lidt. stærkere Strøm igen
nem Kassen, og hvis der havde væ
ret anbragt en dobbcllt Bund af 
Zink med ganske fine Huller, hvor
igennem alt Smuds kunde blive 
skyllet bort. 

Hvad Beskaffenheden af Yngel
damme angaar, saa maa den være 

. saaledes, at Yngelen ikke alene hol
des levende, men ogsaa kan udvik
le sig kraftigt. 

Behandlingen af disse Yngeldam
me adskiller sig ikke meget fra 
Karpe-Yngledammene ; dog er de
res Form og Størrelse noget for
skellig. Jeg foretrækker en lang
agtig Form med vinkelrette Hjør
ner og lader det gennemstrømmen
de Vand løbe stærkere, alt efter
som Yngelen vokser til. Det er en 
betydelig Fordel, hvis man har saa 
rigeligt med Yngeldamme, at Halv
<lelen af dem kan ligge tørre et 
hdt AaI' igennem. Man opnaar da 
ved Tørlægning, Dyrkning og ved 
at tilføre Gødning, at saadanne Dam-

me bliver sunde og gode Opholds
steder for den spæde Yngel. I Prak
sis viser det sig ogsaa altid at ny
anlagte Damme, der ligger paa god 
Bund og er rigtig anlagt og ingen 
Huller har, giver det hedste Resul
tat i det første Aar. 

(Fischerei-Zeitung). 

:Fiskemarkedet. 
Salg af Fisk til England. 

Fra E. L. Salomonsen & Co., 
London har Redaktionen modtaget 
følgende Meddelelse: 

Det er forbudt at }ndføre og sæl
ge Ferskvandsfisk her i London fra 
15. Marts til 15. Juni begge Dage 
in dbefattede. 

Med megen Agtelse 
E. L. 8. &; Co. 

Fiskernarkedet i København. 
Fra Vendsyssels Fiskeriforening, 

GI. Strand 42, København, har He
daktionen faaet opgivet følgende 
Priser: 

Aal, st., lev., blanke 
do. " døde 

Kr. pr. kg 
3,30-3,50 
2,80 

do. mindre 1,50 1,80 
1,50-2,00 
7,00-8,00 
5,50-6,00 
4,40-5,50 

Gedder, mellemstore 
Laks, blanke 
01'1'('der, blanke 

do. graa 

Fiskernarkedet i Berlin. 
I Ugen fra 27/2 til 4/3 vare Pri

serne følgende pr. 50 kg. 

levende døde 
Gedder 1000-1820 690-1520 M. 
Sandart 
Aal 
Karper 
Suder 
Aborre 
Brasen 

1570-2700 " 
3000-5600 1800-5000 " 
1500-2900 900-1780" 
2050-2700 1560-1710 " 
1100 1340 600-UOO" 
790-1180 370-1050" 

(Fischerei-Zeitung). 
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Ravning Fiskeri 

................. 
Fiske trans p'ort • . 

waggons. 
beliggende umiddelbart ved Rav
ning Station er til Salg, med eller 
uden Fiskebestann og med eller 
uden Beboelse. 

I'iskeriet er i fuld Drift. 

Peter Koch. 

2 Specialwaggons til Transp 'nt a f 
levende Fisk fuldfærdig til øjeblik
kelig Brug, udstyret med !l.lle Nu
tidens, til den Art Vogne, hørende 
Indretninger, el' til Salg. Salgssted 
Berlin. Y derJigere Oplysningerfaaes. 
Billet, mrkt. "Fisketransport" , mod
tager dette Blads Kontor . 

• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
• • • • • • • • • • • 

leveres mest fiskedygtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
ti] Aal. Gedder. Karper og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørred. Gedder, Brasen. Karper. Suder og Aborre. 
• Ketschere 

til alt Brugs- og Lystfiskeri 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
N. t'aSRUyej 137 . IJ. BINDSI.EV. København 1<'. 

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

• 

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 Fornøjelse 

London. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dU~Ud81l fl)amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskoy. 

P. Hansen & P .• lm·gen,'len, 
Lunderskov, Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16 . 

...................................................... ..................................................... . 
i Fiskeridirektør i i aisliel'iinspelitøl', 3Ylagistel' i 
~ M"orleJlse7l, ~ ~ (361'. ..eøjting, ~ 
i Vestmannagade 1, E æ ..eplilies!jolmalle 3 tll, i . . . . 
æ København O. æ æ /!J(ø6en!jar17l. E ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

ti,lbyder prima øjneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
eamt 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 Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmusaen-Krogh. 
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Aalefaringen I 
Til alle Medlem mer af Ferskvan ds

fiskeriforeningen der, ligesom un
dertegnede, venter med spændt 
Forventning paa et Resultat fra 
Højer Sluse i Sønderjylland, hvor
fra det er bleven bebudet, at vi 
herefter kan faa Hovedparten af 
den eftertragtede Yngel, skaljeg med
dele Jølgende: Som man vil ermdre, 
slog Haabet desangaaende Fejl ifjor, 
grundet paa den abnormt lave 
Vandstand, og fordi Motoranlæget 
dernede til OpbevariI.g af Fangsten 
ikke var i Orden. 

Iaar er formentlig ingen af disse 
Vanskeligheder tilstede, idet Vand
standen er normal, saa Aaleyngelen, 
der staar ude i Havet, kan mærke 
Strømmen af det ferske Vand fra 
Aaen og søge derind, og Moforan
læget er i fuld driftsikker Stand, 
saa hvis alt gaar naturligt til, me
ner vi, Opgangeu skal gaa for sig, 

som i tidligere Tid, saa vi derved 
kan blive i Stand til at fremskaffe, 
i hvert Tilfælde en god Del af den: 
nudvendige Aaleyngel fra dansk 
Landomraade til Udsættelse i vore 
ferske Vande. Red. 

Interessant Fiskeind
plantnin~sresultat. 

Af E. WilIing. 

Søen Serventsee, der ligger i 
0stpreusen, er, 1000 NJorgen (ca. 
250 hektar) stor og ca. 28 Meter 
dyb. - Det lille Afløb 11/2 km ne
denfor Søen lukkes af en Mølle, 
aaa at Fisken ikke kan komme op 
i Søen nedenfra. Tilløb savnes. 

Fiskebestan den bestod ti dJigere 
af følg~nde Fiskearter: Løje, Skalle, 
Gedde, Aborre, Hork, Ferskvands
kvabbe, Suder, Rudskalle og Flire 
samt Krebs (i temmelig stor Mængde) 

I Aaret 1895 begyndte man at 
indsætte Aaleyngel (Montee) og 
særlig i 1897, Yngel af Heltling 
eller Mariner (Coregonus albula), 
hvorved Fiskebestanden ændredes 
i paafaldende Grad. Af Løje-og 
Skalle-Søen blev en Heltling-Sø. 
He1tlingen formerede sig i den Grad, 
at man allerede i Vinteren ] 904 
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kunde gøre Fangster pall. op til 
100 kg. Disse slap man dog alle 
ud i Søen igen. Men i Aaret 1905 
tog c:> s en Fangst af ikke mindre end 
4,500 kg Heltling af Søen. 

Heltlingens stærke FormereIse blev 
ikke uden Indflydelse pall. de andre 
Fiskearter i Søen. Disse fik slemme 
Næringskonkurrenter i Aalen og 
Heltlingen, hvad der imidlertid kun 
var til Gavn for det økonomiske 
Fiskeri. Den tidligere rige Be
stand af Løje svandt betydelig ind' 
I de si dste ] O Aar fan ges saaledes 
næsten aldrig pn Løje Ogsaa Skalle-

. bestanden mindskes og de enkelte 
Individer vokser langsommere. 

Suderbestandens Tilbag!lgang er 
ogsaa paafaldende. Medens jeg i 
de foregaaende Aar -- inden AaIen 
blev saa talrig - altid fik Suder 
af forskellig Størrelse med i Vaad
det, sall. forekommer dette ikke læn
gere, Ikke heller Rusefiskeriet ef
ter Suder giver længere det samme 
Udbytte. Ja, selv Ferskvandskvab
ben er bleven sjældnere - hvilket 
jeg dog knn glæder mig over, thi 
en værre Rovfisk findes der næppe. 

I en Kilo Kvabbe fandt jeg 
saaledes en Gang 25 Stk. fin ger
lange, delvis fordøjede Smaafisk. 
En saadan Masserøver er værre 
end Gedden, 

Om Krf'bsf'ne vil jf'g ikke en 
Gang tale, kun mE'ddele. at jf'g for 
to Aar siden holdt op med Fangstt'n. 
Tiltrods for, at der iHe har været 
nogen Sygdom mellem dem, og jeg 
i Aaret 1904 'indsatte 90 Tjog og i 
1905 yderligere 375 Tjog friske 
Krebs, lønner Fangsten sig ikke. 
Det er ganske sikkert Aalen, som 
konkurrerer dem ud. 

Aborren i Serventsee. som alle
rede forud for 1904 voksede daar-

ligt, led under Sommeren 1910 og 
den derpaa følgende Vinter af en 
Hudsygdom, som i de sværere Til
fælder medførte Døden, Derved de
eimeredes Bestanden meget betyde
ligt. En lignende Sygdom angreb 
ogsaa Horken, føl'ste Gang i Som
meren 1904 og anden Gang Som
meren ] 908. Efter den Tid findes 
der ganske vist Hork i Søen, men 
saavel dens Størrelse, som dens Be
skaffenhed lader meget tilbage at 
ønske. 

Fiskebestanden i Serventsee er 
saaledes forandret i høj Grad. Helt· 
lingen er nu Hovedfisken, Gedde
bestanden den samme som tidligere, 
Aalefangsten svarer til Indsætningen, 
~ øvrige Fiskearter er gaaet ned 
til et Minimum. Men ogsaa Helt
lingens Produktionskraft har en 
Grænse, thi medens jeg endnu i 
Aaret 1907 naaede en Aarsfangst 
af 5000 kg, gav Aaret 1908 en 
vældig Nedgang. 

H ltIingene blev magre og smaa*) 
saa at jeg begyndte at blive bange 
for at miste mine mest værdifnIde 
Fisk. Fangsten dette Aar blev ikko 
mere end 2750 kg. Ringere endnu 
blev dog 1909; Isfiskeriet gav kun 
750 kg Heltling og Sommeren næ
sten ingen, da Heltlingen var ble
vet for lille til at fanges i Garn 
med 22 mm Maskevidde. Bestan
den var saaledes blevet for stor, 
Næringsmængden for lille; dertil 
kom df'n kolde Sommer, under hvil
ken Heltlingen udviklede sig daar
ligt. 

*) Det er meget ofte Tilfældet, at 
indplantede Fisk til at begynde med 
vokser udmærket, men snart bliver 
talrigere, saa der bliver Mangel paa 
Føde, hvorved Tilvæksten bliver rin
gere. 
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Pall. Grund af disse kedelige For
hold henvendte jeg mig til en !~ag
mand, som raadede mig til at gaa 
i Gang med at formindske Bestan
d~n af Heltling. .Min Ansøgning 
om at maatte fiske med Vaad med 
20 mm Maskevidde tiltraadtes, og 
siden hen har Fangsterne forbedret 
sig betydelIgt, men jeg har dog 
ikke faaet nogen god Salgsvare. 
Fiskene var 16 cm lange og vejede 
25 Gram; de var endda 3 Aar 
gamle eller ældre. 

Den varme Sommer inllvirkede 
imidlertid gunstigt paa Heltlingenll 
Tilvækst. Del' udvikledes rigeligt 
med Heltnæring, og denne ble'.' 
ikke uden Indflydelse paa Helten. 
Selvom Fiskens Længde ikke øge
des særlig meget, saa blev Fisken 
dog kødrigme og federe. Aar 1911 
blev ogsaa et Rekordaar med Hen
syn til Fangsten. Af en 250 Hektar 
stor Sø kan man ikke forlange 
mere. 

Aar 1910 fangedes 9345 kg (af 
hvilke 978 kg var Aal, 195 kg Su
der, 88!) kg Gedde, 411 kg Aborre, 
2820 kg Skalle, 968 kg Rjldskalle, 
417 kg Hdrk, 80 kg Kvabbe, 2417 
kg Heltling m. m.). - Aar 1\)11 
fangedes 10,207 kg (hvoraf 128 kg 
var Aal, 267 kg Suder, 725 kg 
Gedde, 289 kg Aborre, 1802 kg 
Skalle, 142 kg Rudskalle, 25 kg 
Hork, 40 kg Kvabbe og 6538 kg 
Heltling m. III) samt Aar 1912 fau
gedes 8916 kg, (hvoraf 438 kg Aal, 
318 kg Sude~ 837 kg Gedde, 453 
kg Aborre, 1287 kg Skalle, 142 kg 
Hudskalle, 53 kg Hork, 38 kg Lake 
og il683 kg Heltling m. m.). 

(Fiskeriarne). 

Ørredens E'redning. 
Ørredfiskeriet er det Fiskeri, der 

lettest kan ødelægges, da Ørrederne 

ikke !mn yngle i Saltvand, men maa 
op i de ferske Vandløb. Der bør 
da gøres noget, for at Ørredfiske· 
riet ikke skal gaa helt til Grunde. 
Fredningsbestemmelserne bør være 
saadan, at Ørrederne beskyttes i 
den Tid, de er oppe for at yngle 
i de ferske Vande. 

Paa min Hjemegn, Refsøre, som 
ligger mellem Nyborg og Svend· 
borg, er der en Del smaa Aaer, 
hvor Ørrederne gaar op for at gyde 
deres Æg og Mælk. M.'n med de 
sidste 3-4 Aars milde V;ntre er 
der ikke ret mange af Fiskene, der 
har naaet at faa udleget til den 1. 
J anuar, h vor Fredningstiden udlø
ber. 

Ved hvert Aaløb er del' en Vand
mølle, en Mils Vej fra Stranden. 
Den første Dag, Ørrederne maa fi
skes; lukker Møllerne for Vandet, 
og naar Aaen omtrent er iøbet tør, 
Sita driver de Fiskeri i Forening 
med de Gaardmænd, som har Jord 
ud til Aaen. Ørrederne ligger da 
næsten tørre, og det er da en nem 
:\1aade at nske paa, bare gaa og 
slaa dem en paa Panden. Der siges, 
at der i de første Dage er taget 
op til p.n 3-4 Hundrede Pund. 
Nogle af dem sendes til København, 
men de fleste bliver solgt hjemme 
til Spotpris. 

Derfor mener jeg, at Ørrederne 
skulde fredes til den 1. Februar. 
Derimod skulde vi have Lov til at 
fiske dem til den 15. November. 
Det er saadan, at der ikke fiskes 
nogle Øl'reder før de sidste otte 
Dage inden 1. November, hvor Fred
ningstidan begynder efter den nu
gældende Lov. 

William ,Jtnsen, 
Refsøre. 

(Fra Havet), 
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Sandartens Tilvækst. 
Fra Sødra Sverigs Fiskeriforening 

l Aneboda har Redaktionen netop 
modtaget et weget inte ressant Værk 
betitlet: "Undersøkningar over Gø
sens Tillvaxt særskilt i Hjii.lmaren". 

Gøsen er som bekendt den dan
ske Sandart og den tyske Zander. 

U ndersøgegelserne er hovedsage
lig foretaget af Dr. T. Freidenfelt. 

Som Resultat af disse Undersø
gelser synes det at ft'emgaa, at 
Sandarten vokser stærkest til den 
bliver 3-4 Aar, derefter aftager 
Væksten jævnt. 
AngaaeDd~ Legemodenheden hos 

Sandarten fastslaar Undersøgelserne 
endvidere, at Hannen bliver tidligere 
moden end Hunnell. I Hjiilmal'en 
vare alle undersøgte Hansandartel' 
kønsmodne, naar 'de var 380 mm 
lange, og den mindste var allerede 
kønsmoden, da den kun var 330 mm 
lang, medens den mindste køns
modne Hunsandart maalte 420 mm. 
Som Regel blev Hunnerne 440 mm 
lange, inden de blev kønsmodne. 

Da alle Hannerne bleve køns
modne, Baar de havde 3 Zoner i 
Ekællene og Hunsandarten først med 
4 Zoner, synes det ogsaa at frem
gaa heraf, at Hansandarten i Hjiil
maren bliver kønsmoden i sit tredje 
A a!', medens Hunsandarten først op
naar Kønsmodenhed med sit fjerde 
Aar. Red. 

Smaa Streiftog 
rned Bøsse og Fiskestang 
idet n?rdlige Norrland. 

Med Turistdam peren til 1\ vikkjok 

startede den 3. August 1921 to Fi-

skere, som skulle servere sine FIlter 
og Træk i den saakaldte Perlelv . 

Den tretten Timer lange og paa 
Grund af Dagsregnen temmelig dy
stre Tur blev meget oplivet af de 
glade Røster fra en halv Snes un
ge Damer, som skulle slæbe sig 
selv og deres uformelig store Ryg
sække, indeholdende al Slags Fri
luftsekvipering, frem ad Vejen Kvik
kjokk-Stora Sjøfallet. 

Selv skulde vi egentlig være staaet 
af ved den næstsidste Station, to 
Mil fra Kvikkjokk, men foretrak at 
folge med frem og vende med Dam
peren den følgende Morgen Kl. 7. 
Da vi kom frem til Arrenparka vi
ste det sig i Begyndelsen umuligt 
at blive rOet over den i Blæst sall, 
frygtede Saggot, Fjeldvindt'ne hvirv
lede ned fra Fjeldtoppene paa den 
mest uberegnelige Maade, Baa man 
er meget udsat for at kæntre, hvis 
man ikke udviser den største For
sigtighed, og har kendt Mand i Baa
den. - Nuvel. ved Hjælp af Penge 
gik det til Slut at overtale Rors
karlen og vi kæntrede ikke, men 
kritisk !laa deL ud. - M~d den tom
me Baad vovede Rorskarlen Ikke 
at vende tilbage, før Stormen havde 
lagt sig. 

Paa den søndre Side af Søen 
indfangedes en Lappedreng, som vi 
ansatte l<om Vejviser. - Veje fand
tes der imidlertid ingen af, og Lap
pen bavde ingen anden Taktik end 
at gaa den lige Luftlinie over fryg
telige Myrer og stejle Bjerge. }\fed 
Kortet i Haanden forsøgte jeg at 
overtale Drengen til at foretage 
forskellige omgaaende Bevægelser, 
men Forsøgene standsede paa hans 
lakoniske Svar: "Jag hitter bare, 
om jag får gå så har." 

Vort MaaI naaede vi dog efter 5 
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Timers stræng Marsch og modtoges 
venligt af Gubben i Levik, en Mand, 
der var halvt Lap og halvt Finne, 
som i 20 Aar havde boet i denne 
Ødemark. - Siden 1914 havde han 
ikke haft nogen Turist boende hos 
eig, da maatte en Englænder i en 
Fart pakke sine Fiskegrejer og 
skyn de sig til Vestfronten. 

lU. var 3, en Bid Brød, en Slurk 
af Brændevindstiasken og saa ud 
at forsøge Fiskelyklten. 

Aftenen var meget smuk, hvilket 
vi bagefter skønnede saa meget mere 
paa, som det allerede den næste Mor
gen øsregnede og ikke holdt op før 
vi paa Hjemvejen laudede i Jokk
mokk. 

Et saa udholdende Skybrud gør 
hvad det kan for at ødelægge Hu
møret, thi under en Laplandsfærd 
aldrig at kunde se de dejlige Fjel
de, bestandig gaa gennemblødt og 
passe Grejerue med stivfrosne Hæn
der, det er baade ærgerligt og me
get ubehageligt. Men alligevel fik 
vi en brilliant Tur ud af deL 

Som Reminicens fra den Tid, da 
der tlaadedes Tømmer i Perlelven, 
fandtes der et Sted en Stensætning, 
paa hvilken jeg placerede mig, me
dens min Kammerat C. svingede 
sine Fiskegrejer fra Stranden. Spin
ning viste sig at give saa godt at 
praktisk talt h vel' Kast, som gik 
frit for at hugge i Stenene, resul
terede i et kraftigt Hug af en Ør
red, men da Elven var fyldt med 
Klipper og blinde Skær blev det 
"til omtrent lige saa mange mislyk
kede Kast,' som heldige dito. 

Efter 10 Minutters Forløb hørte 
jeg C. udbryde: "Hør Dul dette 
her er ikke daarligL" - Jeg hav
de ikke Tid til at svare i det Øje
blik, thi to Stallinger paa Krogen 

gav mig fuldt op at gøre. Med 
TaaJmodighed lykkedes det mig at 
lande dem begge, og saa meget 
fornøjeligere var det, som det ikke 
var nogen Smaafisk, men' vejede 
henholdsvis 0,9 og 2,1 kg. Senere 
fik jeg ligefrem ikke Tid til at be
nytte Fjedervægten. 

Pladsen paa Stensætningen var 
udmærket med Hensyn til at faa 
Bid, men da det paa dette Sted 
var uhyre snet at lande Fisken, 
roede jeg i Land og hoppede ud 
paa Stenene. Fisken huggede rask, 
men var ikke saa stor som ude i 
Strømmen, som Regel paa et halvt 
kg. eller noget under, undertiden 
fik jeg dog en Herre paa Kiloet. 
Paa Stensætningen havde man haft 
fast Fodfæs,"", og været fri for at 
bære Fiskekurven, men svært ved 
fra det høje Stade at dirigere I{a
stene; paa de smaa, glatte Sten 
var naturligvis det modsatte Til
fældet. At vade i Elven var gan. 
ske umuligt. 

Som Resultat af Fluefiskeriet fik 
jeg ialt 43 Fisk paa tilsammen 17 
kg, saa det var jo ganske udmær
ket. 

Derefter prøvede jeg med Spin
ning. Mit første Kast gik klart og 
efter et voldsomt Ryk saa jeg en 
Ørred paa tiere Kilogram springe 
over Vandet. Men dermed var Glæ
den ogsaa forbi, Krogene gik af. 
Rustne har de ikke kunde været, 
thi jeg havde købt dem samme 
Aar, men Uheldet maa tilskrives en 
Fabrikationsfejl. Dette var Signa
let til en Tid med Uheld. Det ene 
Kast mislykkedes efter det andet. 
Senere hen fik jeg dog to Ørreder 
paa henholdsvis 3,1 og 3,4 kg, saa 
blæste jeg af, hængte den Fisk, som 
der ikke var Plads til i Kurven, 
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ptta den gammeldags :Maner paa en 
Kæp, 5ignaliserede til Kammeraten 
og tændte Aftencigaren. 

Ganske langsomt gik vi derefter 
langs hver sin Bred opad Elven, jeg 
hentede C. med Baaden og ved 12 
Tiden kom vi til Hytten, hvor den 
af Englænderen fra 19 j 4 dl ease
rede Familie ventede paa os for at 
rense Fisken. At stege den friske 
Fisk, spise den og ryge Myggene 
ud tog en Time, men derefter sov 
vi ogsaa, som man kun sover i Øde
marken efter en Dags Arbejde med 
Bøsse og Fiskestang. 

Næste Dag piskede Regnen mod 
Ruden, men desuagtet besluttede 
vi at forsøge nye, længere borte 
liggende Steder. Meget vanskeligt 
er det imidlertid tilgaølls at udnyt
te et ukendt Fiskevana. Saaledes 
var det ogsaa her. Efter en yderst 
besværlig Marsch forsøgte vi baade 
ved den nedre Del af den 1 km 
lange Fos, som begyndte Ted Lu
spen, og endnu længere nede, men 
med daarligt Resultat. 

Den bedste Fisk var en Stalling 
paa 2 kg, som C. tog. Luspen var 
her, som det ofte er Tilfældet, 
hedst og vi havde derfor ikke ne
get andet at gøre end at vende 
tilbage til Gaarsdagens Yaldplads. 
Fisk fandtes der stadig her, men 
det gik alligevel ik~e saa heldigt 
som den foregaaende Dag. Gen
nemblødte vare vi, Linen klæbede 
ved den vaade Stang, de kolde 
Hænder kunde ikke med Sikkerhed 
føre Stangen og mange Kroge mi
stede vi mellem Stenene. Men' i et 
saadant Vand maatte man alligevel 
faa Fisk, og da efter Hjemkom
sten KI. 9 om Aftenen Dagens 
Fangst var renset og Totalfangsten 

lledlagt i tre Bliktønder, var dell 

sammenlagte Vægt paa lidt under 
70 kg, saa det var jo al Ære værd. 
Den største Tønde med 30 kg Fisk 
fik Lappedrengen at bære paa Hjem
turen. Hans Stammefrænder el' 
nemlig vænnet til allerede fra seks
aar Alderen at bære Byrder. Hvilke 
Synspunkter Lappen end har om· 
Værnepligten, som nu ogsaa har 
indfanget ham, han kommer aldrig 
til at blive generet af Tornysteret. 

Fra Hjemturen har jeg et ube
hageligt og to lyse Minder. Som 
sædvanlig dominerer dog de lyse, 
Gud ske lov! Det ubehagelige Minde 
var Turen til Saggat. Paa Grund 
af Regnvejret stod Marken nu fuld
stændig under Vand, men det vær
ste var dog at balancere over en 

400 m bred "Blø~myr", belagt med 
en enkelt Række Tømmerstokke, og 
disse v are tilmed spejlglatte. 

Marschen begyndte KI. 1 om Nat
ten og vi naaede først Saggat tn, 
630 om Morgenen. Da vi kom om
bord i Damperen, eriudrer jeg at 
to gennemfrosne Herrer forsøgte at 
omfavne -dens Skorsten. Lyspunkt 
Nr. 1 var to store Glas Madell 
Cognak, som en forstaaelsesfuld 
Herre, selv Fisker, bød paa under 
Rejsen, og Lyspunkt Nr. 2 var ved 
Fremkomsten til Jakkmokk at faa 

"skiftet" og derefter blive modtaget 
af to gode, gamle Jagtkammerater. 

L. 
(Fri'tn Skog och Sj ø). 

••••••••••••••••••••••••• M 

c71verler i 
a1edlems61adel! 

•••••••••••••••••••••••••• 
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Annoncer. l a 200,000 Stk. 

- Ørredyngel 

øjneæg til Salg. el' til Salg fra li')'o,jk, leveret 

I Holstebro sidst i April 
Et mindre Parti Bækørred-Æ~ 

samt et Parti 0jneæg er til Salg, 
For .'jske)·ifOl·eningen 

for Skive Karup Aa, 
(.ræse Mølles )<'JøkerJ. 

Frederikssund. 
Telefon Frederikssund 85. 

Pete'l' Kr. Dttehohn, 
Vredsted pr. Skive. - Tlf. 10, Vredsted. 

i·FÆRIiiGMO·NTEREDE·FisKEREDS·KABER·i 
• • leveres mest fisked ,'gttge og billigst efter Deres · . ~ 

• Bestilling. _ 
• -• : Vaad og Ruser • • • • • 

Sættegarn og Toggergarn • • • 
til Ø""e'd. (;ledder, Brasen. Kal'l,e)'. Suder og ."- borre. • 

Ketschere 
til alt Brugs- og I .. ystfiskel'j 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
Sætlegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
N. t'8s8nvej 137. I,. BINDSLElT

• København F . 

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

Engros Bt Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
- Aborre og Sandart. -

Afregning sendes strax efter hvert Salg. 

Salomon & Sans, 
82, Greenfield Street. 

Commercial Road, 
Direktør J. Salomon. London E I. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

~'iskene afhcntes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jembancstation. 

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

Bjneæu, Y nuel DU Sættefisk i alle Br redarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

cS9~!frJ8K ø am Kullur. 
felegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lundcrslw\'. 

P. Hanl~en &: P. Jurgen:iJen, 
Lunderskov. Telefoll-Adr. 

Lnndet'skov 48. 
Lejrskov 16. 

---------------------~--- -------------------------............................................................................................................. 
i Fiskeridirektør i æ c'7isÆeriinspeÆtør, Magister i 
~ M"orlellsel1J ~ i (3(jt'. 1:øfting, ~ . . . . 
E Vestm,annagade 1, n J:pÆÆes/jofmafltf 3 ~ i . . . . 
i København C. i i flCøfien/javn. i ............................................................................................................. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima øjne_g, 
Yngel og SæHefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt SæHefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmusseu-Kroøh. 
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Indhold: 
Aalefaring. 
Aalens Vandringer'. 
Fiskemarkedet. 
:\lindre xleddelelser. 
Annoncer. 

Aalefaring'. 
PriselI paa Aalefar'ing fra Højer 

Sluse i Søn'derjylland blivet' anta

gelig () Kr, pr. tusind Stk.. Verl 

Bestilling aE støl'l'e Partier vil der 
dog rimeligvis kunne opnaas no

gen HeduHion i denne Pris. 
Red, 

Aalens Vandring-er. 
Som bekendt for/.'tager den dan

ske Stats Undersøgelsesdamper "Da
na" under Dr. p]lil. Sehmidts Le
delse fOl' Tiden et støne Togt til 
Egnen omkring Bel'mudas Øerne, for 

om muligt at finde kønsmodne Aa] 
paa disse Stede,'. I Anledning af 
denne Expedition ha,' det svenske 
FiskeI'iblad "Svensk Fiskeritidning" 
der redigeres af Ernst Hørman, Gø
teborg bragt en lang Artikel, som 

behandler, hvad man til Dat.o ved 
om Alens Vandringer og omtaler 

de Maal, som den danske "Dana" 
Expedition stiller 

Yed YelYillie fra HI', Redaktør 
IIormans Side ser vi os nedenfl'l' i 
Stand til at g't:!IgiHI denne interes
Sttnte Artik"l i Ferskvanrlsfiskeri
bladet med sHmt de meget oply

sende Billeder' som ledsager den. 
Red, 

En langvarig Gæst i vOl'e Hav
bugter og ferske Vande. 

I c\nledning af en storstilet 
dansk Dybhavsexpedition. 

Yore fC'I'ske Vande og Kystom

I'aadcl' ejer' to Viskeal'ter, som van

dre regelhundne. Laksen, som fø
dps i vore ferske Vande, gaar ud 

i Havet fOl' at vokse til, og senere 
Y('lInet' tilhilat> til (lpt VfllHl. hvor npn 

rst AalelarY<.', Il e d <.'r S l Glasaal.J 
(Eitel' Schmidt). 

er udklmkket, fOl' at forny Slægten. 

Aalen der'imod er en Fremmed; 
den kommer tilos, langt, langt 

borte fra som ganske ung, ophol

der sig derefter i VOre Kystomraa
der og i yore ferske Vande til den 

bliver kønsmoden, hvorefter den 
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forlader os for stedse, hvis den da 
ikke bliver fanget i nogen af de 
talrige Fælder, som de slemme Men
nesker lægger ud for den. 

Man kan endnu den Dag i Dag 
møde MenI!esker, som vil vove sin 
Salighed paa, at Aalen føder leven
de Unger og forplanter sig i vore 
ferske Vande. Dette er imidlertid 
ikke saa underligt, thi det er ikke 
saa mange Aar siden, Videnskaben 
var ~Ilnske uvis paa dette Omraade. 

Dermed være dog sagt, at fol' en 
Menneskealder !:liden kunde man de
finitivt nedslaa alle Fantasier om de 
levende Unger. Man havde iagttaget 
de Masser af spæde Aal, som om 
Foraaret vandrede op i vore Flo
der, Aaer og Bække, og man kunde 
paavise Rognen hos de i Legedragt 
iklædte Hunaal, som særlig om Hø
sten fangedes . paa deres Vej fra 
Ferskvandene til Havet og langs 
vore Kyster fra Bottenhavet til den 

Det nordlige atlantiske Oceans Kystomraade. 
De retle Pile uden Hale viser Golfstl'ømmens Retning, de rette Pile med 

Hale betegner Aalelarverne, medens de krogede PUe viser Glasaalens Optræden .. 
Tallene angive Strømmens omtrentlige Hastighed pr. Time. 
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norske Grænse. Man havde fundet, 
at den Rk. k. Blankaal regelmæssigt 
om Høsten vandrede fra Nord til 
Syd og fra øst til Vest langs vor 
østersøkyst. ' 

Først da den internationale Hav
forskning begyndte sit Arbejde i 
1902, tog man fat paa videnskabe
ligt at udforske AaIens Livsgaade. 
Og man havde nu et godt Udgangs
punkt i de Resultater, som skyld
tes et Par italienske Forskere. 

I det strømhvirvlende Messina
stræde Odysseens Scylla og Cha
l'ybdis, havde italienske Fiskere ofte 
paa Strandbredden funden en Slags 
vandklare Smaafisk ca. 6 cm lange 
og som lignede et Pileblad. - De 
fandtes meilem andre Organismer, 
som hvirvledes op fra Dybet og an
toges at være en særskilt Art. - I 
Slutningen af 1890-Tallet underka
stede de italienske Biologer disse 
smaa Dyr en nøjagtig Undersøgelse 
i Akvarier og kunde derved iagt
t'age I.eptocephalidens Forvandling 
til en Aaleunge, en saakaldt Glas
aal. Glasaal af lignende Slags 
havde man ogsaa fundet i Messina
strædet og endvidere var der un
dertiden bleven hvirvlet fuldvoksne 
Blankaal op fra Dybet, og disse 
Blankaal var paa et længere frem
skredent Stadium end dem, vi træf
fer paa i vore Vande. Disse Aal 
karaktiseres .ved endnu større øj
ne og endnu mere udviklede For
plantningsorganer eud vore B1ank
a al. 

I Begyndelsen af dette Aarhun
drede var man saaledes klar over 
at den sydeuropæiske Aal leger i 
Middelhavets Dyb og at den gen
nemgaar en ejendommelig Forvand
lingfra brede, flade, paa Kant svøm
mende Larver (Leptocepbaler) til 

en gennemskinnelig, cylindrisk Aale
unge, af samme Slags, som om F'or
aaret og Sommeren i uhyre Masser 
vandrer op i dIe rindende Vande 
ved Storbritaniens og Frankrigs 
Kyster. 

De italienske Undersøgelser lod 
dog Spørgsmaalet om Aalens virke
lige Livsforhold som Yngel og ved 
Forplantningen ubesvaret. -- Det 
galt derefter om for den internatio
nale Havforskning~kommission om 
at foretage lignende og helst end
nu mere indgaaende Undersøgelser 
for atlantiske Aals Vedkommende. 

Svenskere, Danske og Tyskere har 
gennem Forsøg konstateret, at der 
foregaar en virkelig Aalevandring 
ud af østersøen, men denne Iagt
tagelse bestredes af Fiskerne. Man 
lod da foretage Forsøg med mær: 
kedeAal fra svensk og finsk Side. 
Af disse Aal fangedes der igen et 
mindre Antal, men samtlige havde 
flyttet sig til Bælterne og Kattegat. 
Samtidig dreves der fra dansk Side 
Jagt efter den atlantiske Aals Lar
ver. Det lykkedes ogsaa 1904 at 
fange den første sydvest for Fær
øerne paa 1300 m Dybde. Den Føl
gende Sou\mer fangedes en Mængde 
Aalelarver Sydvest for Irland paa 
vexlende Dybder fra 900 til 1800 
Meter. Aar 1905 kunde den førom
talte Kommission fastslaa, at AaIen 
ikke leger i fersk Vand og ikke i 
østersøen, men kun paa større Dyb. 
der i Havet ved temmelig høj Tem
peratur. 

Hermed var det klaret, at vor 
AaI ligesom de øvrige Aalearter er 
en virkelig Dybvandsfisk, men at 
den under Vækstperioden lever i 
helt grunde, brakt- eller fersk Vand. 

Endnu har man hverken fUR det 
Æg eller fuldt kønsmodne Exam-
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plarer af den atlantiske AaJ. Det 
er overdraget Danskerne at forske 
paa dette Omraade, og de hal' nu i 
et Par Maaneder været i Gang med 
et storstilet Arbejde, som hal' til 
Hensigt at løse de G,aader, som 
endnu omgive vor Aal. For nogle 
Maaneder sidel) forlod en Expedi-

tion med den danske Stats IlY Un
dersøgelsesfartøj "Dana" ullder Le
delse af Dr. Schmidt de hjemlige 
Strande fol' at gennemforske det 
atlabtiske Ocean i et Tidsrum af 
10 Maaneder og donerl fremforalt 
drive aalebiologiske Studier. Siden 
den berømte Challengerexpedition 
var ude i Aaret 11')70, har en fiaa 

omfattende oceanogmfisk: Undersø
gelse, som den nu paabegyndte dan

ske ikke fundet Sted. "Dana" er 
en tidligere engebk Minetrawler 
paa 335 Tons, udrustet med de 
mest moderne Undel'søgelsesredska
ber. Blandt andet medføres en Wire 
paa en svensk Mils Længde, hvormed 
man kan komme ned til de største 

Havdybder med hydrografiske Ap
paratE'r og Fangstredskaber. Den 
nordeuropæiske Ferskvandsaal fore
kommer fra det nordlige Norge til 
~liddelhavet og Nordvestafrika, me
dens den amerikanske Aal optræ
der fra Sydgrønland og Labrador 
til de vestindiske Øer Guyana. Ejen-

ti \ ur LU LIeuel allUllCl llll"ue~! 

Ude i GolfstrømlIlens Yand paa ca. 1000 Meters Dybde, 500 km vest for Ir
land. Den hurtigt udviklede Aal, hvis øjne har faaet Dybhavsfiskens karakte
ristiske Forstørrelse, har tilendebragt Tredjedelen af sin Vandring fra østersøen 
til Legeomraadel i 1\'ærhedel1 af Hermudasøerne. Larverne, paa Vej til Nord
søens Kystomraades Ferskvandsanøb har begyndt at forvandle sig til Glasaal 

dommeligt nok till(!es Anlen ikke i 
de store afrikanske og sydameri
kanske FJouel·. Aarsagen hel til er 

-den, at Ilavomraaderne uoeufol' paa 
1000 m Dyb hal' en lavere Tempe
ratur end 7 GI'. Celsius. 

Saa vidt man hidtil ved, maatte 
nemlig den europæiske Ferskvands
aals Forplantning tinde Sted paa 
mindst 1000 m Dybe med ell salt
holdighed af 35,2 0;00 og mindst 7 
Gr. Temperatur .paa 1000 m Dybde. 
Det er derfor sall dsynligt, at vor 
Aal har sit Forplantningsomraade 

i Sargossahavet, syd fol' llermudas
øerne (se Jordglobeafsnittet, Bil
led :2). Herfra føres Larverne af 

Golfstrømmen nordøst op forbi Stor
britanniens Kyst. Billed 2 viser 
med hvilken omtrentlig Hastighed 
dette sker. l Begyndelsen er denne 
[) km i 1'!men, men aftager tem
melig hurtig og er vesten for Ir
land, 'hvor Dl'. Schmidt fandt de 
første Aalelarver, 400 m pr. Time 
og Nord om Skotland endda klIn 
200 m, medens den Gren af Golf
strømmen, som gaar ind iSkagerak 
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har en Begyndelseshastighed af kun 
70 m i Time!}. 

Efter (j--8 lVIaanede,'s D,'ift fra 
Legepladsen begynder Aalelaverne 
at forvandles til ormeformig, pig
menteret Yngel (GJasa~d), Bil1ed 1, 
hvorved en anselig FOl'mindskning 
af Kropslængden finder Sted. Lar
verne synes ikke at have nogen 
anden selvstændig Bevægelse pnd 
at holde sig paa Kant. Aaleynge
Jen derimod, synes at kæmpe for 
at naa den nærmeste Kyst. Den 
Aaleyngel, som stiger op ved vor 
Vestkyst om. Forsommoren er pig
menteret, d. v. s, har antaget Aalens 
mørke Farve. 

Ml1n kan nu antage at den Glas
aal, som om 'Foraaret i uhyre Mæng
der strømmer op mod Storbritan
niens og Frankrigs Kyster har for
ladt Lcgt>pladscrne omtrent et Aar 
tidligere. Den pigmenterede Aale
yngel ved vor Vestkyst er et Allt' 
oold,'c, Svenske Forskere har kon
stateret, at deline Aaleyngel opn aat' 
4, Aars Alderen, inden den yandrer 
ind 5 østersøen. Aalehannerne 
gaar sjæl dent op i det ferske Vand, 
de bliye yed Kysterne. 

Efter at Aalen har opholdt sig 
et vist Antal Aar ved vore Kyster 
og i vore ferske Vande, anlægger 
de en Vandrings- eller Legedragt. 
De faar en smuk, metallisk Glans 
og Bugsiden bliver aldeles sølv
glinsende, deres kraftige, spidse 
Bugfinner, Kroppens faste og fede 
Bygning og den fænomenale Styrke, 
hvormed Blankaalen overgaar en
hver anden Fisk af samme Størrelse, 
gør dem vel rustede for den an
strængende Rejse til Legepladsen. 

Allerede om Sommeren begiver 
de første sig paa Rejsen og i Høst
maanederne er Trækket i fuld Gang'. 

I et Antal af mange Millioner for
lader ~aa Blankaalene aUe vore til 
Bayot tilgængelige ferske Vande, 
og i de Forhindringer, som paa Ud
vejen til Bayet møder dem i Form 
af Aalekister, Ruser og Bundgarn 
fanges aarJig en Million kg Aal, 
som svat'er til omtrent dobbel t saa. 
mange lodlvider og til en ganske 
betydelig Værdi. 
Under sin Vandring op til de fer
ske Vande arbej der Aaleungen paa 
at trænge frem saa langt, den kan. 
Herved er den i Stand til at over
vinde de utroligste Hindringer. En 
god Regn og det'med Fugtighed i 
Terrænet hjælper den saalede ofte 
til at troonge· helt frem til e liers 
afstængtp ferske \' ande. K Rar den 
som fuldvoksen skal tilbage til Ha
vet igen, kan dette blive besværligt 
nok og tage lang Tid. Saadanne 
Aal bliver Kæmpel'llc paa i kg og 
derover. 

Videnskaben har allerede længe 
grublet over Gulaalen, som lever 
ved vore llavkyster. Man troede 
længe, at det var en anden Slags 
AaI end l:IlankaaIen. Men det er 
fastslaaet, at den førstnævnte er 
vor Ferskvandsaal i VækstdragL 

I Begyndelsen af den lange Rejse 
til Legepladsen forekommer der in. 
gen Besværligheder for de stQre 
Aal. De lader sig lede af sit sæl
somme Instinkt ud af østersøen, 
Kattegat og Skagerak. 

Af de fra svensk Side udførte 
Mærkninger fremgaar det, at Blank
aalen til at begynde med bevæger sig 
med en Hastighed af fra 15-36 
km pr. Døgn. NIed en Middelha
stighed af 27 km pr. Døgn, behøver 
Aalen tre Maaneder for at komme 
fra østersøen til Atlanterhavet straks 
Veet for England. Derefter be gy u-



Ferskvandsfiskeribladet Nr. ti. 

der Besværlighederne under Forud- I 

sætning af at den holder sig i Golf
IItrømmnns Vand. Midtvejs i At
lanterhavet er denne Middelhastig
hed ikke tilstrækkelig til at over
vinde Strømmnns Bevægelse i mod
sat Retning, her m aa .\alen forøge 
sin Fart, og de sidste 1,500 km. 
maa don gaa med en Hastighed af 
mindst 72 km. pr. Døgn, hvis den 
vil komme nogenlunde fremad. Rej
sen tager i hvert Tilfælde et Aar 
fra Skaanes Kyst 

Silled tre viser Aalen paa dens 
lange Rejse ud i Atlanten, hvor 
den møder de i modsat Retning 
drivende Aallarvel' og disses Over
gangsstadier til Glasaal. Dens øjne 
has naaet en overnaturlig Størrelse, 
ogsaa et karakterisk Ken demrer ke 

l)aa dens Egenskab af Dybhavsdyr. 
Forskl'linteressen kOIl centrerer sig 
nu om at fastsll\R Aalens Udvik
lingsstadier fra dette Tidspunkt til 
Larverne optl'æder i Golfstrømvan
det. I hvilken Tilstand kommer 

Aalen frem til Legepladserne? Den 
indtager ingen Fode i et Aarstid 
samtidig med at dens Kræfter an
spændes til det yderste Den maa 
ved Fremkomsten være meget ma

ger, hvilket i Forening med at Køns. 
organerne nu har naaet sin største 
Udvikling maa give Hunaalen et 

afskrækkende Udseende. Og rime
ligvis dør Aalen i denne Opløs
ningstilstand straks efter Gydnin
gen. 

Udsigterne for den danske Eks
pedition til at tinde kønsmodne 
.Aal i Atlanterhavet er vistnok ikke 
store, men det vilde være en værdig 
Slutsten j den Forskerbygning ved
rørende Aalen, som Dr. Schmidt 
il ar opført, hvis det lykkes ham at 

sprede Klarl,ed over disse sidste 
Gaader, som omgiver vor Fersk-
vandsaal. E. H. 

:Fiskemarkedet. 
Bet'lin, 4. April 1922. 

Pris pr, 
50 kg levende døde 

Gedder 1500-2020 1350-1940 Mk. 
Sandart2800-3650 1800-3700 -
Aal 4000-5650 3050 -4800 -
Karper 1200-2800 1000-1950 
Suder 2400--3700 1800 
Brasen 1330-1710 1000--1300 -

Mindre ~f eddelelser. 
Kaptajn A. Sølling. 

Efter et sikkert Forlydende har 
Danmarks Fiskel'iageot i England, 
Kaptajn A, Sølling pall. Grund ;tf 
sin høje Alder indsendt Ansøgning 
om Afsked fra 1. Maj. Vi skal i 
den Anledning i vort Medlemsblad 
for den 1. .M aj fremkomme med 
nogle yderligere Meddelelser om 
denne hetydningsfulde Sag. Red. 

England vil lægge den 
Danske Fiskeriexport Hin

dringer i Vejen. 
Forslag om F'Jrbud mod Fiske

indførsel fra Lande, som yder Stats
tilskud til Fiskerne. 

Ifølge Dansk Fiskeritidende har 
det engelske Underhus Udvalg for 
Fiskerianliggender besluttet at an
befale Vedtagelse l:l.f en Lov, der 
forbyder Indførsel af Fisk fra Lande, 
der yder Statsstøtte til deres Fiskere. 
Efter vort Skøn kan en saadan Be
stemmelse næppe komme til at ram
me de danske Fiskere, idet disse 
ikke i nogensomhelst Retning mod
tager nogen Exportpræmie af den 
'danske Stat. 

Jled. 
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Annoncer. 

-
Ojneæg til Salg. 

1 a 200,000 Stk. 
Ol'redyngel . 

er til Sa.Jg fra t'l·ojk. leveret 

Holstebro sidst i Ardl 
Et mindre Parti Bækøned-Æ\j, 

samt et Parti 0jneæg er til Salg, 
For t'iHkel'it"ol'eningen 

for Skive Karup Aa, 
t.ræse !Iolles Ji'iskeri. 

Frederikssun d. 
Telefon Frederik8~und 85. 

_Peter I{'r. Duelwlrn, 
V,'cdsted pr. Skive, - TIL 10, Vl'cdsted. 

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

F ÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER : 
I(?H']'('S Illest fisl't:cIH~·tige 02' billigst eftPl' lleres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til ,\nl. Heclclel', lial"H~I' og SlIcim', 

Sættegarn og Toggergarn 
til O .... t~d •• ~eddel'. Ilrasen. linl'.tel" SlIdel' ug .-\bol'I'e. • 

Ketschere 
til il It Ih·u"",. og liystfisl,el'j 

Frll Lagt'1' ,,<pIges: Ekstra lJI'ima Net, halllldollnone Ruser, 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 

li. BINnSliKt', Kohenlmvn 1< .. 

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

Engros a Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
- Aborre og Sandart. -

Afr eg n in g sende s strø x: efter h.e rt Søl g. 

Salomon & Sons, 
82, Greenfield Street, 

Commercial Road, 
Direktør J. Salomon. London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ot'redllrter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialyogn paa S~lgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle ,8rredarter 
sam! 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&Jf~iJ~81l Øamllullur. 
Tdegr.·i\dr.: 

P. Jlan.'4cn .f; P •• 1f11"!feniWn, 
Lunderskov. Telefon·Adr. 

Dal1lkuIlllr, 
LUIl!lers),O\', 

I.underskov 41-" 
Lejrskov Hi . 

...................................................... ..... , ............................................... . 
i Jt'iskertllil'ektør ~ i gislieriinspelitør} Magister E . . . . 
i MorteJlSeJI, ~ i t!fjr. J!øjting, ~ 
~ Vestmannayatle J, H .I}pliliesfjolmatld 3 5~ ; 
.~ Københam~ C. ~ i 3Cø6enfjaVll. i ......................................................................................................... ,. ... 

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 køhes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Krollh ... 
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Danmarks Fiskeriagent i England. 
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Tørfluefiske. 
Fiskemarkedet, 
Annoncer. 

Danmarks Fiskeriagent 
i England. 

Ka.pta.jn A. Sølling. 

Som meddelt i sidste. Nummer af 
Ferskvandsfiskerihladet har Dan
marks Fiskeriagent i England, Kap
tajn A. Sølling efter Ansøgning 
fa aet sin Afsked fra den 1. Maj i Aar. 

Kaptajn Sølling, der til Sommer 
fylder 75 Aar, er Søn \tf en Læge 

i Lemvig. Han var som ung Skihs~ 
fører og kom til England i Forhin
delse med Planer om Oprettelse af 
et Selskah, der skulde drive Trawl
fiskeri under Island. 

Som Fiskeriagent har Kajtajn Søl
ling virket i ca. 25 Aar og i den 
Tid udført et godt og samvittigheds
fuldt ArhAjde i Retning af at ud
vikle og fæstne de danske Afsæt
ningsmuligheder paa det engelske 
Fiske-Marked. 

For danske Ferskvandsfiskere har 
den gamle Kaptajn altid været en 
god Mand og hans Initiativ skyld
des det bl. a., at den engelske Aale
yngel i sin Tid fik Indpas i Dan
mark. Vi sender ham derfor ogsaa 
idag vor hjærteligA Tak for godt 
udført Arhejde og haaher, at han 
endnu i adskillige Aar lllaR faa Lov 
til at færdea ihlandt os. 

Med Hensyn til Besættelsen af 
den ledighlevne Stilling som dansk 
Firkeriagent i England, forlyder der 
til Dato intet. Formentlig er det 
Administrationens Hensigt at for
søge, om det danske Gesandtskab 
i London alene kan klare Grejerne, 
efte.rat vort DiplomatI er hleven ind
rettet paa en Hogen anden Maade 
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end tidligere. Vi er dog saa for
mastelige at tro, at Gesandtskabet, 
i en for dansk Fiskeexport saa kri
tisk Situation, som den nuværende, 
let vil komme til at savne den rette 
Sagkundskab derovre, og at Udnæv
nelsen af en habil Fiskerimand i 
Kaptajn Søllings Sted derfor maa 
betragtes som værende af stor Be
tydning for dansk Fiskeri. 

Red. 

. De nye Godstakster. 
Nedsættelsen andrager fra 121/2 

til 25 pct. 

For letfordærvelige Varm'B Ved
kommende vender man tilbage til 
den gamle Bestemmelse, at der for 
Stykgodsforsendelser af saadanne 
Varer paa hvidt Fragtbrev (Ilgods
befordring) regnes Fragt efte'r Takst 
3. den nedsatte Stykgodsfragt, for 
Partier paa mindst 500 kg, medens 
der nu altid betales efter Takst 2, 
den dyreste Fragtgodstakst, uanset 
V ægtmæn gd en. 

For fersk Fisk paa rødt Fragt
brev (Ekspresgodsbefordring) sker 
der den Ændring, at Fragten for 
Fremtiden regnes efter Takst 1 (al
mindelig Ildgodstakst) uden 50 pCt.s 
Tillæg. 

Overvintring af Dam
fisk. 

I Tidsskrift for Stuekt~ltm' for d. 
17. Ii'ebruar skrives følgende: 

De store Guldfisk og Guldemder 
i Tivolis Akvarier har efter Med
delelse fra Hr. Heinze, Leder af 
Akvarierne, været der i ca. 12 Aar, 
Om Vinteren er Akvarierne tomme, 

og Fiskene "ligger da paa Landet", 
idet de anbringes i et Gadekær 
noget fra København. 

"Hvad gør De naar, det fryser?" 
spurgte vi Hr. IIeinze, "hugger De 
Hul paa Isen?" 

"Hugger man Hul paa Isen i en 
mindre Dam", sagde Hr. Heinze, 
"maa man hele Tiden holde Hullet 
frit for Grødis, da man ellers resi
kerer, at ]i'iskene staar i Hullet og 
faar Is i Gællerne, der derfor fry
ser, saa at det bliver deres sikre 
Død. Jeg hjælper mig paa en an
den Maade. Nogle Alen fra Land 
anbringer jeg i hver Ende af Dam
men i et Hul i Isen et Knippe al
mindelige Tagrør, hvoraf Toppene 
er skaaret, samlede med et Styklw 
Staaltraad og helastede forneden 
med nogle tilbnndne Sten, saaledes 
at Knippet staar ret op i Hullet. 
Inde i Rørene fryser Vandet ikke, 
og de to Knipller virker derfor som 
Skorstt'ne, hvorigennem den skade
lige Gasluft forsvinder." 

Og paa den ~1aade er det gaaet 
godt? "Ja, hidtil da", svarede Hr. 
Heinze. Det var før den stæt'ke 
Frost begYl}dte. Forhaabentlig har 
den ingen Ulykke lavet. 

Selvom en Dam bundfryser er 
forøvrigt alt Haab om at redde Fi
skene ikke ude. Man har haft mange 
Eksempler paa, at Guldfisk, der var 
frosne fast i Isen, ved langsom Op
tøning er kommen til Live. 

Klogskab hos Fiskene. 
Hr. Heinze fortaltfl et interessant 

Eksempel paa, at Fiskene husker 
godt og kan gøre sig gjorte Erfa
ringer til Gode. De foran nævnte 
Fisk bliver om Foraaret, naar de 
skal ind i Tivoli, fanget llled Vaad, 
der trækkes gennem Dammen. De 
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første Par Aar gik det meget nemt, 
blot ved et eneste Drag var alle 
Fiskene i »Kalven", \): Posen paa 
Vaadets Midte. Men efter nogle 
Aars Forløb gik det ikke saalede!! 
tiL Fiskene kendte nu Vaadet, gik 
un der det, lagde sig flade paa Bun
den, mens det kørte hen over dem 

""-
eller sprang som sidste Redning til-
bage over det. Efter første Drag 
var derfor næsten ingcfl Fisk i Kal~ 
ven. Hr. Heinze pudsede dem da 
af ved at lade· et andet Vaad gaa 
lige efter det første. Naar de tror 
at have klaret sig for det første 
og fal'er tilbage i alle Retninger, 
løber de lige paa Vaad Nr. 2 og 
fanges der, da de ikke endnu er 
rrlf~d paa at lave den samme Ma
nøvre om igen. Men det bliver 
maaske dertil, at der skal et tredie 
Vaad til. Denne Fangst sker jo 
kult Em Gang om Aaret, hvilket vi
ser, at Fiskene husker godt. 

Tørfluefiske. 
Foredrag paa Norsk Jæger- og Fisker
forening høstmøde 13. december 1921 

av lngeniøl' Ingvald Magnus. 

Der findes i engelsk literatur en 
mængde bøker over fluefiske, og 
nogen av disse er saa udmerket, 
at de for alle tider vil staa som 
lysende stjerner for den som søker 
raad, veiledning og glæde for den 
hobby, han elsker. - Har man læst 
de bedste av disse bøker, føler man 
en personlighetens magt, og man 
føler ogsaa, at forfatteren ikke skri
ver om alt det, han vet, men om 
det, han vet bedst. Av de bøker 
jeg har læst, anser jeg den som 
Sir Edward Grey fornylig skrev: 
"Fly-Fishing" for den allerbedste. 
Boken er saavel fra formens som 

indholdets side enestaaende. Og 
naar den er blit saa udmerket, er 
det fordi Edward Grey tænker paa en 
anden og bedre maate end 6e fle
ste andre mennesker. -

Det at kunne fiske sportsmæssig 
med flue efter ørret og laks er et 
kostelig eie for den, som forstaar 
og kan deL Det er det aandelige 
og legemlige arbejde i smukke om
givelser, der bærer frem til det maal, 
som kun den av Gud benaadede fi· 
sker naar. -

Det at fiske med flue er ikke at 
utføre en slagters gjerning, men at 
ta det liv, som kun en spillende 
stang i en levende haand kan gjøre. 
Jeg tror med sandhet at kunne sie, 
at fiske med flue er uten sammen
ljgning den bedste og mest henri
vende og livgivende sport som 
mænd av alle aldre kan hengi sig til. 

Fisket med tørfiue kommer fra 
Ji3ngland, og det fortælles, at der 
for ca. 50 aar siden levet en fransk
mand "Mazzoni", som var lærer i 
England, og han er vistnok den, 
som først fisket med tørflue. Han 
laget sine flller selv, og han hæv
det, at filler maatte Hyte; ti det 
gjorde de naturlige, naar de danset 
nedover strykene eJ.ler badet sig 
paa de stille kulper. - For at faa 
fluerne til at flyt e laget Mazzoni 
vingene av oljet silketøj, som han 
kun de faa i alle farver. --

Denne primitive fabrikation har 
man forlængst forlatt, men man ser 
dog en eller. anden sjælden gang 
kunstige flytefluer, der har præpa
rerte vinger. - Nutildags lage!'! 
aller flller av fjær og bust, og jeg 
skal senere vise nogle lysbilleder 
av de mest almindelige flytefluer el
ler tørflIler. Mønstrene eller mo
dellerne for disse er hentet fra de 

• 
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levende fluer, som ivrige fiskere hal: 
fanget ved elvene i England. 

Alle tørflller er ifølge deres hruk 
laget pafl, øiekroker, saa man let 
kan bytte ut fluen og da enten for
di den er blit gjennemvaat eller 
fordi man ønsker at bruke en anden. 
Her vil jeg benytte ariledningen til 
at si: Kjøp aldrig fluer med fast 
gut, det er kun til fordel for sæl
geren, medens det er økonomisk 
ruin for fiskeren. Gutten blir nem
lig efter nogen tid mør og rotten, 
og en god dag maa man kaste en 
masse flner uten at ha brukt dem 
en eneste gang. 

Læg endelig den eller de gutli
ner, som De skal bruke, i en fug
tig "gutboks" allerede dagen i for
veien. Den blir da myk og god til 
den skal bmkes. Naar fluen er 
bundet fast, maa De. dra godt i 
gutlinen for aL prøve om knnten er 
god og om guten er stærk. Man 
maa altid forutsætte, at man faar 
stor fisk, og da maa redskapen hol
de det, den kan. Kasser da uten 
betænkning det, som ikke er sterkt 
og godt, og klip gutten ren der, 
hvor fluen skal bindes fast. 

De fleste gutlinel' er farvet lyse
blaa. Jeg vil helst ha dem saa 
mørke som mulig, ti et gam
melt ord sier: En hest har et saa 
godt syn, at den kan se en hvit 
traad paa lJunden av en vandpyt; 
men en bjørn ser en sort traad paa 
bunden av en vandpyt. Jo mørkere 
gutten er, desto vanskeligere ser 
fisken den, og det er fiskens syn, 
man maa være mest bange for, ti 
det er udmerket. Hørselen derimot 
er yderst daarlig. Bestemmer man 
sig for at farve gutten rigtig mørk, 
maa man være meget forsigtig saa 
man ikke brukel' fanestof som ode-

lægger guttens styrke. Jeg fik i sin 
tid fn professol' lUiber i Tl'Oorlhjem 
en mørkeblaa væske netop for dette 
Øjemed, og den val' udmerket i alle 
dele. Hvad det var, hal' ,jeg aldrig 
faat at vite. 

Tørfluefisket er ikke væsentlig for
skjellig fra fisket med vaatflue. Man 
benytter det samme redskap, det 
er kun maaten at bruke disse paa, 
og maaten at fiske elvp.n paa, del' 
er forskjellig. 

Ved fisl,et med vaat Flue begyn
der man altid øvest i hølen, og 
gaal" nedover, ved tørfluefisket gaal' 
man den motsatte veL Forskjellen 
mellem torfluer eller flytefluel' og 
vltatfiuer eller synkefluer ligger i 
selve ordet. Det er' ingen kunst 
at faa tørfluen til at fllyte, men 
kunsten el' at faa den til at fly te 
paa en slik maate, at fisken tal' 
den. 

Man begynder ved hølens nedre 
ende og da først m*?d en tøm, der 
ikke er længere end at den række 
ut til der, hvor Elven begynder at 
bH dyp, ti der staar fisken. Man 
kaster da fluen ll10tsirøms, saa den 
akkurat naarder man vil den skal 
falde. StI'ømmen tal' den saa med 
sig, og alt eftersom tluen rel\Or ned
over haler man ind paa tommen, 
saa der inge!,! stor slak blil'. N aar 
fluen staar l'et ut for en, har tøm
men sin korteste længde, og alt 
eftersom fluen reker nedover maa 
man gi lidt tøm, indtil tømmen er 
helt ute, og da har en øvet fisker 
beregnet at fluen akkurat par væ
ret saa langt nede i kulpen, som 
han tror der staar tisk. Nu tal' 
man tømmen ind og gjøl' et nyt 
kast, idet man gir en smule mere 
tøm, 1 111 eller saa, kaster fluen at· 
ter ut og gjentar det samme som 
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forrige gang. Under den hele tid 
hal' man nøje fulgt fluen paa dens 
vei, og det er en ufravigelig regel, 
at ser man ikke fluen den hele tid, 
maa man øjeblikkelig gjøre kastet 
om igjen, ti det er om at gjøre at 
se tisken, naar den slaar efter fluen. 
Saken er at en sjøørret eller en 
anden ørret tal' fluen paa en gan
ske anden maate end laksen. Denne 
gaar i en buE'! efter fluen og den 
tar Huen i buens højeste punkt. 
Laksen har herved fart nedover, 
idet han tar tluen, og derved dri
ver den krogen fast i sig et eller 
andet stod i kjæften. 0rreten tar 
derimod flytefluen i en opadgaa
ende bevægelse, og idet han har 
tat tluen, er der et øieblik hvor 
denne ligger løs i munden pan-den. 
Og da gjælder det at slaa .rask til 
med stangen, saa krogen tar tak. 
Ser man at det er en stor flsk, maa 
man ikke slaa for rask til. Selv
følgelig er det ørretens hensigt at 
gaa ned med fluen, meu før det 
sker, kan fluen være faldt lId av 
m,unden paa den. En tøl'flnetisker 
har rik erfaring for dette, og slaar 
man ikke til i det rette øieblik, 
gaar som Regel Udan sin glade 
vei, og han kommer ikke mere igjen 
den dag. 

Er tærrænforholdene slik, at det 
er umulig at fiske i højen neden
fra, maa man begynde ovenfra. 
.Man maa da kaste mere eller 
mindre paa skraa langs elven. Ka
stene bH r hyppigere og fluens fiy
vevej kun ganske kort for hver 
gang. At fiske under slike forhold 
er ganske vanskelig, og for at faa 
en smule flyvevei for fluen maa man, 
idet ~ømmen næsten er helt ute 
nykke igjen en liten smuJe med 
stangen, man faar da fluen tilbake 

nogle faa meter og samtidig en buk 
paa tømmen. Fluens flylevei b lir 
da nøiagtig saa lang som buken 
og det man kan gi ved at sænke 
stangen og strække armen og krop
pen, 

Det følger av sig selv, at man 
til tørfluefisket kun kan anvende en 
enhaandsstallg med tynd tøm og 
tynd gut, ti der skal jo ikke stor 
tyngde til, før fluen blir dl'ad un
der. Det er ogsaa av den grund, 
at der kun maa være ganske svak 
strøm, saa vandet ikke kan fna tak 
i tømmen og dra den undel'. 

Er man saa heldig at ha anled
ning til at fiske j eu sjøøl'retelv, 
hvor der gaar stor fisk, kan man 
ikke ønske sig en mere spændende 
sport end at baske med en tisk pall. 
4-f) kg, der hænger i en tynd gut 
fra en enhaalldsstang. Man skal 
ha fisket temm~lig meget, før man 
kan klare et slikt basketag. Ar
beidet med fisken efter at den hæn
ger fast er det samme med tørfllle 
som ved vaatflue, Det er kun det 
arbeide som gaar forut, der er for 
skjellig og som er sall. meget mor
sommere, fordi det el' saa meget 
vanskeligere. 

Den første betingelse for tørflue
fisket er at man har et godt red
skap ;. man maa helst ha den beds t 
mulige stang, og det raad vil jeg 
gi alle begyndere: Kjøp aldrig stang 
paa egen haand, men gaa til en 
flink fisker og be ham gjøre det; ti 
for en fisker er det det morsomllte 
han vet at kjøpe stang til sig selv 
og det næst mursomste at kjøpe til 
en anden kOllf; ,/fre i Norge". Den 
tøm man bruker maa være rund, 
glat og helt vandtæt. Den maa 
ogsaa helst være jevn tyk, alhaa 
ikke med avtagende tykkelse mot 
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enden (tapered) ~lik som englæn
derne sværmer for. I motvinder el' 
det næsten ugjørlig at faa ea slik 
tapered line ut, ti den er ikke i 
besiddelse av den masse som maa 
til fol' at gi den tilstl'æk kelig træg
het, eller levende kraft. Man faar 
linens største masse ved stangens 
top, og det el' jo helt statisk urig
tig, Man vil saaledes altid se, at 
de par sidste meter av linen vil 
ligge i Slange bugtninger i luften. 
Dette gjor, at man ikke kan være 
sikker pad at faa fluen der man vil 
ha den. At man i England helst vil 

ha "tapered" line, er en naturlig 
følge av al fisken del' el' meget sky, 
og det dedor gjælder at ha saa 
tynd line og gut som man tør 
brukc. Gutten maa ikke være for 
tynd, og av Flllerbedste kvalitet og 
jevniyk i sin lleIe længde. Man 
behøver da ikke at være ængstelig 
for at de store suggene skal slaa 
paa, ti klarer fiskeren stangen, sall, 
grejer ~ok gutten det den skal. 
Kjøp alddg for mange gutliner ad 
gangen, ti blir den gammel, blir 
den daarlig. Har De raad saa kjøp 
den allCl'bedste engelsk forarbeidede 
"split Bambo" 10 101/2 JoL De 
angre det aldrig, Kjøp iutet andet 
fabrikat, ti det holder ikke lIlaal 
.Teg skal med en gang si htt om 
fiskestangen, og da begrænse mig 

til "split Dambo" og "Greanhead" 
stangen, 

Split Bambo-stangen lages enten 
med G- eller S·kantet tversniL De 
li-kantede er de billigste, fordi de 
enkelte cirkelsektol'er gaar sammen 
i centrene. - Ved denne konstruk
tion benyttes da bambusmaterialets 
hele tversnit, og man faar med den 
del av røret, hvis struktur ikke er 
deu tætteste, idet denne ligger ut 

mot l'ørerts yterflate. Ved det ti
kantede pI'ofil benytter man som 
regel den saakaldte "double bui/t" 
-type, hvor man har anledning til 
kun at benytte den allerbedste og 
tættest voksede del af bambusrøret 
Det haandverksmæssige arbeide er 
om ikke van'3keligere saa dog mere 
møisommelig, det tar tid og det 
koster penge. - De enkdte cirkel
sektorer limes sall. samlllen llJed en 
speciel sort lim, der er ikke el' op
løselig i vand (('ggehvitlim), og naal' 
det er gjol't, surres stangen, d. Y. s, 
den bandageres med surringer av 
silketraad. Disse bandager kan ha 
indbyrdes større eller mindre av
stand. Jo mindre desto bedre. Ban
dageringen har til hensigt at gjøt'e 
stangen sterkere, men desuten bi
drar de til at overføre de paakjen
dinger stalIgen faar pall. en jævnere 
maate eftet' hele stangens længde. 

Split Bambo-stangen utføt'es og
saa med en staalcenter, d. v. s, der 
anbringes en konisk staalstang i 
stangens midtakse. Denne staal
stang er av det. aJlprbedste staal 
og den kan, før denne sættes iud 
i stangen, vikles sammen som 'en 
fjer og igjen slippes, uten at den 
har forandret sig det mindste, Den
ne staalkjerne styrker stangen Ull1aa
delig, og har man anledning til at 
fiske fisk paa 4-5-6 kg, bør man 
uten betænkning anskaffe en slik 
stang. 

Do stænger som almindeligst bru
ges, er de som er laget av green
heart. De kan være udmerket og 
de kan vare i mange aar, men hvor 
omhyggelig end materialet er utsokt, 
blir der altid en sikkerhetsfaktor 
som mangler, men som aldrig mang
ler ved en split Bambo-stang. Green
heartstangen er altid l;lilligere end 
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en split Bam bo-stang, og det er 

det som gjøl' at greenheartstangen 
er saa meget mere almindelig, Om

end elasticiteten kan være udmær

ket, har den dog den mangel, at 
den er sen, d. v. 8. at det tal' læn
gere tid fOl" en bøiet greenheart
stang at komme tilbake til sin ret
linede form ved en pludselig av

lastning end tilfældet er med en 

split Bambo. 

Ifiskemarkedet. 

(Sluttet. ) 

Gammelstrand. 
Øre pi'. kg Eu gros 
Aal 3,00 
Laks 7.00 
Gedder 2,50 

Co. 

En detail 
3,GO 
8,00 
3,10 

London. 
Salomonsen & 
AaI, smaa 

- mellem 
'- store 

Laks 

14-20 sh. draften 
20-30 " 
27 -33 ~ 
3 sh. 6 d. Pundet. 

(Dansk Fiskeritidende) . 

... ~, ••.......................•............•....... : 
FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fisked"gtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal. «,ledder, I{arpel' og Suder, 

Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørred, Hedder, Brasen. liarpel', Snder og Alun'I'e. • 
• : Ketschere 
: til alt Brugs- og I .. ystfiskeri • 
: Fra Lagel' sælges: Ekstra prima Net, haandbundJle Ruser, 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
: N. I<'RSRnyeJ' J37. L. BINDSLEV. KobenhRyn 1< .. • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Engros &. Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
- Aborre og Sandart. -

A f r e g n i n g s e n d e s s t r a x ef t e r h", e r t S a I go 

Salomon & Sons, 
82, Greenfield Street, 

Commercial Råad, 
Direktør J. Salomou. London E lo 
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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 J ernbanesLatioll. 

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

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

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&U~9rJ86 f/)am6ultur. 
felegl' .. A<lj'. : 
Dam kulLut, 
Lunderskov. 

P. LIansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov, Teleron-Adr. 

Luntlerslwv 48. 
Lejrskov 16. 

,--"------"~~-,--------".~---,,,-~ .. _----,,,--
.i •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

f Ji'iskerllUrektfJ1' i i fTisÆeriinapelilør, fJYlagisler i 
~ lIfortell8eJl~ i ~ (3fj1'. L:øfting, ~ 
i Vest'lnannagatle1, æ ~ .eplilies6olmalfe :I 8l i . . . . . 
i J(øbenhalln c. i i 27<ø6en6avn. 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. 

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

J. C. Christensen. 

T -k, i s ri1l Bill/trykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Krogh. ,'n. ,/:);, 
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Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

R€daktion og Kontor: Dr. 'phil. Hojfmellet', Sorø. 7 elefon 24. 

ludmeldeise.' i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

Bestyrelsen. Aarskolllingent 6 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

,. Nr: JO, ·1 15. lUaj. 'I 1922. 

(udl.ohl: 
Aaleraring! 
Gassygdoll1 hos Fiskene. 
Nyt Professoral. 
Sol fisken, 
Fiskemarkedel. 
Tørfluefiske. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Aalefaringen ! 
I M alldngs den 8. Maj viste Aale

faringen sig for første Gang iaaI' 
ved Højer Sluse i Sønderjylland. 
Nu mangler vi kun lidt Varme og 
vestlige Vinde, for at Opgangen 
rigtig kan tage Fart! 

Bed. 

Gassygdom hos Fiskene. 
Af Prof. Marianne Plelm, Biol. Forsøgs

station, Miillchen. 

Ved stærk Hede om Sommeren 
hænder det ofte, at Fiskene i Dam
mene pludselig dør i Massevis. Un
dertiden kan dette skyldes fordær
vet Foder - dette gælder særlig 
hvor det drejer sig om 0rredfisk 
eller hvis man har med Karper at 
gøre kan det skyldes Forraad
nelse i Goollerne, foraarsaget af. en 
Traadsvamp, som gennem borer Gæl-

lernes Blodaarer. De her nævnte 
Sygdomme forløbt>r dog langsom
mere. Hvis det er utlelukket, at 
Dødeligheden kan skyldes de nævnte 
Aarsager og man har forvisset sig 
om, at der ingen Giftstoffer bliver 
ledet ind i Fiskevandet, saa plejer 
man ganske naturligt at tænke at 
Aarsagen maa skyldes Iltmangel i 
Vandet. Varmt Vand indeholder 
mindre Ilt end koldt, og Fiskene 
trænger til mere Ilt i Varmen end 
i Kulden; naar dertil kommer, at 
Forraadnelsesprocesserne forbruger 
Ilt, og at disse i Varmen er sær
lig livlige, saa forstaar man, at 
Massedød paa Grund af Iltmangel 
om Sommeren er ret almindelig. 

Næppe har man imidlertid tænkt 
sig, at Overmætning med Ilt kan in
deholde en Fare for Fiskene. Nyere 
Undersøgelser har imidlertid vist, 
at det ikke er usandsynligt, at den
ne Fare ikke saa ganske sjældent 
opstaarj man bør derfor ogsaa have 
sin Opmærksomhed henvendt her
paa. I Damme med stærk Plante
vækst, særlig i saadannc hvor der 
findes mange Alger, finder der Tid 
efter anden en enorm Iltudvikling 
Sted. 

lItfan ser Luften stige op i Blæ
rer, de hæver Algernasserne til Over-
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fladen; hvis man rører deri, saa 
skummer Vandet ligefrem, som 
om det var en kulsyreholdig V æ
ske. 

Derved bliver Vandet overmættet; 
det optager for on kortere Tid mere 
Ilt, end det ved den øjeblikkelige 
Temperatur kan fastholde. Saale
des er til Eks. Vandet mættet ved 
10 Gr. C., naar det pr. Liter inde
holder 7,87 cm3 Ilt; ved 20 Gr. C. 
optager d(jt kun 6,36 cm 3 Luft pr. 
Liter. Ved Planternes stærke Stof
veksling kan Indholdet af Ilt, imid
lertid stige til det tredobbelte ! 

En let Overmætning af Ilt har 
ingen uheldige Følger for Fiskebe
standen; ved en større Overmæt
ning tager de derimod Skade. Da 
gaar der mere Ilt over i deres Blod, 
end Vævene har Brug for; naar 
der sall. ydermere kommer en stær
kere Temperaturstigning til, saa ud
skiller Ilten sig i Blodet som smaa 
Blærer, disse Blærer kan ødelægge 
de fine Blodaarer i Gællerne eller 
de kan samle sig i Hjertet, derved 
opstaar en "Gasembolie", som i Lø
bet af kort Tid dræber Fisken. -
Det er. imidlertid ikke altid at disse 
Gas- eller Luftblærer danner sig 
paa de farligste Steder; hyppigt 
optræder de i Hudvævet, saaledes 
er det ikke sjældent, at man kan se 
dem i Finnerne; større Blærer hn 
ogsaa samle sig i Hovedhuden, i Mun
dens Slimhinder, under øjnene 
med Forkærlighed - i Øjenhulerne 1 
Derved bliver ø.inene pressede langt 
frem (Exophtalmus). Hvis Blærerne 
kun optræder i de ydre Væv, saa er 
der ingen Fare for Fiskens Liv; 
bringer man saadanne Fisk i koldt 
Vand, saa er de snart raske igen. 

En meget bekendt praktisk Fi
skeopdrætter Hr. Weber i Liitgen-

rode har gjordt følgende Iagttagel
ser angaaende denne Sag. Hr. \Ve
bel' bemærkede, at hans 0rredyngel 
døde som Følge af Gllsblæresygdom, 
naal' han paa varme Dage lukkede 
for Tilløbet til Dammen nogle Ti
mers Tid. Saasnart Tilløbet atter 
fungerede, hørte Dødeligheden op. 
Ved kemisk Undersøgelse kunde 
det konstateres, at der under saa
dånne Forhold dannede sig et me
get stort Iltoverskud i Vandet, me
dens dette aftog, saasnart Tilløbet 
aabnedes - altsaa ganske overens
stemmende med Dødeligheden blandt 
Dammens Fisk. I en tæt ved lig
gende Dam med stadigt Vandtilløb 
var, under iøvrigt samme Betingel
ser, alt i den bedste Orden. Del' 
var derfor ingen Tvivl 0111 AaI'sagen 
til den pludselige Dødelighed mel
lem Fiskene i de Damme, del' havde 
for ringe Gennemløb. 

Det er ikke sall, sjeldent, at man 
hører Fiskeopdrættere udtale S0111 

deres Mening, at en stor Algebe
stand i Dammene er skadelig for 
Fiskeyngelen; en nøjere U ndersø
gelse af dette Spørgsmaal forelig
ger dog ikke endnu. Højst sand
synligt er det dog, at vi ofte under 
saadanne Forhold bar med et 
Overskud af Ilt i Vandet at gøre; 
i saadanneTilfælde vil man ved 
nøjere Undersøgelse hos de fleste 
af Fiskene finde smaa Gas- eller 
Luftblærer under deres Hud. 
Nogle af Fiskene vil ogsaa plud
selig dø af Embolie, uden at nogen 
ydre Symptomer peger derpaa. 

(Allg. Fisch·Zeitung). 

Nyt Professorat. 
Dl'. phil. \Vesenberg-Lund er 

blevet udnævnt tE Prof. ekstraor· 
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dinarius i Ferskvandsbiologi ved 
Københavns Universitet. 

Den ny Professor ble'! Magister 
1893 og 1899 Dr. phiL 

Hans vigtigste Arbejde er hans 
Doktordisputats om Hjuldyrene, end
videre "Biologiske Studier over 
Fel'skvandsbryozor" 1897, hans ba
nebrydende Arbejde: "De danske 
Søers Plankton" 1904-08, det smuk· 
ke Værk: "Insektlivet i de ferske 
Vande" 1915, hans Nyudgave af 
Bergsøe: "Fra Mark og Skov" 1915 

16. Elldelig har han udgivet et 
Værk om "Vore hjemlige Malaria· 
myg". 

Red. 

Solfisken. 
Man kan holde Akvariefisk for 

at faa dem til at yngle, eller man 
kan holde smukke og ejendomme
lige Racefisk som Slørhaler. Men 
man kan ogsaa anskaffe sig et Par 
Fisk, ligesom man f. Eks. køber en 
Papegøje eller en Hund, holde dem 
Aa,r· for Aar, hver Dag fodre dem 
og se dem vokse op til sande Pragt
fisk, der for hele Familien bliver 
ligesom Personer, der hører med 
til Husstanden. Vil man have et 
saadant Par Fisk, finder man næppe 
nogen bedre end Solfisken. 

Den, der kun kender de smaa graa, 
lidt grønblaa skinnende Solfisk, ved 
slet ikke, hvilke Pragtfisk de vok
ser op til. I den herligste Farve
sammensmelten skinner den voksne 
Solfisk med blaaligt sølvglinsende, 
røde, brune og sorte Smaapletter 
med søgrønnc og mørke Tværbaand 
og en stOl' lysende rød, sort om
randet Plet paa Gællelaaget, og 
med orangerødt Bryst og Strube. 
Og der er det gode ved den, at 

den ikke skal have Varme for at 
vise sin Pragt, den er ligesaa haard· 
før som Guldfisken, taget op af et 
Koldtvandsakvarium skinner den 
som nogen Varmtvandsfisk. 

I Akvarierne i :loologisk Have 
gik der i sin Tid saadanne Pragt
numre, der slog alle de andre Fisk, 
ogsaa paa Fiskeriudstillingen paa 
Islands Brygge var der af en svensk 
Fiskeklækningsanstalt udstillet store 
Solfisk . 

Det er en Rovfiisk, hvilket net
op gør den interessant, fordi den 
saa altid er agtpaagivende og stil
ler bag Akvarieruden for" at se, om 
der vanker noget. I det Fri kan 
den blive ca. 15 cm lang, i Akva
riet opnaar den efter Aars Forløb 
en Længde af 10-12 cm. Med 
Tiden mas. man saaledes have et 
temmdig rummeligt Akvarium til 
den. Og et saadant "Salonakva
rium" -- uden Opvarmning og Gen· 
nemluftning - med en fin Kultur 
ar maaske sjældnere Vandplanter 
og to tre store Solfisk, som man 
har haft i en Hække Aar, er en 
Pryd i Hjemmet og interesserer 
stærkt alle Familiens Medlemmer. 

Man maa se at faa Solfisk af 
samme Størrelse, da de større vil 
kujonere de mindre. Der er intet 
ydre Tegn paa Kønnene, uden for 
saa vidt Hunnen hos de voksne er 
lidt maattere farvet. Om det er et 
Par har forøvrigt mindre at sige, 
da man hidtil ikke har faaet Sol
fisken til at yngle i Akvarium. 

De tyske Opdrættere faar deri
mod Masser af Yngel af den, naar 
de sætter den i store Bækkener 
eller endog ud i Damme; i Tysk
land var den før Krigen ligefrem 
en Damfisk og Ungerne kunde da 
her købes for 25 øre. Den er ud~ 
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sat i ,flere tyske Floder f. Eks. i 
Rhinen, og holder sig her; men 
man har ;fortrudt dette Skridt, da 
den som Madfisk er lidet værd, og 
gør Skade ved at fortære nyttige 
Fisks Rogn. - Dens Hjemstavn er 
Nordamerika, hvor den er vidt ud
bredt og Genstand for et ivrigt 
Søndagsfiskeri. 

Dens Ynglemaade er forøvrigt in
teressant. Hannen renser en stor 
Plads, idet Sandet skubbes op som 
en Ring rundt om den, o"g her læg
ges Æggene, som han bevogter; 
ogsaa de fremkomne Unger vogter 
han. 

Den indskrænkede Plads i et Akva
rium er formentlig en af Aarsa~ 
gerne til, at Solfiskene ikke vil lege 
her; Ithi Redeplad sen er 11/2-2 m 
i Omkreds. Har man et Par ældre 
Solfisk og fodrer dem godt, var 
det ikke umuligt, at man kunde faa 
Held til at se dem yngle. 

O. L. 
(Sluekult ur). 

Fiskmnark ed et. 
G ammelstrarnl. 

Prserne er i 01'e pr. kg 
en gros en detail 

Aal 3,00 3,60 
Laks 5,00 6,00 
Gedder 2,50 0,00 

London. 
Herom skriver E. L. Salomon

sen & Co. den 2. :\laj: 
Aalemm"kedet har været meget langt 

nede; her kom saada-nne Masser af Aal 
til et Marked, som allerede var fuldt, 
ut Priserne gik i Stykker, som de altid 
gør i saadanne Tilfælde, men da der 
i Maudagsbaaden var langt mindre FOl
syning gik de op igen temmelig hur
tigt, og vi forudser en Opgang paa 
Torsdag igen. 

Ferskvandsfisk er det nu ikke helt 
godt med igen, den lUan jo ikke sælges 
her før den 113 •• TUlli, lIlen i .TødekYarte-

ret solgtes den rask væk alligevel, og 
det kunde man jo ikke se paa. saa vi 
solgte ogsaa, hvad der kommen nu 
ser det ud til, at Autoriteterne vil skride 
ind, saa sendes, maa det forslaas, at 
det el" paa Senderens eget Ansvar, og 
mulig VII den blive konfiskeret. Der 
bliver en ~Mand stævnet paa Torsdag 
for at sælge denne Vare, og af Resul
tatet vil det afhænge, hvad der maa og 
ikke maa gøres. 

(Dansk Fiskeritidende). 

Berlin. 
Prisen for 50 kg 

levende døde 
Gedder lf>00-3050 1300-2250 M. 

Sandart 4050 1900-4050 -

Aal 3600-3850 3000-3550-

Karper 1800-3250 12(iO-1950-

Suder 2250- 4200 2300 

Paris. 
Paris har for Tiden meget høje 

Fiskepl'iser. I Midten af April var 
Priserne for døde Fisk følgEmde : 

Store Gedder 4l/~-J Frank pr. kg 

Aborre 3-4 
Brasen 2,25--·5,30-
Store Aal 5 -6 
S:tndart 5 ~li 

Snder 3 --4 
Karper 2l/~- 4 
Laks 20 -22 

Paa samme Tid kostede levende 
Fisk: 
Karper 5-7 Frank pr. kg 
Aal G-IO -

(Fischerei-Zeitung). 

Tørfluefiske. 
FOl'edrag paa N01'sk .Tæger- og Fisker· 
forening høstmøde 13. deeember 1921 

av IngeniOl' I n g y a l d M il g Il n s. 
(Sluttet). 

Det, at bruke stangen er den 
store kunst, det tal' 1 ang tid at lære 
(lette, og der er mange som aldrig 
lærer det. - Efter et eller to a~rs 
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intens øvelse kan man komme saa 
langt, at man kaste saa nogenlunde 
bn, men fuldkommenhe' naar man 
først efter mange aars praksis. Den 
første botingelse fol' at kunne lære 
at kaste er, at man forstaar at faa 
de plastiske og myke bevægelser i 
stangen. Haandledet maa være mykt 
samtidig med, at der er tilstrække
lig fasthed i bevægelsen. For at 
kunne klare de lange kast, kræves 
der betydelig styrke, og man maa have 
et 'sikkert øie for at faa fluen der 
man vil ha den. Tøm og flue maa 
falde mykt paa vandet, og hvor 
flink fisker man end er, opnaar man 
aldrig dette ute n med en første 
klasses stang. Jeg vil paaslaa, at 
det er det største sludder, at den 
og den stang ikke passer mig. Er 
stangen godt avbalaneert og har 
den den gode, fjærende elasticitet, 
passer den alle, som har forstand 
til at bedømme og brllke en stang. 
En alt for let og myk stang har 
trooghet nok, men man kan ikke faa 
hrnkt denne til fordel for kastet 
eller for noget andet. Det er en 
hel del andre finesser ved en stang; 
men jeg skal ikke komme nærmere 
ind pan disse. 

Naar man nu, saaledes som det 
ofte llænder, har kastet mange 
ganger nten huke fisk, maa' man 
for at holde fluen tør, gjøre 2-4 
kast uten at la flllfln naa vandet. 
Før man hegynder fisket, pleier 
man gjerne at smøre HU flytende 
parafin paa fluen for at gjøre den 
mere motstandsdygtig mot fugtig
het."') Har man faat fisk, er fluen 
gjennemvaat og man maa da bytte 
den. 

Tørfluefisket kræver næsten uten 

,) Snøret kan ogsaa smøres med va
selin eller talg. 

undtagelse, at man maa vade. Jeg 
for n\in del bruker helst" '"Vaders", 
ti hele- gummibukser er saa tunge 
at gaa i, og som regel greier man 
sig godt med at vade tilskrevs. 
Som støvler bruker man mest d., 
specielle seildugsstøvlel' med loor
saaler, beslaat med spiker. Jeg 
bruker helst et par almindelige 
gummisokker avalIerletteste sort 
eller et par gamle galoger. Disse 
er for det :første lette at gaa i, 

lettere at transporsere og meget 
lettere at faa tørre. For ikke at 
bH for kold paa benene bør man 
altid ha et par ladder i støvlel'lle. 

Tørfluefisket foregaar om dagen 
og kun i godt veir. Regner det 
bør man holde sig fra elven, ti 
m an faar ingen fisk. Den bedste 
tid paa dagen er fra lOI/2-2 1h 
f.m. og jo mere solen steker, desto 
bedre slaar fisken efter, og der er 
intet som er herligere end at kunne 
staa midt ute i en høl og arbeide 
med stang og flue for at narre" Udan" 
til at slaa efter. -

Om eftdrmiadagen kan der være 
et par gode timer fra 31/2 og ut· 
ovt>r, lDen jo mere 801en daler, de
sto trægere blir fisken. Naar tus
mørket begynder er ogsaa fiskeda
gen slut. Juli maaned er den bed
ste for tørfluefisket og det hænger 
sammen med, at der netop i denno 
maaned findes de Heste naturlige 
fluer. Eller muligens er der en 
anden grund, men den kjender ikke 
jeg, og heller ingen anden. -

For det specielle sjøørretfiske er 
den bedste tid, den første halvdel 
av august, men dette holder ikke 
altid stik. Det er jo rigtignok den 
tid, da sjøørreten hegynder at stige 
op i elvene, men min erfaring er, 
at del' ogsaa i juli maaned staar 
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nok av sjøørret i vore elve. Det 
gode veir er dn ogsalt mere kOll
stant end i august, og man hal' flere 
fiskedage. 

En stang av greenheart hal' al
tid seige bevægelser, en split Bambo 
derimot hurtige og samtidig 
elastiske bevægelser. Det er netop 
dette som er split Bambo-stangens 
store hemmelighet, og det som 
gjør at man er saa meget sik
rere paa at hnke fisken, naat· man 
slaar t il. 

Naar man er saa uheldig at fiske 
længe uten at faa noget bør fllutte man 
en tid og vente paa bedre tider. 
En time paa dagen vil altid tisken 
slaa efter, men den slaar ikke al
tid like villig og hvast efter, ~ man 
lllaa derfor av og til, mens man venter 
gjøre nogen kast for at prøve om 
fisken er kOlllmen i bet. 

.Jeg skal her nævne, at. man-ofte 
med stoi' held kan fiske med tør
flue etter laks. NIan bruker da 
større, og til dette bruk speeielt 
foral' beidede flytefluer, der h ar store 
vinger og dermed større flyteeVlle. 
Som regel er disse laget paa dob
beltkroker. Til laks maa man bru
ke en 12-13 fot split Bambo-stallg 
og tykkere gut og line. Man maa 
da kaste med begge hænder, det' 
gjør at man aldrig kan faa et saa 
mykt og plastisk kast, men laksen 
er nu engang aldrig saa kræsen 
naar den først vil slaa efter. Man 
maa her være ytterst forsigtig naar 
man slaar ti\ llled stangen, saa man 
ikke el' for rask, ti da tal' man ofte 
Huen ut. av laksens kjæit istoden
for at huk e den. Laksen er nem
lig ikke saa hurtig i sine bevægelser 
og det lar altid litt tid for den at 
faa suudd snuten nedoyer. Fisker 
man med tødlue efter laks, kan 

dette kun gjøres cn høl hvor Vau-, 
det har en yterst liten hastighet. 
Er der litt for meget strøm, druk
ner fluen ganske snart. Dette tør
fluetlske efter laks gjør, at _ man 
kan faa nyttet dagen saa meget 
btldre ti som mine herrer ve t, slaar 
laksen meget sjeldent efter vaatfiue 
om dagen. Det er aftnem og nat
tens timer S0lll er de bedste for 
deUe fiske. 

For at bli flin k fisker, kræves der 
først glæde i at føle spænding. Der
næst maa de fysiske kræfter og an
læg være tilstrækkelig store til at 
utføre det relativt tunge dagsverk 
som maa til fol' at behandle stang, 
tøm og fisk med duelighet. Hertil 
kræves hurtige bevægelser, skarpt 
syn og gode kræfter, og tilslut ro 
og sikkerheL Uten disse egenska
per lærel' man aldrig at behandle 
stang og tøm paa en saadan maate 
at Illan blir istand til at gjøre det 
bedst. mulige arbeide. med dem. 

For dem, som er født fiskere, fø
les spændingen ved denne sport 
som noget særegent tiltrækkende 
og uimotstaaelig. Først venter man 
at fisken skal sIlla paa, derpaa føl
ger det pludselige chock naar man 
~øler at fisken hænger, og tilslut 
den overvældende spænding ørn man 
faar. fisken paa land. Men der er 
mere end dette, det er det liv som 
synes at gaa i stang og line under 
den tid man arbeider med fisken. 
De som ikke føler disse ting, bHr 
aldrig fiske i ordets bedste for
stand, 

Fol' mit vedkommende kjender 
jeg ingen spænding, der kan sam
menlignes med den, som en uanet 
stor fisk, naar den hænger i en 
tynd tøm fra en enhaands stang. 
- Det el' her styrke og fart som 
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prøver elasticitetens grænser, man
dens styrke og aandens hurtighet. 
Det er kun den fisker som har op
levet denne kamp, der har den rette 
forstaaelse av den glædesrus som 

alene tørftuefisket kan gi. rr .. /. 8:: F. F. 

den højeste Vægt nogen K vab be 
har haft, der er fanget i disse Egne. 
For flere Aar siden fangedes en 
Kvabhe, som vejede 4,5 kg og den 
gjaldt hidtil for at væt'e dc'il største, 

En gammel Aal. 
FOl' 27 Aar siden satt.e man ('n 

ganske lille Ani i en Brønd i Mol'
torp Sogn i Svenig. For nogen 
Tid siden opn'nsede ~l1n den salll
me Brønd og fandt da Aalen le
vende og i bedste Velgaaende. Den 
havde dog ikke tiltaget meget i 
Størrelse ",>g Vægt, 

~Iindre lf eddeleIsel'. 
En Kæmpeferskvandskvabbe 
fangedes paa Krog ved Piteå i Sver
rig. Kvabben eller Knuden vejede 
ikke mindre end 5.8 kg, hvilket 
efter erfarne Fiskeres Udsagn er ~FrfJn Skog Gell Sj ø), 

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

; FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER : 
• • • • • • • 

leveres mest fisked;q~tige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal, Gedder, Kal'l.el' og Suder'. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred, Ged.ler, Brusen. Uarl)el', Suder og "bol're. • 

Ketschere 
til alt Brugs- og Lystfiskel·j 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundlle Ruser, 
• Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
• : N.I<'osonvej I:J7, Kobenhuvll 1<'. 

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

Engros Ir Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

~øjeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
Aborre og Sandart. -

Afreg n in g sen des stra x efter hvert Sal g. 

Salomon & Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
Direktør J. Salomon, London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter kø bese 

~'iskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~}f~}fd8Æ fi)amltullur. 
felrgr.-Adr. : 
Damk uHur, 
Lunderslwy . 

P. Hansen &; P. Jwryensen, 
Lunderskov. Telefoll-Adr. 

Lunderskov (8. 
Lejrskov 16. 

....................................................... .................................................... . 
INskerid lrelMør 27isliel'iinspelitøl', Magistel' 

(3fjr. L!øfting, 
Vest1nannagade 1, .1:plilies/jolmalle 3 c'Jl, 
. Høbenhavn C. 3Cø6en/javn . ...................................................... ..................................................... . 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima 8jneæg, 
y ngel 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 (Akiieselskab) ved Rasmussen Kroll:h. 
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Ferskvandsllskeriforeningen afholder l 
A alefaringen. 

Generalforsamling. 
Aalefaringen. 
En International Forening for teore' 

tisk og anvendt Limnologi. 
l\lassedød af Fisk i svenske Indsøer. 
Fiskemarkedel. 
Fiskeriforhold i Argentina. 
Annoncer. 

Ferskvandsfiskeriforeningen 
afholder Generalforsamling 

paa Hotel "Dania" i Silkeborg Lør
dag den 17. Juni 1022 KL !) Fmd. 
med følgende 

DAGSORDJ;~N: 

1. Formanden aJiægger Beretning. 
=? Det reviderede Hegnskah fore-

lægges til Godkendelse. 
3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
.1. Eventuelt. 
n. Magister Otterstrolll vil indlede 

en Diskussion om Fiskerilov
givning. 

Efter Generalforsamlingen arran
geres TI dJiugt til Kl'aftstationen ved 
Tange med Fisketrappe. 

Hobro, d. 1922. 
P. B. V. 

I. A. Bie, 
Formand. 

Saa lykkedes det til sidst! Det 
er nu en Kendsgerning, at vi her
efter kan faa den nødvendige Aale
yngel fra Højer Sluse i Sønder
jylland. Længe har vi væretI-Tvivl 
derom, og megen Taalmodighed 
maatte de af Ferskvandsfiskerifor
oningens :Vfedlemmer, der ønskede 
Aalefaring til Udsættelse, væbne sig 
med, forinden deres Bestillinger 
kunde effektueres; men nu er det 
altsaa sket, og Opgangen iaar var 
endda større end Efterspørgslen. 

Mell efterat vi har Vished for, at 
der paa dette Sted i vort Land 
virkelig finder en saa stor Indvand
ring "Sted af Aalefaring, vil det 
næppe i Fremtiden være vanskeligt 
at indrette os derefter, saa alt kan , 
hlive udnyttet. 

Selve Opgangen af Aalefaringen 
begyndte iaar omkring Midten af Maj 

Maaned, og da undertegnede var 
derovre den 19. Maj, var den gan
sk.e godt i Gang, og der var paa 
dette Tidspu n kt opsamlet c. 100,000 
Stk. Indtil den Tid havde Vejret 
imidlertid været køligt med nordlig 
Vind, det var først, da Vinden 
gik sydlig og samtidig den stærke 
Varme indfandt sig, at der rigtig 
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kom Fart i Tingene. Saa væltede 
Aalefaringen ligefrem ind og godt 
var det, at vi havde Bassinerne og 
den elektriske Pumpt< i Orden, Slla 
vi kunde opbevare Yn~eleTl, til den 
skulde forsendes Landet rllndt. 

Selve Forsendelsen er gaaet for
holdsvis godt, Afstandene er jo ikke 
t'aa store, men Vanskelighederne er 
alligevel større end ved Forsendel
sen af den engelske Aalefariug, 
fordi Opgangen og dermed Forsen
delsen af den sidstnævnte allerede 
sker i Marts Maaned, altsaa paa en 

. ret kølig Aarstid, medens Opgangen 
af den sønderjydske Aalefaring, som 
tidligere nævnt sker paa en for
holdsvis varm Aarstid'. Der kræves 
derfor meget mere Is til Forsendel
sen af den sønderjydske Aalefaring, 
og en hel Del mere Omhyggelighed 
i hele Behandlingsmaaden, end der 
var nødvendig ved Fm'sendelsen af 
den engelske Aalefaring paa den 
kolde Aarstid, men det kan som 
sagt lade sig gøre, og nu er Sagen 
i Gang. 

Bestillinger paa Aalefaring mod
t ages paa Ferskvandstiskeriforenin
gens Kontor i de nærmeste Dage, 

Red, 

• 
En International Fore
ning for teoretisk og 
anvendt Limnologi 

el" under Oprettelse i disse Dage, 
og Dr. K. Schaferna i Prag er Sjæ
len i den. 

Limnologi omfatter ikke alene vore 
Verskvandsorganismers Zoologie og 
BotanikJ men har med alt at gøre, 
som vedrører vore ferske Vande, 
og har som en Følge heraf ogsaa be
tydelig Interesse for alle Fiskerifolk. 

Foreningen begynder sin Virk
somhed med et Møde i Kiel, der 
strækker sig over Dagene fra 3-5 
August. 

Under Mødet vil der blive holdt 
en lang Række Foredrag og fore
taget en Mængde praktiske Domon
strationer~ 

Indmeldelser i Foreningen sker 
ved Henvendelse til Hr. Professor, 
Dr. A. Thienemann, Pløn. 

Red. 

Massedød af' :Fisk i 
svenske Indsøer. 

Af et Foredrag, som ifølge det 
svenske Fiskeriblad "Fiskerierna " 
er holdt 'af Professor A. G. Høyborn 
ved Svenska Fiskariførbulldets Aars
møde 1921. 

Efter den tørre og varme Sommer 
1914 iagttog man paa forskellige 
Steder i det mE'lIemste Sverrig, at 
Vandet i Indsøer og Vanddrag 
mistede sin sædvanligp, af Humus
emner betingede brunlige Farve 
og blev farveløst som rent Kilde
vand eller antog en lidt grønlig 
Farve~ I Forbindelse med denne 
Farveforalldring bemærkedes flere 
Tilfælde af Dødelighed imellem 
Fiskefaunaen, ligesom IDatl lagde 
mærke til, at Fisken søgte at flygte 
ud gennem Søernes Udløb. Som 
Exempel herpaa skal jeg nævne: 
I Løvången Sogn i Vasterbottens 
KystIand findes et System af Høer, 
110m er forbundne med hverandre 
og som først i en sen Tid, ved 
Landets Hævning (omtr. l Meter 
pr. Aarhundrede) er bleven afsnøret 
fra Havet. De tre længste: Ava
fjarden, Gardafjarden, Hoyfjarden, 
paa r~sp. 1,5, 4 og 5 m. over Havet 
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(ved Højvande), bære endnu i sine 
Navne Vidnesbyrd om at have været 
Havbugter; den fjerde Algtrasket, 
12 m. over Havet er derimod ad· 
skildt fra Havet før Stedet Bebyg
gelse. 

Avafjardel1 og Gardefjarde be
grænl'es i stor Udstrækning, særlig 
paa deres Vestside, af lave, opdyr
kede Lermarker og er udfor disse 
meget grunde; de øvrige Søer om
gives for største Dejen. af stenfyldte 
Grusmarker. Bebyggelsen er meget 
tættere ved de første end ved de 
sidste. 

All.,) disse Søer er ret gode Fiske
søer, med de for denne Egn sæd
vanlige Arter: Gedde, Aborre, Aal, 
Brasen. Ferskvandskvabbe, Skalle, 
og Løje, 

I de 50 Aar jeg hal' kunnet iagt
tage disse Søer og haft Lejlighed 
til at fiske i dem, har der dog 
brekommet Perioder, hvor Fiskebe
standen i Avafjarden og Gårdefjar

,den var kendelig mindre end nor
,malt. Særlig paafaldende har dette 
'været i de senere Aar, og da sam
tidig en Affarvning af det normalt 
temmelig humusfarvede Vand ind
traf, samt Fiskedød og Massendvan
<drin g til Havet fandt Sted, fandt 
jeg det betimeligt at stndere di~se 
Fænomener lidt nøjere .. 

Da jeg imidlertid i de forløbNe 
Aar kun har haft Lejlighed til at 
aflægge kortere Besøg der, har jeg 
i mange Tilfælde maattet støtte 
mig til indhentede Oplysninger. 

En Lodning af de største og 
vigtigste af Søerne, Gardefjarden, 
viste at Halvdelen af Søen hal' et 
mindre Dyb end to Meter, og at 
kun nogle smalle begrænsede Par
Her langs den østre Side naaede 
under Sexmeterkurven. Søens Areal 

er ved Højvande c. 650 Hektar, 
ved laveste Vandstand bliver Over
fladen reduceret med e. 100 Hektar. 
Det vigtigste Tilløb er Mångbyaa, 
dernæst Tilløbet fra Hogfjarden og 
Algtrasket, og hele Dræningsarealet 
er 184 Km. Søen løber ud i A va
fjarden, med hvilken de er forenet 
med et kort Van dløb og Avafjarden 
falder igen ud i Havet. Fiske fra 
Havet kan saaledes vandre op i 
Avafjarden, men (med Undtagelse 
af Aal) ikke fra denne Fjord til 
Gardefjål'dcn. Gardefjarden havde 
under den i øvre Norrland tørre 
og varme Sommer HH4 exeptionelt 
lav Vandstand og skal tilmed hen 
paa Høsten, ligesom et stort Antal 
mindre Søer i det øvrige Sverrig, 
være bleven saa udtørret, 'at den 
ingen Afløb havde. Det samme var 
iøvrigt ogsaa Tilfældet llled Ava
fjården. 

EfteJ'aaret 1915, lIa Nedbøren 
var over Middel og Vandstanden 
ligeledes relativt højt iagttoges 
først en Affarvning af Vandet baade 
Giirdefjarden og Avafjl:trden, som 
ellers altid har haft mere eller 
mi ndl'e stærkt hrunagtigt Vand, og 
denne Affarvning holdt sig endda 
til Sommeren Hil 8, hvorefter Vau
det lidt efter lidt antog sin oprin
delige brune Farve, hvilken Som
meren 1920 tilsyneladende havde 
antaget sin tidligere Styrke. Det 
skal imidlertig bemærkes, at Humus
farven veksler i Henseen de til In
tensitet llled de forskellige Aars
tider og Nedbørsforholdene og der
for ogsaa er noget forskelligt i de 
forskellige DeJe af den store Gar
defjlirdeu. I<~fter oe Oplysninger 
jeg har faaet, har Vandet i Mång
byaa og i den temmelig afgrænsede 
Bugt, hvori den munder ud, i Mod-
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sætning til ovenstaaende, aldrig mi
stet sin brune Farve i de nævnte Aar. 

Denne Oplysning er meget vigtig, 
fordi det deraf fremgaar, lit Affarv
ningen er begyndt .midt i Gårde
fjarden. At Avafjardens Vand var 
a.ffarvet kan bero derpaa, at den 
fik sit hovedsagel!ge tilløb fra 
Gardefjarden. I Algtrasket og Hog
fjarden, som har sit Afløb til Gar
defjiirden, har Vandet hele Tiden 
bibeholdt sin mere eller mindre 
stærke brune Farve, saa at sidst
nævnte Sø sal\ledes stadig i de 
nævnte Aar 1915-1918 har modt;,
get brullfarvet Vl\nd med sit Tilløb. 
Om Vandet i Ava- og Garde~jii,l'dene 
i hele denne Periode har været 
uafbrudt affarvet kan ikke afgøres. 

Angaaende Fiskefauuans Tilstand 
i denne Periode opgives, at Død og 
Sygdom begyndte at forekomme i 
større .Udstrækning om Efteraaret 
1915, at begge Dele iagttoges om 
Vinteren 19J5-19Hl, samt de føl
gende Aat' om Høsten og Vinteren, 
dog i noget mindre Grad Høsten 
1917, endvidere at store Mængder 
af Fisk med mere eller mindre 
tydelige Symptoner paa nedsat 
Levedygtighed gik med Strømmen 
fra Gardefjiirden og fra denne ud 
i Havet. 

Om Brasener oplystes det, at den 
forekom i størst Mængde blandt 
Udvandrerne og at denne Fisk stadig 
kan fanges i store Mængde ved 
Vaadtrækning i de nærmeste Hav
bugter, fra Kallviken, til Gladavi
ken, noget som aldrig har været 
Tilfældet tidligere. Det er sket, at 
man efter denne Masseudvandring 
har fanget Brasen i Tøndevis i et 
eneste Vaadtræk' i de nærmeste 
Havbugter. Endvidere meddeles, at 
Skallen uddøde helt, i hvert Til-

fælde i Wirdefjarden, og at man 
aldeles ikke jagttog nogen Yngel 
i de Aar, Vandet var ganske affar
vet. Fiskebestanden aftog i en 
saadan Grad i disse Aar at Fiske
riet næsten ganske blev opgivet i 
de ovenfor liggende Søer, Hogfjii.r
den og Alghasket. I sidstnævnte 
Søer iagttoges heller ikke nogen 
Affarvning af Vandet, ligesom del' 
ikke forekom nogen Fiskedød ellel' 
Fiskesygdomme, 

I Sommeren lD19 og 11:120, dn 
Søernes Vand havde faaet sin op
rindelig~l brune Farve tilbage, be
mærkedes atter Fiskeyngel og Fiske
mængden øgedes, Til Avafjarden kon
stateredes Indvandring af Gedde, 
Abone, Løje, Fershandskvabbe og 
Aa!. 

Hvad Giirdefjarden angaar, 8aa 
kan en Indvandring (med Ondtagelsp 
af Aal) næppe finde Sted, Størt'el
sen af Aborrene, som fangedes del' 
de sidste to Somre, 'fiste at der 
ikke havde funden en fuldstændig' 
Udryddelse nf disse FIskeslags Sted 
i denne Sø, DI,tte skyldes rimelig\'is, 
at de Processer, som virkede øde
læggende paa Fiskebestandt>n andre 
Steder, ikke indtraf samtidig i denne 
megt>t forgrenede Sø, saa Fiskene 
her havde Lejlighed til at redde 
sig fra de' farlige Omraader i Søen, 
til saadanne Steder, hvor de kunde 
opretholde Livet. 

I Forbigaaende maa ogsaa omta~ 
les nogle andre Forandringer, som 
indtraf samtidig med de her be
skrevne. I Avafjardens og Garde
fjal'dens vestre; grunde Partiet·, 
forekommer en tig og vekslende 
Vandvegetation. Denne undergik i 
Henseende til V rokstform ationorncs 
Udbredelse og Sammensætning paa
faldende Forandringer. 
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Saaledes rykkeue særlig Tagrø
rene langt udenfor deres sædvanlige 
Ydergrænse, saa at hele Holme op
traadte flere hundrede Meter ude 
paa forud aabent Vand, og derved helt 
foraIldrede Landskabet. :\flest ejen
dommelig var dog Masseophæden 
af Junens fluitans i de Dele af 
GiiI'defjiirdell hvor fra Potalllogeton 
Arterne var dominerende paa Abor
regrundene. Sidstnævnte Plante for
svandt ganske fra hele Fjorden· 
I Avafjarden synes det at have 
YfNet 1\1yriophyllum alterniflorum, 
som spillede samme Rolle som 
ovennævnte Juneus. Denne Foran
dring var saa meget mere i øjne
faldende, som ingen af disse V æk
ster tidligere havde gjort sig be
mærkede i disse Søers Flora. J un
eus var saaledes aldrig tidligere 
iagttaget, hvorfor den rimeligvis 
er overført med Vandfuglene og 
har saa bredet sig med stor Hur
tighed under de for denne Plante 
gunstige Betingelser, som indtraf 
sammen med Vandets Farveforan
drillg, At Vegetationen straks paa
virkes af denne er let forklarligt, 
da dermed Lyset kan trænge gen
nem dyhere Lag og derved mulig
gør'e Vækstformationenes Udbre
delse paa større Dybder. Imidlertid 
lla1' sikkert ogsaa andre Faktorer 
spillet med in d, ellers var det van
skeligt at forstaa hvorfor den oven· 
for nævnte PotamogetotJ Yegetation 
aldeles uddøde. Efterat Vandet 
aUer har antaget sin tidligere 
brune Farve, mærkes tydelige Ten
denser bos Vandvegetationen til 
igen at vende tilbage til sin oprin
delige Tilstand. Saaledes er Myrio
-phyllum, som i de sidste Aar var 
hleven en karakteristisk Plante for 
visse Dele af Avafjal'den, allerede 

\ 

i 1 ~)20 omtrent fuldstændig forsvun-
den, sall. man nu maa søge længe 
for at finde nogle enkelte Exem
piaI'er. 

Sammenhængen mellem de torre 
Somre, Dannelsen af visse Salte, 
Rumu8cmnernes Aftagende i Vandet 
og dettes Farveforandring, samt de 
biologiske Om vekslinger, som sam
tidig indtraf i Søerne turde, saa
vidt man kan slutte af det hidtil 
ti Igængelige Ob servationsmateriale, 
i Korthed kunne frelllstiIles paa 
følgende 1\1 aade: De Søer hvor oven
for nævnte Forandringer har vist 
sig er i stor Udstrækning grunde 
og b('grrensede af lavtliggende 
Marker. Bunden i disse Søer bestaar 
mere eller mindre af dyndet Sort
Ier af den sædvanlige Karakter som 
Bundslammet i Søer. Dette Slam 
indeholder betydelige Mængder af 
SvovlrnetalIer (Svovljern, Svovlkal
eium, Svovlkalier) foruden frit Svovl, 
som udskilles ved Formuldning af 
æggehvideholdige Dyrerester og 
under Indvirkning af Svovlbakterier 
samt af opløselige Jernsalte m. m., 
som getmem Kilder og ,Grundvandet 
tilføres Søerne. Naar dette Bund
slam udsættes for Luftens Indvirk
ning, overgaar Svovlmetallerne til 
svovjsyreholdige Salte, nærmest be
slægtede med· det sædvanlige Alun 
og med Jernvitriol, som ere let op
løselige og derfor udfældes, hvis 
Dyndet kommer under Vandet. 

. I Lermarker, som sjælden naar 
l1ed under Grundvandets Niveaurhar 
Leret nærmest Overfladen mistet 
sin oprindelige mørke Farve og er 
blevet graa og undertiden mere 
eller mindre rustfarvet, hvilket be· 
Tor paa SvovlmetaJlernes Oxydatioll 
og Forvandling til Sulfater, akk urat 
paa samme Maade som' det sorte 
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Bundslam bliver gl'aat, naaI' det 
henligger i Luften og atter blivel' 
mørkt, naar det fugtes,Da det for 
at forstaa det følgende <'r af Vi g
tighed at faa en Forestilling om 
Størrelsen af disse Pl'Ocesser, maa 
nogle oplysende Zifret' og Bereg
ninger anføres her. 

Hvis man tænker sig, at Svovl
metaller i et en Decimetet' mægtigt 
Lag SortIer fOI'Vlmdles til saadanne 
Sulfater, saR kan dette pr, Hektar 
betyde ikke mindre end 60 Tons, 
og hvis man antager, at i den ah
normt tørre S0Imner 1 \:)14 Sommer
vandstanden sank saa meget at om
trelIt lOOO Hektar af Giirdefjiirdens 
Vandbækker tørlagdes, saa skulde 
der efter de svenske geologiske 
U n dersøgeIser derved dannes 6,000 
Tons opløselige Sulfater, som igen 
ved Hjælp af Nedbøren kunde tilfo
res Søen. Fordeles dette paa Søens 
hele Vandvolulllen, som med et 
rundt Tal er 1 k Millioner kub 
MeLor, skulle denne SulfaLmasse 
give Vandet et ltldhold af O,OB%. 
Dette ringe Indhold skulle imidlertid, 
efter hvad experimentale Undersø
gelser viser, være mere end til
strækkelig til fuldstændig at ud
fælde Humusemner og alt8aa bort
tage Vandots brune Farve. 

(Forts.). 

.Fiskemarkedet. 
Røbenlwfn. 

Efter min personlige Erfaring lig
ger Markedet i Øjeblikket saaledes, 
at 1. Klasses Aal ved Salg i Køben
havn vil hjembringe 2 Kr, 70 Øre 
pr. kg og pæne Gedder 90 Øre pr. 
kg. Paa Grund af Kødprisernes 
lave Niveau er al Fiskehandel van· 
skelig og Priserne lidet lønnende. 

Red, 

Fiskeriforhold 
i Argen tina. 

Dpt er nu Hi Aar siden, jeg kom 
hjem fra Argentina, og jeg vil gerne 
udtale mig om Forholdene dernede, 
Der er vist ingen Tvivl om, at del' el' 
stol'e Fbkemasser dernede; jeg var 
i noget der hed Bardido Nekota, som 
grænser ud til Atlanterhavet; jeg 
var paa en Tjakker eller Gaard ea, 
.:1 ~lil fm N ekota; der var en Flod, 
som hed Krg: Krg GrRnde, og SOIlI 
har sit Udløb i Atlanterhavet ved 
Nekota. l denne Flod har' jeg væ
ret med til at fiske Masser af Fisk, 
der val' saa mange }i'isk, at naar vi 
tog en Snøre og et Stykke Faare: 
kød, kun de vi fallge i Sækkevis pall. 
en Time; det var er Slags Fersk
vandsfisk, der lignede vore Torsk, 
KattIsk, kaldte vi dem, de var ud
mærket j Smagen, meget bedre end 
vore Torsk, de kunde veje fm et 
'Pund til 4 Pund Stk., men der el' 
Masser af andre Slags Fisk, Skel 
Fisk og Laks i rigelig Mæn gde; dem 
fangede: de Indfødte med en Slags 
Net, som var ca. 3 Al. høj og ca. 
15 Al. lang, saa h alede de N eUet 
i Land, saa snart de var saa langt 
inde !'lom en Mand kunde bunde, 
saa :2 a 3 Mand ud i Vandet for 
at holde Nettet oppe, saa Laksen 
ikke skulde springe over, og naa!' 
de saa fik Nettet halet ind til Bred
den, saa gik det med Knipler ind
til at de fik dem slaaet ihjel, del' 
kunde være op til 20 il, 30 store • 
Laks i saadant et Træk, hvor der 
ingen Pose eller Kalver i. Det er 
noget af det bedste Redskab, jeg 
har set dernede; om de er blevet 
mere oplyst siden jeg tog derfra; 
det tl'Or jeg næppe, ikke paa Fis-
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keriets Omraade. Fisk spise8 kun 
som Barietet i dette Land, og i 
Paasken, da de er Katoliker, og 
som saadan ikke lllaa spise Kød i 
Paaskedagene, 

jeg kan ikke sige det, da jeg den 
Gang ikke var Fisker og derfor 
ikke havde havde særlig Interesse 
fol' Sagen. Men jeg el' klar over, 
at jeg kan fange flere Fisk dernede 
med en Krog og en Snot'e, !lnd jPg 
kan her m'ed mine Snunevaads
grejer. og saa 'staDI' der en ({ apital 
af ca. 30.000 Kl', i saadan et Fore
tagendel', og. ingen Afsætning paa 
Fisken, vi fanger. 

.Jeg har et Par Gange i den Tid, 
jeg var der, været ude ved Stranden 
ved Byen Nekota for at bade; Stran
den er stor og ganske flad, anta
gelig med Ebbe og Flod, da alle 
Badehusene var paa Hjnl. Jeg kan 
ikke tænke mig andet, end der 
maa . være iMasser af Rødspætter, 

Fortsættes. 
(!Jallsk Fis),cl'ilirlenclcl. 

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

! FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER : 
• • • • • • • • • • 

leveres mest fiskeclnrtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal. (~edder. Kar.ter og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørt'ed. (~edder. Brasen. lial'ltel'. Suder o~ AbfH're. • 

Ketschere 
til alt. Brugs- og Lystfiskeri 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundn.c Ruser, 
Sæettegarn, Garn, Toug, Bly, Kork,Catechu. 
N, I"ftsftllvej 137.1 •• BINI)SLJi~,r. KøbenhuvlI t'. 

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

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 
• 

Brasen, Karper, Suder, 
- Aborre og Sandart. -

A f r e g n i n g s e n d e s s t r a x ef t e r h li' e r t S a I g. 

Salomon & Sons. 
I 

24, Finch Street, 
Brick Lane, 

Direktør J, Salomon. London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørl'eclarter købes. 

Fiskene afhentos i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste ,Jernbanestation. 

-- Kontant Betalin~. ====---

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

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

,§9t};UdsK flJamKullur. 
Telegr.-Adl'. : 
DamkulLur, 
Lunrlerskoy. 

~P. Hansen &: P. JwrfJenHen, 
Lunderskov. Telefon-At! r. 

Lunderskov 4b. 
Lejrskov 16. 

_. __ ..... __ •• _._._------ .. ~. __ .---~-- > •. ---->--..•. -------_ •.. _- • ....................................................... ..................................................... . 
E IN8keridh'el~tØ1' ~ i 3isÆeriinspeÆtør, ;:Magister ~ .. .. .. .. 
~ M'ol·tellSeJl~ . i E elit', L:øfting, ~ .. .. .. .. 
i Vest'tnannagalle J, i i L:pÆÆesfjolmalM 3 Zf, E .. .. .. .. 
E Københaml C. i i 3Cø6enfjavn. 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 BOJ!lrvkkeri (Aktieselskab) ved [{asmussen Kroj(h. 
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Indllohl: 
Ferskya nds fisl{eriforeningcn :.>rholder 

Gcnerall'orsaml ing. 
Fiskeriet i Juni. 
Det sløje Fiskeri. 
Fiskeriforhold i Argcntina. 
Fiskemarkcdet. 
Massedød al Fisk i sycnske Indsøer. 
Annoncer. 

Ferskvandsfiskeriforeningen 
afholder Generalforsamling 

paa Hotel "Dania" i Silkeborg Lør
dag den 17. Juni H,22 RI. 9 Fmd. 
llled følgende 

DAGSORDEN: 
., 

1. Formandf'n aflægger Beretning. 
2. Det reviderede Regnskab fore-

lægges til Godkendelse. 
il. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Eventuelt. 
G. Magister Otterstrøm vil indlede 

en Diskussioll om Fiskerilov
givIling. 

Efter Generalfol'samlingen arran
geres Udflugt til Kraftstationen ved 
Tange med Fisketrappe. 

Hobro, d. 2617 1922. 
P. B. V. 

I. A. Bie, 
Formand. 

Fiskeriet i Juni. 
I vore Ferskvandssø~r gaar Fi

skeriet nu for sig paa fuld Kraft. 
Hver eneste N aL n aar Vejret tilla
der det, sættes Aalekroge ud i 
Tusindvis, agnede med Orm eller 
levende Smaafisk. Naar vi i denne 
Forbindelse nævner baade Orm og 
SmaRfisk, saa er det, fordi. m:l.nge 
Fiskere benytter de første, naar 
det er vanskeligt for dem at skaffe 
tilstrækkelig mange af d e sidste; 
men paa denne Tid af Aaret burde 
saadant ikke finde Sted, fordi virke
lige Fiskere, der kende~ deres 
Fiskevand, som Regel vil kunne 
skaffe sig tilstrækkelig mange Smaa
fisk. At dette ganske vist ofte er 
forbunden med adskilligt Besvær 
og meget Arbejde shl villig ind
rømmes, men Resultatet svarer saa 
ogsaa til al den Møje, det har 
kostet. Bruger man nemlig Orm 
som Madding, resikerer man at 
fange en stor Mængde Smaaaal, 
samtidig med enkelte store Aal, og 
det. er jo egentlig ikke Meningen 
at fange Smaaaalene hvis man vil 
drive rationelt Fiskeri, saa gælder 
det om at tage Fiskene, naar de 
er mest værdifulde, og med Hensyn 
til Aalefiskeriet vil dette kun ske, 
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hvis man som Madding benytter 
lidt store Smaafisk (Løje, Skalle, 
Aborre). 

Samtidig med Aalene fanges en 
Del Gedder paa Aalelinerne, hvil
ket navnligt sker, n aar man flaader 
Linen og paa saadanne Steder, 
hvor man har Grund til at antage, 
at der staar Gedder. Det er derfor 
ogsaa altid nødvendigt at medtage 
en forsvarlig Ket~er i Baaden, 
naar man skal ud og røgte sine 
Aaleliner. 

Foruden med Liner kan man 
ogsaa paa denne Aarstid fange sine 
Fisk med Ruser, i Slutningen af 
~Iaaneden gælder dette særlig for 
Varmtvandsfiskene, som Brasen, Kar
per og Suder. Disse E'isk begynder 
nu at tænke paa Legen, og opsøger 
i den Hensigt side, grunde Steder 
i Søerne, hvor de kan fanges, ofte 
endda i store Mængder. 

Hvis man driver Rusefiskeri paa 
denne Aarstid, maa man st&dig holde 
sig for øje, at Ferskvand, der er 
gjennemvarmet af Sommersolen, 
virker ødelæggende paa alle Garn
redskaber. For at klare sig nogen
lunde maa disse derfor være fol'
~varlig imprægnerede, og maa op 
af Vandet mindst en Gang om Ugen 
for at :skrubbes rene og gennem
tørres (i Skygge), :inden de atter; 
benyttes. 

Under,selve Legen fanges Karper, 
Brasen og Suder ogsaa i SæUe
garn eller med Vaad. Afsætningen 
af disse Fisk er dog iforbunden med 
ret store Vanskeligheder paa denne 
Aarstid, og da Varmen bevirker, at 
de kun ganske kort Tid kan holde 
sig friske, taler alt for at henlægge 
saa meget som muligt af dette 
Fiskeri til den koldere Aarstid. 
Under Legen er Fiskene ogsaa 

langtfra saa velsmagende, som om 
Efteraar og Vinter. 

Hvad ,Damhtlturerne angaar, saa 
er Arbejdet i Klækkehuset saa godt 
som færdigt Den sidste: Regnbue
ørredyngel er nu stor nok til at 
udsætte i de dertil indrettede 
Damme, som n u vrimler' af levende 
Føde. Forinden man udsætter den 
spæde Yngel, maa man dog grun~ 
dig undersøge, om de samme Damme 
ikke ogsaa vrimler af Yngelens 
Fjender; særlig Vandkalvene og 
deres Larver maa efterstræbes. 
Ligeledes er Frølarverne, de smaa. 
Haletudser, farlige Næringskonkur
renter til den spæde Yngel. Ved 
Damkulturerne i Tyskland' finder 
paa denne Aarstid næsten altid en 
større Produktion af Smaakrebsdyr 
Sted. Hensigten hermed er at skaffe 
Yngelen billig og passende iNæring. 
Dr. Wohgelmuth ved den bajel'ske 
Forsøgsstation i Wislen bach har 
ifølge Fischerei-Zeitung skrevet' en 
meget interessant Artikel herom 
under Tjtelen: Die Massenr.ucht 
von Daphniden zur Fiitterung der 
Salmonidenbrut. Heri gør han op
mærhom pall. de Fejl, som meget 
ofte gøres underFol'sogene paa at 
fremskaffe denne fortræffelige Næ
ring, som levende Smaakrebs er for 
den spæde Øvredyngel. Blandt dis!:IC 
Fejl peger han særlig paa to, som 
Begyndere gærne forsynder sig mod. 
Meget ofte bruges saaledes for koldt 
Vand, og ligesaa ofte benytter man 
ikke de rigtige Moderdyr. 

Som bekendt anlægger man Daph~ 
nidegravene saaledes, at man over 
et tykt Lag Staldgødning lægger et 
Lag Jord paa 10-15 cm. og der
paa hælder Vand. 

I en safldan stærkt gødet lille 
Dam indtræder der selvfølgelig paa 
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Grund af Forraadnelsesprocesserne 
Mangel paa Ilt. Bliver der nu i 
saad ant iltfattigt Vand indsat Daph
nier (Smaakrebs), der er taget fra 
iltrigt Vand, saa vil disse Dyr ikke 
trives og meget snart gaa til Grunde. 
Kun saadallne Smaakrebs, som er 
udviklede i Vandhuller eller Gade
kær med iltfattigt Vand kan leve og 
trives under saadanne Forhold. 
l<~lldelig peger Forfatteren paa det 
i og for sig ganske naturlige, at 
Moderdyrene ikke underkastes større 
Temperatursvingllinger, dR dette vil 
have en skadelig Indflydelse paa 
den. 
Vandet i Graven maa derfor ved 

'Indsættelsen af Moderdyrene have 
samme Temperatur, som det Vand 
hvorfra de toges. 

Red. 

Det sløje Fiskeri. 
Efter Opfordring optager vi føl

gende ArtH,el fra Vest jyllands 80-
eial Demokrat: 

Det er fremdeles sløjt for Fiske· 
riet. Redaktør Sundbo foreslog der
for i Forgaars i Folketinget, at man 
skulde nedsætte en Kommission til 
Undersøgelse af Fiskeriets Vilkaar 
og Muligheder. 

Fiskeriet trænger ligesom Indu· 
strien til Markeder. Men det træn
ger meget Dlere til Industrien. Thi, 
ærlig talt, StorUskeriet, som ligger 
udmærket for os, gaar jo slet ikke. 

Til Tyskland kan vi ikke sende 
Fisk formedelst den lave Valuta. 
Landbrugsministeren lovede ganske 
vist, at nu da den tyske Mark var 
gaaet et Par Ører op for 100 Kr., kun
de det snart betale sig at sende Fisk 
til Tyskland. Men saa enfoldige er 
vi Il a heller ikke, at vi tror paa den 

Historie. Der behøves en meget stærk 
Stigning af Markkursen, hvis Pri
fjerne skal blive rimelige for dansk 
Fisk. Men ved den stærke Stigning 
vil Arbejdsløsheden vokse i Tysk
land og den store Befolkning der
nede mister Købeevnen. 

Det engelske Marked er som be
kendt meget usikkert. Vel er det 
glædeligt, at Ministeren oplyste, at 
der ikke blev Tal~ om Forbud eller 
andre 8tatsforanstaltninger mod Ind
førsel af dansk Fisk til gngland. 
Men det engelske :Marked er og 
bliver dog et meget usikkert Grund
lag for Fiskeeksporten. Og naar 
danske Fiskere arbejder med en
gelske Havne som Basis, bliver 
Broderparten af Pengene ogsaa der
ovre, hvis de overhovedet faar no
gen Penge tilovers. 

Det synes os under disse Forhold 
nødvendigt at tage hele vort Fiskeri 
og alle dermed hørende Forhold op 
til alvorlig Undersøgelse. 

Rødspættefiskeriet og navniig 
Hvillingfiskeriet,*) som tidligere har 
været saa indbringende for Vest
jylland, er nu stærkt paa Retur. 
Den sidstnævnte Fiskeart synes 
endog ganske at skulle forsvinde i 
h vert Fald fra vore Kyster. Var det 
da ikke paa Tide at lægge Fiskeriet 
om, saa at det kunde give et rimeligt 
Udbytte. 

Der drives jo stort Sildefiskeri 
ved vore Kyster. Vi driver det bare 
ikke selv. Svenskerne ligger ved 
Skagen hvert Aar og fisker Sild i 
Massevis. Ogsaa i Vesterhavet fiskes 
Sild, men kun i ringe Grad af dan
ske Fiskere. 
. Det kommer naturligvis af, at man 

mangler de dertil hørende Redskaber. 
Men det var netop en af de Ting, 
Kommissionen skulde paavise, hvor-
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Men det var netop en af de Ting, 
Kommissionen skulde paavise, hvor
ledes saadnn et stort anlagt Silde
fiskeri kan finansieres. 

Saltet Sild og Torsk tilberedt som 
Klipfisk kan aet endnu betale sig at 
udføre her fra Norden. Hvorfor skal 
vi da ikke søge at konkurrere om 
Udførselen af disae Prodnkter, der 
anvendes i Sydemopa som Faste
spiser. 

Silden er for øvrigt ogsaa meget 
allvenrlt her i Landet. Vi indfø;;l' 
:\'lasser af Sild fra Norge. Den kun
de vi da lige saa godt selv fange. 
Under alle Omstændigheder var det 
da en Undersøgelse værd. 

Sildefiskeriet har været drevet 
ved vore I{yster i over Tusende Aar, 
langt langt tilbage i Tiden. Munken 
Saxo, som skrev sin interessante 
Krønike ved Aar 1200, taler om, at 
Silden kom hertil i saa tætte Stimer, 
at man kunde øse den op med Hæn
derne, naar man sej lede ud i en 
Baad. Lad os se, om den lille lækre 
Fisk endnu en Gang kan blive dan
ske Fiskeres Redning. 

En Kommission om Fiskeriforhold 
skulde selvfølgelig ogsaa undersøge 
Afsætningsmulighederne her i Lan
det. Det er vist uomtvisteligt, at 
Fiskerne faa for lidt for deres Varer 
og Fiskehandlerne for meget. Der er 
et stort Mfsforhold mellem, hvad Es
bjergfiskeme faa, naar de kommer 
ind med Fisken, og hvad den udbrin
ges til i København. Her er den uri
melig høje Fragt tillige en Hindring. 
Men ogsaa den Sag bl1l'de llndersø· 
ges. 

Nu da Spørgsmaalet om Nedsæt
telse .af en Kommission er l'ejst an
befaler vi Fiskerne at støtte dette 
Krav. 

Der kan intet tabes ved dets Gen-

nemførelse. Men det er for danske 
Fiskere en Vel·den at Vinde. 

Janus. 
(Dansk Fiskeritidende). 

I en saadan Kommis9ion burde 
Ferskvan dsfiskeriforen ingen selvføl
gelig ogsaa være repræsenteret. 

Red. 

Fiskeriforhold i 
Argentina. 

(Sluttet). 

Saa jeg vil dertil sige, at hvis 
der er ~lulighed fOj', at der kan blive 
Afsætning paa Fisken demede, ja 
lad os rejse, for det hel'lljemme teg
ner kun til F attiggaarden fOl' den 
danske Fiskerbefolkning. 

Jeg tror ikke, der kan blive nogen 
Afsætning der i Landet, da Kødet 
er saa billigt, og Kød skal de Ind
fødte have mindst tre Gange om Da
gen. En Ko kostede den Gang jeg 
var der, 35 Pesos, ca. 52 Kr., en 
Hest 75 Pesos, et Faar' 6 Pesos, og 
Faar er Landets Hare, Prodosjan. 
Jeg kunde forstaa, hvis del' kunlIe 
anlægges store Salterier og Kon
serveslj.nlæg, og siden afsætte Fisken 
andre Steder, at der saa kan blive 
en stor Mulighed. Saa er der og
saa en Ting som gør sig gældende 
der, den stærke Varme, som kan være 
op til 30 il. 40 Grader i Sommertiden. 
Men Hensyn til Jern banenettet, d a 
er det engelske Aktieselskaber, som 
har det hele, og England el' jo ikke 
blide over for den danske Fisker i 
disse Dage, saa man skal ikke tro, 
at de laver ekstra Linjer i Jernba
nenettet i Argentina for danske 
Fiskel'e, den tror jeg ikke paa. 

Der er en By som hedder Tandil, 
det el' udelukkende Danskere, som 
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bor der, saa der kunde vel nok af
sættes en Del, men det yil jo kun 
blive en Brøkdel i Forhold til Fang
sten. Saa er der den lange Hejse, 
hvad vil det ikke sige at medbringe 
alt det Materiel, vedkommende skal 
bruge, og hvor er l)engene, enhver 
har vist nok i sit j disse Tider. St.øt
te fra Statens Side kan vi jo næppe 
vente, kunde Staten blot skaffe Af
sætning, som saa haardt tiltrænges 
her i Landet, men derimod sender 
de Biologer ud, hvor Udrustningen 
koster Masser af Penge, for at un

dersøge Havbunden paa Varmen, 
Nej, skaf Afsætning, saa skal den 
danske Fisker nok selv finde Fiskell. 
Og jeg vil fraraade enhver dansk 
I<"'isker her i Landet at rejse til Ar
gentina rør Afsætningen er en KeJlds. 
gerning. Fiskemængden el' rigelig, 
men det er nu ikke altid morsomt at 
staa i et fremmet Land og ikke være 
Sproget mægtig, Sproget er spansk 
og er ikke vanskelig, men del' vil 
alligevel gaa et Par Aar, inden Folk 
bliver Sproget mægtig. Jeg vil fore
slaa at sende en Kommission der- I 

ned, hvis der er Tale om Fiskeri i 
Argentina. Lad Kommissionen un
dersøge, om del' er Mulighed for Af
sætning, saa er del' en Smule Hette
snor at l'<>jse efter; det kan jo ikke 
hjælpe, at Folk producerer naal' in- I 

gen vil købe, Jeg hal' været dernede 
i (j a 7 Aar, saa hvis der muligvis 
skulde være nogen, som har Lyst 

til at rejse, da skal jeg med Glæde 
give dem den Oplysning, jeg ved. 
Hejsen koster ingen Ting, naaf Folk 
ikke har været i Landet før, da kan de 
bare opgive, hvor de ønsker at rejse 
hen i Landet, Grunden el' den, !ti 
de mangler Europæer til Opdyrk
ning af Lalldet, da der ligger Mill. 

af Tønder Laud som el' uopdyrket. 

L!mdet pr frit, der gives ingen Skat
tpl' for den mindt'e Næringsdrivende 
Hideltest er hver Mands Eje og Be
fordringsmiddel. 

Det er midt Sommer omkring den 
1. Januar; Vinter findes saa at sige 
ikke der, jeg ha1' kun en Gang set 
Is dernede, og det val' paa Tykkelse 
af Papil'; det er kun Nattefrost, saa 
snart Solen kommer frem, svinder 
alt det kolde. Kreaturerne gaar ude 
hele Aaret. Rejsell val' den Gang 
jeg rejste, ganske billig, den kostede 
130 Kr. ha Hamburg til Buenos 
Aires, og den er vel ikke dyrere 
nu, hvis vi regner med den lave 
YI a I'kk urs, hvis de har nogen Baade 
som sejler denH .. d nu efter Krigen. 
Rejsen varer 25 Dage fra Hamburg. 
til Buenos Aires, 

Berlin. 

Fisker Frits Danielsen. 
Ballell, Samsø. 

(Dansk Fisl<eritidende). 

.Fiskemarkedet. 

Prisen for 50 kg i Marts, 
levende døde 

Gedder ;) LOO-4800 1200-3059 Mk. 
Sandart 2500-:1250 -
Aal 3050-·-4950 1500-4000 
Karper 2050-4100 800-2050-
Sudet' 2200-3900 1050-2450 

}Iassedød af Jj"isk i 
svenske Indsøer. 

I Gardefjarden er Vandets Hu
lllusindhold, efter Farven at dømme, 
under normale Forhold omkring 

0,002 Procent, hvilket er Middel
tallet for til Eks. de finske Søer, 
som i denne Henseende er bleven 
mere undersøgt end de svenske Søer. 

Dette skulde give for hele Søens 
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Volumen c. 400 Tons opløst Hu
lllusemner, men som en Følge af 
Omsætningen gennem Til- og Afløb 
bliver den Ilumusmæugde, Saltene 
har at udfælde betydelig større og 
kan sikkert regnes i tusindtal af 
TOlls. De ved Vandets Affarvning 
paa denne i\hade udfældede Hu
musemner eller hUlllussure Salte 
danne graabrullne eller gulbl'lllle, 
fnuggede og slimede Afsætninger paa 
Bunden af Søen og paa Plante
væksten. .Ja man kan endda ofte 
tinde dem mellem Fiskenes Skæl 
og i deres Gæller. Fndnu saa sent 
som i Aaret 1920, da Vandet alle
rede en Tid havde antaget sin nor
male Farve, kunde man tydelig i
agttage de foregaaende Aars Bund 
aHejringer af humussure Salte; llaal' 
man roede paa grundt Vand, rørte 
Aarel'lle op i et Bundslam, som ved 
sin Tllstgule Farve t yd eli 1:\ adskilte' 
sig fra det mere graaagtig Slam, 
som man før 1914 tik op ved at ro 
paa de samme Steder af Fjorden. 

Vi skal nu gaa, over til at under
søge Forbindelsen mellem Dødelig
ligheden j Fiskefalluaen ('g de oven
for omtalte kem.iske Processer. Den 
næl'meste Grund hertil kunne an
tages at ligge i en direkte Giftvirk
Iling af de Søen tilførte Sulfater. 
:\lod denne Antagelse taler imid
lertid det Faktum, at Fisk uden at 
det tilsyneladende generer dclm flere 
Stede!' forekommer i Vandet med 
større Indhold af saadanne Salte end 
der behøves fol' at udfælde Humus
emnerne. Et Eksperiment, som Dr. 
Arwidson udførte i Kvismarekana
len og velvilligt stillede til min Dis
position, gav som Hesultat, at Skal
ler kunde leve i ugevis i humusfrit 
Yand, som endda indeholdt 10 Gange 
mere Vitl'iol- og Alunfol'bindelser, 

end der behøves til Affarvning af 
humusholdigt Vand, og som kunne 
antages at have forekommet til Eks. 
i Gardefjurden i de Aar da den 
store Fiskedødeli ghed fandt Sted. 
Arwidsons Eksperiment v iser en dv i
dore, at i humusholdigt Vand dør 
Sk allerDe i Løbet af et Par Dage 
ved Tilsætning af fra 0,01--0,03 
Pl'oeent .Jernvitriol eller .'dun, og 
det fremgaar ogsaa af dette Eks
periment, at Skallerne, allerede 
inden du tilstrækkelige Saltmæng
der' for Udfældningen af Humus
emnerne saa Vandet er blevet af
farvet, er tilsat, begyn der at vise 
en nedsat Vitalitet og Sygdoms
symptomer samt faar en Belægning 
af udfældede Humusemuer. Alt 

I dette, i :B'orenillg med hvad jeg har 
iagttaget med Hensyn til Gællernes 
Udseende ved delJlle Fiskedød, taler 
derfor for, at det er de udfældede 
kolloidale Humusforurenillger, som 
i første Række skader Fisken og 
at dette netop sker ved at de sæt
ter sig fast i Gællerne og hindret· 
Fisken i at drage Aande. 

Diagnosen for Sygdommen bliver 
sualedes at stille som en Kvælning, 
SOlll Fisken kun kan fri sig for, hvis 
den medens det endnu er Tid, kan 
undkomme til Vand, hvor Udfæld
ningen endnu ikke er begyndt eller 
allerede afsluttet. Det farligste Sta
dium i UdfæJdDingsprocessen antages 
at være, naar det brune Vand he
gynder at miste sin Klarhed og an
tager et noget opaliserende U dse
en de. 

Naar Fældningen først er naaet 
saa langt, at del' viser sig tydelige 
Fnug i Vandet, k an I:'isken lettere 
holde sine Gæller rene. I en større 
stærkt forgrenet Sø som Gardefjiir
den, lIled her og der fOI'ckommende 
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dybe Partier, vIl Humusemnernes 
Udfældning foregaa saa uregelmæs
sigt i de forskellige Dele af Søen, 
at en Del af Fiskefaunaen altid vil 
kunde overleve den, idet Fiskene 
kan flygte hen til de Dele af Søen, 
hvor Udfældningen enten endnu ikke 
el' begyndt eller allerede er forbi. 
I en mindre Sø kan det derimod 
lettere incUl'æfTe, at h~le Fiskebe
standen gaar til Grunde, 

om, Den kun 11 Hektar store 
KYl'ksjø ved Løfången sænkedes om
kring AlIr IRoO gan:;ke ubetydeligt, 
antagelig højst 0,8 Meter, fOl' at 
gøre de nærliggende Sandmal'ket' 
bedre egnede til Opdyrknillg. 

( Slulles). 

Jeg kender et saadant Tilfælde 
fra samme Egn, som her er Tale 

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

i FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER • 
• • • • • • • • • 

leveres mest tisked,.gtige og billigst efter Deres Bestillillg. 

Vaad og Ruser 
til .-'al. Geddet'. Kal'ller og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred. Gedder. Brasen. liarl)el'. Sude.' og cl btH'.'e. 

Ketschere 
til alt Brugs- og I .. ystfiskel·j 

Fm Lager sælges: Ekstra })I'jma Net, haandbundlle Ruser, 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
N. I<'assnvej 137. I ... BINDSI .. E\'. Kobenlunn 1<'. 

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

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder l 
- Aborre og Sandart. -

A f r e g n i n g s e n d e s s t r a x ef t e r h v e r t S a I g. 

Salomon & Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
Direktør J. Salomon. London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter kubes. 

1,'i8Kene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nær'meste Jernhanestation. 

---:::::::::::::=== Kontant Betalin~. ::::::::::=::::::---

8jneæu, Ynuel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

felegr.-Adr.: 
J)amkultur, 
Lunderskov, 

sælges. 

P. liansen <(: P • • Jwrfjen"u;,n, 
Lunderskov, Telefoll-Adr. 

LUllderskov 48. 
Lejrskov 16. 

............................................................................................................ 
~ lNi'lkerldireldm' ~ ~ 21i'slieriinspelitør, Magister i · . . . 
~ )J:forleJ1SeJI, ~ ~ f3(j1'. 1:øfting, ~ · . . . 
: Vesttnannagade 1, æ ~ L:]'liliesljolmaIM 3 r5f, ~ 
• l(øbenllw'n C. æ ~ 3Cø6enljavn. ~ 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• II· ......................................... . 

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 køhes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant, 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bo"trvkkeri (Aktieselskab) v((d Rasmussen Krogh. 
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In(lhold: 
Generalforsamlingen. 
Massedød af Fisk i svenske Indsøer. 
Fiskeretter. 
Annoncer. 

Generalforsamlingen -, 
den 17'. Juni i Silkebora-. 

Generalforsamlingen indlededes 
med at Formanden, Brygger Bie 
bød velkommen og udtalte en sær
lig Velkomst til Fiskeriinspektør 
Løfting, som ogsaa deltog i Mødet. 
Derefter meddelte Formanden, at 
alt var gaaet roligt og normalt in
delifor Foreningen i det forløbne 
A ar, 

Foreningen tæller nu over 1000 
Medlemmer og TiJganKen af lokale 
FOI'eninger er stadig stigende. 

For Tiden er saaledes følgende 
lokale Foreninger optagne: 
Bornhol ms Ferskvandsfiskel'iforeni ng 
Klejslrup Sø-Fiskel'ifor8nin g. 
Nordjysk Lyslfiskeriforenillg. 
Vi borg Fiskeri forening. 
Silkeborg Fiskeriforening. 
S~anderborg Sø's Fiske,riforening. 
Skive-Karup Aa's Fiskeriforening. 
Stubbe Sø's Fiskeriforening. 
Hadsten Lystfiskeriforening. 

I<~ndvidere omtalte Formanden 
det Arbejde, Foreningen havde ud
ført i det forløbne Aar for at skaffe 
bedre Transportforhold paa Banerne, 
samt meddelte, at Bestyrelsesmedlem 
Fiskeribestyrer Pedersen, Brahe 
Trolleborg, senere vilde give Op
lysninger om Resultatet af dette 
Arbejde, 

Endelig omtalte Formanden de 
Forsøg, som Foreningen ved Dr. 
Hoffmeyer havde fo~etaget for at 
skaffe Medlemmerne Aalefaring til 
Udsættelse i de ferske Vande; For
søg, som efter alt at dømme nu 
være naaede til en gunstig Løsning. 

Sluttelig med delLe E'ormanden, at 
Magister C. V. Otterstrøm; der var 
Formand for det Udvalg, der var 
nedsat for at søge tilvejebragt en 
Ordning med Hensyn til Ejendoms-

. forholdene af Fiskeriet ved de fer
ske Vande, senere vilde give en 
Meddelelse om dette Udvalgs Arbejde. 

Angaaende Forsendelsesforhol-
dene paa Banerne meddelte N. 
Pedersen, Brahe Trolleborg, I\t det 
nedsatte Udvalg, der oprin delig be
stod af Landstingsmand Laul'idsen, 
Dr. Hoffmeyer og Hr. Pedersen, 
allerede i 1919 havde sendt et An
dragende til Ministeriet for at op
naa, at man under Hensyn til For-
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sendeIser af Fiskeyngel til Udsæt
telse, kunde forsende indtil 100 kg. 
som Ekspresgods med Banerne. Som 
Forholdene er nu for Tiden kan 
man nemlig ikke være sil,ker paa 
at en Forsendelse, der vejer mere 
end 25 kg. bliver expederet med 
alle Hurtigtog, selvom de forsen
des paa brunt Fragtbrev. Ved samme 
Lejlighed androg Foreningen om 
Nedsættelse af Fragten paa Fiske
foder. Udvalget var kort Tid der
efter i Generaldirektoratet fol' Stats
banerne, 'hvor man lovede at tage 
sig af Sagen. 

Tiden gik imidlertid, og man 
hørte stadig intet om Sagen fm 
Ministeriet. I 1921 var N. Peder
sen og Dr. Hoffmeyer atter hos Ge
neraldirektøren for Statsbanerne, 
for om muligt at faa Sagen frem
met. Ligesom første Gang gik vi 
hjem med rige Løfter, men da Svar
skrivelsen endelig en Gang kom os 
i Hænde, indeholdt den kun et me
get velskrevet Afslag! 

Udvalgets Arbejde havde saaledes 
været forgæves. 

Angaaende Forsyningen af Aale
faring til Ferskvandsfiskeriforenin
gens Medlemmer gav Dr. lIoffmeyer 
den tidligere her i Bladet omtalte 
Meddelelse, hvoraf det fremgik, at 
Opgangen af Aaleyngelen ved Hø
jer Sluse i Sønderjylland var af et 
i!!aadant Omfang, at man kan for
vente, at Danmark i Fremtiden kan 
faa sin Forsyning derfra, samt 
at det ikke var u~andsynligt, at 
det· vilde fremkomme et Overskud, 
som man saa maatte 'se at faa af-

. sat andet Steds. 
I Anledning af sidstnævnte Be

mærkning tilraadede Magistet' Ot· 
terstrøm, dels at annoncere i Dansk 
Fiskeritidende, dels at søge Afsæt-

ning for den overflødige Aalefaring 
i Finland og Czekoslovakiet. Dr. 
Hoffmeyer svarede herpaa, at man 
havde forsøgt Afsætning dels i Sve
rig og dels i Czekoslovakiet uden 
Hesultat. Tilbudet til disse Lan de 
fremkom dog, paa Grund af de 
særlige 'Forhold iaar, saa sent, at 
dette sikkert er Aarsagen til Af
slaget. I hvert Tilfælde har Dr. 
Schiiferna', der er Hepræsentant for 
det czekoslovakiske Fiskeri udtaU, 
at han til næste Aar gerne vil have 
Aalefaring, hvis han kan faa Tilbud 
i god Tid fornd .. 

Under den bebudede limnologi
ske Kongres der, som t.idligere om
talt i Bladet, skal afholdes i Kiel 
i den første Uge af August Maa
ned, vil Dr. Schaferna komme til
stede, og ved samme Lejlighed f.ar
handle Sagen med Dr. Hoffmeyer, 
der ogsaa giver Møde i Kiel. 

Magister Otterstrøm aflagde der
efter Beretning om det Udvalgs 
Arbejde, som skal søge at faa bragt 
en Ordning istand med Hensyn til' 
Ejendomsforholdene af Fiskeriet ved 
de ferske ValIde. 

Udvalget bestaar foruden af Ot
terstrøm af D'hrr Bie, Fensmark, 
Errboe og Hoffmeyer. 

Magisteren udtalte hl. a, at He
gulativerne ~un nyttede lidt til at 
bringe faste ordnede Forhold 
tilveje. EndYider6 meddelte O. 
at han havde udarbejdet et For
slag til Lov om disse Forhold og 
omtalte derefter, hvilken Ordning 
man var naaet til i de øvrige euro
pæiske Lande. 

Kun i Bayern havde man en god 
Ordning, som gaar ud paa, at alle 
Lodsejerne er fiskeberettigede, gan
ske som hos os (undtal5en i de Fi
ske vande, der er er underlagt Sta-
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ten eller Statens Administration), 
men Bayrene har ikke Lov til at 
udnytte denue Ret, undtagen dere! 
Stykke er stort nok til, at der kan 
drives rationelt Fiskeri derpaa. De 
maa Jerfor slaas sammen, enten 
frivilligt eller administrativt til Om
raader af passende Størrelse. Si
den 1908 har denne Ordning væ
ret prøvet og virker ~uldt tilfreds
stillende; M agisteren mente derfor 
ogsaa, at man i det danske Lov
forslag kunde søge en lignende 
Løsning eller ogsaa bygge paa vor 
nuværende Lovs Princip om Regu
lativer, idet man omdannede den 
saaledes, at Lodsejerne ved et Fi
skevand, der ikke selv frivilligt 
vilde lave Regulativ ad administra
tiv Vej blev tvungne tll en Ord
lllng. 

Paa nærværende Tidspunkt har 
IJdvalget dog enJnu ikke taget af
gørende Standpunkt til, hvilket af 
de to Principper man børforehække, 
hvorfor lJ dvalget fortsætter sit Ar
bejde. 

Det reviderede Regnskab, hvoraf 
der findes en Gengivelse andetsteds 
i BIaJet, blev del'efter oplæst, hvor
paa der blev givet Dech:u'ge. 

RI!ll. 
(Slutlet). 

Massedød af Fisk i 
svenske Indsøer. 

Fiskene døde derved fuldstændig 
ud og Van Jet blev farveløst og gan
ske gennemsigtigt, hvilket ganske 
sikkert maa tilskrives Tilførslen af 
Vitriol- og Alnnsalte fra de tørlagte 
Sortlermarker l Søens Nærhed. 
Jeg erindrer ogsaa, ut jeg og mine 

Drenge ofte saa "Fjederallun" paa 
Grøftekanterne i Søens Nærhed. 
Vandet har endda siden beholdt sin 
Farveløshed, antagelig fordi Søens 
smaa Tilløb og de talrige jernhol
dige Kilder tilføre Søen tilstræk
kelige Kvantiteter Salte til at ud
fælde den ubetydelige Tilførsel af 
Humusemner : men saa klart som i 
min Barndom er det dog ikke mere 

l Slutningen af 1860 be-
gyndte jeg og mine Brødre at bære 
Fisk over til Kyrksjon, som vi me
dede i Jen nærliggende Avafjorden, 
og denne meget primitive Indplant
ning af Skalle, Gedde og Aborre 
slog meget godt an, saa at Søen 
allerede i Begyndelsen af Havlfjer
serne blev, i Forhold til sin Stør
relse, ganske godt givende. Fisken 
voksede efter alt at dømme meget 
stærkt og trivedes godt, hvilket for 
en væsentlig Del maa tilskrives den 
usædvanlig rige Insektfauna, som 
udvikledes i de AaI' hvor den var 
uden nogen Fiskebestupd. Dels 
gen nem for stærk Beskatning af 
Omegnens Ungdom, dels ogsaa Bom 
en Følge af en alt mere og mere 
overhaalldtagellde Bundvegetation af 
MyriophyIIum og Batrachium, som 
ogsaa spredte sig ud Over Søens 
dybere Dele, forringedes Fiskeriet, 
saa at Søen i Firserne gav et be
tydeligt mindre Udbytte. Fol' at 
jeg ikke skal komme alt for langt 
ind paa Iagttagelserne fra denne 
Sø, skal jeg kortelig udtale, at de 
ovenfor skildrede Forhold gan
ske godt belyser de biologiske Om
kalfatringer, som følger efter en 
Sænkning af en Sø under dens nor
male Vandniveau, i saadanne Til
fælde hvor Sortler og beslægtede 
svovlholdige Jordlag lægges blot 
for Luftens oxyderende Indvirkning. 
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Fet'skvandsfiskeriforeningens 

Regnskab 
for Aaret 1921. 

Indtægt: 
Bilag. 

Overført Kassebeholdning .....•........ 
A. 1. Kontingent fOl' 1921 af 155 Medlemmer af () ICI' .••. 
" " Do. for 1920 af 2 Medlemmer fra Norge og 1 fra Tyskland 
" " Extra-Kontingent .for 1921 ar Il Medlemmer. 
" 2. Annonceindtægt iflg. Redaktørens Regnskaher ..... 
" 3. Tilskud fra Sk rikes Stiftelse . . . . . . . . 
" 4 .. Indtægt af 8 Postabonnementet' iflg. Uedaktol'ellS Regn-

skaber . . . . . , . . . . . . 
" 5. Tilskud fra Landhrugsministeriet 
" 7 •. Refunderet Porto. 
" 8. Indvundne Renter . . . . . . . 

Pr. Kassebeholdning at overføre til 1922. . , .. 

Udgift: 

B, Bladets Trykning og Udgivelse m. v .. 
C. Porto, Telegrammer, Papir, Tryk,sager m, v .. 
D. Forskellige Udgifter .. 
E. Rejseudgifter og Diæter 

Beholdning ..... 

Ribe, den 9, Juni 1922. 

Jul. Nm's. 

Nr. l1j 

l,,·. 
81878 
930,00 

20,33 
144,05 
85,80 

400,00 

48,00 
GOO,oo 

43,70 
25,22 

30 IU,BH 

372,90 

J't·. 

1859,38 
279,85 
lG4,65 
H39,60 
372,90 

3016,38 

Ved Hevjsionen af forunstaaende er intet funden at bemærke. 

p. t. Ribe, den 14. Juni 1922. 

N. Lind. P. Schouenborg. 
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Det er et ofte ingttaget Fænomen, 
at Fiskebestanden stærkt for'mind
skes efter Søsænkningen, .:... Man 
tilskrev som Begel dette den l!'or
styrrelse, der dencd fremkom af 
af Fiskenes Legepladser. Dette 
spiller naturligvis ogsaa en Bolle, 
men ganske sikkert er ogsaa Dan
nelsen af Sulfater paa deu ved Tør
lægningen tørlagte Agermark ell 
Faktor man maa regne med. - Dette 
turde ogsaa være Aarsagen til at 
Fisken viser megen Tendens til at 
udvandre fra saadanne Søer, hvor 
Vandstanden er sænket. 

Arwidsson har anført adskillige 
Exempler paa Fiskedød og Fi8ke
udvandring efter Søsænkning{'ll 
Gtistrikland, 

Nanr Hedaktionen har funden sig 
foranlediget til at gengive oven
staaende ret lange Artikhl 0111 

Massedød af Fisk i svenske Søer, 
saa er det dels for at vise alle fl
skeinteressel'ede, hvor o~ermaade 

vanskeligt det ofte k an være at 
paavise den virkelige Grund til en 
pludselig indtrædende Fiskedød i 
et tilsyneladende sundt og godt 
Fiskevand, og dels for at fremkomme 
med en alvorlig Advarsel mod Sællk
ningen af vore Søers Vandstand, 
hvor en saadan ikke er absolut 
nødvendig, da en saadan, som Re
gel, vil indvirke ødelæggende paa 
Søernes Fiskebestand. 

I Tider som dem, vi netop ople
ver, hvor den danskfl Befolkning 
synes at være besat af en verita
bel Jordhunger, og hvor vor gamle 
hæderkronede Institution Hedesel
skabet stadig udvider sine Hammel' 
og sit Virkefelt, er der snart ikke det 
Vandhul eller deli slyngede Aa, der 
kan faa Lov til at være i Fred, 

Det er snart ligemeget hvad det 
koster, og h yormegen dansk Natw' 
del' gaal' med i Løbet, bare alt kan 
blive planeret., afvandet og reguleret 
ellers hal' Hedeselskabets Ingeniører 
hverken Rist eller Ro, og den op
agiterede Befolkning betaler glade
lig, hvad Expel'imentet koster. Først 
bagl'ftel' gaar det lidt efter lidt op 
for mange af Deltagerne i saadanue 
Foretagender, at det der opnaaedes 
for de dyre, udlagte Penge stod 
egentlig ikke rigtig i Forhold til 
all(; de store Løfter som gaves, og 
saa ærgrer man sig i sit stille Sind 
fordi lIlan har ødelagt sin hjemlige 
hyggelige Natur, og i mange Tilfælde 
samtidig med den nyerhvervede 
Jord, har faaet afvandet sine højere 
liggende Marker saa meget, at de 
herefter giver en ligesaameget min
dre Afgrøde, som den nye Jord 
giycr mere. Foruden dette har 
man saa maaske endda faaet øde
lagt et tidligere godt lønllende Fi
skeri og en fornøjelig Jagt paa 
forBkellig Slags Vildt, saa mangt 
og meget taler for - i alle Til
fælde her paa Sjælland - at raabe 
ct "Vagt i Gevær" naaI' Hedesel
skabets Ingeniører viser sig i Land
skabet. Vort Land og vor Natur 
taale!' nu en Gang ikke alt for: me
gen Hegllleren, SM gaar for meget 
af dets smilende Ynde, de bløde 
slYlIgede Linier tabt, og det er dog 
det, vi Danske elsker og som vi 
længes efter ude i de hemmede 
Lande, Derfor' endnu en Gang 
"far i Mag med Søændrillger og 
Aareguleri!Jger" alt kan alligevel 
ikke faas for Penge! 

Red, 



Ferskvandsliskeribladet Nr. 1~ 

,Fiskeretter. 

Gedde med Sardel-Sauce. 
Skællene fjærnes af en Gedde 

pau 2 kg, den renses, skylles, be
strø es med Salt og henstaar hermed 
l Time. Fiskeu lægges un i saltet 
Vand tilligemed et Par Løg og en 
Selleri, skaaren i Skiver. Den kogel' 
jævnt i Time og derefter optages 
den, udskæres straks i mindre Styk
ker, der hurtigt lægges pau et 
varmt Fad og overhældes lIled en 
Smør-Sauce, hvori el' blandet 100 
gI'. rensede Sardeller, stl'øgne igen-
11elll en Sigte i J O Draa ber l\I aggis 
Krydderi giver Sardel· Saucen en 
god Smag. 

Spækket, farseret Gedde. 
Fisken skrabes, renses, flaas og 

spækkes med ganske fine Spækstl'im
ler. Nogle slIlaa Gedder skrahes, 
renses og koges i saltet Vand, de 
befris for Skind og Bell, og af 
Fiskekødet tilberedes en Fars, heri 
kommes l lille Løg, nogle hakkede 
Sardeller og Champignons, fiut hak

ket Persille, Salt, Peber, en god 
Skive Smør, l 2Eg samt lidt rev-en 
Parmesau- eller Svejtserost. Denne 
fint hakkede Fars af de smaa Ged
der fyldes nu i den store, som 
sammen:;ys og lægges paa Brade
panden paa et Underlag af Flæske
skiver. 

Fisken pensles med smeltet 
Smør, bestrøs med reven Ost og 
belægges med smaa ~mørklumper. 
I 3/>; Liter Fiskesuppe, kogl pall, 
Benene af de sm aa Geddet·, udrøres 
2 af Maggis Bouillontærninger; 
denne Suppe hældes i Bradepanden 
tilligemed Ih Flaske hvid Vin, og 
Panden stilles i den varme Ovn. 

N aar Gedden begynder at faa Farve, 
dl'yppes den flittigt med Suppen, 
hvori dou koges. Efter 112 Times 
I"odøb, naar Fisken er færdig, over
hældes den med Suppen, som der
efter til Dels lueides fra den igen
nem en Sigte. Fisken stilles ved 
Varmen, saalænge Saucen er under 
Tilberedning. Denne bestaar af lidt 
af Suppen, tilsat Citronsaft og smaa 
Champignons, hvormed den koges 
nogle ~Minutter; derefter røres pis
kede JEggeblol11l1let· i Saucen, der 
straks løftes_fra Ilden og severes 
til den spækkede Gedde. 

Gedde med Kartofler. 
Gedden renses, koges og pilles 

fra Benene i mindre Stykker. Kogte 
faste I{artofler pilles, skæres! Ski
VPr og koges lidt sammen med Løg
skiver eller Tæl'ningel', Smør og 
lidt af Fiskesuppen. Fiskell, som 
imidlertid er holdt varm, lægges 
lagvis med de varme Kartofler højt 
paa et Fad øverst Kartofler -
og Hetten ovel'strøs med ilnthakkede 
Løg, stegt i Smør paa PandolI. 

Kogt Aborre. 
Af :J/ .. kg Aborre afrives Skællene 

paa et Hivejæl'n, de renses, skylles 
go~lt og lægges i kogende Vand 
med Salt, lidt hele Peberkorn, et 
Pnr Laurhærblade og 3 il 4 Ske
fulde fortyndet Eddikesyre. Naal' 
Fisken er kogt optages den og læg
ges paa et varmt Fad. 2 Æg haard
koges, hakket fint med Persille og 
heri blandes stødte Tvebakker, dotte 
lægges over Fisken, der straks ser
veres. Hertil smeltet Smør. 

Stuvede Aborrer. 
Skællene rive' af Fisken, som 

derefter renses og skylles godt; den 
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bestrøs med Salt, hvormed den hen- Anretningen optages Fiskene llled 

staar 1 Time. en Hulske, lægges paa et varmt 

En Kasserolle smøres i Buuden 
med et tykt Lag Smør, og den godt 

skyIlede og igen tønede Fisk ven

des i rigelig l\Iel og nedlægges mej 

hakket Persille og smaa Klumper 
;)mør; over hvert Lag shøs lidt 

Mel, og saaledes fortsættes med 
Fisk, Persille, Smørklllmper og Mel. 
Vand ~ kun det højst nødvendige

hældes over Fisken, der under Kog

lJingen rystes lidt i Kasserollen. Ved 

Fad, og Saucen legel'o& med Ægge
blommer, pisket med lidt koldt 

ViHld; den smages til med Salt og 

og hældos uvcr de VHrme, kogte 
A bon'el"; Retten bestros Illed h~kkd 
Persille. 

= ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

: FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fisked;rgtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til . .\al. Clledder. liurper og Sude ... 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørt'ed, CIl(~dder, R.'usen. lia.'I.el', Sudel' Og' A bOI'I'e. • 

Ketschere 
til alt Brugs- og (.ystfiskel'i 

Fru Lager sælges: Ekstra prima Net, ha.fllldbulHlne Ruser, 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
l\'. t'asanvej 137 . l .. BINUSI.FlV. 

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

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
- Aborre og Sandart, -

A f r e g n i n g s e n d e s s t r a x et t e r h 11 e r t S a I g. 

Salomon & Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
Dil'ektør J. Salomon. London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Brre.,t, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og Bjneæg 
i alle DrreclarteJ' lotbes, 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .JernbanesLfttion. 

---=~= liontant Betaling. ~==---

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d}f~8~8K 'J) am Æuitur. 
felegr.-Adr.: 
Damkultur, 
~undcrsko\·. 

P. .II anscn tf; P. .1 M'!/cn:<4CJi, 
Lunderskov, Telefon-Ail!'. 

Lllnderskov 4.8. 
Lejrskov 16 . 

...................................................... ..................................................... . 
3 .INskeri(Urektør ~ cYisliel"iinspelitøl", fhiagistel" i . . . 
~ JVOJ'feJlSeJl, ~ t!fjl'. J!øjtz'ng, i 
~ Vest1nannayatle I, ~ J:pliliesljolmal!e 3 c51, i . . . 
i J(øbenlwmt (J. i 3Cø6enljavll. 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. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø BogtrYkkeri (Aktieselskab) ved Hasmussen Krogh. 

• 
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(udboh!: 
Sl1apdyb. 
General forsa mlingcn. 
H\'orlcdes præparerer lIlan Geddcho

\'eder. 
Fiskeretter. 
Annoncer. 

8napdyp. 
Forandring fryder, siger et gam

melt Mundheld, og Erkendelsen af 
. San dheden heri h ar ført mig Pen
Ilen i Haanden for blandt Forenin
gens Medlemmer at slaa til Lyd for 
en omend ikke ny saa dog næppe 
hverken almindelig kendt eller navn
lig ikke almindelig anvendt Form for 
Dyp, det saakaldte Snapdyp, hvis 
væsent1i~ste Forskel fra det sæd
vanlige, lad mig kalde det Sluge
dyp, bestaar deri, at Fiskeren i det 
0jeblik, han mærker Biddet, straks 
slaar til for at sætte Krogen, der 
sidder uden paa Dyppeskallen, fast 
i Geddens Mund. 

I efterhaanden mange Aar har 
jeg væt'et en ivrig og passioneret 
DYl)per efter den gamle Hecept, 
først i Aar har jeg, ikke helt til
freds med den hidtil anvendte Me
tode, taget Snapdyppet op, men i 
Lobet af kort Tid har den ny Me
tode vundet mig saa helt og udelt, 
at jeg nu kun anvender Slugedyp, 

hvor Forholdene, saasom mange 
Vandplanter og lign., hvori de ud
vendige Kroge sætter sig fast, gør 
det umuligt at praktisere Snapdyp
peL Dypfiskeri har jeg saa godt 
som udelukkende anvendt langs 
Sivkatlten i Søer og Moser, hvor 
Gedderne har den ikke ukendte hæs
lige Vane at søge Tilflugt i de kraf
tigste Sivurskove for der at ned
svælge Byttet Hvor ofte har en 
Dyppefisker ikke haft den Ærgelse 
efter at have faaet et godt Bid at 
se Fisken forsvinde ind i Sivskoven 
for lidt efter at "spytte", fordi den 
ved at sætte Lillen fast i Sivene 
har mærket,at den var gaaet paa 
en Limpind. Har man været saa 
heldig at faa fat i en større Gedde, 
kan det ogsaa hænde, at den faal' 
Linen saa godt sat fast i Sivrød
derne, at det el' den en smal Sag 
at trække Linen over, inden lilan 
faar denne feL Under alle Om
stændigheder or det umuligt at tage 
GeddeIl med Stangen, hvilket ab
solut er den baade f01'lløjeligste og 
mest sportsmæssige Maade at trætte 
den paa. Alle disse Gen vordigheder 
spares Dyppefiskeren for ved at 
anvende Snapdyp ; Gedden faar ikke 
Lov at gaa den Vej, det passer den 
bedst; straks i Biddet faar den at 
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mærke, at en kraftig Haand - og 
Stang har taget sig af dens 
"Vejledning", og inden den faar 
Tid til at snnde sig og gøre alvor
lig Modstand, har den (vede Roer 
faaet Baaden ud paa frit Vand, væk 
fm den forræderiske Sivkant med 
dens mange Farer, og saa kan 
Spillet begynde. - Men Fordelene 
ved Snapdyp er ikke færdige }]or
med. Enhver nok saa fanatisk Dyp
per "af den gamle Skole" vil sik
kert indrømme, at det er betydeligt 
mere sportsmæssigt, at Fiskeren selv 
sætter Krogen - eller Krogene -
fast i Geddens Mund end at lade 
Gedden selv sætte sig fast ved at 
sluge den lumske Dypperkrog. Selv 
om man ikke vil gaa saa \'idt i 
sin Begejstring for Snapdyppet, at 
man godkender den Udtnlelse i 
Hardy Brothers Katalog, at Dyp 
efter Gedder var intet mindre end 
en Modbydelighed, indtil Snap dyp
pet kom frem, kan der næppe være 
nogen Tvivl om, at enhver Sports
usket' vil give Snapdyppet Fortrinet 
i sportslig Henseende. Jeg skal i 
denne Forbindelse minde 0111, at 
Slugedyp i langt de fleste Fiskevan
de i England er forbudt som usports
ligt, paa Themsen er det endog 
ligefrem ulovligt. Saaledes ser 
Englænderne. Verdens mest passi
onerede Sportsfiskere, paa SI ugo
dyp. Endelig har Snapdyppet 
den, og det er ikke den ringeste, 
Fordel, at man er i Stand til at 
frelse Livet for mangen en ung og 
mindl'evægtig Gedde, der har ladet 
sig friste af Dyppeskallens lokkende 
og besynderlige Fart gennem Van
dot, medens en Gedde af sanllne 
Støreise maa dræbes, hvis den er 
taget paa Slugedyp og har Krogen 
siddende langt nede i Indvoldene. 

Jeg mener hermed at have fast
slaaet de Grunde, der har bevæget 
mig til at lade SIngodyppet i Stik
ken og give mig dets nære og dog 
saa væsensforskellige Slægtning, 
Snapdyppet, i Vold, men inden 
lægger Pennen, vil et Par Ord om 
Snapdyppets Indretninger sikkert 
være paa sin Plads. Snapdyppet 
bestaar af det t"ædvanlige Blylod 
af den almindelige Form; den Ende 
af Loddet, som skubbes ind i Skal
len, er forsynet med et Spyd, bo
stemt til at holde paa Plads, i den 
anden Ende af Loddet findes et 
øje, hvori del' OJ:! fastgjordt et Styk
ke Gimp, forsynet med to tr'egrenede 
Kroge m6d passeude l\Iellemrum 
samt med en forskydelig enkelt 
Krog. Der agnes paa den l\Iaade, 
at Loddet presses iud i Skallens 
Krop saa langt, at 0jet paa Loddet 
netop lige ligger i Skallens Mund; 
Gimpen med de tregrenede Kroge 
lægges ned langs Skallens ene Side, 
og den enkelte Krog sættes fast i 
Skallens Hale for at holde de tre
grenede Kolleger paa Plads. Dyp
pet sættes derefter paa sædvanlig 
I\hade, helst med en Svirvel, 
Forbindelse med Dyppelinen. Det 
siger sig selv, at Stangen maa være 
stærk og stiv, de til Slugedyp an
vendte Stænger med fin, blød Spids 
er selvfølgelig ganske uanvendelige, 
Linen bør være ret svær, og Hjulet maa 
helst have en saa stærk Bremse, atman 
ikke hækker slæk Line derfra, nan I 
III an slnar efterBiddet ; hvis et passen
de Hjul ikke haves,maa man bødeher
paa ved med den ene Haand at holde 
Linen fast til Stangen. Og husk saa: 
sIa a til straks j Biddet og sørg for at 
faa Fisken ud i frit Vand. 
Hermed være Sn apdyppet anb efalet 
paa det det bedste. "Dyppe}''', 

(Lyst-Fiskeritidende). 
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Generalforsamlingen 
den 17, JUlli i Silkebol'g. 

(Sluttet). 

Generalforsamlin gen gik derefter 
over til Valg af Bestyrelse. Dhr. 
Godsillspektør Gopmann, Proprietær 
}VultT Stanlpr, Landinspektør Schouen
borg og Fiskeriejer Enboe fratraad
te efter Tnr og blev alle genvalgte. 
Istedetfor kgl. Hof Fiskehandler 
Fredericksen, der ønskede at ud
træde uf Bestyrelsen, fordi han 
havde solgt sit Fiskeri valgtes 
Gaardejer Dueholm, Vrigsted pr. 
Skive og istedetfor Gaardejer .L 
Ohr. Jensen, Karup som ikkø læn
gere vur Form au d for Karup Aa 's 
Fiskeriforening valgtes Trafikkon
trollør Johansen, Silkeborg, del' er 
Formand for Silkeborg Lysttlskeri
forening. 

Luder Forhandlingerne om Ny
valgene foreslog Næstformandet:, Pro. 
prietærWulft Stamer at vælge Oll 

af Dhr. af Firmaet P. Hansell og 
P. Jørgensen til Medlem af Besty
relsen, forLIi De altid havde vist 
Foreningen sa.a stor Interesse. Da 
ingen af Dhr. paa Grund af deres 
særlige Stilling ønskede at indtræde 
i Bestyrelsen, bortfaldt dette For
slag. Men LIet skal dog tilføj es, at 
baade Hl'. HailselI og Hr. Jørgen
sen slog fast, at det langtha VHl' 

manglende Interesse for Foreningen, 
der val' Grunden til deres Afslag, 
men andre Aal'sager. 

Valget af de to nye Medlemmer 
af Bestyrelsen gav Anledning til en 
ret varm Diskussion, idet Mag. Ot
terstrøm ønskede Frivandsfiskerne 
mere repræsenterede i Bestyrelsen. 
Formanden imødegik ham imidler
tid, og paaviste, at don nuværende 
Bestyrelse for .Ferskvandsfiskerifor. 

cningen rummer alle Afskygninger 
indenfor dansk Ferskvandsfiskeri. 

Til Hevisorer genvalgtes Apothe
kel' Lind og Landinspektør Schouen
borg, Under Eventuelt beklagede 
O. sig atter o vel' at Foreningen ikke 
havde tilstrækkelig Føling med Fri
vandsfiskerne og ankede over, at 
Medlemsbladet gav Fiskerne for lidt 
Belæring, mente ogsaa, at det vilde 
være formaalstjenligt, hvis der i 
Bladet frekom en Redegørelse over 
vore Fiskearters Levevis, ligesom 
Magisteren ønskede en Omtale af 
vore Hegulativer osv. - Derimod 
fandt Magisteren, at Bladet inde
holdt fOl' mange Artildlir om Lyst
fiskeri. 

Otterstrøm omtalte derefter de 
Undersøgelser, del' for Tiden fore
toges nf alle vore ferske Vnnde Lan
det over. Fiskeriforpagter Albers 
bad om at lVledlemsbladet vilde 
fremkollJme med gode Opskrifter for 
Fiskeretter, for at give Befolknin
gen Lyst til at spise Fif1k. 

I Anledning af O,s I(l'itik af Med
lemsbladet oplyste Formanden, at 
det netop var efter Bestyrelsens 
Paalæg, Bladet indeholdt saa mange 
Sportsarii kIel'. Ferskvandsfiskerifor
eningen rummer llemlig saa mange 
sportsintereflserede Medlemmer in
denfor sine Hammer at dette er 
ganske nødvendigt. Hed aktøren Dr. 
Hoffmeyer udtalte i Anledning af 
samme Sag, at Bladets Spalter al
tid stod aabeut for Artikler, der 
kunde fremme dnnsk Ferskvands
fiskeri, saa hvis Magisteren havde 
noget pM Hjærte burde han ind
sende det. Angaaende Hr. Albers 
Henstilling meddelte Hedaktøren, . 
at det ikke var saa meget længe 
siden, at der havde staaet en lang 
Hæk ke Opsk;ifter paa Fiskeretter 
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i Medlemsbladet; men lovede at op
tage dem igen. 

Der udspandt sig derefter en læn
gere Diskussion om Betimeligheden 

af Udsætningen af Sandart. Medens 
Løfting og Otterstrom kæmpede for 
at udsættte den i flest mulige Fi
skevande, advarede baade Pedersen, 
Brahe Trolleborg og Dr, IIoffmeyer 

mod at gaa fOl' hastigt til Værks 
mod Udsættelse af Sandart; thi vel 
er Sandarten en ret hurtigvokscllde 
risk og en god SpisefIsk, men no
gen Sportsfisk er dell i k ke og saa 
længe Tyskland ikke er Aftager af 
Ferskvandsfisk, er den SM' godt som 

usælgeligt. Hvor der derfor er en 
naturlig, god Geddebestand, bør 
man betænke sig to Gange, inden 
man ødelægger denne til Fordel for 
Sandarten. Ihis FOl'holdene i Tysk
land imidlertid aiter viser Tegn til 
at blive normale, hliver Sagen ell 
anden, men man vil da forholdsvis 
hurtig kunne skabe sig en god 
Sandm'tbestand i dertil egnede Van
de, idet 8undarten under god Røgt 
meget hurtigt vi l formere sig, 

Efter en kortere Omtale af for
skellige Sygdomme hos Aborren og 
Gedden, der ti.dligel'e har været be

skrevne i Dladet omt.alte Hr. raleur 
Nielsen, Silkeborg de mi~lykkedl) 

Forsøg, der tidligere val' gjordt med 
0rredudsætlling i Silkehorgsoerne 
og till'itaderle at holde fast ved Ged

den. 
Til disse Udtalelser sluttede For

manden for Silkeborg LystfIskeri
forening Hl', Trafikkontrolløl' Johan
sen sIg ogsnfl, 

Derefter afgav ~'iskeriinspektor 

Lojting en meget interessant Be
retning om de Forsøg, der paa For
eningt'ns Initiativ blev foretagne i 
Lilleaa. 

Man havde fortsat mod Udsæt
ningen af Ørred og alle de Fisk, 
der vandrede nedad Anen hlhcer 

fanget ved Fallgststedet ved Ny
mølle. Efter Fangsten bliver de 
tnlt og del\'i~ mnalt og mange af 
dem mærket og alle bliver de altol' 
udsat i Anen igen nedenfor Fangst
stedet. 

I Marts 1920 var der ingen ud
satte Fisk mellem de fangede, idet 
alle Fisk var fl'a Hi 17 cm lange 
og da de udsatte Fisk det fore
gaaende Efteraar kun var fra g 10 
cm har det været den oprindelige 

Bækorred, det her drejede sig om. 
Næste Aar lD:21 V'll' Billedet no

get andededes, der val' stadig nogle 
store Exemplal'C1' paa W-17 cm 

imellem, men de fleste var mindre 
Ørreder paa 10-74 em. - Det 
hal' alteaa været de udsatte Fisk. 
Tallet staar dog ikke i Forhold til 
Udsætningen, Udvandringen begyn
der i M:uts, er stærkest i Maj og 
hol der si g til hen i Juli Maaned. 

A Il ga ae Il d e Ørretlmæt kningsjol'sogene 
i l,illma er der det at meddele, at 
udenfol' denne el' del' kun fanget 
en mærket Ørred i' Nissum Fjord. 

l Maven paa Gedder, der er fan
gede i Aaen, hal' DlaIl desuden fun
det 8 Mærker, hvoraf frelllgaar, at 
Gedderne har forsynet sig rigeligt 
af de mærkede Ørreder. 

Paa Grund af den fremskredne 
Tid trak l\lagister Otterstrøm sit 
bebudede ,Foredrag om Fiskerilov

givning tilbage og anbefalede 
at gore Generalforsamlingen læn
gere næste Aar, saa der bedre kun
de blive Lejlighed til Diskussion, 

E'onnanoen foreslog i den Anled

ning at afholde en to Dages Gene
ralforsamling til næste Aat' og hen

stillede at man valgte Sønderborg 
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til Stedet fol' Generalforsamlingens 
Afholdelse, med eventuelle Udflug
ter til Graasten og Højer. 

Dette vedtoges enstemmigt, Mødet 
blev derefter hævet! 

Efter Generalforsamlingen aa lll
ledes del'lH1l1 alle Deltagerne til on 
hyggelig og forDøjelig Fællesspis
ning. for derefter at bile op til 
Tange og se paa den store Lakse
trappo ved Gndenaaens Elektrici
tetsværk dersteds. Da denne imid
lertid el' omtalt ret udførligt i et 
tidligere Nummer af Bladet, skal 
vi ikke igen komme tilbage dertil. 

Red. 

Hvorledes præparerer 
man Geddehovedet r 
(Fra Dcutche Fischer~i·Zeitung). 

III'. Vetter i Dortmund meddeler 
herom følgende: 

Man skærer Geddehovedet af saa
dan, at Brystfinnerne og noget Kød 
følger med, derefter lader man det 
ligge en halv eller hel Dag i Vand, 
som In an fomd har ti Isat en god 
Haandfuld Salt, hvilket bevirker, 
at Slimen løsner sig bedre. Efter 
dette Saltvandsbad rengør man Ho. 
vedet grundigt fol' alt Slim o. L 

For at rense de indre Dele af 
Munden og Svælget betjener man 
sig af en kraftig Vandstraale under 
Vandledningen, eventuelt maa man 
hjælpe til med en lille Børste mel
lem de fine Svæ!gtænder. Efter 
Rengøringen gi vel' m an Hovedet, 
resp. Munden den Stilling, som det 
senere skal have, ved at klemme 
smaa Træstykker ind paa passende 
Steder. Jeg aabner i Reglen Mun
den paa vidt Gab, saa man godt. 

kan se Gællerne, som ikke bortta
ges. og Svælget; thi det indre med 
de skarpe rod- og fine Smaatænder 
synes mig altid at være det inte
ressanteste paa hele GeddehovedeL 
Derefter tager man et Brædt og 
fæster Hovedet derpaa, idet man 
lægger Snitsiden paa Brædtet. Bryst
finnerne spæl'er man ud med Knap
penaale. Naar Hovedet er præpa
reret paa den ~iaade, lægger man 
det i en Formalinopløsning af sam
me Slags, som man opbcvaler døde 
Fisk til Ag!l i. Ved Hjælp af denne 
Formalinopløsning bliver alle Blød
dele, Kød og Hud ligesom garvede, 
saa at disse Partiel' aldr'ig kan be
nyttes som Æ~glægningsplads for 
Fluer. Ingen Orm forvilder sig mere 
i disse Kødpartiel'. I Formalinop
løsningen lader man Hovedet liggo 
i 14 Dage til :1 Uger; derefter ta
ger man det op og lader det tørre. 
Tørringen kan godt foregaa inde i 
et Værelse. N ogen Lugt af For
raadnelse eller af Fisk mærkes ikke, 
og den lette Formalinlugt forflyg
tigeH meget snart. I det 110le taget 
forekommer der ikke nogen For
raaduelse, kun Bløddelene skrumper 
noget ind. FOl'malinopløsning frem~ 
stiller jeg paa den Maade, at jeg 
blander 20 Dele Vand med den i 
Han delen forekommende Formalin. 
Hidtil har jeg ikke lakeret saadan 
tørrede Hoveder eller forsynet dem 
llled kunstige øjne; saadant overla
des til hver enkels Lyst og Smag. Et 
paa den Maade præpareret Hoved op
sat paa et drejet Brædt, er i alle Til
fælde en Iigesaa smuk Vægprydelse 
som Jægerells Jagttrofær, der be
staar af Horn o. 1. 
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Gedder med Peberrod. 
En Gedde paa 1 kg befris for 

Skællene, rense,;, skylles og skæres 
i mindre Stykker; disse koges i 25 
Minutter i saltet Vand tilligemed 
l Løg, Suppeurter og nogle faa 
LnUl'bærblade. Fiskp!1 optages, sall1-
menlægges paa et varmt Fad i den 
oprindelige Form, bestrøs med reven 
Peberl'od og overhældes med brunet 
Slllør. 

Laksørred i Gele. 
Smaa Ørred skrabes, renses, skyl

les og lægges paa et Fad; de over· 
hældes med varm Eddike fortYIl
tyndet Eddikesyre - og dækkes 
med Papil'. 1':11 Fiskekeddel sættes 
over Ilden med det nødvendige 
Vand, der behøves, fol' at Fisken 
kan dækkes dermed, Salt, hele Pe
berkorn, nogle Løg'skiver og nogle 
faa Skefulde Eddike tilsættes; den
ne Vædske faal' et Opkog i Fiskeked
len. Derefter løftes Kf'dlen fra Il
den, og Fisken lægges deri, Langet 
lægges paa, og heri stnar nu Fi
sken 1 K Vfu·tel'. 

Af Fiskesuppen laves en smuk, 
klar Gejl" efter at Fiskene er op
taget; denne Suppe klares og stiv
nes som sædvanlig. En dyb Form 
smøres med Olie, og et tyndt Lag 
Gele hældes i den, dette maa nu 
stivne, forinden man dekorerer 
med haardkogte Æg, Sardeller, K~
pers, Citron, Trøffel- eller Agurke
skiver. Nu hældes over dette stiv
nede Lag Gele, belagt med de h~r 
nævnte Ting, et ganske tyndt Lag 
af den omtrent kolde, men ikke 
lunkne Gel[', ogsaa dette skal stiv
ne fol' Fisken lægges i Formen. 

Side om Side skal den ligge, uden 

et berøre Formens Sider. Saaledes 
vedbliver man med Fisk og Gele; 
hensætter Formen pall. et koldt Sted 
eller pall. Is. Ved Serveringen dyp
pes Formen et 0jeblik i hedt Vand, 
for at Geleen bedre kan hældes ud 
og staa smukkere paa Fadet, gar
neret med Persille eHer Salatblade 
og Citron. 

Saalænge Fisken endnu ikke el' 
nedlagt i Formen, maa Geleen i 
Kasserollen ikke stivne, den skal 
staa saa !lær Varmen, at den ikke 
stivner, men dog holdes flydende. 

Sandart i Gele. 
Fisken skrabes, renses, skylles og 

udskæres i Skiver, som koges i 
Vand med Salt, hvide Peberkorn, 
l Laurbærblad, lidt Dild og Timian. 
Den kogte Fisk optages forsigtigt; 
naar den er kogt, lægges den smukt 
ordnet pall. et Fad og overhældes 
Illed en klar, lidt syrlig Gele tilbe
redt af Suppen, hvori Fisken blev 
kogt. Hertil serveres Mayonnaise. 

Aal a la Ægir. 
I en aflang, dyb Form hældes 

lidt klar Gele af Suppen fra den 
kogte Aal, og denne Gele mali. stiv
ne, før den ituskaarne Aal ordnes 
smukt derpaa, saa atter 1Jelr o>,et' 
Fisken, og saaledes henstaar denne 
til den følgende Dag j da vendes 
deri af }i'ormen, og i Midten af den
ne kolde, stivnede a. la danbe fæstes 
en Humm~r med et Sølvspyd. Gele
Anretninger garneres med smalt 
Skaller med 1i 0sters i hver, og 
imellem disse Skaller lægges Citt'OIl
stykker og Karse eller Salatblade. 
Serveres med Mayonnaise. 

Aale-Roulader. 
.En stor Aal fiaas, Hoved, Hale 

og Finner bortskæres 'og med en 
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skarp Kniv skæres en Ridse langs 
med Rygbenet, dette udskæres, og 
Fisken renses og skylles godt, af
tørres, indgnides med Salt og hvidt 
Peber og henstaar et Par Timer 
hermed. Nu tørres den atter, be
lægges med Persilleblade og haRrd
kogte, hakkede Æggeblommer, sam
menrulles fra Hovedenden, ombin
des med Sejlgam, indsvøbes i smurt 
Papir, og en Serviet knyttes fast 
omkring Aalen; den koges 3/4 Time 
i Vand, tilsat Eddike, hele Nelli-

ker, Laurbærblade, Løg og Suppe
rønder. N aar Aalen er kogt og 
afkølet lidt i Suppen, lægges dell 
imellem 2 Spækkebrædtcr med en 

Presse paa. Derefter udtages Aalen 
af Servietten og Papiret og den 

kolde Fisk udskæres i Ski"er af 
Cm. Tykkelse, disse nedlægges. med 
Gele, tilberedt af Fiskesuppen. 
Hertil serveres ti l de ven die Aal e
Honlader en Hemoulade-Sauce ('Iler 
blot Olie og Eddike. 

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

FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fiske(lygtige og', billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til . .\al. Gmlder. Karl,er og Sudet'. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørl'ed. (;t(~dder. Brasen. liarper. Suder og Alu.rl'e. 

Ketschere 
til alt Brugs .. og Lystfiskeri 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
N •• 'asHnvej 13'4 . I,. BINIlSIÆV. J{øbenlta'nl 1<'. 

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

Engros "Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
Aborre og Sandart. 

Afreg n in g sen des stra x. efter h vert Sal g. 

Salomon- & Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
Direktør .1. Salomou. London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ol'redarter It.:ubes. 

~'iskene afhenles i ::lpedalvogn paa Sælgerens nær·meste. Jernbanostalion. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

fclcgl·.-Adr. : 
. Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

P. 11ænsen &: P . • JwrfJensen, 
Lunderskov . Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16 . 

...................................................... ...................................................... . 
æ J!'iskeridirekfØ1' E æ 3isÆedinspeÆløl', 8Ylagisler æ .. . . . 
~ jJ:forlellSeJI" ~ æ efjr, 13øjting, ~ . . . . 
~ restlltannagadel, n .epÆÆesljolmalltf 3 3l, E . . . .. 
! 1iøbenhavn C. ~ ~ 3{'ø6enljavn. i ..................................................................... "' ..................................... . 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Ojneæg, 
Yrngel 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 SOI'Ø Bo"lrvkkeri (Aktieselskab) ved Hasmusscn Krollh. 
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Dr. Schmidts 
store videnskabelige 

Resultater. 
Herom skriver "København" den 

12. Juni. 
I Gaar Eftermiddags ved Halv

tretiden lagde Ekspeditionsskibet 
"Dana" til ved Langeliniekujon ef
ter at have været borte i 316 Dage 
og sejlet 25,000 Kvartmil eller læn
gere end Jorden rundt. 

'Man nndredes, da man sall, det 
lille graa Skib med Splitflaget ag
ter og Havundersøgelsens blaa Stan
der med hvide Stjerner i paa Ma
stetoppen, over, at det havde kun
net klare Atlanterhavets og Stille
havets Storme men det er gaaet 
udmærket. Kaptajn IIansen og hans 
flinke Besætning har vist sig som 
dygtige og paalidelige Sømænd, og 
naar det kneb, gav Ek~peditionens 
Medlemmer, der jo efterhaanden gik 
og blev halvbefarne, en Haand med. 

Og nu var de altsaa hjemme 
igeu "D!ma" svingede nydeligt 
rundt og lagde sig med Bagbords
side mod Bolværket. Der blev 
vinket og hilst fra Skibet og fra 
Land, hvor en stor Mængde Men
nesker havde samlet sig. Del' var 
i forste Række Ekspeditionens Le
der Dr. Johannes Schmidts Hustru, 
der stod sammen med Vicomtesse 
de Fontenay, den franske Gesandts 
Frue. Gesandten var ogsaa til Stede, 
og endvidere saas en stor Mængde 
videnskabelige Forskere der vilde 
byde deres berømte Kollega vel
kommen hjem. Glemmes maa ikke 
selve "Dana"-Kommiteen med dens 
Næstformand, Admiral W andel i 
Spidse!l. Formanden, Kommandør 
Drechsel, kunde ikke være til Stede. 
Han er rejst ned for at repræsen
tere den danske Havundersøgelses
videnskab ved Fyrsten af Monacos 
Begravelse. 

Fyrsten var som beker:dt meget 
interesseret i Dybvandsundersøgel~ 

ser og har for egen Regning udru
stet flere Ekspeditiouer. 

Af Kommitcens øvrige Medlem
mer saas Professorerne Eugen War
ming, Kolderup Rosenvinge og S. 
P, L. Sørensen, Meteorlogen Dr. I. 
N. Nielsen, Viceadmil'al Evers og 
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Kaptajn Godfred Hansen. Endvi
dere saas Generalmajor Nyholm, 
Forfatteren Oberst Rist, Dr. phil. 
Johannesen, Direktør Koefoed fra 
Carlsberg Laboratorium og Profes
sor C. H. Ostenfeld. Den sidst
nævnte har ligesom Dr. r. N. Nielsen 
deltaget i en Del af Ekspeditionen. 

I Døren til den lille Kahyt oppe 
paa Overdækket saas en kæmpehøj 
Herre med et stort lyst Overskæg. 
Det var Prins Georg af Græken
land, og lidt indenfor Døren saa 
man Prins Valdemars kendte Træk. 
De to Prinser var gaaet om Bord 
i "Dana" oppe ved Helsingør og 
havde gjort Turen med herned. 

Velkomsttaler og Cha.mpagne. 
Næppe havde "Dana" fortøjet 

ved Kajen før Dækket vrimlede af 
Venner og Slægtninge af de hjem
vendende. Nede om Bagbord sam
ledes Komrniteen om Dr. Johannes 
Schmidt, og Admiral Wandel bød 
ham i en lille Tale velkommen hjem 
og takkede ham for den Glans, han 
ved. sit Arbejde havde kastet over 
dansk Videnskab. 

Dr. Schmidt takkede med faa og 
jævne Ord for den smigrende Vel
komsthilsen og understregede, at 
naar Ekspeditionen var lykkedes 
saa godt, som den var, skyldtes det 
ikke mindst de forstaaende og dyg
tige Mænd, der sidder i Kommiteen. 

Inde i den lille Salon var Fru 
Schmidt travlt beskæftiget med at 
dække op med Kransekage og Cham
pagne, bistaaet af Ekspeditionens 
Læge Dr. N. C. Andersen, der vi
ste sig som en flink og behændig 
Opvarter. 

Her bød Prins Valdemar Ekspe
ditionen velkommen hjem til Dan
mark og ønskede Dr. Schmidt til 

Lykke med de opnaaedeResultater. 
Dr. Schmidt svarede med en Tak 
til alle de Tilstedeværende for den 
I!mukke Modtagelse. 

Ekspeditionens Rute og Arbejdet 
ombord. 

Inde i Laboratoriet, hvor vi traf 
Professor Ost.enfeld foran en vissen 
Buket Orchideer, som han havde 
købt paa San Domingo og nu efter 
et halvt Aars Forløb gensaa, da 
han atter kom om Bord i "Dana", 
gav Magister Taaning, medens Dr. 
Schmidt var optaget af Selskabet 
inde i Kahytten, et kort Rids over 
Rejsen, fra Ekspeditionen den 3l. 
August i Fjor forlod Danmark. 

Først gik man til Kysten af 
Cornwall i England og derfra ind 
i Middelhavet til Algier. Herfra 
gik man til Madeira og derfra til 
Cayenne. Herfra gik Rejsen igen 
til Barbadoes og videre til St. Tho
mas, hvor man var i Slutningen af 
December. Hen i Januar gik man 
fra St. Thomas gennem Panama
kanalen ud i Stillehavet, hvor man 
arbejdede i en 14 Dages Tid, og 
derfra tilbage gennem Kanalen til 
Jamaica, hvorfra man gik op til 
Yucatanstrædet for at studere Golf
strømmen. Herfra gik Rejsen til 
Key West og derfra til Havana, 
hvorfra man gik ud i det aabne 
Hav Syd paa forbi San Salvador, 
og efter en Afstikker Syd om Haiti 
og over mod Portorico tilbage til 
St. Thomas, hvor man val' i Slut
ningen af Februar. Man arbejdede 
nu i Farvandet omkring St. Tho
mas og var ogsaa neda ved Marti
nique, men Passaten blæste saa 
stærkt, at den hindrede Arbejdet, 
og man maatte tilbage til St. Tho
mas for at indtage Kul, hvorefter 
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man sejlede til Sargassohavet, hvor 
Aalens Yngleplans er, og derfra 
over til Norfolk. Dr. Schmidt og 
MagiRter J espersen var bJeven paa 
Bermndasøerne for at arbejde der, 
og efter at have konstateret den 
store Forskel paa Klimaet i Golf
strømmen og Labradorstrømmen, 
hvor Termometret paa en halv Time 
faldt fra 22 til 12 Gr. C., gik man 
tilbage til Bermudasøerne og hen
tede de to Herrer, hvorefter man 
gik øst paR til Azorerne og derfra 
over mod Cap Finisterre og videre 
op til Biscaybugten og derfra til 
Plymouth. 

Der var 288.Arbejdsstationer un
der Vejs, den første ud for Corn
wall og den sidste ud for Bretagne. 
Til Arbejdet, der for Vandprøver
nes Vedkommende foregik i indtil 
GOOO m Dybde, brugtes Staalwirer, 
og en af Ekspeditionens Deltagere 
har udregnet at man har udkastet 
og indhalet 1000 Miles Wire, hvad 
der svarer til en Distance fra Kø
benhavn over Skagen og Dovtlr til 
Udløbet af den engelske Kanal. 

Hvor AaIene kommer til Verden. 
Som tidligere meddelt, har Eks

peditionen konstateret, at Aalens 
Yngleplads er Sargassohavet ved 
Berrlmdas8erne. 

Her har man paa 200 Meters 
Dybde fundet Aalelarver paa 4 mm'g 
Længde, som lige var kommet ud 
af Ægget. Selve Æggene er man 
ikke endnu helt sikker paa at have 
lundet, skønt man har medbragt 
en Mængde Æg af Aalefisk, hvori
blandt der rimeligvis ogsaa findes 
Æg af Aalen. 

Men selvom der ingen Aaleæg 
skulde være imellem, er det alli
gevel uomtvisteligt, at Sargassoha-

vet er Aalens Yngleplads. Det be
viser Fundet ~af de ovenomtalte 4 
mm Aalelarver, der er Aalen i 
dens første Stadium. 

Den lille Aals Vandring gaar her
fra til Havet omkring Azorerne; 
hvor man fandt et Aar gamle Aal 
paa 40 mm's Længde. Videre dra
ger Aalene over til Biscayabugten, 
hvor de i 2 Aars Alderen er 75 
mm lange. Her sker Forvandlingen 
med dem, og de bliver til Glasaal, 
som derfra gaar op i Floder og Aaløb. 

- - Ekspeditionen har saale
des med Glans løst det i mange 
Aar brændende Spørgsmaal om, 
hvor Aalen yngler. Ad hvilken 
Vej de gamle Aul gaar ned til Yng
lestedet, er derimod ikke konstate
ret, men det har jo heller ikke saa 
stor Interesse. 

Takket være Dr. phil. Johs. Pe
tersens Fingerpeg og Dr. phil. 
Johs. Schmidts geniale Undersø
gelse kende vi nu Ferskvandsaalens 
Yngleplads. 

Alle daIlske Fel'skvandsfiskere lyk. 
ønsker Ekspeditionen til det glim
rende Hesultat den har opnaaet, og 
er stolte over hvad dansk Forsk
ning har udrettet paa dette Om-
raade. Red. 

En svensk Film om 
Karpe· og Suderopdræt

ning i Damme. 
Ifølge Skrifter der udgives af 

Sodra Sveriges Fiskeriforening har 
den svenske Fiskerifol'sogssta.tion i 
Aneboda ladet optage en kortfattet 
Film over Karpe- og Suderopdræt
ning i Damme. Filmen indeholder 
følgende: 
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F~fter nogle Billeder af Landska
ber med Muligheder for Damkultur 
og af anlagfe Damme følger en 
Udfiskning af en Sommerdam, hvor
ved en Del forskellige Aldersklas
ser af Karper og Suder vises. 

Senere følger nogle Billeder af 
IJegekal'per og deres Udsætning i 
Legedammene. Videre udfiskes Le
gedammene, !{ arpeyngelell optag'es 
med Ketser, tælles og udsættes i 
Sommerdammene. 

Herefter følger en Oversigt over 
Pasningen af Sommerdammene, ind
befattet Slaaningen af Gl'æsset, 
Gødningens Paaførsel osv. - End
videre vises Vexelbrug mellem Jorcl
og Vand kultur, hvorved de gamle 
Dambunde kultiveres og sluttelig 
viser sig dækkede med spirende 
Havre, for efter nogle Aars Forløb 
atter at anvendes til Damkultur. 

Filmen sluttede med' Billeder af 
Forsøgsstationen ved Aneboda med 
Bækafdelingen og Vinterdamme i 
Forgrunden. 

Filmen viser i sin nuværende Skik
kelse en ganske vist kortfattet men ret 
oplysende Billedserie over Karpe- og 
Suderopdræt. Den vil senere blive 
kompletteret med Dllleder over an
dre Arbejder. Filmens Længde er 
nu (:. 200 Meter, hvorfor den alt
saa kan forevises paa c. 15 Mi
nutter. 

Filmen egner sig særlig som Led 
Undervisningen og til Forevisning 

l Landbo- og Fiskeriforoninger. 

Eu uheldig Gedde. 
Sædvanlig et Par ~Iaaneder hvert 

Aar, mens vi har de korte lyse 
Nætter, og Aalene ikke vil gaa i 
Ruser, sætter vi Aalelrroge j Tissø 

agnet med smaa levende ,skaller, 
Horker eller lignende Smaafisk. 
Saaledes og~aa i Aar. 

Sædvanlig fanger vi hver Dag 
nogle Gedder pafi Aalekrogene imel
lem Aalelle. Det hænder sædvan
lig en G:tng eller flere Gange hvert 
Aar at _ en Gedde prøver paa at 
sluge en Aal, som har bidt og sid
der fast paa en Krog, men .ialen 
som hylder den Hegel: "Man maa 
sno sig", det passer nok saa godt 
for en Aal som for et Menneske, 
stikker Halen ud mellem Geddens 
Gælder, gaar baglæns ud og tager 
Krogens Forfang eller Tavse sig, 
som den gaar hen og vikler nogle 
Gfinge om Krogtavsen eller Linen 
forfin Geddens Mund, hvor Gedden 
saa sidder fanget nok saa net truk
ket paa en Traad, og Aalen hæn
ger paa Krogen lige for Næsen af 
den. 

For nogle Dll,ge siden hælldte 
det morsomme Tilfælde, at en Gedde 
paa 5 kg blev fanget mellem 2 
Kroge, paa den ene hængte en 
Aborre paa den anden en Aal, me
dens selve K'roglinell mellem de 
to Kroge var viklet nogle Gange 
om Geddens Mund lige inden for 
de ved Mundvigerne fremstaaende 
Kæbeben, eller maaske de skal 
kaldes Læbeben, som hindrede Li
nen 1. at skride ud over Munden. 

Noget saadant mindes jeg ikke 
er hændt før. Gedden har formo
dentlig villet have fat i Aalen el
ler Aborren, hvis Bevægelser saa 
har lagt Linen om Geddens Mund, 
mens den var lukket, og dermed 
snildoligt omend ubevist, gjort Ged
den uskadelig. 

Tissø Fiskeri, UL Juli 1922. 

Jens Pedersen. 
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Uddrag af den ny ~Jagt]ov. 

Jagtta})e1. 

Vildtt>t 

Haabuk 

Han 

Hare 

Graaspurve, Krager, Ranger, Ska
der, TOl'llskader, Skarven (Aale
kragen), Due- og Spurvehøge, 
Vandrefalke, Sneugler og Vild
gæs (med Undtagelse af Graagna-

Skovskader, Fiskehejrer og Graa-

Svørnmeænder TalI"eltl'uder 
(med 

Regnspover 

Urhaner 

Vadefugle (med Undtagelse af 
FiskelteJ·rer, Skovsnepper, Regn
SlJover, Røn/rummer, Storke, 
Traner, P1'æstekraver, Stem'en
dere og Klyder), Dagrovfugle 
(m e li U n d t a g e l s e al Glenter), 
Ring- og Hulduer, 

l\lnsvaagen, Hvepsevaagen 
Taarnfalken 

Solsorter, Sjæggere og andre Dros-
ler; Fasaner og Svømmefugle 

U n d t a g e l s e af Graa-. 
Svørnmeænde1', 1 af

og Tær-

Hele Aaret 

1 . .Tnll.-28. FelH', 
I. Juli-31. Dec. 

1. Ang. --31. Dee. 

1. Jan.-Hi, April 
1. Dec. 

Dec. 

1.-31. Jan. 
og 1. Aug.-31. Dec. 

Feul'. 
Dec, 

21. 

1.-31. .Jan. 
og 2L Sept.-3!. Dec. 

j 13 

Kapitel r. 
Jagtretten. 

§ 1. 

Stjftelsers Bestyrelser paa den pa,a
gældende Stiftelses Vegne. 

J agtretten tilkommer Gl'undeje~ 

ren; som saadan anses Arvefæste
ren med Ret til at sælge og pant
sætte. 

Paa uudskiftede Jorder og paa 
udskiftede Købstadjorder tilkommer 
Jagtretten Kommunen, hvis Besty
relse har at. bestemme, hvorledes 
der skal forholde~ med J aghettens . 
Udøvelse paa den. for Kommunen 
og. Grundejerne hensigtsmæssigste 
Maade. 

Lige med Grundejere betragtes 
med Hensyn til Jagtretten Lensbe
siddere, BeDeficiarer og offentlige 



114 l?erskvandsfiskeribladet Nr. 15 

Med Hensyn til .Jagtretten pall. 
den kongelige Vildtbane forholdes 
efter de hidtil gældende Regler. 
Paa Sandflugtsstrækninger, hvor 
Dæmpningen besørges af det offent
lige, indtræder samme i Ejerens 
Hted og er saaledes berettiget til 
at disponere over Jagtretten paa 
Ijodden. I øvrigt skal ethvert i 
Medfør af den hidtil gældende Lov
givning l'etsgyldigt taget Forbehold 
eller sket Overdragelse, hvorefter 
Jagtretten tilkommer en anden end 
Grundejeren, fremdeles blive i 
Kraft. 

Jagtretten paa Søer, Aaei', Bække 
og andre lignende Vande skal alene 
tilkomme den eller de tilstødende 
Grundejere, som udfor sin Grund 
og indtil Midtstrøms, medmindre 
der haves anden gyldig Regel, el
ler Hagen ved særlig Adkomst har 
el'hvervet Jagtret paa det paagæl
dende Vand, Med l\Iidtstrøms for
staas Midten af det paagældende 
Vand. 

§ 3. 
N aar Jagtretten er forenet med 

Ejendomsretten over Grunden, kan 
den ikke adskilles derfra, Ved 

- Overdragelse uf Bøndergods til Selv
eje eller Arvefæste kan gyldigt For
hold vedrørende Jagtretten kun ta
ges i Overensstemmelse med denne 
Lovs § 4. 

Ved Overdragelse af den almin
delige Brugsret til en Grund skal 
Jagtretten, for saa vidt den til
kommer Grundejeren, anses indbe
fattet under Brugsretten, naar Grund
ejeren ikke udtrykkelig har for
beholdt sig den. 

§ 4, 

Det er Ejeren tilladt at oyer
drage sin Jagtret til andre enten 

for sin Besiddelses eller for et vist 
Aaremaal af ikke over 10 Aar ad 
Gangen, dog kun paa en af de 
nævnte Maader. Er .Jagtretten 
overdraget til andre, skal den j agt
berettigede staa vedkommende Bru
ger til Ansvar i Tilfælde af Jagt-
rettens Misbrug. . 

§ 5. 
Det staal' enhver, der har dansk 

Indfødsret, frit for at udøve .hgt 
paa Havet og i Fjol'de og Vige, 
undtagen hvor disse er privates 
Ejendomsret undergivet, eller Jag
ten sammesteds fra ældre Tider 
har været betragtet som tilk(~m

mende den eller de jagtberettigede 
paa de tilgrænsende Landstræknin
ger. Dog kan denne Rettighed ikke 
udøves fra Kyststrækningen, naar 
J agten derpaa tilkommer en anden, 
ej heller ved Vadning paa Forstran
den langs med Kyststrækningen, 
lige saa lidt som det er tilladt fra 
Søen at udøve J agt ved Skyden 
ind paa den tilgrænsede Landjord, 
hvor en anden har Jagtretten. Over
skridelse af den ovenfor hjemlede· 
Ret anses som ulovlig J agt, 

Kapitel IL 

Jagtrettens Udøvelse. 
§ 14. 

Ingen maa her i Landet uøve 
J agt uden at have erhvervet Jagt
tegn. Denne Bestemmelse angaar 
dog ikke den i § G, 18ta og 2det 
Stykke, omhandlede Beføjelse, ej 
heller den i § 19 omhandlede Be
føjelse til Indsamling af Æg. 

For Jagttegn, der alene hjemler 
Grundejeren eller Brugeren - hvor 
denne er jagtberettiget Ret til 
at udøve J agt paa den Ji~jendom, 

ha!! er Ejer af eller har Brugsret 
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over, betales 2 Kr. Saafremt Eje
ren ikke ønsker selv at udøve Jagt 
kan .han overlade den ham ved for
anstaaenge Bestemmelser hjemlede 
Ret til at erholde tf agttegn til 2 Kr. 
til en Søn eller Svigersøn, dog kun for 
saavidt vedkommende bOt, hosEjeren. 

UdlændingE" der vil udøve .Jagt 
her i Landet, skal løse Jagttegn, 
ved hvis Udstedelse der erlægges 
100 Kr. eller 5 Kl'. for hvert Døgn, 
de udøvet' Jagt. 

Alln Jagttegn skal lyde paa Nayn 
og Bopæl og hal' kun Gyldighed i 
det Kalenderaar, fol' hvilket de er 
udstedt. 

Alle danske Statsborgere (jf!'. § 
5), der vil udøve Jagt udover den 
Beføjelse, som ovennævnte Jagttegn 
hjemler dem Ret til, skal løse et 
almindeligt Jagttegn, hvorfor beta
les 20 Kr . 

(Fortsættes), 

.. _ ................................ -.............. . 
! FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
• • • • • • --• • 

levet'es mest fiskedygtige og billigst efter Deres Bestilling. 

·Vaad og Ruser 
til ..lal, Gedder, Karpe.' og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred. Gedder, Brasen. Ilal'ller, SUttel' o;; ."borJ'e. -

Ketschere 
til alt Brugs- og Lystfiskel'i 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
N. t'asRnve,j 137. L. BINDSLEV. KøbenhavlI 1<'. ...... _ ..... _ ...... -..... _ ................. _ ....... . 

Engros Bt Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
.. Aborre og Sandart. -

A f r e U n I n U s e n d e s s t r a x ef t e r h ve r t & a I u· 

Salomon & Sons, 
24, Finch Sheet, 

Brick Lane, 
Direktør J. Salomon. London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle ørredartel' 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. 

d8~Uds6 2>amHultur . 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

.P. ~l1ansen &7 .P • • 'ørgensen~ 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lcjrskov 16. 

~--_. __ ._----............................................................................................................ i JJ'iskeridi,,'ektør ~ ~ 5islieriinspelitør, 3Ylagister i 
i lIfortellSeJlJ I i efjr. Pø/ting, i 
i JT estTnannagade 1, E! .eplilies/jolmalfe 3 8l, ! .. .. .. .. 
E . Itøbenhavn O. ~ E fl(ø6en/jaVll. E ..................................................................... "" ..................................... . 

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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Indhold: 
Ferskvandsrorskernes :Vløde i Kiel. 
Krebspn i Sorø Søerne. 
Uddrag af den ny Jagtloy. 
Fhkemarkedet. 
Annoncer. 

F eI'skvan dsf orsk e rn es 
Møde i Kiel. 

Som tidligere omtalt her i Bla
det, afholdes der i Begyndelsen af 
August l\Iaaned et Møde i Kiel af 
UmnoJoger (Ferskvandsforskere) fra 
hele den civiliserede Verden. 
Hensigten med Mødet var at faa 
dannet en international Forening af 
Ferskvandsforskere, for gennem en 
saadan Sammenslutning at soge op
naaet, dels Gennemførelsen af msee 
ensartede Arbejdsmetoder, og dels 
gennem den deraf følgende Veksel
virkning mellem de enkelte Med
lemmer, større Resultater for Ud
forskningen af de ferske Vande. 
Mødet, der var sammemkaldt af 
Professor Thienemann, Pløn og Dr. 
phil. Einar Neumann, Lund afhold
tes paa Universitetet i Kiel og be
gyndte Onsdag den 2. August, og va
rede til Søndagen den 6. Augu~t. 

Under Mødet afholdtes en lang Ræk
ke interessante Foredrag, ligesom 

der foretoges adskill ige' lærerige 
Udflugter, dels til den biologiske 
Station i Pløn og dels til de man
ge Indsøer, som Holsten er saa rig 
paa. Efter vor Mening har saa
danne Møder mellem Mennesker 
med· fælles Interesse en overordent
lig stor Bøtydning for Fremme af 
en Sag, særlig naar det gælder et 
saa vanskeligt Problem som Ud
forskningen af de ferske Vande. 
Alle Deltagerne i Mødet vat· da og
saa paa Forhaalld enige om, at en 
Sammenslutning, som den tilsigtede 
var overmaade formaalstjenlig. Re
sultatet blev derfor ogsaa, at For
eningen blev dannet med Prof. Thie
nemann, Pløn Bom Præsident og 
Dr. phil. Einar Neumann, Lund, 
som Vicepræsident. I denne For
bindelse skal det ogsaa bemærkes, 
at Professor Thienemann havde til
rettelagt Mødet paa fortrinlig M aa
de og leded e Forhandlingel'l1e ideelt. 
Kontingentet som Medlem af For
eningen blev foreløbig ansat til 10 
Kr. om Aaret og til næste Aars 
Mødested blev valgt Basel i Schweiz. 

Af Foredrag, der holdtes under 
.Mødet i Kiel, skal vi kortelig om
tale et Foredrag om Fiskenes Van
dringer af den kendte Riolog, Pro
fessor Gu,ido 8chneider, Dorpat. Pro-
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fessorens Undersøgelser vare ho
vedsagelig foretagne i den russiske 
Sø Wirzjerw, som ved den store 
Flod Embach staar i Forbindelse 
med Peipussøen. 

Til de vandrende Fisk hører Bra
sen, den store Helt, Ferskvands
kvabben, Sandarten, Aborren og 
Gedden. 

Takket være den fiade Bred, der 
er dækket med en rig Plantevækst 
ved den sydlige Del af Søen og 
mange Sten og Stenrev i den nord
lige Del af Søen, frembyder den 
udmærkede Legepladser for mange 
Slags Fisk. Ligesom Sandarten, 
Aborren og Helten mellem de man·· 
ge Sten finder udmærkede Gemme
steder, hvor Vaadet ikke kan naa 
dem. Som en Følge af disse Om
stændigheder er Søen rig paa Fisk og 
navnlig findes der saa uhyre Mæng
der en Sommer gammel Sandart og 
Aborre, at Næringskravet tvinger 
dem til ai udvandre. 

Allerede som ganske spæde be
gynder disse to Fiskearter deres 
Vandringer. Tiltrods for at baado 
Sandart og Aborre leger ! Nærhe
den af Bredden, fi.nder man dog 
saa godt som aldrig spæd Yngel af 
disse Fiskearter i Nærheden af Land. 
O. Nordqvist har derimod fanget 
spæd Yngel i det aabne Vand ude 
i Søerne, og først naar denne bliver 
større, vender den tilbage til Bred
dernes Regioner. 

Disse Vandringer kan foregaa saa 
meget lettere, som disse Fisk har 
en forholdsvis stor Blommesæk og 
derfor kan lave planktonisk ·den 
første Tid af deres Liv. 

Naar Sandarten og Aborren bliver 
en Sommer gamle, begynder dog 
deres Vandringer for Alvor, idet de 
gennem Floden Embach søger at 

naa ud til den store Peipussø. At 
dette virkelig finder Sted har man 
opdaget ved den Tilfældighed, at 
Fiskerne ved Udløhet fra Wirzjerw 
Søen har opstillet et Fangstapparat, 
som de kalder for et "Sæseværk", 
og som er saaledes beskaffent, at 
alle udvandrende Fisk fanges deri. 
Det bestaar toran af on lang keg
leformig, aaben Sæk og en lignende 
bagved, som holdes lukket med en 
Snor, medflns Fangsten staar pall., 
med andre Ord en meget stor Ruse. 

Maskevidden i den forreste Del 
begynder med 15 mm, men bliver 
mindre og mindre mod Bagenden, 
hvor den kun maaIer 4 mm. Man 
vil deraf forstaa, at Sandarter og 
Aborrer pall. nedtil 4 em Længde 
vil blive opfanget af et saad ant 
Fangstapparat. 

Dette nSæseværk" udsættes om 
Aftenen ved Solnedgang og optages 
igen, naar Solen staar op. 

Fra Enden af Juli Maaned til Be
gyndelsen af Oktober fanger dette 
Apparat saa godt som udelukkende 
en Sommer gamle Sandart af en 
Længde fra 4 til 8 cm. Mali har 
heregnet, at der pall. denne Maade 
aarlig fanges ca. 14,000 Pd., hvilket 
vil sige ca. 5,376,000 unge Sand
arter. Tidlig om FO.J:aaret, kort ef
ter lagangen, fanges paa samme 
Maade de ganske unge Aborre, som 
paa denne Aarstid foretager deres 
Van dring mod Peipussøen. H vor man
ge Aborre der fanges har det hidtil 
været umuligt at konstatere, men 
at det ogsaa her drejer sig om me
get høje Tal, Cl' man ganske over
bevist om. 

Alle Smaafiskeno - bnade Sand
art og Aborre - bringes efter Fang
sten til Tørrerierne, hvorfra de sæl
ges til den omboende Befolkning. 



Nr. 16 Ferskvandsfiskeribladet 119 

der betaler den med en forholdsvis 
god Pris. 

At et saadant Rovfiakeri selvføl
gelig er til ubodelig Skade for Fis
keriet i de her nævnte Søer, er 
der Ilaturligvis ingen Tvivl om, og 
de stedlige Fiskeautoriteter søger 
da ogsaa ved alle Midler at komme 
Ondet til Livs. Trods alle Under
søge1ser og Indberetninger, er det 
dog pndnu ikke 1ykkedes at standse 
Uvæsenet og det bliver vel et stort 
Spørgsmaal, (.m det nogensinde vil 
lykkes. 

Blandt de større Fisk foretager 
Ged deu ligesom hos os lange Van
dringer om Foraaret for at lege. 
Den stiger da op i alle de tilstø
dende Floder og Bække, for derfra 
at komme ud paa de oversvømmede 
Enge, hvor den ynder at lege. Un
der disse Vandringer og særlig un
der Legen fanges en stor Mængde 
af denne Fiskeslags, da ingen Love 
beskytter dem, og selvom der val' 
Love derfor, blev de næppe fulgte, 
dertil er Forholdene for usikre og 
Befolkningen for lidt oplyst. Og
saa Brasenen foretager til Tider 
paa Aaret ret store Vandrillger~ 

saaledes stiger den om Foraaret 
ved Højvande i store Skarer op i 
Floderne. Under disse Vandrin
ger fanges en betydelig Mængde af 
denne .Fisk. 

Ferskvan dskvab bens Vandrelyst 
begynder henimod Oktober Maaned ; 
saa gaar den op imod Strømmen i 
Floderne for at foretage sin Leg 
helt oppe ved Flodernes Kilder. 

Ogsaa Helten fot'etager betyde
lige Vandringer i Wit'zjerw Søen , 
men der er det mærkelige ved dis-
se Vandringer, at medeus Bundfi
sk~ne, sem vi vil kalde Gedden , 
Brasen og Ferskvandskvabben, gaar 

med Vinden, saa søger Helten, som 
som den Laksefisk den er, mod 
Strøm og Vind. 

Medens alle de her beskrevne 
Fiskevandringer foregaar i Sværme 
og Stimer, saa foregaar Tilbage
vandringen enkeltvis og gaar som 
en Følge heraf ret ubemærket for 
sig. -

(Fortsættes) 
Red. 

Krebsen i Sorø Søerne! 

Som bekendt har Europa i den 
sidste MenneskealdBr været plaget 
af en Sygdom blandt Krebsene, der 
mangfoldige Steder har haft en sall. 
alvorlig Karakter, at saa godt som 
hele Krebsebestanden er gaaet til 
Grunde Til Exempel skal jeg næv
ne Sorø Søerne, hvor bl. a. den 210 
ha store Tuel Sø i firs- og halvfems 
Aarene og tidligere var overordent
Hg rig paa I{re ba. J a saa rig har 
den været paa Krebs, al en gammel 
Kro, som i forrige Aarhundrede Iaa 
ved Enden af Søen ved Landevejen 
mellem Jtingsted og Sorø fik det be
tegnende Nam "Krebsekroen". I 
de Il) Aar jeg har haft Forpagtnin
gen af Fiskeriet her i Sorø Søerne, 
har jeg imidlertid saa godt som in
gen Krebs set her, og skønt For
holdeqe navnlig i den før nævnte 
Tuel Sø er udmærkede egnet for 
Krebs har jeg med mit Kendskab til 
Sygdommens Art - en Bakteriesyg
dom den saakaldte "Krebsepest"
ikke foretaget noget for atter at 
skabe en Krebsebestand i Søen, fordi 
jeg var overbevist om, at det ikke 
vil føre til uoget Hesultat. Nu la
der det imidlertid til, at Forh01dene 
har forandret sig, idet der i inde
værende Sommer er fanget ikke ua 
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faa Krebs af Drenge, som har va
det ud og væltet de mange større 
Sten, som ligger langs Bredden, og 
hvorunder Krebsene har sine sikre 
Skjulesteder. 

Dette tyder altsaa paa, at Syg
dommen er overstaaet, og at de til
bageble;vne Krebs er blevne mod
standsdygtige for Sygdommen. Med 
andre Ord, der er ved at vokse en 
ny Krebsebestand op i Søen. 

Dette er jo et glædeligt Tidens 
Tegn og saa meget desto glædeli
gere, som det sikkert er et Bevis 
paa; at Krebspesten er ved at ebbe 
ud i vort Land, saa vi atter kan 
gørfl os grun"det IIaab om, ad Aare 
at ha dette velsmagende Dyr til 
at trives i de dertil egnede ferske 
Vande. Hvis man pfter at haye læst 
ovenstaaende derfor skulde faa Lyst 
til at prøve med Udsættelse af Sæt
t':lkrebs i et Fiskevand, ('r der som 
sagt næppe uoget mere at frygte 
paa af Hensyn til den omtalte Syg
dom; men derfor maa man dog ikke 
tro, at Krebsen vil trives i alle 
Fiskevande. Krebsen forlanger nem
lig forholdsvis rent og klart Vand, 
da dens fine Gælleapparat ellers let 
forurenes, ligesom den paa Grund 
af sit særlige modsystem let nngri
bes af Bakterier, der findes i ure
ne Vande og derfor kali gaa til Grun
de af andre Bakteriesygdomme end 
Krebsepest, ligeledes ynder den kalk
holdige Vande, fordi den skal bru
ge Kalk til der<tf at opbygge sine 
Skaller. Endelig maa den have Lej
lighed til at fin de n aturli ge Skjule
steder, saasom i Lerbrinker, mellem 
Trærødder, under Stene og lignende. 
K Ullstige Skjulesteder smtter den kun 
ringe Pris paa, dertil er den et alt
for mistænktsom Dyr. 

Konklusionen af dette lille' Ind-

læg bliver da den, at vi nu mener, 
Tidspunktet er kommet, hvor man 
atter kan tænke paa en Kreb5e-D1om
stringsti(l i vort Land. Derfor sæt 
atter Krebs ud i de dertil egnede 
Vande! 

Uddrag af den 
Jagtlov. 

§ 15. 

Red. 

ny 

Den, del' straffes for en i den of
fentlige Mening yanærende Iland
ling eller SOlll 2 Gange i Løbet af 
5 Aar er straffet for ulovlig J agt 
eller Dyrplageri, forbryder sit Jagt
tegn og kan ikke fna nyt udstedt i 
de følgende 5 Aar. 

§ 16. 
Personer i Alderen 15 til 18 Aar 

kan kUl) Cl'holde Jagttegn efter For
ældres eller Vær'gers Begæring. Bom 
under 15 Aar kan ikke erholde Jagt
tegn. 

Kapitel lII. 
Jagttider og Fredningsbestem

melser. 
§ 17. 

a. Kron- og Daahjorte, Hæye, 
Grævlinge, Oddere, Maarer, Ildere, 
Væseler, Muldvarpe, Kanintlr, Egern 
Sæler og Hvaler maa jages hele 
Aaret. 

b. Efternævnte Pattedyr maa ikke 
jages eller dræbes udenfor følgende 
Jagttider: 

Fra 1. April til 14 Juli og fra 
21. September til 31. December': 
Raabukke, 

Fra 21. September til 31. Decem
ber: Raaer, 

Fra 24. September til 24. Decem
ber: Harer, 

Fra 21. September til 28 F~bru-
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ar: Kronhind, Dauhind og dissea 
Kalve. 

Fredning af Raadyv og Harer gæl
der dog kun udenfor Gaard, Gaards
plads og dermed i Forbindelse staa
ende forsvarlig indhegnet Have og 
Lystanlæg samt Dyrehave og Plan
teskole., _ 

c. Pindsvin og Flagermus er fre
det hele Aaret. Dog maa Pindsvin 
jages, hvor de gør Skade i Fasane
rier og Hønsegaarde. 

§ ] 8. 
a. Graaspurve, Krager, Raager, 

Skader, TOl'llskaden, Skarven (Aale
kragen, Due- og Spurvehøge, Van
drefalke, Sneugler og Vildgæs med 
Undtagelse af Graagaasell maa ja
ges hele Aaret. 

b. Efternævnte Fugle maa ikke 
jages eller dræbes udenfor følgende 
Jagttider : 

Fra 1. Juli til 28. Februar: 
Skovskader, Fiskehejrer og Graa
gæs. 

Fra 1. August til 31. December: 
Svømmeænder og Taffelænder (med 
Undtagelse af Gravænder), 

Fra 1. August til 15. April: Hegn
spover, . 

Fra ll. August til 24 Decem bel': 
Urhaner og Tjurhaner, 

Fra 1. August til 31. Januar: 
Vadefugle (med Undtagelse af Fiske
hejrer, Skovsnepper, Regnspover, 
Rørdrummer, Storke, Traner, Præste
kraver, Stenvendera og Klyder), 
Dagrovfugle (med Undtagelse af 
Glenter), Ring- og Hulduer, 

Fra 1 J. September til l. Februar:· 
Musvaager, Hvepsevaagen og Taam
falken, 

Fra 18. Heptembel' til 14. Novem
ber: Agerhøns, Grouse og Vagtler, 

Fra 21.Septem bel' til 31. Decem-

bel': Gravænder og Lappedykkere, 
Fra 21. September til 31 Januar: 

Solsol'ter, Sjæggere og andre Dros
ler, Fasaner og Svømmefugle (med 
Undtagelse af Graagæs, Svaner, 
Svømmeænder, Taffelænder, Lappe
dykkere og Terner), 

Fra 21. September til 15. April: 
Skovsnepper, 

Fra 14. November til 15. April: 
Svaner. 

Det el' dog tilladt i Frugthaver 
at bortskyde Solsorter og Maager 
udentor den nævnte Jagttid, naar 
de gør Skade paa Frugten. 

c. Efternævnte Fugle er fredet 
hele Aaret: 

U rhøner og Tjurhøner, 
Hørdrummer, sode og hvide Storke, 

Traner, Præstekraver, Stenvendere 
og Klyder, 

Terner, 
Glenter, 
Turtelduer og Steppehøns, 
Ugler (med Undtagelse af Sneug

ler), 
Klatrefugle (Gøge, Vendehalse OK 

Spætter), 
N at ravne, Mursejlere, Ellekrager, 

Biædere, Isfugle, Hærfugle, Nødde· 
kriger, Alliker Havne, Piroler, Sil· 
kehaler, Fluesnappere, Svaler, Spæt
mejser, Lærker, Stære, Rosenstæl'e, 
Gærdesmutter, Træløbere,Vandstære, 
Jernspurve, alle Mejse- og Sanger
arter, Fuglekonger, Pibere, Vips
stjerter, Stenpikkere, Bynkefugle, 
Rørlstjerter, Rød- og Blaahals, Nat
tergale, Skovspurve, Finker, Kærne
bidere, Irisker, Siskener, Dompap
per, Krognæb, Korsnæb og Verlin
ger. 

Alle ikke særlig nævnte Fugle er 
fredet hele Aaret. 

Det {li' dog tilladt i Frugthaver 
at bortskyde Stære, Kærnebidere 
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og Dompapper, naal' de gør Skade 
pua Frugten. Desuden er det til
ladt at boriskyde Terner. der gør 
Skade paa FiskekultureT og Alli
ke~ hvor de gør Skade paa Skov
kulturer. 

§ 19. 
Don i §§ 17 og 18 paabudte Fred

ning omfatter tillige de hedede 
Dyrs Yngel samt Fuglenes Reder 
og Æg; dog skal det være Ejeren 
af Grunden tilladt at borttage eller 
lade borttage Æg af Viber indtil 
1. Maj, Æg af Maager (med Und
tagelse af den store IIavmaage) ind· 
til 25. Maj samt Æg af Ænder, til 
hvilke der er indrettet fredede 
Hugepladser, alt under fomødent 
Hensyn til, at Formeringen ikke 
hindres. 

Kapitel V. 

Jagtmaader og Jagtredskaber. 
§ 2li. 

Al Jagt er fOl'budt fra en Time 
efter Solens Nedgang til en Time 
før dens Opgang. 

Landbrugsministeren kan give Til
ladelse til Natjngt paa Raa-, Daa
og Kronvildt i Tilfælde af, at det 
gør Skade paa Markafgrøder. Til· 
ladelsen, der gives efter Kommu
nalraadets An befaling, kan kun til
deles den skadelidte Lodsejer til 
J agt paa eget Markomraadd. 

§ 27. 
Det er forbudt til Jagt saavel paa 

Landjorden som paa Havet og i 
Indsøer, Fjorde og Vige at bmge 
kunstigt Lys. 

§ 2~. 
Ingen maa bruge Mynder eHer 

Hunde af Mynderaeen til Jagt. 
§ 28. 

Bmgen af Sakse udenfor G-aard, 
Gaardsplads og dermed i Forbin-

delse staaende indhegnet Have og 
Lystanlæg er forbudt. Dog er det 
tilladt i Søer, Aaer og Bække og 
andre lignende Vande at sætte Od
dersaksc af den eller de tilstødende 
Grundejere, hvem Hetten til at drive 
Fiskeri alene tilkommer. 

Disse Fangstredskab~ skal efter
ses og det deri fangede Vildt ud
tages mindst to Gange i Døguet. 

Brugen af Vildtsnarer og Lim
pinde er forbudt. 

§ 30. 
Det er forbudt at udsætte Gift 

uden Landbrugsministerens Tilla
delse. Undtaget herfra er dog Fos
formoes for Kmger. Desuden und
tages Gift, som udsættes for Rottet' 
og .xlus, men Giften skal anbringes 
8aaledes, at større Dyr ikke kan 
faa Adgang til den. 

§ 31. 
U rlenfor Gaard, Gaardsplads og 

dermed i Forbindelse staaende in d
hegnet Have og Lystanlæg, Dyt'e
have samt indhegnet Planteskole er 
det forbudt at indrette Faldgruber 
eller at opstille Fælder eller Fangst
redskaber af anden Art i Gærder, 
I)aa Jorden eller tæt ved denne. 

Dog skal det være tilladt at ind
rette Fanghuller og opstille Fælder 
for Hotter og Mus, men disse J!""allgst
redskaber maa være af en saadan 
Beskaffenhed, at større Dyr ikke 
han fanges i dem. 

§ 32. 
Sakse, Fælder og lignende Hed

skaber, der anvendes i Henhold til 
§ 16, lste og 2det Stykke, jfr. § 29, 
18te Stykke, 2det Punktum, eller i 
Henhold til § iH, 2det Stykke, skal 
være indrettet saaledes, at Dyrene 
ikke lemlæstes, og de skal derhos 

efterses og det deri fangede Vildt 
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}fiskemarliedet. udtages mindst 3 Gange daglig, 
Morgen, Middag og Aften, Med 
Hensyn til Sakses Indretning bemyn
diges Landbrugsministeren til at fast
sætte nærmere Regler, 

KøbeHhann. 
Store Aal 
Gedder 

3 Kr. pr, kg 
2 _. " 

" 
Dræbes eller fanges Moderdyret, 

skal Yngelen om muligt ogsaa, for 
~aa vidt det hn ske uden at be

træde anden Mands Jagtgrund, dræ
bes eller fanges, 

Landon. 
!følfe Meddelelse fra Salon1ollscn 

& Co. hal' Mat'kedet i den forløbne 
Uge været U1nuligt i London. Grun
den der·ti1 menes at være, dels Fe
rien, oet' har kaldt saa mange af 
det bedst betalenoC' Publikum bort 
fra Byen og dels en ren Syndflod af 
Aal, som er kommea til England 

§ 33, 
Nedstikning af Fasaner er for·budt. 

I fra Irland og :\'orge . 

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

i FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER : 
• • • • • • • • 

leveres mest fiskedygtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal. (.edder. Harllel' og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred. Hedder. Brasen. liarl,er. Sllderog .~bol·l·e. 

Ketschere 
til alt Brugs- og lJystfiskeri 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 

l{øbcllbnYIl t'. 

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

Engrds & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for 5tol"e 

Brasen, Karper, Suder, 
- Aborre "og Sandart. -

A f r e g n i n g s e n d e s s t r a.x: ef t e r h v e r t S a I g. 

Salomon & Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
Direktør J. Salomon. London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjne_g 
i alle Ørredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

~,----.::==::s Kontant Betaling'. ~=---

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&9~!ld8f( f/)amliullur. 
Telegr.-Adr. ; 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen ,{; P. Jørf/ensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 4./:. 
Lejrskov 16 . 

...................................................... ..................................................... . 
! IliskerldfrelMøl' æ æ 5z'sÆel'iillspeÆtør~ 8rlagister æ 

~ AForteJlSeJl, ~ ~ t3fjr. .Eøjting, ~ 
i Ve8t1'nannagade~l, ~ ~ .epÆÆesfjolmalM 3 ~ i . . .. .. 
i Københmm c. i i 8Cø6enfjavll. i ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilb,der prima Djn.æg, 
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 (AkUeselsknb) ved Rasmussen Krogh. 
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Aaleliner og Aalefangst. 
Paa mine talrige Besøg hos Fiskere 

ved danske og udenlandske Søer har 
jeg ofte haft Lej li ghed til at se de 
Grejer, Fiskerne benytter til Fangst 
af "\al, og omtrent ligesaa ofte un
dret mig over, hvor uendelig kon
servative de er, og hvor utilbøjelige 
de er til at benytte andre Grejer 
end netop den Slags, de er vænnede 
til. - I denne ForbindQ]se tænker 
jeg nærmest paa Aale-Liner -Tavser 
og -Kroge. Skønt det er en al
men gyldig Regel, baade ved Sports
og Erhvervsfiskeri, at de fineste 
Grejer fisker bedst, hvad der jo og
sall, er meget naturligt, fordi Fisken 
har vanskeligt ved at faa øje paa 
dem og derved undgaa dem, Baa 
ser man ofte, atellers dygtige og ru
tinerede Fiskere benytter forholdsvis 
svære Grejer bl. a. til Aale-Liner 
·Tavser og -Kroge. Deres Forsvar 
herfor er da dette, at de svære 

Grejer dels er mere holdbare, dels 
egner de sig bedre til Fangst af 
store Fisk !laavel af Aal som af 
Gedde. 

Med Hensyn til Holdbarheden har 
disse Fiskere ogsaa ganske Ret; den 
svære Line og de tykkere Tavser 
holder naturligvis længere mod Slid 
og Vejrligets Indflydelse, end de 
tyndere under ellers lige Forhold; 
men de fisker langt daadigere, og 
det er dog derpaa, det til syvende 
og sidst kommer an, saaledes fore
kommer det i alle Tilfælde under
tegnede. Benytter man en tynd 
Line, faar mau heller ikke saa mange 
af de saakaldte "hængte" Aal, fordi 
den tynde Line bedre end den svære 
Line formaaI' at rette sig efter Aa
lens Bevægelse, naar denne søger 
at komme fri af Krogen, og derfor 
ikke bliver saa indviklet i Linen, 
som hvor de livære Grejer benyttes. 
- Og med Hensyn til Fangsten af 
de store Aal og Gedder, saa er dertil 
at sige, at det kan naturligvis have 
sine Vanskeligheder med de Grejer, 
jeg vil anbefale til dette Brug; men 
er det en virkelig Fisker, del' har 
fat i Line og Ketser, saa viI han i 
de 99 af 100 Tilfælde forstaa at 
bjærge sin Fangst. Selvfølgelig skal 
der en blød, eftergivende Haand til, 
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naar det drejer sig om at bugsere 
en stor Fisk hen til Ketseren, uden 
at de forholdsvis svage Grejer rives 
i Stykker og Fisken gaar; men det 
giver jo lidt Sport samtidig og det 
plejer ingen rigtig Fiskel', at skræm
mes af ~ tvertimod. Og- som sagt 
de fine Greje,. giver mange flere Fisk 
paa Krogene, saa selvom en enkelt 
gaar sin Vej, er Chancen for et 
større Totaludbytte dog til Stede. 

Jeg anbefaler til Aaleline Nr. 12/9 

og til· Aaletauer Nr. 3°/12 og til 
Kroge sorte Limmerich Nr. 2. 

Hed. 

Kildeørred og Regn bue
ørred. 

Af Arens, Hannover, tidligere 
l Cleysingen. 

I Nr. 25 i Fischerei-Zeitung blev 
der omtalt de Forsøg, som Hr. Karl 
Wanner ifølge "Svensk- Fiskeritid
skrift" har foretaget med den ame
rikanske Kildeørred (Salmo fontina
lis). Forsøg, hvorved han søger at 
fastslaa, at den amerikanske Kilde
ørred vokser hurtigere end den hur
tigvoksende Regnbueørred (Salmo 
irideus). 

For at belyse disse Forsøg fra 
anden Side, giver vi Ordet til Hr. 
Arens, der i førstnævnte Tidsshift 
Nr. 34 udtaler følgende: 

Kildeørreden blev i 80 Aarene i 
forrige Aarhundrede indført til Tysk
land S0111 Æg. De blev endvidere 
afgivet til de forskellige Klækkean
stalter med den Forpligtelse, at den 
Yngel, Bom fremkom af disse Æg, 
skulde udsættes i frie Vande, saa
ledes at intet Afkom af Kildeørre
den Ina atte blive tilbage i Anstal
terne. 

Da Kildeørreden i Nordamerika 
lever i Vandenes øverste Regioner, 
saa satte man Yngelen af denne 
Ørred ud paa lignende Steder i 
Tyskland. Resultatet af denne Ud
sætning var til en Begyndelse og
saa udmærket. Kildeørredens store 
Bevægelig, dens Ædelyst og Rov
begærlighed; alt tilsammen bevir
kede, 'at den fik Løvens Pari af 
den tilstedeværende Næring. Den 
voksede derfor langt stærkere, end 
den hjemlige Bækørred i de samme 
Vande. I Konkurrencen med Bæk
ørreden har den ogsaa den store 
Fordel, at den ikk.e alene er 
henvist til Aastrækninger, hvor der 
er rigeligt med Brinker, der kali 
benyttes som Skjulesteder for Fi
sken, idet den ikke saa meget be
nytter sig af saadanne som Bækør
reden, men foretager sine Røve!'
togter hvorsomhelst i detfrie Vand"'). 
Den kan derfor trives i mange Aaer, 
hvor Bækørreden ikke vil føle sig 
hjemme. 

Som en Følge af disse Forhold. 
herskede der ogsaa til en Begyn
delse lutter Glæde over Kildeørreden. 
Men dette varede imidlertid ikke 
længe. Kildeørreden forsvandt i de 
følgende Aar lidt efter lidt i Ør
redregionens Række, medens man 
ellers skulde have ventet efter de 
første Erfaringer, man havde gjort 
med denne Fisk, at den skulde for
trænge den almindelige Ørred fra 
disse Steder. 

Nøjere Undersøgelser over denne 
Kendsgerning gav da ogsaa som Re
sultat, at Kildeørreden var over
maade ømfindtlig for alle Vandfor-

*) Som en Følge heraf er der nogen 
Sandsynlighed for, at den med Fordel 
kan udsættes i regulerede Aaer, hvor 
Bækørreden ikke vil trives. Red. 
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ureninger og daarlig taalte højere 
Vandtemperatur, ligeledes var don 
meget UdiHlt for Infektionssygdomme 
og derfor kun passede helt i Aa
ernes Kilderegioner. 

Ved Cleysingen blev Kildeørreden 
udsat ~ den ørredrige Harzflod, die 
"Zorge", hvor den ogsaa i de første 
Aar tilsyneladende trivedes godt, 
men derefter ligesom andre Steder 
trak sig tilbage til Kilderegionen 
uden et brede sig i selve Floden 
eller Aaen. 

Kildeørreden er saaledes en ty
pisk Kildevandsfisk, der ikke egner 
sig fol' Dambruget, da den er Ine
get lidt modstandsdygtig og ikke 
saa godt som de andre 01'redfisk 
taale1' kunstig Fodring, og derfor 
kun undtagelsesvis, hvor Vandfor
holdene er dem særlig gunstige, 
bør benyttes som Damfisk. 

Efterat man havde gjort disse, 
ret triste Erfaringer med Kildeør
reden, saa man sig om efter en an
den 0rredfisk til Supplement af den 
almindelige 0rred og fandt en saa
dan i den amerikanske Regnbueør
red (Salmo irideus). 

Denne Fisk forsøgte man ogsaa i 
Begyndelsen at udsætte i 0rredre
gionen; men den forsvandt endnu 
hurtigere derfra end Kildeørreden ; 
den vandrede imidlertid i Modsæt
ning til sidstnævnte Fisk, ikke til 
"Zorges" Kilderegion, men til dens 
nedre Løb, hvor Aaen var ligesom 
damagtig opdæmmet. Her forme
rede den sig i en lille tilløbende 
Bæk, der bød paa passende Lege
pladser, og den trivedes saa godt, 
at man ofte i et Vaaddrag kunde 
tage fra 30--50 Pund Regnbueør-. 
red. 

At Regnbueørreden desuden har 
vist sig at være en fortræffelig hur-

tigvoksende Damfisk, der taaler den 
kunstige Fodring er ogsaa almin
delig kendt, ligesom den egner sig 

,fortl'inlig, som Supplementfiak i 
Karpedamme. 

Det er saaledes ikke ualminde
ligt, at en Sommer gammel Yngel, 
altaaa kun et halvt Aar gamle Regn
bueørred, om Efteraaret i Karpe
damme naaer en Længde af fra 1M 
til 22 cm, altsaa som smaa Porti
onsfisk, (en Længde som Kildeør
reden aldrig naar paa den Tid), 
og at de i de følgonde Aar vokser 
til en Størrelse af fra 8 til 13 Pd. 

Denne ualmindelige fine Start, 
som Regnbueørreden 8aaledes havde 
i 90 Aarene, er imidlertid senere 
bleven noget fordunklet, som en 
Følge af en tiltagende Udartning 
hos denne Fisk. Saaledes har det 
vist sig, at Æggenes Udvikling har 
ladet meget tilbage at ønske, lige
som ogsaa Fiskens hurtige Vækst 
har tabt sig en DeL Det har der
for været nødvendigt at benytte 
l\1oderfisk fra frie, Vande, for at 
sikre sig modstandsdygtig og god 
YrgeL Hos Kildeørreden 'har man 
ikke mærket noget til den Slags 
Degenerationstegn. 

N aar man tager i Betænkning, 
hvor uhyre forskellige de her nævnte 
0rredarters Livsbetingelser er, for
staar man, at de pall. et og det 
samme Sted kan give helt forskel~ 
lige Hesultater. Hvis en Dam fø
rer koldt Kildevand" saa passer 
Kildeørreden der, er den derimod 
mere varm og som Tilløb hovedsage
lig har Nedbørsvand, og hvis den sam. 
tidig har noget blød Bund, saa eg
ner den s-ig for Hegnbueørreden. 

Det hedder her som alle Steder: 
"Den rigtige Fisk i det rigtige Fi· 

skevand". 
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Laksefiskeri i Nissum 
Fjord. 
Fjalting, 9. August. 

Det gaar ret daarligt med Havfi
skeriet langs Vestkysten. Vejret er 
ganske ustadig og desuden er der 
,lidt Fisk at træffe. I forrige Uge 
gik nogle Kuttere ud fra Thyborøn, 
men efter et Par Dages Fiskeri 
maatte de ind igen paa Grund af 
Kuling. De havde kun ringe Fangst 
af Rødspætter. Nogle Kuttere blev 
derude. Der var saaledes de to min
dre Baade "Arken" og "Vejlby". 
Først igaar børte man fra den ene 
af disse nemlig "Arken", der var 
indkommet til Esbjerg med kun ca. 
5000 Pd. Rødspætter, der blev solgt 
for ca. 30 Øre Pundet. Efter om
trent i 10 Dage at have krydset i 
Havet opnaaedes kun denne lille 
Fangst. Der er tyndt med Fisk. 
Endnu i Dag har man ikke hørt det 
mindste fra "Vejlby". Det er nu ik
ke frit for at man længes efter at 
høre fra denne. "Vejlby" føres af 
Mads KIlak fra Liløre, og han har 
to Sønner ombord. I Søndags kom 
nogle af Kutterne ind til Lemvig. 
"Vinterflid" med ca. 5000 Pd. En 
Del af Fisken solgte Fiskerne selv, 
og noget hlev solgt til omkring 28 
Øre for Pundet. Der er nu i de sid
ste Par Dage indtraadt fint Vejr 
og en hej Del Kuttere er atter gaaet 
ud. Fra Englanil er indløbet Med
delelse om, at "Haabet" og "Pax" 
er ankommet dertil, men Fiskemar
kedet er sløjt. Endnu har Makrelen 
ikke vist sig for Vestkysten. Der
imod er der fisket lidt Hall,. I Nis
sum Fjord er der i den sidste Tid 
fisket en Dej Laks. Et Baadelag har 
saaledds fisket 7, der vejede 10--12 

Pd. Stykket, en enkelt 15 Pd. Et 
Laug havde en N at 5 Laks i Garnene. 
Laksene sælges til omkring 2 Kr. for 
Pundet. Der er ogsaa i Fjorden fi
sket en Del Helt. Det kan kendes, at 
Mindeløbet nu et Stykke Tid har 
holdt sig godt aaben, sall, Fisken 
kan vandre ind fra Havet. Et altid 
stabilt Løb fl'\ Nissum Fjord til Ha
vet vilde med et Slag betyde et 
lønnende Fiskeri i denne store Fjord. 
Der er nu enkelte, der allerede 
har sat Redskaber ud efter de blanke 
Aal, der sna\~ ventes at ville trække 
mod Havet. \ N. 

(Dansk Fiskeritidende.) 

Geddehistorier i 
Agurketiden. 

I den svenske Fiskeritidning for 
den 17. August findes følgende for
nøjelige Geddenistorier, som vi skal 
supplere med nogle virkelige Oplev
elser fra Sorø Søerne. 

I Møja i Stockholms Skærgaard 
hændte det, saaledes fortæller Hi
storien, at en paa Øen bosat kvin
delig Person var saa uheldig at falde 
i Havet og druknede, indtil man 
omiider var saa heldig at redde 
hende tilbage til Livet igen. Da 
dette skete, var der, efter den sted. 
lige Befolknings Udsagn, gaaet to 
hele Dage efter Drukningsulykken. 

Det Spørgsmaal fremstiller sig 
derfor: hvorledes kan en druknende 
opholde sig i to Dage under Vandet 
uden at omkomme? Dette Spørgs
maal fa ar imidlertid en lil:e saa en
kel som tilfredsstillende Løsning af 
den stedlige Befolkning, som nem
lig beretter, at en større Gedde stod 
foran Munden af den formodede om
komne K vinde og blæste Luft ind 
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i hendel Paa denne Maade havde 
den ellers til en sikker Død hjem
faldne K vinde reddet Li veto 

Under Redningsarbejdet styrtede 
Gedden imidlertid forskrækket bort, 
og man har ikke siden set noget 
til den. 

Følgende Historie lyder endnu 
usandsynligere, men da "Falu Kure
ren" garanterer for dens Paalide
lighed, dri ster vi os alligevel til 
at gengive den: 

En Gedde, som maaIte 1,85 m. 
i Længde, fangedes for nylig i Gag
nev. Ved Slagtningen viste det sig, 
at den indeholdt bl. a. en Tollekniv 
og en Messingsnusdaase, der var 
omtrent fuld af Ljungli5vs Snus Nr. 
l. Paa Snusdaasens Laag fand
tes indgraveret N avnet Olav Lars
son, en bekendt Fisker Ira 1840 
Tiden. En endnu levende 87aarig 
Olding fortæller, at bn ved 12 Aars 
Alderen, Aar 1847, var i Selskab med 
Olav I.1arsson og fiskede efter Gedeler, 
og da var sidstnævnte saa heldig at 
faa en usædvanlig stor Gedde paa 
Krogen; men da den naaede op til 
Bandkanten, gjorde den et saa hef
tigt Hyk, at Larsson rykkedes med 
udenbords og fulgte Cedden j Dybet. 

For Larsson val' det imidlertid 
et Øjebliks Sag dernede i Vandets 
Dyb at faa fat i sin Snustobaks
daase og sin Tollekniv i Vestelom
men. ~Ied Snusdaasen giver han 
Gedden et Slag i Nakken og med 
Tollekniven kapper han Linen. Ged
den bliver dog ikke mere bedøvet 
af Slaget, end at den med sit Kæm· 
pegab sluger Snusdaasen, og Kni
ven taber Manden af pure Forskræk
kelse. Medens Geddens Opmærk
somhed er henvendt paa disse Ting, 
begiver Larsson sig atter op til 
Overfladen. 

Nu har Gedden i 75 Aar gaaet 
med Snusdaasen og Tollekniven i 
Maven. 

Historierne slutter med den Ud
talelse, at man faar mene om dem, 
hvad man vil, men Gedderne i det 
nævnte Fiskevand behøver i alle Til
fælde ikke at skamme sig over dem. 

Med Hensyn til Oplevelserne fra 
Tuel Sø ved Sorø skal jeg begynde 
med at sige, at Ge'dderne er nogle 
ret udspekulerede Fyre, med hvis 
Intilligens man ofte ruaa regne, hvis 
man ikke skal blive narret. Det er 
hændet undertegnede et Par Gange, 
at Gedder efterat være fangt'de og 
udsat i Baadens Dam, har benyttet 
sig af et gunstigt Øjeblik, hvor Laa
get ikke har været lagt over Dam
men, til med et mægtigt Spring at 
svinge sig op af Dammen og helt 
ud over Baadenil Kant og forsvinde 
i Søen. Jeg glemmer saaledes ikke 
en Gang for nogle AaI' siden, da 
jeg paa Blink havde fanget en dej
lig G-7 Punds Gedde i Tuel Sø 
og efterat have anbragt den i Dam
men midt i Baaden, nogle Øjeblikke 
var beskæftiget med at udrede min 
Blinkline ; tilfældigvis kommer jeg til 
at kaste mit Blik ned i Dammen, 
hvor jeg da ser min Gedde gøre 
sig parat til Spring, og inden det 
var mig mulig at forhindre det, svang 
den sig med et elegant' Slag af sin 
kraftige Hale flot over alle Forhin
dringer helt ud i Søen. 

Det Blik, den sendte mig, da den 
blev klar over, at jeg havde gættet 
dens Forehavende var fyldt med le
vende Intelligens. 

En anden Oplevelse fra samme 
Sø hændte mine Fiskere :or ganske 
nylig. De var ude for at trække 
Vaad efter Smaafisk, som skulde 
benyttes til Agn. 
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Saa sker det pudsige, at en 2 
Punds Gedde, som blev dødelig for
skrækket for Pulsens Plask, der ramte 
Vandet i dens umiddelbare Nærhed, 
slog et saa vældigt Slag med sin 
Hale, for at undgaa Faren for at 
blive ramt af Pulsen, at den sprang 
højt op over Vandet og lalldede inde 
i Baaden, til stor Fornøjelse for 
Fiskerne, der her fik en saure let
købt Fangst. 

Saadan kan det altsaa gaa, naar 
man har Heldet med sig! 

Red. 

Uddrag af den nye 
Jagtlov. 
Kapitel VI. 

Straf og Paatale. 
§ 34. 

Den, der gør sig skyldig i ulov
lig Jagt, straffes med Bøder fra 20 
-200 Kr. 

Er den ulovlige Jagt udøvet paa 
Søn- og Helligdage eller i Skov el
ler paa Marker, hvor Sæden endnu 
ikke erindhøstet, eller fra Vogn el
ler Slæde eller andre Befordrings
midler eller fra Veje og Stier, kan 
Boden ikke sættes ringere end til 
50 Kr. Er den ulovlige Jagt ud
øvet efter Solens Nedgang eller før 
dens Opgang, kan Bøden ikke sæt
tes ringere end til 100 Kr. 

Den, som efter en Gang ved Dom 
eller Forlig at have paadraget sig 
Straf for ulovlig Jagt atter gør sig 
skyldig deri inden Forløbet af 5 
Aar eitel' Dommens .eller Forligets 
Dato, straffes med Bøder fra 40-
300 Kr.; for saa vidt den seneste 
ulovlige Jagt er udøvet under de i 
nærværende Paragrafs 2det Stykke 
angivne særlige Omstændigheder, 

kan Bøden ikke sættes ringere end 
til henholdsvis 75 Kr. og 150 Kr. 

Den, som efter at have paadra
get sig Straf for ulovlig Jagt i Med
før af nærværende Paragrafs· 3die 
Stykke gør sig skyldig paa ny i 
ulovlig Jagt, inden Forløbet af 5 
Aar fra den sidste Do.ms eller det 
sidste Forligs Daio, straffes med 
Bøder fra GO-400 Kr.; naar de i 
nærværende Paragrafs 2det Stykke 
nævnte særlige Omstændigheder fo
religger, skal Bøden ikke kunne 
sættes ringere tmd til henholdsvis 
100 Kr. og 200 Kr. 

I øvrigt skal der ved Bødens Be
stemmelse efter nærværende Para
graf som skærpende Moment særlig 
tages Hensyn til, om den ulovlige 
Jagt er udøvet af flere i Forening, 
om. den paagældende har udvist 
Trods eller Opsætsighed mod den 
jagtberettigede eller den, der op
træder pall. den jagtberettigedes 
Yegne, eller om han forhen har 
gjort sig skyldig i nogen i nærvæ
rende Lov omhandlet Forseelse, for 
saa vidt denne ikke medfører Gen
tageIsesvirkning i Henhold til nær
værf1nde Paragrafs Stykke 3 og 4. 

Den, som er ifaldet Straf i Med
før af 3die eller 4de Stykke, skal 
tillige dømmes til at have forbrudt 
de af ham under den ulovlige Jagt 
anvendt.e Jagtredskaber cg Huade, 
hvad enten de tilhører ham selv 
eller af andre er overladt ham til 
Brug, til Fordel for den Kommunes 
Kasse, hvor Forseelsen er begaaet. 
Kan .Jagtredskaberne og Hundene 
ikke skeffes til Veje, eller kan de 
af anden Grund ikke forbrydes, skal 
vedkommende i Stedet for dømmes 
til at betale til samme Kasse et af 
Retten bestemt Beløb, dog ikke un-

der 50 Kr. (Fortsættes). 
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Landbrugsministeriet 
har vist Ji'erskvandsfiskerisagen sin 

Interesse ved aHer i Aar at bevilge 

Ferskvandsfiskeriforeningen 500 Kr. 

Red. 

Fiskemarkedet. 
København. 

En gros Priserne for stor Aal og 
Gedde ligger omkring 2 Kr. pr. kg . 

For Gedde er denne Pris ganske 
god, men for store Aal er den ret 
umulig. 

Red. 

KarpeyngeL 
Et Parti g-alieisk I{al'peyngel ud 

sælges fra Brahetrolleborg Fi
ske.'i pr. Korinth St., Fyn. 

Averter i Medlemsbladet! 

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

i FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
• • • • • • • .. 

leveres mest fiskefl:rgtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal, (,ledder. Karpet' og Sudet'. 

: Sættegarn og Toggergarn . 
: til Ørred~ Gedder9 Brasen, liat'l.et', Slide.' og ."-bort'e. : 
• • : Ketschere : 
• • : til alt Brugs- og I~ystfiskeri : 

: Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser,: 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
: N. l<'asRllve,' 137. I •. BINI)SLEV. KøbenhuVll ~'. : • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Engros It Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales fo~ store 

Brasen, Karper, Suder, 
- Aborre og Sandart. -

Afreg n i n g sende s strax efter h.-e rt Sa I g. 

Salomon 

Direktør J. Salomon. 

& Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene ,afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæu, Ynuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

dU~Ud8R f/) am Rultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderslwv. 

P. Hansen &: P. JtJ'rymisen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16, 

------------~ -._--~-_._---------_ .. -...................•............................................................. " .......................... . 
i Fiskeridirektm' i ~ 3isliel'iinspelifm:, fJilagisfer ~ 

~ JVorlellsellJ i ~ (3(jl'. .Eøjting, i . . . . 
i Vestmannagade 1, n .epliliesljolmalltf 3 c5l, æ . . . . 
æ København C. i i 8Cø6enljavn. 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 Bttnestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Krollh. 



F erskv an dsfisk eribla det. 
Ferskvandsftskeriforeningen& Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Rftdaktion og Kontor: Dr. phil. Hoffmeym<, Sorø. 1elefon 24. 

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

IVr.lS. I. 15. September. 

Indhold: 
Kunstig Fiskehejre. 
Ferskvandsforskernes Møde i Kiel. 
Tyskland eksporterer Fisk til Danmark. 
Fisken og dens Afsætning. 
Med levende Madding. 
Uddrag af den nye Jagtlov. 
Annoncer. 

Kunstig Fiskehejre. 
Ligesom Jægerne benytter de saa· 

kaldte "Lokkeænder" dvs. kunstige 
Ænder, som udlægges pall, passende 
Steder for at hidlokke Vildænderne, 
saa de kan komme Jægerne paa 
Skud, bruger man nu ogsaa i Tysk
land kunstige Hejrer med det samme 
Formaal for øje. Efter sigende 
skal det lykkes over Forventning 
med disse Figurer at hidlokke den 
sky Hejre, saa der kan blive Lej
lighed til, med et velrettet Skud 
at nedlægge denne frygtede Fiske
fjende. 

Under vort Besøg i Central-Fi
scherei-VereinB Kontorer i Kiel, Baa 
vi en saadan kunstig Hejre, dør v.ar 
forarbejdet af Træ, og malet saa 
den paa lidt Afstand skuffende 
lignede en virkelig Hejre. Denne 
kunstige Hejre var tilmed forarbej
ded saa. snedigt, at dan var til at 

I tage fra hinanden. Hoved, Hals 

I 
og Ben var løse, saa naar det hele 
skiltes ad og blev pakket sammen, 
fyldte det overmaade lidt, og kunde 
derfor let og praktisk transporteres 
fra Sted til Sted. 

Red. 

Ferskvandsforskernes 
Møde i Kiel. 

Sluttet. 

Under Ferskvandsforskernes Møde 
i Kiel foretoges ogsaa en Udflugt 
til Pløn, hvor den biologiske Sta
tion, der ligger ved Pløner Sø, blev 
indgaaende undersøgt. Stationens 
tyske Titel lyder ret pompøst: "Die 
Hydrobiologische Anstalt der Kai
ser-Wilhelm -GeselIschaft. " Anstal
ten ledes af Professor A. Thiene
mann, som bor i en henrivende Vil
la, der ligger i Nærheden. Sta
tionen ejede bl. a. et overordent
ligt rigt Bibliothek af };'erskvands
literatur og syntes i det Hele at 
Tære ret vel forsynet med de nød
vendige Midler til Undersøgelse af 
de ferske Vande. Efter Besøget 
paa den bioligiske Station i Pløn 
gav Senatet for Kaiser-Wilhelm-Ge
sellschaft en meget splendid Aften 
for alle Deltagerne i Mødet. Denne 
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lille Fest blev Sammenkomstens Clou 
og havde til Følge, at de mange 
Ferskvandsforskere fra al Verdens 
Lande lærte hinanden at kende paa 
en ny Maade, paa en rent almen 
menneskelig Maade, som absolut er 
til Gavn for Samarbejdet. - Tænk 
i denne Forbindelse paa den store 
engelske Statsmand Lloyd Georges 
smaa Frokoster, hvortil han indby
der netop de Mennesker, som det 
kniber for ham at komme i den 
rette Kontakt med! Disse Froko
ster resulterer meget ofte i, at For
handlinger kommer i Gang og Af
taler sluttes, som ellers vanskeligt 
havde fundet Sted. At dette er 
Tilfældet, kan dog næppe tilskrives 
den gode Mad og Drikke der ser
veres ved saadanne Lejligheder, da 
Deltagerne hver for sig meget vel 
vilde være i Stand til at faa lige
laa god Mad og Drikke, enten i 
deres Hjem eller paa et offentligt 
Sted, men meget snarere hele den 
Stemning, der· er over en saadan 
Sammenkomst. Og akkurat paa samme 
Maade gik det alle Deltagerne i Kai
ser-WiJhelm-Gesellschaft's lille Fest 
i Pløn; de følte sig som en Enhed, 
forenede ved fælles Interesser og 
Maal, og alle Skranker maatte falde, 
og alle hindrende Baand løsnes for 
den festlige og fornøjelige Stemning, 
der herskede der. 

Under Opholdet i Kiel benyttede 
undertegnede endvidere Lejligheden 
til, efter Indbydelse, at besøge Cen
tral-Fischerei- Verein fUr Schleswig
Holstein, der har til Huse nede ved 
Kielerhavn paa Eisenbahndam. 

Fiskeriforeningen har gennem en 
lang Aarrække været ledet af Major 
Conze med Hr. Nanø som Sekretær. 

:Fiskeriforeningen benytter et helt 
stort Hus til sine mangfoldige Gø~ 

remaal. - Men naar man hører, at 
den baade beskæftiger sig med Køb 
og Salg af Ferskvands· og Fjord
fiskernes Fisk, og forestaar Fælles
indkøb af Redskaber, Olie, Petro
leum osv., forstaar man, at det er 
en stor omfattende Virksomhed. En 
Virksomhed; som sikkert i høj Grad 
stabiliserer det tyske Ferskvands
fiskeri, og som vi herhjemme maatte 
ønske, vi havde Magen til. 

Paa Fiskeriforeningens Initiativ 
er der for nylig dannet som en 
Slags Underafdeling en "Forening 
for tyske 0rredopdrættere". Aars
bidraget for denne Forening er 
fastsat til 500 Mark. Denne Fore
nings Opgave er bl. a. at søge Frag
terne paa Jernbanen for fersk Fisk 
nedsatte, at skaffe Medlemmerne 
bedre Afsætning for deres Fisk og 
lette dem Tilgangen paa Fiskefod
der osv. 

Ethvert Medlem kan efter Ønske 
ved at telefonere til Kontoret, Ei
senbahndam, Kiel 4150 og 4151 
faa Underretning om Pl'isnoteringen 
paa Fisk: og hvad andet, han maatte 
ønske. 

Som man ser: Tyskerne har som 
altid, deres Sager i en fortrinlig 
Orden, alle Chancer benyttes og 
alle Midler bruges for at naa det 
bedste Resultat. 

Red. 

Tyskerne eksporterer 
Fisk til Danmark. 

De ek!traordinære Valutaforhold 
i Tyskland medfører mange mærke
lige Forhold, som man forhen vilde 
have anset for ganske umulige, og 
som er egnet ti! at bringe Forvir
ring i tilvante Erhvervsforhold. I 
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Øjeblikket gaar det ud over Fiskerne, 
idet Tyskerne sejler til København 
med deres Rødspætter og sælger til 
Priser, danske Fiskere slet ikke kan. 
Ligeledes kommer der mange rø
gede Aal fra Tyskland til Danmark, 
hvor de kan sælges til Pr'iser, der 
ligger under, hvad man sædvanlig
vi, faar for fersk Aal. I sidste U go 
er der til Struer, som jo er en Fi
skerby og har Aalerøgeri, kommen 
4-500 Pd. røgede Aal, meddeler 
Hern. DagbL 

(Dansk Fiskeritidende.) 

Fisken 
og dens Afsætning. 

Det er svært at være Producent 
for Tiden! hvadenten det er som 
Landmand eller Fisker, saa sam
mensværger alt sig imod disse Er
hverv for at tage Fortjenesten og 
lade den gaa i andre Lommer. 

Landmanden producerer sin Mælk 
under vanskelige Vilkaar med dyre 
Foderstoffer og dyr Hjælp, og faar 
kun omtrent Halvdelen af den Pris, 
som Konsumenterne i Byerne maa 
give. Og Brødkornet, Rugen og 

. Hveden, sælges nu til akkurat Halv
delen af, hvad det solgtes for ifjor, 
medens Brødet samtidig kun gaar 
nogle faa Ører ned i Pris. Hvor 
ligger Fejlen og hvem bærer Skyl
den herfor? Et Sted maa det jo 
være galt, men hvor? 

Og Fisken! intet Land i Verden 
burde være mere fiskespisende end 
Danmark; thi ingen har saa fortrin
lig Adgang til god og billig Fisk, 
som Danskerne. Hvorfor spises der 
da ikke mere Fisk i vort Land, og 
hvorfor er den ikke billigere for 
Konsumenterne? - Paa det sidste 

Spørgsmaal kan vi svare, at Fiskens 
Kostbarhed for en De! skyldes den 
altfor høje Fragt, men ogsaa kunforen 
Del. Hovedgrunden maa søges an
det Steds, og da navnlig i de over
maade vanskelige og gammeldags 
Afsætningsforhold i København. Der 
er altfor mange Mellemled, inden 
Fisken kommer i Gryden eller paa 
Panden til, at den kan blive et 
nogenlunde billigt Folkenæringsmid
del. Ganske vis~ har Dansk Fiske
riforening i Forening med Køben
havns Kommune forsøgt at raade 
Bod derpaa ved at aabne et kom
munalt. Fjskelokale derinde, men 
dels ligger det uheldigt og dels er 
det for lille og endelig er det, som 
alt kommunalt, for dyrt og uprak
tisk i sin Virkemaade til, at det 
kan komme til at spille en Rolle 
i en Storby som Københavns Øko
nomi. Nej, dertil kræves, som vi 
saa ofte har sagt og som dette 
Blads Redaktør vil vedblive at kræve, 
en stOl', velbeliggendeFiskehal, hvor
til Fiskerne kan indsende deres 
fangst direkte, og hvor Fangsten 
kan præsentere sig paa bedste Maade, 
saa Husmødrene kan komme til at 
vælge og vrage, og tillige faa øj
nene op for, hvor mange prægtige, 
delikate Fisk, vi ejer her i Dan
mark. I Forbindelse med denne 
Flskehal skulde der saa indrettes 
en stor Fiskeresiauration, hvor man 
til billige Priser kunde faa en god 
Ret Fisk. 

Begge Dele i Forening vilde lære 
Københavnerne at finde Pisken, for 
saadan er Københavnerne nu en 
Gang, de skal have den Slags ind 
med Skeer, og vel at mærke med 
de rigtige Skeer, faar de først det, 
ja saa er de gode nok; men gribes 
der fejl, ja saa er de ligesaa umu-
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lige. Da jeg selv af Fødsel er fuld- I 
blods Københavner, har jeg Lov til 
at tale med derom. AHsaa skaf 
os en moderne Fiskehal og en stor 
bHlig Fiskerestauration i Køben
havn, saa først og ikke før, vil der 
blive Mening i Fiskeafsætningen til 
lOrt Hovedrnarked. 

Red. 

Med levende Madding. 
Da jeg i Sommer kom til at slaa 

mig ned ved et for mig aldeles u
kendt Fiskevand: var mit første Virke 
naturligvis at ro omkring paa det 
for om muligt at finde de bedste 
Steder for Abborrefiskeriet, som 
paa denne Tid burde begynde for 
Alvor. - Ved en saadan Lejlighed 
gælder det som oftest, at man selv 
er sin bedste Læremester, thi paa 
mine Forespørgsler, om der var 
nogle Grunde ude paa Dybet eller 
inde i Bugterne mellem de mange 
omgivende Holme fik jeg det ty
piske Svar: "Ja, se det ved jeg vir
kelig ikke", eller, "det har jeg aldrig 
hørt nogen fortælle noget om" osv. 
Udsigterne til at finde nogle gode 
Aborregrunde var saaledes ret small. 
Rimeligvis fandtes der ingen. Der 
var derfor ikke andet for mig at 
gøre, end at tage Sagen i egen 
Haand og prøve paa selv at finde 
dem. Med det Formaal for øje 
lejede jeg en passende Haad, som 
fandtes paa Stedet, en lille udmær
ket letgaaende Pram, og begav mig 
i den ud paa Streiftog for saa grun
digt som muligt at undersøge Far
vandet i Haab om derved at finde 
nogle gode Fiskepladser. 

De første Dage havde jeg Uheld 
med mig, thi Luften var mørk og 
tung, saa jeg naaede kun at faa 

, 

Rede paa Breddernes Beskaffenhed. 
Havde der været Sol paa Vandet, 
kunde jeg have set Grundene paa 
lang Afstand, men det var der des
værre ikke. 

De bratte Strandskrænter med 
~ne her og der udskydende Odder 
lovede ganske vist en Del, Gudbe
vares, men det var alligevel ikke 
alene dem, jeg vilde have nærmere 
Kendskab til, det det for mig galt 
om, var som sagt at finde mulig fo
rekommende Stengrunde, hvor Abor
rer paa denne Aarstid burde staa. 
Ganske vist havde største Delen af 
denne Fiskeart efter afsluttet Leg 
trukket sig ud til Grundene i det 
yderste Havskær, hvor de gerne plej
ede at blive, til Høststormene atter 
jagede dem ind igen, og det meste 
af den større Fisk var saaledes ef
ter al Sandsynlighed at finde der
ude, men da Vandet inde i den 
store Bugt og omkring Holmene 
tiltrods for dette alligevel burde 
gemme en hel Del Abborre, var der 
al mulig Anledning til at gøre det 
bedste ud af de for Haanden vær
ende Omstændigheder og forsøge 
at indrette det saaledes, at jeg 
kunde slippe min gamle Fiskeflue 
løs for Alvor og med godt Resul
tat tilbringe Sommerens prægtigste 

. D~ge i Baad med Stang og levende 
Agn. 

En stille, halvklar Eftermiddag 
blev Lykken mig dog tilsidst gun
stig. Jeg var roet hjemmefra over 
Fjorden hen imod 'de lige overfor 
liggende Holme, da jeg endnu en 
Gang tænkte at ville undersøge 
Mulighederne, fordi Omgivelserne 
lovede sall, meget og det "saa saa 
tiltalende ud", da jeg pludselig op
dagede en Roer, som Iaa med sin 
Baad midt imellem to af de ligeud 
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for liggende Skær, og som derefter 
rejste sig op i Baaden og syntes 
at sysle mHd en eller anden Slags 
Net. 

Aha! Der fandtes altsaa Grunde 
derhenne. Thi Fiskeren vilde ellers 
næppe give sig til at sætte Garn 
paa et saadant Sted midt i Bugten, 
hvis ikke Dybet der var betydeligt 
mindre end paa det øvrige Omraade 
mellem de bratte Skrænter. 

Efterat have roet e n Stund var 
jeg fremme paa Stedet, svingede 
Baaden ind i samme Stilling som 
den andens og gav mig til at kigge 
ned over Rælingen. Og del' nede, 
paa et Par Meters Dybde eller saa, 
IYtlte op imod mig en herlig Sand
og Stenbanke, hvorpaa store Buske 
af Tang voksede her og der paa 
Stenene, og hvorimellem fin blaa
grøn Bændeltang bredte sig helt 
ud mod Dybet. 

Er det Madding det gælder? spurg
te jeg, som saa, at Karlen arbejdede 
med en Slags grunde, lethaalldter
lige Næt. 

- Ja, jeg skulle have nogen Mad
ding til mine Kroge og saa opda
gede jeg, at Skallerne sprang og 
slog herude paa Grunden. Det er 
ikke mit Fiskevand, men jeg hal' 
Lov af Carlson til at tage Madding 
her, nuar jeg ikke kan faa tilstræk
kelig andet Steds. 

Mon det kan lade sig gøre at 
fange Aborrer her? 

Ja, det er der vist ingen, som 
siger noget til. En Abbone mere 
eHer mindre betyder jo ingenting. 
For noget slort Fiskeri kan Herren 
vel ikke gøre med de Gt·ejer. 

Man kan aldrig vide det. 
- Aa Snak. -- Det bliver vist 

ikke til meget. I alle Tilfælde er 
det jo kun for Fornøjelsens Skyld 

De fisker, saa det gør ikke noget. 
Karlen satte sine 3 Næt over 

Grunden, roede nogle Gange frem 
og tilbage og omkring dem, sam
tidig med, at han pulsede med Aa
rene og begyndte derefter at tage 
Nættene op, medens jeg holdt mig 
i Nærheden og saa til. 

Fod for Fod af Garnet kom over 
Hælingen og Fisk var der rigeligt 
af, men ikke saa mange Skaller, 
som Fiskeren havde haabet, men 
derimod Aborre og det til og med 
af ganske anselig Størrelse. 

- Dette her blev jo en anden 
Slags Fiskeri, end jeg egentlig havde 
tænkt mig, 10 Karlen, medens han 
vendte sig imod mig, for der staar 
vist mest Aborre over Grunden. 
Men naar de er saa store som disse, 
er de jo udmærkede at komme i 
Gryden, og Skaller maa jeg saa for
søge at fange et andet Sted. 

- Findes der flere af den Slf\gs 
Grunde i Nærheden? 

Det ved jeg ikke, svarede Fi
skeren og lagde sit sidste Næt fra 
sig paa Damlaaget. Nej det tror 
jeg ikke.' Ja, farvel da. Og saa 
satte han sig ned ved Aareme og 
roede bort henimod et smalt Sund 
mellem et Par af de mellemliggende 
Holme. 

Sagen var klar! Her havde jeg 
en Grund og tilmed en fin - fin. 
- Baade langstrakt og nogenlunde 
bred. Men som den laa der, blev 
den ikke let at finde uden i stille 
Vejr, saa jeg tog derfor Krydspej
ling ved Hjælp af nogle Bygninger 
paa den modsatte Bred samt et Par 
Odder og begyndte derefter at ro 
.hjemover, for at hente mit Løjenæt 
og skaffe Madding til den følgende 
Dag. 

Jeg havde imidlertid næppe roet 
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en 10 Minutters Tid, førend et ly
segrønt Skær i Vandet til venstre 
for mig tiltrak sig min Opmærk
somhed. Farten standsedes straks 
og jeg gjorde et Svin~ derhen for 
at undersøge Stedet. Og der laa, 
ved St. Peter, endnu en Grund og 
aftegnede sine Konturer i det 
klare Vand. Men den var ikke til
nærmelsesvis saa vidtstrakt som den 
anden og af en ganske anden Form. 
- Det var som en Bjergtop der 
rejste sig ret op fra Bunden og som 
var blevet skaaret af et Stykke un
der Vandets Overflade. En omtrent 
seks Kvadratmeter stor, aflang og 
næsten rektangulær Flade lyste imod 
mig en Meter eller saa under Over
fladen og var helt overgroet af lyse
grønt Mos, som udefter mod de skar
pe, rette Kanter gik over i Tang, der 
fortsatte sig lied langs dens Sider, 

To udmærkede Fiskegrunde havde 
jeg saaledes funden! Nu var der mind· 
sandten ingen Nød. Og ved begge disse 
Grunde maatte der absol ut findes Fisk. 

For lettere at finde Pladsen igen, 
tog jeg ogsaa en ordentlig Kryds
pejling her og roede derpaa hjem, 
hentede mit nye Løjenæt og stil
lede det op for Natten i en godt 
beskyttet Bugt, hvor jeg vidste, at 
der fandtes rigeligt med Løje blandt 
Bundens Græs- og Tangansamlinger. 

(Forts). Erik Sparre. 
(FI'ån Skog ock Sjø;. 

Uddrag af den nye 
Jagtlov. 
Kapitel VI. 

Straf og Paatale. 
§ 34. 

N aar der ved ulovlig J agt er fan
get, skudt eller paa anden Maade 
dræbt noget af den efternævnte 

Slags Vildt, skal den skyldige for
uden den ovenfor bestemte Bøde 
yderligere bøde for hvert Stykke: 

Kron- eller Daavildt... . .. 50 Kr. 
Raavildt . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 -
Hare, Ræv, Grævling, U dugl, 

eller Svane ............ 15 -
Agerhøne, Fasan, Regnspove, 

Bekkasin, Brokfugl, Pom
meransfugl, Graagæs, eller 

Krikand ... , ............. 10 
Andet Fuglevildt . . . . . . . .. 5 

§ 35. 
Den jagtberettigede, der overtræ

der Bestemmelserne i § 9 og § 11, 
1ste Stykke, 2det Punktum, straffes 
med Bøder fra 20-20U Kr. Med 
lige Straf straffes den, der over
træder Bestemmelserne i § 12, !ste 
Stykke, dog at vedkommende ikke 
ifalder Strafansvar, for saa vidt det 
alene drejer sig om Færdsel med 
Hund paa anden Mands Jagtgrund, 
naar det af Sagens samtlige Om
stændigheder fremgaar, at Hunden 
ikke er medtaget i Jagtøjemed. 

§ 3G. 
Ulovlig Jagt (jfr. § 34) forføl. 

ges som Politisag, naar Begæring 
derom fremsættes af den jagtberet
tigede; denne kan dog vælge selv 
at forfølge Sagen overensstemmende 
med Heglerne om den borgerlige 
Retspleje; har den jagtberettigede 
begyndt at forfølge Sagen som bor
gerlig Retssag, er dermed hans Ret 
til at begære Sagen forfulgt af det 
offentlige bortfaldet. 

Overtrædelse af Bestemmelserne 
i §§ 9, 11 12 forfølges som Politi
sager, naar Begæring derom frem
sættes af den forurettede (for Be
stemmelserne i §§ 9 og 11 vedkom
mende Ejer eller Bruger af Grun
den, for Bestemmelserne i § 12 den 
j agt berettigede ). 
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Bøderne tilfalder, naar Sagen for
følges af det offentlige, Kommunens 
Kasse i den Kommune, hvor For
seelsen, der har givet Anledning 
til offentlig Sags Anlæg, er begaaet. 
Forfølges Sagen som borgerlig Rets
sag, tilfalder Bøderne Sagsøgeren. 

§ 37. 
Overtrædelse af Bestemmelserne 

i §§ 27 og 28 strafffls med Bøder 
paa 200 Kr., medens Overtrædelse 
af Bestemmelsen i § 3i1 straffes 
med Bøder fra 200 til 1000 Kr. 

Alle andre Overtrædelser af denne 
Lov straffes, for saa vidt de ikke 
straffes som ulovlig Jd~t, med Bøder 
fra 20--200 Kr., dog at Bøden for 
Overtrædelse af Paabudet i § 14 ikke 
sættes lavere end til 30 Kr. og for 
Overtrædelse af Bestemmelserne i 
§§ 26 og 30 ikke lavere eud til 50 Kr. 

(Fortsættes). 

Karpeyngel. 
Et Parti galicisk Karpeyngel udsæl

ges fra Bl'ahett'olleborg (!'iskel'i 
pl'. Kodntll St., Fyn . 

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

! FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER i 
• • • leveres mest flskedygtige og billigst efter Deres Bestilling. _ 
• • : Vaad og Ruser : · -: til Aal, Gedder. Karper og Suder. : 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred, Gedder, Brasen. Karper, Suder og Aborre. 

Ketschere 
til alt Brugs- og Lystfiskeri 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
: N. (!~a8allveJ' 137. L. BINDSLEV. KobelllulVII .t'. • • 

• 

.•.•................................ , .............. . 

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
Aborre og Sandart. -

Afreg n i n g sendes stra x efter h_ert Sa I g 

Salomon 

Direktør J. Salomon. 

& Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
London E I. 
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Portions-Ørred', 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~9d8H 0amHullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Han.'len cl: P. Jø1'yensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov <18. 
Lejrskov 16 . 

...................................................... ..................................................... . 
E .I?iskeridi1·ektm·· i i SisÆez-iinspeÆtøz-, c'JYlagistez- i 
~ ltforle:llse:ll} ~ ~ elit'. 1!øjting,' ~ 
~ Vesmnannayade 1, ! i .epÆÆes§olmal/e 3 c5l, i . .. .. .. 
i Københatm O. ~ i 3Cø6en§avn. 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 Rasmussen Krollh. 
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Indhold: 
Vore Fragtsatser.' 
Et Par Ord om Bygningen af Ishuse, 

som passer for Fiskeribedriften. 
De døde Fisk i Rødby Fjord. 
Med levende ,Madding. 
Forskelligt Nyt. 
Annoncer. 

Vore Fragtsatser. 
For Tiden bringer Dagbladet "Kø

benhavn" en lang Række udmær
kede Artiklel for at belyse det be
trængte Fiskerierhvflrv, og for om 
muligt at finde Aarsagen til den 
himmelraabende Forskel, der er mel· 
lem de Priser, Fiskerne faar for 
Fisken og de Priser, Publikum maa 
give for den. Som en af Grundene 
hertil anfører "København". at vore 
Bybeboere er overmaade, kræsne 
med Hensyn til NyQelsen af Fisk. 
Hvis De ikke faar store Rødspætter, 
stor Torsk osv., altsaa aldeles pri~ 
ma V~re, foragter de den og køber 
den ikke. - At dethl er ganske 
rigtigt, derom er ingen Tvivl, og 
at dette er en medvirkende Al'Irsag 
til Fiskemiseren er ganske sikkert. 
Det danske fiskespisende Publikum 
er blevet forvænt under Krigspe
rioden, og det vil blive en vanskelig 

Sag at faa det gjordt fornuftigt igen. 
Men dette er dog ikke Hovtldsa
gen. Nej! Hovedgrunden til de nu
værende ganske urimelige Forhold 
ligger et andet Sted, nemlig i Stats
banernes meningsløse Fragtsatser. 

Før Krigen var der intet som 
helst til Hinder for, at man kund~ 
faa ekspederet sin Fisk "som let
fordærvelig Vare" paa hvide Fragt
breve med Iltogene; man behøvede 
aldrig at nære Frygt i saa Hense-. 
ende. Men nu forslaar de røde 
Fragtbreve ikke en Gang, naar det 
gælder at faa Fisken rettidig frem: 
nu maa man uværgeligo benytte de 
brune Ekapresfragtbreve, for at være 
nogenlunde rolig for "Forselidelsen. 
Dette fordyrer jo Forsendelsen i 
en ganske ruhyggelig Grad og be
virker, at man i mangfoldige Til
fælde hellere lader den fangede 
Fisk gaa igen, istedetfor at besvære 
Statsbanernes guldgallonerede Em
bedsmænd med en saa ringe Ting, 
som Fiskekasser paa hvide Fragt
breve. Man har nemlig Følelse af, 
at den Slags Varer virkelig kan 
vente, til det passer D'hrr, at beskæf
tige sig dermed. Og det er des
værre· ikke ofte, det passer dem. 
Saadan ser Sagen i alle Tilfælde 
ud for Statsbanernes Ku'nder i denne 
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Branche. Forsøger man under saa
danne Forhold en svag ærbødig 
- Protest, faar man gerne det 
Svar, at der er kommet et eller 
andet Cirkulfere, der forbyder Dem 
at ekspedere Fisken hurtigt, naar 
der ikke betales Ehpresgods Fragt
Og det kan saamænd ogsaa gærne 
være, at der er lloget om det; det 
højere Personale vil vel gerne skaa
ne det lavere Personale for den 
ekstraordinære AnstreIlgelse, som 
det jo faktisk er, at skulle skynde 
sig, paa gammeldags Maner, naar 
det gælder om at indlade en Del 
Kasser Fisk i et hurtigtgaaende 
Tog. Men derfor er Fejlen lige 
stor og Skaden, der sker, lige uop
rettelig. 

I Sammenligning med Transpor
ten med andre Transportmidler bli
ver Forskellen paa Statsbanernes 
og f. Eks. det forenede Dampskibs
selskabs ogsaa rent hen i Vejret. 
Fornylig sendte undertegnede saa
ledes 4 Kasser Brasen til London. 
De kostede i Fragt paa det nødven
dige brune Fragtbrev til Esbjerg 
21 Kr. 30 0rEl"og fra Esbjerg med det 
forenede Dampskibsselskabs Baad 
til HanQ'ich ved London 13 Kr. 93 
øre. Hvis der er nogen Mening i 
et saadant Forhold, saa hører jo 
alting op! 

Nej! lad Fiskerne faa den gode 
gamle Ekspedition af deres Varer 
paa hvidt Fragtbrev tilbage igen, 
saa skal det nok snart vise sig, at 
det atter kan betale sig at være Fi
sker, ligesom Publikum atter vil 
kunne faa Fisken til en rimelig Prii'l 
og Statsbanerne vil germem den 
meget forøgede Transport indtjene 
den lavere Fragt. 

Red. 

Et Par Ord om Bygning 
af Ishuse, som passer 
for Fiskeribedriften 

af forhv. Fiskeriinspektør Johnsen. 

Bygning af ls11use, som passer til 
Fiskeribedriften, altsaa til Opbeva
ring af Is, kan udføres paa forskel
lige J\Iaader. Saaledes kan man 
godt opbevare Is, uden at man be
høver at bygge et særligt Hus der
til, man kan f. Eks. omgive Isen 
med et tilstrækkeligt Lag Tørvejord 
eller Savsmuld. ' 

Paa denne Maade kan en Fisker, 
der ønsker at samle Is til Brug for 
sin :Bedrift, omgive den med et til
strækkeligt Lag Tørvejord og der
ved have tilstrækkelig af billig Is 
hele S:lmmereu til Opbevaring af 
Agn og Fisk. 

En anden Sag bliver det, naar 
man skal bruge større Mængder Is 
f. Eks. til Eksport af fersk Fisk. I 
saa Tilfælde maa man ordne sig 
paa en mere praktisk JlrIaade. 

Størrelsen af pt Ishus maa afpas
ses efter Vedkommendes eget For
brug, og naar man ved, at 

l Kubikmeter Is vejer 920 kg 
vil det samme Kvantum af: 
Is kastet ind i Huset alm. 

veje ca. 560 kg 
Is kastet ind og derefter 

sIa aet i Stykker saa 
Mellemrummene fyldes 700 kg 

Is stablet ind og Mellem
rummene fyldt med 
knust Is 730 kg 

I Henhold hertil kan man saa 
forholdsvis let bestemme Husets 
Størrel~e efter eget Forbrug, paa 
samme Tid, 30m det fremgaar med 
al mulig Klarhed, hvor vigtigt det 
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er, at anvende Omhu ved Indlæg
ningen af Isen. 

Rummet til Isen forsynes med 
dobbelte Vægge med 40~50 cms 
Mellemrum, der fyldes med tør Sav
smuld"). 

Saavel Gulv, som Loft !'lamt de 
indvendige Vægge bør være af pløj
ede Brædder. Det gælder i det 
hele taget, at Isrummet bliver saa 
tæt som muligt, og at Sammenføj
ningerne mellem Loft, Gulv og Vægge 
bliver saa forsvarlig sammenarbej
det, at der ingen Aabning frem
kommer. Det skal derfor anbefales, 
at saasnart de udvendige Vægge 
6r færdigbygget, indlægger man det 
egentlige Gulv over hele Arealet, 
og ovenpaa dette anbringes da Støt
terne for den i ndre Væg i Forbin
delse med Loftsbjælkerne i 40-50 
cm Afstand fra den ydre Væg. Til 
Isolering af Gulvet an brilJ ges der
efter, saasnal't den indre Væg er 
færdig, en Del 3 X 6 Tomme Plan
ker paa Kant nied ca. 30 cm Af
stang fra hinanden og i en saadan 
Højde, at Gulvfylden bliver af ca. 
cm Tykkelse. Derefte!' fyldes S'w
smuldet paa Gulvet. Den pakkes 
godt sammen og ovenpaa lægges 
saa upløjede Brædder, der saaledes 
kommer til at danne det egentligt} 
Gulv for Isen, uden at være fast
sømmet. Paa den Maade vil man 
opnaa en intim Forbindelse mellem 
Guly- og Vægfylden; paa samme 
Tid som de egentlige Gulvbjælker 
vanskelig vil kunne tage Skade. 
Endvidere vil man !maledes have 

*) Eller endnu bedre tørre Ris
skaller. Ved at benytte sidstnævnte 
undgaar man at faa Utøj (Mus og Rol
ter) i Isoleringslaget, da disse ikke kan 
trives imellem de tørre Risskaller. 

Red. 

let Adgang til Udluftning af hrum
met, naar det er tomt og samtidig 
kunne forny Gulvfylden, hvis det er 
nød vendigt. 

Loftfylden maa være af mind~t 
30 cm Tykkelse og maa saa anbrin
ges saaledes, at man ved Lejlighed 
kan fylde mere paa, naar dette vi
ser sig at være nødvendigt. 

For at være mere sikker paa at 
bevare Isen vil det selvfølgelig være 
heldigt, hvis man forsyner den egent
lige Spænevæg indvendig med en 
Bræddevæg af l Tomme up~øjede 
Brædder. - Derved vil man faa et 
5 X G Luftrum, saaledes at den 
ydre Luft ikke kan' komme til at 
virke dirckte paa Isoleringsvæggen. 

(Norsk Fiskeritidende), 

De døde _Fisk i Rødby 
Fjord. 

lior ca. 11/2 AaI' siden blev der 
nedsat en Landvæsenskommission 
bestaaende af Dnftsbestyrer Ager
,skov, Dommer Bay og Propritltær 
Petersen, 0stoftegaard, for at træffe 
Afgørelse i en Sag, der var indkla
get af det Konsortium, der har lejet 
Fiskeriet i Rødby Fjord. Konsor
tiet paastaar, at det Spild vand, der 
lukkes ud i Fjorden fra Højbygaards 
Sukkerfabrik, forgifter Fiskene, sall. 
de r døer, og Konsortiet kræver, at 
Sukkerfabriken skal rensc sit Spild
vand for de giftige Stoffer og be
tale 19,000 Kr. i Erstatning for den 
Skade, der allerede er sket. 

Fabriken mener ikke, I\t det er 
dens Spildevand, der dræber Fi
skene, og har derefter paastaaet sig 
frifundet. 

Sagen er -. gjort til Genstand for 
en meget grundig Undersøgelse. 
Vandet og Spildevandet er kemisk 
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undersøgt osv. og derefter har Kom
miSSlOnen forleden holdt sit sidste 
Møde. Om nogle Dage afsiges Ken
delsen. 

I Dag den ':t6. September har 
Kommissionen paa Tinghuset i Ma
ribo afsagt sin' Kendelse, der kom 
til at lyde paa Frikendelse for Suk
kerfabrikerne. 

Kendelsen kan appelleres til en 
Overlandvæsenskommission, og der
fra til Højesteret. Konsortiets For
mand er Direktør Sehested, Køben-
havn. 

(Dansk Fiskel'itidende.) 

Med levende Madding. 
Sluttet. 

Nu bH ver det imidlertid, som 
man ved, sjældent eller aldrig som 
man havde tænkt sig eller haabet 
paa. - Thi, da jeg tidlig om Mor
genen kom ud paa Venll1dnen for 
at se paa Vejret, inden jeg klædte 
mig paa til Turen, blæste dHt en 
no.rdvestlig Vind med Byger af og 
til, som jagede den ene mørke, 
regnsvangre Sky hen over Himlen 
efter den anden'. Det syntel! der
for ganske haabløst at ro ud til 
Grunden og forsøge at faa nogen 
Fisk. 

Og denne gemene Vind holdt sig. 
Ikke blot en og to Dage, men uden 
Ophør en hel Uge, i hvilken Tid 
jeg gik uden saagodt .som nogen 
Beskæftigelse, naar jeg undtager 
de Smaature, jeg gjorde af og til 
med Løjenættet til de smaa gr'!lnde 
Vige nær ved Land, hvor Solen, 
som en sjælden Gang imellem tit
tede' frem mellem de sorte Skyer 
opvarmede det grunde Vand, saa 
Smaafiskene lokkedes frem. 

Og vel udrustet med Madding 

blev jeg paa den Maade til den Dag, 
da Vinden endelig kunde bekvemme 
sig til at dreje sydover og gøre 
det muligt for mig at komme ud 
og friste Aborl'estimerne, thi i Baa
dens Dam havde jeg eflerhaanden 
faaet samlet over Hundrede Løje, 
Skalle og Smaaabburre. 

Til sidst gik Vinden en Morgen 
over til øst og Sydost og blæste 
endda saa friskt, at de stor~ Skær 
stod i et Skum, og da jeg i Dag
ningen den paafølgende Dag aab
nede Verandadørf!n for at se, hvor
ledes Landet laa, blæste der imod 
mig en laber Kuling fra Syd, sam
tidig med at et bredt Bælte af rund
formede Godvt'jrs.;;kyer langsomt 
gled op fra den modsatte Side og 
afspejlede d'en varme Farvetone, 
som begyndte at brænde i øster. 

Ønskevejl', Fiskevejr af prima 
Slags. N u da skulde det vel snart 
spørges, om der fandtes nogen Abor
re der ude over Grunden. 
, Kort derefter sad jeg i min lille 
lette Baad og roede ud af Vigen, 
samt videre tværs over Fjorden med 
Kurs mod den højre af de to Hol
me, mellem hvilke mine tiltænkte 
Fiskepladser laa. 

Nogen Dønning mærkede jeg ikke 
noget til, tiltrods for Gaardsdagens 
friske Blæst, og Vandets Overflade 
var, saa langt øjet rakte, blankt 
som et Spejl. 

Efter et Kvarters Roning var jeg 
saa nær ved den lille skovbevok
Holm, at jeg kunde begynde at S6 

mig om efter de Sømærker, som 
skulde hjælpe mig til at finde Grun
den. Og dem fandt jeg saa godt 
som straks. 

Saa stille som muligt forankrede 
jeg Baaden med baade For- og Ag
ter dræg, en Sag, som Fiskeren al· 
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drig burde un dlade at gøre i lig
nende Tilfælde, thi den frelser fra 
megen Ærgrelser i Form af Baa
dens Svingninger ved muligt op
stasende VindJrejninger o. L 

Tillige indrettede jeg det saale
det, at jeg med Lethed kunde faa 
mine Flaad til at ligge udenfor 
GruIl dens bratte Side. 

Og da alt var klart, samt en Del 
forskellig Slags Madding taget op 
af Dammen og anbrag j en Blik
spaIld, agnede jeg mine nye, med 
lange Tavser med prima Laxgut for
synede Limerick Kl'Oge samt kaste
de ud over den blaagrønne Plet og 
ventede paa Bid. 

Og jilg kom ikke til at vente 
længe, thi en Stime af store Abborre, 
som enten forud havde staaet over 
den Græs- og Tangklædte Grund 
eller var drevet derind fra Fjorden 
af Gaardsdagens friske Brise, be
gyndtestraks et regulært Anfald 
paa mine Grejer, og det i en saa
dan Grad, at jeg efter en halv Ti
mes Forløb havde en anselig Bun
ke af store Fisk, rigtige Havmænd 
i min Dam. Men som jeg af Erfa
ring viste med Undtagelse af i 
strømmende Vand nytter det 
sjældent at blive længere paa sam
me Sted og vente paa en ny Stime, 
kort efter at man eftertrykkelig har 
pluk ket den første Slime; jeg tog der
for mine Dræg ind og roede hen til 
den anden Grund, som jeg ogsaa 
fandt med Lethed, takket være de 
Landmærker, jeg tidligere havde 
taget. 

Der fandtes ogsaa en Mængde 
Fisk, og det var med en anselig 
Ladning ekstrafin Aborre jeg, efter 
at have tilbragt en særdeles for
nøjelig Morgen paa deu vindkruse
de Bugt med sine mange skovklædte 

Holme, rOf\de hjem paa denne min 
første Fiskedag derude ved 0stky
stens dejlige Skærgaarde. Og den 
efterfulgtes af mange lignende Dage 
og Dage med et ligesaa godt Ud
bytte, som denne min første Dag. 

Senerehen fandt jeg flere ligesaa 
gode Grunde, eu ds køn t jeg des
værr~ ikke fik fisket meget der, og 
traf ogsaa længere ude i Havbrynet 
paa adskillige mindre Grunde med 
bratte Sidevægge hvor Aborrene og 
særlig de rigtig store Aborre holdt 
til. 

Mærkværdigt nok er det imidler
tid næsten altid saaledes, at netop 
som man staar i Begreb med at 
forlade en Fiskeplads eller et større 
Jagtterræn faar man Forklaring paa 
mangfoldige Ting, som det havde 
været fortræffeligt at vide straks 
og saadan gik det mig altsaa og
saa i dette Tilfælde. - Thi et for
trinligt Omraade for Blinkfisk efter 
Gedde, - et helt Arkipelag med 
Smaaholme og Grunde - findes et 
Stykke borte paa den anden Side 
de store Skær, og gode Torskefi
skerier kan man ogsaa være med til, 
hvis man taler godt for Lodserne 
eller Fyrpersonalet, der boer ude i 
Havkanten. 

Men alt dette er udmærket at vide 
til næste Aar, thi da rejser jeg Ded 
til mine Aborregrunde igen, og da 
skal ogsaa Blinken og Torskeanø
ren tale et Ord med i Laget. 

Vær vis derpaa! 
Erik Sparre. 

(FI'UU Skog ock SjØ). 

Forskellig·t Nyt. 
Universitetet i Leeds 
har udnævnt Dr. phil. & 'jur., For .. 
stander for Biologisk Station i K,,· 
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benhavn C. G. Johs. Petersen til 
Æresdokter. 

Et Fiskeridirektorat. 
,Under Rigsdagens Behandling af 

Normeringsloven nævnte Landbrugs
ministeren, at man overvejede en 
Ændring vedrørende Administrati
onen af Fiskerisager under Land
brugsmin isteriet. 

Efter hvad der meddeles ('8, vil 
der paa den kommende Normerings
lov blive stillet Forsl ag om Opret
telse af et Fi9keridirektorat, under 
hvilket' det er Hensigten at samle 
alle Fiskerianliggeuder, idet man 
tinder det upraktisk, at dIsse Sager 
er spredt ruudt i forskellige Kon
torer. 

Fiskeridirektør Mortensen bliver 
Leder af det uye Direktorat. 

»Kbh.(I. 

U ddrag af den nye 
Jagtlov. 
Kapitel VI. 

Straf og Paatale. 
§ 34. 

Drejer 'det sig om deu ved Over
trædelse af §§ 17, 18 eller 1l} for
skyldte Bødes Fastsættelse, skal der 
som skærpende Moment særlig tages 
Hensyn til det Omfang, hvori Over
trædelSt'n har fundet Sted, samt om 
den skyldige tidligere er anset med 
Straf for den nævnte Forseelse, om 
Overtrædelsen er udøvet af flere i 
Forening, om Urfugle og Bekkasi
ner er fanget eller nedlagt paa 
Skoggepladser, eller om Æg er ind
samlet paa Steder, hvor Fugle byg
ger kolol1ivis. 

Beslaar Overtrædelsen i uberet
tiget Indsamling af Æg eller Reder, 
kan Bøden efter Omstændighederne 
nedsættes til 10 Kr. 

Bestaar Overtrædelsen i Falby
delse af Vildt i Strid med Bestem
melserne i § 23, skal det falbudte 
Vildt tillige konfiskeres. 

§ 38. 
De efter forrige Paragraf straf

bare Overtrædelser behandles som 
Politisager. 

Bøderne samt Værdien af det 
konfiskerede VildiJ tilfalder Kommu
nens Kasse i den Kommune, hvor 
Forseelsen, der har givet Anledning 
til offentlig Sags Anlæg, er begaaet. 

§ 39. 
Har den samme Handling me'd

ført Overtrædelse af flere af nær
værende Lovs Bestemmelser, bliver, 
hvad enten de forskellige Overtræ
delser forfølges under een eller 
flere Sager, og hvad enten Forfølg
ningen er offentlig eller privat, den 
skyldige at straffe for hver enkelt 
Overtrædelse med den for denne 
forskyldte Straf, saaledes at, den 
samlede Straf bliver Summen af de 
for de enkelte Overtrædelser for
skyldte Strafie. 

§ 40. 
Naar Børn under 14 Aar lDed 

Forældres eller Værgers Vidende gør 
sig skyldig i ulovlig Jagt eller an
den Overtrædelse af denne Lov an-
ses Forældre eller Værger, som om 
de selv havde begaaet den ulovlige 
Handling. 

§ 4l. 
Paatale til Strafansvar efter nær

værende Lov maa ikke finde Sted, 
naar et Aar er forløbet, efter at 
Forseelsen er begaaet. 

Kapitel VII. 
Almindelige Bestemmelser. 

S 42. 
Denno Lovs Bestemmelser kom

mer ikke til Anvendelse paa den 
eaakaldte Marsvinsjagt. 



Nr. 19 Ferskvandsfiskeribladet 147 

§ 43. 
Alle om Jagten hidtil gældende 

almindelige Lovbestemmelser, hvor
til der ikke er henvist i denne Lov, 
skal være ophævet. 

§ 44. 
Denne Lov gælder ikke for Fær. 

øerne. 

preussiske Jagtordning af 15. Juni 
1907 oprettede Konh'akter mellem 
Kommuualbestyrelserne og de jagt
berettigede angaaende Kommune
ja~terne vedbliver at have Gyldig
hed, indtil Tiden for de enkelte 
Kontrakter udløber. 

(FOl tsættes). 

K pitel VIII. 
M~dlertidige Bestemmelser. 

§ 45. 
De i de sønderjydske Landsdele 
Henhold til den hidtil gældende 

Karpeyngel. 
Et Parti galieisk 1\arpeyngel udsæl

ges fra RI'ul1etrolleborg ,I<'iskel'i 
pr. l{orintlJ St., Fyn . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER • 
• • • • • • • • • • • 

leveres mest fiskedJgtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal, (~edder, lial'pel' og Sudel'. 

Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørred, Gedder, Brasen, lial'l)el', Suder og Aborl'e. 
• • • • • • 

Ketschere 
til alt Brugs- og I~ystfiskel'i 

: Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, }lltandbundne Ruser, 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
• : N. t'asallve.i 137. I •• BINDSI.EV. KøbenlIavll t'. 

• 

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

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
- Aborre og Sandart. 

Afreg n i n g sende s stra x efter h"e rt Salg 

Salomon & Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
Direktør J. Salomon. London E I. 

.' 
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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. 

---===== liontant Betaling. =====---

Bjneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&}f~Ud8K fi)am:Kultur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov . 

P. Hansen et: P. JØ-f'fJe1'uiJen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

...................................................... ..................................................... . 
i Fiskeridi'l'ektø'l' ! i az'slie'l'iinspelitø'l'J iJYlagl'ste'l' i 
i jJfortellsell~ ii e6r. 1:øfiing; i . . . . 
i Vesttnannagade 1, ~ i J:pliliesoolmalfe 3 f7l, i . . . . 
æ Københmm c'. i! 3Cø6enOavn. ! ............................................................................................................. 

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 Bogtrvkkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Krol!h. 
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Tysklands Export af 
Fisk. 

For Tiden lever vi i den om· 
vendte Verden, derom er de!' abso· 
lut ingen Tvivl; medens vi lualedes 
før Krigen sendte hele vort Over
skud af Fisk ned til vor sydlige Nabo 

Tyskland - saa oplever vi nu 
den Mærkværdighed, at vi ikke 
alene er ganske afskaaret fra at 
exportere Fisk til Tyskland paa 
Grun d af Valutaen, men mod al 
sund Fornuft fa ar vi tilmed vort 
Land oversvømmet af billig tysk 
Fisk. 

Disse abnorme Forhold har bl. a. 
bevirket, at den af vore Fiskearter, 
som ellers altid har formaaet at 
bringe en forholdsvis god Pris hjem 

nemlig Aalen - ogsaa har svig
tet, saa at et lønnende Fiskeri her
af til dele har været umuliggjort. 

Nu endelig lader det dog til at lysne 
en Smule paa dette Omraade, idet 
den tyske Rigsminister for Ernæ
ring og Landvæsen under 15. ds. 
har udsendt en Bekendtgørelse, der 
forbyder al Udførsel af Saltvands
fisk og Aal fra Tyskland. Den om
fatter ogsaa disse Fiskearter i saa~ 

vel saltet som røget og tørret Form. 
De danske Aalefiskere kan her

efter atter aande lidt lettere, be
friet som de herved er blevet for 
en Konkurrence, som· det var dem 
ganske umuligt at værge sig mod. 

Red. 

·Røgning af Laks og 
anden Fisk. 
Af Ole Hersoug. 

Til Hjælp for Fiskere og andre, 
som vil røge Laks eller .anden Fisk 
og Sild selv, har jeg faaet Dispo
nent~n i Samslagteriet i Kristians
sand Hr. N. Nordahl til at skrive 
nedenstaaende korte Vejledning, 
som sikkert vil blive modtaget med 
Glæde af mange. Hr. Nordahl 
har efter at have studeret Spørgs
maalet i København forestaaet Røg
ningen af Laks og anden Fisk for et 
stort Privatfirma i 10 Aar, saa han 
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er absolut Fagmand paa dette Om
raade. 

Alle og enhver kali lave en 
Røgeovll og med lidt Øvelse er det 
ikke noget Hekseri at røge sin 
Fisk selv, og at det vil lønne sig 
godt, kan der vist ikke være Tvivl 
om, enten man røger til eget Brug 
eller til Salg. 

I Røgerierne mures i Alminde
lighed Ovne, som gaar fra Stuen 
op i første Etage, men en saadan 
Ovn er ikke nogen billig Affære. 
Hvis man derfor skal drive Røg
ning i mindre Maalestok maa man 
lave den noget billigere. Dette 
lader si g forholdsvis let gøre, hvis 
der i Nærheden findes en nogen
lunde brat, passende lang Bakke. 

Paa Sten d Landbrugsskole ved 
Bergen saa jeg en saadan Røge
ovn, som brugtes til Røgning af 
Fisk og andre Ting. Den kostede 
ikke ret meget, men gør nok ud
mærket god Tjeneste. 

Ved Foden af Bakken graves der 
lidt ud og opmures et Ildsted; fra 
Ildstedet og opover Bakken graves 
en Grøft paa 40 -50 cm eller lidt 
mere i Firkant. T\(ersover Grøften 
lægges nogle Tværstykker, hvorpaa 
der sl!Jmmes nogle Brædder,som dæk
kes med Jord og Tørv saa Skor
stenen bliver tæt. Paa Topren af 
Bakken opsættes et lille tæt Skur 
med Straatag og med Stængl>r un
der Taget til at hænge Fisken paa, 
og i Bunden af Skuret lader man 
Skorstensgrøften munde ud dækket 
med en Rist og dermed er Røgeriet 
færdig. - Under Tagskægget paa 
Skuret laves nogle Trækhuller med 
Skydelemme, saa man kan regulere 
Trækken. ' 

Skorstenen maa være aaa lang, 
at Røgen bliver kold undervejs. 

Saltning og Røgning af Laks. 
Laksen flækkes pænt, hele Ryg

benet skæres bort, hvorefter Siderne 
tørres rene med en vaad Klud, 
strøes godt ind med fint Salt og ligger 
i Salt i et Døgn, enten paa et Bord 
eller i et fladt Trætrug. Sall. va· 
skes den forsigtig godt ren for Sal
tet i koldt Vand. 

Ved Ophængningen bør man 
være meget forsigtig og helst støtte 
den med 2 il 3 flade Pinde, som 
spidses og fæstes til Skindet i Ryg
gen og Bugen. Den ene Pind maa 
sættes helt oppe, saa at den støtter 
Stroppen som Laksen hænger i. 

Nu hænger den i Luften til den 
er ganske tør (skal helst hænge i 
Gennemtræk eller Vind, men maa 
ikke udsættes for Solen). Hænges 
i kold Røg i 6 -8 Timer, helst 
Enebærrøg. Efter Røgningen over
smøres den med fin Olivenolie. 

Saltning og Røgning af Sild. 
Silden renses og va8ke~ godt. 

(Kan ogsaa flækkes. Lægges i Lage 
i 1 Times Tid, ophænges i Røg). 
I det Tilfælde at man ønsker at 
opbevare den røgede Sild i længere 
Tid, maa den koldrøges, ellers kan 
den med Fordel varmrøgea (hurtig
røges). 

(Norsk Fiskeritidende). 

~larkedsnoter. 
London, lOde Oklober 1922. 

Markedet er ustadigt, den ene Dag 
nede den anden oppe, men synes 
dog at holde sig jævnt godt, dette 
er Fiskernarkedet. 

Aalemarkedet er bedre og er gaaet 
lidt op igen idag, men her er og
aaa lidt mindre Forsyning, om ikke 
meget. 

Vi har stadig, og andre har o~-
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saa, Klager om, at den eller den 
har faaet lllere for sine Fisk end 
Klageren, »endtikønt begge pak
kede af samme Last, og 'afsendt 
samtidig". Men saalænge at Leve
ringerne her er saa vilkaarlig, som 
de er, er det absolut umuligt at 
sammenligne Priserne, idet natur
ligvis ofte, som i alle andre Mar
keder Priserne falder eller det mod
satte, pall. de forskellige Tider af 
Dagen, de er i Reglen højst om 
Morgenen tidligt. - Nu i Fredags 
den 5. Oktbr. fik vi Varerne ned Kl. 
5 - 8,40 - 9,45' og 10,30, det vil 
ses, at der e, 5 Timers Forskel, og 
da de forskellige Mærker er blandet 
sammen, vil det ses, at den ene 
Salgsmand let kan have et bestemt 
Mærke nede tidligt, som en anden 
faar sent, og der er Forskellen i 
Priserne, som ingen kan gøre for, 
selv for samme Sort Fisk. 

Idag den 9. Oktbr. var der igen I 

5 Timers Variation fra Tiden det! 
første Vognlæs kom til det sidste, l 

som derfor slet ikke er sol!!t, da 
det kom for sent. Skal der kunne 
anstiJ1es Sammenligning, maa de 
samme Mærker være her til samme 
Tid, og det er haabløst at forvente. 

En anden Ting, som Ikke hjælper til 
at gøre det lettere her er, at forskel
lige Afsendere er gaaet fra at mærke 
Adressen, men anvender forskellige 
Numre, det er godt nok, hvis der 

kun er en Afsender, men. naar der l 
er mange, som anvender de samme 
Numre er det haabløst, og ønskes 
det at anvende disse Numre, maa 
Afsenderens Navn, som der er tryk
ket paa Mærkesedlen ogsaa inklu
deres i Mærket, som er anført paa 
Connossementet f. Eks. saaledes: 
50 Kasser Rødspætter mrk: Com
pagniet, Nr. 2 

kun at sætte Nr. 2, er at hele Re
deligheden let blandes op, det hæn':' 
der stadig, siden denne Maade at 
mærke paa er indført, det bedste 
er at mærke Adressen af Modtage:' 
ren, vi ved alle alligevel, li v~m der 
har de forskellige Mærker, saR Ger 
er intet, som er hemmeligt. 
Priserne var: 
Norsk Aal 15/ 22/ - pr. draft 
(20 Pund). 
Dansk Aal smaa 9/ 1:L/ - mel
lem 11/ - 16/ - store 10/ - 22/ 
draften. 
Kuller 2/9 3/ - Rødspætter store 
7/ - 12/ smaa 2/6 3/6 Torsk 

2/ 3/ 
Rokkevinger 2/ - 4/ - stonen. 
Tunger 1/3 1/6 Hummer 1/3 Pundet. 

Med Højagtelse, 
E. L. Salomonsen & Co. 

Et Interview med 
Borgmester Jensen. 

, 
»Landmands-Tidende" har i An

ledning af Debatten Forleden i Kø
benhavns Kommunalbestyrelse om 
Oprettelsen af 4 ny kommunale Fiske
udsalg haft følgende Samtale med 
Borgmester Jensen, Chefen for Kø
benhavns Magistrats II Afdeling, un
der hvilken Sagen sorterer: 

-- Maa jeg spørge Borgmesteren: 
Hvad er den egentlige Aarsag til, at 
Københavns Kommune nu opretter 
Fiskeforretninge~ ? 

- Det er simpelt hen, for at naa 
ud til flere og at faaafsat flere Fisk. 
Jo større Omsætningen er, jo sikrere 
er Fiskerne paa at kunne komme til 
os og faa Fangsten afsat. Vi hol
der lavere Priser, end de alminde
lige Forretninger har. Vi vil ikke 
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Fiskehandlerne til Livs; men vi vil 
forsyne Befolkningen med Fisk til 
en rimelig Pris. 

- Vil man gaa videre ad denne 
Vej? 

Det ligger ikke for i Øjeblik
ket. 

Der tages nogle enorme De
tailavancer. 

- Ja Forretningsfolkene slutter 
sig sammen, og vi andre maa betale. 

- De hævder, at der ikke ek
sisterer Prisaftale r. 

- De har selvfølgelig ikke Mø
der hver Dag, men de holder fak
tisk konstante Priser. 

- Hvad mener Borgmesteren om 
Mellemhandleravancen i det hele 
taget? 

Det tør jeg ikke sige noget 
om. Jeg føler mig ikke overbevist 
om, at Detailhandleravancen er den 
værste. Langt det værste er Gros
sereren og Agenten. 

- Da kan jeg meddele Dem, at 
jeg ved Indkøb af Grøntsager paa 
Københavns Grøntorv og i Grønt
handlerfolTetningerne samme Dag 
har konstaieret følgende Avancer: 
Æbler 200 pCt., Selleri 350 pCt., 
Blomkaal 400 pCt., Porrer 500 pCt. 

- ,J a, det lyder jo slemt. 
- Paa Kolo nialvarer har jeg kon-

stateret Fortjeneste paa mellem 100 
og 150 pCt., paa Kød over 100 pCt., 
paa Fisk 100 - 200 pCt. 

Saa-h! 
- Borgmesteren kender ikke no

get til saadanne Avancer? 
- Nej, jeg troede ikke, det var 

saa galt. 
En af Borgmesterens Folk, 

Kontorchef Henning Koch, har dog 
meddelt mig, at han har konstate
ret lignende, ja tildels større A van
cer paa Kød, Grøntsager, Brød m. m. 

- Jeg kender ikke noget til det. 
-Det vilde interessere os meget 

at høre, hvad Borgmesteren kunde 
tænke sig at gøre i den Anledning. 

- Ja, nu skal jeg tale med mine 
Folk om det. Jeg skal nok have 
det i min Erindring. D-d. 

Littei"aturanmeldelser. 
Knut Dahl. Undersøgelser over 

Ørredens U ddøen i det sydvestlige 
Norges Fjeldvande. 

I et stort Antal norske Fjeldvande 
er Laksørreden, uden at man har 
vist hvorfor, bleven sjældnere;' i 
nogle Vande er den til og med 
ganske døet ud. I en Del Vande 
havde man iagttaget, at Fiskens An
tal blev mindre Aar for Aar, liam
tidig med, at Fiskenes (Ørredens) 
Størrelse forøgedes; den mindre 
Fi'sk blev mere og mere sparsom; 
lidt efter lidt fangedes der kun en 
ganske enkelt stor Fisk og tilsidst 
holdt det ganske op. Aar 1912 
havde Forfatteren udført nogle Un
dersøgelser i Anledning af Tilfælde 
af Dødelighed blandt de befrugtede 
Æg ved en Klækkeanstalt og der 
udfundet, at en Mikroskopide ".Glu
gia anomala" (Thel) eller denne 
nærstaaende Art, dræbte Æggene. 
(Se N. F. F. 1913 "Rognsy
ken i Lærdal" og Allegem. F. Z. 
1913 "Erkrankungen der Ovarien 
von Lachs und Meerforelle durch 
Infektion mit Sporozoen"). Syg
dommen viser sig allerede i Hun
nens Ovarier, hvor mange af Æg
gene er hvide elier har hvide Punk
ter. Under Æggets Udvikling ud
vikles ogsaa :i\likroskopiderne, og de 
fleste af Æggene dø uden at blive 

udklækkede, en Del Yngel klækkes 
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dog, men denne lider ogsaa ofte af 
Sygdommen, som saaledes kan over
føres fra Moderen til Afkommet 
gemlem Fosterets Blommesæk, hvor 
Mikroskopidel'ue særlig forekomIlIe. 
Disse Forhol d bevi rked e, at Profes
sor Dahl rt~ttede sin Opmærksom
hed paa denne Glngea-Sygdom, som 
mulig Aarsag til Dødeligheden blandt 
Ørreden i de førnævnte F,jeldsøer, 
Det viste sig nemlig ogsaa, at naar 
denne Fisk val' i Aftagende, fore
fandtes de karakteristiske Kende
tegn: faa eller ingen Ungflsk men 
ret store ældre Fisk, og saa godt 
som alle Hunflsk med syge Ovarier, 
Et Billede af et saadant Ovarie i Ht 
mere fremskredet Stadium viser, at 
kun nogle ganske faa Æg er nor
malt store og vel udviklede; den 
store Mængde bestaar af Æg i ulige 
Størrelser, smaa, atroficerede og 
ugennemsigtige, hvide ellel' gul ag
tige eller med større eller mindre 
hvide Pletter. Forfatteren anser 
det ogsaa for meget rimeligt, at 
ogsaa denne Sygdom fremkaldes af 
samme eller en nærstaaende Glugea
Art. Sygdommen kan ganske aa
turligt fremkalde stOl' Skade blandt 
Laks og Ørred, selvom den stun
dom kan optræde i en blidere Form. 

Imidlertid er det tydeligt, at man 
maa passe paa, om Symptomet til 
den slemme Form f"lr Sygdommen 
skulde vise sig. 

Det hænder jo ogsaa af og til, 
at en eller anden Fiskeart, som 
ikke tilhører Laks€:familien, f. Ex. 
Brasen forsvinder fra en Sø, uden 
at man forstaar, hvad Aarsagen kan 
være hertiL· Det ligger isaadanne 
Tilfælde nær at antage, at en Syg
dom, som den her skitserede kan 
være Grunden dertil. Særlig hvis 
Ungfisken begynder at mindskes i 

Antal er der al mulig Aarsag til 
at undersøge Kønsprodukternes Be
skaffenhed hos Legefisken, 

T. E. 
( S"ensk Fiskeri-Tidsskrift). 

~'orskepig-t Nyt. 

En gammel Aal. 
En DI'. H, fortælles i Helsing

borg Dagblad, satte for 5;) Aar 
siden en Aaleunge paa Størrelse 
s.om en Regnorm i sit Akvarium. 
Uagtet sin anseelige Alder var den 
i 1919 kun c, 1/2 Meter lang o~ af 
Tykkelse som en Finger, 

En nyttig Fisk. 
Det amerikanske Blad "Science" 

fortæller om en lille Fisk, "top min
HOV" (Gambusia), en Slags Elritse, 
at. den i de forskellige Dele af de 
forenede Stater har gjort, udmær
ket Gavn ved at udrydde Malaria
Myg, );lyggene fører som bekendt 
Smitstoffet ind i Menneskenes Blod 
ved deres St.ik. Deres Larver lever 
i Ferskvand og ædes altsaa af El
I'itser, 

I Tampied i Mexico begyndte for
nylig en Epidemi af Gul Feber. 
Det var vanskelig at bekæmpe, for
di der paa Egnen var mange Smut
huller, hvori Myggene kunde yng!e, 
og dertil kom de Indfødtes aabne 
Beholdere til Regnvand. Dette var 
den eneste Ferskvan dsforsyning, Folk 
paa Stedet havde, og de var ud
mærkede Mygge-Ynglepladser. Stan
dard Oil Co" der val' interesseret 
i at stoppe Epidemien, satte et Felt~ 
tog imod Myggene i Gang, og 
600 Mand var bestandig i Arbejde 
med at hælde Haaolie paa alle aabne 
Vandflader for dermed at kvæle 
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Myggelarverne, ogsaa i Mexika-
nernes Vandbeholdere. 

At Folkene var misfornøjede med 
at faa Olie i deres Drikkevand, var 
jo kun naturligt. Men paa Forslag 
af de forenede Staters oflentlige 
Sundhedsvæsen er man nu gaaet 
over til at bruge Gambusia - som 
fandtes i Nærheden - i Stedet for 
Olie, og der skal være stor Tilfreds
hed blandt de Indfødte, som ikke 
er bange for at have et Par smaa 
Fisk gaaende i deres Vandreservoir, 
- Det er ogsaa meget billigere. 
Vel siges der ikke, om Fisken raar 
.sugt myd Epidemien, men· man me
ner i hvert Fald, at den virker lige 
saa godt som Haaolien. P. 

(l>allll'ClIS Yerdell). 

.Fiskeretter. 
Fiske-Budding. l. 

1/2 kg kogt Fisk, dette kan være 
Levninger, befries for Skind og Ben 
og parteres i SlIlaa Stykker. Der
efter tillaver man en Sauce af l 
Spiseskefuld Smør, 3/4 do. Mel, bager 
dette sammen og spæder [) Skefulde 
sød Mælk eller heller Fløde i. Den
ne Sauce legeres med 3 piskede 
Æggeblommer, smages til med Salt 
og Sukker; Fisken blandes deri og 
sidst de 3 p.iskede Æggehvider. En 
Gratinform smøres med Smør, be
strøes med stødt Brød, og Fiske
massen, krydret med 1 a 2 Theske
fulde af Maggis Krydderi, hældes i 
Formen, bestrøs med Brød, belæg
ges med smaa Smørklnmper og ba
ges i Ovnen i 1/2 Time. Spises 
med' Krebs-S~uce. 

Fiske-Budding 2. 
Kogte Fiske-Levninger af en hvil

ken som helst Slags -, hakkes med 

Morkler, blandes med rørt Smør, 
nogle Æggeblommer, Salt, Peber, 
hakket Persille, hakket Tunge og 
saa meget revet Hvedebrød, at man 
faar en ikke for sti v Fars heraf; 
heri røres piskede Æggeh vider. Mas
sen fyldes i en smurt Form og ko
ges i Vandbad l Time. Vendes og 
serveres med Kapers-Sauce. 

Budding af Geddelevninger. 
l kg. kogt Gedde befries for Skind 

og Ben og hakkes fint. 60 gr. Smør 
røres godt, heri blander man 2 af
raspede og i Mælk udblødte Simler, 
l mellemstort, finthakket og i 10 gr . 
Smør brunet Løg, en Æggeblomme. 
15 gr. Salt, lidt Peber og l/S Liter 
sur Fløde. Den piskede Æggehvide 
blandes i Massen, som fyldes i en 
smurt Form og koges i Vandbad l 
Time. Serveres med Hollandsk- el
ler Kapers- Sauce. 

Fiske-Salat 1 
Fiskelevnin ger, parteret ganske 

smaat og udeil Skind og Ben, blan
des med fint hakket Løg, Peber, 
Salt, Olie, Eddike og hakket Persille, 
Man kan tillige blande Kartoffel
ski vel' af kogte, faste Kartofler og 
Tærninger af syltede Agurker l. 

Fiske-Salat 2. 

Smaa Gedder og Aborer koges 
møre, men hele maa de ligge; de 
koges i saltet Vand med Eddike 
- hertil kan den fortyndede Eddi
kesyre bruges. Den kolde, kogte 
Fisk udskæres i Tærninger tillige
med Kalvesteg, udvandede Spege
sild, nogle faa Sardeller og haard
kogte Æggehvider, blander dette 
med Ilogle Kapers og den kogte 
Fisk. Af 8 haardkogte Æggebiom

mer, Eddike, Olie og Sennep laves 
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en Sauce, som hældes over Ingre
dienser til Salaten; alt blandes 
varsomt sammen, og den færdige 
Salat garneres med Agurker, kogte 
Æggehvider, Citronskivel', I<rebse
haler og Champignons. 

hakkede Sardeller og Kapers. In
gredienserne blandes med en May
onnaise tilsat lidt Gele og fyldes i 
Skaller. Garneres med sammen
rullede Sardeller eller, som de i 
Handelen kaldes: Sardelringe og 
me(1 udskaarne Gel6stjerner; hertil 
skal Gel{>en være meget stiv. Fiske·Salat i Skaller. 

Rester af kogt Sandart eller Fi
sketungfl parteres, befries for Skind 
og Ben og marineres i en B1allding 
af Eddike, Olie, Salt og Peber. Der
efter blandes Fisken med nogle 

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

FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER i 
• leveres mest fiskedygtige og billigst eftl'r Deres Bestilling. _ ,. 

Vaad og Ruser 
til Aal. (ll:(~dtlel·. KariHH' og Suder. 

.• Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørred. Gedder, Brasen. Kal'l~el·. Suder og Aborre. 
• • • • • • 

Ketschere 
til alt Brugs- og Lystfiskeri 

: Fra Lager sælges: Ekstra prima lIel, haandbundnc. Ruser, : 
: Sællegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Calechu.: 
: N. l<'asanvCJ' 137. I •. BI"XDSLEl'. Køl.cllhavn 1<'. : · . -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Engros .. Delail for alle Sorler Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
- Aborre og Sandart. 

Afreg n in g sen des stra x: efter hvert Sal g 

Salomon 

Direktør J. Salomon. 

& Sans, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
London E I. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Orredarter kubes. 

~'iskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jel·nballestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~Jf~Hd8K fl)amKulfur. 
felegl'.-Adr. : 
Damkultur, 
LundersIwy. 

P. HanSt311 &: P •• lørfICJu'Ien, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

--_ .•.. ----~ .. ~-_ ... _-------- ------~.-------------_._------............................................................................................................ 
i Ji'iskeritlirelctwr ~ i ifj"islieriinspelitør, :Jrlagister' i 
~ Afortel1sell, ~ ~ e(jr. J!øjting, ~ 
i Vestmannagadel, i i J:pliliesljolmafM 3 .fil, ! . . . . 
i Københaml C. ~ i fJ(ø6enljavn. i ............................................................................................................... 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Djneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bogtrvkkeri (Aktieselskab) ved Hasmussen Kroeh. i ,. 
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Indhold: 
Fiskeri-Beretning for Aaret 1021. 
Det svenske Ferskval1(hllskeri 1920. 
Lærerige Uheld. 
Annoncer. 

Fisker'i· Beretning for 
Aaret 1921. 

Beretningen er tlOll1 sædvanlig 
samlet og udgivet af Fiskeridirek
tør ~[ortensen paa Landbrugsmini
steriets Foranstaltning. 

Af Beretningen skal vi først kor
telig omtale 

Saltvandsfiskeriet. 
Den i nærværende Beretning fore-

liggende Statistik over Udbytte og 
Værdi af Saltvandsfiskeriet i Aaret 
1921 er ordnet paa samme Maade 
som i Fiskeriberetningen for 1920. 
Specificeret Oversigt over hele Aa
rets Fiskeri forefindes Side 23, Ta
bel L' Statistik over Fiskeriet 

fra Færøerne er udarbejdet omtren t 
som foregaaende Aar. 

Totaludbyttet af Saltvandsfiske
riet er for Aaret 1921 opgjort til 
ea. 61,522,755 kg til en Værdi af ca. 
35,954,37tl Kr., imod ca. 63,877,700 
kg til en Værdi af ca. 4~,302,600 
Kr. i Aaret 1920, hvilket giver 
2,355,000 kg og 5,348,200 Kr. i 
Mindrettdbytte. 

Holge Opgørelsen fremkommer 
Mindreudbyttet saaled'38: 

Vestkyst- og Nordsønskeriet .................... + ca. ],126,580 Kr. 
Farvandene indenfor Skagen .................... --;i- " 7,311,872 
L:mfjord sfiskeriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... " 14,989 
Fiskeriet i Ringkøbing og Nissum Fjorde ........ +-" 177,969 

Sammenlignet llled Værdien af 
de forskellige Fiskerier i HI20 er 
Udbyttet af Torskefiskeriet formind
sket med ca. 1,607,000 Kr., af 
Fladfisk med ea. 269,300 Kr .. af 
Sild ~og Makrel med ca. 3,3z[J,500 
Kr. og af Aal med ca 1,471,300 
Kr., medens Udbyttet af Kullerfi
skeriet er forøget med 376,200 Kr. 

Tages som Nliddelværdi Gennem
snit af Udbyttet i Aarene 1913, 

-15, -17, 18, -19 og 
20, ca. 33,52 Mil!. Kr., idet der ses 
bort fra det ganske abnorme 1916 
viser Aaret 1921 en Fremgang af 
ca. 2", Mil!. Kr. Tages et Gennem
snit af de samme 7 Aars kvantita
tive Udbytte, ca 65,s Mill. kg, viser 
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Aaret 1921 en Tilbagegang paa ca. 
4,s Mill. kg. 

Værdien af 0stersfiskeriet er 
ikke medregnet i denne Statistik. 
Der er i Sæsonen 1921 ~22 ind
bragt og solgt ea. 2,34g,750 Stk. 
østers. Ejheller er i Statistikken 
medregnet Værdien af den Fisk, SOlD 

af Fiskerne forbruges i deres Hus
holdninger og ombord i Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er for 1921 op
gjort til 19,924 imod 20,308 i 1920, 
og der har saaledes været en Af
gang af 84 Personer. 

Den samlede Fiskerflaade bestod 
mod Udgangen af 1921 af ca. 
16,150 Fartøjer og Baude; heraf 
havde 502 Størrelse af 15 Br. Tons 
og derover, 1,330 var mellem 15 og 
5 Br. Tons, medens Resten aBe va!.' 
under 5 Br. Tons. Af Fartøjerne 
var 4,876 forsynet med 1Iotor. Den 
samlede Værdi af dette Fartøjsma
terial androg ca. 29,786,500 Kr. 

Værdien af Fiskeredskaber er 
opgjort til ca. 18756,700 Kl'. 

I 1921 er af Statslaanefonflens 
Midler udbetalt 204,000 Kl'. i di
rekte Laan til Fiskere til Anskaf
felse af l<'iskerfartøjer og 310,000 
Kr. til Laaneforeninger. 

Ved Aarets Udgang fandtes der 
252 Fiskerfartøjer, i hvilke der 
indestod direkte Laan af Statslaa
nefondens Mi dier. Af Laanefore
ninger :for Fiskere var 35 i Drift 
ved Aarets Slutning. 

I de jydske Anstalter .......... . 
Paa Fyn, Sjælland og Bornholm .. 

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

lait i de nævnte Anstalter ...... . 

Beretningen om Ferskvandsfi
skeriet 1921 et' samlet og udarbej
det af Ferskvandsfiskeriinspektør 
Løftin.rl. Af denne Beretning skal vi i 
det følgende gengive Hovedparten: 

Den følgende Oversigt oyer Ud
klækningsvirksomheden og de i 1921 
foretagne Udsætllin~er af Yngel og 
Sættefisk af forskellige Arter i fri 
Vande, samt ovet' Fangsten i en Del 
af vore ferske Van de. er som sæd
vanlig lldarhejdet i Hovedsagen ef
ter indsendte Besvarelser af Spør
geskemaer. 

Hlæknin~ o~ IJdsætning i 
fri Vande i 1921. 

A. Laksefisk. 
1101101' ikke Aaret 19:21 har bragt 

det danske Dambrug Lægedom for 
de Saar, som Verdenskrigen og de 
det'efter følgende yanskelige penge
knappe Tider har tilføjet det. 

Hist og h('1' er yel nok nogle 
flere af de tidliget'e anlagte Damme 
atter taget i Brug. llleu i det store 
og hole maa Tilst.anden siges, at 
være som i det foregaaende Aar. 

Fra nedennævnte Klækkeanstalter, 
af hvilke følgenfle ligger i Jylland: 
Frøjk, Viborg, Edslev 1"101 le, Ber
telslund, Højen Kjær, ,Tedsted Mølle, 
AakærsdaL medens Brahetrolleborg, 
Græse Mølle, Rønne og Slusegaard 
ligger paa Øerne, er indsendt fuld
stændig Beretning om Virksomhe
den i 192], hvorefter der disse Ste
der er klækket: 
Hav
ørred 

1.187.000 
1.G83.000 

Sø
ørred 

28.000 

Bæk- Begnbue-
ørred ørred 

135.000 70.000 
50.000 90(1,000 

2.770.000 28.000 185.000 97G.000 
Kilde-
ørred Helt 

I de jydske Anstalter. .. . ..... 
Paa Fyn, Sjælland 02 Bornholm. 1.000 

800.000 

--~."'_ ........ _~~~ ._~~-_._--_ ..... ~~-

laIt i de nævnte Anstalter.. . . . . 1.000 800.000 
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Der har imidlertid været en Del 
flere Anstalter i Virksomhed og 
navnlig er der en Del især syd
jydske -- Anstalte)!', der har klæk
ket en betydelig Mængde af Hav
ørredrogn, der hoved5agelig er ud
ført som 0jneæg til andre Lande, 
men hvorom der ikke el' indsendt 
detaillerede Indbel'etainger. 

Af den .paa Øerne klækkede Hav
ørredr'ogn er langt den største Del 
fca bornholmske Vandløb og be
handlet i Klækkeanstalten i Røllue. 

De hornhol mske Vandløb hører i 
og for Rig langt fra til yoro bedsLe 
0rredvande og navnlig ikke til de 
bedst egnede for Ynglens Opvækst, 
idet de ikke blot genllemgaaende 
er smaa, men i Reglen lider meget. 
af Vandmangel i Sommortiden. Ikke 
desmilldre synefi 0rredtiskeriet, del' 
i disse Vandløb næsten udelukkende 
er henvist til at foregaa i Fred
ningstiden, n aar Efteraarsued børen 
har bragt dem rigeligt Valid, at værn 
i bedre Udvikling paa BOl'llholm ond 
i de Heste andre af Landets Vand
løb, hvilket formentlig kun kan skyl
des den Omstændighed, at Fangst., 
Klækning og Udsætning af Yngel i 
Vandløbene er sat bedre i System 

paa Bornholm end i andre af Lan
dets Egne. 

Ved alle de bedste af Vandløbene 
herovre er del' oprettet Hegulativer 
for Fiskeriet, og Rognen af de i 
Fredningstiden fangede 0rreder le
veres til Klækkeansialten i Hølme, 
hvorfra igen de paagældenda Vand
løb faar en Del af den klækkede 
Yngel tilbage, medens den øvrige 
Hogn - i 1921 ca. 600.000 Stk. -
sælges og udfør~s som 0jneæg. 

Ligesom tidligere kan der ogsaa 
for 1921 gi ves en Oversigt over 
dette Vekselarbejde mellem Regu-

lativvandene og Klækkeanstalterne 
(Hønne og Slusegaard) paa Born
holm: 

o o 
o 
o 
Cl':) 

00 
00 
o~ o lO 
).ej t--

00 
00 co 
'C o 
t- C\l 
.,..; 

o 
o 
o o 
~ 

o o 
o o 
00 
ICO 
~l ~ 
.,..; 

I Landets øvrige Egne stillede 
Udsætningen i fri Vande sig paa 
følgellde l\hade: I jydske Vande 
udsattes fra "Frøjk" af Havørred -
foruden 25.000 Stkr. Yngel og 40.000 
Stkr. hal vaal'S Fisk, der alle udsat
tas i 0rred-Forsøgsvandet "Lille
aaen" 340.000 Stkr. Yngel i Ka
rup Aa, 310.000 Stkr. Yngel i Stor
aaen, Skjernaaen samt andre Tilløb 
til Ringkøbing og Stadil Fjorde. 
Endvidere 1 ~.OOO Stkr. halvaars 
Bækørred i Storaaen, Skjernaaen og 
Tim An, medens ~oo.ooo Stkr. Helt
.rn gel udsattes i de vestjydske Fjorde 
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(Nissum og Ringkøbing F.). Fra 
Viborg Anstalten leveredes 80.000 
Stkr. Yngel af Havørred til Dam
mene ved Hjarbæk og Virksund, 
hvorfr~ de det følgende ARI' som 
enaars Ørred slippes direkte ud i 
de nævnte Dele af Limfjorden. Fra 
disse Damme udsattes der saaledes 
i 1921 10.000 Stkr. ena ars Ørred 
af foregaaende Aars Y nge!. 

Fiskeriforeningerne for Hobro og 
Mariager Fjord udsatte i Tilløb til 
:Fjorden 84.000 Stkr. Yngel og i Ef
teraaret fra de forskellige Damme 
iaIt 47,200 Stkr. halvaars Havørred. 

Fra Klausholm udsattes 100.000 
Stkr. 0rredyngel i Alling- og Myg
indaa; men desuden leveredes her
fra de Sættefisk, som de to sydjyd
ske Kraftstationer' (Harte og Kads
gaarde) i Henhold til Overenskomst 
var pligtige at udsætte; ogsaa Støt·
stedelen af den Yngel, som efter 
Overenskomsten skulde udsættes af 
de nævnte J{raftstationer', levere
des derfra, men forulykkede under 
Transporten som Følge af Lastauto
mobilets Eksplosion. En mindre 
Del af Ynglen (20.000 Sth.), der 
leveredes fra Skive, blev derimod 
velbeholden udflat i Koldingaa (jfr. 
nedenfor: Kolding og Vardeaa). Fra 
Skive og Omegns FiskeriforeniIlg 
udsattes ca. 125.000 Stkr. spæd Yn
gel i Skive Aa. 

I Viborg Søerne udsattes 5000 
Stkr. enaars Regnbueørred fra de 
stedlige Damme. 

Fra Lysbro leveredes ca. 400.000 
Stkr. Yngel og 30.000 Stkr. halvaal's 
Sættefisk af Havørred, der alle ud
sattes i Gudenaaen henholdsvis oven
for og nedenfor Tange Elektricitets
værk. Denne TJdsætning er ligele
des som ved de sydjydske Kraftsta
tioner anordnet gennem Overens-

komst med Koncessionshaverne for 
at bøde paa de Forstyrrelser, som 
disse store Anlæg pa~tføl'er de paa
gmlcler;de Vandes Ørredfiiskeri. 

Fra Berthelslund leveredes 6000 
Stkr. halvaars Ørred, der udsattes 
i II austed A a. 

I Vejle Aa udsattes 35,000 Ørred· 
yngel fra Højen Kjær og i Konge
aaen 24.000 Stkr. fra Jedsted Mølle. 

I Kolding- og Aakæra'a udsattes 
4000 Stkr. Yngel fra Aakærsdal 
samt 12,000 Stkr. halvaars HavørI'ed. 

Som ovenfor nævnt fandt det imid
lertid ogsaa her saa,vel som i Yal'
deaa en Udsætning Sted efter Over'
enskomst med de stedlige Rraftsta
tioner henholdsvis lIarte- og Karls
gaardevæl'htj men denne Udsæt
ning kom i 1921 kun til at omfatte 
20,000 Stkr. Yngel og 25.000 Stkr. 
halvaal's Øl'l'ed for Koldingaus Ved
kommende, idet den største Del af 
den forlangte Yngeludsætning maatt.e 
opg i ves som eIl Følge af et bekla
geligt Transportuheld (j fr. ovenfor: 
Klausholm), 

Ud over de ovenfor omtalte Ud
sætninger af Ørred i bornholmske 
Vandløb foreligger der ikke Indbe
retllinger fra Øerne om Udsætning 
af Yngel af Laksefisk i fri Vande 
fra andre Steder end fra Fakse- og 
Lilleaaen paa Sjælland, hvor der i 
1951 udsattes 30,000 Stkr. Havør
redyngel, og fra Græse Mølle, hvor
fra 1000 Stkr. Yngel udsattes i Græse 
Aa, medens 20.000 Sth. leveredes 
til Udsætning i andre Tilløb til Ros
kilde Fjord. 

(For Isæltes). 
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Det svenske Fersk
vandsfiskeri 1920. 

Fangstens Mængde og Værdi. 

Skønt den svenske Fiskeriberet
ning omfatter et andet .-\ar, nemlig 
1920, medens deu danske Beretning, 
de!' gengives i dette llIad, beskæfti
ger sig med Aaret 1821, har vi al
ligevel ment, at en Saliltuenligning 
kunde have sine Interesser for Fersk
vandsfiskeriblauets Læsere lIg der
for grlngivel' vi det Hesl\me, som fin
des i "Fiskerierna" for 19, Oktober 
iaar: 

Hele Fangstmængden el' opgivet 
for Aaret 1920 til 6,761,277 kg Fisk 
og 357,376 Snese Krebs, 

Længst fremme hlandt Lehnene 
kommer Norbottens, Viirmland og 
Skaraborgs, med Over 600,000 Kr. 

Ubetydelig8t var Fiskeriet der
imod i Vestkystlehllene. 

Sammenlignes Van dd ragelle, som 
undersøgtes baadeAar 191H og 19~0, 
nnder man, at Kvantitetell fan
get Eisk forøgedes llIed 1,3 o jo, og 
Fangsten af Krebs formindskedes 
med 3,2 (J/o. De fleste Krebs fan
gedes i Smaaland (45,3 %), sær
lig i Jønkøbing Lehn (31,1 Ofo). 
Nogen Krebsetangst fandt ikke Sted 
i Norrland nord for Giivleborgs 
Lehn, heller ikke i Malaren og Hjal
maren og kun meget ubetydeligt for 
Vanern og Vlittern. I de fire største 
Indsøer fiskedes 25,3 Ofo (25,7 o io 
f. Aar) af al ]'erskvandsfiskel'i. 

Angaaende .Fangstmængde var 
Gedden og Aborren de vigtigste 
Fiskeslags. Hvad de forskellige 
Fiskesorters Forekomst angaar, el' 
de fleste spredte over største Delen 
af Riget, og i Særdele.shed gælder 

dette om de to vigtigste Fiskeslags, 

Gedde og Aborre og til Dels om 
Skalle og Brasen. - Sandarten fore
kommer ganske vist i de fleste Lehn, 
meu fanges dog hovedsagelig i Søer, 
som ligger i det mellemste Sverrig. 

Emden findes spredt over hele 
Sverrigj meu savnes i Søerne paa 
det smaalandske Højland. Suderne 
og Karudsen forekommer hoved
sagelig i østre og søndre Sverr'ig. 
Helt fanges i større Mængder sær
lig i JamUand og øvre Norrland 
(ti2,0 %), i Særdeleshed i Norrbot
tens LahIl (ao,7 0jO). Helting fore
kOHlIner mest i Skaraborgs Lehn 
(;)2,5 %), og paa Søerne Vlinern, 
Viittern og lV1iilareu kommer 49,4 % 

af hele Fangsten. 
Stallinger fangedes til 85,3 Ofo 

i Jiimtland, Viiter:,;bottens og Norr
bottens Lehll, for øvrigt næsten ude
lukkende i det nordlige Sverrig 
samt i riittern. Laksen forekommer 
spredt over hele Landet, hovedsage
lig i Floderne; mest fanges de dog 

N orr'bottens Lehn. 
Laksørreden forekommer særlig 
Jiimtland, Viistef'bottens og Norr-

bottens Lehn. Ligesom Laksørre
den fauges Bækørreden fortrinsvis 
i det nordlige Sverrig, men flndes 
ogsaa i 0stergotland og Skaraborgs 
Lehu. Smelten findes særlig udbredt 
i det mellemste Sverig, særlig i 
Varmlauds Lehn med 58,8 % af 
Fangsten, Ikke mindre end 44,8 
% af al Ferskvandskvabbe fanges 
i Skaraborgs og Varmland Lehu. 
Aale·n findes i hele Landet, men 
temmelig sparsomt i den nordlige 
Del. Aspen forekommer i det mel
lemste Sverl'ig, Negerøjn i Norr
lands og Kalmar Lehu. Rudskalle 
nndes ogsaa her, men i mindre 
Mængde. 

Fa1lgstens Totalværdi er opgivet 
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for hele Sverrigs Ferskvandsfiskeri 
1 1920 til 12,187,227 Kr. mod 
12,578,375 Kr .. Det foreganende 
Aal'. Red. 

Lærerige Uheld. 

Det var en solrig Søndag denne 
sidste regufulde Sommer og dertil 
den 27, August. Paa cleune minde
rige Dag var jeg ude og fiskede i 
Jumtland og da hændte der mig 

adskillige æl'gelige Uheld, som alle 

kunde være undgaaet, hvi" jeg havde 
brugt min Eftertanke lidt be(lre. 

Maaske kan Meddelelsen om disse 
Uheld virke advarende, og·muligvis 
helærende fol' andre FiskeribI'ødre, 
hVOrfOl' her skal fremdrage dem. 

Dagen var solblank lIled svag Vind 
og Ørreden burde derfor bide 0111 

Formiddagen, men Fiskoll syntes at 
være reut forsvunden, 

Første Delen af Fiskel,jet foregik 

fra en Tømmerstabel, som imidler
tid havde den Fejl, at den ved sin 

one Del, hvor lllall fiskede bedst, 
var saa højt over Vandet, at Fiske
ren var synlig for Fi~ken paa lang 
AfstalIll. Efter flere Dage~ Regn 
nød jeg i fulde Drag Sceneriet med 

Jet glitrende Solskin paa Vandet. 
Jeg benyttede eu let Pairehildstang 
og kun to Fluer, Illell det kan godt 

være, at en Flue havde været bedre, 
da det undertiden har hændt, HaaI' 
en større Fisk el' gaaet paa den ene 
Krog, at den anden K l'og under de 
voldsomme Bevægelser, som Fiskens 

Kamp giver Anledning til, hager sig 
fast i en Tl'ærod, et Stykke Tømmer 

eller lignende og Fisken dened 

slider sig løs. Som Fluer benyttede 
jeg en lVlarch Brown og som Nr. 2 
en Hed Palmer. 

I det samme jeg begyndte at fiske 
dækkedes Solen af en mørk Sky 
og allerede ved det andet Kast 
huggede en Ørred paa ca. 4 H,~kto 
og landedes uden Vanskelighed, 
Medens jeg var i Færil med at lande 
denne Fisk, saa jeg en betydelig 
større Fisk nærme sig. Afstanden 
var saadan noget som 18-20 Meter. 
Strømmen var stærkest bagved Tøm
meret, hvorfor jeg resikerede, at Li
nen skulde komme til at ligge i en 
Bue nedad og Sandsynligheden for, 
at jeg kunde tage Fisken var der
for miminal. Det gjalt imidlertid 

om at forsøge, thi !!elv om det skulde 
mislykkes, ligger der noget fængs
lende i at foriløge at faa et saa 
mnskeligt Kast til at lykkes, saa 
man faar Fisken til at stige op og 

nappe Fluen. - Efter at jeg havde 
givet passende Line, gjorde jeg et 
Forsøg, lllen naaede ikke rigtig frem. 
Efterat have forlænget Linen gjor

des et nyt Kast, efter hvilket Fluen 
netop havnede lidt ovenfor, hvor 

jeg sidst havde set Fisken, - Den 
gjorde da ogsaa et Slag efter Fluen, 
men fæstnede ikke, hvorfor jeg ef
ter endnu flere frugtesløse Forsøg 

maatte give tabt. 
Efterat have spekuleret noget over 

Sagen indsaa jeg min Fejl. l Ste
det for at gøre et lige Kast, burde 
Kastet udføres, saa at Linen faldt 
i en Bue op mod Strømmen for at 
den i det kritiske Øjeblik kunde 
komme til at ligge strakt ud, Dette 

Kast er, i Særdeleshed hvis det er 
langt, temmelig svært og fordrer 

megen Øvelse. - Jeg fortsatte saa 
med at fiske nedenfor Tømmnrflaa
den og fik efter nogle Minutters 
Forløb et kraftigt Hug paa Red 

Palmer, som imidlertid omtl'entstraks 

gik af. 
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Dette vat' min egen Fejl, thi jeg 
havde været saa ufornuftig at stole 
pall, mit fjorgamle Gutforfang og 
det vat· sita meget mCt'e letsindigt, 
som jeg Dagen forud havde haft 
det Uheld, at en større Fisk gik af 
samm e Aarsag. Kasser altid ved 
Fiskesaisonells Slutning alln brngte 

Tavse!'. Fluerne derimod, hvis de 

kun el' forsynede med øje, kan de 
godt benyttes igen. -

red. Det val' on kraftig Fisk, som 
i den stæl'ke Strøm fæstnede sig 
paa min liJle Jette Stang. Snart 
havrIe jeg den dog helt inde ved 

Siden af mig og slod netop i Be
gt'eh med at sænke Ketsel'llll {Ol' 

at tage den op, da Fi~ken spnrb·. 
de op mod StrølJImen og sled sig 

fri. 
(Sluttes). 

Omtrent 1/2 Time senere fik jeg 
aHer Bid af en halv Kilo svær 01'-

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

i FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
• • leveres mest fisked;rgtige og billigst efter Deres Bestilling. 
• • • • • • • • • 

Vaad og Ruser 
til Aal~ Hedder, Kal'pel' og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørl'ed, ()leddel', Braseu~ It:al'pel'~ Slide., ug A borl'e. 
• • • Ketschere 
: iiI alt Brugs- og Lystfiskel'i • • 
: Fu Lager sælges: Ekstra prima Net, haallubundne Ruser, 
: Sætlegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
: x. "'asanvej 137. l., BINnSI,Elr

• Ji.øbenba\'ll .t'. 

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

Engros It Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
Aborre og Sandart. 

Afreg n in g sen de s str a x efter hve rt Sa I g 

Salomon 

Direktør J. Salomon. 

& Sans, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Øl'reflartel' k.,bes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&8~9d8[( fi)am[(ultur. 
felegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov . 

P. llansen &: .1-" • • JØl'fle1UU3n, 

Lunderskov. Teleron-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

....................................................... ..................................................... . 
lNslæri(Ul'elctm' ~ ~ 2li:~Æel'iinspeÆtøl'J flYlagister ~ 

ltforteJISerl, ! i f!fjr. L:øfting, ~ 
Vest1nannaua(le l, E i J:pÆÆes/jolmal!e 3 a. ~ 

Københatm o. i! fl(ø6en/javn. ~ ........................ , ................................................................................. . 

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 Bogtrvkkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen Krollh. 
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Fiskehal i København. 
Korrespondance til Dagbladet 

"København" den 3. November. 

Allerede for Aar tilbage har un
dertegnede i nærværende Blad og i 
Foredrag ved Dansk Fiskeriforenings 
Generalforsamling slaaet til Lyd for 
Opførelsen af en stor, centralt be
liggende Fiskehal i København, hvor 
Forhandlere og Købere kunde finde 
hinanden under gunstige Forhold. 
Ligemeget har det imidlertid hjul
pet, og tiltrods fOl', at jeg bl. a. 
ved føromtalte Generalforsamling, 
der afholdtes i Esbjerg, fremlagde 
Tegninger med Forslag til en saa
dan Fiskehal, saa var der dog in
gen, der rørte en Baand for at re
alisere Sagen. 

De danske Saltvandsfiskere maa 
efter dette antages at være tilfredse 
med, at Københans Kommune har 
oprettet en kommunal Fiskehal og 

• 

nu søger at udvide denne Virksom
hed ved at oprette kommunale Ud
salgssteder rundt om i Byen. 

At de danske Ferskvandsfiskere 
imidlertid ikke er saa glade ved 
denne Tingenes Tilstand, kl:m jeg 
d",rimod forsikre om, saa meget mere, 
som jeg selv driver et betydeligt 
Ferskvandsfiskeri og derfor ved, hvor 
Skoen trykker. Kommunal Drift 
er ganske udmærket - for Funk
tionærerne -, idet den giver et 
sikkert Levebrød uden Risiko til 
en l\Jængde Mennesker; men for Pro
ducenterne, altsaa dem, der skal 
bære denne kommunftle Drift, ser 
Sagen noget anderledes ud. Disse 
maa af alle Kræfter arbejde hen 
til, at deres Produktion bliver af
sat paa den billigste Maade, d. v. 
s. ved privat Initiativ og tillige præ
senteret for det købende Publikum 
under de gunstigste Betingelser, og 
det kan kun ske i en stor, centralt 
beliggende Fiskehal. 

Nu ser jeg til min store Glæde, 
at Sagen atter er taget op, idet af
døde Fiskehandler Oscar Frederick
sens Søn, den kendte, dygtige og 
initiativrige Grosserer K. J. Frede
rieksen paa Husmoderforenin gens 
Møde i Tirsdags Aftes i St. Nikolai 
Kirkebygning slog til Lyd for Op-
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førelsen af en saadan Fiskehal, sam
tidig med, at han skarpt kritiserede 
Forholdene ved Gammelstrand, der 
jo ogsaa er lidet tidssvarende og 
værdige for en Stor- og Havneby 
som København. Ved samme Møde 
udtalte Borgmester Jensen sin Til
slutning til Grosserer 'F'redricksens 
Tanke om Opførelsen af en Fiske
hal, men mente tillige, at en over
dækket Fiskehal ikke behøver at 
ligge ved Stranden. 

Angaaende denne sidste Udtalelse 
tillader jeg mig dog at have en 
anden Mening end den ærede Borg
mester. Som den gamle Københav
ner, jeg er, kender jeg mine Bys
børn og ved, at de ikke gaar ret 
langt før at købe Fisk. De vil helst 
hente den paa de gamle kendte Ste
der, ellers stryges Fisken, og der 
kommer en anden Ret pall, Bordet. 

Af betydelig Vigtighed for Sa
gens heldigA Rl'alisation er det og
saa, at en saadan Fiskehal kan sæt
tes i let Forbindelse med det be
staaende ,Ternbanenet og tillige være 
i nærmeste Nærhed af li avnen, sall. 
en direkte Udladning derfra til 
Hallen kan finde Sted uden større 
Vanskelighed eller Bekostning. 

Mit Projekt gaar derfor ud paa, 
at en stor, overdækket Fiskehallæg
ges skraas overfor Facaden af Ohri
stiansborg Slot, mellem Admiral
gade og "Ved Stranden". Ved 
Hjælp af en Tunnel under "Ved 
Stranden" kan en saaledes belig
gende Fiskehal sættes i direkte For
bindelse med Havnen; ved en Sløj
febane fra J arn baneanlæget i H av
negade kan den ligeledes komme i 
direkte Forbindelse med Københavns 
Godsbanegaard. 

En Fiskehal med en saadan Be
liggenhed vil efter mit Kendskab 

til Forholdene for Fiskehandelen i 
Udlandets Storbyer blive noget af 
det bedste i Europa. 

At man selvfølgelig maa eks
propriere nogle Ejendomme for at 
faa Sagen r'ealiseret, er en given 
Ting, og som en absolut Hævder 
af den frie Ejendomsret er det kun 
med blødende Hjerte, jeg gaar med 
dertil; men efter mit Skøn gælder 
det her saa store Sarnfllndsinteres
Iler, at alle andre Hensyn maa vige. 

Dr. phil. Hotfmeyer. 
Hednkiør af Fersl<vnnd,nskerlhlrulet. 

i 

Fiskeri-Beretning for 
Aaret 1921. 

Klækning og Udsætning i fri 
Vande i 1921. 

B. ."" ndre Filillt.:. 
Gedcle. I "Frøjk" klækkedes 

600.000 Stk. Yngel. iler ligel'lOID i 
de foregaaende Aar udsattes i Sta
dil !<'jord. 

Paa Brahetrolleborg klækkedes 
60000 Stkr. Yngel. 

I Arresø ndsaHes 25000 Stk. 
Geddeyngel. Af den i Geddeklæk
keriet ved Tissø udklækkede Yngel, 
hvis Antal i Aar ikke er nærmere 
angivet, udsattes 70000 Stk. i selve 
Tissø, medens Hesten solgtes til 
forskellige andre Steder. 

I Haralsted Sø udsattes saaledes 
4000 Stkr. fra Tissø og 10000 Stkr. 
fra eget Klækkeri. 

I Maribo og Røgbølle Sø udsat
tes ra. 70000 Stkr. Geddeyngel fra 
Engestoftes Klækkeri. 

Aal. Den tidligerg ret betyde
lige Import af Aaleyngel fra Eng
land er hellcr ikke i 1921 blevet 
taget op, og det er maaske tvivl
somt, hvorvidt den mere vil blive 
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det, idet m an nu mener, vor Efter
spørgsel fuldt ud kan blive dækket 
af Opgangen af Aaaleyngel ved 
Højer Sluse, hvor der er truffet 
lignende Foranstaltninger som 
Englanu - omenu i mindre 1\1aa
lestok - ikke blot til at fan ge 
Aaleyngelen, men ogsaa til dens 
midlertidige Opbevaring, inutil For
sendelsen kan finde Sted. I 1921 
lykkedes det imidlertid ikke at faa 
Aaleyngel herfra, og ua man her i 
Landet havdn ventet Leverancen 
herfra, blev det alt i alt ikke no
gen større Indplantning af Aaleyn
gel, der fandt Sted i dette Aar. Der 
er udsat Aaleyngel i Bygholm og 
Vesløse Vejler ved Limfjorden, men 
der er hverken oplyst noget om Om
fangst eller om, hvcrfra Aaleynglen 
skrev sig. 

I Brendegaardsø er udsat 300 
kg sm aa Aal og i N orre Sø yed 
Brahetrolleborg 10000 Stkr. Aale
yngel, endvidere er der i Søerne 
ved Maribo uusat 40000 Stkr., men 
i intet af disse sidst nævnte Til
fælde oplyses der noget om, hvor
fra Aaleynglen blev anskaffet. 

Derimod er det indberettet, at 
ue 80000 Sth. AaleyngeJ, der ud
udsattes i Arreso og de ca. 260000 
dth., der udsattes i Søen \'ed Salt
bækvig, var Yngel, der søgte ind 
mod de paagældende Steder og to
ges henholdsTis ved Frederiksværk 
og ved Udpumpningsstedet yed Vrøj. 

Sandart. Om Indplantning af 
denne Art foreligger der ingen Ind
beretninger fra 1921, mon som 
nævnt i Beretningen fra foregaa
ende Aar er der nu Sandart i en 
Del af vore Søer saavel nord for 
som Syd for den tidligere Lande
grænse, selvom Bestanden maaske 
ingen af Stederne endnu er synder-

lig talrig. Foruden fra de i den 
foregaaende Beretning omtalte Ste
der" hvor Sandart indgaar i Fang
sten, kan der tilføjes Nørre Sø ved 
Brahetrolleborg. 

H vad Arbej det i det forløbne 
Aar iøvrigt angaar, kan det næv
nes, at der - yed Siden ar de 
forefaldne almindelige Sager, Ad
ministrationen vedrørende (Dispen
sationer o. s. v.) - for Fiskeriet 
i Gjødstrup Sø blev udarbejdet og 
vedtaget et Regulativ, som opnaa
ede Landbrugsministeriets Stadfæ
stelse under 15. Oktober 1921. 

De i Løbet af de senere Aar an· 
lagte, store Van dkraftstationer lagde 
ogsaa i 1921, hvor de alle var i 
Drift, Beslag paa nogen Opmærk
somhed. Der maatte saaledes ved 
de forskellige Vandløb gives Anvis
ning paa Udsætnings stederne for 
den Yngel og de Sættefisk, socl 
disse Anlæg i Følge Overenskomst 
er forpligtet til at lade udsætte, 
for saa vidt muligt at bøde paa de 
Forstyrrelser, som de paaføre sær
lig 0rredfiskeriet i de paagældende 
Vande. . 

Hvau særlig den store Kraftsta-
tion ved Tange i Gudenaaen an
gaar, undersøgtes det ved gentagne 
Hejser til forskellige Aarstider, hvor
ledes de her anbragte Fiskeveje 
fungereue. Det viste sig, at 8aa
vel Laksefisk som Skaller og Bra
sen. med forholdsvis Lethed var i 
Stand til at komme op over Lakse
trappens talrige Smaafald, ligesom 
ogsaa Aaleynglen og mindre Aal 
i stort Antal passerede de særlige 
for disse Fisk indrettede Passager. 

Da Laksetrappens øvre U dmun
ding i Indløbskanalen til Turbinerne 
- af Hensyn til Dæmningens Sik-
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keIhad -. ligger ca. 30 Meter for
an Turbingitret, indlededes tillige 
her ved Tange nogle Forsøg med 
Lys, Ior at faa undersøgt, hvorvidt 
man paa denne Maade kan bidrage 
til, at de nedadgaaende Aal lettere 
kan finde Fisketrappens øvre lJd
mundingssted end, naar de først 
standses ved Gitret. Omtrent midt
vejs mellem dette og Fisketrappen 
anbragtes derfor to Rækker elek
triske Lamper, tværs over Indløbs
kanalen. Da det imidlertid som en 
Følge af Kanalens store Dybde CG 
Meter) maatte anses for at 
være nødvendigt, at i hvert Fald 
den ene Række Lamper var ind
rettet saaledes, at den under Aale
trækket ved Mørkeht Fremhrud var 
til at sænke ned under Vandets 
Overflade, maatte man have Lamper 
af særlig vandtæt Konstruktion . 

. Disse var ikke til at faa her i Lan
det, men maatte besti!les i Udlan
det, og da det varede et Par Maa
neder længere med deres Tilveje
bringelse end paaregnet, fandt In
stallationen ved Tange først Sted 
paa et saa sent Tidspunkt, at Aale
trækket, der iøvrigt saavel ved 
Gudenaaen som andre Steder var 
ualmindelig ringe i 1921, sall. godt 
som helt var afsluttet. Forsøgene 
maatte derfor udskydes til det føl
gende Aar. 

Lærerige Uheld. 
(Sluttet). 

Den i sidste Nummer af Bladet 
omtalte Fisk, der sled si~fri, var 
taget paa March Brown, og da jeg 
vidste, at denne Krog hurde holde, 
overraskede det mig. Ved nærmere 
Undersøgelse af Fluen viste det sig 

imidlertid, at den saa godt som 
helt savnede Modhage. Spidsen 
var ganske vist baade skarp og fin, 
men Modhagen var saa ubetydelig, 
at det var let forklarligt, at den 
ikke kunde holde Fisken fast. Her 
fik jeg altsall. yderligere en Advar
sel, nemlig at man skal undersøge 
sin Flue nøjagtig, inden den an
vendes. Her forelaa ganske tyde
lig en Fabrikationsfejl. 

Dagen var lærerig, men skulde 
ikke gaa til Ende uden yderligere 

1 Uheld. Noget hen paa Eftermid
dagen forlod jeg min Plads paa 
Tømmeret og vadede ud i Strøm
men nedenfor. Snart havnede en 
pæn Ørred og en Sta1ling i Kurven. 
Til Slut naaede jeg frem til en 
stor Sten, fra hvilken jeg trods alle 
Anstrengelser ikke kunde komme 
længere. Jeg gjorde nogle Kast 
uden Hesultat, da Fluen pludselig 
hagede sig fast i, hvad jeg antog, 
fol' Mosset paa en Sten. At dette 
dog ikke kunde være Tilfældet, 
burde jeg dog have vidst, hvis jeg 
havde tænkt mig lidt om, thi Strøm
men var stærk og der var ingen 
Stene synlige, der hvor Fluen svøm
mede frem. Hvad der 4isorienterede 
mig var, at jeg ikke mærkede det 
mindste til noget Bid, ikke heller 
mærkede den ringeste Bevægelse. 
1<'1 uen sad helt og sikkel't fast. Ved 
at bevæge Spidsen af Stangen paa 
forskellig Maade søgte jeg at løsne 
den, men forgæves. Tilslut vidste 
jeg ingen anden Udvej end at rulle 
Linien op og søge at trække Kro
gen løs med Rullen. Jeg trak sta
digt og haardt et I)ar Gange og 
frygtede, at Linen skulde briste, da 
Fluen pludselig løsnede sig og 
samtidig en vældig Fiskehale stak 
op over Vandovenfiaden, tilviftende 
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mig et haanende Farvel. Det turde 
være overflødig at sige, at jeg blev 
ærgeIig og brugte en fæl Mund, 
men det hjalp jo ikke paa Sageu. 
Det var aldeles tydeligt, at en me
get stor Fisk havde været paa Kro
gen, og Fisken havde derefter staaet, 
som den var vokset fast. Under 
hele Affairen havde jeg ikke haft 
den mindste Mistanke om, at der 
var en Fisk paa. A t dømme efter 
Halens Størrelse var Fisken imid
lertid saa stor, at det var lidet 
sandsynligt, at jeg kunde lande den 
med de Grejer, hvormed jeg fiskede, 
ligesom ogsaa Terntinforholdene 
var særlig vanskelige for Fangsten 
af saa stor en Fisk. 

Men Moralen af Historien er al
ligevel, at man sk al tænke sig vel 
om, inden man drager sine Slut
ninger. Den Dag fik jeg dog endnu 
en Fisk, men Dagen havde tillige 
gjort mig adskillig klogere, til Gavn 
for min senere Virksomhed som 
Fisker. 

(Fdin Skog oek Sj ø). 

Litteraturanmeldelse. 
Paa Landbrugsministeriets Foranstalt
ning har Magister C. V. Otterstrøm ud
gh'et en Beretning Nr. 2 om Under
søgelse af de »Ferske Vandes Fiskeri-

forhold«. 
Beretningen omhandler Heltling (Co
regonns albula L.) og Helt (Coregonus 

lavarelus L.). 

Af Beretningens Resume frem
gaar det, at Heltlingen (Coregonus 
albula L.) kendes fra følgende dan
ske Søer: l) I Gudenaaomraadet: 
Lillesø, Ravnsø, Juulsø, Borresø, 
Thorsø, Brassø, Vejlsø, AlmindI50, 
Ørnsø og Silkeborg Langsø. 2) I 

Skalsaa-Omraadet: Tjele Langsø(?) 
og Fussing Sø. 3) I Susaa-Omraa
det: Søthorup Sø. Desuden skal 
dm! tidligere have levet i Ulse Sø, 
der afvandes fra Tryggevælde Aa. 
I de to sidstnævnte (sjællandske) 
Søer er HeltIingen muligvis udsat, 
i de øvrige (jyske) sikkert ikke. 
Himeligvis vil den kunne findes i 
endnu flere af vore Søer. 

Dens økonomiske Betydning er 
hos os yder,;t ringe. 

Helten (Coregonus lavaretus L.) 
varierer stærkt hos os. Snudens 
Længde og navnlig Gællegitrets 
Beskaffenhed lader sig forholdsvis 
letundersøge, men Forskellighederne 
synes at være rent biologiske Form
ændringer, der foregaar i Løbet af 
faa Generationer eller maaske endog 
hos det enkelte Individ. Hos os 
har vi mindst fire saadanne Former: 
1) den almindelige Helt (f. lavare
tus L.) 2) 8vævhelten et genero8US 
Peters) 3) Snæbelen (f. oxyrhyn
ehus L.) og 4) Hjarbæk-Snæbelen. 
I Afhandlingen følges Fi~ken8 

Navnegivning, hvorefter de to før
ste Former kaldes Helt, medens de 
to sidste kaldes Snæbler. 

Helten lever baade udelukkende 
i Ferskvand og (undtagen i Lege
tiden og som Yngel) i Brakvands
fjorde ; i de sidste har vi vore be
tydeligste Heltfiskel'ier. 

Snæbelen spiller en langt ringere 
økonomisk Rolle; den findes kun 
under Legetiden i Ferskvand (maa
ske ogsaa som Yngel), men lever 
ellers i Brakvand, hvorimod det er 
et Spørgsmaal, om den normalt 
gaar ud i rent Saltvand, hvad man 
hidtil sædvanlig har ment. I saa 
Fald skulde man dog vente, at den 
fandtes i flere Fjorde paa Jyllands 
Østkyst og pas øerne. Bortset fra 



110 Ferskvandsiiskeribladet Nr. 22 

nogle faa forvildede Snæbler, lever 
baade Helt og Snæbel kun i J yl
land og endda hovedsagelig ktpl i 
Vandomraade, der afvan(les til Lim
fjorden og \' esterhavet syd for 
Limfjorden. 

Udbredelsen synes at svare til 
det Areal, der ikke var dækket af 
Is i Istiden, og Forekomst af Helt 
i den dengang isdiekkede, østjyske 
Handers Fjord kan vistnok fork la
res som Afledet fra Limfjordsfore
komsten gennem Ændt'jnger i Aa
renes Løb. Dog el' det ogsaa mu
ligt, at Helten kan være søgt fra 
den ene Fjord til den a~den gen
nem Kattegat, og saaledes maatte 
den vel i hvert Fald oprindelig 
have naaet Mariager Fjord. Fore
komsten af Helt i Søer i Thy uden 
Afløb til Limfjorden (men til Ve
sterhavet) synes aL skyldes Udsæt
ning (1'\01'8 Sø, Vester- Yandet Sø, 
Blegsø). 

Til Slutning meddeler Forfatteren, 
at denne Beretning kun hal' en fo
re]øbig Karakter. Bl. a. Heltfiske
riet i Lunfjorden før og efter Ve
sterhavets Gennembrud i 1825 vil 
kunne belyses fyldigere. Mere :Vla
teriale bør gennemgaas, og navnlig 
bør Væksten og Modenhedsalderen 
undersøges hos de forskellige Helt
og Snæbelbestande. 

Angaaende Heltens Vækst skal 
undertegnede anføre et ganske ka
rakteristisk Exemplar paa, hvorle
des denne, som forøvrigt de fleste 
Fisks Vækst, staar i nøje Forbin
delse med de Forhold, de lever 
under. 

For 18 Aar siden opholdt jeg mig 
ved den biol. Forsøgsstation for 
Ferskvandsfiske!'i i Starnbel'g i Bay
ern, . og et af mine mange Arbej-

der var at udklække nogle hundrede 
Tusind befrugtede Heltæg, "lom vi 
havde faaet fra den russiske Pej
pussø. Efter tilendebragt Udklæk
ning udsatte jeg derefter en Del af 
Yngelen i nogle Søer, som Anstal
ten havde forpagtet, og som laa e, 
to Timers ,Jernbanekørsel syd for 
Starllberg i Nærheden af Alperne. 
Disse Søer, l1voraf del' val' en 6-7 
Stykker, havde en Størrelse af 10 
til 15 Hektar. Driften af Søerne 
val' baseret paa I{arpeproduktion, 
og Helten, der udsattes var kun 
som Biprodukt. Som Forsøg blev 
der udsat c. 10,000 Stk. Helt yngel 
i hver af Søerne med Undtagelse 
af en Sø, hVOI' del' kun udsattes 
5-600 Stk. Yngel. Karpebestandell 
val' ens i alle Søerne. 

Ved Udfiskningen om Etteraaret 
viste det sig, at den spæde Helt
yngel fra om Foraaret var vokset 
Lil en Længde af 3~4 cm i de tæt 
besatte Søer, medens den samme 
Yngel fra den tyndt besatte Sø var 
vokset til den fænomenale Længde 
af fra 8-9 cm. 

Af sidstnævnte store, fede Helt 
slagtede vi en Del, og ristede dem 
ved et Baal, vi tændte ved Søbred
den, og den smagte aldeles henri
veu(le. At de pragtfulde Natul'Om
giveiser med den kønne Sø, omgi
vet af Skov Qg i det Fjel'llc Alpe
kædens vidunderlige Konturer, hal' 
været med virkende til at forhøje 
Nydelsen, er en anden Side af Sa
gen! lIlen selv uden det, er jeg over
bevist om, at Fisken havde !!magt 
godt, thi tiltrods for, at den kun 
havde levet denne ene Sommer, var 
den virkelig første I{lasses Vare. 

Tydeligere Eksempel paa N ærings
mængdens Indflydelse paa Fiskens 
Vækst kan næppe tænkes. Red. 



Nr. 22 Ferskvandsfiskeribladet 171 

Piskepriser Fiskeretter. 
København den 4. November. 

Aal, store, levende Kr. 2,40--2,50 kg 
Laks-Salat. 

Levningnr af kogt Laks parteres 
i smaa Stykker, der blandes i en 
l\Iayonnnise, tilberedt af raa 2Egge-

blandede 2,DO 
- smaa ],50 

Gedder 1,30-1.50 
j blomrner, Olie, Eddike, Peb(lr og 

Salt. Denue Salat blandes med 
smaatskaarne. kogte Æggehvider 

eller hakkede do. 

Aborre, store 
Brasen, store 

0,80 
0,40-0,50 -

A verter i Medlemsbladet 

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

~ FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER i 
• • • level'es mest fiske(lya-tia-e 0a- billia-st efter Deres Bestilling. • 
• : Vaad og Ruser 

til Aal. Gedder. Kal'l,el' og Sudel'. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred, (~edder. Brasen. lial'l_eJ', Sude.' og Aborre, 

Ketschere 
til alt Brugs- og IJystfiskeri • • 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser,: 
• Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
: N. t'asallve,' 137. IJ. BINnSIJIJ\'. KøbenbanlI<'. : • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper! Suder, 
- Aborre og Sandart. -

A f r e g n i n g s e n d e s s t r a x ef t e r h 11 e r t S a I g 

Salomon & Sons, 
24, Finch Street, 

Srick Lane, 
Direktør J. Salomon. London E I. 
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Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter kubes . 

. Fiskene afhentes i 8pecialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

--'O:::::::::::::::::: Kontant Betaling. :::::::::::::::::...--

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

~}fr}j!fd8K fi)am Ku/tur. 
relegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov . 

P. Han"'len & P. Jørgensen" 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

...................................................... ..................................................... . 
i Flskeridirektm' i i aislieriinspelitør, 3Ylagister æ 

~ AfortellSelt~ ~ ~ e(jl'. 1!øfling, ~ 
i Vestrnannagade 1, æ i J:plilies/jofmafM 3 fil, i . . . . 
i Københa'lm C. æ æ f](ø6en/javn. 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 Sor:ø Bogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Kroah. 
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Indførsel af amerikanske Regnbueør

redæg til Tysldand til I31odfornyelse.' ' 
Csædvanlig TiII'æld~ af Fiskedødelig-

hed paa Grund af Iltmangel. 
Min slørsle Gedde. 
Nogle Vink ved Fiskeopdræt i Akvarier. 
Litteratur. 
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Indførsel af amerikanske 
Regnbueørredæg til 

Tyskland 
til Blodfornyelse. 

Som bekendt blev den amerikan
ske Regnbueørred første Gang ind
ført som befrugtede Æg til Tysk
land i Aarene 1882 til 1884 af 
:Max von dem Borne. I Aarene ef
ter Aarhun dreaarsskiftet begyndte 
de tyske Regnbueøneder imidlertid 
at degenerere, og forskellige Syg
domme, som Furunkulose og Dreje
syge opstod. Som eIl Følge deraf 
foretog den tyske Fiskeriforening 
atter i Aarene 1\W7 og 1908 og 
videre fremover en ny Indførsel 
af Regn bueørredæg fra Amerika til 
Tyskland fol' at raade Bod paa 
disse Degenerationstegn; den ameri
kanske Regering stillede sig endda 

sall, velvilligt hertil, at den overlod 
dep. tyske Fiskeriforening en stor 
Mængde Æg frit ombord i tysk SkIb 
i amerikansk Hllvn. Hele dette 
Forhold blev imidlertid ganske af
brudt af Krigen, men som det frem
gaar af de tyske Fiskeriblade, sy-' 
Iles det, som om Sagen nu atter er 
ved at gaa i Lave, idet den ameri
kanske Fiskeriadministration har 
stillet i Udsigt, at der i det kom
mende Foraar sendes den tyske 
Fiskeriforening 100,000 Stk. ameri
kanske Regnbueørredæg til Forny
else af Fiskebestanden i Tyskland. 
iEggene leveres ligesom før Krigen 
frit i amerikansk Havn. Red. 

Usædvanligt Tilfælde af 
Fiskedødelighed paa 
Grund af Iltmangel. 

Af Gunnar Alm. 

Som bekendt indtræffer det tem
melig ofte i mindre, grunde Søer 
under strænge, snerige Vintre, at 
Fisken paa Grund a,f Mangel pai 
tilstrækkelig Ilt døer i større Mæng
de. Særligt er dette Tilfældet i 
Søer, hvor del' savnes Tilløb, eller 
hvor disse er ubetydelige. At Man-
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gel paa Ilt ogsaa kan opstaa i Søer 
af andre Slags, vil fremgaa af ne
denstaaende interessante Tilfælde 
fra Søen Roxen i 0stergøtland, t30m 
Forfatteren for ikke længe Siden 
har undersøgt nærmere. 

Denne 9,560 Hektar store Sø 
modtager sit Vand foruden fra tal
rige Smaabække, fra Motala Strøm
men, SvarHl,n og Stångån, alle som 
bekendt temmelig anselige Strømme. 
Saaledes var Vandmængden i Som
meren 1908 ved Maalinger, som ud
førtes i Motalo Strømmen ved Kungs
bro ca. 38 mB/tek., i Svartån 21 og 
i Stångån 29 mS/tek. Søen gen
nemstrømmedes saaledes af en me
get betydelig Vandmængde. Udløbet 
fra Motalo Strømmen drejer af mod 
Syd-Sydost og tager efter Forenin
gen med Svartåns Vand en østlig 
Retning for derefter, naar den op
tager Stångåns Vand at bøje af 
mod Nordost, for derefter i 'lige 
Linie at gennemløbe Søen mod det 
i 0qt lig!!f'ndR Udløb. Søens Vand 

", il, l:\\:' d,he I'ldere grumset 
(ved Undersøgelse om Vinteren var 
det meget klart), dog kan man ofte 
adskille det lerrige og mørkere 
Vand fra Stångån, Ul ed det fra 
Svantån og i enkelte Tilfælde fra 
Motala Strømmen. Bunden af Søen 
er meget jævn og Dybden er fra 
5-7 m. 

Om Vinteren er Søen gærne til· 
lagt fra 2 til 3 Maaneder, dog 
forekommer der flere lange og ofte 
ret brede, bestan dig aabne Vaager. 
Den sidste Vinter adskilte sig imid· 
tid fra sine Forgængere ved en 
llsædvanlig tidlig Islægning samt 
en fuldstændig Mangel pall. Vaager. 
Nogle smaa Vaager dannedes gan
ske vist i Begyndelsen, men frøs 
hurtig til, og den 35-50 cm tykke 

Is var siden stedse dækket af et 
ca. ,W cm tykt Lag Sne. Den fore
gaaende Høst udmærkede sig og
saa ved en usædvanlig lav Yaml
stand i Søen, samt ved en ringe 
Vandmængde i Aaerne. 

I Januar Maaned klagedes der 
over Søens nordre Del, i Stjer
narp Sogn, at Fisken døde, saavel 
don, der fangedes pall, Krog, som 
ogsaa den Fisk, der benyttedes til 
Madding. Først noget senere op
traadte Dødeligheden længere vester 
paa, saaledes omkring ]. Februar 
ved Sandvik, og omkring 15. Fe
bruar ved Kungsbro-Berg. Fra au
dre Dele af Søen foreligger der
imod ingen Meddelelser om død 
Fisk. Nu el' der imidlertid det at 
bemæt'ke, at der pall. Grund af 
Manglen af Vaager, ikke obser
veredes nogen Fisk ved disse, der 
snappede efter Luft, og heller in
gen død Fisk, saa Fiskflrne troede 
derfor ikke, at denne Dødelighed 
havde noget at gøre med Mlwgel 
pall, Ilt i Vandet, men mente at Grun
den maaHe være den skadelige Ind
virkning af Affaldsstofferne fra l,in
køpings Sukkerfahrik ved Stångån. 
Efter Fiskernes Mening hlev disse 
Affaldsstoffer nemlig ført med en 
Bagstrøm ned mod Søens nordvest
lige Del. 

For om muligt at udfinde den 
egentlige Aarsag til dette usædvan
lige Tilfælde af Dødelighed besøgte 
jeg fioxen et Par Dage i Slutnin
gen af Fehruar, hvor jeg dels tog 
nogle Vandprøver, dels undersøgte 
den døde Fisk, samt Bunden og 
Planktonet paa de Lokaliteter, hvor 
Fisken døde. Denne Dødeligheds
rayon indskrænkede sig til et tem
meligt skarpt begrænset Parti ved 
Berg, d. v. s. Gata Kanalens Mun-
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ding. Den der boende Fisker havde 
en Linie med Kroge, som stod ret 
ud fra Land i østlig Retning. Me
dens den paa Krogene anbragte 
Fiskemadding holdt sig levende i 
flere Dage paa de indre og ydre 
Kroge, var den altid død paa de 
mellemste. Pa:a disse døde Skal
lerne altid fra den ene Dag til den 
RI!den. Her fangede's ogsaa kun 
nogle ganske enkelte Gedder, og 
sædvanlig i halvdød Tilstand, me
dens de indre og ydre Kroge gav 
et godt Udbytte af Gedde og Fersk
vandskvabbe, som alle vare i god 
Kondition. 

Noget lignende Forhold havde 
jeg bemærket hos Fiskerne ved 
Stjernarp m. tI. nærliggende Steder 
længere mod 0st, alene med den 
Forskel, at Dødelighedszoncn her 
begyndte, betydelig nærmere ved 
Land og tillige strakte· sig saa 
langt ud som Fiskevandet gik, d. 
v. s. til Midten af Søen. Paa dette 
Omraade døde saa godt som hver
anden Gedde, og Fiskeriet gav i 
den sidste Tid saa lidt, at det 
næppe var Umagen værd, medens 
der for plejede at være Fisk i 
Mængde. Allerede ved Fangsten 
viste Gedden sig at være i daarlig 
Tilstand og den døde Gedde var 
dækket af et tykt Slimlag, som ef
ter nogle Dages Forløb ~tivnede og 
derefter kunde skrabes af. Efter 
Afskrabningen viste Fiskens Hud 
ingen Spor af Sygdom eller andre 
Slags Skader. 

En Line med Skaller som Mad
ding, Rom laa nær Land fiskede ud
mærket, og Skallerne paa den le
vede upaaklageligt, men længere ude 
i Søen blev Fangsten mindre, lige
som Skallerne, der benyttedes som 
Madding, døde efter 1/2 Dags Forløb. 

Ved Forsøg, som gjordes med at 
anbringe Linen højere oppe i Van
det, omtrent midt imellem Isen og 
Bunden, var Dødeligheden hos Mad
dingsfisken mindre end, hvis Linen 
var anbragt i Nærhedtm af Bunden. 

At der i dette Tilfælde var Tale 
om Mangel paa Ilt i Bundvandet 
var derfor temmelig tydeligt, tilmed 
da Fisken ikke frembød noget an
det Tegn paa Sygdom, ligesom det 
heller ikke var muligt at finde no
gen faste Affaldsprodukter fra Stån
gåns Sukkerfabrik i Vandet. 

Bundmassen v:u nemlig alle Ste
der fuldt normal, og Planktonet(Svæ
vet) viste, om end fattigt, ingen 
direkte Spor af organisk Forurening. 
Fiskel'ne vare imi diertid begyndte 
med at tro, at Slirnbelægningen paa 
de døde Gedder skyldtes Affaldet 
fra Sukkerfabrikken, Denne Slim 
skyldte~ dog. Pftpy' hVflrl in'" lnlncl" 

uJfinde ved ltllkro~i{up":lh ldJllt:l

søgeIse, den langsomme Kvælning, 
Fiskene var udsatte for, hvilken 
gav Anledning til den stærke Hud
afsondring. De, ganske vist tem
melig faa, Vandprøver, der blev ta
get, viste ogsaa, at den optrædende 
Dødelighed udelukkende maatte til
skrives Mangelen paa TIt i Vandet. 

Ved Bug var Iltindholdet saaledes 
nær ved Land 8,9 cm3, midt i Dø
delighedszoneu kun 1,7 cms og i 
Udkanten af den, atter højere, 2,7 
em3 pr. Liter, alt regnet i Nærhe
den af Bunden. Og nogle Prøver, 
som bJ~v taget i en ret sydlig Li
nie i den nordlige Del af Søen viste 
samme Resultat. Nær Land paa 4 m 
dyb 8,2 cm3 og e. 100 m, derfor 
indenfor Dødelighedsgrænsen pall. 
samme Dybde kun 1,8 em3, længere 
ude i Zonens Centrum !) m, Dybde 
1,8, i Vandskorpen derimod 9,3 
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cmS. Det er altsaa aldeles tydeligt, 
at der fandtes et vidt udbredt ilt
lattigt Bundvand i Søens nordlige 
Del, og Forklaringen paa Dødelig
heden hos Fiskene er derfor gan
ske ligetil. Den Fisk, som pau 
Krog eller i Ruser saa at sige blev 
tvungen til at opholde sig i det 
iltfattige Vand, døde, medens den 
Fisk, der var fri, ikke behøvede at 
resikere det, idet den, hvis den val' 
saa uheldig at komme ind paa det 
iltfaUige Omraade kun behøvede 
at svømme op til Overfladen for 
at raa tilstrækkelig Luft. Af den 
Grund vil man forstaa, at Gedderne 
viste Ulyst til at bide paa Krogene 
i den iltfatiige Del al Søen, lige
som dette ogsaa giver Forklaringen 
paa, at Fiskene, i det hele taget, 
holdt sig borte fra disse ugæstfrie 
Egne. 

SkØlldt den direkte Forklaring til 
Dødeligheden hos Fiskene i Søen 
er tydelig nok, er det imidlet'tid 
vanskeligere at fork] are Gl'un den 
tU den optrædende lVIangel paa Ilt. 
Ganske vist lllaa man jo ::tntage, at 
de usædvaslige Vandstands- og 
Vejrlighedsforhold -lav Vandstand, 
stræng Vinter, Mangelen paa Vaa
ger i Isen, har spillet en Rolle her, 
men ejendommeligt er det dog un
der alle Omstændigheder, at der i 
en Sø med en sall. livlig Vandorn
sætning kan opstaa et s!tadant ilt
fattigt Omraade. Efter min An
skuelse staar vi her overfor et Til
fælde, hvor Grunden særlig maa 
søges i Strømningerne i Søen. 

Det maa nemlig være saaledes, 
at den store, kraftige Hovedatl'Øm 
i Søen Roxen, i Stedet for at trække 
hele Søens Vandmasse med sig, 
foretager en roterende Bevægelse, 
derved 'opstaar en koloeal stor og 

kun i langsom Cirkulation værende 
Van dmasse, Vandet bliver derfor 
ganske naturligt i den centrale og 
dybere Del af Søen i større eJler 
mindre Grad isoleret fra de peri
fere Partier; og i denne paa en 
Maade indelukkede Vandmasse op
staal' der saa Mangel paa Ilt. 

(Fortsættes), 
(Syensk Fiskeri-Tidsskrift). 

Min største Gedde. 
Ifølge Opfordring fra Lystfiskeri

foreningens Sekretær skal jeg for
søge at nedskrive den Oplevelse, jeg 
havde forleden paa FUl'esøen, da 
jeg fangede den største (;edde jeg 
nogensinde har fisket, ja den stør
ste Gedde jeg har set! 

Forhilltoriell et' følgende: 
.leg • el' ogsaa .Jæger, : og havde i 

et letsindigt Øjehlik lovet mine 
Bekendte derovre paa Jagten at 
tage en Gedde med, naar jeg kom 
til Hønsepgten, men Fiskeriet lJa
gen forud gav desyærre intet Ud
bytte, og jeg maatte saaledes tage 
imod de Drillerier Ul an stak mig 
ud - og det ærgrede mig. 

Derfor var det, at jeg d, 22. Sep
tepter startede min Motorbaa<l for 
at forsøge, om jeg <log ikke skulde 
kunne have Held mod mig, og mine 
Ønsker var saamænd ganske be
skedne bare en Gedde paa en 
3 - 4 Pund, og jeg vilde være til
freds. Det blæste en frisk Nord
vest, hvorfor jeg straks gik over i 
Læ under Stavnsholt for at fange 
Agnfisk, og Heldet, som den Dag 
fulgte mig helt igennem, viste sig 
ret hurtigt, i det jeg var saa hel
dig at faa en dejlig stOl' Skalle 
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paa velsagtens c. 112 Pund op i min 
D&m. Vel forsynet med Agnfisk 
lagde jeg ud paa "Stavnsholtsban
ken", men da der dl)I' laa en anden 
Fisker med sin Band, saa kom jeg 
ikke rigtig paa Plads· og flyttede 

dedor hurtigt over til "Privatban
ken". Her kom jeg i første Om

gang ,til at ligge midt i Grøden. 
og mine Snører løb straks fast, 
hvorfor jeg maatte flytte Illed det 
samme. 

Saa ankrede jeg op udenfor Grø

den paa "Privatbanken". og satte 
straks en Drivsnøre ud med den 
dejlige store Skalle paa, og da jeg I 

s{, a, It vor herligt den løb med Snø

ren, saa Floddet gik under Vandet, 
glædede jeg mig over mit Held og 
Haabets Barometer steg betydeligt. 

Pludselig kom Skallen meget hur
tigt op til Overfladen af Vandet, 
og som der var kastet en Granat 
lød der et Pladsk, hvoreftel' Flod
det forsvandt, og Snøren gik !tUl'
tigt. Da vidste jeg selvfølgelig, at 
en Gedde var gaaet paa llIin Skalle, 
og da det Pladsk, der lød, var gau
ske overvældende, saa maatte det 
være en stOl' Gedde, men SHa stor 
SOlll Tilfældet var, det havde jeg 
dog ingen Anelse om. 

:\:len saa kom det store Øjeblik, 
da jeg første Gang fik Gedden ind 
til Baaden, da jeg g(la denne mmg
tige Fisk i Vandet - det var et 
herligt Syn, og det forekom mig, 
at den var helt overnaturlig stor. 

Det gik mig naturligvis straks 
gennem Hovedet, hvordall mon jeg 
skulde faa dette Uhyre op i Baa

den, og de mange Bekymringer 
meldte sig øjeblikkelig - vil Snø
ren holde, bare den nll ikke er 
skør et eller andet Sted, hvor 

mange Gange mon den skal ind til 

Baaden, før den kan tages hvor
dan i al Verden skal jeg klare 
dette aleue -- og alle disse Tiug 
gjorde selvfølgelig sit til, at Spæn
dingen steg efterhaanden som Mi
IllItterne gik. 

Jeg val' imidlertid fast besluttet 
paa at ville have Gedden, og det 
stod mig klart, at jeg maatte blive 
ved saldænge indtil Fyren er kørt 
træt og vender Bugen i Vejret, og 
antagelig havde jeg den inde ved 
Baaden ea. 20 il, 25 Gange før 
dette skete. 

Saa elldelig korn den ind - snart 
paa Siden og snart paa Hyggen, 
og efter at have listet Ketscheren 
lied langs Siden af Baaden, for 
dereftel' at lade den fare ud i Van
det, saa drev Gedden - dødtræt 
som deu vel var 
i N etteL 

af sig selv ind 

Jeg forsøgte saa at tage den op 
paa sædvanlig Maade, men Ketscher 
!tingen bøjede sig af den store 
Vægt, hvorfor jeg hurtig som Lv-. .. 
net maatte tage fat med begge Hæn-
del' om Ringl!ll, for saa et Sekund 
senore under forfærdelige Spræl at 
have Uhyret i Baaden. Det val' 
en let Sag at bedøve den med et 
Slag i Hovedet af en J ern!tang, 
og saa var Sejren sikker! 

Hele denne Affære havde staaet 
paa i ea. 20-40 Minutter, og jeg 
maa indrømme, at da Gedden var 

kommet • op i Baaden og den Iaa 
foran mig i hele sin fulde Størrelse 
- det var det 8tolteste Øjeblik i 
mit Fiskerliv, thi jeg havde jo be
sørget det Hele ganske alene, og 
da den saa blev vejet, og det viste 
sig at den vejede 241/2 Pund - ja 

saa begyndte man jo at tænke paa 

deu eventuelle Præmie, der maatte 
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jo dog værG en Ch anee for noget 
stort ogsaa i den Hetning. 

Men noget af det morsomste var, 
da jeg lagde mine gode Venner 
derovre paa .Jagten den lovede 
Gedde paa Bordet - der blev lige
frem Panik i Landsbyen: 

Holte, d. Ul/iO 1922. 

Wald. JacousPrt. 

(LyslJ1sker i-Tidende). 

Nogle Vinl{ ved Fiske
opdræt i Akvarier. 

Sortfinnefisken. 
Hannen er temmelig graalig ens

farvet, i Lpgetiden faar Skællene 
Pli mørk Kant, Finnerne bliver lIæ

sten sode og OlU :\Iunden kommer 
endel slllaa hvide Brullstknopper. 
Bunnen er trindel'e, Farven har et 
gult Skær, og et temmelig udvisket 
Baand gRal' langs hele Siden. Yng
~,r i uopvarmet Akvarium, Æggene 
Rfsættes· plta Glasset eller de lou
rette Hjømer: Han og Hnn stiller 

I 

sig ved Siden af hinRnden, farer 
pludselig nedad og endel }I~g af
sættes samtidig, efter Legen er det 
sikreIlt at fjerne Forældrene. Han
lien bevogter dog under Tiden Æg
gene. Ungerne kommet' hem i Lø
bet af 10-14 Dage og vokser hm
tigt til, de h ar alle en kraftig far· 
vet Stribe paa Siden. Fiskeh leger 
flere Gange i Løbet af Sommeren; 
i Yngletiden frembringer den en 
stærk, knækkende Lyd. 

De nordamerikanske Al:lOrrearter. 
Hos nem danner Hannen i San

det en Gru\)e, hvori Æggene læg
ges. Dcrpaa fjernes Hunnen, og 

Hannen bevogter nu 3-4 Dage 
Æggene og tilvifter dem frisk Vand. 
Saa kommer Ungerne frem, hvor
efter ogsaa ban fjernes. 

Af disse smukke Fisk kommer 
kun to i Betragtning som ynglel!de 
Akvariefisk, nemlies Skiveaborren, 
der er omtalt tidligere, og Diamant
aborren, der begge bliver kun 6-8 
em lange. :Modsat de andre dan
ner Diamantaborren i Reglen ikke 
Gl'ube, men Legell sker over en 
Myt'iophyllumbusk, hvor Æggene 
afsættes. Bevogtning og Klækning 
er iøvrigt som hos de andt'e. 20-
22° C. er tilstrækkelig. 

De andre nordamerikallskeAborre
arter egner sig kun som yngre for 
Akvariet, da de bllver fot, store. 
Tyskerne tillæggel' dem i Frilands
bækkener, hvO!' de villigt yngler. 
l Stue har man ikke haft Held med 
dem. Mest bekendt er Sol{isken og 
PaafugleøjealJoryen, del' især i gan
ske smaa Eksemplarer t~r ell ind
tagende Fisk. Tidligere havde man 
ogsaa den langØ1'ede Soljisk, jl1aane
tisken og Græsab01'ren, der har væ
ret at se paa .,Stuekultur"s Udstil
linger, Den papskivetYllde Kaliko
aborre har føl' i flere Aar været 
blandt Fiskene i Tivolis Akvarier. 
Endelig saa man ogsaa tidligere 
Stenabon'en, Sortab01'ren og den ele
gante, men glubske Forelaborre. 

Flere af disse F'iskearier er sat 
ud i frie Vande i Tyskland cg la
der til at holde sig der, i Hhinen 
har lIlan saaledes medet Solfisk. 
Praktisk Betydning menes dog in
gen af dem at have. l Birkerød 
Sø blev der i 1907 udsat 1000 l::)tk. 
y ngel af Fot·elaborren. 

AkvarievCll. 
(Sluckullur). 
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Litteratur. onen ogsaa faaet tilsendt et Eksem
plal' af ,Juockers Almanak fol' 19:1l3. 

Fra JUllckers Forlag har vi faaet Ogsaa denne Bog er i alle l\1aadel' 
'1 cl J k I b f !rod Ol! tidssvarende, Den indehol-ti sen t uoe ers Jomme og Ol"~ " 

Landmænd for 1923. der foruden Almanak og mangfol-
Alle, der kender den lille, prak- digo andre Ilytlige Ting tillige lidt 

ti8ke Lommebog, vi! give den den! fOl'enhvers Smag. Saaledes findes dOl' 

Lov, at den er en overmaade nyttig 
Bog at have for enhver, han vmre 

sig Landmand eller Ferskvandsfisker 

eller begge Dele. 

en meget fornøjelig Historio 0111 

"En Fiskekammerat", der vil more 
og interessere alle Fersklrands-
flshre. Bed. 

~"ra samme Forlag har Redakti-

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

F ÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fiskedygtige og billigst efter Deres Bestilling, 

Vaad og Ruser 
til Aal. (.e«hler. Karl_el' og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørl'ed. Hedder. Brasen. lial'l_el', Slider og ."-b(u','e. 

Ketschere 
til alt Brugs- og l~ystfiskeJ'i 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbunclne Ruser, 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 

Købellhavn t\ 

• 

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

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder, 
Aborre og Sandart. 

A f r e g n i n g s e n d e s s t r a:x: ef t e r h" e r t S a I g 

Salomon & Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
Direktør J. Salomon. London E l. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i allc Ørrc«lartc.· købcl!Ii;. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanest<ilioll. 

----::=== Kontant Bctalin~. ===---

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

. Sættefisk af Karper og Suder 
sæl~cs. 

c5!1~9d8ft fl)amftullur. 
rele~r.-Adr. : 
Dam k u It Il r, 
Lunderskov. 

P. II arvwlt .. t1 P. .1 fn'f/mUlen, 
Lunderskov. Tclclon-l\dr. 

LlIlldel'slwv 48. 
Lejrskov 16 . 

...................................................... ..................................................... . 
i ~Hiskeri(Urektø,. i i 27lsÆerlinspeÆtør, 8;laglster æ .. .. .. .. 

i Afop!eJ1SeJl, n efjr. rø/ting, ~ 
~Vest1nanna!J(t(le l, ~ ~ /.:pÆÆes/j'obnalle 3 ~ i 
i lfobenhCll1n O. ~ i [/(ø6enljacm. 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. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø Bo>!lrvkkcri (Aktieselskab) ved Rasmussen Krol!h. 
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Indhold: 
Afsætning af Ørredyngel og -Æg til 

Sclnveitz. 
net franske Fiskemarkpd. 
Fortegnelse over Medlemmerne af Fersk

vandsHskeriforeningcn 1922. 
Fiskeriet i Vihorgsøerne. 
Usædvanligt Tilfælde al Fiskedødelig

hed paa Grund af 111mangel. 
Annoncer. 

UDENRIGSMINISTERIET. 
1. Deeember 1922. 

Afsætning af Orredyngel 
og -Æg' til Schwitz. 

Som formentlig frf\mhydende In
teresse flH Foreningen meddeler 
Udenrigsministeriet herved, at den 
danske Konsul i Basel i en Indbe
retning har udtalt, at de schwei
ziske Fiskeopdrætningsanstalter ik ke 
er i Stand til at dække Landets 
Behov, og at de til rimelige Priser 
muligvis vil kunuf\ aftage dansk 
0rredyngel, eventuelt l Million Æg 
om Aaret. Tilbud herom vil kunne 
rettes til Sekretæren for "I'Associ
atioll suisfle de Piscicultllre (Vel'
band schweitz, Fiachziichter), Lie-
stal" . 

P. M. V. 
Erik Valelt1'. 

Ferskvandsfiskeri
foreningen 

har nu 

1187 Medlemmer. 

Det franske 
]'iskemarked. 

Paa Foranledning af en Forespør
gelse til Fiskeridirektoratet fra Re
daktionen for Ftlrskv:mdsfiseribladet 
angaaende Muligheden for Afsæt
ning af Ferskvandsfisk til Frankrig, 
har Redaktionen modtaget følgende 
Svar: 

Udenrigsministeriet 
København, den 8. December 1922. 

Ulfder Henvisning til den af Fiske
rikontrollen hertil rettede telefoni
ske Henvendelse af 21. Oktober ved
rørende Afsætningsmuligheder i 
Frankrig, særlig Paris, af 0rredfisk 
meddeler Udenrigsministeriet herved 
i Henhold til Indberetning fra det 
kgl. Gesandtskab i Paris, at næsten 
al den 0rred, der afsættes paa det 
franske Marked, for Tiden tilveje
bringes fra Skotland og Danzig, 
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Fortegnelse 
over 

Medleml11erne af Ferskvandsfiskeriforel1ingen 
1922. 

Klssse A. Enkelte Medlemmer. 
1 Andersen, Bent, Eiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
1 S., Fiskemester, Lundgllard Fiskeri, Vejen. 
1 Alberts, R. Fiskeriforp. Vindt Mølle, Rønbjerg 
1 Aagaard,:Birger, Fiskeriinlipektør, Landbrugsdepartementet, Kristiania. 
1 Aalborg Bys- og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
1 Bech, Kammerherre, Hofjægermester, Engelholm, Vejle. 
l Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hamm~l. 
1 Behm, C., Erikslund, Sverrig. 
1 Bendtzen, G., Købmand, Aalborg. 
l Berthelsen, G., Komml, Ringkjøbing. 
l Bie, J. A., cand. polyt., Brygger. Hobro. 
t Biologisk Stationved Dr. phil. C. G. Joh. Petersen, Brevpostkont., Kbh. 
1 Bille-Brahe-Selby, Greve, Rønninge-Søgaard pr. Ullerslev. 
1 Bodenhoff, Løjtnant, Kloster Mølle pr. Skanderborg. 
J Borch, Alfred, K, Fiskeeksportør, Kolding. 
1 Brandt, Carl, Oberst, i Artilleriet, Holbæk. 
1 Brammer, Carl, Fiskerieksportør, Frederiksværk. 
1 Brasch, Proprietær, Haraldsmark pr. Hinnerup. 
1 Brun, Fabrikejer, Brl1nshaab, Aalborg. 
J Busse, Snedker, Silkeborg. 
1 Bundi, Bl1sch.Fisker, Drewsensvej, Silkeborg. 
l' Buhl, P., Engholfn, Gjesten. 
l .Jørgen, Lindum pr. Sindal. 
l BU8ch Bunde. Aarhus. 
1 Burholt, .Jørgen, Lindum, Sindal. 
1 BrUnings-Hansen, Godsejer, Ebberup. 
1 Bydekarken, Henry, Fischzuht, Rendsborg. 
l Bøving-Petersen, Magister, GI. Kongevej J 57, Khh. V. 
] Baagø, H., Bygmester, JeIs. 
1 Ca.ssias, Handelsmand, Holsted St. 
1 Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard, pr. Løsning, 
l Christensen, Chr .. Fiskeeksportør, Vemb St. 
I R, Intendant, IJykkeshosmsalle 181, Kbh. V. 
l F. C., Guldsmed, Vejle. 
l J. C., Aalykke, Lunderskov. 
l G., Fiskeexportør, Kolding. 
1 P., Risbjerg, Brande. 
1 C. F., Ry Mølle, Ry. 
l Christiansen, Skovrider, Dyrehavegaard, Kirkeby, Fyn. 
l A., Direktør, J edsted Mølle pr. Gredstedbro. 
1 Aug. Fiskeriejer, Magle Sø, Sorø. 

41 
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l Christiansen, Fisker, Kimmerslev, Borup. 
1 Claush()lm Fiskerikonsort. v. Slotsgartner Hansen, Clausholm, Randers. 
J Christoffersen, J., Tøffelmager, Sorø. 
l Copmann, Godsinspektør, lIelstrup pr. Pederstrup. 
1 Crone, Forpagter, Fjerritslevgaard pr. Ullerslev. 
1 Cruse, A. C., Tullesbo, Skartofte, Sverrige. 
l Dahl, Poul, Møller, Kjær Mølle, Sjølund. 
l Dr. phil., Fougstadgatau 220, Kristiania. 
l Dannevig, Alf., Magister, Hisø, Arendal, Norge. 
l Domaschke, Teichgut, Louisenhof, Post Lohse, Liegnitz, Tyskland. 
1 Dreyer, Redaktør, Odense. 
l }1~ich) Proprietær, Bramminge Hovedgaard, Bramminge. 
1 Ehlers, Jørgen, fhv. Sagfører, Nørre Farimagsgade 612, Kbh. K. 
l Reedtz-Enø, S., Adrs. Købmand Enø, Nykøbing F. 
1 Eriksen, Fisker, Boes pr. Alken St. 
l Errboe, J., Fiskeriejer, Lysbro, Silkeborg. 
1 Feddersen, C. R., Grosserer, Hartmanns Alle 911 , Valby. 
l Fensmark, G., Bestyrer, Fryseriet, Esbjerg. 
J Folsach, C. V., Godsej.,r, Gjessinggaard pr. Randers. 
l Fredericksen, K. K, Fiskehandl.er, Fiskehuset Nr. 1, GI. Strand, Kbh. K. 
1 Frigaard, Hasle, Bornholm. 
l Friis, ,Johannes, Proprietær, Skamsø, Tirstrup, 
1 Frost, J, Redaktør, Aabenraa. 
1 Gemzøe, K. J., Adjunkt, Kejser Wilhelms Alle 4~, Sønderborg. 
l Goltermhnn, Fiskeribestyrer, Brabrand. 
1 Guldbrand,!., Fisker, Tjele Langsø, pr. Onsild. 
1 Gustafson, K. G., Brusgatan, 12\ Katrineholm, Sverrig. 
l 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 Dampkultur, Lunderskov. 
l L., Møller, 1\1.ariendal Mølle, Frederikssund. 
1 Slotsgartner, Clausholm, Randers. 
1 H. P., Proprietær, Sneumgaard, Lunilerskov. 
l J. P., sen., Fiskeriejer, AakjærsdaJ, Lunderskov. 
I H. Chr:, Forpagter, Tyrsbæk, Vejle. . 
1 H., Fabrikejer, Køge. 
l H., lVlazantivej 15, Kolding. 
l Gustav, Lærer, P. Paghsgade l P, Aalborg. 
1 M.,r~gedal, Hopstrup. 
l Poul, Fiskeeksportør, Lunderskov. 
1 H. P., Kongshøj Fiskeri, Frørup. 
1 H. P., Fiskeribestyrer, Kramnitze, Hødby. 
1 Hanberg, Carl, Sagfører, Viborg. 
J Have, Niels, Proprietær, Assens. 
] Hartz, C., Gaardejer, Berthelslund pr. Skanderborg. 
l Hegmann, Niels, Magister, Fiskeriforenin~en, Helsingfors, Finland. 
l Hoffmeyer, C., Fiskeriforpagter, Dr. phil., Sorø. 
t H., Jægermester, Knudstrupgaard pr. Fjenneslev. 
] Holstein-Ledreborg, J., Lensgreve, Ledreborg, Lejre. 
t Honnens de Lichtenberg, Livgardens Kommaudantbolig, Kbh. ø. 
l Howden-Rønnenkamp ,Kammerherre, Hofjægermester, Næsbyholm, Sorø-. 

Bredgade 34, Kbh. K. 
93 
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1 Hvass, H. H., Hirkedommer, Faaborg. 
l Husholdningsselskabet Handers Amt v. Sekretær" Kjærulff-Petersen, 

Kirkegade, Randers. 
l Huus, Vilh., Fiskemester, Arnakke, Svebølle. 
l Husum, Aug., Fisker, Slallgerup pr. Hingsted. 
l Interessantskabet, Fiskeriselskabet HulkiPl' Molle pr. Holst.ed. 
lIsager, Th., Proprietær, Willesborg, Fuglsang, Hjørring'. 
IIwersen, J. P" Gaardejer, Lund pr. Buldel'up. 

Jakobsen, J., Blikkenslager Odense. . 
.l Clu., Fisker, l{ugholm, Viby St. 
l Jensen, ehr., "Stampen", Brande. 
1 E" Købmand, Bogense. 
l E., Fuldby Mølle pr. Skanderborg. 
l Ingvar, Gaardejer, Erslev. 
l JollannE'S, Gaardejer, Allier østergaard pl'. BOlTis. 
1 Martens, Forpagter, Amagerfælledvej 31~, Khh. C. 
l O. Chr., Læge, Sorø. 
l Chr. F" Parkhuset, Flemvaag, HillE'rød. 
i J. Proprietær, Krogen pr. rl'aal's. 
1 S., Skovfoged, Stagsted Skov pr. Flauenskjold. 
I Juul, Axel, Løjtnant, Villestrup, Arden. 
l Johansen. P., Fisker, Kattingeværk, Roskilde. 
1 Juhl, J. P., Direktør, Bryggel'iet "Vejle" pr. Vejle. 
l Junker, fhv. Forpagtfll" Birkerød. 
1 Jøkel" J. P. ~is8en, Kildevæld Fiskel·j pl'. Vejle. 
1 JørgenRen, A. A., Direktør, Akkerupgaard pr. Haarby. 
1 P., Fiskeriejer, }<'l'ederiksvej, Kolding. 
l Johannes, Ingeniør, Kaas. 
l P., Sydjysk Damkultur, Lunderskov. 
1 Jøcker-Ni3sen, H., Fiskemester, lIøjenkær Fiskeri, Vejle. 
1 Kronholm, Dyrlæge, Gudme. 
l Kastrup, N. C., Gr'ossel'er, Brabr'and. 
1 Klitgttard, A., Fisker, Stinesminde, Hobro. 
1 Kjeldseri, Godsejer, Lerchenfeldt pr. østrup .. 
l Koeh, Peter, FiskeribestYI'er, Ravning Fi"keri pr'. Havniug. 
1 Knudsen, Marius, Ingeniør. Hudbjel'g, Langebjel'g. 
l Kolindsund Aktieselskab, Fannerup Kolind. 
l Korch, GjøL E. Emmiliegade 5, Kbh. V. 
1 Kl'arup, Janus. Sagfører, StockholmBgade 17, Kbh. ø. 
1 Kristensen, P., Gaal'dfljer, Trangloel, Bølling, Give. 
l Uddeler, Vrøgum St. 
I Niels, Gaardejer, Prøvegaarden, Faxe. 
l Fisker, Lyby. 
l Kaalund, Godsforvalter, Skjolflnæsholm pr. Ringsted. 
l Krei berg, Prokurist, Vejle. 
l Ladegaard, Frue, Bredsten pr. Vejle. 
l Langballe, Peter, J:i'isker, Dørup pr. Skanderborg. 
1 Langvardt, P. 11., Aarhus. 
1 Larsen, A" Fiskel'ifoged, Mariager. 
l Jørgen, Etatsraad, Gaardbogaard pr. Aalbæk. 
1 Poul Ingeniør, ChI'. Winter'svej 7. Kbh. l{. 
l N. W. & Co., Rømersgade 7, Kbh. K. -----

144 

, ' 
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1 Larsen, J., Gl'Osserer, Johannesminde, Hudegaaard pr. Holte. 
l r,anridsen, Ole Vang, Ingeniør, Vejen. 

185 

l Nicola, y. Cia, Santo Domillgo 874, Buenos-Aires, Ar-
gentina. 

l Lind, CIH., Proprietær, Binderup, Dalsagel'. 
l N., Apoteker, Ribe. 
l Lisborg, P., Proprietær, Liselund, Sorø. 
l Lindstedt, Philip, Dr. phil. Emmaljunga, Sverrige. 
l Lomholt, Søren, Fiskemester, ;Ylargarinefabriken, "A !fa". Vejen. 
l Lund, Orla, Bogholder, Englalldshus pr. Aabybro. 
1 Bestyrer, Elektricitetsværket, Gredbtedbro. 
1 Lytken, El'ik, Ilankassistent, Aars. 
l Løhmanll, Fiskeexp0l'tør, GI. Strand ;;0, Kbh. K. 
1 Løfting, Chr., Magister, Fiskel'iinspektør, Lykkesholllls Alle 3 A. Kbh. V. 
1 Madsen, Christen, Vindstrup pl' .. Fuglebjerg. 

Plantør, V røgum. 
N. C., Detailhandler, Kolding. 

l\Iathiasen, Kr., Fiskemestel', E'atting, Vorbasse, Lunderskov. 
J\lanfol'd, F., Kolding. 
Mide, .1. P., Direktør, Østerbrogade ;)4 E, Kbh. ø. 

l Mortensen, F. V., Flskel'idirektør, Vestrnannagede 1, Kbh. C. 
] Munch, M., Inspektør, Set. Ibsgade 15, Viborg. 
l Muus, Elias. B., Grosserer, Brunshaab, Lyngbyvej, Hellerup. 
1 Møgelvang, Chr., Købmand, Nykøbing, 1\[01'8. 
1 Keergaard, E., Ingeniør, Norgesmindevej 11, Helllerup. 
l Nicolaisen, Mejeribestyrer, Nibe. 
l Nielsen, B., Fiskeribestyrer, Stampen, Hønue. 
I Hakon, cand. polyL Direktør velt Stranden 18, Kbh. K. 
] Martin, Fiskehandler, Fredericia. 
1 Chr" Fisker, Maribo. 
l Flor, Gaardejer, Lindum, Sindal. 
1 N., Entreprenør, Hov-Vig, Nykøbing S. 
1 N. II., 'forsager St. 
I Chr., Fiskel'ibestyrer, Engestofte, 1\Ia1'iho. 
I R., Klostergade 37, Aarhus. 
1 R., "KarellS Minde", Hornbæk. 
l rl'hue, 0rnhøj St. via Ringkjøbing. 
1 Nissen, Magne, Fiskeriejer, Hvilestedgaard, Vejle. 
l X, ,E'iskemestel', Søborg Flskeri, Estrupholm. 
1 Smidt, Villa "Pax", Søndel'lnarken, Vejle-
1 Højenkær Fiskeri, Vejle. 
l Nors, Jul, Sagfører, Ribe. 
l Nygaard, O., Proprietær, Bjæl't. 
1 Olsen, Chl'., Lædel'handlel', Falkenhcrgs lMtf., IIoumeden 15, Ramlers. 
l Martin, Fisker, Strandvej 43, Nykøbing F. 
I Peter, Fiskpl', Frellderup Forsamlingshus, Sorø. 
IOtterstrøm, A. V., Magister, Frederiksdal v. Lyngby. 
l L" fhv. Hektor, Hollændervej, Kbh. F. 
1 PRpe, A., Handrup, Viborg. 
l Pedersen, Overjæger, Linalyst pr. Lejre. 
1 -- .Jens, Fiskel'iforpagter, Tissø pr. Huds- Vedby. 
l l'etersen, Kaffehandler, Yestergade, Silkeborg. 

195 
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l Petersen, Ørum, Forretningsf., Mammen & Dl'escher, Aalborg. 
l Ørum, Prokurist, Skansepalæet, Aarhus. 
l Johannes, ~'isker, Kattingeværk, Hoskilde. 
l Jørgen, .Fisker, TyveIse pr. Vetterslev. 
l Harald, Godsejer, ~Iullerupgaard pr. Slagebe. 
l H., ingeniør, Kocksvej G, Kbh. V. 
1 Johannes, Fisk en gros, Mejlgade, Aarhus. 
1 N. P., Speditør, Paddeborg. 
I N., Fiskeribestyrer, Brahetrolleborg, Korinth. 
l L., Mølleejer, Vindt Mølle, Viborg. 
l 1\1. A., Direktør, Horsens. 
J Pontoppidan, H., Grosserer, NeuenboJ'g 6, Hamborg. 
1 Preis, Fiskeexporlør, Glyngøre. 
l Rasmussen, Rudolf, Nørrebrogade 45, l\øbenhaYlI N. 
I O., Næsbyholm Fiskerhus, Sorø. 
l Reincke, J., Fiskemester, disselfeldt, Haslev. 
l Hingkjøbillg Amtsraad, Ringkjøbing. 
1 Hosenkrantz, H., Sofienholm, Skanderborg. 
1 Ry Møllers Fabrikers A/S, Hy St. 
l Skov, Smed, østergade, Silkeborg. 
l Sehlichtung, Fiskeriejer, Paddeborg. 
1 Salomonsen & Co., Billingsgate, London. 
1 "Saltbækvig", Andelsselskab, Løngangsstræde 25, Kbh. IC 
l Samsøe, Danneskjold, Grevinde, Visborggaard pr. Visl,org. 
l Sftnder-Larsen, Cancelliraad, Dyrlæge, Hornsyld. 
1 Schmidt, Chr., Købmand, Kolding. 
l N. J., Købmand, Kolding. 
1 Bestyrer, Græse Mølle pr. Frederikssund. 
l Hans, Gaardeje!', Nørholm, Børkop. 
l Sehaffalitzky de Mukadell, Baron, Arreskov pr. Korinth. 
l Sehøler, Kai, Grosserer, D. Vogt & Co, Vestergade 10, Kbh. B. 
1 Scll(luenborg, Landinspektør Holsted. 
1 Schested-Juul, Hofjægermester, Kammerherre, Havllholt Ørbæk. 
1 Jensen, Skytte, Fisker, Skanderborg. 
1 Siesby, Grosserer, Lindevej 13, Kbh. V. 
l Strandby, C. B. P., Restauratør og Fisker, Kolding. 
l Skjoldnæsholrn Godskontor pr. Ringsted. 
l Sorø Amtsraad, Sorø. 
1 Sparre, Johan, Greve, KammerhelTe, Bo-Gaard, Bro St., Sverrig. 
l Sørensen, C., Skovrider, Kloster:-:koven pr. Sindal. 
1 J; Faantp Mark pr: Mørke. 
l M. Fisker, Standrup. 
l V., Fisker. Bakken 19, Skanderhorg. 
1 Hasmus, Fisker, Søhøj, Skaarup pr. Skanderborg. 
1 S., Gaardejel', FolIertip pr. Fredericia. 
l Jesper, Fiskemester, Aneboda pr. Lamhult, Sverrig. 
l Spal'e- og Laanekassen for Hobro og Omegn, Hobro. 
l Struhberg, Magister, Assistent Y. Internationale Havundersøgelser, 

Havllegade 48, Kbh. K. 
I Sylvest, Frederikssund. 
1 Tanberg, K., Proprietær, Kloster Mølle, Gudum, Lemvig. 
1 Thel'<"llilscn, fhv. Sognepræst, Gimlinge, Flakkebjerg. 
l Therkildsen, N., GaardeJer, Risbjerg pr. Brande. 

24,7 
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1 Trab, Købmand, Sonderhaa pr. Hørdum. 
1 'rhuesen, Niels, Fiskeriejer, Lejerskov, Lunderskov. 
l Thoring, Aug. Disponent, Stavanger, Norge. 
l Topp, Marius, Møller, Branderup Mølle, Branderup, Nordslesvig. 
l Troelsen, Troels, iiiskemester, Aalbæk pr. Skjern. 
l Utzon, 1\1. L., N et & Garnfabrik, Mariendalsvej 55, Kbh. F. 
l Valeur Nielsen, Købmand, Lyngby. 
l Verner-Larsen, Sv. Aa., Harnmelbanegaarden, Aarhus. 
1 "Viborg Kommunes Søudvalg" v. Vognmand A. Jensen, Viborg. 
1 \Vestergaard, C. C., Lindet pr. Frederikshavn. 
1 'Winther, J., Proprietæl', Tolstrup pr. Tvingstl'Up, 
l \Verner, Fabrikant, Silkeborg. 
l Wulff-Stamel', Proprietær, Urnholt, IIadsllll(l. 
l Zinch, ellI'. & Søn, Godthaab St. 

Klasse B. I'oreninger ~ 
24 l~oruholms Ferskvandsfiskeriforening. 
H Hadsund Lystfiskerif. v. Plantetikoleejer N. P. Sørensen. 

187 

U) l(h~jstl'Up Sø-Fiskerif. v. Bmd. Mikkel Pan'i, Hornum pr. Hobro. 
40 "N' ol'djysk Fiskerif. v. Jørgen Hysgaard, Kongensgadel, Aalhorg, 

128 Vi borg Fiskerif. v. i\ialermester S. Sørensen. 
300 Silkeborg Fiskerif. v. Trafikkontrollør .Johansen. 
100 Skanderborgs So 's Fiskerif. v. Amtslæge Ingbøl. 
370 Skive-Karup Aa's Fiskeriforening, Karup. 

20 Stubbe Sø'" Fiskeriforening v. Forpagter la Com, Skærsø, Æbeltoft. 
." ... ~--~-
IIS7 Medlemmer. 

Endvidere 1 Abonnent. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse: 
Bie, J. B., cand. polyt. Bryggeriejer. (Formand). 
BrUnings-Hansen, Godsejer, Ebberup. 
Christiansen, A .. , Direktør, Jedsted, Gredstedbo. 
Copmaun, Godsinspektør, Hellestrup pr. Pederstrup. 
gl'rboe, J., Fiskeriejer, Lysbro, Silkeborg. 
Fensmark, G., Bestyrer, Fryseriet, Esbjerg. 
Gaal'dejel' Dueholm, V rigsted pr. Skive. 
Hoffmeyer, C., Dr. phil., Fiskerifor{)agter, Sorø. (Redaktør og Konsulent). 
Trafikkontrollør Johansen, Silkeborg. 
Kristensen, N., Fiskeri- og Gaardejer, Prøvegaal'den, Faxe. 
Nors, Jul., Sagfører, Ribe. (Kassel·er). 
Pedersen, N., Fiskeribestyrer, Brahetrolleborg pr. Korintlt. 
Schmidt, N: .J., Købmand, Kolding. 
Shouenborg, Landinspektør, Holsted. 
Wulff·Stamer, Proprietær, U I'Ilholt, Hadsund. 

Alle Oplysninger om event.uelle Fejl i 1\1edlemsfortegnelsen modtagei 
med Tak af Redaktionen. 



188 Ferskvandsiiskeribladet Nr. 24. 

medens der kun fremkommer faa 
franske Fisk, disse især fra Sydfran
krig. Den skotske Fisk, del' langt 
er den mest foretrukne, indføres 
i Tidsrummet 20. ]'ebmar 14. 
September; fra Danzig begynder 
Importen i Slutningen af Oktober, 
meu Fisken herfra sælges billigt. 
.Fra Danmark indføres allerede en 
Del, saaledes kendes Firmaet Chri
stensens Fiskeeksport i Kolding. 
Del' synes at være l'et god Mulig
hed fol' en dansk Eksport til Fran
krig, navnlig i det Tidsrum, hvor 
der ingen Indførsel finder Sted, 
idet Kvaliteten af den danske Fisk 
anses for bedre end den fra Danzig. 
Del' efterspørges Bækøri'cd, men 
næppe Søørl'ed, og Fisken Illaa være 
den saakaldte tmite lll'gentee, mens 
den saakaldte tmite bmne ikke sæl
ges meget. Der lægges megen V ægt 
paa at faa store Fisk, paa l P/2 
kg.s Størrelse. 

Priserne paa .\:'h'l'ed er yderst va
rierende alt efter Tilførslen og Kva
li teten, nemlig mellem 5 og 20 Francs 
pr. kg. en gros; fOl' Øjeblikket be
tales ca. 7 fres. pr. kg. Salget 
ske r p r. Ko Illmission ved en af de 
anerkendte Mandatarer ved Paris' 

Haller, der i Almindelighed ber'eg
net· si g ti o Io i Salær, og Afregning 
kan ske umiddelbart efter Salget. 

Toldafgiften er efter Tarif Mini

mllm 25 fres. pr. 100 kg. b ruttJ , 
efter Tarif Gi.:neral 40 fres. Fol' 

at kOllllllO ind under Tarif Minimum 
lIlalt Fiskeu være ledsaget af Op
rindelsescertifikat, legaliseret af eu 
fr'unsk KOllsul, og sendes uden Op
hold i Tyskland. I Paris betales i 

Aeeiseafgift 40,20 fres. pr. 100 kg. 
netto. Hertil kommer endelig Op

lagspenge og lignende. 

Som det til Dels fremgaur af det 

, foregaaende, syues der at være størst 
Chancer for Eksport af Fisk af sær
lig god Kvalitet, ligesom Pakningen 
bør være omhyggelig. 

En Fortegnelse over de auerkendte 
Mandatarer ved Paris' "Halles (Jen
tI'aies" vedlægges. 

P. M. V . 
(sign). Erik Shlwam. 

Fiskeriet i Viborgsøerne. 

Viborg Fiskeriforening 
afholdt for nylig ordinær aarlig Gene
ralforsamling paa Afholdshotellet. 

Formall deu, Malermester S. Søren
sen, bød Velkommen og yalgtes der
efter til Ordstyrer. Han Illindedes 
afdøde ~lnrer S. P. Nielsens store 
lntpresse for Foreningen og denl'! 
Virksomhed lige siden dens Stif
telse og aflagde derefter Beretnillg 
om det i Aarets Lo b passerede, idet 
han udtalte: 

Virksomheden er efterhaanden 
kommet ind i et fast Spor, san. alt 
gaar i sin bestemte Gænge. 

Der er i Aarets Løb ikke opfisket 

mange Aal, idet 

Opfiskningen 
paa Gl'und af den kolde Sommer 
har været daarlig. Udbyttet el' kun 
ea. 100 l'd. I den sidste Tid el' 

Opfiskningen af Brasen ("Bleer") 
paabegyndt, og d~r er sendt 1570 
Pd. til England, men Afregning el' 

endnu ikke modtaget. Af Suder er 
der funget 13 Pd. paa en Størrelse 
ar 11/2-',t Pd. Stykket; de udsattes 

som Yngel for nogle Aar siden. 
Eksporten til Tyskland er jo 

ganske standset. KunlIe dell atter 

komme j Gang, vilde det bidrage 

stærkt til Opfiskningens Fremme 
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og Udsættelse af nye Fisk i Søerne. 
For 8øudvalget og Byraadet er 

der Anledning til at tage undel' al
vorlig Overvejelse, om Inan ikke 
burde gøre noget alvorligt for at 
komme i Besiddelse af 

Aalekisten ved Søndermølle, 
idet det, som bekendt, er her, alt 
det rentable AIlJefiskeri fOl'egaar, 
Den nye Ferskvandsfiskerilov aabuer 
en saadan Mulighed, idet der an· 
vises Regler for Ekspropriation af 
en saadall Fangstindretning, hvor en 
anden er den egentlige Søejer. Kom
munen vilde derved komme i Be
siddelse af rlen Del af Søernes Aa
lebestand, som ifølge Naturens Or
den søger ud af Søerne. !)et er 
klart, at det· vil være mindre klogt 
vedblivende al. udsætte AaleyngeL 
naar man har Vished for, at Stør
stedelen af Aaleneender i Aaleki
sl('u ved Sølldeflllølle, 

I Aar er det endelig lykkedes at 

fremskaffe 

Aaleyngel, 
idet der den :H. Maj fm Højer 
Sluse i Sønderjylland modtoges 10000 
8th. og nogen Tid senere igen 
10000 8tkr. Prisen var, alle Om
kostninger iberegnet, ca. 7 Kr. pr, 
Tusinde. Yngelen var absolut kraf
tig og i god Stand efter den lange 
Hejse og udsattes dels iSalonsoen, 
dels l Søndersø. 

Den i Dalmnene gllaende 

Regnbueørredyngel 
blev udsat i Søerne i to IJerioder. 
l Foraaret tømtes den lille Dam og 

Efteraaret de to andre. 

Sandarten kommer. 
Om Sandarten har der i Sommer 

været forhandlet baade med Sver
rig og med Skanderborg Fiskerifor-

elling, idet man er kommet til det 
Resultat, at Sættefisk er at 10re
trække for befrugtet Rogn, Vi havde 
haabet, at det var lykkedes os at 
faa Sandart hertil allerede i Aar, 
i det vi var tilbudt spæd Y nge] fra 
Sverri g, mf!n da det kom til Styk
vi"te det sig, at de ikke havde saa 
megen Y ugel som ventet. Vi ven dte 
os derefter mod Skanderborg, hvor
fra tier forelaa et Tilbud om Leve
ring af store' Fisk til 4 Kr. pr. Kilo. 
Vi fik af Søudvalget Bemyndigelse 
til at indkøbe for ca. 200 Kr., og 
Fiskerikonsulent Errboe iLysbro 
fik overdraget at sende Transport
tønder til Skanderborg og i det 
hele at sørge for Transporten til 
Viborg, men merlens Forhandlingerne 
stod paa, var Fiskene gaaet ud pau 
det dybe Vand, og vi fik den triste 
Meddelelse, at vi nu ingen kunde 
vente at faa 'før til Foraaret. Meu 
til den Tid er vi nu altsaa sikre 
paa at faa den stærkt efterspurgte 
Fisk i Søerne. 

For Søørred 
har der ligeledes været givet 08 

Tillmd paa Levering al en særlig 
Art, som er afpasset efter Fersk
vandssøer. Der siges at væl'e en 
01'redart, som har levet i Mossø i 
flere II undrede Aar. Prisen var 
ikke uoverkommelig, men derimod 
det Antal, som skulde aftages, men 
maaske ændrer Forholdene sig i 
kommende Aar saaledes, at vi kan 
entrere paa denno Fisk. 

Ørreddammene i Asmildkloster 
Skov 

har voldt en Del Bryderier, først 
don strenge Vinter, dernæst for~ 

mindsket Yandtilførsel og endelig 
Fremkomsten af Alger i, den Grad, 
at Vandet blev ildelugtende vad 
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ringe Bevægelse i samme. Efter 
Forhandlirg med Søudvalget kom 
vi til det Resultat, at det· maatte 
gøres noget ekstraordinært, og det 
blev da besluttet at tømme dem 
allerede nu i l'~fteraaret, for at de 
kunde hlive godt udluftede og op
rensede til Foraaret og derefter 
helagt med Grus og sørget for en 
l'igeligere Vandtilførsel, ligesom man 
maaske ogsaa forsøgsvis maa gaa 
over til etaarig Drift. 

Heltlingen. 
Der har været forsøgt at frem

skaffe befrugtet Rogn af HeJtlingen 
fra 'rjele Langsø, hvor saadallne 
lindes, men da der for Tiden ikke 
drives Fiskeri derude, har vi maat
(et opgive for Øjeblikket. 

Da Gaardejer Kristensen, )( vie
holm som er Lodsejer til Rilldsholm 
:-:\ø, nu er Medlem af Søudvå.lget, 
kunde en Overføt'else af 

Fisk fra Rindsholm Sø 
til Viborg Sø maaske tænkes og 
hidrage til en Blodfornyelse at Be
stauden her. Vi agter i hvert Fald 
ved Lejlighed hpl'om at forhandle 
med Søudvalget. 

Aalestangningen 
forrige Vintet' var, saavidt mig be
kendt, ganske god, del' blev taget 
mange Aal i den lange lspel'iode 
og ogsaa store Eksemplarer. 

Formanden opfordrede tilslut til 
Agitation af nye Medlemmer. 

Efter nogle Bemærkuinger til 13e
retn ingell, bl. a. af 11urer A. An
dersen, godkendtes denne. 

Hegll skabet, der opl æst.es af For
manoen. balancerede llJed 2] O Kr. 
22 øre. Kassebeholdningen er 95 
Kr. 32 Øre og Medlemsantallet ]](i. 

Regnskahet godkendtes. 
Det afgaaende Bestyrelsesmedlem, 

Malermester S. Sørensen, genvalg
tes med Akklamation. I Stedet for 
Guldsmed F. Christensen, som ikke 
har villet modtage Genvalg, valgtes 
rroldoffieiant Anton .Jensen. 

Under "Eventuelt" drøftedes for
skellige Spørgsmaal. Blandt andet 
fremsattes den Opfattelse, at Aale-

stangning paa Søerne ikkQ burde 
tillades andre end Beboerne i Vi
borg og i Asmild Kommune - en 
Bekendtgørelse i saa Henseende 
mindedes enkelte Medlemmer i sin 
Tid at have været udstedt -, og 
at de, som stangede Aal, tilmed 
burde støtte Fiskeriets Ophjælpning 
ved at være Medlemmer af Fiske
t'iforeningen. 

Efter Generalforsamlingen ko n
stitusrede Bestyrelsen sig i et Møde 
med Malermester S. Sørensen som 
Formand, Murer A. Andersen som 
~æstformand, Skomager P. Holte
gaard som Kasserer og Sagtører 
Cad Handberg som Sekretær. 

Viborg SUts Folkeblad. 

Usædvanligt Tilfælde af 
Fiskedødelighed paa 
Grund af Iltmangel.. 

Af GunnU1' Alm. -

En medyirkellde Aarsag hertil 
maa den usædvanlige rige Bundfavua 
ogsaa være, idet denne ved sin Heu
falden og Forraadnelse bruger en 
stor Del af Bundvandets lIt, sam
tidig med at Mangelen paa Vaagel' 
og det tykke Snedække bidrager 
til at udelukke ethYert nyt Tilskud 
af I..Iuft. 

Man kan da spørge, hvorfor en 
saadan Luftmangel og og Dødelig
hed ikke optræder hver Vinter. Sva· 
ret herpaa forekommer mig at maatte 
værfl det, at vi den omtalte Vinter 
stod overfor ganske extraordinæJ'e 
Forhold der gav Anlødnillg til den 
ejendommelige langsomme og jævne 
Vandeirkulation i Søen. Under al
mindelige Forhold naaI' Vandmæng~ 
den baade i Søen og de gennem
løbende Strømme var rigelig, saa 
der . stadig var en stærk til 'fidel' 
rivende Strøm igennem Søen for~ 
maaede denne dels at holde en 
Hække Vaager aabne midt igennem 
Søen det· samtidig eftersom Isen 
udenfor tiltog i Tykkelse ledede 
Strømmen og forhindrede at den 
før omtalte omkrediiende Bevægelse 
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opstod. At Søens særlige Form og 
Til· og Afløbenes Beliggenhed i 
Forhold til hinanden ogsaa kan have 
spillet en RolJe er højst rimeli gto 
Om Linkøbings Sukkerfabrik ogsaa 
har nogen Skyld i Mang<rlen paa 
Ilt i disse Dele af Søen er det umu
ligt at afgøre. Dog forekommer 
det mil! at Aarsagen til den her 
omtalte Dødelighed hos Fiskene me· 
get vel kan forklares uden at der 
i denne Forbindelse behøver at være 
Tale om direkte Forureningsaarsager. 
Herfor taler ogsaa den Kensger
ning, at der i den søndre Del af 
Søen hvortil Adgangen af Affald 
fra Sukkerfabrikken er ligestor og 

hvor Vandet tilmed paa Grund af 
langsom Bagstrøm oft,e er ret. stag
nerende, ikke forekommer nogen 
Dødelighed. 

• • • • 

Hovedaal'sagen til denne plndse
lige Dødeliglwd blandt Fiskene i 
Hoxen Søen maa derfor nlc!ll\ til
skrives de exzeptioneIle VC'jrJig3-
og Klimaforhold. 

(Svensk Fislwri-TidsskrHl). 

Prima Djneæg og Yngel 
af' Bæk-, Ha\'- og Begnhueørrcd leve
res fra 

IUhlevæld I<'i!llkel'i pr. Vejle. 

Portions-Ørred levende saan'l som 
ispk. faas til enhver Tid. 

FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fiskedygtige Og' billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til .. lal. C.edder. Kal'.te)' og Slide)', 

Sættegarn og Toggergarn 
Ørred, (.edde)', Brasen •• ia)'pel', Sodet' og "" bo)'.'e. 

Ketschere 
til alt Brug's- og Lystfiske)'i 

• Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, 'has.ndbnndne Ruser,: 
• Sæltegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu •• 
• • l •• BINDSI.lEV. Københ~nll t'. • 

Engros It Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser lelales for slore 

Brasen, Karper, Suder, 
Aborre og Sandart. 

Afreg n in g se n des stra x efler hve rt Sal g 

Salomon & Sons, 
24, Finch Street, 

Bl'ick Lane, 
Direktør J. Salomon. London E I. 

• 
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Portions-arre.d, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk ,og øjneæg 
i alle D.'.'eclarter I~" be8. 

F'iskene afhentes i Speeialvogn pall. Sælgerens nærmeste Jernbanestation, 

---==== Kontant Betalin~. 

Ojneæu, Y nue)' J J æUefisk i alle Orredarter 
saml 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
!ilællCes. 

&}j~.j}jd81l fj)amRullur. 
relegr,-AtlL: 
Damkultur, 
Lunderslwy, 

P. 11 anHen &: P . • 7 Ø'J'(/ClVWn, 

Lunderskov. TclefoIH\dr. 
Lunderskov 4b. 

Lejrskov 16 . 

...................................................... ..................................................... . 
i ./11ir'ikerilli'J·cIMm· æ ~ c'!TisÆaiinspeÆtør, 3Ylagistez' i 
: : : : 
E lIForteJlSeJl, ~ ~ etfr. .Eøfting, ~ 
i Ve ... tUtannayade 11 i i .epÆÆes!jolmalJe 3 ~ i . . . . 
i København C. i i [/(ø6en!javll. i ............................................................................................................ 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima Djneæg, 
Yngel og S~ttefisk 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 Boulrvkkel'i (Aktieselskab) ved Rasmussen Krogh. 
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