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Indhold: 
Aarsberctning. 
Indholdsfortegnelse. 
Indbydelse til Møde angaaende Fiske

eksporten. 
Annoncer, 

Aarsberetning. 

Der er et gammelt Ord, der SI

ger: "at intet er saa galt, at det 
ikke er godt for noget", og saadan 
kan man med Sandhed sige om det 
Aar, som netop svandt. Galt og 
vanskeligt var det; men vanskelige 
'fider faar Menneskene til at an
spore sig dobbelt, faar dem til at 
gøre det umulige muligt for at kOlIi
me nogenlunde helskindet gennem 
de optaarnede Vanskeligheder. Vi 
ser saaledes de danske Smøreks
portører finde nye 1larkeder i det 
forløbne Aar, Markeder. som vi 
ikke skænkede en Tanke i Fortiden, 
fordi alt den Gang gik af sig selv, 
idet "England ganske simpelt var 
Aftager af alt vort Smør. Nu der
imod - efter Krigen - er dette 
Forhold meget forandret, fordi "Eng
land paa Grund af forskellige For
hold ikke længere formaar at af
tage Overskuddet fra vor Smørpro
duktion. Vore Smøreksportører har 

derfor være nødsagede til at ty 
andre Steder hen for at finde Af
"ætning for denne Vare, og at det 
el' lykkedes dem visel' med klare 
Tal vor nuværende høje Smørnote
ring. 

For Fiskens Vedkommende er det 
gaat>t paa ganske lignende )'yfaade, 
idet vort gamle Fiskernarked Tysk
land, paa Grund af dets elendige 
Valuta stadig svigter som Afsæt
llingsland for vor Fiskeeksport. 
I dette Tilfælde er det imidlertid 
ikke saa meget Eksportørerne som 
Ferskvandsfiskerne selv, der har 
indarbejdet Varen paa de nye Mar
keder, og da særlig paa Eng
landsmarkedet, og Grunden hertil 
rnaa formentlig søges deri, at Eks
porten af en saa forholdsvis billig 
Vare, som Fisken faktisk er, ikke 
taaler nogen Mellemhandleravance. 
Hvad Hjemmemarkedet angaar har 
det i det forløbne Aar været Saa 
nogenlunde, og efter vort Skøn kan 
ARret '1922 derfor for Frivandsli .. 
skeriets Vedkommende betegnes som 
et jævnt godt Aal'. Naar Udbyttet 
tiItrods herfor ikke ~taar fuldt paa 
Højde med Aarene før Krigen, skyl
des dette de meningsløs høje Priser 
paa alle Raavarer til Fiskeridriften, 
og altlor svimlende Omkostni!lger 
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til Fragt, Porto og Telegrafering. 
Med Hensyn til Aalefaringspørgs

maalet, saa er dette tilsyneladende 
løst, idet det er lykkede:3 at skaffe 
den nødvendige Mængde Aalefaring 
til Udsætning fra Fangststedet ved 
Bøjer Sluse. 

Angaaende Forholdende ved voro 
Damkulturer i <1.922 har vi formaaet 
den kendte 0rredopdrætter paa dette 
Omraade Smidt Nissen til at udtale 
sig. Hr. Smidt Nissen siger herom: 

Damkultmen ! 
Under den strenge Vinter i Be

gyndelsen af Aaret var der rigelig 
Efterspørgsel efter 0rredfisk og 
Karper til Priser (ispakkede) mel
lem 2-21/2 Kr. pr. @ af 0rredfisk 
og ~O-100 Øre pr. q:r; Karper. Der 
sporedes ogsaa Fremgang i Efter
spørgselen efter 0jneæg af Ørred; 
hvorimod Efterspørgselen efter Yn
gel og Sættefisk var og er frem
deles noget sløj. 

Efter Vinterens Ophør blev 
Efterspørgselen flovere end Aaret 
forud. 

Aarsagen dertil menes at være 
de forhøjede udenlandske Fragt
takster og de fortvivlede økonomi
ske Forhold i Emopa. 

For Tiden staar der mange Dam
fisk og venter paa Aftagelse.· Vin
teren vil bestemme vore Damfisks 
Skæbne. 

Nu da der er bleven Forbindelse 
med Paris over Esbjerg, gør Dam
brugene sig nogen Forhaabning om 
Handelsforbindelse med Paris i 
Vintermaa~ederne, hvis vi da er 
BaR heldige at finde solide Handel
huse der. 

Nu er den Tid kommen, hvorom 
der er varslet, at Rødspættefangsten 
vil aftage i den Grad, at Fiskerne 

ængstes for, hvad Enden skal blive. 
Der tales og skrives om, hvad der 
skal gøres fOl' at standse Rødspæt
ternes Forsvinden. En internatio
nal Sammenslutning om en Fred
ningstid for denne Fisk bliver 1I0k 
Enden paa Visen. 

Kommer denne istand, regner 
Dambrugene med en Sæson for 
Efterspørgsel efter Portiollsørredea 
ud over Vintermaanedernes Sæson, 
da denne Fisk vel nok nærmest er 
den, der kan erstatte Rødspætten. 
Forresten staar Udviklingen stille 
for Fiskeavl i Damme og lukkede 
Vande. hlgen Forbedring i Drifts
maaden og ingen Forædling af Fi
skeprodukterne, som før af mig 
hentydet til. 

Fremdeles venter vi paa Manden 
Konsulenten, med Evner og Energi 
til at føre Fiskeproduktionen fremad, 
højne denne, som al anden Avl, der' 
har udviklet sig til en Højde, som 
vist ingen eller kun faa drømte om 
for en Menneskealder tilbage. 

S. N. 

Med Hensyn til den si,lste U d-· 
taleise, som vi med velberaad Hu 
har taget med, skal vi kun bemærke, 
at vi føler os overbeviste om, at 
Udviklingen af vort Dambrug atter 
vil tage Fart, saa snart vi igen 
finder fastere, lønnende Afsætnings
steder. I Baabet om lysere 'rider 
i det kommende Aar ønsker vi vore 
Ferskvandstiskere et 

!jlædeligt 8Vplaal'. 
Red. 
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Indbydelse 
til 

F u r h a Il d l i n g s· E III n e: 

))Opretlelse ,II' en Cenlr'alurgnnisation 

for Ek:iJlort nI' Fisk Iii nye :\larkeder.'( 

Møde angaaende Fiskeeksporten. P. U. Y. 

T Henhold til en af »Eksportudvalget 

f'or Fiskeri og Fiskehandel« i et l\1øde 

dcn 15. ds, vedt,lgen Beslutning indhy

der man herved Fiskeeksportørerne 

sam t lkpræsentan ter for Andelsliske

salgsforeningerne snavel i Jylland SOlll 

paa Øemc til et Møde, ~om agtes afholdt 

Lør(la~ den 13 .• Jalluar 1923, Kl. 
3 Eftm(l. i Hotel Vietol·ia,Vell. 
«lel'MjtRtle, I'redet'icia Illed følgende , 

M. C. JENSE~, 

Prima 8jneæg og Yngel 
al' Bæk-:~ Ha\'- og Hegnhueol'red leve
res fra 

Kildevæld .'iskel'i pr, Yejle. 

Portions·Ørred levende S!lfWel som 
ispl<. fans lil enhver Tid, 

Averter i Medlemsblade11 

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

i FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER 
• • • • • • • • • • • • • • 

levet'es mest fisked,'gtige og billigst efter Deres Bestilling, 

Vaad og Ruser 
til Aal. C.edder. Ral'l,er og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred. Oetlder. BI'asen. Karl,er. Suder og Abort'e. 

Ketschere 
til alt Brugs- og Lystfiskeri 

• • • • • • • • • 
Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundue Ruser,: 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
N. I'Rsanvej 13'2'. I., BINJ)SI.EV. Kobenlun'll 1<'. : 

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

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder I 
- 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 ve r t ti 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 alle Ørredarter købes. 

Fiskene afh~ntes iSpecialvogn paa Sælgerens nærmeste Jembanestalion. 

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

Ojlfeæo, Yngel 00 Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dD~8d8K f/) am Kultur. 
TclcW'·-Adl'. : 
Damkultur, 
Lunderslw\' . 

P. 11ansen &; P. Jørf/en8en, 
Lunderskov, Telefon-Adr. 

Lundcrslwv 48. 
Lejrskov 16. 

...................................................... ..................................................... . 
~ pTiskeridl'reldø'l' ~ ~ (j1isÆel"iinspeÆtøl", 8tiagistel" ~ 

Af'orlellSeJt, ~ ~ efjr, 1!øfting) ~ 
JTestm,annagade 1, ~ i J:pÆÆesljolmal/e 3 8l, i . . . 

• Københamt C. i i lJ(ø6enljaVll. E ............................................................................................................. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr Lunderskov. 

tilbyder prima øjneæg, 
Yngel og Sættefisk af 

Bæk-, Kilde- og Regnbueørred 
samt Sættefisk af 

Karper og Suder 
til billigste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt i Sar" fI'll;(lrvkkeri (Aktieselskab) ved Rasmusseu Krollh. 
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Indhold: 
Hvorledes en Mand kan trække en 

Baad imod Strømmen. 
Fortegnelse over de anerkendte Man-

datarer ved )) H alles ,centrales« i Paris. 
Fiskemarkedet. 
Literatur. 
Lidt Karpefiskeri. 
Naar Laksen er paa Vandring. 
Mindre Meddelelser., 
Annoncer. 

Hvorledes en Mand kan 
trække en Baad imod 

Strømmen. 
I Vande, hvor det ikke er godt at 

komme til at ro, men hvor man 
kan komme til at gaa langs med 
Bredden, el' det ikke svært at trække 
en Ball.d frem, naar man er to. Den 
ene trækker saa i Fanglinen, me
dens den anden med en Stang hol· 
der Baaden fra Land, samtidig med 
at han skyder paa. Svensk Fiske
riblad giver i sit Hefte 6 for 
1922 en Beshivelse af, hvorledes en 
enkelt Mand skal forholde sig un
der saadanne Omstændigheder. -
Meddelelsen er taget fra Allgem. 
Fisch .• Zeitung, hvor R. Harrer giver 
følgende Anvisning: 

Manden anbringer en Trækline for 
og en anden agter, den sidste er 

den længste. Linernes Længde af
passes saaledes, at Manden kommer 
til at gaa omtrent i Højde med 
Baadens, Forende. 

Principet er saatedes omtrent det 
samme som ved den saakaldte "Ut
ter". Det rindende Va'nd bidrager 
ved sit Tryk mod Baadsiden til at 
holde Baaden fra Lalld. Det gæl
der kun om at afpasse Linerne saa
ledes, at BaRden ikke skærer ud 
fra Land mere end nødvendigt; thi 
ellers kommer mnn til at anvende 

for megen Trækkekraft. T. E. 

Fortegnelse over de 
anerkenede Mandatarer· 
ved "Halles Centrales" 

i Paris. 
Pavillion IX 

Bony, Dorillau & Comte 
ChantreIle 
Patry 
Buisson & Sindt 
Cordonnie'r 
Saviard 
Provoost 
Hecquet 

• Befuldmægtige. 
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Hannequin 
Raineau 
IJecomte & Savelsbergh 
Dodier et LOllichon 
Picot 
MontagIH~-Rey 

Brayant 
Bouveur A. & P. 
DePindray 
Baillet Pierre 
Vernerey & Lef6vre 
Trocme 
More au 
Lassagne & Tuvee 
Gamier 
Bouche & Fils 
Giraux 
Grosperrin & Meuuier 
Duchemmay 
Aubry 
Guin & Guillemin 
Ricard & Notin 
Laurant & Lefevre 
Ferin 
Beauvoix 
Bourgeois & Grossetete 
Marechaux & Courage 

Pavillion XI 
Serr & Co 
Perrey 
Dislaire 
Jehanno & Yard 
Boisard 
Quenehen 
Baron 
Dacquet 
Dorange et Raude 
Baelens & VauzeIle 
Menu & Fournel 
Baude, 
Mareq & Ozanne 
Dubuisson 
Matherat 
GiIlot & Leveill6 
Coubel 

Mulard, Mauc1air & Martin 
Bellat 
Midy 
Messin 
I,efebvre 
DenbreviIIe 
Xenard 
Asseline & CharbonueHu 
Jacq & :'Ililliner 
Huneau 
Baill e Freres 

.Teabrnaire Fils & Levergeois 

Hivet, Chatellain &; Gallet 
Huysseune & Gossal't 
Bouville, Degnine & Sauguet 
Baader & Co. 
DecoureIle & Limosin 
Thibault. 

.Fiskemarked et. 
London. 10. Januar 1923: 

Brasen 6 d.-9 d. Pundet. 
Gedder 6 d.-S d. 
Aborre 4 d.-5 d. 

København. 
Gamnlelstrand i Ugen fra 

fifl 1923: 
En gl'OS En detail pr. 1'11\. 

AaI 2,20 2,60 
Ørred 3,00 4,00 
Laks 4,00 5,00 

Literatur. 
Acn'bogen for "den danske Fisker

jlaadell 1923 er udkommen paa J;~n
gelsen og Schrøders Forlag og som 
sædvanlig redigeret af Fiskeridirek-
tør Mortensen. . 

Bogen er en fortrinlig, ja man' 
kan godt sige uundværlig Haandbog 
for alle Salhandsfiskere, ogsaa for 
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FerskvandsfiskerIle indeholder den 
adskelligt 'af Interesse, saasom Lov
givning om Ferskvandsfiskeri, Jagt
loven o. s. v. 

Et nyt Værk fra Sø og Aa af Dr. 
C. Wesenberg-Lund er udkommen i 
1!J22. Det er ligesom sine Forgæn
gere "Fra Mark og Skov" og "In
sektlivet i ferske Vande" overmaade 
interessant. 

"Fra Sø og Aa" gemmer i sine 
137 Sider saamange vi dunderlige 
Ting om Dyr og Planter i vorei5øer 
og Aner, ja selv i vore smaa Vand
pytter i Mark og Skov, at Læseren 
aldeles ikke behøver at være Viden
skabsmand for at blive interessel'et, 
men alle som har øje og Øre for 
Naturens Hemmeligheder og som 
elsket' sit Lands Fauna og Flora, 
vil have stort Udbytte og megen 
Glæde af at læse denne Bog, som 
ikke alene vidner om dyb videnska
belig J'orstaaelse, llWll tillige om, 
at dens Forfatter nærer en varm og 
trofast Kærlighed til vort Fædreland. 
Et Vidnesbyrd herom er ogsaa Dl'. 
W·L.s Indlæg om, saa vidt mulig 
at bevare vort Land i den Skikkelse, 
hvori vi hal' faaet overleveret det 
fra Naturens Haand. 

H. W-L. kæmper imod, ligesom 
alle Naturvenner iøvrigt, at Dan
mark bliver altfor kultiveret, saa
ledes at hver slyngende Aa regule
res, hvert Vandhul fyldes og hver 
Tørvegrav pløjes til, samtidig med 
at Van dstandene i vore Søer sænkes 
saa vidt det er gørlig, altsammen 
for at faa den mest mulige Jord 
under Plov. Tilsyneladende er det 
saa uendelig naturligt, at Mennesket 
gør sig Jorden underdanig for at 
ba det størst mulige Udbytte deraf, 
man maa kun under denne Stræben 
stadig holde sig for øje, at 

man ikke samtidig ødelægger sit 
Lands Natur, thi gør man det, byg
ger man ikke op, men river ned 
istedet for. 

Til Oplysning og til Forstaaelse 
af, hvad der ødelægges og hvormeget 
der rives istykker ved en saadan 
Fremfærd er Dr. Wesenberg-Lunds 
nye Bog "Fra Sø og Aa" en ud
mæl'klilt Illustration. 

Red. 

Lidt Karpefiskeri. 

Beretningen om den store Karpe. 
SOIli kom paa det tørre ved Frede
riksdal Sluse, faar mig til at enrin
dre en Karpedam i en fynsk Herre
gaardshave. Dammen var ikke sær
lig stor, men stor nok til at give 
en gammel talrig Karpefamilie be
hageligt Ophold. Der var dejligt 
klart Vand, hvorigennem man skim
tede et tykt Tæppe af lave Vand
planter, og her og der skød Aakan
der sig op derfra. Der var Tilløb 
fra en Kilde, og ved Bredden stod 
et stort Kirsebærtræ, som i Bærti
dcu dryssede Dessert ned til Fiskene. 
Oftest holdt Karperne sig skjult i 
Urskoven pas. Bunden, men paa 
varme Sommerdage lod de sig se i 
Overfladen. Det kunde være Fyre 
paa indtil 5 '{t. Større saa jeg 
dem i alt Fald ikke. 

Det var en saadan .Julidag for 
nogle Aar side'n, .at Jeg forsøgte 
min Lykke og min Fiskestang paa 
Karperne. At det lykkedes mig at 
fange to. og brække min tynde Ør
redline paa den tredie, skyldtes dels 
min Værts fortræffelige Honningka
ger (med Korender), dels et lille 
Trick, som Tilfældet lærte mig. 
- Aldrig før havde jeg faaet en 
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Karpe til at bide; men jeg gik til 
det alvorlige Arbejde med Hovedet 
fuldt af Belæring fra Mr. Bicker
dyke, TIeintz og andre Lærde og 
med det beste Haab. Jeg vidste, 
at forskellig Slags Meldej, Grød, 
Brød, Kartofler, god lagret Schwei· 
zerost (dog ikke Hullerne), Orm 
Grønær1er og andre Grøntsager var 
fortræffelig Madding, blot man valgte 
det rette. Størst Tiltro havde jeg 
vel nok til' et delikat og appetit
vækkende Pulver, som jeg uden 1\e
cept havde oVI~rtalt Børgesen til at 
overlade mig for 25 øre. - Det 
nyttede mig aJtsammen ingenting. 
Værst var det med det fine Pulver, 
naar det, som den tyske Opskrift 
bød, æitedes med Vand. Det hang 
ved alt, hvad det kom i Berøring 

'med, i lange Traade, mange Gange 
værre end Fiske lim. Blot vilde det 
ikke sidde paa en Krog. Min an
den Madding gik til Bunds med 
Krogen, medens de dejligste fede 
Karper laa og saa dovne ud i Over
fladen. Bundfiskeri efter sky Kar
per er vanskeligt, forbandet van
skeligt, mener jeg. Floddet giver 
sjældent tilstrækkelig Vejledning, 
og Karpen aner straks l'raad og 
spytter ud. Kan man se Fisken, er 
det lettere. 

Naa, - da jeg havde fisket no
get og ikke fisket II aget, blev jeg 
kaldt op til The. Og til Theen var 
der Honningkage (med Korender). 
Honningkage! Havde jeg ikke en
gang tidligere læst hos de Lærde, 
maaske endda hos salig hak \Val
ton, at Karper elsker Honning? 
Jeg tiggede et Par tykke Skiver og 
vendte med nyt Haab tilbage til 
Dammen. Der stod de fede Fisk 
stadig i Overfladen. Jeg hev nogle 
Brokker af Honningkagen ud til 

dem, og Kagen blev øjeblikkelig 
ædt. Karpeme tog Stykker paa 
næsten en Kvarttomme. blot Kagen 
flød paR Vandet. Saa kom der et 
med Krog i, og en fin Gutline bagi. 
En Karpe nærmede sig, men nej. 
Den saa lidt paa Bidden, svømmede 
engang omkring den, følte derved 
Linen og sejlede bort i det gemyt
lige Luntetrav, som ligger saa godt 
for Karpefamilien. Dette sørgelige 
Optrin gentog sig flere Gang'e, 
mange Gange. og jeg var ved at 
tabe Modet. MaRske val' det ved 
et utaalmodigt Ryk, jeg korn til 
,trække Gutforfauget henover et Aa
kalldeblad, !lIlaledes, at Bladet dæk
kede Gunen og- Honningkage-Mad
dingen (med Korender) laa op til 
Blaclkanten. Atter kom en Karpe, saa 
lidt paR Honningkagen (og Kon\[}
derne) - og tog den i et Sug 
med Krog, KOl'ender og det hele! 
Et Minut efter Landingen sad den 
n.æste Karpe, som den første 3-4 
Pund er, yed Hjælp af et nyt Aa
klUldeblad paa Krogen, og snart 
efter var en tredje og større i 
samIlle Situfition. Men denne tredje 
- jeg skal ikke udpensle denne 
triste Begivenhed nærmere - stak 
af lIIed a Alen Line efter sig, og 
et mislykket Indfangningsforsøg fra 
en Pram ødelagde Chancerne for 
mere Fiskeri den Aften. 

Man kan altsaa fange snu Karper 
i Overfladen med Honningkage (med 
Korender). Fiskeribøger taler kun 
om Bundfiskeri, og det er svært, 
forbandet svært, mener nu jeg. 

K. U. 
(Lystfisker i-Tidende). 



Ferskvandsfiskeriblaclet 

N aar Laksen er paa 
Vandring. 

Smaa Billeder fra Nordland. 

N aar VI kommer hen j .Juli M aa
ned, begynder Laksen først at gaa 
op i Elvene i Nordnorge. Saa 
kommer den ind ft'a Havet i stol'e 
Stimer og fordeler sig i Elve og 
Bække, gaal' op i Vandene sall, langt, 
den kan komme og synes at være 
vel tilfreds, llaar den oppe i de 
rummelige Vande sprætter og hop
per for rigtig at vise, hvilken Kraft· 
karl den nu en Gang er. 

Der el' ligesom en vil:! Orden i 
denne Laksens Fordeling i de for
skellige Vanddrag. Er Vanddragene 
smaa og lidt vandførende, er og
sall, den Laks, som søger op der, 
smaa; er Vanddragene store og me
get valldførende,saa er Laksen stor. 
Her ude i Vesteraalen, hvor der 
knn er 0er, bliver Vanddragene 
gerne smaa, og som en Følge heraf 
kommer de fangede Laks sjældent 
op i en større Vægt en l kg. Fra 
5 til 7 kg er det almindelige, naar 
man skal tale om Maksimum. Hol
der vi os til 3 kg, da kommer vi 
Gennemsnittet mermest. 

Den Elv eller rettere Bæk, jeg 
bavde Anledning til at se Fisken i 
iaar, er ganske kOl t, ca. 2,5 km lang, 
og pall, denne Strækning stiger den 
kun 13 m; men deD el' ganske in
teressant alligevel. Først er der et 
lille Fald nede ved Søen, som den 
opgaaende Fisk. skal passere, saa 
kommer den op i en lille Sø, som 
for det meste er overgroet med 
Siv. Søens Bund besiaar af fint 
Sand med et Utal af Tanglopper 
(Gammarus pulex). 

Foruden denne Ørredens Ynd
lingsføde findes der ogsaa Muslin
ger og anden god Mad, saa der 
vrimlet, praktisk talt af almindelige 
Ørreder i denne lille Sø. Der er 
nemlig nogle dyLe Huller, hvor Ør
reden kan holde til, naar Vinteren 
og Isen for Alvor kommer, };~ll 

stOl' Del af Fisken gaar ogsaa op . 
i det ovenforliggende store og dybe 

meget dybe Vand, Fra denne 
lille nedre Sø gaar der en temme
lig bred Elv til en ovenfor liggende 
Sø . ollltren~ paa samme Størrelse! 
som den nederste, og her ved den 
øvre Sø begynder Elven opover til 
selve Storvandet. En typisk Lakse
og Ørred elv med stenede Fald og 
dybe Huller og Bugter. Dog ikke 
saa dyb, at man ikke kan se Fisken, 
Fn . sas.dan Elver ganske anderle
des interessant end disse store, dybe 
og rigt vandførende Elve, hvor man 
intet ser af Bundens Liv, kun en 
Fisk som apI'inger nu og da. 

Da vi kom til dette Vanddrag, 
som foran er skildret, en Lørdag 
}1~ftermiddag i Slutningen af Juli 
ifjor, var vi ikke lidt spændte paa, 
om Fisken var begyndt. at gaa op. 
Efter en hurtig Kaffepause gik tre 
af Kammeraterne ned ad Elven, me
dens de andre to forsøgte sig hø
jere op. Jens var selvfølgelig med 
os to El vfiskere, han ved paa en 
Prik, hvor den store Fisk staar, Ilaar 
den tager sig en H vil l Elven, for
inden den gaar op i det store 
Vand. 

Da vi var kommen ned til Elvel.l, 
listede vi os ganske sagte Ded til 
Faldet, hvo.r:fra Vandet glider ud i 
et større HuL Bunden bestaar af 
brun Sand, og i en Grube, som 
Strømmen ha,. gravet, staar en otte 
-ni Fisk. Vi ser de blaa Rygge 
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og de hvide Mundviger for hver 
Gang den aander. Vi bliver helt høj
tidelige, som vi staar der og ser paa 
den lille Stime, som staar der Side 
om Side med Hovederne mod Strøm
men. Jeg allslaar de to støl'ste til 
7 kg og de mindre til en 2-3 kg. 
Jo, det var nok værd at se paa, 
men at faa dem paa Krogen, det 
bliver nok værre. Vi staar længe 
og ser paa dem,c urørlig stille staar 
de, nøjagtig paa den samme Plet. 
De ser ikke ud til at væ['e bange, 
thi de staar lige rolige, om vi ogsaa ' 
gaar helt ned til Bredden, Jens 
prøver at lægge Maddingen lige 
foran deres Mund fOl' at faa listet 
den ind i en eller anden, men nej 

tak, de spytt!'lr den ud igen. 
Fluerne s-ejler saa slllukt paa Strøm
mell, lige over deres Hoveder, lllen 
ingen hævel' sig for at tage dem. 
Det er helt velgørende at se en 
saadan Flegma og Ito i vor tra de 
Tid, hvor der ellers er saa meget 
Slagsmaal om Brødet. Nej, de 
Karle, som staar her, el' netop 
kommet fra det store Hav, der el' 
der Mad i Overflod, og skulde de 
føle Trang til at sluge Oli Flue af 
saa tvivlsom en OpriJlgelse som en 
Silver Doktor, nej tak! 

Her stod vi - og der stod Fi
skene, lige saa lidt lystne cfter at 
bytte deres Element med os ~ 
som vi med dem. Tænderne løb i 
Vaud, det skal blive dejlig at faa 
kogt Laks til Aftensmad, frisk Laks, 
lige kommen op af Søen 1 Og saa 
nær vi val' dem, men alligevel saa 
fjernt. 

Henn. Fjeldbe1·.q. 
(Fortsættes). 

l:\orsk Jæger- og Fiskeriforenings 
Tidsskrift.) 

~Iindre ~leddelelser. 

Ørreder som Vejrprofet. 
Bodensøfiskerne meddeler ifølge 

Fischerei Zeitung, at Ørrederne først 
legede hen i Decembe[' ifjor; under 
almindelige Forhold leger de ellers 
meget tidligere. Grunden til dette 
paafaldende sene Tidspunkt for Ør
redens Leg sidste Efteraar, menel' 
man staar i Forbindelse med, at 
Vint.eren skal blive ualmindelig mild 
iaar. 

Fiskerimassan i Goteborg. 
Tiden for Fiskerimassan under 

Udstillinger i G6teborg i indevæ
rende Aar er bestemt til 8-15. Juli. 

iFr,ln Skog ot'k Sj,,.. 

En Fiskerimassa i Halsingborg. 
tænkes afholdt i Dagene fra 2G. til 
29. April 1023, under Forudsæt
Iling af, at de økonomiske Garantier 
kan ordnes paa tilfredsstiilende 
l\laade. 

Hensigten med disse Fiskerimes
ser er at føre Sælgere og Købere, 
Producenter og l{ onsumenter sam
men, samt gennem Foredrag og 
Møder søge at højne Interessen for 
Fiskerierhvervet, og forbedre Mu
ligheden for Afsætningen af Fiske
riets Produkter. 

(Svensk Fisket·l-Tidsskrifl). 

Fiskerikursus ved Forstakademiet 
Hann-:\Iiinder. 

I Ilagene fra 23. 25. Oktober af
holdt Hr. Geheimerat, Professor, 
Dr. P. Schiemenz for Landsanstal· 
ten for Fiskeri i Friederichshagen 
i den forstlige Højskole ved Hann
Munden, et gratis Fiskerikursus. Fo
relæsningen fandt. Sted i det zoolo· 

. giske Audito~ium. 
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Mandagen lIen 23. Oktober hold. i 

tes Forelæsning over "Fiskene og 
deres Levebetingelser i de forskel
lige Fiskevande". 

Tirsdag den 24. Oktober "Fiske
ribedrift i de forskellige Fiskevande" . 
Onsdag den 25. Oktober: Den kun
stige Fiskeavl, Fiskesygdemme og 
FiskedødeJighed. 

(Fiscllerci-Zei tung). 

Forpagtning. 
Soblink Damkultur med eneslaaende 

gode Vilkaar med. liIh:Jrende ca. 20 
Tdr. Land Agerhrug og gode Bygnin
ger, kan faas i FOI'pagtning paa gode 
Betingelser. 

.'enswa .. k, 
Graa~ten poste restante. 

Prima 8jneæg og Yngel 
al' Bæk-, Hay- og Regnhueørred leye
res fra 

Kildevæltl t'iskerl pr. Vejle. 
PorUons-Ørred le\'ende saavel som 

ispk. faas lil enhver Tid. 
·1'IIII'llll,I'III-"'I"""I""I"III'II"""I,I'_1,1,.1""'111'1 

Averter i Medlemsblade1! 
IIII 1111,1"'1'111" t.II'III'. 11'( f "(IJI II' J .'II"IIII'r. I t 1""4 

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

i F ÆRDIGMON'TEREDE FISKEREDSKABER ! 
- -_ leveres mest fisked.,rgtige og billigst efter Deres Bestilling. _ . -: Vaad og Ruser : 
- -: til Aal. (.edder. Ka.'per og Suder. : 

: Sættegarn og Toggergarn : 
: til Ørr~d. (':edder. Brasen. Karl_e.', Suder og A borre. : - . : Ketschere : 
: til alt Brugs- og Lystfiskeri : . -: Fra Laget' sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser,: 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
: N. t'slilanve,' 137. l" BINDSI ... E,T. København t .. : - . -•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Engros It 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, 

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. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dJjrUJjdsll fl)amllultur. 
felegl'.-Adr. : 
Os lUk ultur, 
Lunderslwy. 

P. Hansen ,(;- P. Jørflcnsen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

Lunderskov 48. 
Lejrskov 16. 

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

Ferskvandsfisk 
Lax • ørreder· Gjedder • Brasen 

Aborre o. s. v. 
købes altid' og afregnes med høJeste J)agsl,ris. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i S t e n s e n, 
Fiskeeksport. Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyder I,rima ø.jneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
og' Regnbueørred salUt Sættefisk af' Kal'per og Suder 

. til billi gste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt iSor .. n"gtrvkkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Kroll:h. 



Ferskvandsfiskeribladet 
Ferskvandsfiskeriforening~ns Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor: Dr. phil. Hoffmeyer, Sorø. 1 elefon 24. 

Indllleldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret ellel' til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskontingent 6 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 

Nr. 3. 1. Feb.'ua.'o 

Bestillinger paa 

Aalefaring 
fra Højer Sluse i Sønderjylland 

modtages af 

Indboid: 
Linefiskeri. 
Fiskemarkedet. 
Skrikes Stiftelse. 
Naar Laksen er paa Vandring. 
Mindre Meddelelser. 
Annoncer. 

Linefiskeri. 
(Fra ))Fiske och Fiskevilrd« nv Nordqvist oeh 

Schager). 

Fra urgamle Tider var Fiskeriet 
med Line kendt. Skønt det egent
lig tilhører Erhvervsfiskerne, bru
ges det dog ogsaa af alle Lystfi
skere i Sverigs Land. Det er jo 
en forholdsvis Jet ?\h,ade at tiske 
paa, som ofte giver godt og tillige 
er ret afvekslende, d a de fleste Fersk· 
vandsfisk bider paa den. Til dette 

Redaktionen. 

Fiskeri horer Line med eller uden 
Flaad, samt Tavser, Krog, Madding, 
Mærker. 

Det dobbelt vundne Bon1uldsgarn 
i passende Tykkelse kan anbefales 
som det bedste baade i ferskt og 
brakt Vand, da det staar sig bed re 
end Hørgarn mod Vandets og BUlld
dyrenes skadt>lige Indvirkninger og 
desuden er megpt bill igere. Før 
det anvendes bør det farves, eller 
svagt tjæres eller beilandles med 
Imprægneril1gsfarve. Linen opbeva
res bedst paa de saakaldte Klem
mer, og naar de skal bruges kan 
man enten ndsætte Krogene med 
Maddingen direkte fra [{lemmerne 
eller lægge Linen pall, de saakaldte 
Bakker. 

Til Tavsen anvendes samme Slags 
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Garn kun noget finere. Den lake
rede engelske Limerickkrog er bedst 
i Ferskvand, den fortinnede Krog, 
bedst i Brakvand. De fleste Er
hvervsfiskere bruger den fladslaaene 
Krog, medens Amatørfiskerne fore
trækker Kroge med 0je, da disse 
er lAttere 8:t anbringe paa Tavsen. 
De førstnævnte er imidlertid i alle 
Henseender bedre og giver ogsaa 
flere Fisk. 

Paa ae almindelige Liner er Tav
serne c. 1 Meter lange og'anhragte 
med en Dobbeltknude paa Linen i 
en Afstand af fra 2 til 3 Meter. -
lt;n Dobbeltknude er absolut nødven
dig for at Tavsen ikke skal kunne 
løbe paa Linen. 

Under Forudsætning af fornuftigt 
Indkøb kan man faa saadanne Li
ner til en forhoJ dsvis billig Pris. -
Beregnet efter 100 Kroge skal den 
koste omtrent som angivet i det 
følgende: Ih kg Bomuldsgarn, 15 
traadigt No. 12 a Midilelpris Kr. 
3: - 75 0re, 60 gr. Bomuldsgarn, 
12 traadigt No. 12, a Middt'lpris 
Kr. 3: -, 180re, 100 Stk. Li~e
riek Kroge, cirka 50 0re. Summa 
Kr. 1,43. 

Hertil kommer saa Bekostningen 
ved Bakkerne, som man dog Jet 
selv kan forfærdige. Erhvervsfi
skerne, Bom anvender store Partier 
af saavel Garn som Kroge, kunde 
beregne væsentlig billigere Parti
priser. Til Ma.dding anvendes døde 
eller levende Smaafisk af alle Slags, 
afskaarne Fiskestumper, Regnorm, 
Krebsehaler o. s., v., altsammen af
hængig af, hvilke Fiskeslags man 
vil søge at lokke paa Kroge!!. Med 
Undtagelse af Sandartlinen sker 
Udlægningen gerne sent om Afte
nen og Optagelsen straks ved So
lens Opgang. Ved intet andet Fi-

skeri gælder som her det gamle 
Ordsprog: "Morgenstund har Guld 
i Mund". Bedst er det, naar Li
nens BegyndE';)f1e og Slutning kan 
gøres fast \led Land saa usynligt 
som muligt. - Hvis dette ikke er 
Tilfældet maa man anbringe tyde
lige, store Flaad ved r;;nderne af 
Linen, saa man let kan finde den. 
Aborrelinen, pall. hvilken fanges 
baade Brasen, Gedde, Sandart, Fersk. 
vandskvabbe og Aal, lægges fra Mid
sommertid til Slutningen af Okto
ber. Dertil anvendes 12 - eller 
15 traadigt Garn No. 12 med 9 traa
dige Tavser og Krog No. 2. Mad
dingen hertil er Regnorm eller Styk
ker af Smaafisk. Som levende 
Madding benyttes Løjen og Elrit
zen. Krogen anbringes forsigtig i 
Smaafiskens Ryg, saa at Rygraden 
ikke beskadiges. 

Abborrelinen plejer at give sær
lig godt Udbytte i August Maaned, 
naar den udlægges paa og omkring 
Stengrunde. 

Aalelinen ligner ganske den fore
gaaende, men iægges hovedsagelig 
for Fangst af Aal, hvorfor Udlæg
ninge'll sker ved Mørkets Frembrud. 
Den agnes lOed Regnorml!<), med 
Løjer eller smaa Skaller. Ved Mid
sommertid lægger man Linen saa 
nær ved I,and som muligt, ogsaa 
indenfor Bevoksningen, hvor saa
dant er muligt. Jo længere man 
kommer frem paa Høsten, paa de
sto dybere Vand anbringes Linen. 
Ket~er benyttes til at optage Aalen 
med, hvorved det er af Vigtighed, 
at man med Ketseren søger Aalens 
Hoved og ikke aens Hale. 

BmsenUnen adskiller sig kun fra de 
foregaaende ved at den holdes fly-

kan kun anbefales, hvis man vil 
fange Smaaaal. Red. 
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dende ved Hjælp af smaa Korldlaad, 
som anbringes paa Linen over hver
anden eller hvertredje Krog. Regn
orm, rigtig paasat, er den bedste 
Madding. Linen læggos i Slutnin
gen af Juni samt i .Juli Maaned paa 
temmelig dybt Vand, senere hen 
paa noget grundere. Efter stor
mende Vejr er de bedste Steder 
der, h,or Paalandsvinden staar paa, 
da Brasen lader sig drive med Vin
den. Linen efterses meget tidligt 
om Morgenen, og Ketser benyttes 
ved Optagningen, da Brasen er me
get løs i Munden. 

Line lU E angst af Ferskvands
kvabbe. Hertil kan bruges den al
mindelige Abborreline. Den udlæg
ges tidligt mulig efterat Isen er 
brudt op. Den bedste Madding er 
smaa Aborre, som paa denne Aars
tid kan fanges ved Grundene, samt 
Skalle eller Løje. 

Geddelinen maa være af stærkere 
Materiale end de nævnte Liner. Det 
15-traadige Bomuldsgarn til Line 
og 12-traadigt til Tavser turde dog 
være tilstrækkeligt stærkt. Tav
serne tages 11-12 Meter lange. 
Til Kroge anvendes Nr. 5. Til Mad
ding kan bl'uges Skalle og undta
gelsesvis Aborre. 

Linen flaaddes med Kork mellem 
hver Krug og bør ikke have mere 
end 20 Kroge med ca. 15 Meters 
Afstand fra hverandre. Den første 
GeddeIine udlægges langs Rørkan
ten under eller kort efter Skallens 
Leg, paa den Tid er Gedderne sær
lig glubske, hvorfor man maa paase, 
at Linen ikke lægges for spændt, 
da den saa fisker daarligere. Hen 
paa Sommeren maa Geddelinen hvile, 
da det paa den Tid er vanskeligt 
at holde Maddingen levende. I 
August og Septem ber og særlig lige 

op under Islægningen plejer Gedde
linen at give det bedste Resultat, 
hvilket ofte har til Følge, at den til 
sidst bliver liggende under Isen. 

Sandartlinen er ligesom Aborre
linen og lægges paa dybere eller 
grundere Vand, alt eftersom San
darten staar. Man plejer ikke at 
lægge den første Line ud før et 
Stykke ind i Juni. Senere lægges 
Lillen paa dybere Vande. Som Mad
ding benyttes Skalle og Løje. Li
nen lægges i Almindelighed om Af
tenen og efterses om Morgenen. l 
Miilaren lægger man den naarsom
helst paa Dagen, og lader den ligge 
ude tre til fire Timer. 

(Fiskerierna ). 

:Fisl{emarkedet. 
E. L. Salomonsen og Co. med

deler den 24. Januar om Priserne 
paa Markedet i 

IJondon. 
Brasen (; d.-9 d. pr. eng. Pund. 
Gedder 6 d.-9 d. 
Aborre 3 d.- 5 d. 

Køltenhavn i Ugen fl'a 15/1 til 20/1. 
Gammelstrand. 

En gros En detail 
Aal 2, l O 2,60 
Laks 4,00 5,00 
Ørred 2,50 3,00 
Gedder 2,50 3,00 

(Dansk Fiskeritidende). 

Skrikes Stiftelse. 
Til Fremme af dansk Fersk· 

vandsfiskeri har Skrikes Stiftelse 
bevilget Ferskvand8fiskeriforenin
gen 300 Kr. indeværende Aar. 
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For den Forstaaelse, der derigen
nem er vist Foreningens Arbejde, 
er vi Stiftelsen meget taknemlige. 

Red. 

Naar Laksen er paa 
Vandring. 

Smaa Billeder fra Nordiand. 

(Fortsat). 

Vi blev enige om, at gaa fra dem 
en Stund, og saa prøve igen, saa 
vi kom lidt læng~re hpn paa Efter
middagen. -- I vort stille Sind haa
bl'de vi ogsaa, at de andre som fis
kede højpre oppe, skulde have faaet 
noget. Men den gamle Læresæt
ning, at pn i Haandpn er bedre end 
ti paa Taget, bekræftede sig ogsaa 
hPI'. To bitte smaa Højer var hele 
Re,mltatet. 

IJptte begyndte at blive kritisk 
!lynlps vi, Fisk i Vandet, Fisk i EI
vml, Masser af Fisk, men ingen i 
Gryden. Jpns bliver det saa over
draget at 8kaffe Fisk,. han fOl'svin
der i Tusmørket, og ikke længe ef
ter kommer han tilba,q:e med fem 
sprælIl'nde Fisk, hvoraf den største 
vl-'jede nærved fem kg. "Naa, bed 
dl'u nu?" spørger vi i Kor. ".T a," 
f'varede Jens, "IIU har han Lyst paa 
Mad". Og medt'ns KOKkt'n tager 
fat pl1a at rpnse Fisken og laver 

,8ig lil at koge, tagt'r Rpsten af Føl
get Baaden og frister Fisken oppe 
i det øvre Vand endnu en Gang. 
Og n u gaar det bedre. N oget stort 
Fiskeri bliver det dog ikke, men 
do~slla mpget, at der ogsaa bliver 
lidt at fylde i Gryden ad den Kant. 

Lørdagskvælden er begyndt. So
len har skJult sig bag StrQnas Top. 

men den lyser paa Middagstinden 
hele Natten. Nede i vor Dal bli
ver det som en Slags violet Tus
mørke, et Tusmørke, skønt Solen 
er oppe, som el' typisk for den nord. 
norske Sommernat. 

Laksen staar paa Bordet, rød og 
frisk, som kun en nyfisket Laks kan 
være, Kartofler og nysmeltet Smør, 
en Flaske Burgunder og hvad kan 
Du saa forlange mere? Piberne tæn
des efter dette lukulliske Maaltid, 
Kaffen serveres i fri Luft, og hvis 
.Myggene ikke var til, saa maatte 
dette være Paradiset pall. Jorden. 
Men, maa man have noget som holder 
os bundne til Jorden, ellers vilde vi 
flyve altfor højt. Solen drejer mere 
og mere j Nordøst, den begynder 
all erede at sende noget af sit Lys 
op igennem Dalen til 08. Oe vio
lette Farver forsvinder for det hvid
gule Lys, Klokken er henimod 12 
Nat. Om ikke ret længe ser vi 
det glødende Midnatssoløje mellem 
nogle Skyer lavt i Nord over Lang
øyas Fjeld, Det brænder og glø
der i Skyerne, og der danner sig 
et Perspektiv g('}mem Skyvæggen, 
som kun den kan tænke sig, 
som har spt det. Det er ialtfald 
umuligt at beskrive den Symfoni af 
Farver, som den nordnorske Som
mernat kan fremtrylle, og den, so;n 
ikke har set det før, bliver staa
ende i stum Forbavselse. 

Det er Dagen som sover i Rosen
drømme, og man har næsten ondt 
af at berøve en Fisk Livet i en slig 
Midnatsstund, hvor alt er ligesom 
forklaret. Et Par Ryper slaar ned 
paa en stor Sten lige ved os. -
Ve sidder der henne i Midnatsso
lens Glans saa spændstige og stramme, 
som om de var tegnede. Vi lokker 
for dem, og de karrer og svarer 
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med mange forunderlige Lyde og sære 
Fagter. Ørred og Kildeørred be
væger sig dovent i Vandet, og først 
nu fo;-staar vi, hvo·r megen Fisk der 
er i disse Vande. Det ringer efter 
snappende Fisk over det hele Vand; 
men prøv om den vil bide? Nej 
Tak; Jens fortalte os, hvilken sne
dig Krabat Laksen er. Den er klog 
som et Menneske, siger Jens. Han 
har saa mange Gange set, naar de 
vil fange den med Vaad nede i 
Søen, at den lægger sig paa Siden 
nede ved Stene og Ujævnheder paa 
Bunden, saa Vaadet gaar over den. 
Undertiden kan en hel Stime være 
stængt af Vaadet; men naat· de faar 
Vaadet paa Land er der kun nogle 
Smaaørreder i det, og man ser Lak
sen ligge dernede paa Bunden længe 
efter at Vaadet er taget op. J a, 
den er klog, paastaal Jens. 

Dette fik vi ogsaa bekræftet Søn
dag Morgen, den er mere end klog, 
den er udspekuleret. 
En syv Kilos Laks havde bidt paa 
i Løbet af Natten; da vi kom, gik 
den ned i Hullet sammen med en 
hel Del andre, og svømmede om
kring med I,inen. Efter at have 
forsøgt at lande den, lagde den sig 
under en stor Sten i Kanten af Hul
let. Alt hvad vi halede forblev den 
urokkelig paa samme Plet. Dens 
blankt:, Side vendte i Vejret, og 
den laa som den var død. En af 
Selskabet tager en Ketser og vader 
ud i Elven for at tage den i Land. 
I den tilsyneladende død .. Tilstand 
hvori den laa, skulde man tro, at 
det var en let Sag, men en forkert 
Manøvre med Ketseren gav det nyt 
Liv. Den hoppede let og livligt i 
Højde med Ketsermandens Næse og 
vadskede ham grundigt igennem. 
Nu maatte vort Faktotum, Jens, for-

søge sin Lykke. Han vadede ud i 
Elven, som hall sta ar og gaar. Nu 
staar Laksen oppe unner Faldet, 
haal'dt presset af Linen, fuldt op
taget af at holde sin Plads. Jens 
kender sin Pappenheimer. Forsø
ger ikke at faa Ketseren under den, 
men lægge)' den over den ovenha. 
Laksen hopper igen til; meu denne 
Gang gaar det galt, den kommer 
derved ind i Keisarens Leje, og 
der bliver den. 

Sprællende og blank, endnu med 
Sølusen paa sig, ligge r: den oppe i 
Græsset og fryder vort øje, baade 
med sin Form og Farve. 

Der er noget ædelt over denne 
Havets Gæst, noget ganske andet 
end naaI' en Torsk bider paa Kroget!. 

Efter Basketaget med denne Kæm
pe glider nye Fisk frem under Fal
det, færdige til at gaa op. En flyg
tig Tur nede i Elven overtyder os 
om, at der ogsaa er Fisk, mange 
Fisk, alle pall, Vandring opover. 

Blandt andre ser vi en stor Laks 
staa henne under en Sten. Sikkert 
en Krabat paa en 10-11 kg.; men 
den er følelsesløs for alle Tiltræk· 
kelser af Mad Den har kun en 
Tanke, fremover og opover, saa 
langt den kan komme. 

Det er kun de Fisk, som er oppe 
paa en Vægt af 4-5 kg. som er 
kønsmodne, de yngre Aargange har 
hverken Rogn eller Mælke i sig; 
men alligevel tager de sig en Tur 
oppe i det ferske Vand. At enkelte 
ogsaa kan staa deroppe til de bli
ver kønsmodne fik vi Beviser for, 
da vi var i samme Elv og fiskede 
senere paa Efteraaret. Vi fik da 
to ca. G kg. tunge Hanfisk, SOlD var 
helt gule med de typiske røde Plet
ter, som kendetegner Gydetiden. 
Mælkene var helt løse. De saa 
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helt frygtind~ydende ud disse to 
Fisk, som maaIte sine 27 Tommer. 
Vi troede, at Ørreden oppe i det 
øvre Vand naaede en saadan Stø~ 
relse; men rent tilfældig havde vi 
FerskVlmdstiskerlassistent Gregersen 
fra K vin er tilsterle, og han bestemte 
dem som Laks. -

Dette bekræfter kun h vad Profes
sor, Dr. Knut Dahl meddeler i sin 
Bog: "Laks og ørret", Side 41, 
men sandt at sige, vi troede ikke, 
at de blev saa sto re i Ferskvand 
Hvis disse Fisk havde været ved 
godt Huld, havde de efter Længden 
mindst vejet sine 12 kg. De vat' 
magre, gule og seje i Kødet. Det 
kau maaske vær'e et Spørgsmaal, 
om de var gaaet op fra Havet denne 
Sommer, og anlagt denne typiske 
Gydedragt, som lignede en almin
delig Fer~kvandsørrod saa nøje, at 
det kun var de sorte Pletter paa 
dens Gældelaag, som var det be
stommende. l hvert Tilfælde vilde 
det være umuligt for en ikke Sag
kyndig at afgøre enten det var en 
Laks eller Ørred. - UndCl,tegned<:l 
saa mange Gydefisk af Laks som 
blev indfanget i Stjørdalselven som 
Stamfisk for Lakseudklækningsan
stalten ; men ingen havde det Ud
seende som disse paa Grammet nøj
agtig lige tunge Fisk. Derimod saa 
jeg i Stjørdalselven en meget stor 
Hunlaks, som blev funden død i El
ven efter en Isgang i Februer, som 
lignede disse to Fisk. Jeg skal 
tilføje, at disse to Fisk blev taget 
den 6. September. 

Som en almindelig Betragtning 
kan tilføjes, at Sommeren 1921 var 
et godt Lakseaar her mod Nord. 
De faa som bruger Kilenøter gjorde 
gode Fangster, og for os Modkø
bere var Prisen rimelig, fra Kr. 1,50 

til Kr. 2,00 pr. kg. for store Laks, 
saa ingen kan klage over den Pris. 

Herm. Fjeldberg. 

(N orsk .læge!'· og Fiskeriforenings 
Tidsskrift.) 

Mindre Meddelelser. 
Laksenes hjemlige Elve. 

I Norge har man fundet, at Lak
sen i Almindelighed vender tilbage 
for at lege i den giv, hvor den 
har levet og ynglet. Iagttagelsen 
heraf turde dog kun gælde for Laks, 
som er opfødt i samme Elv, hvor 
dens Forældre har været, d. v. s, 
i Stamelven. I Norsk Fiskeriti
dende, Oktober 1922, meddeler J. 
E. Mowinckel, hvorledes han og en 
Sportskammerat i Aaret 1893 fer
pagtede den da praktisk talt lakse
tomme Daleelv, som den forrige 
Forpagter, en Englændel', havde af
givet. Fabr'iker havde forurenet 
Elven, men lidt efter lidt blev en 
bedre Ordning indført. De tre før
ste Aal', 18\J3-95 tiskedes kun to 
Laks, et tilstrækkeligt Bevis for at 
Elven var' ødelagt. 1893 bl cv der 
imidlertid udsat 25,000 Lakseyngel 
fra et andet Sted (Aaensire). Den 
oprindelige Dalelviaks var kort og 
bred - meget muskuløs - paa 
Grund af at Elven var strid. Aa
ensirelaksen var derimod lang og 
smal. 1896 fiskedes over 40 Laks 
og alle disse var saa godt som alle 
af Aaensiretypen "et meget godt 
Bevis for, at Laksen søger tilbage 
til den Elv, hvorfra den som spæd 
er vandret ud," Iagttagelsen er af 
stOl' Interesse, men endnu ved vi 
ikke, om den, som det dog maa for
modes, gælder til Ex. østersølaksen, 
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og, andre Lakseformer, endnu min
dre om det gælder for Laksørred, 

(Svensk Fiskeri-Thisskrift). 

mk. for 50 kg. Aaret forud var 
Fangsten omtrent knn en Fje'rdedel 
san stor. 

(Fisehel'ei Zeilullg). 

Løjefiskeriet i Tyskland. 
1 Tyskland fiskes Løjer fOl' at 

man IIf deres glinsende Skæl kan 
udvinde det Produkt, der !\-nvendes 
til Fremstilling af kunstige Perler, 
ISaisonen 1921 -22 fangedes saa
ledes ved Mundingen af Oderfloden 
(Swinemlindel'distrik tet) H80, I 00 gI' 
til en Værdi af 3,702,809 m k, Pri
sen hat' vekslet mellem 250 og 450 

Annoncer. 

Forpagtning. 
Søblink Damkultur med eneslaaende 

gode 'Vilkaar llled tilho!'endc ca. 20 
Tdr. Land Agerbrug og gode Bygnin
gCI', kan f<las i Fo!'pagtning paa gode 
Betingelsc!'. 

t'en8nlftt·k. 
Graastcn poste l-eslanle, 

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

i FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER 
• • • • • • • • • • • 

leveres mest fiskedygtige ug billigst efter Deres Bestilling, 

Vaad og Ruser 
til Aal. t.edder. ({arpel' og SIldel', 

Sættegarn og Toggergarn 
: til Drl'ed, Gedde,r. Brasen, I{arl)el', Sude)' og Aborre. 
• Ketschere 

Lil alt Brugs- og (Jystflskeri 

Fra Lager sælges: gkstra prima Net, haandbundlle Ruser,. 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly,Kork, Cateehu. : 
N. Fftsftllve,j 132'. I,. BINnSLEV. København 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 I. 
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Portions-Ørred, 
større ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørl'e(larter køl_es. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jel'llbanesLaLion. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

c58~8d8K'ØamKullur. 
Telegr.-A(h·. : 
Damkultur, 
Ll,mdersJwv. 

P. Hansen &; lJ. Jør(/ensen, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • ørreder. Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og afregnes med højeste I)agsl_ris. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
Ii'iskeeksport. Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyde.' I)rima OJneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Ii.i1de
og .Regnbneørred samt Sættefisk at' Karper og Suder 

til billigste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt ISor .. R'llltrykkcd (Aktieselsk~b) ved Rasmussen Krollh. 
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Bestillinger paa 

A alefaring 
fra Højer Sluse i Sønderjylland 

modtag'es af 

Redaktionen. 

en Del præparerede Fiskeskind af 
Læder- og Skotøj.sudstillingen i Køben- Torsk, Rødspætte og Aal fra Chrom

havn. 
Den køllenhavnske Fiskehanilel. læderfabriken i Valby. Disse Fis-

Indboid: 

Om Geddens Fangsttidel'. 
Fiskemarketlet. 
Fra vore Søers Fortid, 
Smaalandsørreden og jeg 1\)21. 
:\findre Meddelelser. 
Annoncer. 

keskind er overordentlig nydelige, 

j og særlig Aale-. og Rødspætteskin
dene saa stærke og holdbare ud. 

I Skindene benyttes til Portemon
I næer, Cigal'etuier, Rygbind paa 

Bøger og lignende. 
Selv er undertegnede i Besiddelse 

Læder- og. Skotøj' sudstil- af et meget smukt Cigal'etui af Rød-
., spætteskind. som har været benyt-
hngen l København. tet næsten daglig i Here Aar, uden 

, ., , . at df:\t har slidt noget videre paa 
l IndustrlUdstIlhllgsbygn~Ilge~ l det; saa vi tør trygt anbefale vore 

København afholdes ,der l dIsse I Læsere at ophjælpe denne nye, op
Dage en overordenthg smuk og blomstrende Fiskeindustri ved at 
smagfuld Udl:lt,illi~g ~f danske Læ- I købe eller bestille Nytte~enstande 
dpr- og Skotø.]s Fabrtkata. Blandt I og Gaver af Fiskeskind. 
de udstillede Prøver findes ogsaa i Red. 
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Den københavnske 
Fiskehandel. 

København er Hovedm!lI'kedet for 
dansk Fisk, ganske natnrligt 
paa Grund af Byens Størrelse og 
lQ.dbyggerantal. -- Men Fiskerne er 
ikke fornøjet med de Priser, som 
de faar hjem i Forhold til, hvad Fi
sken koster ved GI. Strand og i de 
fleste Detailudsalg. 

Ved Husmoderforeningens l\løde 
debatteredes SpørgsmaaJet, og kun 
den FiskehandeL der ittndt Sted i 
Børsgraven, direkte fra Fiskesku
derne til Forbrugerne var nogen
lunde tilfredsstillende. 

Sammenligner man Fis~ehallde

len i København med Fiskehande
len i andle skandinaviske Storbyer, 
er der intet at prale af for Køben
havns Vedkommende. - Under den 
Debat, der er rejst om Sagen, el' 
der et Ord, dN har givet Klang og 
vil huskes, og det er Ordet Fiske
auktion-Fiskehalle. 

Vi hor, at Gennemførelsen heraf 
er den bedste Løsning saavel for 
Fiskerne som Publikum. Offentlig 
Fiskeauktion giver Piskerne Besked 
om, hvad Fisken km;ter paa første 
Haand. 

Der er som bekendt i vor vigtig
ste Udførselsby navnlig for Vester
havsfisk begynd t Illed Auktion over 
Fisk - og tiltrods for at denne 
Auktion, efter hvad tier siges, skal 
være i Hænderne paa derværende 
Fiskegros!-lerere, har deus Offent
lighed virket heldig i tiere Hense
ender - navnlig derved, at Fisken 
kommer frem i en bedre Tilstand 
end før Auktionerne, fordi den ud
stillede Fisk selvfølgelig hH vel' be
talt i Forhold til dens Kvalitet. De1'-

for er der fra Fiskerne bleven rejst 
det berettigede Krav om, at der an
sættes en Fiskeauktionatol', der er 
aldeles uafhængig af Fiskegrosse
rerne, og ikke lader sig bruge åf 
disse, og at Salæret nedsættes:ra 3 
til 2 pCt., efter at Kørselspenge 
for den pr. Bane tilbragte Fisk er 
afholdt. 

Den nu rejste Sag er af en saa 
stor Betydning, saa vi tror, at den 
ikke kan slaas ned, men vil blive 
realiseret, - men hvor skal Pen
gene komme fra'? J a! for det første 
har Sagen saa stOl' Betydning for 
den københavnske Befolknings For
syning med god Fisk til rimelige 
Priser, saa Københavns Kommune 
maa væt'e Rtæt·kt interesseret i Sa-
gen og Staten ikke mindt'e. 

Naar der ses hen til, hyad Sta
ten paa for~kellig Maade tlled Rette 
har ofret for at lette og fremme 
Afsætningen af Landbrugsprodukter, 
maa det kunne andrages og forlan
ges, at der gøres noget lignende 
fol' ·Fisk - alene af den Grund, at 
Samfundet ikke kan være tjent med, 
at det ikke skulde kUIIue betalt' sig 
at opfiske de uhyre ;\ladværdiet', 
der findes i ålle vort Land omgi
,'ende fiskerige Have, Dertil kom
meJ', at et forøget Fiskeforbrug vil 
forhøje Cdførselen af Flæsk og 
Kød, at letfordøjeligt Fiskemad er 
sundere end tunge Kødrettet', 

Dansk Fiskeritidende. 

Om Geddens Fangsttider. 
Bide- og Fangsidage et' ikke al

tid det samme; i Almindelighed er 
det dog Tilfældet. Den der faar 
Bid, bør ogsaa faa en Fisk. Detto 
gælder i Særdeleshed for alle Hov-
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fiske og da særlig for Ged den, som 
gaar energisk pak, og ikke kender 
til Frygt og derfor ganske føler sig 
som Herre over sit Bytte. 

Som oftest lander ogsaa den er· 
farne, rolige og behændige Fisker 
sin Gedde men der gives dog 
Undtagelser. 

Paa Aarets skønneste Tid bider 
Gedden kun daadigt, selvom Fi
skerne anvender den mest lokkende 
Madding, og lader de sindrigst ud
tænkte Lokkensk eller levende Mad
ding passere umiddelbart forbi Me
ster Geddes Snude, saa frister det 
dog altsammen ikke. Gedden be
tragter det Hele med største Ho og 
lader sig ikke rore. 

Først llaat' Sommeren ganger paa 
Hæld, begynder Gedden at faa HU

dre Tallkel'. Uet er derfor fOl'l1uf
tigst, hvis man ganske afholder sig 
fra GeddefHllgst i Aarets varmeste 
NIaaneder, for desto inigere at 
dnve det i Høstmaanederne. 

Men ogsaa i deu anden Halvdel 
. af Maj Maaned, kort efter Geddens 

Leg, er der Liv i Fyren, saa t,ræu
ger den til Føde - og endda me
gen Føde for att('r at bygge op 
hvad der mistedes under Foraal'ets 
Legetid. -

N aar Fiskerne bemærker, at Ged
den gaar paa Rov, er det ogsaa 
Tid at være om sig, saa er der 
atter en Chance, som maa udnyttes. 

I Middagstiden mellem tolv og 
. et skal Gedden5keren ogsaa være 

paa sin Post. Det gælder for hele 
Aaret og for alle Fiskevande. 

Den tidlige Morgenstund er god, 
men Aftenen før Dæmningen ind
træder er som Regel endnu hedre. 
I stillestaaende Vande kan man 
ofte kun lokke de store Gedder 
paa Krogen,naar.Solen· er fuld-

stændig forsvunden under Horizon· 
ten. Tidsafsnittet mellem Morgen 
og Eftermiddag med den ovenfor 
nævnte Cndtagelse er sjældent no
get værd. 

Til 'fidel' jager Gedderne i Dybet 
og i de flade Vande saa forsigtigt; 
at der ikke viseI' sig den mindste 
Bevægelse i VHndet. Kun Smaa
nskenes Opspring viser, hvad del' 
foregaar. 

Nord., Nordost- og Østenvind 
staar i et slet Ry hos Fiskeren. -
Hvis der derimod indtræder veks
lende Villd, som gærne bringer sta
digt Vejr, saa faar Fiskeren gærne 
Ilogle gode Fangstdage, Hvis Van
det pludselig stiger, hører Gedden 
gæl'lle op med at bide. - Hvis So
ler. staar paa en skyfri Himmel, og 
er tilmed Vandet stille og klart, 
slia kan man allerhøjest i Skyggen 
af Bredden faa Gedden til at bide. 
Tit og ofte reglles aJle Betingel
ser at være til Stede for at Ged· 
den skal bide og alligevel faal' man 
ikke et Bid. -- Da staar vi ofte 
overfor Omslag i Vejn>t. Man 
man. dedor nøje følge den daglige 
Vejrmelding, 11 vis man ikke vil ud· 
sætte sig for Skuffelser. - lhis 
et Uvejr trækker op, er· der kun 
ringe Haab. -

Paa milde No\'emberdage, hvor 
man overhovedet ikke mærker, at 
der er nogen Sol paa Himmelen, 
naar Græsset er vaadt Døgnet rundt, 
og ~de klare Draaber hænger fra 
Grenene, da er det rigtig Vejr for 
Geddenskeren. Thi da har denne 
Røver den hele Dag ('Il glubende 
Appetit - For ønigt hersker der 
megen Ck:arhed med Hensyn til 
Spørgsmaalet om Bidetid. Det er 
inaaske endda et stort Spørgsmaal l 
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om man kan fastslaa bestemte Reg
ler derfol' og begrundede dem. -, 

\ 
, O. Engel. 

(Fischerei Zeitungl. 

}i'iskemarkedet. 

Købeol13VO, 
Gammelstrand. 

En gl'o~ 

Aal 2,30 
Laks 5,00 
Ørred 4,00 
Gedder 2,50 

En detail 
2,150 
0,00 
5,00 
8,00 

(DansI, Fiskel'Hidende). 

1 .. 004100. 

E. L. Salomonsen &, Co. 
Aal f:r;a 17/6 til 32/6 Draften 

Brasen 5 d til 8 d Pundet 
Gedder 5 d til 7 d 
Aborre 3 cl til 4 d 

Udsigterne el' for Tiden gode 
London! 

:Pra vore Søers Fortid. 

Ved Kongehrev af ] 6. Marts 1576 
tillodes det "Jørgen Ibsen i Kon
gens Linnghye at fiske i Liunghye 
(o: Lynghy) Sø med Tene, men ikke 
med Vod, Garn eller andre Hedska
oer", 

Regimentsskriver DaM, som i 
1760erne boede paa KolIekolle, sy
nes at have været stærkt "interesse
ret i Fiskeriet, I Adresseavis liEli 
Nr. 17 averterer han efter "Carpe
y ugel fra sidstIeden Sommer, eller 
Sæth-Carper paa omtrent 1 Pund 
St., begge Deele ar god Art" og 
den paafølgende 9. Okt. læste man 

i Adresseavisens Nr. 77 "Hos Re-

gimentsskrivel' Dahls Fiskeri i Gi
entofte er paa 2 a ;) Ugers THI at 
hekomne: Extraordinaire delicate 
spisefærdige Karper og Kal'udser 
for billig Priis, naar Qvantiteten 
nogle Dage i Forvejen bestilles'" 

I Adresseavisen for 1770erne aver
teres undertiden med Fisk fra For
eningens Søer. F . .Eks.: 

,,1 Hoyhl'ostrædet Nr. 7a, hvor 
Fiskeskiltet seeg ved Siden af Dø
ren, ere til Kiøbs at bekomme store 
og fede Karper l (j a 18 Sko '11::, Ka
rudser 16 Sk.~, smaa KarUt]ser 10 
Sko 'It, nylig indkomne færske Søe
vands Giedder og Aborrf\r a 8 Sk. 
'It, Aal 8 Sk.11::. - NB. Der er 
og levende Fiske til Kiøbs at be 
komme hos min Fisker paa Fride
richsdal, og da nu Bagsvær og Lyng
hye Søer mig ere overdragne i Ji'or
pagtning, udbeder jeg, at de, der 
l,ave Lyst at have Baade paa Sø· 
erne for deres SOffimerfol'Døyelse. 
vilde melde det til mig. J aeob 
Jegstrup" . 

I Adresseavis 1761 Nr. 76 avor
teres: 

"Bagswerd og Lyngby Søers Fi
skeri bliver udi FI'ideriehsdals Kroe 
Tirsdagen den LO. Octobr. nestkolll
mende om Fvrmiddagen Kl. imellem 
10 og 11 slet ved offentlig' AucHon 
til den Høystbydende udi 6 AaI' 
fra 1. May 1762 til 1. May 1768 
bortforpagtet; Conditionerne, SOI1\ 

paa Auctiollsstædet bliver oplæste, 
kan forinden faaes til Eftersyn, saa
vel i Hendes Høygl'evelige N aades 
Høyvelbaarne Ji'rue Grevinde von 
Schulins Gaard i Kiøbenhavn pall. 
østergade, og paa Fridericbsdahl, " 
som hos Hr. Birke-Dommer Gry
sting pall. Ballerup". 

(Lystfiskeri-Tidende). 
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Snlaalandsørreden 
jeg 1921. 

0 0 ' b 

Endnu tindes der Gudskelov -
maaske for mange overrask('nde 
nok sall. langt sydpaa som i 
SmRaland "Ørredvande" fuldt saa 
gode som de bedre .Jiimt
land, ja til og med ligesaa gode 
som IIlRnge oppe i LapmarkelI. -
Takket være denne Omstændighed 
og den ringe Forstaaelse fOL' Sports
fiskeriet i dens mest udviklede Form, 
som endnu raader i Smaaland, lyk
kedes det underte'gnedp uden altfor 
stol'e Vanskeligheder at faa fat i 
et virkeligt første Klasses 0l'red
vand i "det mørke Getapulien", 
::lportstiskel'en nyder jo ikke alene 
det at l'aade over et godt Fiske
vand, men maaske endnu højere 
Grad at tilbringe nogle uforglem
melige, frie Timel' og Dage sam
men med nogle gode Venner under 
Udøvelsen af denne herlige Sport. 

U denforstaaen de, som ikke har 
prøvet dennne ædle SPOl;t, gør ofte 
Nar af den, og haaner dem, der 
paastaar at Ørreden kender god 
Forskel paa de forskellige Slags 
1;'1 nel'. 1\1en de glemmer samti'dig 
at Baggrunden for Laksefiskeriets 
fanatiske Udøvelse ganske simpelt 
ligger i Arbejdsmeuneskets Stræben 
efter for en Tid at komme 
uort fra Hverdagslivets Smaatterier, 
og glemme dem under en intens 
Nydelse af den frie Natur. 

Det liskevand, jeg dispoperede 
over, dannede Udløbet for en af de 

større Sø€'r i Smaaland, og laa om

h'ent 12 Mil fra mit Hjem eller 
cirka 31/2 Times Bilfærd gennem 
LaIIdskabel', som takket være sin 
store Afveksling frembød et over-

ordentlig smukt Skue for den med 
aabne øjne rejsende Sportsmand. 

Første Gang jeg forsøgte min 
Lykke dernede var j Maj U)21. ,Teg 
kOlli dertil sent om Aftenen, men 
vilde tiltroas for det sene Tids
punkt alligevel straks prøve Mulig
hederue. Og det skal siges straks, 
at 0111 der end dreves en Del Fis
keri af Personer uden Fiskeret, var 
Vandet meget lovende, - Hele Aaen 
ligefrem kogte af springende Fisk, 
og det vilde være SYlld at sige an
det end, at mit Indre befaudt sig i 
('Il lignende Stadium. 

I den tiltagende Skumring lyk
kedes det mig ved Hjælp af Bil· 
lygterne at faa lIline Grejer i Or
den. hvorpaa en "Adler" kort efter 
dansede ned ad Vandoverfiaden, for 
næsten straks at blive annalIlmed af 
pn 0rred, som jeg dog misted, -

Efter at jeg derfor havde faaet 
"hængt op" nogle Fluer l Telefon
traadene, lykkedes det mig endelig 
at faa et Kast ud til en Fisk. Den 
huggede straks, men viste sig at 
besidde et Humør, som jeg ikke 
havde ventet blandt de skaanske 
Ørreder, - Den tog straks næsten 
hele min Line og tvang mig til for
holdsvi& passivt Arbejde. 

Under sine fortvivlede Forsøg paa 
at slippe fri, forsøgte d~n at komme 

undel' en "farlig" Tømmerstok. Dette 
Forsøg afværgede jeg heldigvis, men 
saa gik den ned under Landevejs
broen, og der stod den fast. Lidt 
efter lidt trættedes den dog og be
gyndte at blive mat, men hvorledes 
skulde jeg faa den op? Løfte den 
vovede jeg ikke. - Ganske vist 
laa der en Planke fra Broen til 
Tømmerstokken, men den var næppe 
beregnet paa min ret betydelige 

Legcmsvægt. En Dreng fik saa ~t-
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ter en Del Allvisni nger fat i mi n 
Ketaer og det lykkedes ham at 
redde Situationen. - Ørreden vej
ede 9 kg, et lovende Tegn for det 
nye Fiskevands Indvielse. -

Da jeg imidlertid fandt, at Tiden 
var for langt fremskreden til at be
gynde et almindeligt Fiske, beslut
tede jeg at "køje", men alle de i 
Drømme springende Fisk gjorde min 
Søvn urolig. Naturen gjerde dog 
tilsidst sin Het gældende. Vækkes 
skulde jeg Kl. 5, llleD da Pigen 
sov over sig, blev Klokken mindst 
7, inden jeg vaagnede, og endda 
mere, inden jeg var beredt til at 
begynde Striden. 

. Nybegyndere er jo i de fleste Til
fælde det maa gælde Kortspil, 
Fiskeri eller noget andet - ikke 
saa lidt frække, stolende paa Heldet. 
Saaledes gik det ogsaa mig. At 
jeg li! at begynde med satte en 
May-fly var saaledes frækt - men 
ikke dumt. Flydende holdt Fluen 
sig ganske vist ikke længe, men 
det generede ikke Øn-eden. 

Øjeblikkelig huggede en god 
Ørred - men trods min Paapas
selighed med .i\fodhugget gik aen 
efter nogle voldsomme Ryk med· 
Fluen. 

Se, det val' Nybegynderens Værk. 
Ny Flue paa med samme trio 

ste Historie. May-Fluerne var det I 

derme.d forbi med, og jeg var 
mismodig, lioget som Sportsfiskerne 
egentlig aldrig maa blive, i hvert 
Tilfælde ikke i Nybegynderstadiet. 

Jeg satte derefter en Wickhams 
faney paa istedetfor min tabte May 
Fluer. Nu lykkedes. det bedre og 
jeg fik i Løbet af kort Tid adskil
lige Ørreder i min Kurv. 

Der var dog ingen af dem, der 
-vej,ede over et Kilo. Frokosten 

mindede mig ved .denne Tid, og 
den maaUe ikke forsømmes. Efter 
at den var vel overstaaet" forsøgte' 
jeg mig med en Ørred, som jeg 
længe havde set i det stille Vand 
under Broen. 

(Fortsr.ettes). 
Cow Dung. 

(Fdm Skng nck Sj" .. 

Mindre Meddelelser. 
Laksens Tilvæksthastighed og 

Vandringer. 
Sidste Sommer· solgtf's paa Tor

vet i LuJeå en Laks, som var fan
get ved Stol'8tensgrunden ved Br1in
dar. Den vejede 13 kg 2 hg og 
havde en Længde af 104 cm. Ved 
dens Hygfinne fandtes en Sølvplade 
fæstnet, som bar Nummer 60:36. 
- Takket være denne, har man 
kunnet erholde visse Oplysninger 
vedrørende denne Fisks Tilvækst 
og Vandringer. 

Den var nemlig fanget og mær
ket af Professor Hanking den l .. L 
April 1918 udfor Horst paa Pom
merns Kyst omtrent Bi) km. vest 
for Kolbeek. ,Den var da HUll 40,5 
cm, og har altsaa paa lidt mere 
end to Aar vokset 54,5 cm, d. v. s. 
mere end fordoblet sin Længde og 
desuden vandret den lange· Vej 
mellem den pommerske Kyst og 
Luleå. 

Hvorledes man lettest fjærner 
Fiskenes Skæl. 

Skællene h08 mange Fiskesorter 
sidder ofte saa fast, at det er et 
meget møjsommeligt Arbej de at 
f.iærne dem, og hvad der er endnu 
værre, man resikerer under dette 
Arbejde at saare sine Hænder, hvad 
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der ofte kan have ret ubehagelige 
Følger. 

Annoncer. 

Forpagtning. For at faa Skællene til at løsne 
sig lettere tilraades det derfor, at 
fugte Fisken noget og derefter be
strø den med Salt. Derefter lader 
man den henligge i ti Minutter. 
Ved at blive præpareret paa denne 
Maade bliver Skællene blødere og 
samti dig lettere at faa af. Ved 
Afrivningen af Skællene begynder 
man ved Halen og gaar saaledes 
mod Skællene. 

Søblink Damkultur med eneslauende 
gode Yilknur med tilhørende ca. 20 
Tdr. Land Agerlu'ug og gode Bygnin
ger kan f[las i Forpagtning paa gode 
Betingelser. ' 

t'ellsmark, 
Graasten poste restante 

Fiskeriforpaotning. 
Fiskeriet i Foussing Sø (ca. 400 Tdr. 

Ld.) bortforpagtes fra 1. April 1923 for 
længere eller kortere Tid. 

(Fistlierei-Zeitung) . 
Henvendelse til Foussingø Geds

kontor pr. Randers. 

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

FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fisketlygtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal. (];edder. KarJ~er og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørrecl. Gedder. Brase'n. "al'l~er, Suder og Abol·,·e. 

Ketschere 
til alt Jlrugs- og Lystfiskeri 

• • • • • • • • • • 
Fra Lager sælges: J;~kstra prima Net, haandbundne Ruser,: 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
N. t'asallvej 1:-17, l,. BINDSI,EV. Køben)u\vlI i<'. : 

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

Engros It Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betale_for store 

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

Afreg ni n g sendes stra x efter hvert &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 Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste .JCl"Uballcstatioll. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
!!Iælges. 

d!l~Jld81l fj)amllultur. 
I'e1cgr.-Adl·.: 
OamkuItllr, 
Lunderskov. 

P. HanNen "f; P. JørfJensen~ 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Adr. 
Lllnderslwv 48. 

Lejrskov 16. 

Lax: • ørreder • Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. V. 

købes altid og afregnes med Itøjeste nagslaris. • 

Tt'lefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
Fiskeekslmrt. Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Teleron 
Vcmb 83. 

tilbyder laritna ø.jneæg. l::ngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
ogltegnblleørretl samt Sættefisk Ilf Karl_er 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 ~,}i!trvkkel'i (Aktiesehkabl ved Rasmussen Kroah. 
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Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Rftdaktion og Kontor :D1". l)hil. HojJmeye1", Sorø. 7 elefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 
Bestyrelsen. Aarskonlingent 6 Kr., hvorfor Medlemsbladet erholdes gratis tilsendt 
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Bestillinger paa 

Aalefaring 
fra Højer Sluse i Sønderjylland 

modtages af 

lndliold: 
Den danske Aalefaring. 
Skælstudier pau seks Laks fra franske 

Vande. 
Fiskeretten i Tjustrup Sø. 
Fiskemarkedet. 
Udstilling i Strasbourg. 
Smaalandsørreden og jeg 1921. 
Høg over Høg. 
Annoncer. 

Den danske Aalefaring. 
I 

Tiden for Opgangen af Aalefaring I 
ved Højer Huse i Sønderjylland Bær- I 

mel' sig nu med stærke Skridt, og ! 
alt er parat dernede til at modtage I 
den velkomne Gæst. Redaktionen I 

,skal i den Anledning indtrængende j 
opfordre alle Ferskvandsfiskere, som 

Redaktionen. 

'har Lejlighed til at opdrætte Aal i 
deres Vandomraade, til at. benytte 
sig af denne udmærkede Anledning 
til at forskaffe sig et baade billigt 
og taknemmeligt Materiale af Sætte
fisk. Hvis der ikke indkommer et 
tilstrækkeligt stort Antal Bestillin
ger, vil Fangsten dernede ikke kunne 
betale sig; det gælder derfor om 
at holde Sagen oppe og i Gang, 
ikke mindst for Fiskernes egen 
Skyld. 

Bestillinger bede!! snarest ind
sendt hertil Redaktionen. 

Red. 
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Skælstudier paa seks 
Laks fra franske Vande. 

-0-

Miss Philippa E. EsdaiIe ved 
Universitetet i Manchoster, den be
kendte Laksespecialist, har under
søgt Skællene af seks Laks der 
stammer fra de franske Floder Vi
enne og Creuze. Resultatet af disse 
Undersøgelser er i mange Retnin
ger meget interessante -- ogsaa 
fordi de er de første Undersøgelser 
af Laksen i de franske Vande. 

Den følgende Tabel giver et gan
ske anskueligt Billede af Resultatet. 

~ ~ ~ ~ 
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Undersøgelserne gav endvidere 
det Resultat, at ingen af Fiskene 

tidhgere havde leget. Halvdelen 
af dem har kun opholdt sig et Aar 
i Floden efter Udklækningen. Dette 
er forøvrigt betegnende for alle 
Laksene i Sydeuropa. I Modsæt
ning hertil bliver Laksene i Norge 
ofte indtil 5 <lal' i Floderne, illden 
de udvandrer. 

De anførte Tal viser tillige Lak
sens vældige Tilvækst, efterat den 
har forladt Floden. Medens den, 
naar den forlader Floden, kun vejer 

;, 

fra 80 til 90 gr. og de seks om-
talte Laks kun tilsammen 500 gI', 
saa vejer de fem Aar efter 7000 gr' 
Stk. eller tilsammen 41750 gr. 
Dette betyder en % Tilvækst i 
Vægt, som næppe noget Dyr, der 
tjener Menneskene til Næring, gør 
den efter. 

Samtidig hermed sker der en en
orm V ærdiforøgelse, nemlig fra 
50 Centimer til 50 Frank pr. IIo-
ved. 

(Fi se herd·Zei tllng). 

~liskeretten 

i Tjustrnp Sø. 
Sognepræst C. Krarup, Tjustrup, 

har anlagt Sag mod Godsejer de 
Neergaard, Gyldenholm, for ved Dom 
at faa statueret, at Tjustrup-Hald
agerlille Sognekalds Præsteembede 
har Retten til Fiskeri i Tjustrup 
Sø udfor Tjustrup By og Præste
engen. 

Overretssagfører V. S. Salomon
sen, del' mødte for Pastor Krarup, 
oplyste, at det er Kir'keministeriet, 
der ønsker Spørgsmaalet afgjort ved 
Retten, da Godsejeren ikke har vil
Jet bøje sig, skønt den nævnte Ret 
kun har ringe Betydning, idet den 
for Tiden er udlejet for 16 Kr. aarlig. 
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Det oplystes, at ved et af en 
Landvæsenskommission i 1803, alt
saa for 120 Aar siden, oprettet 
Mageskifte-Forlig :fik Godset Retten 
udfor Rællingholm og Lerbjerg 
Ager, og Præsteembedet fik Retten 
udfor Tjustrup og Præsteengen. 

Der har i de mange AaI' siden 
ikke været Strid om Retten, før en 
af Gyldsnholm Fiskeforpagtere, C. 
:Madsen, for et Par Aar siden be
gyndte at fiske paa Præsteembedets 
Territorium. 

Overretssagfører P. Thomsen, der 
mødte for Godsejer de 'Xeergaard, 
paastod denne frifunden og tillagt 
Sagsomkostninger. 

Han hævdede, at Godset al Tid 
har haft Fiskeretten, og at den om
talte Landvæsem.kommission i sin 

Tid' formentlig kun har fremsat det 
nævnte FOl'slag, del' imidlertid al
drig er bleven lovfæstet ved Ting
læsning eller ved Notering i God
sets' Bøger. 

Sagen blev optaget til Dom, der 
først falder om nogle Dage. 

Sognekaldet fik Fiskeretten. 
østre Landsret har i Dag afsagt 

Dom i den forleden omtalte Sag 
om Fiskeretten i Tjustrup Sø. Dom
men siger, at Fiskeretten lld for 
Præsteengen og 570 Alen øst for 
denne bør tilhøre Tjustrup-Hald
agerlille Sognekald. Godsejer Neer
gllard skal betale 141 Kr. 9() Øre 
i Omkostninger. 

(Sor" Folkelidende). 

Fiskemarkedet. 
I .. ondon. 
E. L. Salomonsen & Co. 

Aal, smaa 17/0_22/6 Dl·aften. 

" mellem 20-25 

Aal, store 
Brasen 
Gedder 
Aborre. 

København. 
Gammelstrand. 

35-34 Draften. 
3d-8d Pundet 
4d-7d 
3d-4d 

Gennemsnitsprisen i Øre pr. Kilo. 
En gros 

Aal 2,40 
Laks 5.00 
Ørred 4,00 
Gedder 3,00 

En detail 
3,00 
6,00 
5,00 
3,60 

:: .,.. ... 
~ 

== 

(Dansk Fiskeritidende). 

Udstilling i Strasbourg'. 
Fm Magister H. Blegvad ved den 

danske biologiske Station har Red
aktionen faaet :Meddelelse om, at 
der i indeværende Sommer skal af
holdes en stor Udstilling i Stras
bourg, hyor man gerne vilde se 
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danske Ferskvandsfiskerier repræ
senterede. 

Indehavere af Ferskvandsfiskerier, 
som maatte ønske at udstille ved 
denne Lejlighed, kan erholde aJle 
ønskelige Oplysninger ved Henven
delse til Mr A. Grau, Pisdculture, 
les Sour~es, Nogent-le-Rotrou (Eure
et-Loir), Frankrig. 

Reel. 

Smaalandsørredell 
og jeg 1921. 

(SI uUel). 

I Bladets sidste Nummer sluttede 
vi denne Artikel med at omtale, 
hvorledes Forfatteren længe havde 
haft øje med en Ørred, som stod i 
det stille Vand undel' Broen. 

Den skulde landes efter alle Kun
stens Regler. I den Hensigt afvik
lede jeg kort Line, hvorpaa jeg 
med Linen i Sving 9,fventede, naar 
Fisken næste Gang vbte sig. Se, 
der var den paa samme Sted som 
sidst. Fluen faldt, hvor den skulde, 
net og fint, som et naturligt Insekt. 
Den Lokkemad kunde Ørreden ikke 
modstaa, Den huggede straks. Dette 
Øjeblik vil jeg sent glemme, .og 
stolt var jeg, da jeg kort efter lan
dede min Ørred, som vejede 9 kg. 

Hen paa Eftermiddagen blev Fiske
riet daarligt, og da jeg var tvungen 
til at vende hjem, var det med Sorg, 
jeg maatte aflltR9 fra Aftenfisket, 
som sikkert var blevet udmær
ket. Nogle senere foretagne Prøve
ture til samme Vand gav kun et 
lille Resultat, rimeligvis fordi det 
da var for varmt og tørt, hvorfor 
Vandstanden var sunkentil det lave
ste i Mands Minde eller 40 cm un
der Normalen. 

I Begyndelsen af August Maaned, 
efter at der var faldet pn Del Regn, 
var jeg imidlertid atter deroppe 
sammen med Ingeniør H. og min 
Svoger A. 

Meget Vand var der ganske vist 
ikke,' men Regnen havde dog kvik
~et Ørrederne lidt op. Mange Fluer 
forsøgtes forgæves, h vorIor jeg til
sidst sættende min Lid til Nybegyn
derens Frækhed forsøgte med ell 

Alexandra. Det kan nok være at 
den passede. 

Har de læst Prenthons Bog om 
Ørredfiskeri? Ikke! Gør det da for 
alt i Verden, thi deraf kan man 
lære noget nyttigt! 

Jeg tog fat eftel' hans Anvisnin
ger og gav Smaaryk i Stangen, 
saa snart Fluen rørte Vandet, for 
at faa Fluen til at bevæge si'g. 
Fjedrene lukkede og aabnede sig 
ved disse Smaaryk af Fluen i Van
det, hvorved den kunstige Flue fore
tager ligesom svømmende Bevægel
ser. Netop disse uregelmæssige Be
vægelser af Fluen kan 0neden ikke 
modstaa. De var som gaie efter 
min Alexandra. Det var derfor in
tet Under, at den siden hal' været 
min Favorit og Universalflue. 

Fisken kommer imidlertid lidt 
efter lidt under Vejr med dette 
"Lurendrejeri'" hvorfor denne Flues 
Overlegenhed nu synes at være no
get paa Retur. 

Den første Aften bød ikke paa 
nogen særlige Ovel'raskelser, rime
ligvis paa Grund <.tf at Taagen alle
rede tidligt havde lagt sig over Van
deL Den følgende Morgen var Fi
sken ogsaa træg, hvorfor min Svo
ger og jeg benyttede Tiden til i Bil 
at orientere os i Omgivelserne. En 
guddpmmelig vakker Egn med store 
Søer, vidtstrakte Moser og Skove, 

I 
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en herlig Vildmarksnatur for den, 
som forstaar at sætte Pris derpaa, 
Efter en herlig Biltur, kombineret 
Dled en do. Kraftrniddag i L---y 
var vi ved 7-Tiden om Eftermidda
gen i Vadebukserne og paa Fiske
omraadet. Endnu synes Bidelystell 
ikke at være vaagnet hos Ørreden. 
Min Svoger udnyttede derfor Tiden 
med at øve sig i Kastets store 
Kuust, medens jeg, siddelIde paa 
en Sten ved Vandkanten, hjalp ham 
med mine Visdomsord. Se, der fik 
han Hug, og straks begyndte Fisken 
at arbejde. Straks efter gik mit 
Kast, som indbragte en undermaals 
Ørred, der hurtigt blev tilbagegivet 
sit rette Element. Næste Kast og 
næste Øned landedes inden 10 Mi
nutter, Vægt J kg. 

Den tyggede saa slemt paa min 
Alexandra, at denne maatte erstat· 
tes med en ny. Bedst som jeg sys
ler hermed, slaar en eto1' Fisk lige 
ved mine Fødder. .Jeg faar travlt 
med Knytningen, og Kastet gaar 
mod Stedet, hvor jeg sidst saa den. 
Nu burde Fluen ligge rigtigt - et 
voldsOlrit H ug, som næsten fik mig 
til at tabe Stangen, et Telegrafsig
nal, som satte Blodet i Fart og et 
Slag paa næsten 20 Meter. Min 
Svoger faar en alvorlig Paamindelse 
om at forholde sig neutral, jeg hol
der imod, alt hvad jeg kan, og 
hvad Grejerne kan taRle, og ende
lig faar jeg Ørreden standset. Men 
saa kommer den igen til Humør, og 
jeg føler rigtig, hvor jeg skælver. 

-Saa gaa det afsted opefter, uden at 
jeg faar Tid til at tage ordentlig 
Line ind, men eIidelig taar jeg dog 
atter lidt Tag i den, da den staar 
ca. 10 Meter ovenfor mig. Næppe 
hal' jeg :imidlertid atter faaet spændt 
Linen, føl' han igen gør et Hop og 

slaar et Slag, . saa at det skriger i 
Linen. Den vil uden Tvivl for ell~ 

hver Pris ud til Tømmerstokken, 
men der skal den ikke komme, det 
er altfor farligt. Atter vender den 
og gaar igen opover, og jeg mister 
ganske FølingAD med den. Da jeg 
alter faar Kending af den, staar 
den i et Hul, der er fyldt m~d Tøm
mer og Braad. Der gaar kolde Gys
ninger ned ad Ryggen pall. mig af 
bare Spænding og Frygt for at miste 
den. Haardere Stramning og gen
vunden Kontakt med Fisken med
fører hans mere moderate Marsch 
op mod den ulyksalige Tømmerstok, 
medens jeg holder igen, alt hvad 
jeg vover. 

En Gang imellem faar han nye 
Kræfter, gør et elegant Luftspring 
og borte er den og Fluen med den. 
Ven vejede nok sine. 21/2 kg. Knu
den var gaaet op. Ja, borte var 
den og derved var jo intet at gøre, 
men aHigevel var det haardt. En 
svag Trøst var det ganske vist at 
tænke paa den Glæde, den havde 
beredt mig, men ..• 

Efter den Historie varede det no
gen Tid, inden de omkringstaaende 
Fisk vilde til at bide, men endelig 
betænkte de sig, og jeg landede saa 
uden Besvær et Par Ørreder pall, 1 
kg Stykket. N aget efter lykkedes 
det ogaaa for mig at lande en æg
førende Hun pall, 1,75 kg, som stod 
lige ved Fødderne af mig og var 
usædvanlig mild og beskeden til
trods for sin V ægt. Endelig slut
tede jeg saa Aftenens Fiskeri med 
at fange en dejlig og kraftig Ørred 
paa 1,4 kg, som kæmpede til det 
sidste. 

Aftenens Fangst blev 6 Fisk 8 
kg - og ingen Fisk under 1 kg. 
MaaDen var nu kommet op, dens 
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store gule Skive lagde sit Trold
domsskær over VandeL En herlig 
og dog vemodsfuld Slutning paa 
mit Sommerfiskeri i disse herlige 
Egne med dets rige Vand og lok
kende Ørreder. Med Tanken paa 
den lange Vinter var det med Vemod, 
jeg forlod disse kære Vande, men 
Minderne fra deu forløbne Sæson 
og Haabet om nye Eventyr forkor
tedo jo Ventetiden til næste Som-
mer. Cow-Dung. 

(FJ1m Skog oeh Sj,,). 

Høg over Høg. 
Den 17. SeJltember, mellem 4 og 

5 om Eftermiddagen, Jaa to af vore 
Medlemmer, d'Hrr. Palllog Johan
sen, hver i sin Baad paa Furesøen 
og snakkede sammen tværs over 
Næssebanken, en IOO lU fra hinan-

, , 
den. 

Pahl laa paa Østsiden af Banken 
og fiskede med løs Line, en gam
mel, lidt upaalidelig Silkeline med 
enkelt Aborrekrog og selvlavet For
fang af ganske tynd Kobhertraad; 
han havde ligget der nogen Tid 
uden at se en Fisk, da pludselig 
hele Linen ryger ud - over 100 
Alen: Endelig standser den, og 
forsigtig begynder hall at hale ind 
i den skøre Line, men Fisken maa 
sidde fast, for det er ikKe muligt 
at faa mere Line ind i Baaden end 
den Smule, der heldigvis Tal' blevet 
tilbage, da den løb ud. Saa letter 
han Anker og nærmer sig forsigtig 
Fyren, som var gaaet ud paa klart 
Vand; en 10 Minutter haler de saa 
smaat hver i sin Ende, til de en
deli g faar hinanden at se - og 
saa tager POkker ved Gedden og 
Spændingen griber Pahl, som ser, 
det er en Sølvmedaille-Gedde, han 

har paa. Nu gælder det Forsigtig
hed, Taalmodighed og en blød 
HaaNd; heldigvis er Ankeret oppe, 
saa Gedden kan løbe rundt 0111 

Baaden et Par Gange, uden at der 
der ske!' nogen Ulykke, og efter 
en lang og spændende Kamp maa 
den endelig give op og løftes tri
umferende it,d i Baaden. En mæg
tig Fisk! den maa Johansen se, og 
Pahl roer saa over til ham, gaar 
ombord i hans Baad og i Fælles
skab beundre de Fangsten, som maa 
veje sine 20 Pund. 

Den største Gedde i Aar, Navnet 
indgraveret paa Sølvpokalen ; og saa 
den fine Maade, den er fanget paa! 
Gratulerer! 

"Hov! nu gik Floddet ned!" siger 
,Tohansen og gi vel' sig roligt til at 
hale ind; han fiskede med en Driv
snøre, der var svær og stærk og 
Trekrogen solid, saa han kunde tage 
haardt fat og fik ogsaa snart Ged
den hen i Nærheden af Baaden i 
me.n der blev den sky, løb ud og 
blev atter halet ind, stak mellem 
de to Baade, men heldigvis tilbage 
igen samme Vej, og langt om længe 
lykkes det endelig at faa den ind 
i Ketsjeren ; at faa den op af Van
det, var dog ikke saa lige en Sag, 
for den 1'aged~ langt ud over Ket
sjerringen, og Nættet var vist lidt 
mørt - det hænder jo i disse Tider! 
men Ketsjeren holdt, og med Johan
sen ved Skaftet og Pahl ved Hin
gen - og begge vadende i Vand 
fra en frygtelig Tordenskylle -
løftedes Kalurius Ind i Baaden. Det 
var ogsaa en pæn Gedde, en af dem, 
man sædvanlig kun faar en af i hele 
sit Liv - naar man endda er sa.a 
heldig, ja, den var endog lidt læn
gere end Pahls! Og saa var den 
meget smukkere, den var slank og 
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velskabt, meden!! Pahls var et grimt, 
tykmavet Bæst med et uhyre Hoved 
- det fandt i hvert Fald ,,Johausen. 
Pahl paastaar, at haus Gedde netop 
var, som en Gedde skal være og 
min dst var lige saa køn som den 
anden! men saa tung som Johan
sens, det var den dog ikke; da de 
kom paa vor justerede Vægt i Holte 
Pavillonen, viste det sig, at Pahls 
vejede 10,15, men Johansens 10,25 
kg, saa det bliver altsaa hans Navn 

og ikke Pahls, der skal indgraveres 
for Aaret 1918 paa Foreningens 
Vandrepokal. 

(LYstfiskeri-Tidel1<le). 

Stalling søges. 
Tilbud med Pris pr. 1000 Stk. 

selldes til 

Hadsten Lystfiskeriforening , 
Hadsten . 

...................................... ~ ............ . 
! FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER i · -• leveres mest fiskedygtige og billigst efter Deres Bestilling. _ 

- -: Vaad og Ruser i 
: til • .\al. (.edder. Kal'l,er og Suder. 

S Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørl'ed. Gedder. Brasen. lial'l)el'. Suder og Abort'e, 
• : Ketschere 
: til alt Brugs- og llysffiskeri -: Fra Lager sælges: J1:kstI'R prima lIel, haandbundlle Ruser, 
: Sællegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Calechu. 
• : N. t'asRllve.i tin. II. BINDSlIEV. Købelllun'11 t'. 

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

Engros & Delail for alle So rier 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 I. 
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Portions-Ørred, 
større Ø~red, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i alle Ørredarter kubes. 

Filkene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jembanestation. 

-- Kontant Betaling. ===---

8jneæu, Ynuel DU Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

dll~iJd86 Øamltultur. 
Telf'gr.-Atl!·.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &; P. Jørgmuwn, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Tclel'on-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder. Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købellI altid og afregnes med højeste ))ags).l'ls. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
Flskeeksport~ Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemh 83. 

tilbyder prima ø.jneæg~ Yngel og Sættefisk af Ræk-. IUlde
og Regnbueørred samt Sættefisk af Karper og Suder 

til billigste Priser. 

Portionsørred, større Ørred, Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste BaneJ)tation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø ~ogtrvkkeri (Aktieselskab) ved Rasmusilen Krogh. 
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Bestillinger paa 

A alefaring 
fra Højer Sluse i Sønderjylland 

modtages af 

Indhold: 
Om Fredning og Klækning 
Fiskemarkedet. 
Ufuldstændig galvaniseret Jerns Far· 

lighed. 
Hvad det kan koste ikke at tørre sine 

Liner mellem Fisketurene. 
l\1indre Meddelelser. 
Annoncer. 

Om Fredning og 
Klækning. 

Gedde, Aborre og Stalling er ef
ter FIskeriloven af :3 .• Tuni 1917 
fredede fra lste April til 30. April. 

For Geddens Vedkommende er 
denne Fredningstid l'et meningsløs, 
idet denne Fisk som Regel begyn
der sin Leg meget tidligere end 

Redaktionen. 

den 1. April. Her i Sorøs øerne Ol' 

Gedderne saaledes allerede nu -
den 12. Marts .-- i fuld Gang med 
Legen Følgen af denne forkerte 
Fredningstid er da ogsaa lJlevet, at 
Gedderne nu efterstræbes og iland
bringes undel' Legen efter en saa
dan Maalestok, at det meget let 
kan blive skæbnesvangert for Gedde
bestanden i mange af vore Fiske
vande. 

Hvor der drives et fornuftig Fi-
skeri, kan en rationel drevet Ud
klækning af Gedderognen med paa
følgende Udsættelse af Yngel og 
Sættefisk naturligvis bøde en Del 
paa de skadelige Følger af Masse
udfiskningen af Legegeddel', men 
ganske ophæve Virkningen heraf, 
vil Udklækningen næppe formaa. 
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Da det efter al Rimelighed vil 
være af Interesse for mange af 
Bladets Læsere at faa nærmere Op
lysning om, hvorledes Befrugtnin
gen og Udklækningen af Geddeæg
get foregaar, skal vi nedenfor give 
en Beskrivelse heraf: 

Til Brug ved Befrugtningen ud
vælger man sig middelstore, gode 
Gedder, saavel Hanner som Hunner. 
Hannerne skælnes fra Hungedderne 
ved deres slankere Bygning. Straks 
efter Fangsten af Legefiskan maa 
Kønnene adskilles, saa man derved 
sikrer sig mod, at Befrugtningen 
kan foregaa, forinden man ønsker 
det. 

Fiskene er kønsmodne, naar hen
holdsvis Æggene og :Mælken afgaar 
fra Fisken ved et let Tryk langs 
dens Bug. 

Naar man raader over de Fisk, 
man ønsker at benytte, og disse 
alle er tjenlige d. v. s. kønsmodne, 
f(lregaar selve Befrugtningen paa 
følgende Maade: 

Over et tomt Fad holdes først 
Hunfiskene efter Tur, saaledes at 
en Mand holder Fisken med den 
ene Haand om Hovedet, ban kan 
med Fordel benytte en Klud ved den
ne Lejlighed, da han saa bedre kan 
holde Fisken fast, og med den anden 
Haand foretager han selve "Stryg
ningen«, der bestaar i, at han med 
et jævnt Tryk forfra til henimod 
ADnalaabningen faar Fisken til at 
afgive sin Rogn, som falder ned i 
Fadet, IlVorover Fisken holdes. Naar 
Gedden er tom, tages den næste 
Hungedde, og dermed bliver mall 
ved, indtil man har saa megen Rogn 
som man ønsker. Derefter skrider 
man til at foretage akkurat den 
samme Manøvre med et saa stort 

Antal Hangedder, som man mener 
er nødvendigt for' Befrugtningens 
Skyld. Hangeddernes Mælke sprøj
tes ned over Rognen i Fadet 

Naar man er færdig hermed, blan
der man Mælken og Hognen i Fa
det meget forsigtig med Haanden 
eller bedre med en Fjer. - Naar 
dette er besørget, tilsætter man 
Vand og lader det hele staa i Ro 
i et Par Minutter. Derefter hæl
des det grumsede Vand forsigtig af 
Æggene og nyt paahældes, til Van
det er klart. 

Under Arbej det med Strygnin'
gen maa man sørge for, at intet 
Smuds, Exkrementer fra Fiskene 
ellflf lignende, blandes med Mæl
ken og Rognen. Man gør derfor 
ogaaa bedst i, forinden Strygnin
gen, at aftørre Fiskene med et 
fugtigt Klæde. 

Efterat Æggene og Mælken har 
faaet Lejlighed til, sammen med Van
det, at staa i Ro i de ovenfor nævnte 
Par Minutter. kan man med Sikker
hed gAa ud fra, at Befrugtningen 
er foregaaet,og Rognen lægges 
derefter over i Klækkeapparaterne 
til videre Vdvikling eller udlæggeR 
paa passende Steder i de frie Var.de, 
hvor Naturen saa sørger for Vd
kJækuingen. 

Geddeyngelen udklækkes paa 10 
-12 Dage ved en Vandtemperatur 
af 11 0 C. Hvis Temperaturen er 
højere, foregaar den paa kortere 
Tid. 

:VI ange Læsere af disse Linier vil 
mRaske i deres stille Sind tænke, 
ja, men hvordan kan dette dog gaa 
for sig? i Marts og April Møaneder 
har vi jo aldrig en Vandtemperatur 
af 11 0 C. Jeg skal hertil bemærke, 
at man i denne Forbindelse maa 
huske paa, at paa de Steder, hvor 
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Geddeyngelen klækkes ud i vore 
frie Vande, der har vi paa solrige 
Dage meget ofte en meget høj 
Vandtemperatur, idet Gedderne un
der deres Leg søger op paa saa 
lavt Vand som muligt; helt indo i 
Fladvandet og oppe i de lave Grøf
ter der gaar jo Legen fortrinsvis 
for sig, og derinde i de lune Bu.g
tel', hvor Solen rigtig kan bage, 
der findes netop den Vanutempe
ratur, Bom passer for Klækningen. 

Den kunstige Klæk~ing af ueu 
befrugtede Gedderogn kan foregaa 
paa forskellig ~1aade; men en af 
de bedste forekommer mig at være 
den, der benyttes af deu bekendte 
Ferskvandsfi.sker Hr. Niels Pedersen 
paa Brahe-Trolleborg. Hr. Peder
sen har ganske vist scl v publiceret 
sin Fremgangsmaade her i Bladet, 
men da det er saa længe siden, 
skal vi i Korthed gongive den ved 
denne Lejlighed. 

Klækningsapparaterne er flydende 
Kasser, som er forsynede med iint 
Traadvæv i de to mod hinanuen 
staaende Sider, for at Vandet kan 
strømme frit igennem dem. Bunden 
og de io andre Sider er af tynde 
Brædder. I Bunden el' anbragt 
nogle Træpinde eller en Ramme, 
hvorover er spændt Garn, som hin
drer de overliggende Eneboor- eller 
Granris i at synke til Bunds i Kas
sen. Som Laag bepyttes gerne et 
Styk~e Traadvæv fol' at hindre 
Fugle eller andre Dyr i lit faa fat 
i Æggene, som er anbragt paa Hi
sene. 

Disse Kasser, som er 20 cm høje og 
GO cm i Dia.meter, holdes flydende ved 
Hjælp af Korkski l'er og saaledes, at 
omtrent 1/3 af dem er nedsænket i 
Vandet, saa Risene med den be
frugtede Rogn er helt dækket af 

Vand, Kasserne forankres i Søen 
i en lun Krog, hvor Bølgeslaget 
ikke kan gøre Skade. 
. I hver af disse Kasser anbringes 

fra (j-10000 Stk. befrugtede Rogn
korn, og dette maa gøres kort Tid 
efter, at selve Befrugtningen er 
foregaaet, fordi Æggene allerede 
efter nogle faa Minutters Forløb 
mister deres klæbende Evner, og 
har de først mistet denne Evne, 
bliver de ikke hængende fast ved 
Enebær- eller Granrisene i Kassen, 
men falder til Bunds, hvorved Klæk
niugen vanskeliggøres i høj Grad. 

I de Dage, Klækningen foregaar, 
lllaR man jævnlig tilse Kasserne, 
for at sikre sig mod, at de kom
mer til at indtage forkerte Stillin
ger, ligesom man IDed en Kost maa 
holde Traadvæven paa SiderD6 ren 
og klar, sall. Vandcirkulationen kan 
foregaa uhindret. 

N aal' Klækningen er afsluttet, 
kan lllan enten straks udsætte den 
spæde Yngel paa passende Steder 
i sit Fiskevand, elle l' hellere, som 
ogsaa III'. Pedersen tilraader, lade 
den gaa nogen Tid i Damme, til 
den lIaar en Størrelse af 3-4 cm. 

At ll\de Yngelen blive større er 
næppe tilraadeligt. - Efter Hr. Pe
dersens Erfaringer risikerer man 
nemlig saa kun at faa Hungedder 
til Udsættelse, idet Hungedden al
lerede som spæd har en hurtigere 
V æksl end Hangedden, hvorfor først
nævnte, ifølge sin Natur, meget 
snart vil fortære saa mange Han
gedder, den kan overkomme, hvor
ved man kommer til det sørgelige 
Resultat, at man af en stor Flok 
ligegammel Geddeyngel i Løbet af 
kort Tid kun har nogle enkelte 
store Hungedder tilbage. 

Red. 
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:Fislremarked et. 
.iøbenltavn. 
Gammelstrand. 

Gennemsnitsprisor i Øre pr. kg. 

AilI 
Ørred 
Gedder 

En gros En detail 
2,80 ii,20 

4,00 5,00 
2,40 3,00 

(Dansk Fiskerilidcl1<le). . 
London. 
E. L. Salomonsen & Co. 

AaI, smaa 20/-25/ draften 
- mellem 2li/-27/ 
- store SBI ~331 
Gedder ti d til 7 d Pundet 
Brasen 4 d . 9 cl 

Aborre 3 d 4 cl 

Ufuldstænuig galvani
seret Jerns Farlighed. 

Alle Dambrugere ved, at Zink
salte kunne være giftige, og at 
daarlig Galvanisering kan medføre 
store Tab for Fiskeavlerno. l et 
tidligere Hefte omtales (fra "Ber
liner Fisehmarkt") et saarlant Til· 
fælde, hvor et Parti Ørreder døde, 
som en Følge af Fejl ved Galvani
seringen ved et Vandledningsrør 
til en lille Dam, derimod havde 
nogle Karper, som ogsaa opholdt 
sig i Vandet, overlevet deL Grun
den til, at Karperne i dette Til
fælde har klaret sig, medens øl'
redene ere døde, maa dels søges i 
Karpernes store Modstandsdygtig
hed imod alle ydre Indvirkninger 
og dels i, at sidstnævnte Pisk i 
Vintertiden, hvor ovennævnte For
giftningstilfælde fandt Sted, har 
nedsat sin Livsvirksomhed i meget 

høj Grad, saaledes at nogle faa 
Aanc1edrag ere tilstrækkelige til at 
opholde Livet. Derved kommer 
Karpernes Gæller i Berøring med 
det giftige Vand i meget kortere 
Tid, saa at det ikke kan iudvit'ke 
saa stærkt. 

Hvis Forgiftningen Rf Vandet, 
som en Følge af Fejl ved Galvani
seringen af Ledningsrøret, havde 
fundet Sted om Sommeren, paa den 
Tid, hvor Karpernes Livsfunktioner 
ret udfolder sig, er det dog næppe 
rimeligt, at de var gaaet fri, man 
maa derfor vel vogte sig for at 
saadanne skadelige Stoffer kan 
finde Vej til Fiskedammene. 

Ved Udlægning af. Kalksten i 
Vandet uskadeliggøres den opløste 
Zink. 

Den udfældes nemlig af Kalken 
til uf'kadeligt Zinkkarbornat. 

(Svensk Fi,keri Tids';krilll. 

Hvad det Iran koste ikke 
at tørre sine Liner mel

lem :Fisketurene! 
Den 28. Juni om Aftenen kom 

jeg ind fra ell Fisketur og undlod 
mod Sædvane at tage mine Liner 
med hjem til Tørring, men lagde 
dem ned i et Rum i Baaden, og 
Tirsdag den 3; Juli danner af den 
Grund et mørkt Punkt i min Fiske
dagbog. 

Jeg var ude paa en Heldagstur 
paa Furesø og tilbragte Tiden fra 
KI. 4 om Morgenen til Kl. 11 Form. 
med at fange - nej, fisk A efter -
Skaller. Jeg fik 12 - 14 Stk. - alt
saa ca. 2 i 'rimen, hvilket desværre 
maa siges at være temmeligt nor
malt for mange Furesødage. __ Sall, 

, 



Nr. G ll'erskvandsflskeribladet 41 

skulde den alvorlige Del at Festen 
til at begynde, og Fl'. Sten rev fik 
den første Chance. som ganske rig
tig agsaa blev udnyttet med det He
sult~t! at jeg fik et godt Hug, og 
Gedden blev nen lykkelige gjer af 
en løs Line paa ca. 30 m. - Jeg 
kender ingen værre Fornemmelse 
end den, man faa!', naar Grejerne 
svigter, uden at Il'lUl er sig nogen 
fejl Manøvre hevidst, og jeg flyg
tede skyndflomst bort for i nye Om
gi velser at søge Trøst og Glemsel. 

Det blev JydehulJet, del' fik den 
anden Chance, som udnyttedefl med 
nøjagtig samme Hesultat, Bom den 
første: et godt Geddehug og en 
tabt Line. Jeg havde imidlertid 
set, at der var Aborrer, og fort
satte med de mindste Skaller, fik 
ogsaa en Abborre paa P/2 Pd. paa. 
trak maaske lidt haandfast i den, 
fik den tæt op til Baaden og -
Plask! gik den med 3 111 Line. -
Jeg satte mig ned. - Dersom jeg 
sagde noget, el' jeg glad for, at jeg 
ikke kan huske, hvad det var, og 
at der ingen Vidner var. 

I det samme kom en sortgrøn 
Baad tøffende fra Stavnsholtsiden. 
Det var Hr. og Fru :\L, der var- ude 
for at udrydde Aborrerne, og som 
derfor gerne ofrede et Par medfø
lende Ord paa min sørgelige Histo-

'rie mod at overtage det "rigtige" 
efter mig. Jeg genvandt nemlig 
saa megen Energi, at. jeg kunde 
tage Ankeret ind og liste over til 
"Pepita", som altsaa tik Chance Nr. 
3. Denne Banke ligger jo .Jyde
hullet temmelig nwr, og det var 
maaskB Grunden til, at den gav 
mig samme Behandling: en Gedde 
og en Aborre reflekterede paa mine 
Tilbud. Dog med den Forskel, at 
medens Gedden fuldstændig pro-

grammæssigt tog saa godt som hele 
Linen, tog jeg Aborren (2 Pd., paa 
en ca. 15 cm lang Brasen som Agn), 
men jeg "kælede" ogsaa for den i 
ca. 10 Minutter, før jeg fik den i 
Ketsjeren. Da jeg nu ikke havde 
flere Skaller og kun ca. 3/4, ~ine, 

naar jeg knyttede Stumperne sam
men, Iod jeg det være nok for deu 
Dag og begyndte Hjemturen. Jeg 
roede, for det var paa et saa tid
ligt Stadium af min PaahængsIl1o
tor-Til værelse, at min hele prakti
ske Evne indskrænkede sig til at 
"tippe" og ~ dreje paa "Snapse"
hanen, og i fuld Erkendelse heraf 
stnndsede jeg dengang aldrig .1\10-
toren uden at være paa det rene 
med, Rt jeg gerne vilde ro Resten 
af Dagen. - AH~aa: jeg roede, og 
da jPg passerede Jydehullet, blev 
jeg raRbt an af Hr. M., som stadig 
laa Jer og hev den ene Aborre 
ind efter den anden, og som nu 
holdt en pæn Aborre forsynet med 
en mærkelig lang "Føletraad" i 
Vejret. Hr. M.s Beskrivelse af "F@
letranden " gjord e mig hurtigt klart, 
at det var min Linestump fra for 
ca. 2 Timer siden l Sua meget Ind
tryk havde altsaa mit velmente At
tentat gjort paa Aborren! - III'. 
M .. lovede mig Linen med "Ved
hæng", naar vi kom ind til Frede
riksdal. rl'il Gengæld hentede jeg 
en et Stykke borte plaskende Abor
re, som kort forinden sprang af 
Krogen for Fru M., men som paa 
Grund af saarede Gæller ikke kunde 
klare sig. - Om Aftenen fik jeg 
saa den ene Linestump med Fisk 
igen; men de andre var ikke saa 
villige. 

Den 30. Juli laa jeg og en Gæst 
paa Fr. Stenrev og fiskede. Jeg 
llavde forlængst fornyet mine Liner, 
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som jeg takket være mine sorgelige 
Edaringer aldrig mere undlader at 
tørre hver Gang jeg har bmgt dem. 
Ca. 100 m længere inde mod Land 
laa Hr. Professor 'tV. alene med sin 
lille hvide Baad og fiskede. Plud
selig raabte Hr. W. mig an og sagde, 
at han havde fanget en Gedde paa 
en noget usædvanlig Maade: Hall~ 
løse Line havde fanget en endnu 
mere "løs" Line, og paa deune val' 
Gedden. HI'. W. spmgte, om mu
ligvis jeg havd{~ mistet en Line her 
eller hørt om en anden der havde, 
og jeg benægtede begge Dele, idet 
jeg dog for Spøg nævnedH, at jeg 
ganske vist havde mistet en Line 
paa samme Sted, men fol' ca. 1 
Maaned siden. Da jeg nu beskrev 
Linen og Krogen, kom Hr. W. ro
en de hen til mig, og jeg gensaa 
min Line af 3. Juli! Det val' alde
les utvivlsomt den; den val' let at 
kende, og til Overflod kendte jeg 
Krogen, som jeg selv havde bevik
let. Det var en af de skæve, ita
lienske, og den var saa medtaget 
af Opholdet i Vandet, at den skal
lede af og var næsten mstet over. 
- Gedden vejede 2 Pd. og var 
mærkværdig lang og tynd. Den har 
aabenbart haft en saa kort "Akti
onsradius" paa Grund af Linen, at 
den har maattet holde Diæt. Hr. 
W. vilde absolut, at jeg skulde 
have Fisken, og om Aftenen lod 
jeg den gaa videre til min Gæst, 
hvad jog nu fortryder, da jeg gerne 
vilde have set dens Indre lidt ef· 
ter. - Line Nr. 3 (fra Jydehullet) 
fik jeg nogle Dage senere af Hr. 
Grosserer J., men der var ingen 
Fisk paa, skønt Krogen val' der. 
Nr. 4 har jeg ikke genset, men 
maaske en af Medlemmerne, som 
læser dette, har mødt den paa sin 

Vej. Jeg har ikke søgt efter den 
endnu, men ved den kommende Sæ
sons Konkurrencefiskning tror jeg, 
at jeg vil se efter den. Saadan 
en Dag el' det rart at vide, hvor 
der staar en Gedde! -sen. 

(Lystfiskeri-Tidende). 

~lindre Meddelelser. 

ltlre.'kelige Fiskehistorier. 
Gamle romerske Forfattere be

rettet" at naar en Fiek med sav
takket RygfinlIe bliver fanget paa 
en Krog, fot'samler dens Kammera
ter sig og forsøger ved Hjælp af 
Hygfinnen at save Linen over. Endnu 
troværdigere lyder en Hejsendes 
Beretning om, at Kineserne lader 
HønselJe udruge deres Guldfisk. 
Æggene af visse fine Slørhaleracer, 
forsikrer han, lægges i et tomt Æg, 
hvori kun en ubetydelig Blomme
rest el' tilbage. Det fyldes med 
Valid, lukkes og lægges saa under 
Hønen. 

I I~sai8 Fleishers store N atlll'hi
storie fra 1794 fortæller han, der 
var Amtmand i Sorø og havde væ
ret Overforsfinspektør, fOl' fuldt AL
vor følgende om Karperne. 

[Jer er intet Sted, hvor man gør 
saa megen Stads af dem som i Hol
land' Del' svøbes de ind j vaadt 
Græs eller Mos og hænges op i 
Uad under II vælving en i Kæl
dere. Her stoppes de med Tve bak
ker og Hvedebrød, dyppet i Sød
mælk, og herti l holdes særlige Li
bCl'itjenere; Karperne bliver snart 
saa bekendte med disse deres Ple
jere, at det hele Selskab ved deres 
Ankomst i Kælderen lukker Gabet 
op, ligesom Spurveunger, naar Mo
deren kommer for at made dem. 
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Det er dog kun de rige og mæg
tige, der har Raad til deslige AI1-

stal ter, hvorved Fiskene ej alene 
bekomme stærk Fedme, men og en 
meget behagelig Smag. 

(Stueknltur). 

get store Fisk, og Fiskerne hævder, 
at saadanne store Fisk sjældent lader 
sig nan'c. Sædva.nligvis opholder de 
sig paa Steder, hvo! man ikke kan 
komme til dem lOed Fiskeredaka
berlle. 

(FisclJe"ei-Zei tllll g). 

Store Brft!~en. 
En Fisker fra Gilgenbnrg opgiver 

at have fanget en Brasen, Rom hav
de den anselige Vægt af 15 kg. Fi
skens Alder bestemtes af .Sagkyn
dige" til mellem 20 og ~G Aar. 

Stalling søges. 
Tilbud med Pris pr. 1000 Stk. 

st>ndes til 

I de østpreusiske Søer fange~ me- i 

Hadsten Lystfiskeriforening, 
Hadsten . 

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

i FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
• • leveres Illest ftskeclygtige og billigst efter Deres B(~stillilJg. 
• : Vaad og Ruser 
• til Aal, (,ledeler. Karper og Sude)'. 

Sættegarn og Toggergarn • • 
til Ør)'ed. (~edder. Brasen. liaJ'ltet'. Sudet' og Abo)'re. : 

Ketschere 
til alt Brugs- og IJystfiskeri 

• • • • • • 
Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser,: 
Sællegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
N. I<'ft!ilallvej 137, I •. BINDSIJE\r. København .1<\ : 

• •••••••••••••••••••••••••• g ••••••••••••••••••••••••• 

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

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

Afreg n in g sen d es st ra x efter h"e rt Sø 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 Orredarter købes. 

Fiskene afhent,es i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

relcgr.-Adl', : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

sælges. 

P. lfansen &; P •• Jørflert.'wn, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefoll-Adr. 
Lunderskov 4.8. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder. Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og afregnes med højeste J)agsl.ris. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
Fiskeeksport. Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyde.' prima O,jneæg. ,rngel og Sættefisk af Dæk-. I{i1(le
og Kegnbuem'red salUt Sættefisk af Karl)er og Suder 

til billigste PI'iser. 

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

J. C. Christensen. 

Tryk! i Sorø Hryg!rykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Kroj{h. 
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Indhold: 
Fiskerimiissan i Goteborg. 
Laksefiskeriet paa Bornholm. 
Fiskemarkedet. 
Literaturen. 
En Kæmpebrasen. 

\ 
Annoocer. 

Til 

Fiskerimåssan 
i Goteborg. 

8-15. Juli 1923. 

FerskvandsTIskeriforeningen. 

Under tiden den 8-15. juli kom
mer att har l Goteborg hållas en 
fiskerimassa, den tredje i ordnin
gen, for lyftande av det tryek, som 
framfor aIlt vil ar over vastkustens 

Redaktionen. 

I havsfiske. På grund av den i som-

I 
mar anordnade jubileumsut.stallnin
gen och den darav vii.ntade friimlings

i strommen tOJ'de massan komma att 
i få betydande omfattning. I varje 
I faIl har inlresset redan visat sig 

vare mycket st9rt. Massan avhalles 
i Majornas Elementarliiroverk for 
flickor, dal' 17 salar och kongress-

I hall, rymmande 400 personer, stå 
till forfogande. I gymnastiksalen 
anordnas fnllstiin dig restaurant. I 

I 

narheten av måsslokalen ligger 
Goteborgs fiskhamn, dal' dagligen 
en stor del av Bohuslans fiskeflotta 
samIas oeh betydliga fiskmassor lan
das. Vid massans utstiillning kom
mer denna gång han syn att tagas 
till aIlt svenskt fiske, aven insjofiske. 

Samtidigt med massan ar det me-
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ningen att avhålla en allrnan svensk 
fiskhandlarekongress och en fiskeri
vecka, vartill framst aUa sven
akq, fisk are- och fiskhandelssamman
alutningar inbjudas. Dessutom rik
tas liknande inbjudningar till nor
ska, danska ach llnska fiskerior
ganisationer. Meningen ar att få 
till stand fOredrag och 5verlågg
ningar i frågor av aUmant fiskeri-

okonomisk eller -organisatoriskt in
tresse och for detta andamål vore 
det mycket onskligt, om de inbjudna 
foreningarna ville insanda snarast 
mojligt ~dels :forslag till overJagg
ningsamnen, dejs uppgift på inle
dare eller' foredragshållare, om sa
da.n kan stalles till f5rfogande. 

Ianslutning till det sålunda an
forda får .tyrelsen for fiskerimassan 
i G5teaorg 1923 harmed in bjuda 
Eder sammanslutning att deltag a i 
namnda fiskerivecka. 

M&ssans inkvarteringsutskott s5r':' 
jer, på dårom gjord frarnstallning, 
fOr kost och logis till rimligaste pris. 

Deltagere i den svenska Fisk
handelskongressen och nordiska 
Fiskeriveekan erMllar rabat for be
aok~ å Jubileumsutstållningen, så att 
en S-dagars biljett kostar 8 kr. 
For kortare tid ar priset likaledes 
1 kr. per dag, minsta avgift dock 
3 kr. AnmliJan med namn och be
lOpande avgift samt løst passfoto
grafi, att åsattas biljetten, måste 
dock insandas till Fiskerimiiesans 
kommissarie .enast den 1. juni 1923. 

Anmiilan om deltagande samt 
eventuella forslag om 5verliiggningl!
ammen och foreliisare insiindas till 
Fiskerimassans kommissarie, som 
beredvilligt lamnar aIla 5nskade 
upplysningar. 

G<iteborg den 10 mars 192:-3. 

A styre! sens for Fiskerimassan i 
Goteborg 1923 vagnar: 

Haldon Seplow. 
Landshøvding, Hedersordforande. 

Ernst Formant. 
Redaktør, sekr. och kommissarie. 

Laksefiskeriet paa 
Bornholm. 

Efter Anmodning er vi fra sag
kyndig Side tilstillet nedenanførte 
Artikkel: 

Laksefiskeriet begynder i Okto
ber Maaned, til at· begynde med 
bruges henholdsvis Laksegarn og 
Lakselænker. Laksegarnene bruges 
for det meste som Drivgarn og 
dertil benyttes Baade fra 3-6 Tons, 
med en Besætning af 2 til 3 Mand. 
Laksegarn kan kun bruges i fint 
Vejr, da de med Kuling og Strøm 
ruller sammen og laver det, som 
vi her paa Bornholm kaldeJ for 
Pølse. Derfor 1ægges Laksegarne 
paa Loftet, naar vi kommer hen i 
November, og Lakselænkerne domi
nerer hele Laksefiskeriet den øv
rige Del af Vinteren. Disse Læn
ker benyttes som faststaaende Red
skab. og bestaar af en Lænke, som 
er lavet af Line ca. 25 Favne lang 
med fire Flaad, sOIp kaldes Baad
flaad, Hovedflaad, Pilk og Endeflaad, 
2 Kroge, som er fæste d i en ca. 
3 Favne lang Tavs, som igen er 
fæste d fast til Hovedflaadet og En
deflaadet, dernæst en Træklods, som 
kaldes en Knob, 20 Favne 6 Garns 
Manilla eller Tovværk, som kaldes 
Baad, en 3 -4 Pots Flaske, som er 
ovalformet med Knap paa den yder
ste Ende af Halsen, saa der kan 
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sættes en Strop fast, uden at det 
g lider af, 25 til 45 Favne (det ret
ter sig efter V andets Dybte) Ma
nilla eller Tovværk, som Regel 3 
Garns eller tyndt 6 Garns, da det 
sidste skal være tyndere end det 
første og kaldes for Undertov, til
sidst en Sten paa ca. IO kg. 

Dette Redskab imprægneres hvert 
Aar med Kultjære, før det sættes 
ud. Det benyttes fra 100 til 200 
Lænker paa hver Baad, der sættes 
ud med c. l Kabellængdes Mellem
rum og der holdes en bestemt Ret
ning fra man sætter det første ud, 
til man er færdig med det sidste, 
saaledes at hele Rækken, kommer 
til at staa i samme Kurs, saavidt 
som der er muligt. 

Til dette Fiskeri kan benyttes 
Baade op til 15 Tons; men som Re
gel er det mindre Baade, og de be
tjenes af 2 Mand. Der sejles ud 
til Redskaberne hver Dag, saafremt 
Vejret tillader det, for at forny Mad
dingen - som bestaar af Sild, der 
sættes hele paa Krogen og hjem
bringe den eventuelle Fangst. Det 
er et meget spændende Arbejde at 
staa og kigge efter hver Lænke for 
at se, om der er Bid. Er Lænken 
under Vand, og man ikke ser an
det end Kobben, er der Fiskeri; 
man mali. da være m.3get forsigtig, 
dreje langsomt til ved Kobben, sall. 
begynder man at trække meget for
sigtigt op. Er Laksen død, gaar 
det ret nemt, men er den levende, 
maa man hale og stikke ud mange 
<{ange, til lOa11 faar den træt og 
kan faa den op i Baaden. Den ene· 
Mand staar klar med en Laksehug
gert, og sall. snart den kommer sall. 
nær, at han kan naa den, hugger 
han den ind i Baaden. 

Krogfiskeriet varer vad til Marts, 

saafremt Isen ikke forhindrer det. 
Naar Marts Maaned begynder og 
det stiller sig med roligt Vejr, be
nyttes Laksegarnene igen. Det ind
træffer ret ofte ved Foraarstid, at 
Laksen trækker fra de hjemlige Far
vande ned til de tyske Kyster, og 
der er da en Del af de bornholm-, 
ske Fiskere, der sejler ned til de 
tyske Havne (Stolp, Colberg, og 
Hæla) for at fiske med de Pladser 
som Basi5l. 

Først i Maj er Laksefiskeriet 
forbi og Sildefiskeriet begynder. 
Det er dog Lejlighedsvis at Kyst
fiskerne ved Sommertid sætter Lak
segarn fast inde ved Kysten, og 
det indtræffer at de fanger en Del 
Smaalaks, der vejer fra l til 4 kg; 
det er ikke ofte de faar dem større. 

Å. K. 
Dansk Fiskeritidende. 

Fiskemarkedet. 
København. 
Gammehltrand. 

Gennemsnitspriser i Øre pr. kg. 

Aal 
Ørred 
Gedder 
Laks 

En gros En detail 
2,50 3,00 
3,60 4,20 
2,20 2,60 
3,60 4,20 

(Dansk Fiskeritidende). 

l.ondon. 
E. L. Salomonsen & Co. 

Aal, smaa 17 sh 6 d 20 sh. draften 
melL:?O - 25 -
store 26 - 30 -

Brasen 4 8 d 
Gedder 5 8 d 
Aborre 3 - 7 d 
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Literaturanmeldelse. 
Fra Den svenske Fiskeridirektør 

Dr. phil. Oscar N01"dqvist har Re
daktionen modtaget et stort og me· 
glilt interessant Værk betitlet: 8ven
ska Jordbrugets bo7c, 8iJtvattenfiske 
oeh Fiskodling. Foruden selve Fiske
ridiretøren har følgende Herrer ydet 
Bidrag til dette Shtndartværk: Gun~ 
nar Alm, 1. Arvidson, Arvid Berg
man, Sven Ekman, T. Freidenfeldt, 
Johan Larsson, Einar Lønnberg, Ei· 
nar Nauman, Harald ~ordqvist, Os
car Olofson, Niels Rosen, Carl 
Schmidt, Gust. Swenander og Hugo 
Ågren. 

Bogen er udkommen paa Albert 
Bonniers Forlag og Prisen er 52 
Kr. Den nu udkomne Del - . Søt~ 
vattellfiske oeh Fiskodling _. om
fatter 824 Sider med 340 Illustra
tioner. - Hele Værket bliver paa 
15,000 Sider med c. 30 Bind, og 
det er Meningen, at det allerede 
skal være afsluttet inden Udgangen 
af Aaret 1924. 

Det Værk, der her foreligger fra 
svenske Forskeres Side, viser ikke 
alene, at Ferskvandsfiskeriet om
fattes med overmaade stor Interesse 
af det svenske Folk, men tillige, 
at der for Tiden gøres en meget 
stor Indsats for at højne og frem
hjælpe dette Fiskeri. -

Hvad selve denne udkomne Del 
angaar, saa taler den for sig selv; 
nogen Anbefaling er efter vort Skøn 
ganske unødvendig. - Straks efter 
Modtagelsen af en saa vældig Bog 
paa 824 Sider, gyser det ganske 
vist lidt i en travl Mand ved Tan~ 
ken om, at alle de Sider skal gen~ 
nempløjes ; men er man først be
gyndt, kan man næppe slippe den 
igen; ni an m aa blive ved ind til 

Enden, saa interessant og lærerig 
er den, og saa klogt er Stoffet for
delt og lagt tilrette. 

Hvad Sproget angaar, saa er dette 
ganske vist svensk, men saa letlæse
ligt, at det absolut ikke kan genere 
nogen Dansker at anskaffe den af 
den Grund. -

Det eneste der skræmmer er Pri
sen; den er j o ualmindelig høj; men 
det forekommer os, at man Dlaa 
kunne slaa sig sammen om Anskaf
felsen, eller de lokale Fiskerifor
eninger køber den til Cirkulation 
blandt Medlemmerne. -

Som Vejledning i Ferskvandsfiske
ri og kunstig Fiskeavl er den al
deles fortrinlig, og der findes næppe 
i Øjehlikket noget samlet Værk, der 
gør den Rangen stridig. 

Vi medgiver den hermed vor bed-
ste An befaling. - Red. 

En Kæmpebrasen. 
(Ur Finlands Jakttidsskrift). 

Petter kom fra sin Tjeneste i ud
mærket Humør, han klappede sine 
Børn paa Kinden, stiklede ikke til 
Konen ved Middagsbordet og gav 
hende nden Opfordring et Stykke 
af sin Kotelet. Sagen var den, at 
hans Tjenestekammerat D. havde 
hvisket ham i øret, at Brasenerne 
ved den bratte Skrænt ved K. bed 
som de var tossede, hvorfor de to 
om Søndagen vilde begive sig der
hen for at fiske. - Petter havde 
gennem flere Aar fisket ved den 
stride og klare Flod, hvor han kendte 
alle de bedste Fiskepladser, og 
havde ogsaa fisket ved K., men al
drig faaet nogen Brasen, der vejede 
over 400 gr. - Imidlertid svor D. 
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paa, at han selv havde set en Kam
merat hale en Brasen op, som vej
ede 2 kg. 

Petter var en indesluttet, apatisk, 
ja t. o. m. kold Natur. "Han e. 
af Sten", siger hans Hustru, "jeg 
har aldrig set en Taare glimte i 
hans øjne - han tier altid hæn
ger med Næsen over sine Bøger 
ingen Ting oprører ham". Men hun 
tog Fejl. Petter var meget ude af 
Ligevægt og ventede med Længsel 
paa den kommende Søndagmorgen, 
syslede hver ledig Stund me(J sine 
Fiskegrejer og løb idelig over til 
D. for at tale med ham om det 
længselsfuldt ventede Fiskeri. 

Endelig naaede de Søndagen. 
Dagen var udmærket smuk. Maj 
Maaned stod i sit fagreste Flor. 
Horisonten glødede i. Solens Straa
ler'!- og den blaa Himmel spejlede 
sig i Vandet. I god Tid havde Pet
ter og D. indfuodet sig ved den 
bratte Skrænt ved K. udenfor hvil
ken der fandtes et dybt Hul. Den 
plante beklædte Skrænt sænkede sig 
ud mod Dybet. - Paa sine Steder 
sk,- d sig Sandbanker ud i Floden, 
disse dannede paa deres Vej smaa 
lune Bugter, i hvilke Smaafiskene i 
store Stimer langsomt svømmede 
omkring; paa,Bunden skimtedes Sneg
lene, som pløjede deres Furer i 
Sandet. Længere ude, i Midten af 
Dybet gik Løjer og Elritzer i Sti
mer. Over den med talrige Huller 
forsynede Skrænt svævede en Sværm 
af Digesvaler, som fyldte Luften 
med deres uafbrudte Kvidren. -
Foran vore Fiskere hang OVflr Van
det deres i Brinken indst.ukne Me
detøjer. - Ved Siden af dem laa 
Blikæsker med Orme. - Paa Van
det svømmede FIa adene. 

D. var uhyre spændt. - Han ka~ 

stede stadig sine Kroge ud paa 
nye Steder og saa sig om, nydende 
Naturen, alt medens han nynnede Me
lodien af "Den glade Enke". -
Petter var som sædvanlig hensunken 
i en stille, urørlig Betragtning af 
sit Flaad, en Gang imellem vinkede 
han dog til Kammeraten, at han 
skulde forholde sig mere rolig. -
Ikke langt fra dem sad Klubkokken 
G. som ofte og højlydt hostede og 
hver Gang tørrede sig om Munden 
med et rødt Lommetørklæde. Som 
Madding anvendte de Orme, som 
begærligt toges af de alleste-ds nær
værende Aborrer. -

En Gang imellem fik de en Bra
sen pall. Krogen, lolen altid en af 

ringe Størrelse; men Sagens Kærne, 
en ordentlig Brusen, havde hidtil 
stadig ladet vente paa sig. - Den 
rastløse D. gav sig Tid til at inter
viewe Kokken og kunde bagefter 
meddele Pettor, at G. havde fan
get en god Brasen. 

Se op! sagde Petter, du har Fisk 
paa Krogen. 

Lidt efter landede D. ogsaa en 
god Brasen. De triumferede. Pet~ 

ter fik kort efter Bid af en større 
Fisk, Bom det lykkedes ham at faa 
paa Land. 

Du fik ogsaa en Brasen? raabte 
D. til ham. 

- Nej, en stor Skalle, svarede 
Petter misfornøjet. 

Han vilde absolut fange en stor 
Brasen. Han havde aldrig faaet 
en saadan. - Bare Taalmodighed, 
tænkte han, uden at tage øjnene 
fra Flaadet. Og virkelig, hans Stæ
dighed belønnedes. - Noget mær
keligt indtraf, noget, som han al
drig havde oplevet før! Han havde 
pall. Krogen en virkelig Kæmpe, men 
nej, det kunde ikke være Brasen, 
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men maatte være et tungt uhande
ligt Brædt eller en Stok. Med beg
ge Hænderne holdt han Stangen og 
saa med bankende Hjerte, hvor den 
bøjede sig og den tykke r,ine spænd
tes. - Han tager Linen af i Haab 
om at den skal holde. - "Det skal 
ikke lykkes Dig at slide Dig fri u, 

siger han til sig selv, "jeg skal nok 
faa Ram paa Dig". Til Slut slap
pes Linen, og foran sig ser han en 
vældig Brasen paa c. 8 kg. - Fis
ken søger forgæves at komme ned 
i Dybet og flyder til sidst paa Si
den i Vandfladen.,- "Se det er da 
en rigtig Kæmpebrasen, det er et 
ordentligt Bytte", mumler han ude 
af sig selv af Glæde. Lidt efter 
leder han den store Fisk ind mod 
Bredden. 

Imidlertid havde Kokken G., som 
saa, at Petter baksede lied den 
store Fisk, ikke kunnet modstaa 
sin Nysgerrigheg, men nærmede sig 
den heldige Fisker. 

"Forsigtig, hold forsigtig, træk 
ikke i Linen", hviskede han Petter 
i øret og hostede samtidig aldeles 
forfærdeligt. -

Fisken begyndte saa igen at ar
bejde, spændte Linen, og gik som 
et Lyn fra Bredden ned i Dybet. 

"Forsvind dog Menneske, med 
den fordømte Hoste"! raabte Petter 
aldeles rasende. G. trak sig skynd
somst bort. F'fterat Petter endnu 
en Stund havde bakset med Kæmpe
brasenen, lykkedes det ham at lede 
den ind i en grund Bugt, hvor den 
fortvivlet piskede. i . Vandet med 
sin brede Hale, hvorved den kom 
til at ligne en tyk Stør, som 
den stod der med med opadvendt 
Ryg. Til sidst var dens Kræfter 
dog udtømte, og den lagde sig paa 
Siden i Vandoverfladen. - Fuld af 

jublende Glæde gik Petter til Knæ
erne ud i Vigen, og medens h an 
med den ene Haand holdt fast i 
Linen, sænkede han pludselig den 
anden Haands Fingre i Filkens 0jen
huller. Endnu et Minut, og den 
ligger velbeholden i Fiskekurven ! 
Men i det afgørende Øjeblik glider 
Petters Fødder paa den glatte Ler
bund, han faldt hjælpeløst paa Knæ, 
Brasenen gled ud af ·Haanden paa 
ham og sled Linen af tæt ved Kro
gen og gled over en lav Sandbanke 
ned i et dybt Hul. Petter greb den 
endnu en Gang i Ryggen, men den 
rev sig let løs, og træt efter den 
lange Tvekamp forsvandt Fisken til
sidst i Flodens Dyb' Vaad til Ma
ven og dirrende som af Feber saa 
Petter stadig efter den, der, hvor 
den for sidste Gang viste sine søl v- ~ 

glinsende Sider. 
Ak, hvilhm Ulykke - lige ud 

af Hænderne, jeg havde jo allerede 
fat i den - ja sikkert et forskræk
keligt Uheld"! tænkte den bedrø
vede Petter. Pludselig kom han 
til at tænke paa alle sine andre 
Genvordigheder: Datteren Annas 
Død, hvorledes han Gang paa Gang 
vel' fOl'bigaaet i Tjenesten, hvor
ledes hans bedste Hund var bleven 
stjaalet fra ham, hvorledes Gigten 
hærgede hans arme Krop. - Og 
alt. hvad Livet havde givet ham af 
Sorg og Modgang huskede han i 
denne Stund, det faldt over ham, 
som blodsugende Insekter over en 
stakkels Synder. Al1evegne kun 
Uheld, aldrig andet end Udbehage
ligheder, tænkte han og følte til 
sidst en stor Medlidenhed med sig 
selv, med sit ulykkelige Jeg. - Ef
ter dette fortjener Du ikke at faa 
et Medetøj i Haandeu, trøstede 

Vennen D. ham med. I hele Eders 
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fremtidige Liv kan I aldrig vente 
at faa et saadant Bytte, SODl en 8 
kg. Brasen, forstaar l det? Otte 
kilos Brasen er værd at forevisa i 
Glas og Ramme. -

"Det er jo et usædvanligt Held, 
en Lotterigevinst, som I lod Eder 
slippe ud af Hamderne. - Herefter 
bør nej, jeg vil ikke sige hvad 
I bør gøre. -

Skæg trillede nogle store Taarer 
ned. - D. blev ganske betaget ved 
det Syn, vendte !lig bort og gik 
langsomt til sine egne Medestæn~ 
ger. - Nej, det er ikke sandt hvad 
Fru J. siger om sin :Vland. Han er 
ingenlunde af Sten, tvertimod! 

Han saa paa Petter og tav. -
Dennes Ansigt var blegt som paa 
et Spøgelse, og paa det graasprængte 

(I:'l'nn Skog och Sj Ø). 

V. s· 

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

! FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER i 
• • • leveres mest fiskedygtige og billigst efter Deres Bestilling. _ 
• • 
: Vaad og Ruser • 
: til Aal. (~eclder~ 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'asanveJ' 137. Il. BINJ)SLEV. København t'. : • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Engros & Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betalesforslore 

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 5 a I g 

Salomon' & Sons, 
24, Finch Straat, 

Brick Lana, 
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. 

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

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

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d8~8d8K 'J)am8ullur. 
felegr.-Adr. : 
Damkultur, 

Lunderskoy. 

P. Hansen &; P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Aor. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder • Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og afregnes med højeste DagsItrIs. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
li'iskeeksport, Ventb, 

Fiskeriet "Aalyk'ke" 
pr. Lunderskov, 

Tele on 
Vemb 83. 

tilbyder prima øjneæg. 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 pall. 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i Sorø I'logtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Krollh. 
/ ; 
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Bestillinger paa 

A alefaring 
fra Højer Sluse i Sønderjylland 

modtages af 

Indhold: 
Generalforsamlingen. 
Fiskerimassan i Hiilsingborg. 
Fiskerimåssan i Gøteborg. 
0rredbækken og Ørreden. 
Fiskemarkedet. 
Præparering. 
Lidt om Valget af Agn/lsk. 
Annoncer. 

Generalforsamlingen. 
Efter Forretningsudvalgets Be- I 

stemmeIse afholdes Ferskvandsfiske- I 

riforeningens ordinære Generalfor
Ilamling Lørdag den 26. Maj paa 
Hotel Alsøund i 'Sønderborg. -

Dagsordenen vil nærmere blive 
bekendtgjort. 

Hvis nogen af Ferskvandsfiskeri
foreningens Medlemmer ønsker Sa-

Redaktionen. 

ger behandlet ved ovenomtalte Ge· 
neralforsamling, bedes skriftlig An
modning he~om tilstillet Kontoret 
i Sorø, inden den 25. April. ---

Red. 

Fiskerimåssan i 
Hålsingborg. 

Vid fiskerimiissan i Hiilsingbofg 
ar forsta dagen, den 26. april, av
s6dd att bliva en dammhushållar
nes dag- Diirvid komJfler doeenten, 
doktor Harald NOTd?v;st att inleda 
en diskussion over "aktuella spørs
mål forande VåT dammkultur" var
jamte en vid fiskeriforsoksstationen 
i Aneboda senaste sommar uppta
gen film kommer aU forevis as. Vi-
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. dare forekommer demonstration av 
dammkulturen berorande utsUUl
ningar, i framsta rummet et SO-tal 
a kvarier med levande dammfisk. 
Fol' att fiskerimassan oebiL, vad 
dammkultur,betr~i.ffar verksamt skaU 
kunna framja sitt syfte, lir det syn
nerligen onskviil'd att så många 
dammhusshållare som m(jjligt komma 
tillstiides på dammhushållarnes dag. 

Enkel biljeit gallm' /Oråterresa un
der april månad å de flesta ens
kilda jarnv1igar. Stationsbeflilet å 
narmaste jarnvagsstation liimnar 
narrnare upplysningal' hiirom. 

Inkvartering från l kr. per biidd 
kan erhållas genom Fiskerimassans 
Inlcvarteringsbyrå, Hiilsingborg Telf. 
1826. 

Fiskerimåssan 
i Gøteborg. 

I BIadets forrige Nummer fand-· 
tes en Skrivelse fra Bestyrelsen fOl.' 
Fiskerimassan i Gøteborg; ved Fejl
læsning er der kommen til at staa 
Haldon Seplow, som Landshøvding 
og Hedersordførende, Landshøvdin
gens Navn el' Oscar von SydoUJ og 
som Hedaktør og Sekretær staar an
givet Hr. Ernst Formant, skal være 
Ernst Hørman. Red. 

Ørredbækken og 
Ørreden. 

(Fl""n Skog oeh SjO), 

De norrlandske Skove er som 
Regel rigeligt forsynede med smaa 
Søer og Vandhuller, omkransede af 
mægtige, skovklædte Højder, Ved 
disse Smaasøer ser man ofte Krea-

turstalde ligge eller ogsaa mindre 
Gaarde, og i Nærheden af disse 
Smaagaarde findes gærne en lille 
Strøm ellar Bæk, som løber ud i 
Søen, thi 6kovbonden har øje baade 
for Skønheden og det praktiske. 
Let Adgang til at faa sig en Ret 
Fisk og rent Vand er en Naturnød
vendighed for ham. 

Vandtilførslen til disse Søer, som 
ligger relativt højt over Havet, faas 
fra de store Mos· og Tørvemarker, 
som altid forekom/'Ie i Fjeldenes 
Dale, heroppe tørrer Vandet aldrig 
ud, skøndt det stadig løber ned til 
Søen gennem Bække og Elve. 

Der ligger noget særligt fængs
lende, noget poetisk over disse 
Smaavande, som stadig er i Bevæ
gelse. Hvor vanskeligt og utilgænge
ligt Terrænet end er, saa finde de 
dog Vej frem mellem Klipperne, un
der væltede Træstammer og gennem 
Mosrnarkerne. Bækken skal sim
pelthen frem og ned til sin Sø. -
Hvor mange Gange har jeg ikke 
vandret ved en saadan lille Bæk, 
fulgt dens Bredder baade opad og 
nedad, og staaet beundrende og 
betaget ved Synet af den stride 
Strøm og de bratte Fald. Jeg har 
set Bækken om Foraaret, naar den 
ungdommelig og glad hopper og 
danser af Livslyst efter at have 
sluppen for Isens Favntag, og jeg 
har set den ved Højsommertid flyde 
afsted i jævnere Tempo og omgivet 
af mørkt farvet Birk og Gran og El. 
Og om Høsten har jeg ligeledes 
fulgt den mørke Vandslynges utal
lige· Vandringer og set dens Side 
beklædt med gyldent og purpurfar
vet Løv. OgllJaa om Vinteren lever 
Bækken og bevæger sig under sit 
kolde Isdække, men dens Bevægelser 
er nu meget indskrænkede. Dog, 

l 
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hvis Du staar og lytter en lille 
Stund ved dens iskantede Bred, vil 
Du høre en svag nynnende Sang, 
en dæmpet Smaapassiar, som bevi
ser, at der er Liv og Bevægelse. 
Is og Sne, BOm dog formalu at 
hindre de større Vande. kan aldrig 
helt standse Skovbækken. Sagte 
glider den ogsaa ved Vintertid ud
over Faldene, hvor den bitre Kulde 
søger at fange den, hvad der ogsaa 
delvis lykkes. 

Drasbe efter Draabe maa bH ve 
tilbage, stivner og hliver hængende 
ved sin Forgænger, paa denne Maade 
vokser den ene glitrende lsnaa! 
frem efter den anden og alle disse 
Draaber bygger Nøkkens Vinterpa
lads op. Dog de fleste Draaber 
slider sig ud af det kolde Greb og 
fortsætter deres Vej. 

Skovbækken er altid glad, risler 
og synger Vinter og Sommer, i 
Regn og Sol. Gladest er den dog 
om Foraaret, naar dens Ispanser 
sprænges og den i muntre Spring 
kan kaste sig frit og uhindret over 
Klipper og Huller. .Mangfoldige er 
da dens Melodier, naar den i skum
mende Ungdomsmod iler forbi. 

Saadan ser Ørredbækken ud, saa
dan er det Sted, hvor Ørreden hø
rer hjemme, og denne Fisk findes 
i næsten alle de norrlandske Bække. 
De nydelige, graciøse smaa Fisk 
passer ogsaa udmærket sammen 
med Skovbækken, baade i Henseende 
til Farve, Hurtighed, Styrke og Energi. 

For at trives ret forlanger denne 
Fiskeart et klart. bevægeligt og ilt
rigt Vand, og alle disse Egenska
ber byder Skovbækken altid paa i 
disse Egne, thi ved sin stadige Be
vægelse kommer Vandet i mere in
tim Berøring med Luften end an· 
det Vand og optager derved Ilt. 

Ørredens Tilstedeværelse var det, 
der først fik mig til at besøge Skov
bækkene, men med Tiden har jeg 
lært at holde baade af Ørredells 
Rige og den selv. 

At gaa derude paa de ofte svært 
tilgængelige Bredder med Mede
tøjet i Baanden og vade ud i det 
fosS'I3nde Vand for at finde en pas
sende Sten i en lille skummende 
Fos, hvor Vandet hvisler og koger, 
gøre sine Kast der og forsøge at 
lokke til sig nogle af de guldskin
nende, smaa prægtige Fisk det 
er herligt og forfriskellde. 

I mine yngre AaI' gav jeg mig 
i!!jældent Tid til at fiske efter Bæk
ørred, da gik jeg til Skovs, naar 
jeg var deroppe nOl'dpaa. - Da 
gjaldt Besøgene gæt'no lJarerne i 
Skoven. Ganske vist gaar jeg end
nu ogsaa lidt paa Jagtstien, men 
mit Bjærte tillader ikke længere 
Hurtigmarschen og større Slrabat. 
ser som før. 

Jeg har derfor maattet resignere. 
Erstatning herfor har jeg dog fun
det i alle Tilfælde til Del8 -
ved Ørredbækken. 

Hvis man gaal' til et saadant lille 
]'i8kevand og ønsker at fange Ør
red, skal mau helst vælge en mørk 
Dag, gerne med en Smule Ruskregn, 
samt ikke for meget blæsende. Bæk
ørreden er nemlig egentlig en ~ at
fisk, som først mod Aften og N at· 
ten er livlig og da fortrinsvis sø
ger sin Næring. Paa mørkere Dage 
er den derfor mindre sky end ved 
klar Luft, har da ogsaa vanskeli
gere ved at opdage Fiskeren og 
hans Grlljer, thi Ørreden el' en 
yderst forsigtig og mistænksom 
]'isk, saa modig som den iøvrigt 
er, naar det gælder om at tilegne 
eig et udset Bytte. 
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Om Dagen staar den gærne gemt 
under Breddernes Overhæng, under 
Trærødder og Stene og ofte ude i 
Hullerne i Strømmens Stenmasser. 
Men er Vejret mørkt eller regnfuldt 
og Omgivelserne stille og rolige, 
kan den ogsaa om Dagen væt'e op~ 
lagt til at nappe. 

En dygtig 0rredfisker kan såadan 
en Dag ofte gøre en ret god Fangst. 
Fiskerens Udrustning er egent
lig meget simpel, isærdeleshed naar 
Bækken er lille og ikke tiIlnder 
lange Kast og Ørreden er lille. 
Man behøver her kun en alminde
lig Stang af Bambusrør, med en 
ikke alt for lang, mørkfarvet Line 
af slynget Silke, hvori der er fæst
net en 0rredkrog (Limerick Nr. 4 
eller 5). paa en Guttavs. Det er 
det Hele. 

Fisker man med Orm, som i Al
mindelighed er den bedste Madding 
i de smaa Bække, maa Linen for
synes med et let Synk af rullet 
Bly eller et Hagl, da det er vig~ 
tigt, at Maddingen følger Bunden. 
Som den bedste Madding kan jeg 
anbefale almindelig frisk Orm, men 
ogsaa de smaa hvide "Træorme", 
Bmaa hvide Larver, som man finder 
under Barken paa en Del syge 
Træer, kan bruges. En Fisker ved 
jo, at han aldrig maa begive sig 
paa Vej uden at medtage Resørve~ 
grejer, og saadanne ere ved 0ned~ 
fiskeri endnu mere nødvendige end 
ved almindeligt Indsøfiskeri. En 
Skovbæk er altid fuld af lfarer for 
Line og Krog. Her ligger en gam
mel Gren, fuld af Ris og Kviste, 
som man ikke kan se i det skum
mende Vand, andre Steder ligger 
der fuldt af skarpe Stene og meget 
andet, og saadanne Steder er ofte 
de allerbedste Fiskepladser, saa det 

gælder om at passe paa, Daar man 
gø t' sine Kast, hvis man ikke vil 
resikere at miste mere eller mindre 
af sine gode Grejer. Desuden er 
Bækkens Sider som oftest dækkede 
af Buske og Træer, og ved Optag
ningen hændte det derfor ofte at 
hele Linen med Fisk og alt bliver 
hængende i en over Vandet hæn
gende Gran eller noget lignende. 
Ja, med faa Ord, man mister 
ikke saa sjældent alt, undtagen 
aelve Stangen, og saa er det godt 
at have Reserven at ty til. Ved 
Ørredfiskeri gælder det om at passe 
paa, at man altid gaar eller staar 
saaledes, at ens Skygge ikke falder 
hen over Vandet; ligeledes maa 
man gaa stille og forsigtigt, især
deleshed hvis Bredderne ikke ere 
faste, men give efter for ens Trin. 
Der findes næppe nogen mere sky 
og forsigtig Fisk end den InIe Bæk
ørred, og mærker den mindste Tegn 
til Fare, kan. man sjældent narre 
den. (Fortsættes). 

Fiskemarkedet. 
Fiskemarkedet er i øje blikket 

uden videre Betydning for Fersk
vandsfiskerne, da Gedde, Aborre 
og Stalling er fredede fra l. April 
til 30. April, og Aalefiskeriet saa. 
godt som intet U dbylte har givet 
i den senere Tid, som en Følge af 
det kølige Vej rIig, 

Englandsmarkedet er ogsaa luk
ket for Handel med Ferskvandsfisk 
paa. Grund af Fredning. 

Præparering. 
Af alle Præpareringsmidler til 

faststaaende Fiskeredskaber har al
mindelig Kultjære hidtil vist sig at 

, 
I 

·1 
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være det bedste og tillige det billig
ste Præparat til Beskyttelse mod 
ForrRadnelse af de udestaaende Fi
skeredskaber. 

Efter at man første Gang har an
vendt ren ublandet Kulijære, har 
det vist sig særlig fortrinligt, naar 
man Aaret efter for anden Gang 
tjærede Redskaberne, da at blande 
25 pCt. Kreosotolje i Kultjæren, 
thi det gør Tjæren meget tynd, saa 
Nettene ikke bliver "overlæsset" 
med et tykt Lag af Tjære, og Kreo
sotoljen trænger særlig godt ind i 
Traadene. . 

I varmt Vejr -og naar Tjæren er 
tynd, behøver Tjæren ikke at opvar
mes naar nyt Net tjæres, derimod 
maa det godt opvarmes, n aar der 
tjæres anden Gang, ellers hænger 
der for meget Tjære paa. Man pas
ser paa, ai man ikke forveksler 
Kreosotolje med Karbolinium, da 
det sidste viser stærk Tendens til 
at flyde ovenpaa Kultjæren, saa det 
bliver en daarlig Blanding, hvorved 
det første Net sluger I\arboliniumen 
og det sidste Tjæren alene. 

Men det har altid været et ube
hageligt Arbejde med disse kultjæ
rede Redskaber, det foraarsager 
brændende Smerter i Ansigtet, og 
Huden gaar ofte itu. Ligger det 
Vintaren over i Hus, klistrer det 
sammen som i en Kage, saa man 
kun med stor Besvær kan skille det. 
Bliver Nettet ældre, bliver det stift 
og brækker ved Knuderne. 

Mange har sikkert været ked af 
Kult j æren, og har prøvet andre Præ
parater, Cateehu, Blanktjære, Fernis, 
Cuprinol. Men disse Midler er for 
dyre og for lidt nyttige, og man har 
maattet vende tilbage til Kultjæren 
som et nødvendigt Onde. 

For Tiden gøres flere Steder For-

søg med at præparere staaende Fi
skeredskaber med Kobber (Kob
bervitriol), Vitriol (Blaaaten) opløst 
gl'Uudigt i varmt Vand. 1 Pd. Blaa
sten til 20-25 Liter Vand. Nettet 
maa henstaa i 2-3 Døgn i denne 
Blanding, og er saa færdigt, og det 
tegner godt med Forsøgene. 

Ved Skagen stod der blaastenede 
Bundgarn fra April til hen i Okto
ber, og de var lige stærke, da de 
toges op. Selvfølgelig var Nettene 
til Tørring en Gang om Maaneden. 
Forsøgene vil blive fortsatte, og 
forhaabentlig kan Kultjære undgaas. 

Man anvender helst Trækar ved 
Præpareringen, thi anvendes Jern
beholder, forbinder Blaastenen sig 
med Ilten i Jernet, Væsken bliver 
gul i Stedet for blaa, og .Nettet 
bliver meget skørt deraf. Man maa 
ikke bruge Blaasten til Torskeruser, 
da de saa fisker daarligt; bliver de 
imidlertid derefter barket, fisker 
de godt. 

Bjerstrand i Marts. 
Franz Eggert. 

Dansk Fiskeritidende. 

Lidt om Valget af 
Agnfisk. 

Alle Smaafisk kan bruges til Mad
ding, og alligevel er det ikke Fi
skeren ligegyldigt, hvilket Materi
ale han raader over. Udvalget 
af Fiskene bestemmes fra tre Syns
punkter: enten de skal bruges til 
Spinning eller som levende Agnfisk. 

Til Spimling kan man kun be~ 
nytte de slanke Former, og disse 
maa dertil haves i forskellige Stør~ 
relser. Man kan godt anbringe en 
lille Fisk paa en stor Spinner, men 
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aldrig omvendt. Spinneren vilde 
saa holde op med at rotere. - I 
stærk Strøm er den store Spinnel' 
at foretrække; den giver mere her 
end den lille. Hvis man derimod 
vil bruge Spinnel' i etillestaaende 
Vand, saa staar man sig ved at be
nytte en lille Spinner med en lille 
Fisk som Agn, da den ikke saa let 
hænger sig fast som en stor. -
Med en saadan er det ogsaa meget 
lettere at arbejde. N aar m an i 
timevis har beskæftiget sig med 
Kast og Indrnllen, skal man ogsaa 
nok mærke, .Forskellen i Arme og 
Haand. - Hvis Spinnel' og Spin
nefisk er smaa og let haandterlige, 
saa kan Forfangflt være finere og 
Spinneblyet mindre, og bliver der
ved mindre synligt. Den erfarne 
Fisker medbringer derfor ogsaa al
tid et rigt Udvalg af smaa og store 
Agnfisk i de slankeste Former, for 
altid at have passende Materiale 
til sin Sport. Naturligvis Illaa 
man ogsaa benytte passende Spin
ner til de forskellige Slags Fisk. 
SaaJedes egner den roterende 8pin
ner sig ikke til Brasen og flade, 
højkantede Fiske fordi disse Fiskes 
Form hindrer dem i at dreje sig 
hurtigt. For at gøre Agnfisken mere 
holdbar, dypper man den i en svag 
Formalinopløsning. - Dr. Heintz 
anbefaler en Blanding af 2 %. Af 
Vigtighed er det, at Opløsningen 
er svag og bliver tilstrækkelig ofte 
fornyet. 

]i'ormaliufiske er meget holdbare 
De modstaar adskillige Angreb af 
Rovfiske og kan ofte benyttes i 
flere Timer. - De Agnfisk man 
ikke bruger, kommer man igen i 
Formalinopløsningen. Man kan der
for ikke tænke sig noget mere spar
sommeligt end Formalinfisk. Sam-

tidig hermed bliver "Fiskeren ogsaa 
meget uafhændig. Han kan til en
hver Tid holde op og kan atter be
gynde, saasnart Vandet synes ham 
egnet for dette Fiskeri. -

Meget smaa, slanke :Fisk benyttes, 
som bekendt, naar man vil fango 
AaI. - Stykker af Fiskekød kan 
ogsaa benyttes til Agn for Aa!. -
De smaa Brasen og Flire egner sig 
mindre godt som Madding. Grun
den hertil er den, at de er for brede 
for Aalens lille Mund, den nøjes 
derfor gerne med at æde Smaafi
skens Hale- og Bugparti og lader 
Resten med Krogen, der er anbragt 
i Agnfiskens Ryg, uberørt. -

En udmærket Agnfisk er Grund
lingen; næsten alle Rovfiske gaar 
med Begærlighed paa den. 

Karudsen er meget sejglivet, hvad 
der selvfølgelig er en stor Fordel 
for en Agnfisk, men det skal hænde 
at den forholder sig ganske ube
vægelig, saa den aldeles ikke giver 
Anledning til at Rovfisken hugger 
efter den. 

RødskalJen er altid en god Agn
fisk. 

Gedden og de andre Rovfisk ta
ger alt, som bevæger sig i Vandet, 
altsaa ogsaa Aborre, Hork, Aal og 
Niøjne. Den trinde Aborre staar 
ret ofte paa Geddens Spiseseddel, 
den bliver saaledes ofte funden, 
naar man undersøger Geddens Mave
indhold. Tiltrods herfor tager de 
fleste Fiskere den først, naar de 
ikke kan skaffe anden Madding. 
Aborrens stive Rygfinnestraaler be
skytter den kun m(,d mindre Rø
vere. Odderen generer de heller 
ikke, den tager den som Regel fra 
neden af. Det er derfor ikke nød· 
vendigt at bortfjerne disse stive 
Finnestraaler fra den levende Aborre 
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inden man benytter den som Agn
fisk. Gedden generer de ikke vi
dere, den bider dem aldrig af, men 
sluger den med Hud og Haar. 
Aborren er imidlertid ikke videre 
sejglivet og egner sig af don Grund 

ker Rovfiskene og derfor er en 
ypperlig Agnfisk. 

mindre godt til Agnfisk. Ogsa.a 
Horken kan benyttes som Agnfisk, 
men saa godt som alle staar de 
tilbage for Skallen, der ved sin 
slanke Form, sine sølvglinsende 
Skel og livlige Bevægelser tiltræk-

(Fischcrei-Zeiluog). 

Averter i 
Medlemsbladet. 
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FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER ! 
• leveres mest fisked;nrtige og billigst efter Deres Bestilling. • 
• Vaad og Ruser 

til Aal. (-.ledder, Karper og Suder. 

: Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørred. Gedder. Brasen. Harpe.', Suder og Aborre. 
• : Ketschere 
• • til alt Brugs- og Lystfiskeri • 
: Fra Lager sælges: Ekstra pl'ima Net, haandbundlle Ruser, 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
• • N. t'asallvej 137. IJ. BINUSI,EV., København J<'. • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Engros "Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

HøjestePriser 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 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 Ø.'redarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

---=== Hontant Betaling, --

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges, 

d}f~Ud88 f/)amliultur. 
felegr.-Adl'. : 

P. Hansen &; P. Jt:wyensen, 
Lunderskov. Telefon-Adr. 

DamlmItur, 
Lunderskov, 

Ferskvandsfisk· 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder • Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og af.·egnes med højeste Oagsl_ris. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
I'iskeeksl_ort. Vemb, 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Tele on 
Vemb 83. 

tilbyder prima Ojueæg, Yngel og Sættefisk af Bæk-, IUlde
o~ Regnbueørrefl salUt Sættefisk af' liarper og Suder 

til billigste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt iSor" Iloglrvkked (rIIlieselskab) ved Rasmussen Kroli:h. 
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Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor. Dr. phil. HoffmBYBr, Sorø. 1 eleton 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

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

Nr. 9. l. Maj. U,23. 

Bestillinger paa 

A alefaring 
fra Højer Sluse i Sønderjylland 

modtages af 

Indhold: 
Ferskvandsfiskeriforeningen. 
Aalefaringen. 
Fiskemarkedet. 
Fragten for fersk Fisk reduceres med 

30 pCt. 
Ørredbækken og Ørreden. 
Værdibestemmelse af et Garnkonserve-

ringsmiddeJ. 
Mindre Meddelelser. 
Fiskeretter. 
Annoncer. 

Ferskvan dsfisk eri-
foreningen 

afholder Generalforsamling paa 
Hotel Alssund. Sønderborg Lørdag 
d. 26. Maj 1923 Kl. 91/2 Fmd. med I 
følgende I 

Dagsorden: II 

1. Formanden aflægger Beretning. 
2. Det reviderede Regnskab frem-\ 

lægges til Godkendelse. 

Redaktionen. 

3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 
4. Valg af Revisorer. 
5. Bør Geddens Fredningstid ikke 

forandres? 
6. Eventuelt. 

Efter Generalforsamlingen Ud· 
flugt til Dybbøl og Mommark. 

Hobro 21l/4 1923. 
p, B. V. 

J. A. Bie, 
Formand. 

Aalefaringen. 
Paa given Foranledning skal vi 

meeddele, at alle de til Kontoret 
indkomne Bestillinger paa Aalefa
ring er noterede, og hvis Opgangen 
kun bliver tilstrækkelig stor, vil 
alle Ordrene blive efterkommet. 
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Hvor naar Opgangen af Aalefa
ring begynder i de danske Farvande 
er det ikke godt at udtale sig om 
paa Forhaand, da det meget afhæn
ger af Vejr og Vind. - !fjor kom 
den store Opgang af Aalefaring til 
Højer Sluse i Dagene omkring den 
18. Maj. Red. 

Fiskemarkedet. 
London. 

Ifølge Beretning fra E. L. Salo
mOlissen & Co. er Aalemarkedet for 
Tiden godt i England. 

Fragten for fersk Fisk 
reduceres med 30 pCt. 

Som Resultat af Forhandlinger, 
førte mellem Landbrugs- og Trafik
ministeriet og Eksportudvalget for 
Fiskeri og Fiskehandel er der paa 
Landbrugsministeriets Budget nu 
bevilget et Tilskud paa ca. 350,000 
Kr. til en Nedsættelse af Fragten 
for fersk Fisk. 

Vi hidsætter et Uddrag af Skri
velse desangaaende af 19. ds. fra 
Landbrugsministeriet: 

"Finansudvalget kan give sin 
Tilslutning til, at der ydes et Be
løb af ca. 350000 Kr. for inde
værende Finansaar for en Fragt
nedsættelse paa 30 pCt. for Sen
dinger af fersk Fisk, der befor
dres over de danske Baner. 

I en hertil indsendt Skrivelse 
af 29. December f. A. har De 
danske Statsbaner meddelt, at 
Ilamme vil kunne yde deres Med
virkning til Gennemførelsen af en 
saadan Fragtendsættelse under 

den Form, at Stationerne udregner 
Fragten til dens normale Beløb, 
men fradrager i dette 30 pCt., 
saaledes at kun Resten opkræves 
hos den, der skal betale Fragten 
(Afsender eller Modtager), og 
saaledes at baade den normale 
Fragt og Fradraget af Kontrol
hensyn opføres i Fragtbrevene." 

Ørredbækken og 
Ørreden. 

(Sluttet). 

Selvom man ikke straks {aar 
Bid, maa man dog ikke tabe Modet, 
men forsøge med nye Kast, thi Fi
sken kan ofte staa længe og iagt
tage Byttet, inden den bestemmer 
sig for at gribe det. 

Kastet gøres mod Strømmen, og 
Maddingen skal derefter følge Bun
den med Strømmen, Bækørreden 
staar nemlig altid med Hovedet 
vendt mod Strømmen og afventer 
sit Bytte tildeUe er kommen ID

denfor en passende Afstand. 
Naar den endelig bestemmer sig 

til at gøre Attack, gøres denne med 
Pilens Hurtighed, dens Hug mær
kes kraftigt og dens Glubskhed be
virker, at Krogen som Regel faar 
fat langt nede i Svælget. Den føl
ger saaledes ikke den samme Tak
tik som andre Fisk pall dens Stør
relse. Den staar ikke og snuser 
og smal\gramser og ligesom leger 
med Føden, indtln den tager den. 

Ganske vist kan den staa længe 
og betragte en Lækkerbidsken paa 
Afstand, men naar Angrebet endelig 
sker, gøres det træfsikkert og uden 
Betænkning. Ørreden besidder en 
god Portion Styrke og Energi, ellel's 
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kunde den ikke klare sig i de stærkt
strømmende Elve, ofte mod de stride 
Fosser, eller komme over de grund
este Steder, hvor mAn ikke skulde 
tro, det var muligt for en Fisk at 
passere. 

Farven hos Ørreden er meget 
varierende og der findes næppe en 
Ørred. der ligner en anden fuld
komment, hvad Farve og Tegning 
angaar. Naturforskeren v. Tschudi 
siger ogsaa meget betegnende, at 
"Ørreden er Kamæleonen mellem 
Fiskene". 

At der i forskellig Vanddrag fin
des Ørreder med forskellige Farve
nuancer er almindeslig bekendt, og 
det samme indtræffer endda ofte i 
den samme Bæk. Farven kan være 
lysere eller mørkere, Punkterne el
ler Pletterne forskelligt farvede og 
forskelligt ordnede. 

Dette Farvespil beror dels paa 
Vandets kemiske Sammensætning, 
dels paa Fiskens Alder samt om 
der er mere eller mindre Sollys 
paa de Steder, hvor Ørreden fær
des. Om disse Farveskiftninger siger 
Brehm, at man rimeligvis kommer 
Sandheden nærmest, hvis man an-, 
tager, at de skyldes en Efterligning 
af den ,{i'arve, som er fremherskende 
i det Vand, \ hvori Fisken opholde 
sig. Jo renere Vand, desto lysere 
og klarere er Fiskens Farver. 

Samme Forfatter siger, at det 
forholder sig paa samme Maade med 
Fiskens Kød. Hos de .lysere med 
Guld og Rødt punkterede Ørreder 
er Kødet saaledes rødagtigt eller 
gulagtigt - men i Almindelighed 
er Kødet snehvidt og forandres ih ke 
ved Kogning. 

Hvis man alene med Ord og uden 
Pensel skulle fremstille Ørredens 
Farver, kan Billedet kun blive en 

meget ufuldstændig Gengivelse af 
Virkelighedsbilledet. Og selvom 
jeg mangfoldige Gange har holdt 
deu lille, smukke Fisk i min Haand, 
er det mig dog ganske umuligt at 
gengive dens Farve nøjagtint. 

Som en almindelig Regel kan 
det siges, at Ørreden har en for~ 

underlig Lighed med det Vand, 
hvori den lever, samt med Stenene 
og de andre Genstande, der findes 
deri, med dens Farveskiftninger og 
Pletter, som er fora!l-rsagede af de 
paa dem voksende Larver, Mosser 
og Alger. Fra disse Bækkens Stene 
synes det, som om Fisken har laant 
sin brogede Punktering af rødt, gult, 
grønt og sort i forskellige Nuancer. 

Kroppens Grundfarve af glinsende 
graagrønbrunagtig synes det som 
om den har laant fra selve Vandet. 
Dens Ryg har nemlig en graabrun 
Farve, der gaar over i grønt; Si
derne ere graagulfarvede, guldskin
nende, som minder om Farven paa 
det hurtigt strømmende Vand, der 
blinkvis belyses af tilfældige Sol
glimt - samt besatte med Prikker 
og Pletter i rødt, gult, hvidt og 
sort, og omkring disse Punkter vi
ses der en svagere Farvetone, som 
en Ring. Bugsiden er lys skifer
graa. 

Dette er Bækørrtldens Grundfarve, 
i hvilke dog, som allerede nævnt, 
betydelige Variationer kan fore
komme. 

I de Bække, Bom her (i Hiilsing
land) ere de almindeligste, bliver 
Ørreden ikke stor, men opnaar en 
Længde af 25, højst 30 cm. Stør
relsen er forøvrigt ligesom Farven 
afhængig af Fiskens Opholdssted. 
Mange mener, at saavel Indsøørre
der som Bækørreder eller Forellen 
er mindre Former af Graalaksen og 
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derfor en Slags Varieteter af den. 
Brehm siger herom: "N aar Lak

sene af en eller anden Aarsag ikke 
kunne komme til Havet eller til en 
større Indsø, bibeholde den sin 
Ungdomsform, hvilket saavel i Folke
sproget, som i Videnskaben bar 
en særlig Benævning: "Forrel (Sal
mo fario)". 

Ifølge samme Forfatter indtræffer 
Ørredens Legetid i November og 
Decem bel' lVlaaneder samt sker pall. 
grundet Vand med stenet Bund og 
paa Steder med stærk Strøm. Le
gen foregaar i flere Omgange i 
Løbet af 8 Dage. Imidlertid har 
jeg s!llv set Ørreder lege allerede 
i Slutningen af September, da fan
gede Hanfisk avgav Mælke. 

Ørreden fremkom~er ikkE: i større 
Mængder, i alle Tilfælde ikke i 
Smaabækkene i HalsingIand, men 
den har da ogsaa mange Fjender 
allerede fra d!:'t tidligste StadiUlfl 
af dens Tilværelse. 

En slem Rognæder er saaledes 
I{nnden (Ferskvandskvabben), som 
ofte gaar op fra Søerne og aaler 
sig helt op i SmaRbækkene. Flere 
ar den Slags Røverriddere har jeg 
saaledes faaet pall. Krog pall. Steder 
i. Bække, hvor man mindst knnne 
vente at træffe dem. 

Men 0rreden har ikke alene i 
sit Rognstadiam eHer som Smaa
yngel Fjender, som decimerer Stam
men. Mange holder af dens lækre 
Kød, og ældre Ørreder generer sig 
ikke for at gøre sig tilgode med 
mindre Exemplarer af sin egen 
Race. Saavel af andre Rovfisk som 
af Mennesket, er Ørredens Kød 
meget eftertragtet, og Vandrotter 
og Oddere og mange andre Fjender 
hjælper godt til at holde Stammen 
af Ørreden nede. Odderens Spor 

forekommer ret ofte ved Ørredbæk
ken, og at denne Lækkermund 
skulde lade sig nøje med faa Fisk 
ad Gangen, er næppe troligt. 

I en Del af de Søer og mindre 
\' ande, i hvilke Bækkene munder 
ud, forekommer Ørreden i sin større, 
mere udviklede Form under Navn 
af Laksørred; i en Del andre Søer 
træffes derim6d ikke et eneste Ex
emplar, cndskøndt dens Tilløb er 
ørredførende Dette skyldes sær
lige A arsager og ligger i Søernes 
egbn Beskaffenhed, saaledes Man
gel af Ilt i Vandet eller lig
nende. 

Hvis der findes Strømdrag i Søen, 
saa Iltmængden derved forøges i 
Vandet, egner de sig bedre for 
Ørreder. Bundens Beskaffenhed og 
Søens Flora har ogsaa Indflydelse 
herpaa, men mest af alt, dog om 
der findes andre Rovfisk eller ikke. 

l en mindre Sø, hvor der er 
mange Gedder, Knuder og Aborre, 
kan man være sikker paa ikke at tr.f
Ørred. Enhver Bækørred, som dri
ster sig udenfor Bækkens Omraade 
og ind i en saadan Sø, falder i Lø
bet af kort Tid som Offer for de 
større og stærkere Rovfiske. 

Man skulde tro, at de lange Norr
landsvintre ganske skulle islægge 
de smaa Skovbække og faa dem til 
at bundfryse, sall, Fisken derved 
blev kvalt. 

.Baaledes er det dog ikke Tilfæl
deL Vandets stærke Strømning ved 
Fosse og Fald trodser den stræn
geste Kulde, Kildevæld sprudle op 
hist og her i Bækkens Kanter og 
i dens Bund, og dybe Huller er 
udgravet af Vandhvirvlerne :i. Kro
gen og ved Fossene. 

I disse Huller s. k. "Høljer" og 
lignenJile Steder søge Ørrederne af 
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Instinkt deres Vinterophol!I, og om 
ogsaa deres Jagtomraade om Vinte
ren herved bliver meget indskræn
ket, saa er dog Livet reddet. 

Hvad deres Føde angaar, slipper 
den heller ikke helt op ved Vinter
tid, thi den gavmilde Ræk strøm
mer jo stadig og tilfører dem dag-
lig frisk Føde. James M. 

(Från Sl<og och SjØ). 

Værdibestemmelse af et 
Garnkonserverings 

middel. 
Vore Læsere faar tilgive os, at 

vi atter fylder Bladets Spalter med 
Meddelelser om de Forsøg, der gø
res herhjemme og i Udlandet for 
at udfinde de bedste Maader til at 
gøre Fiskegarn baade holdbart og 
fiske dygtigt, men Sagen er af saa 
stor økonomisk Betydning for alle 
Erhvervsfiskere, at vi mener, at 
det netop maa være et af Fersk
vandsfiskeribladets Opgaver, at søge 
fremskaffet saa mange Oplysninger 
om denne vigtige Sag, som vel 
muligt. -

I det svenske Fiskeriblad "Svensk 
Fiskeri -Tidsskrift" H iift 1 for iaar 
gi..-;er Dr. phil. Th. Schultz, KaIrnar 
en Meddelelse om nogle saadanne 
Forsøg, som vi her skal gengive: 

N aar man vil forsøge. exakt at 
bedømme et Imprægneringsmiddels 
V ærdi for Fiskegarn, viser det sig, 
at man dels meget let støder paa 
Vanskeligheder, som ødelægger hele 
Undersøgelsens Værdi, dels forbi
gaar Faktorer, som i høj Grad ind
virker paa Garnets Styrke. 

Man skulde ellers synes, at intet 

var lettere end at imprægnere et Garn 
med en kendt Styrke med et Kon
serveringsmiddel, lade det ligge i 
Vandet en Tid og derefter· atter 
maale dets Styrke. Et saadant For
søg giver imidlerfid et Resultat, 
som er aldeles værdiløst. 

Dels glemmer man ,herved Solens 
Indvirkning. Under Fiskeriet lig
ger et N æt jo ikke altid j Vandet, 
men hænger mindst lige saa lang 
Tid i Luften. En Del Imprægne
ringsmidler har nu den Egenskab 
at konservere meget godt mod Van
dets og Vand dyrenes Indvirkning, 
men angribes af Sol og Luft. Der
til hører Linolie, Tjære, Carboli
nium og kemiske Imprægneringsmid
ler som indeholder Sulfater. De 
sidstnævnte dessocieres under Sol
lysets Indvirkning og den frigjorte 
SvoYlsyre ødelægger Garnet. Dels 
glemmer man Søbundens Indvirk
ning paa Garnet, denne kan være 
af dobbelt Art. Den kan være rig 
paa for Garnet skadelige Smaadyr, 
men den kan ogsaa mudre op et 
Dække, der er heldigt for Garnet. 
Resultatet er altsaa et fuldstændigt 
Lotteri og umuligt at forudse forud. 

Efter 10 Aars uafbrudte Forsøg 
for at naa til et nøjagtigt Resultat, 
skal jeg derfor foreslaa følgende 
Fremgangsmaade. 

Garn. Til Forsøgene benyttes 
2 a 3 ulige Tykkelser af Bomulds
garn, og hvis man ønsker det, og
saa Hørgarn. Af svensk Bomulds
garn har 6-traadigt No 20 en Styrke 
af 1,5 kg og 12-traadigt No. 20 en 
Styrke af 5,7 kg. Finere end det 
første og grovere end det sidste 
anvendes som Regel ikke til al
mindeligt Fiskenæt. 

En Line snos op, klippes af tværs 
over Traadena og Inddeles i Smaa-
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prøver med ti Traade i hver. Om 
hver saadan lille Prøve slaas en 
Knude paa Midten. Af hvert Mid
del, som skal prøves, imprægneres 
to saadanne Smaaprøver af hvert 
Garnnummer. ~lan maa heller ikktl 
forsømme at medtage Prøve af uim
prægneret Garn. 

Mærkning. Af tynde Bly- eller 
Kobberplader udhugges med et 
Jern runde Stykker af mindst en 
Tommes Diameter. I disse slaas 
med et andet Jern et ca. 2 mm 
Hul og med Siffertallet indslaas 
Løbenummeret, man maa her ikke 
glemme, at man skal have to Pla
der med samme Nummer. 

Anbringelsen. Nummerpladerue 
anbringes efter Imprægneringen med 
Kobbertraad gennem Hullet, gen
nem Garnprøvens Knude og gen
nem et Reb, saa at Garriprøverne 
komme med 1 Meters Afstand fra 
hverandre. 

Rebene, af hvilke man skal 
bruge to, maa være fra 5-10 Me
ter længere, end man har forskel
lige lmpræglleringsmidler at prøve. 

Udlægning. Det ene Reb ophæn
ges i det Frie paa et saa roligt 
Sted som muligt,· og Baaledes at 
Prøven er frit udsat for Luftens, 
Solens og Regnens Indvirkning. 

Det andet Reb anbringes i Van
det, enten paa Stolper eller holdt 
oppe med Flnad og Synk, saaledes 
at Prøven intetsteds naar Bunden 
og heller ikke kommer helt op til 
Overfladen, men ganske frit er ud
satte for Vandets og dets Smaabe
boeres Indvirkning, aHe med samme 
Afstand fra Bunden. 

Den Tid, paa hvilken Prøverne 
bør llænge i Luft og Vand, har jeg 
funden bør udstrækkes til' 12 uaf
brudte Maaneder. Dels har de saa 

været udsalte for alle Aarstidens 
Indvirkning, dels er deres Styrke 
saa nedsat, at man tydeligt kan 
mærke Forskellen. 

Prøverne tages derefter op, blive 
tørrede under Tag og prøves. 

(Fortsættes). 

Mindre Meddelelser. 
Norge og den danske 

Luksus-Told 
Effektiv Told paa fersk og levende 
Fisk som Svar paa Hermetik-Tolden? 

Christiania, Fredag. R. B. 

I Anledning af Meddelelserne 
om, at Danmark har besluttet at 
lægge Luksustold paa Fiskeherme
tik og Hummer, har Norges Bon
delags Arbejdsudvalg under Hen
visning til en tidligere Udtalelse 
fra Bonde-Udvalgets Fiskeri-Udvalg 
tilstillet Regeringen en Henstilling 
om snarest at foranledige indført 
en effektiv Told paa fersk og le
vende Fisk. 

Fiskeretter. 
Fiske-Salat i Ska.ller. 

Rester af kogt Sandart eller Fi
sketunge parteres, befries for Skind 
og Ben og marineres i en Blanding 
af Eddike, Olie, Salt og Peber. 
Derefter blandes Fisken med nogle 
hakkede Sardeller og Kapers. In
gredienserne blandes med en Mayon
naise tilsat lidt Gele og fyldes i 
Skaller. Garneres med sammen
rullede Sardeller eller, som de i 
Handelen kaldes: Sardelringe og 
med udskaarlle Gelestjerner ; hertil 
skal Geleen være meget stiv. 

1 
" 
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Fiske-Frikadeller. I Til "Ferskvandsfiskeri" 
Levninger af Torsk eller Hal1e- søges snarest, en ung Mand 15-18 

flynder uden Skind og Ben hakkes j Aar, helst Fiskersøn fra Landet, 
fint og blandes sammen med l re- god Løn. 
vet Løg og lidt i Mælk udbiødt I Fisker Aug. Husum 
F kb d T'} 11 k P' k b I Haralsted Sø, 

rans rø. 1;2 'g. J'lS rU-I' Slangerup, Ringsted. 
ges l Æg, 8 gr. Salt, lidt Peber 
og 40-50 gr stødte Tvebakker. øjneæg og Yngel 
Af denne Masse formes smaa Fri- af Bækorl'ed. Soørred. og 
kadeller, dal' steges i Palmin. Regnbueørred leveres i Maj. 

Fiskeriet "Søborg" 
1<~8trnph.olm • 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
i FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER 
-• • • • -• • -• -

leveres mest fisked;rgtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til ...lal. Gedder, Karpe)- 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. "~a8anvej 137. L. BINDSLEV. København 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 lir e r t li 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 ørre(!;t.rter 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. 

c5}f~}fd81l fi)amltullur. 
felegr.-Adr. : 
DanikuItur, 
Lunderskov. 

P. Han.'len & P •• 1ø1'gen.'løl1, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Lax: • Ørreder. Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid· og afregnes med højeste DagslJris. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
Fiskeeksport, Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyder prima øjneæg. 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 &'.lgtrykkeri (Aktieselskab) ved RasmuSIIen Krollh. 
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Bestillinger paa 

A alefaring 
fra Højer Sluse i Sønderjylland 

modtages af 

IndItoItI : 
Ferskvandsfiskeriforeningen. 
Værdibestemmelse af et Garnkonsel" 

veringsmiddel. 
Fiskemarkedet. 
Annoncer. 

Ferskvandsfiskeri-
foreningen 

afholder Generalforsamling paa 

Hotel Alssund, Sønderborg, Lørdag 
d. 26. Maj 1923 Kl. 9 1/2 Fmd. med 

følgende 

Dagsorden: 

1. Formanden aflægger Beretning. 

2. Det reviderede Regnskab frem

lægges til Godkendelse. 

Redaktionen. 

3. Valg af Bestyrelsesmedlemmer. 

4. Valg af Revisorer. 

5. Bør Geddens Fredningstid ikke 

forandres? 

G. Eventuelt. 

Efter Generalforsamlingen Ud

flugt til Dybbøl og Mommark. 

Hobro 28/, 1923. 

P. B. V. 
J. A. Bie, 
Formand. 
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V ærdibestemmelse af et 
Garnkonserverings

middel. 

(Sluttet). 

Den forrige Al'tikel om dette 
Emne sluttede med, at Garnprøverne, 
henholdsvis af Bomuldsgarn og 
Hampegarn (ikke Hørgarn) var tagne 
op og tørrede under Tag, inden de 
prøvedes. 

Styrkeprøven sker bedst med Dy
namometer eller" Feetigkeit:spriifer". 
De bedste af denne Slags til dette 
Brug er Dynamometer Nr. 14 fra 
0-15 kg fra Continental Licht-u 
Apparatenbougesellschaft i Ziirich
Diibendorf (Schweiz) og Schoppers 
FestigkeitsprUfer Nr. 7 for 0-10 
kg, fra Louis Schopper, Bayersche 
Str. 77, Leipzig. 

Garnets Styrke bedømmes ved, 
at en Traadende anbringes i Appa
ratet, som spændes, til den brister. 
Den Kraft, der gaar med hertil, af
læses i Kilogram paa en Skala. Man 
tager tre Prøver af hver, og hvis 
de varierer noget, tages Mellemtal
let. Store Variationer (over 16 °/0) 
maa ikke forekomme; da er enten 
Imprægneringen eller Udlægningen 
foretaget fejlagtig. 

Resultatet angives i Procent, d. 
v. s. Styrken efter 1 Aars Forløb i 
Procent af den oprindelige Styrke. 
Man faar da to Procenttal, det ene 
udtrykker Imprægneringsmidlets kon
serverende Evne i Vandet, det an· 
dot i Luften. En Prøve kRn nem· 
lig, som forud omtalt, holde sig 
godt i Vandet, men være svagt mod 
Solens Indvirkning (til Ex. Linolie). 
Der findes ogsaa omvendt dem, sOln 
er ubrugelige i Vand, men har en 

relativ Modstandskraft i Solen (for 
J:t~x. uimprægneret Garn). 

Enkelte Imprægneringsmidler for
maar at give Garnet en betydelig 
Holdbarhed for en kort Tid, men 
den forsvinder atter, efter at Gar
net har været i Vandet nogle Dage. 
Sammenligningerne mellem Garnets 
Styrke bør derfor altid ske før Im
prægneringen, ikke efter denne, og 
før Udhængningen. 

Det vilde være til stor Gavn, hvis 
saa mange som mulig vilde give sig 
til at undersøge dette endnu Baa 
lidt kendte· Omraade. Man maa 
heller ikke glemme at angive, paa 
hvilken Dybde Garnet har ligget 
ude, og om det har været i fersk, 
brakt eller salt Vand. 

Fordringerne til et Netimprægne
ringsmiddel er mangfoldige. Det 
skal dække Garnets hvide Farve, 
saa at dette ikke bliver saa let syn
ligt i Vandet, det skal holde Gar
net blødt og fiskedygtigt, det maa 
ikke have et Udseende, som skræm
mer Fisken; det skal konservere 
Garnet, saa det ikke raadner i Van
det e lIer "brænder", naar det bli
ver lagt sammen, det skal gøre 
Garnet holdbart mod Solens Ind
virkning, det maa ikke selv inde
holde noget Emne, som ved Im
prægneringen eller Belysningen skør
ner Garnet, og det DIaa endelig 
være sall. biligt, at den forøgede 
Holdbarhed ikke ophæves af Im
prægneringsomkostningerne. 

Da Sverigs iJ l ,000 Fiskere ejer 
Garnredskaber for 11 °/4 Mill. Kr. 
(1914), vil man let indse, hvilken 
uhyre Betydning det har, at der 
passes godt paa dem. En Fordob
ling af Brugstiden vilde betyde en 
Nationalindt.ægt, og samtidig en Be
sparelse for J:t'iskeribefolkningen paa 
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mindst en Mill. Kroner om Aaret. 
N aar hertil kommer forøget Fiske
ligherl kan det uden at overdrives 
siges, at Betydningen for Fiskeri- 'i: 

næringen af gode Garnimprægne
ringsmidler næppe kan overvurderes. 

(Svensk Fiskeri Tidsskrift), 

P aa Grund af Redaktørens 

Sygdom udkommer Bladet i for-

Fiskemarkedet. 
mindsket Format denne Gang. 

København. 
Aal 3,00-3,50 pr. kg 
Gedder 1,80-2,30 -

FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER i 
• leveres mest fiske(lygtige og billigst efter Deres Bestilling. _ 

-Vaad og Ruser : 
til Aal, Gedcler, Karpe)' og Smler. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Orrecl, Gedder, Brasen, Karper. Suder og Aborre. _ 

-Ketschere : 
• _ til alt Brugs- og Lystfiskeri 

-: Fl'a Lager Rælges: Ekstra prima Net, hnandbundue Ruser, 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
- , l •. BINDSLEV. 

Engros "Detail for alle Sorter Ferskvand.fisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder 1 

- Aborre og Sandart. -
Afr'eg nin 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 Ørreflarter kubes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn piia Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

&9~9d86 fl)amKullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Han.'Jen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder • Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og "fregnes med hø.jeste l)alsluois. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
FiskeeksIlort, Vemb, 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyder prima Ø.1neæg, "}rngel og Sættefisl .. af Bæl"- f Kilde
og Regnbueørrefl samt Sættefisk af liarI.er og Suder 

til billigste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt iSor" I\ogtrvkkcri (Aktieselskab) ved RasmuSlen Kroll:h. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Rttdaktion og Kontor. Dr. phil. HQffrrne!ler~ Sorø. 1elefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret ellel' til et Medlem af 

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

Nr. Il. I· l. Jnnl. --~·_·····-l Ut23. 

Bestillinger paa 

A alefaring 
fra Højer Sluse i Sønderjylland 

modtages af 

111«1 h oltl: 

Generalforsamlingen i 'Sønderborg 2/). 
Maj 1923. 

Ferskv:lndstislierifort'ningens Rcgnslwb 
for 1922. 

Lakscllskeri i Smaaland. 
Markedsnoter. 
Annoncel. 

Generalforsamling;en i 
i Sønderborg 26. Maj 

1923. 

1. 

Formanden, Brygger Bie, bød vel· 

kommen, gav Beretning om Virk· 

somheden og meddelte, at Forenin-

Redaktionen. 

gen siden sidste Generalforsamling 

hewde passeret sin 20-aarige Stif· 

telsesdag, idet Foreningen blev stif· 

tet paa et Møde i Frederieia den 

17. November 1902. 

Formaalet val' at varetage Fersk

vandsfiskeriets Tarv, og foreningens 

Virksomhed skulde omfatte hele 

Landet. Foreningens første For

mand var Assistent N. Petersen, 

Vamdrup, som i 1905 afløstes af 

Professor Feddersen som Formand. 

Ved dennes Død i 1906 valgtes 

Brygger L A. Bie, Hobro, til For

mand. 
Foruden Brygger Bie, har Gaard

ejer N. Christensen, Prøvegaal'deD, 
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Faxe, Fisker N. Petersen, Brahe- I 

trolleborg, og Sagfører L N or8, 

Ribe, været Medlemmer af Besty

relsen fra Foreningens Stiftelse, 

Sagfører Nors har i alle Aarene 

været Foreningens Kasserer. 

Foreningen har hele Tiden ud

givet et Medlemsblad, lom i Be
gyndelsen blev udgiYet 1 Gang 

maanedlig, senere 2 f:*ange. Det 

redigeredes de første Aar af ovenn. 

N. Pedersen, fra 1906 til 1909 af 

Fiskeriejer Smidt-Nissen, Hvilested

gaard, og fra 1909 af Dr. phil. C. 

Hoffmeyer, Sorø .. 

Foreningens Virksomhed har om

fattet baade Frivandsfiskeri og Dam

kultur. 

Foreningen har faaet Tilknytning 

til de gennem lFiskeriregulativerne 

dannede store Sammenslutninger af 

Fiskeriejere, og har faaet disse 

Sammenslutninger som Medlemmer, 

hvilket i høj Grad har fvrøget For

eningens Med1emsantal og styrket 

dens Betydning for Frivandsfiske

riet. 

For Frivandsfiskeriet har For

eningen bl. a, virket ved Revision 

af Ferskvandsfiskeriloven : 

Ved Arbejde for ,bedre Transport 

paa Bunerne. 

" }l'orsøg, som gik ud paa at 

bringe Søfiskeriet under rati

onel Drift. 

" Import af Aalefaring fra En8'

land og efter Genforeningen 

Fangst af Aalefaring ved Høyer 

Sluse. 

" Arbejde imod don tyske Fi

skeriforenings Bestræbelser 

for at faa Told paa dansk 

Fisk. 

" Fordeling af Fiskegarn uuder 

Krigen. 

" U u dersøgelsflr om Kraftstati

onens Forhold overfor Fiske

riet, og ved Krav om Lakse

trapper og Udsættelse af Y n

gel og Sættefisk. 

" Iværksættelse af Forsl ag med 

Forbedring af Ørrodvande. 

For Damkulturerne har Forenin

gen virket ved Forsøgsstation -

Fiskemesterkursus - Fremskaffels6 

af Foder - Frysning af Foder -

Undersøgelse af syge Fisk - For

bedring af Transportforhold paa 

Banen Ordning nf EN:port m. m. 

Desuden har Foreningens Redak

tør udøvet en betydelig Konsulent

virksomhed. 

Som man vil se, er det en be

tydelig Række Opgaver, Foreningen 

i de forløbne Aar har taget op, og 

selvom ikke alle Spørgsmaal er 

blevne løste eller løste tilfredsstil

lende, Ilar Foreningen dog udøvet 

en betydeligIndtlydelse paa FOt'bed

ringen af Ferskvandsfiskeriet og for 

Opretholdelsen af Interessen for 

dette. 

Formanden udtalte Ønsket 0111, 

at ogsaa de kommende Aar maatte 

bringe gode Resultater af Forenin

gens Virksomhed, IRa Ferskvands

fiskeriet mere og mere kan blive 

en god Indtægtskilde for vort Land. 
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Derefter gav Fiskeriexportør P. 

JørgenseD, Kolding, en Beretning 

om Fangst af AaJefaring ved Høyer 

Sluse. I 1922 blev der fanget 1 

Million Aalefaring, som det var 

vanskeligt, at faa afsat, trods det, 

at Prisen kun var 6 Kr. pr. Tusind 

Stk. 

I Aar har Opgangen, pall, Grund 

af det kolde Vejr været mere spar

som, saa der kun til Dato er fan

get ca. aoo,ooo Stk. Fangsten har 

do" været stor nok til at dække 

Efterspørgslen her i Landet, og 

endda har der kunnet exporteres 

64000 Stk. til Czekoslovakiet. 

2. 

Det reviderede Regnskab, hvorar 

der findes en Gengivelse andetsteds 

l Bladet, godkendtes. 

3. 

De afgaaede Bestyrelsesmedlem

mer Bie, Hoffmeyer, Fensmark, 

Christensen og Dueholm genvalgtes. 

4. 
HeviSOl'erne Apotheker Lind og 

Landrup Schouenborg genvalgtes. 

5. 
Angaaende Geddens Fredningstid 

vedtoges det at henvise de Fiskeri

ej ere eller Forpagtere, der ønskør 

Fredningstiden ændret, til Fiskeri

lovens § 15, i Henhold til hvilken 

Landbrugsministeren kan ændre 

Fredningetiden. 

6. 
Da der fra forskellig Side frem

førtes Klage over Stabbanernes 

Behandling af Fiskeforsendelser, 

idet disse, uaar de vejede over 25 

kg sendtes med Persontog, skønt 

der betaltes Expresgodstakst, ned

sattes et Udvalg bestaaende af For

'manden og P. Jørgensen tU at for

handle med :Trafikministereren om 

en FOl'bedring af disse Forhold. 

7. 
Fiskeriinspektør Løfting aflagde 

Beretning om de Forsøg, der an

stilles ved Lilleaa, paa Foranled

ning af Ferskvandsfiskeriforeningen. -Det vedtoges at afholde nællte 
-

Aat's Generalforsamling i Viborg. 
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Ferskvandsfiskeriforeningens 

Bilag 

A. 1. 

" " 

" " 
>, 2. 

" 
3. 

" 
4. 

" 
5. 

" 
G. 

" 
7. 

Regnskab 
for 1922. 

Indtægt: 

Overført Kassebeholdning fra 1921 

Kontingent for 1922 af 144 Medlemmer a G Kr .. 

Kontillgellt for 1921 af 3 Medlemmer a 6 Kr .. 

Ekstrakolltillgent for 1922 af 10 Medlemmer. . 

Indtægt af 2 Postabollnenter. . . . . . . . . 

Annonceilldiægt ifølge Hedaktørens Regnskaber 

Tilskud fra Skrikes Stiftelse. . 

Tilskud fra Lalldbrugsministeriet 

Refundet'et Renter 

Indvundne Renter 

Kr. 372,90 ' 

8G4,00 

18,00 

138,79 

12,55 

73,50 

400,00 

500,00 

39,70 

IG,74 

Kr. 243(;,18 

Pl'. Kassebeholdning at overføre til 1923. . . . . Kr. 141,05 

Udgift: 

B. Bladets 'l'l'ykning og Udgivelse m. v. 

C. Porto, Telegrammer, Papir, TI'yksager m. v. 

D. Forskellige Udgifter. . . 

E. Rejseudgifter og Diæter . 

Behbldning. . . . . . 

Kr. 18G5,28 

253,15 

0,00 

176,70 

l41,05 

Kr. 2436,18 
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Laksefiskeri i Smaaland. I der ikke var kommet nogen Invitation 

I ca. ] O Aar har jeg hvert Aar 

den 16. April KJ. 5 Fmd. eller endda 

tidligere i en Aa i Smaaland gjort 

mit første Laksekast for Aaret, og 

sædvanligvis har en smuk Laks fulgt 

med i Kastet. Ved dette aarligL til ba

gevendende Fiskeri træffes aaa godt 

som de samme Venner hos d~n gæst

frie Godsejer W. paa Godset E. 

Den 16. April imødeses derfor 

af disse Venner med den største 

Spænding. 

Spørgsmaalene er gerne: Tror du, 

der bliver noget Fiskeri af i Aar? 

Har dn faaet en Indbydelse? 

Hvem tror du kommer? Hvordan 

er Vandstanden mon? Hvad mener 

du vel om Opgangen i Aar? 

Fisket er meget rigt. Det er ikke 

usædvanligt at 4 il, 500 Laks bytter 

Element paa 3 tI. 4 Dage. Fiske

pladsen er den mest henrivende , 
,man kan tænke sig: 

Et gammelt Herresæde med fire 

mindre Fløjbygninger tæt ved den 

stride Strøm, omgivet af gamle Ege 

og alle Slags Løvtræer. Fiskevan

det er noget nær ideelt: Strøm og 

Fos veksler med stille Steder. Alt 

Fiskeri skel' fra Land af, eller man 

staar et Stykke ude i Aaen. 

At komme ud i en saadan Natur 

en Morgen mellem 4 og 5, naar 

Solen netop el' staaet op, Fuglene 

syngert og IJa~sell springer, er sim

pelthen guddommeligt. 

I Aar var nu Tilfældet det at da , 

tB den 16. April, ausaa jeg Fiske

riet for indstillet for djltte Aar. 

Men en Uge senere sent en Af ton 

ringer det fra min Ven W.: 

"Kan du komme og fiske, sas. rejs 

i Morgen med første rrog". 

.Min Glæde var stor, men de gamle 

Venner var ikke parate, de maatte 

blive hjemme. Tilmed kunde jeg 

ikke rejse den næste Morgen j men 

først en Dag senel'e. 

Det er en lang Rejse; 12 Timer 

med Jernbane og saa 2-3 Mir pr. 

Bil. Kl. 10' Aften holdt Bilen paa 

det smukke E, hvor jeg blev mod

taget af Værten selv, hans Søn og 

en von Z., som før havde været 

med, og som var en ualmindelig 

dygtig Fisker. I Stedet for 10 Fiskere 

var vi i Aar altsaa kun 4. 

Straks pau Trappen spørger jeg: 

"Hvordan er Fiskeriet i Aar?" Z. 
svarer medlidende : "Vi har da spa

ret nogle faa til dig!" 

I . "Tak skal du have! Hvor mange 

fik du saa i Gaar?" "Kun 44 -

jævne og smukke, saadan en 4 ::i 5 

kg. pr. Styk - herligt V Eljr, og 

Snapsene smagte dejligt til Laksen". 

Efter en Kop Te i hyggeligt Sel

skab blev alle Fiskegrejerne efter

set, og jeg sov ilid Kl. 11/2 for at 

være paa Benene KI. 51/2, rustet 

til Dagens Fiskeri. 

RI. 525 Fmd. tog jeg i det første 

Kast en liden Ørred paa 2,5 kg., 

og saa fulgte Slag i Slag Lakse paa 

4,8, 2, 2,5, G,8, 3,7, 2 og 5,5 kg. Nu 
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Vflr KL næsten 7, saa en Kaffetaar 

med frisk bragte Boller smagte stor

artet. 

Lang Tid ofrede jeg ikke paa 

Bordets Nydelser denne Morgen. 

Allerede 730 Fmd. tog jeg fat igen 

og fangede følgende smaa Fisk paa 

mine Kroge: 2, 6, ~17, 4, 1,7, 2,5, 

6,5, 3,4, 4, 4,5 kg. 

S!l!\ var det Frokosttid; Kl. var 

ti4~. Fra KJ. 525 til 84l> Fmd. havde 

jeg fanget IH Laks med en samlet 

Vægt af 6P,64 kg. Ved Lunehtid 

Kl. 12 var Antallet øget med 4 St. 

Lov t il at fraadse i saadant Fiskeri; 

men hat· man engang faaet Blod 

paa Tanden i et saadant Omfang, 

kan man nok forstaa med hvilken 

Glæde,man imødeser den Hi, April. 

I Aar var intet sprunget ud i 

Naturen: Træer og Buske stod 

nøgne; men Fuglene sang og jublede, 

Solen skinnede, og Laksen var for

slugen. 

Saa kom Afskedens Stund og med 

blødende Hjerte viftede vi fra vor 

Bil i den aarlige l\Iorgenstund en 

hjertelig Afsked til vore elskværdige 

a respektive 8, 4, 5 og 7,5 kg. To- Værter. 

talvægt 90,14 kg. (G. H. L. i Fnin Skogocll SjøJ, 

Kl. 6 Eftmd., da Dagens Fiskeri 

hørte op, laa 13 nye Laks ved Siden 

af de andre, og Dagens Fangst op

gjorde!! til til 35 St. med en sam-

let Vægt af 149,44 kg., Middelvægt 

pr. Fisk 4 kg. 

Eftm' Dagens vellykkede Arbejde 

smagte Middagen med Tilbehør Kl. 

41/2 ikke ilde, krydret som den blev 

med Skæmt og gamle Minder fra 

fOl'egaaende Aars Fiskeri. 

Saa kom den næste Dag med 

8ILukt Vejr, men med kold, østlig 

Vind, som suste ind fra Kalmar 

Sund; men Fiskeriet var godt. 24 

Laks med en Vægt af 111,5 kg., 

Middelvægt 4,61; kg. Begge Dages 

Fisk 59 St. med en sammenlagt 

Vægt af 260,7,1 kg. Min Ven Z, som 

havde holdt paa en Dng længere 

end jeg, naaede 100. Hele Fiskeriet 

opgjordes til 219 St. paa a Dage. 

Det er jo iKke alle givet at faa 

Markedsnoter. 

E. L. Salomonsen & Co.s Fiske-

auktion, London, skriver 29/5 føl

gende: 

AaIemarkE'det el' forholdsvis bedre 

end jeg ventede, idag er Priserne 

allerede gaaet lidt op, emlskjønt 

her var en temmelig god Forsyning. 

Men Vejret er ogsaa nu betydelig 

varmere, og saa er der i Heglen 

en god Handel for Aa!. 

For store Aal er Markedet ud· 

mærket, og vil vedblive at være 

det for nogen Tid. 

Med store Aal menes AaI fra 3/4 

til 11/2 Pund ,Stykket. 

Pri,serne var: Dansk AaI, smaa 

12/- 14;- mellem 15/- 22/6 store 

130/ 35/- draften. 
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.................. _ ..................................• 

A 'verter i Foreningens 

Medlemsblad . 

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

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

! FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER 
• • • • 

• 

leveres mest fisked;rgtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal. Gedde)', liarpel' og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred. Gedder, Brasen. lial'l.er. Suder og Aborl'e. 

Ketschere 
til alt Brugs- og Lystfiskeri 

: Fra Lager' sælges: Ekstra prima Net, haandbundJle Ruser,. 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
• • • N. "'asftIlvej 137. l •. BINDSLEV. Kobeulm'nl 1''. • • • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Engros It 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 v e r t S a I g 

Salomon & Sons. 
24, Finc\~ 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 Jel'llbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

,Sættefisk af Karper og Suder 
sælges. 

d9~}fd8K f/) am Kullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. HanHcn &; P. Jør(Jcn.'1cn, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Adr. 
Lunderskov' 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • ørreder. Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og afregnes med Ilø.jeste Dagsltrts. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
FiskeeksltOrt. Vemb, 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyder 1)I'ima ø,jneæg. Yngel og Sættefisk af Bæk-. Iiihle
og Regnbueørrecl samt Sættefisk af Kal'lter og Suder 

til billigste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt iSor" RQJdrvkkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Kroll:h. 
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Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor. Dr. phil. Hoffmeyer, Sorø. 1elefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

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

Bliver Han· og Hnngrctrlen samtidig 
Køns- og Legemoden·'? 

Lidt om Fislteriforholdc'nc ved Viborg. 
Tre ~Iand i et Telt. 
Mindre Meddelelser. 
AnnoneeL 

Bliver Han- op; Hun
gedden samtidig Køns

og Lep;emoden? 
(Fiskeritidsskrift for Finland). 

For de fleste af Medlf'msbladets 
Læsere er det kendt, at Hannen og 
Hunnen hos flere Fiskearter ikke 
vokse lige hurtigt. mandt vore 
almindelige hjemlige Fiskearter 
fremtræde Uligheden tydeligst hos 
Aborre og Gedde, medens ~kaIle 

og Brasen ere Exempler pall. Fiske
arter, hvor Forskel1en er minimal. 

Ulighederne hos Aborre og Gedde 
kan ikke alene spores i Kønnenes 
Tilvækst, men ogsaa i den Alder 
og det Tidspunkt, ved hvilken Køns
og I .. egemodenheden indtræffer. 

Hos Aborren er 2-aaringerne oppe 
i de næringsrige, indre Vande, nær 
Aamundinger og den Slags Pladser 
saa godt som alle Banner allerede 

kønsmodne, naar de er 9-12 em 
lange, medeml Hunnerne kUil i Und
tagelsestilfælde har naaet dette Ud
viklingsstadium. Først Aaret der
efter, ja ofte først ved 4 Aars Al
deren, deltage de i Legen. I Skær
gaardell, hvor Tilvæksten pau Grund 
af mindre Tilgang af Næring er 
mindre, er de yngste legende Han
ner gerne 2-3 Aar gamle, Hun
nerne derimod 3, 4 og 5 Aur. 

Angaaende Gedden saa indtræffer 
Kønsmodenheden hos Hannen oppe 
i brakt Van d, hvor der er rigelig 
med Næring for de opvoksende 
Gedder, ogsaa ved 2 Aars Alderen. 
Hos langsommere voksende Brak· 
vandsgedder Ilaas Kl:msmodenheden 
hos Hunnen først ved 3 Aars Alderen. 

Ude i Skærgaarden forskydes 
Kønsmodenheden en Del, sallledes 
at særlig hurtigvoksende I .. okalfor
mer ikke tager i Betænkning at 
blive kønsmodne, allerede Daar Han
nen er 1 .Aar og Hunnen 1 til 2 
Aar. 

Grunden til, at jeg har foretaget 
disse Undersøgelser, er den, at jeg 
flere Gange har haft Bryderi, naar 
jeg vilde kunstbefrugte Gedderog
nen, idet det paa samme 'rid var 
vanskeligt at skaffe legemodne Fisk 
af begge Køn. For at gøre Under-
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søgeIsen saa let som mulig inddelte 
jeg Gedderne i forskellige Vægt
grupper. Kønnets Art fastsloges 
ved Tryk paa Fiskens Bug. 

Den første Undersøgelse af Gedde
bestanden begyndte jeg i Alglo d. 
31. Maj og den gav som Resultat, 
at af omtrent hundrede Gedder var 
kun nogle ganske faa Hunner. Alle 
disse havde haard Rogn. Et lig
nende Resultat fremkom samme I 

Dag fra 0!:1ter Kungsøen, som laa 
c. 1 km østen for Alglo. Der fandt 
jeg- D7 legefærdige Hangedder, som 
havde en Middelvægt af 350 gr., 
men kun 11 smaa Hungedd~r med 
haard Rogn og 3 Stk. (1,750 gr, 
800 gr og 400 gr) legemodne. 

I Espingskar foretoges ogsaa en 
stor Del Undersøgelser, der dreves 
meget systematisk. Af disse Under
søgelser fremgik det, !\t Hannen i 
Begyndelsen af Legetiden talrigere 
end Hunnen besøger Legepladserne 
nær Bredden. Men efterhaanden 
som Legetidens Højdepunkt nær
mer sig, desto mere udjævnes An
tallet mellem Hanner og Hunner 
blandt de legefærdige Exemplarer. 

Den 12. Juni, den Dag da Legen 
var paa sit højeste, steg Antallet 
af legende Hanner og Hunner til 
resp. 57 og 30 for til sidst at blive 
det omvendte, idet der mod Slut
ningen af Legetiden fandtes meget 
faa legende Hanner. Forholdet blev 
derved som 2 til l. Jeg peger paa 
dette; thi lægger man Antallet af 
Hanner og Hunner sammen, som 
har været undersøgt, viser det sig, 
at Antallet har været c. 600 Han
ner og c. 250 Hunner, saaledes faar 
vi atter her Forholdstallet 2 til 1. 
Dette peger ogsaa paa den Kends
gerning, at den legemodne, mellem
store Hun, som Regel følges af to 

mindre Hangedder. Aarsagen til 
denne Forskel mellem Antallet af 
Hanner og Hunner paa Legeplads
erne maa delvis søges i Hannens 
tidligere Modningsgrad. 

Mærkeligt er det ogsaa, at Han
nerne bliver færre og færre paa 
Legepladserne, alt eftersom Hun
geddernes Legemodenhed tiltager. 
Hvad bliver der da af den Rogn, 
som senere modnes hos Hunnerne, 
naar Hannerno efter alt at dømme 
har .forbrugt Indholdet af Mælke
sækken ? Rimeligvis absorberes Rog
nen saa igen, da der er ringe Sand
synlighed for, at den lægges ube
frugtet. I alle Tilfælde synes det, 
som de sent legemodne Hungedder 
har amaa Udsigter til at tinde no

gen "Mage". 
Ved den kunstige Klækning· af 

Rogn, har jeg derfor været tvun
gen til nogle Gange at hente Rog~ 
i tørre Glasflasker fra den. indre 
Skærgaard til Fiskepladserne ude i 
Nærheden af Havet, hvor der var 
Overflødighed af legende Hanner. 
Resultatet af disse Klækninger har 
været helt godt. 

Curt Segerstnib. 

Lidt om Fiskeri
forholdene ved Viborg. 

Viborg, d. 7. Juni 1923. 

Hr. Dr., phil. Hoffmeyer, 

Sorø. 

Da jeg i Ferskvandstiskeribladet 
ser, at Ferskvandsfiskeriforeningen 
næste Aar afholder sin aarlige Ge
neralforsamling i Viborg, vil jeg 
benytte en ledig Stund til at med-
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dele Dem lidt om Organisationsfor
holdene her paa Stedet. 

I V iborg eksisterer: 
n Viborg Fiskeriforening (10 Aar 

gammel), som er vejledende og as
sistorende ved Driften af Viborg
søerne, der ej'es af Viborg Kom
mune. Kommunen ejer to 0ned
damme i Asmildkloster Have, hvori 
udsættes spæd Yngel til videre U cl
sætning i Søerne (Regnbueørred og 
Søørred). 

Byraadets Søudvalg er: Vognmand 
A. Jensen, Dbmd., Formand, Gros
serer Holger Fischer og Gaardejer 
Niels P. Kristensen, Kviholm ved 
Rindsholm (sidstnævnte er tillige 
Lodsejer ved Rindsholm Sø). 

Fiskeriforeningens Formand er: 
MallJrmester S. Sørensen, Under
tegnede er Sekretær. 

~) Fiskeriselskabet for Viborg og 
Omegn; dette Selskab er gammelt, 
stiftet af Professor Arthur Fed dersen; 
det giver sig nu kun af med U d· 
klækning af befrugtet Fjordørred
rogn. Ynglen udsættes til senere 
videre Udsætning i Limfjorden, i 
Damme i Hjarbæk og Virksund, 
dels i Aaer og Bække, stødende 
til Limfjorden, og lidt i Nørreaaen 
ved Rindsholm. 

Dammene i Hjarbæk ejes af Hjar
bæk Fiskeriforening (li:.Qrmand: Fi
sker ehr. :~lielsen, Sundstrup pr. 
Skals. 

Fiskeriselskabet i Viborg ejer 
Udklækningsanstalt, Bassiner og en 
lille Dam i Asmildkloster Have, jeg 
er dets Formand, Købmand Martin 
Andersen, Næstformand, og Amt
stuefuldm. Petersen, I{asserer. 

Mellem ovennævnte Organer el' 
der et vist Samarbejde, men saa 
er der jo iøvrigt Foreninger ved 
Karups Aa (Formand! Gaardejer 

Peder Kr. Dneholm, Vddsted pr. 
Skive), i Skive, i Randers (Guden
aaen) og vel ogsaa nogen Udklæk
ning etc. ved Tange, men alt dette 
har jeg ingen nøjere Redelighed 
paa. 

Fiskerikonsulent grrboe, Lysbro, 
el' iøvrigt godt kendt med Forhol
dene her paa Egnen. 

Deres Ærbødige 

Carl Handberg. 

Tre Mand i et Telt. 

Vi har tidligere her i Bladet 
berettet om De tre Mænds Oplev
elser, som det svenske Blad "I<'rån 
Skog och Sjø" fortæller saa for
nøjeligt om, og vi skal her give 
vore Læsere en lille Fortsættelse. 

II. 
Saa var da Vennerne endelig sam

lede i Vennen Iffes fortræffelige 
Hjem. 

Skal vi nu ogsaa ofre Tryksværte 
pau "Smørgaasbordet"? Nej! lad 
os nøjes med at kOllstatere, at Ven
nerne ikke glemte at paaskønne 
Fru Iffes kulinariske Herligheder 
eller forsømte Hl'. Iffes fortræffelige 
Dramme. -

Den eneste, som talte, var Pelle; 
mon paa ham gik ogsaa Munden i 
et Køre. - Han byggede det ene 
Bahelstaal'l1 efter det andet paa sin 
Tal~erke!1. "Tællk Gutter, at vi nu 
virkelig er samlede igen. - Det 
var en svært fin Laks, den her. -
Nu skal vi altsaa til at trækkes med 
den igen. --- Jeg haaber at Karl
son snart kommer i Lyvehjørnet 
igen. Hvorledes var det med den 
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gul-grøn-blaa Fisk i VladivOfltok, 
som skældte ud, naar den kom op 
i Baaden? Grillerede Grisetær; 
jo, jeg takker. - Nej, tænke sig, 
har ikke Fruen lavet amaa Kødbol
ler, og jeg som allerede er stok
mæt. -- Det var vel i .Distraktion 
at IIfe satte Proppen i Snapseflasken, 
for vi skal da have en Dram endnu". 

Ved Kaffen lagdes alle Planern e 
for vor Fisketur. Dampbaaden, som 
skulde føre Vennerne nærmere til 
~.Jaalet, afgik allerede IO. 7 næste 
Morgen, hvorfor' man bestemte sig 
for at springe over "Nachspielet" 
og gaa direkte i Seng. 

Efter Dampskibsrejsen havde man 
en god Mils Spadseretur for at naa 
Stranden ved Storelven ; thi man 
havde bestemt sig for at ulJdgaa 
alle Hovedveje for at begive sig 
direkte ind i Ødemarken pall. den 
højre Elvbred, hvor der hverh'!ll 
fandtes" Væggelus eller Telefoner", 
som Karlson udtrykte sig. 

Bo skulde man i et Telt, man 
havde taget med, og Provianten 
skulde Elven for største Delen le
vere. 

lIvis der skulde komme en Hare 
eller Rype og forvilde sig ind i 
Fiskelinerne, saa kom den bare 
med i Gryden, erklærede Iffe, som 
ejer Lappernes Storsyn, naar det 
handler om Jagtalmanakens Para
grafer. Det tillodes ham imidlertid 
ikke, trods hans energiske Prote
ster, at medtage sin dobbeltløbede 
.Medestang. 

Vi tør heller ikke gengive alle 
de højtstemte Udgydelser, som vor 
Ven Poeten fremkom' med, da Sel
skabet næste Dag om bord paa den 
dunkende Damper førtes nærmere 
og nærmere de eftertragtede Fjælde, 
som stod i en Ring i Vester. 

Vi vil ogsaa sIna en Streg over 
de mange fæle Ord, fom udtalte s 
af to sveddryppende Herror, der 
med sammenbidte Tænder og fem
ten Kilo Pakning plla Ryggen for
søgte at holde Skridt med Bærerne, 
som trods sino tre Gange saa tunge 
Pakninger hoppede som Stengeder 
mellem Stran dstenene; i Stedet for 
vil vi kaste et Blik paa vore Ven
ner' eiterat de vare komne frem 
til l\'laalet og der havde nydt et 
Par Timers nødvendig Hvile og 
Søvn. 

- Op at springe, Gnb bel', skreg 
Karlson og rejste sig op fra sit 
Mosleje, nu gælder det om at hænge 
i, hvis vi skal faa Held til noget 
godt Fiskeri idag, 

Dig, Iffe, udllævner vi til Byg
mester og Pelle lllaa samle Mos 
sammen til Madrasserne. Selv skal 
jeg tage mig af Kaffekogningen og. 
bringe Orden i Mad- og Spritkæl
deren. 

Pladsen, sOm man havde valgt til 
Lejr, var et 0nskested i [{etnillg 
at ode Vildmark. Dalen, hvori El
ven løb, var oversaaet med KIi ppe
blokke, hvorimellem tykke, mosgro
ede TI'æstammel' laa indkilede eller 
stod ret op mod Himlen i et ntl'O
ligt Virvar. Marken skraallede jævnt 
op imod Skoven, som stod tæt og 
mørk et Par bundede Meter fra 
Bredden. 

Paa en lille mosklædt Flade un
der Taget af en stor, overhængende 
Sten blok var Iffe allerede i Færd 
med at rejse Teltet, som i en Uges 
Tid, )Ih vis det bed godt" skulde 
blive vore Venn6l's Hjemsted, PeJle 
kom slæbende med den ene Favn
fuld Mos efter den anden, som han 
bredte ud paa SteneIIs til Tørring 
i Solen. Karlson havde allerede 
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sin Fetajlebod færdig, som han havde 
gravet under en Sten blok, saa den 
var dækket baade mod Sol og Regn. 
Ved Udpakningen forsvandt den ene 
Flaske og Daase efter den anden i 
det mørke Hui uuder Stenen. 
"KaffBu koger over", brølede Iffe, 
men Karlson han reddede den, in
den nogen større Ulykke var sket. 

To flade Sten med en smal Gang 
imellem blev udsete til Bord og 
Stole, og her havde Kadsoll tryl
let et :Nlaaltid frem af aIt, hvad Hu
set formaaede. 

Se jer omkring, Gubber, begyndte 
Karlson og rørte samtidig omkring 
i sin Kafff med Slirekniven, har I 
nogensinde i eders bedste ViII ter
drømme kunnet tæn ke Eder noget 
bedre? Føler Du ikke, at Du har 
ligesom Orm i Maven, Poet, naar 
Du nu har Naturen, den store vir· 
lige Natur omkring Dig, naar Du 
tænker paa alle dine fJollede Ud-' 
gydeiser paa haltende Vers? 

Dette her, skreg Kar]son, og gjorde 
en hurtig Hal vcirkel med Kaffekall-

. den; saa Venneme instinktsmæ~sig 
dukkede sig ned, er ikke noget Bras 
paa Rim, men Livet selv. Kraft, 
Vilhed, Urkraft, og hvad Fanden l 
vil, spring til Kælderen efter den 
rene Vare, Iffe, saa vil vi drikke 
en Skaal for vort nye Hjem og for 
Fiskene, som staar ængstelig bæ
vende og længes dernede i Fos-

. sene. Den Skaal sk al ik ke drikkes 
i Vinpjask, men i ren Kaffe og 
Brændevin; og var vi ikke saa elen
dig civiliserede, som vi er, skulde 
en god Portion frisk Snus indenfor 
Læberne bagefter sætte Prikken 
over l'et og sætte vore Sjæle i Sam
klang med denne Urnatur. .Jeg har 
ikke smagt Snus, siden jeg sprang 
omkring som Dreng med Flaade-

karlene i Elven. .Jeg husker endnu 
hvor herligt det brændte indenfor 
Læberne og spredte en behagelig 
Varme over hele Kroppen. Man 
kendte sig nærmere Livets store 
Gaader derved. 

Bliv nu ikke sentimental, Karl
I;on, men Skaal da Gubber, og lad 
os nu faa Fiskegrejerne fat. 

Med varsomme Hænder blev Gre
jerne taget frem, og det bestemtes, 
at Aftenen udelukkende skulde an
vendes til Fluefiskeri. 

Nu maa Karlson vise, hvad han 
duer til. 

Karlson blev en Smule rød, blev 
derefter lidt nel'vøs og fik pludse
lig en Indskydelse. 

.Ta, nu vil jeg bare sige, begyndte 
Karlson, at jeg aldrig har brugt en 
Fluestang. Tag din Stang, Iffe, den 
ligger der henne. 

Vi drager et Slør over denne 
dramatiske Seene, som fulgte efter 
denne skønne Bekendelse. Nu val' 
der heller ikke længere Tid til 
mere Diskussion, thi Elven ventede. 

Pelle, som var bekendt for at 
være en dygtig Fluefisker, fik nu 
den Opgave tildelt at give sine Ven
lJer den første Lektion i den ædle 
Kunst. 

Elven dannede her over en Stræk
ning af en Kilometer en Rad af 
Fosser. Store Stene laa udstrøede 
her og der, og nedenfor dem var 
dybe Gruber, hvor fl1an med Sik
kerhed kunde antage, at større Fisk 
havde deres Tilhold. 

Af Princip brugte Pelle aldrig mere 
end en Slags Flue, og han knyttede 
nu en middelstor Alexandra fast 
paa Linen, da denne Slags altid 
havde været hans Favorit. Begge 
Vennerne fik deJ efter stræng Befa
ling til at bolde sig i passende Af. 
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stand, og selv sneg han sig forsig
tig ned mod Bredden. Omtrent tre 
Linelængder fra Bred den laa en 
stor Sten med stærk Fos paa begge 
Sider. Der var Pladsen! ~'ørst et 
Blindkast og saa dalede Fluen ned 
et kort Stykke ovenfor Stenen. Pelle 
manøvrerede Fluen, saa at den gik 
i Kanten paa det stille Vand bagved 
Stenen, og netop som han hævede 
Spidsen af Stangen, for at lade 
Fluen gøre et Sving over det stille 
Vand, standsede Linen. 

- Bundbid! hviskede Karlsou 
sagkYlJdig. 

Pelle stod med Stangen hævet, 
og den intensive Spænding, med 
hvilken han fulgte hver Bevægelse 
af Linen i Vandet, fik snart Karl
son til at opgive Teorien om Bundbid. 

II ug i for Fan', Pelle, ellers 
æder den op hele Fluen, skreg 
Karlson, vi s k::. l nok hjælpe Dig at 
trække, hvis Du ikke magter det 
selv. Ha, Fyren er pan! raabte 
Karlson og dansede Krigsdans af 
b are Ivrighed. 

Huiuii, skreg fiullen ]lan Pelles 
Stang, og Fisken var pludselig midt 
ude i Fossen, hvor den gjorde et 
Par Hop. 

- Er Du tosset, Pelle, ~kal Du 
lade Fisken gaa og drukne sig midt 
ude i Fossen, skældte Karlson. 

Det varede ikke lwnge, førend 
Pelle havde sin Ørt'ed i Hullet igen, 
hvor den masede rundt. 

- H vor længe skal Du sidde 
der og lege? haanede Karlson. Vi 
ved jo, at Du har en lille Yngel 
paa. Nu har Du vel haft tUstl'æk
kelig Tid til at føle Dig Bom en 
rigtig I{arl. Uden at Karlson egent
lig havde set, hvorledes det gik til, 
havde Pelle sin }!'isk i Ketseren og 
paa Land. 

Og det kalder de for I{unst; 
I'aabte Karlson foragtelig, men han 
kunde alligevel ikke lade være at 
lægge sig pau Knæ og stryge Laks~ 
ørreden, som vel vejede omkring l 
kg, paa den glinsende rødskinuende 
Side. 

Kom nu, lire, saa gaar vi og pl'Ø

vel' VOI' Lykke! -
(Sluttes). 

(Fn\ll Skog oelt Sj.,). 

~findre ~feddelelser. 

0111 at gøre Fiskegarn 
Iloldbart. 

Der har i den senere 'Tid været 
skrevet en Del om Præparation af 
Fiskeredskaber, og man har ogsaa 
omtalt min lille Piece fra 1895 "om 
at gøre Fiskegarn holdbart", men 
llJall synes at have glemt, at de 
deri omtalte Forsøg blev yderligere 
fortsat, og at et Stof, der kunde 
holde sig temmelig længe uopløst i 
Vand, blev fundet ved Samarbejde 
med Hr. Direktør for den far.ma
ceutiske Lwreanstalt E. Kofoed. 
Dette Stof blev fabrikeret under 
Navn uf "Virit" ; det indeholdt 
Kobber og gjorde Fiskegarnene 
grønne, men ikke stive som Kul
tjæren gør det. Fabrikken, der la
vede det, laa, saa vidt jeg husker, 
i Odense, men standsede senere 
denne Fabrikation, Et Stof, der 
har lignende Egenskaber og Indhold 
fabrikeros nu i København under 
Navn af "Cuprinol", og jeg har 
ofte og med godt Hesultat anvendt 
det til Vaad og lignende Redskaber, 
der ikke maa være for stive. 

(J. G. Joh, Petersen. 
'Dansk Fiskel'itidende), 
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Averter 
. 
1 

Nyt IUII,rægllerillgsmiddel 
til Olietøj, Sejl, Presenninger, Mar
kiser etc. er under Navnet "Gltrltn

tol" bragt i Handelen af Firmaet 
p, C. Olsens OIie- og Sæbefabrik 
i København, del' meddeler, at 
dette ny danske Fabrikat kan frem
stilles i enhver Farve og har de 
Egen1lkaber, at det bevarer Stoffet, 
hindrer at det bliver jordslaact 
og gør det absolut vandtæt uden at 
gøre det stift. 

Fersl\vandsnskerihla det. 

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

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

Vaad og Ruser 
til Aal, (.edder. Karl,er og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til ØrJ'ed. GedtIer. Brasen, lial'l'eJ', Suder og A borre. 

. Ketschere 
til alt Brugs- og I .. ystfiskeri 

• • • • • • • • • • 
Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser,: 
Sæltegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
N. t'RsRllvej 137, I •. BINDSLEV. KoltelllmvlI t .. : 

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

Engros It 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 te r h v e r t S a I g 

Salomon 

Direktør J. Salomon, 

& Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
London E I. 



88 Ferskvandsfiskeribladet Nr 12 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
i ulle Orredal'ter kubes. 

~'iskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens næl'meste Jernbanestation. 

-- Kontant Betali"". --

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sæl"es. 

d9~9d8H fiJamKultur. 
felegr.-Adr, : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P •. 1lan."Ien &: P •• Jø'l'f/en . .,en, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Teleron-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder. Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og ufregnes med høJeste Dalgsl.ris. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h fa i S t e n s e n, 
Fiskeeksport. Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyder pI-iBm DJneæ,," Y""el og Sættefisk af Bæk-. IUMe
og Reg'Bbueørred !Ilamt Sættefisk af Karper og Suder 

til billig'ste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt iSor .. ll.Qjl'lrvkkeri (Aktieselskabl ved Rasmussen Krol1h. 



Ferskvandsfiskeribladet. 
FerskYandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. og 15. i hver Maaned. 

R6daktion og Kontor. Dr. phil. HojJmeyer, Sorø. 1 eie/on 24. 

IndmeldeIsel' i Fiskeriloreningen sker til Kontoret eller Lil et Medlem af 

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

1. Jnli. I 1123. 

Indhold: 
,Tuni ;\Iaaned. 
Kunstig Lakseopdrætning iNederlan· 

dene. 
Hvol' slaar Fisken paa de forskellige 

Aarslider? 
Tre Mand i et Telt. 
Annoncel. 

Juni Maaned. 
Hvor har det været en ussel 

Maaned ,Tuni fyldt med Kulde, 
Regn og Storm, saa Mennesker, 
Dyr og Planter har døjet ondt. 
Menneskene maatte krybe i Vinter
tøjet og fyre i Kakkelovnen som 
Midtvinters, for ikke at fryse ihjel; 

og Dyrene! Køerne har staaet 
pRR Marken og været ved at dø af 
Kulde, og alt hvad der ikke har 
kunnet finde Skjul, har frosset. ~ 
Og nu uet lavere Dyreliv, - hvem 
har seL en Sommerfugl htar, jeg 
havde nær sagt - eller en Flue? 
af de sidste tindes der dog nogle 
enkelte forkrøblede Eksemplarer. 
At dette ogsaa vil mærkes i Næ
ringstilgangen til vore ferske Vande, 
er indlysende; der bliver ikke saa 
mange Larver at fraadse i for Fi
skene, som ellers. - Og endelig 
Planterne; ogsaa de lider under 
Kulden, de vokser ikke, men staar 

rent i Stampe, bliver gule og er 
l-ige ved at krybe i Jorden igen. 
Selv Vandplanterne - Grøden vil 
ikke rigtig komme frem; den fin
der ogaaa, at Naturen hehandler 
den for stedmoderligt. Som en 
Følge heraf har det ogsaa været 
vanskeligt mange Steder at skaffe 
den nødvendige Smaafisk til Agn .
Smaafisken staar jo eJlers netop 
paa Grødebankerne, nRar Vegetati
onen der er tilstrækkelig rig og 
fyldig. 

Men iaar er Planterne saa langt 
tilbage i Udvikling de tleste Steder, 
at Smaafiskene ikke finder Behag i 
at opholde sig der, og saa spreder 
de sig omkring, og det b1iver en 
overmaade vanskelig Sag for Fiske
ren at fange tilstrækkelig mange af 
dem, og det gaar saa ud over He
sultatet, saavel af Gedde- som Aale
fiskeri. • 

Thi vel kan· man agne med an-
det end levende Smaatisk, f. Ex. er 
almindelige Hegnorme en ganske 
god Madding, og den har der jo 
været rigeligt af under alt dette 
Hegnvejr, men Regnorme giver kun 
faa Gedder og smaa Aal, saa det 
fylder for lidt i Kassen. 

IIvis det kølige Vejr holder sig 
i længere Tid endnu, vil det ogsaa 
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bevirke, at mange af vore Val'mt
vandsfisk, som Kar'pe, Suder og Dra
sen, ikke vil gaa i Leg, hvad der 
vil betyde store Tab mange Steder· 

Resultatet af Juni Maaneds Fi
skeri har som Følge af Vejrliget 
været overmaade sløjt her i Sorø 
Søerne; og jeg formoder, at det 
samme har været Tilfældet ved Lan
dets andre Søer. - Priserne har 
til Gengæld været ganske gode; 
men det bøder alligevel langtfra 
paa den Skade, som Stormen og 
Kulden har forvoldt. ~ 

'For Damkulturer1w har Vejret 
derimod været godt; rigeligt og 
koldt Vand har der været nok af, 
og intet passer Ørreden bedre, sall, 
vi faar haabe, at hvad der er tabt 
det ene Sted, det er vundet det 
andet. -

Men skal vi alligevel ikke alle
sammen bede om godt Vejr; den 
danske Sommer er saa kort, saa 
vi har ingen Dage at give bort, 
naar det gælder Sol og Sommer. 

Reil. 

Kunstig Lakseopdræt
ning i Nederlandene. 
De dejlige Tider, da den hol

landske Tjenestepige energisk pro
testerede mod at faa Laks, til ,Mid
dag mere end tre Gange om Ugen, 
er forlængst forbi. 

Denne ædle Fisk scr man nu kun 
paa Bordet hos rige Folk eller i 
de dyre Restaurationer. - At Fi
skerne ved de større Vandløb er 
fortvivlede herover, er en sel vføl
gelig Sag, og Regeringen, i Sær
deleshed Fiskeriinspektionen, har 
ogsaa bragt flere Ting i Forslag, 

for at raade BoJ herpaa. - Efterat 
Dr. Lovinck er bleven Generaldi
rektør fol' Fiskeriet, er Sagen taget 
op med fornyet Kraft, og det syn
tes ogsaa, som om der allerede er 
ved at indtræde en Bedring. 

Han forlangte nemlig, at der ad 
kunstig Vej blev udklækket Laks i 
større ~laalestok end nogensinde 
tilforn, og lod udsætte Tusinder og 
atter Tusinder af Ungfisk i Vand
løbene. Ligeledes lod han foretage 
videnskabelige Undersøgelser over 
Laksens Liv. Endvidere sendte 
han Fagmænd som almindelige Tu
rister ud p:u Hejser i Laksegebe
terne i Tyskland, Frankrig og Bel
gien for at blive kendt med de 
derværende Fiskeres Ophæden, og 
for at, forvisse sig om hvodcdes 
Laksetraktaterne blev overholdt. -

Deres Beretninger førte til, at 
der kom et mere intimt Samarbf'jde 
istand mellem alle de interesserede 
Sagkyndige i de forskellige Lande. 

Ved Undersøgelserne handlede 
det i Hovedsagen om at ud1inde: 
"Hvorfor gik det nederlandske Lak
sefiskeri saa stærkt tilbage"? For 
at faa dette Spørgsmaal besvaret 
blevaUe Grunde nøje undet'søgt, 
baade af Sagkyndige og praktiske 
Fiskere. - Man kom' d€,l'efter til 
det Resultat, at det var ikke sær
lige Net eller Ødelæggelse af unge 
Laks ved Ørred, Geddl' og Sandart, 
heller ikke det intensive Fiskeri, 
der dreves i Floden, der var Hoved
aarsagen til Laksebestandens Til
bagegang. Denne maa derimod 
søges i en Aftagen af naturligt klæk
kede Fisk, som er en Følge af, at 
Tilgangen til Legeplad"!erne hi ndres 
ved Fabriksanlæg og lignende. 

At Forholdet er et saadant, ses 
bedst deraf, at i den industrili8e~ 
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rede Rhin tager Laksebestanden 
stadig af, medens der i Floden Lo
ira, som endnu befinder sig i Na
turtilstand, el' fuldt op af Laks. 

Da Legepladserne i Rhinen tager 
mere og mere af, paa Grund af 
Trafik og Industri, bliver d('r der
for ikke· andet for, hvis man vil op
hjælpe Laksebe::<tanden, end at søge 
ved kunstig L'dklækning og Udsæt
ning at bøde derpaa. 

At dette vil hjælpe, har man og-
8aa et meget godt Bevis fol'. Man 
lagde saaledes i sin Tid Mærke til, 
at baade Lakse- og Majfiskefang
sten i de nederlandske Fiskevande 
efter 188G regelmmssig gik tilbage. 
Pludselig (i 1911) hørte Tilbage
gangen imidlertid op for Laksens 
Vedkommende, medens Majfiskon 
var ved rent at forsvinde. ~ Aar
sagen til denne overraskende KentJs
gerning var, at man i de Aar var 
begyndt med den kunstige Udkhek
ning af Laks, medens den kunstige 
L.:dkJmkning af Majtisk endnu ikke var 
begyndt. Man haaber derfor med 
(;rund, at lIlan atter ved Hjælp af en 
stærk Udsættelse skal faa Floden "be
folket" igen med Laks. Det er denni' 
Opgave, som Dr. Lovinek og hans 
Medarbejdel'O har sat sig, godt 
hjulpne af det nederlandske "Hei
demaatschappij". - Det er tillige 
lykkedes dem nt overtyde Fiskerne 
ved Flodens øvrige Del om, at de har 
ligesaa megen Interesse af den kun
stige Udklækning af Laks, som de
res Kolleger ved Flodens nedre Løb. 

Noget af det første, som Dr. Lov
inek bestræbte sig for, var, at faa 
fat i saa mange befrugtede Lakse
æg, som muligt. Saaledes mod
tog han Millioner af Æg fra Tysk
land,Belgien, Skandinavien og Ame
rika. 

Takket være den hollandske Ame
rikalinies Imødekommenhed kom 
der saaledes 200,000 Lakseæg i god 
Stand fra Amerika. Man vilde nem
lig undersøge om den skønne og 
velsmagende Laks "Chinook", fra 
Amerika egnede sig for de hervæ
rende Forhold. -

Nu skal det da vise sig, om Kun
sten {ormaar flt frembringe det, som 
Naturen har opgivet. 

(I [el Yudel'land). 

H vor staar Fiskene paa 
de forskellige Aarstider? 

Af Wilhelm Doose, OrUe. 

lIvis mali vil drive Fiskeri med 
Udsigt til flt opnan et godt Resul
tat, Illaa man kende FiskelIcs Stand· 
pla<1sel·. Dette ved den praktiske 
Fisker meget godt, og han vælger 
derfol' ogsaa (lftel' bver Aarstid de 
mest passende E'angstredskaber. 

Fiskeren ved elldridere, at mange 
Fredfiske paa de forskellige Aars
tider tl'ækker omkring i større eller 
mindre Stimer, og at disse Stimer, 
ligeledes efter Aarstiden, kan træf
fes i hojpre- eller dybereliggende 
Valldlag. 

Og er Fiskeren en virkelig Fag
mand, vil han saagodt som altid 
forstaa at udnyttt\ denne Viden til . 
sin egen Fordel. 

Anderledes stiller det sig med 
Sportsfiskeren. Han har som Regel 
sin første Viden fra Studiet af vore 
talrige Fiskeri-Tidsskrifter, og selv 
om der kan sankes mange Guld
korn paa dnn Maade, saa mangler 
han dog megen Viden, som den 
praktiske Erhvervsfisker har været 
llødsaget til at forskaffe sig i det 
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være mig derfor forundt ret udtøm
mende at behandle det Tema, som 
Overskriften antyder. 

Vi kender aaavel mellem Fredfi
akene Bom mellem Rovfiskene ab
solutte Gruildbeboere, som kun me
get sjældent kommer op til Over
fladen. Som Eksempel paa en Fisk 
der aldrig kommer op til Overfla
den skal vi nævne Mallen, derimod 
kan Suderne undtagelsesvis vise sig 
i Vandets Overflade, og Karpen, 
som ogsaa er en deeideret Bundfisk, 
elsker at bevæge sig i Overfladen 
af Vandet paa rigtig varme Sol
skinsdage. 

At fange Suder paa ~ladding er 
meget sjældent. Derimod lader 
Karpen sig ofte forlede til paa en 
varm Sommerdag at bide paa en 
Krog med en Fl'anskbrødstump.' 

Aalen, som af mange Sportsfiskere 
betragtes som en ren Grundfisk, 
fornægter imidlertid ofte i de varme 
Sommerdage sin Natur, og man kan 
da finde den hængende i Vand
planterne, nær Overflatlen, hvor den 
gør sig til Gode med Muslinger og 
~negle. 

Som en almindelig Regel kan man 
dog sige, at alle Fiskene staar dy
ber6 om Vinteren end om Somme
ren. H vis man derfor vil fiske i 
den kolde Aarstid maa Maddingen 
altid enten ligge helt nede paa 
Bunden eller i Nærheden deraf. 
Vil man fange Rovfisk om Vinte
ren, maa man ogsaa have i Erind
ring, at disse ligefrem nødsages til 
at holde sig til Bundregionel'lle, i 
denne Tid, hvor Fredfiskene holder 
sig konstant dernede, ellers vilde 
de jo sulte ihjel. -

I rindende Vande er Forholdene 
deri mod ganske anderledes; der 
ser man ofte Fredfiskene bevæge 

IO 

sig omkring selv i den kolde Aarstid. 
Hvis man vil fange Rovfisk om Vin
teren, til Eksempel Gedde, maa man 
huske paa, at ogsaa denne Fisk 
søger sin ~æring i de dybere lig
gende Vandlag i denne Tid og ind
rette sig derefter. -

Paa den varmere Aarstid ligger 
Sagp,n helt anderledes, Jeg har 
saaledes selv lIled egne øjne set en 
Gedde paa en Sommerdag t.age en 
Skalle lige i Vandoverfladen: og 
det er aldeles ikke usædvanligt, at 
Gedd{'n først hugger efter Maddin
gen, lIaar denIle under Iutlhalingen 
kommer i Berørillg med Vandets 
Ovel'flade. - Større Gedder gaar 
endda ofte panis paa Jagt. Og
saa Aborren holder sig paa den 
kolde Aarstid paa Dybet. 

Om Foraal'et staaI' Fredfiskene 
dybt, og først uaaI' Legetiden er 
for Haanden, holder de sig til de 
højereliggende Vandlag. 

Naar den val'me Aarstid er be
gyndt opholder mange Fredfiske sig 
altid i Vandets Overflade. Sports
fiskeren maa derfor paa. denne Aars
tid indl'rite sig derefter og anbringe 
Maddingen højt oppe i Vandet. 

Henimod Efteraaret vil man be
mærke, at alle Fiskene mel'e og 
mere trækker mod Dybet. I det 
Store og Hele maa man derfor sige, 
at Fiskene til alle Tider staaI' fOl'
skelligt i deres LivselelDent~ alt ef
tersom deres Krav om N æfing er 
beskaffen. 

(Fischerei-Zeitullg) 

Tre Mand i et Telt. 
(Fortsat). 

Mod Slutningen af <lenne Artikel 
Bladets forrige Nummer fortalte 
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vi om hvorledes Pelle, den ene af 
de tre Kammerater, efter en hel 
Del Kamp, fangede den føeste 0r
red, og dette gav iHHl Anledning til, 
at de to andre, KarIson og Ure, 
hestemte sig fOl' at forsøge Lykken 
paa egen Haand. 

Karlson udsøgte sig et, som det i 

forekom ham, herligt Sted nogle 
hundl'ede Meter længere oppe i Fos
sen. Han satte den fineste Flue 
paa. han ejede, og rullede en god 
Stump Line ud. Karlson fixerede 
en bestemt Hvirvel oppe i Fossel] 
og kastede Linen. Han bukkede 
sig ned, som om han ventede at faa 
Fluen i Hyggen. Men Linen kom 
ikke. Den laa allerede langt ne
denfor i Fossen. H an tog bedre 
Fodfæste og kastede en Gang til. 
Det vnrede en Stnud, inden han 

. genttem Stangens Spids fik Føling 
med Linen. Denne Gang havde 
han aabellbart for megen Line ude. 
Karlson tog omtrent Halvdelen ind 
og startede paa ny, Nu for Linen 
frem med utrolig Fnrt, og LiDen 
havnede l en Busk ved Bred
den ovenfor ham. Karlson maatte 
binde en ny Flue paa og begynde 
igen. Det blevet strengt Arbejde. 
Overalt, hvor han netop ikke øn
skede det, faldt Fluerne ned. En 
mosbegroet Sten ude i Fossen hav
de netop taget to af hans bedste 
Fluer. Til sidst blev Karlson vred, 
tog Gutten af, og knyttede med en 
almindelig Metaltraad med tre Kroge 
i Enden, den største af sine Fluer 
paR. »Kom nu an, Sten og Duske" 
tænkte Karlson og gik nogle Skridt 
længere op ad Fossen. Med mor
derisk mik stillede han sig op og 
lod Fossen b,ge ca. 10 Meter Line. 
Midt i den sorthvide Hvirvel vilde 
han anbringe sin Flue, om ogsaa 

Stang og alle Grejerne skulde gaa 
ad . . . . . . . til. Han tog med 
et haftigt Tag Linen op og sendte 
den i en slllllk Bue gennem Luften, 
hvorved Tavs og Flue dalede ned 
omtrent paa det Hted, som han havde. 
tænkt sig. 

"Kom nu, smaa Sødnæser, -.men 
hvad er dog det, el' der ogsaa Bu-· 
ske i Fossen, hvol' blev Linen 
nu af nej, hvad er det, gaar der 
Ild i Hullen?" Karlson knibsede 
med Fingeren i Luften. - Hulleu 
skreg som en beSI\t, men Kal'lson 
stod kun og gabede. Til sidst 
begyndte han dog at forstaa, llvad 
der foregik, og greb derfor med 
den ene Haund om Hullell, som sagte 
gav efter et Par Tag. - Nej, du 
min Sjæls Elskede, her skal ikke 
fuskes, mumlede Karlsoil og be
gyndte at tage Line ind. Denne 
Taktik maaHa han dog snart op
høre med, da han saa, at Stangens 
Spids var ved at bl'iste. Han slap 
sit Tag i Hullen og begyndte at 
bremse llled TOlllmelfingeren. Me
ter ef te I' Meter .af Linen maatte han 
give ha sig, Pludselig holdt Spæn
dingen op og Stangen rettede sig, 
Farvel med dig da, tænkte Karlson 
og begyndte med et dybt Suk at 
rulle Linen in d. 

Men nogle Sekunder efter maatte 
han atter parere et Hyk, som var 
lige ved at slide Stangen ud af 
Haanden pas ham. 

Nu først begyndte Karlson at for
staa, at det var et historisk Øjeblik, 
han oplevede, Han begyndte at 
skælve i Knæerne, som da han ~om
mede paa sin første Hare; Sveden 
løb ham net! ad Panden, og han 
søgte i sin IIjærne febrilsk efter 
Minder fra Vinterens Studier i Fi
skeliteraturen, Men Fisken derude 
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i Fossen var ikke anlagt for lange 
Betragtninger; den bare sled og drog, 

"Man skal have Fisken staaende 
overfor sig i Fossen, naal' man træt
ter den ud", stod der pludselig skre
vet med Ildskrift l hans Hjæl'lle. 
Forb. , , . " Teorier! sagde Karlson 
og kastede et fortvivlet Blik om
lning sig, Stene og Stokke og Bu
ske salt langt øjet naaede! 

Karlson fik se sin Fisk gøre et 
elegant Hop ude i Fossen. Hjærtet 
fløj op i Halsen paa ham, Vældig 
stor var den. Endnu nogle Meter 
Lille havde han. Han forstod, at 
han maatte følge Fisken, og fattede 
en l'ask Beslutning. Med Stangen 
højt over Hovedet og et fast Gt'eb 
i Haandtaget tog Kat'lson nogle hur
tige Skridt og det lykkedes ham at 
faa nogle faa Centimeter ind. Han 
gik hnrtigere, sprang fremad med 
øjet stift Heftet paa Linen i Fos
sen. Han snublede over Stokke og 
stødte mod Buske og Stene, Træ
grene l'OV Hul i hans Ansigt, men 
Karlson var ufortrøden, langt borte 
fra delJlJe Verden og havde kun 
det eneste 1\1 a,al: Fisken skulde bli ve 

h ans! 
Mellem et Pal' Sten faldt han paa 

Knæ og staar i Vand til Maven; 
men han mærker det næppe, Ho
vedsagen var, at det lykkedes ham 
at hale flere Meter Line ind. Karl
son begyndte at f01e sig sikker paa 
sin Fisk. Han fOl'maar ikke at slip
pe sit Tag, om han saa skal følge 
med ned til Havet. 

Tilsidst faar vor Ven øje paa 
Itfe og raaber: "Af med Linen, her 
kommer jeg med en 10 Kilo Fisk, 
Iffe faar i en Fart sin Line op og 
spl'inger J{arlson i møde, ;VIed et 
Blik som en olm Tyr søgte Karlson 
at tilentegøre den venlige Ine. 

Hold fast, Kalle, giv dig ikke! 
Behøver Du Hjælp, saa skal jeg 
gerne tage et Tag med, udraabt.e 
lffe med sød og medfølende Røst. 
- Tl'æk til , , 

lffe faar øje paa Pelle, som staar 
et Stykke ntJdenfor i Fæl'd med at 
trætte en Fisk, og løber hen til 
ham og fortællel', at Karlson i øje
blikket har travlt med at trække en 
lille Hvalflsk i Land, Næppe var 
Rapporten afgiven, før Vennerne ser 
Karlson komme springende. lffe 
bøj!)r sig hurtigt ned, gør et kraf
tigt Tag, og Linen er fri, Vpjen 
er klat' for Karlson, som springer 
a fsted i n d e ved Bredden , saa Vall
det staar om ham, som om en Kap
sejladsbaad. "Leger Du Marathon, 
lilIe Karlson" ? haaner Iffe. 

Ti nu stille, Iffe! skl'eg Pelle, som 
paa sin Vens Ansigtsudtryk kunde 
læse, at det var Alvor. Karlson 
stred sin første, store Strid mell 
Fossen og dens Indbygger, Hele 
sit Liv vilde han mindes denne Be
givenhed, Pelle maatte hjælpe til, 
for at ikke Striden skulle slutte 
med et Nedel'lag. Han puffede til 
den haanende Iffe og sprang frem 
til Karlson, 

~ Hold ud til det stille Vand del' 
nede, opmuntrede Pelle; del' bliver 
det let at tage den, 
--; Spring efter l(etsel'en, Du Hfe, 
raahte Kadson, rød i Ansigtet som 
en Krebs, og fortsatte nedad, 

Vel ankommen til det stille Vand 
nedenfor Fossen standsede Fisken, 
og paa Pelles Raad satte Karlsoll 
sig ned, Hans Arme dirrede, men 
han paastod, at han endnu havde 
.M asser af Kræfter, 
.~- Hold Linen spændt, formanede 
Pelle, og satte en Cigaret i Munden 
paa den pustende Fisker, som be-
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gærlig sugede Høgen til . sig i lange, 
men lidt efter' lidt mere regelmæs
sige Aandedl'ag. Til Slut bøjer 
Spidsen af Stangen sig, og pn bred, 
glinsende Fiskeside bliver synlig 
nær Yandoverfladen. 

Den er ikke saa daarlig! Forsøg 
at trække den forsigtig ind mod 
Land. raadede Pelle. 

Dog endnu en Gang llkulde Ør
reden ned og rode i Bunden; Illen 
det "arede kun et Øjeblik, og dell 
kom op igen med Bugen øverst. 

Skal jeg hugge den'? hviskede 
Pelle. l{arlson nikkede, og med et 
Tag var Fisken pall. Land og blev 

højtideligt Jagt i den glædeslraa
lende J{arlsolls Skød. 

En Datter. Ilar den Ære at 
gratulere! 

(Forlsæltcs). 

(1"1'1111 Skog nell Sj"!. 

En ung Mand 
Jlled Lvst til Fiskeri, kan straks 
faa PIa"ds pall. CIl middelstor Dam
kultur. 

Billet, mrkt "Fish'ri" til Bladets 
Kontor . 

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

FÆRDIGMoNTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fiskeclygtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til .,lal, C.edder, l{al'l.er og Sudel'. 

Sættegarn og Toggergarn 
til Ørred. C.edder. Brasen. l{al'l'eJ', StIdet' og ,"-bol'I'e. • 

Kel$chere 
til alt Brugs- og [ ... ystfiskel'j 

• Fm Lager sælges: Ekstra prima Net, h:uHldbunone Ruser, 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. · . • X. t'aslI,lIveJ' 137. L. BINnSLElT

• Kobenllltvn t'. • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Engros Bt Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

Brasen, Karper, Suder l 
Aborre o~ Sandart. 

Afregning sendes strax efter hvert 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 Orl'edarter lu.helS. 

Fiskene afhentes i Speeialvogn paa Sælgerens nærmeste .Tombanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 

'&}f~UdsK ØamKullur. 
Telegr.-AI1r. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. II aluwn «(: P. .IwI'!Iensen. 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Tele[Olb\dr. 
Lun!l<'l'skov 48. 

L<'jrskov 16. 

Lal( • ørreder • Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

kobes altid og ufl'egnes med bo,je!de J)agslu·is. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
l<'iskeekslJOI·t, \r emb, 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vcmb 1'\3. 

tilbyder IJrima ø.jneæ~. Yngel og Sættefisk af Ræk':, fUlde
o~ Regllbueørl'ed salllt SætteJi!di. af KariJer og Suder 

til billigste Priser. 

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

J. C. Christensen. 

TT\'kt iSor" ROUlrvkkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Kro2'l!. 
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Medlemsbladet. 

For at opretholde Balancen paa. 
Ferskvan dsfisk eriforenjngells Bud~et, 
vedtog Generalforsamlingen i Søn
derborg, at Medlemsbladet foreløbig 
kun skal udkomme den lste i hver 
Maaned. Til Gengæld vil Bladet 
saa udkomme et noget større For
mat. 

Red. 

Dambruget. 
Skyldigst maa jeg paa Fiskerieje

res Vegne rette en Tak til Land
brugsministeriet for de gennem den 
nedsatte Kommission givne Oplys
ninger om Handelsforbindelser med 

Udlandet, og til Hr. Hoffmeyer for 
hans resolute, ubetingede og villige 
Optræden i denne Sag (som ved en
hver anden Sag) til vor Tjeneste. 

Vi har faaet. saa gode Handels
forbindelser, som ønsk~s kan, for 
vore Produkter, der i Aar er gaaet 
fra Haanden, som varmt Brød fra 
Bageren. 

Kun var det at ønske, at vi over 
Esbjerg kunne naa til en mere ili
rekte Forbindelse søværts med 
Frankrig (Paris). 

Nu da Sommervarmen meldte sig, 
maatte vi indstille vore Fiskefor
sendeiser til J.1aris. 

Den kolde Maj og Juni var i 
Aar et Par ypperlige Fodermaane
der, men det kneb med at faa det 
nødvendige Foder fra Fjord- og 
Havfiskerne. 

Opgangen paa rigelig Afsætning 
af Spisefisk fra Damme kom sa.a 
brat og dermed den stærkere Efter-. 
spørgsel efter Fiskefoder, at vore 
LElveraI1dører ikke kunde tilfreda
stille Efterspørgselen. Men vi baa
be!', eftersom. Leverandørerne og 
l"iskerne bliver klar over det for
øgede Forbrug, vil Fodermængden 
blive afhjulpen, saa vi kan undgaa 
Slagteriaffal det, som vi har maattet. 
ty til i Åar. 
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Priserne for Portionsfisk og større 
0rredfisk var noget højere end Pri
serne før Krigen; men da vi maatte 
betale højere Pris for Foderet end 
forhen, og da vi en Tid maatte be
tale høje Fragttaxter til Banevæse· 
net, har Producenterne ikke opnaaet 
højere Nettoudbytte end før 1914. 

Den stærke Varme i Juli frem
kaldte en Del Dødelighed blandt 
Damfiskene. 

I en !!Iladan Tid var det klogt at 
Iytt~ til: 

Ørredtms stumme Sang. 
Naar Vinden er stille, og Solen 

bager, 
da Sommervarmen mig ikke bt>hager. 
Fri mig da for skirJne og stinkende 

Damme, 
og husk med frisk Foder mig at 

amme. 

Ved 16° Reamur med rigelig Strøm 
jeg taaler 8/4 Portion, inden Maven 

bli'r øm. 
Gaar Vandet og Luften op imod 

atten, 
da giv kun min halve Portion til 

Katten. 

Stiger Varmen til 20 og højere op, 
da spar paa Resten, hvis du vil 

beholde min Krop. 
Som Varmen gaar ned fra seks til 

t1'e, 
Appetiten jeg taber, tasidst jeg ej 

la'r mig se. -

Naar Vandet mellem otte. og fjor
ten staar, 

da lystig paa hele min Portion jeg 
gaar; 

thi da er som oftest Vinden eller 
Blæsten frisk, 

og jeg er da en rigtig spillevende 
Fisk! 

Fiskeproducentorne maa jeg ind
trængende tilraade at levere et 
frisk velsmagende Produkt. Porti
onsfisk, som leveres umiddelbart 
efter Fodring med Slagteriaffald 
Milt og Lunger, har Smag efter 
dette Affald. 

Ligeledes h ar Fisken mudret Smag, 
naar den levflres fra mudrede Damme. 
Indstil Fodringen en 14 Dage med 
Slagteriaffald og giv Fiskene frisk 
Havfiskefoder indtil 2-4 Dage før 
Leveringsdagen og sæt da disse 
Fisk, som staar foran Levering i de 
2-4 Fastedage i en ren sandet 
Dam med frisk og rigelig Strøm, 
og Fisken vil præsentere sig frisk 
velsmagende for Konsumenterne. 

Danske Landbrugsprodukter frem
stilles friske og velsmagende og 
har derved skabt sig et enestaaende 
Renorne. Vi bør bestræbe os for 
at blive ligesti1iede hermed. Be
tingelserne har vi. Viljen dertil 
mangler maaske endnu; denne maa 
og kan Exportørerne fremskynde hos 
Produeellterne. 

Smidt Nissen. 

Blodfornyelse af den 
tyske Regnbueørred. 
Med Damperen "Thuringia" af 

Hamborg-Amerika Linien kom for· 
nylig 50,000 befrugtede Æg af Regn
bueørred fra Aml'l'ika til Cuxhaven. 
Æggene var en Gave fra de for
enede Stater til Tyskland, og skal 
ijene til Blodfornyelse af den ty
ske Regnbueørred. Æggene stam
mer alle fra vildtlevende Regnbue
ørred og kommer helt ovre fra Vest
amerika, tiltrods herfor var Døde
lighedsprocenten kun 1112. Allerede 
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i Aarene 1911-13 tik Tyskland lig
Ilende Sendinger, og har iaIt paa 
denne Maade modtaget 250,000 Stk. 
Regnbueørred fra de forenede Stater. 

(Fischerei -Zei! ung). 

Eiskemetode som an· 
vendes i Søen Asnen. 

Af Fiskeriinstruktør l. E. Johansson 

At alene Asnen skulde være den 
eneste Sø, hvor den Metode anven
des, "at stænge ind et bestemt 
Omraade for at fange en Brasen
stime", vil jeg ikke paastaa, men 
under alle Omstændigheder er Me
toden god nok. 

Skjølldt dette Fiskeri ikke er 
bunden til noget bestemt Tidspunkt, 
saa er dog .Tuli og August Maaned 
den Tid paa Aaret, der egner sig 
bedst dertil. 

Hvad de rent lokale Forudsæt
ninger angaar, saa giver donne 
Fiskemaade bedst Hesultat i dpn 
Slags brasonførende Søer, hvor 
Vaad ikke maa benyttes, eller hvor 
Bundforholdene vanskeliggør Brugen 
af dem. 

Det er almindelig bekendt, at 
Brasen paa varme, solrige Dage 
søger hen til grundt vegetationsrige 
Omraade, og det el' netop, hvor 
disse Omraader findes i Form af 
smaa Bugter, at denne Fiskemaade 
har sin største praktiske Betydning, 
idet der i Forhold til Arealet gaal' 
det mindst mulige Antal Net. 

Denne Brasens Forkærlighed for 
grunde, vegetationsrige Omraader 
ligger sikkert i, at den her finder 
rigelig af den Næring, den særlig 
ynder, skøndt det blandt Befolk-

ningen kaldes, at »nu gaar han for 
at sole sig", og Fiskeriet kaldes 
dertor, at fiske "Solningsbrasen«. 

For at belyse Maaden, paa hvil
ken dette Fiskeri gaal for sig, skal 
jeg fremkomme med et Exempel; 
som jeg overværede for nogle Aar 
siden ved en større Brasenfangst, 
hvor Hesultatet blev omtrent 1600 
Stykker. Omraadet var i sin Læng
deretning begrænset af to, i nogen
lunde ret Vinkel med Stranden ud
skydende Odder, mellem hvilke 6 
Stykker Net paa hver 36 Meters 
Længde var opstillede. N "ttene 
kom saaledes til at staa omtrent 
parallelt med Bredden. Afstanden 
fra Nettene til Bredden var c. 80 
Meter. Saa snart det viste sig, at 
man havde med et større Antal 
Fisk at gøre, adskildte man med 
Not foran Vaadet ufremkommelige 
Dele af Bugten for saaledes bedre 
at kunne lede Brasen ind paa et 
Omraade, hvor Bunden var jevn og 
fri for Bevoksning; dette lykkedei! 
ogsaa ved det første Forsøg. Ved 
Udsætning af Vaadet fulgte en Baad 
med, som holdt sig mellem Vaad
baaden og Nettet, og som skulde 
passe paa, at ingen Brasen smut
tede bort mellem Vaad og Net.*) 

l\lan skulde ellers tro, at en 
Brasenstime paa f. Ex. en tusind 
Stykker, som opholdt sig paa et 
forholdsvis lille ',Omraade, naar den 
mærkede, at den blev iagttaget, 
vilde lave et saadant Postyr, at 
NeUene sprængtes eller i alle Til
fælde blev løftede op fra Grunden 
paa Grund af de indesnærede Fisk, 
saa at de øvrige gik fri. 

Dette behøver man imidlertid 

*) Her benyttedes saaledes ogsaa. 
Vaad. Red. 
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ikke at risikere, thi selvom til
fældigvis nogle enkelte Exemplarer 
bliver hængende i N eUene, saa kan 
man med Lethed plukke dem af, 
inden de har faaet Tid til at rulle 
Nettet om sig. I mange Tilfælde 
er det kun det af Drasenslimet 
hvide Garn, som viser Fiskens 
Nærværelse. 

Hvad selve Udrustningen angaar, 
naar man begiver sig ud paa den 
Slags Fiskeexpeditioner, forudsættes 
det, at man raader over en ordent
lig Daad med en saadan Indl'etning 
ved Aarene, at disse ikke gør for 
meget Spektakel. Til Nettene stil
les ingen særlige FOl'dringer, andet 
end at dcres Dybde maa være no
get større end Vanddybde, hvor de 
udsættes. :\1en for at undglut al 
unødvendig Støj og for at undgaa, 
at der findes Aabninger mellem de 
forskellige Net, maR disse paa For
haand være samlede til et Antal, 
Bom beregnes at gaa med, og an
bragt sludedes i Baaden, at den, 
som ror denne fremad, med Let
hed, ganske stille, og uden nævne
værdigt Ophold, kan lægge den 
nedre Li ud, medens han, som sid
der agter, læggor den øvro Li i 
Van dot. Hvis det er blikstille, kan 
man med Lethod iagttage' Brasen
stimen ; thi Fiskene gaar med Hyg
gene i Vandskorpen, og lIled visse 
Mellemrum lyder der vældige Plask 
i Vandet. Man kan dog ogsaa, hvis 
Vinden ikke blæset' alt for stærkt, og 
Temperaturen ikke Ol' for lav, un

der saadanne Forhold opnaa et godt 
Resnltat. 

Det er af stor Betydning, at Net
tets Ender, hvor grundt der end 
er, er vel fastgjorte ved Bredden, 
thi det er ofte her, at de fleste An
fald gaar for sig. 

Naar man er kommen saa langt, 
at den. førsto Garnlænke er udlagt, 
opnaar man intet vpd at gøre Støj 
og ved Plasken at søge at skræmme 
Brasenon til at gaa i Nettene. Vil 
man ikke uden videre givo sig til
kendo, er det bedst ganske stil!e 
med lhade at undersøge de grun
deste Partior af Omraadet; thi her 
søger Fiskene gel'ne hen, naar de 
mærker, at de er fangede; og ma" 
kan da ofte yæl'e saa heldig at 
komme ligo ind paa dem og dm'ved 
faa Lejlighed til at skønllo, hvor 
stort Antallet. omtrentlig Ol'. Dette 
fører imidlertid ofte til, at Drase
neme foretagor en orienterende 
Vandring langs Nettene. Som of
test bliver del' herved en Del hæn
gende, som mali snarost muligt lIlaa 
se at faa taget af for at hindre 
Sammeuvi lding af ~ettene, Den 
Slim, som Brasenerne afsætter, el' 
ofto dot enesto Ken det egn paa, at 
man har dem indenfor ot vist Om
raade. NIan skal derfor ikke stole 
paa, at der ikko tiudes nogen Bra
sen, fordi detto Tegn ikko har vist 
sig. 

Fol' at hilHlt-O, at det ikke tager 
for laug Tid Illed Fangsten, gælder 
det som en almindelig Regel, at 
Illan skal forsøge at lede Brasenerne 
ind paa saa lille et Omraade Hom 
muligt. Hvis mHIl ikke raader over 
et ubegl'ænsct Antal Net, kan man, 
efter at have forvisset sig om, at 
der ikke findes nogen Fisk i det 
ydre Omraade, lidt efter lidt flytte 
de ydre Netlænker indenfor de in
derste, 

Brasenen plejet' gærne at gaa 
mod Nettene paa bestemte Tiderj 
første Gang, II aal' den mærker, at 
den bli vel' iagttaget. senere i Skulll
ringen samt i Tiden l\fidnat-Dag-
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brækningen. Hvad man end kan 
sige om denne Fiskemaades prak
tiske A.nvendelse, sall. finder man 
vanskelig en Indsøfiskemetode, som 
giver Udøverne flere spændende og 
interessante Øjeblikke. 

iSvensk Hsk€ri-Tidsskl'ift). 

Nogle Rekordfisk fra 
Finland. 

(Fiskeritidsskrift for Finland). 

Den største Aborre (Pefl~a tlu
viatilis L.), del' er fanget i Finland, 
opgives at være den, som nogle 
Smaadrenge tog paa Krog i Juli 
1902 i ~latkusv!:irvi Sø. Den var 
53 cm lang, 39,5 cm i Omfang og 
vejede 2,850 kg. 

En Sandart (Lucioperca sandra 
euv) som vejede IJ,20 kg toges pall. 

Line i Juli 1908 i Hattula Sogn i 
Vanajavisi. 

Af Ferskvandskvabben (Lota vul:
garis) er der fanget Exemplarer op 
til 16 kg. 

En 'Malle (Silurius glarul' L.), fan
gedes i Aaret 1864 i Kernaala Søen 
i Sødra Tavaatland, den maaHe ] 71 
cm og ti3 cm i Omfang. Mallen 
forekommer nu sjældent i Finland. 
Den er rimeligvis en Levning fra 
en tidligere mildere Jordperiode. 

Karudsen (Cyprinopsis carassius), 
som plejer at blive kun nogle faa 
cm lang, vokser i en lille Indsø 
paa Øen Saynæresalo i Kalbavisi til 
en usædvanlig Størrelse. Den stør
ste man har fanget der var 43 cm 
lang og vejede 2,300 kg. 

Brasen (A bramis brama). 
De bedste Brasenvande findes i 

Sodl'a TavQstl and. Det paastaas, at 
man der har fanget Brasen. del' 

vejede op ti l 15 kg. Med Bestemt
hed ved man imi dlerti cl om en Bra
sen, som fangedes i Juli 1912 i 
Vesijarvi at den vejede 11,550 kg. 
Det var en Hun med rindende Hog
nerester, den var 83 cm lang og 
44 em bred. Fisken var mellem 24 
-26 AaI' gammel. 

Laksen (salmo salar. L.). 
Den største Laks, h vis Vægt er 

opgivet, er fra Cleå og fangedes i 
.Juli 1907, den vejede 29,5 kg. Dens 
Længde var kun 1,19 m. 

Havørred (Sal mo trutta lacustl'is 
L.). I l\luJ'olefors, Ruoversi Sogn, 
fangedes den 12. Juli lK93 af Hr. 
E. Thessleff en Ørredhun, som ve
jede 12,7 kg var 87 cm lang og 27 
bred. I Saimen Elven fangedes den 
10. September 1905 en Havørred, 
som vejede 12,9 kg. 

Den største Stalling (Thymallus 
vnlgaris Nilss) fangedes om Som
meren 1907 af en Sportsfisker i 
Vaala, Uleå Elv. Den var 58 cm 
lang og vejede 2,850 kg. 

Helten (Coregonus lavaretus L.), 
opnaar som Regel en Vægt af 4 
kg. I.Jalanjarvi, Kuopvo Sogn, fan
gedes i September 1913 et usæd
vanlig stort Exemplar af Helten. 
Den havde følgende Dimensioner: 
80 em Længde, 1;0 cm i Omfang 
og 9,5 kg i Vægt. Som nyfanget 
vejede den dog godt 10 kg, men 
Dagen efter, da Fisken vejedes, 
fordi den skulde sendes til Byen, 
havde den tabt 500 gl'. 

En Kæmpegedde (Esox heius L.), 
fangedes den 18. August 1912 i 
Keuru Sogn, nørre Tavastland, i 
Keul'uuselkli store Indsø paa Line. 
Denne Gedde, hvis Dimensioner er 
vidnefast kontrollerede var 136 cm 
lang, 65,7 cm i Omfang og vejede 
24 kg. Den var 33 .lar gammel. 
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Betydelig mindre var en Gedde, 
som i Begyndelsen af Juni 1921 
fangedes i Apotheker M. Calonius 
Ruse i norre Karelven. Den vejede 
17,800 kg. 

Den :;jtørste Fisk, der er fanget 
i Finland er en Stør (Acipenser 
sturio). Den toges med Vaad i 
Kumo Elv i Nærheden af Byen 
Bjørneborg den 22 Juni 1914. Fi
sken, en Hun, var 2,65 In lang, 1,30 
m i Omfang og vejede 150 kg .. Den 
købtes som død af en FiskeJ:1andler 
og sendtes til St. Petersborg, men 
raadnede under Transporten. 

E. TV. Suomalainen. 

Sporstfiskeri. 
Under Debatten paa sidst af

holdte Generalforsamling om det 
stadig opdukkende Spørgsmaal 
"Blinkfiskeri fra Motorbaad", var 
det et ofte forekommende Argument 
fra Forbudstilhængernes Side, at 
"Maskinblink" ikke er sportsmæssig 
Fiskeri' Lad det for at undgaa 
Misforstaaelser straks være sagt, at 
undertegnede er gansKe enig heri
og at Hensigten med disse Linier 
ikke Ol' at puste nyt Liv i Diskus
sionen om "l\bskinblink"s Berettig
else eller Ikke-Berettigelse; dette 
Spørgsmaal er formentlig uddebat
teret, og for Foreningens Skyld vil 
det utvivlsomt være heldigst, at der 
nu falder Ro over denne Sag, og 
at det fa ar sit Forblivende ved det 
paa Generalforsamlingen vedtagne 
Kompromis, hvorved der er gi vet 
"Maskinisterne" en Chance for un
der forholdsvis bedskedne Form~l' 
at drive deres Ynglingsfiskeri. 

Den megen Tale om "Sportsfi. 
.ked" har imidlertid givet under-

tegnede en uimodstaaelig Lyst til 
at underkaste nævnte Begreb en 
ganske objektivBedømmelsa dels 
for at komme til Klarhed over, hvad 
dette Begreb egentlig dækker, dels 
for derefter at undersøge, om de 
bortset fra "Motorblink" her i Lan
det almindeligt anvendte Metoder 
kan siges at være sportsmæssige. 
Del' tænkes selvfølgelig her ude
lukkende paa Gedd!'fiskeriet, som 
jo er det for os Københavnere hyp
pigst forekommende Fiskeri. 

Hvad forstaas der da ved "Sports
fiskeri " t Her støder man straks. 
paa den Vanskelighed, at selve Be
grebet Sport ikke er saa lige at 
definere; noget indgaaende Forsøg 
herpaa skal ikke gøres, men derom 
kan vist alle være enige, at Begre
bet Sport forudsætter en person
lig Indsats af større eller mindre 
Grad fra den udøvendes Side, at 
Hesulta.tet er afhængigt af Sports
mandens Dygtighed. Overført paa 
Begrebet "Sportsfiskeri" vil dette 
m. a. Ord sige, at jo større per
sonlig Indsats de forskellige Fiske
metoder kræver af Fiskeren, og jo 
mere Fangstresultatet afhænger af 
den Dygtighed, hvormed Fiskeren 
gør sin personlige Indsats, med jo 
større Ret kan man kalde den an
vendte Metode fol' sportsmæssig. 
Dette maa være det afgørende ved 
Bedøinmelsen, idet det maa erin
dres, at alle Momenter, der er ens 
for enhver Metode, saasom Fiske
rens Dygtighed til at bjerge Fisken 
og hans Kendskab til de nItte Fi
skepladser, absolut maa lades ude 
af Betragtning. At der i Bjergnin
gen af Fisken kan ligge et sports
ligt Moment, kan og skal ikke næg
tes, men det har jo intet med selve 
den anvendte Metode at gøre og 
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kan derfor ikke gøre en anvendt 
usportsmæssig Metode mere sports
mæssig; selvom f. Eks. en "Ma
skinblinker" under Kampen for at 
bringo Byttet frelst i Baaden ud
øver sande sportslige Heltebedrif
ter, er der vel ingen, der af den 
Grund vil paastaa, at "Maskinblink 
er en sportsrnæssig Fisketode. 1\1en 
lad med det samme være sagt, 
:at den Fisker der uanset den an
vendte Metode altid anvender de 
11n"8te Grejer og derved stiller de 
'Største FOI'dringer til sit Haande
lag ("det bløde Haandled", som en 
fremragende Kan1merat kalder det), 
fortjener en ubetinget Anerkendelse. 

Efter nu saaledes at have stillet 
sig saa nogenlunde klart, hvad der 
bør være. det afgørende ved Bedøm
melsen af en Fiskemetodes større 
€Iler mindre Sportsmæssighed, kan 
man gaa over til Undersøgelsen af I 

de enkelte Metoder, og det vil da 
fra det givne Udgangspunkt: "Mo
torblink" , hvis Usportsmæssighed 
vist anerkendes af alle, ogsaa dets 
Udøvere, være naturligt at begynde 
med andet Blinkfi&keri, fra Sejl
eller Hobaad. Hvad det første an
gaar, kan det ganske sættes i Klasse 
med "Maskinblink" : der ses - i 
Relation til Fiskeriet - ikke at 
være nogen f'ynderlig Forske] paa, 
om Baaden drives frem ved en Ma
skine eller ved Sejl: det sportslige 
Moment indskrænker sig ialfald til 
Sejladsen. - Blinkfiskeri fra Ho
baad hæver sig heller ikke i sports
mæssig Henseende særligt over det 
med Rette sall. stærkt udskregne 
"Mask in blink", saafremt FiSKeren 
har en lønnet eller ulønnet, til at 
ro for sig; det el' i saa Fald "Ro
andrikhn"s mere eller mindre gode 

:Roning, hvoraf Resultatet afhænger, 

Fiskeren har kun ringe eller slet 
ingen Andel heri. Hvis derimod 
Fiskeren og "Roandrikken " er een 
og samlLe Person, maa det indrøm
mes, at der skal en vis Øvelse 
til at klare hele Arbejdet alene, 
men der savnes her, som i det hele 
taget ved Blinkfiskeri, den væren 
i direkte Kontakt med Fiskered
skaberne, som betiuger det sports
lige Moment, ligesom det er van
skeligt at faa øje pall. den fornødne 
personlige Indsats. Dette Fiskeri 
kan derfor ialfald kun komme i 
ganske lav sportslige Klasse. 

Fiskeri med "løse Liner" og Driv
snører er jo et hyppigt anvendt og 
et overordentligt morsomt Fiskeri
(undertegnede dyrker det ofte og 
med Glæde) ,men med dets 
Sportslighed er det ikke meget be
vendt. Man smider Fisken ud og 
afventer uden at fore:age sig an
det end af og til at give mere Line 
eHer hale lidt ind, at Gedden skal 
bide, sall. man maa ikke være for 
streng i sine Fordringer til Begre
bet Sport, hvis man vil kalde dette 
Fiskeri for Sportsfiskeri. Fiskeri 
med levende Agnfiskeri kan i det 
hele taget aldrig blive noget frem
ragende Sportspræstation, dertil er 
Agnfiskens Andel i Fiskeriet af for 
stort Omfang. Der er Grund til 
paa dette Punkt at bemærke, at 
naar en Drivsnøre tilmed anven.des 
pall. den i nærværende Blad for 12/3 

] 923 anførte ~Iaade (se Artiklen 
"Man skal have ~ladro i Julen")' 
er denne Form for Fiskeri ikke alene 
i høj Grad forkastelig, men tillige 
ikke blot en udpræget Sportsfisker, 
men ogsaa en almindelig Lystfiske.I 
ganske uværdig. 

Ved de hidtil undersøgte Meto
der har der saaledes ikke været 
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meget at prale af, hvad Sportslig
hed angaar, og det skyldes, at det 
- ialfald efter undertegnedes Me
ning - er den første Betingelse, for 
at man overhovedet kan tale om 
Sportl"fiskeri, at Fiskeren anvender 
Stang til Fiskeriet, men dermed er 
dog paa den anden Side ikke sagt, 
at enhver Form for Stangfiskeri 
staar paa et lige højt sportsligt 
Nivean, Saaledes maa det vel ind
rømmes, at der ved den alminde~ 
ligste Form for Stangfiilkeri, l\Iede
fiskeriet, populært kaldet .,levende 
Dyp", kræves nogen Øvelse, før det 
lykkes Fiskeren at an b ringe først 
Agnfisken i det vaade Element og 
derefter Floddet paa sammes Over
flade uden at lave for meget Plask, 
men hvad der ovenfor er sagt om 
Fiskeri med levende Agnfisk, gæl
der ogsaa her; det overlades til 
Agnfisken at tiltrække sig Geddens 
Opmærksomhed, medens Fiskeren 
bortset fra Kastet kun har den rent 
passive Rolle at afvente Floddets 
Forsvinden. Skønt overmaade mor
somt kommer derfor. heller ikke 
dette Fiskeri i nogen høj Klasse i 
Sportsfiskeriets Rangforordning. 

Dypfiskeriet er af store Kredse, 
vel at mærke her i Landet, ikke f. 
Eks i England, anset for at være 
et særligt fint sportsmæssigt Fiskeri; 
skønt passioneret Dypfisker har un
dertegnede vanskeligt ved at faa 
øjnene op herfor, navnlig naar det 
drejer sig om Slugedyp, men heller 
ikke Snapdyb, der dog staar him
melvidt over førstnævnte i sportslig 
Henseende, er af synderlig sports
mæssig Værdi. For begge Slags 
Dyp gælder det, at Kastet skal ud
føres paa en saadan :Maade, at Dyp
peskallen kommel' saa lydløst som 
muligt ned gennem Vandet, og det 

maa selvfølgelig opføres paa Dyp
fiskeriets Kreditside. Jlell ror begge 
Former gælder det paa den anden 
Side, hvad der fra et sportsmæssigt 
Standpunkt er en alvorlig Indven
ding, at det ror saa vidt ikke er 
Fiskeren, der giver den døde Agn~ 
fisk Bevægelse gennem Vandet og 
derved bibringer den paa Lur statt
ende Gedde det falske Indtryk ar 
Liv; det er det i Agnfisken anbragte 
Bly, der i Kraft af Tyngdeloven 
givel' Dyppeskallen Bevægel"e mod 
Søens Bund. .Mod Sluge dyp kan 
yderligere gøres den, og det er 
den alvorligste, Indvending, at Fi
skeren overlader til Ged den selv al 
æde sig fast paa Krogen; det er 
denne Omstændighed, der berettiger 
til uden Hensyn til, hvad' godt der 
iøvrigt muligvis kan siges om Sluge
dyp som Sport, at bryde Staven 
over det som sportsmæssigt Fiskeri. 
Ved Snapdyb derimod skal Fiskeren 
være rap paa Hænderne for at slaa 
Krogene fast i Geddens Mund, saa
snart Biddet mærkes. Heri ligger 
den store Forskel mellem de to 
Former for Dyp, der paa den ene 
Side bevirker, at man maa frakende 
Slugedyp Prædikatet sportsmæssig, 
medens man paa den anden Side' 
maa indrømme Snapdyppet en, om
end ikke særlig høj Grad af Sports
mæssighed. 

Saavidt bekendt er Spinning en 
ret sjælden anvendt Fiskemetode 
her i Landet, skønt det ikke har 
manglet paa Opfordringer til at 
prøve det; afdøde Grosserer Bor
neman har saaledes været en ivrig 
Forkæmper for det. Man kan kun 
beklage, at disse Opfordringer ikke 
er blevet fulgt i større ,Omfang, 
idet Spinning efter Gedder virkelig 
er et helt igennem spol'tsmæssigt 
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Fiskeri, - hvor glædeligt at kunne 
sige dette efter den hidtidige Un
dersøgelses forholdsvis bedrøvelige 
Resultater. Ved Spinnillg kommer 
nemlig den pers\)J1lige Indsats og 
den Dygtighed, hvormed den udfø
res, hern som de afgørende Fakto
r'er for et heldigt R0SUltitt af Fi
skeriet. Alene Kastet stiller store 
Krav, større end ved nogen som 
helst anden Form for Geddefiskeri, 
til Fisk€ren; der skal Hlor' Øvelse 
til, før man er i Stund til at af
passe Kastet, baade hvad Længden 
og Akkuratessen angaar, studedes 
at man er i Stand til pun en Af
stand af f. Eks, 25 Meter at kaste 
Spinneren netop pan det Sted, hvor 
man ønskede at lade den falde, 
Det er endvidere Fisklilrell selv, 
der sætter sin Agnfisk, hvad enten 
denne er naturlig eller kun stig, i 
Bevægelse, det afhænger helt og 
holdent af ham, at SpinllCl'en gaar 
i den rette Dybde og med den rette 
Fart, og det et', sidst men ikke 
mindst, Fiskeren, der ved et raskt 
lille Slag med Stangen, naar han 
mærker Biddet, bringer Krogene 
"hjem". Man kan derfor trøstigt 
paastaa, at Spillning. opfylder en
hver Betingelse for at kunne kaldes 
sportsmæssigt. - Desværre lader 
Spinning sig ikke altid udføre; Van
det maa være frit for Vandplanter, 
ellers hænger Spinneren3 Kroge 
ustandseligt fast, og dor skal god 
Plads til; men hvor Forholdene til
lader det, kan Spinning ikke til
strækkeligt anbefales Fiskere, der 
har det rette Sportsblod i Aarerne. 

Henned turde Undersøgelsen være 
færdig, idet det dog eudnu for en 
Ordens Skyld skal bemærkes, at 
det i England, Foregangslandet for 
alt Sportsfiskeri, meget anvendte 

og højt værdsatte Palernosterfiskeri 
ikke er medtaget i nærværende 
Oversigt, dels fordi det, saavidt vi
des, ikke anvendes her i Landl~t, 
dels fordi undertegnede ikke har 
nogen praktisk Kendskab til det, 

Resultatet af denne paa Grund 
uf det omfangsrige Stof ganske 
summariske Undersøgelse hat' saa
ledes været det for os Geddt'fiskere, 
der er besjælet af Ønsket om at 
fiske sportsmæssigt, ikke videre op
Dlnntrende, nt kun een enkelt Fi
skemetode af de almindeligt all
vendte nemlig Spinning, kan siges 
at opfylde alle de Betingelser, der 
maa stilles til en Fiskemeto{je, for 
at man med Rette kan kalde den 
sportsmæssig, En Trøst er det dog, 
Ilt det ik ke kan lægges os til Last, 
at Forholdet er (let anførte, men 
Ilet bør paa den anden Side give 
os eu Paamindelse om, at vi skal 
vær'e lidt varsomme med at tale for 
højt om Sportsfiskeri, naaf Talen 
er oUl Geddefiflkeri, B,-T. 

(Lysttiskel"i-Tidende) 

Lidt om den japanesiske 
Skildspadde. 

Af Nokulaka Nakai, 

I tidligere Tid blev japanesiske 
Skildpadder sendt til Tyskland, fol' 
at de skulde formere sig der, l 
den Anledning har jeg længe ii'nsket 
at vide hvilket Resultat, der er 
kommell ud af disse Forsøg. 

I denne Vinter har jeg kun set 
en Skildpadde, som blev fanget i 
en af Dammene i Wielenbach. Den 
havde en Skjoldlængde af 25,5 cm, 
en Skjoldbredde af 18,8 og vejede 
1,8 kg, 
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Den saa ud til at være en japa
nes-isk Skildpadde. Da den saa me
get godt ud, tror jeg, at der' er 
Muligheder for Opdræt af japane
siske Skildpadder i Tyskland. Det 
vil derfor formentlig have sin In
teresse, naar jeg giver nogle Op
lysninger om den japanesiske Skild
padde. 

Den japanesiske Skildpadde, Tri
onyx japaniea, T. og S. lever i 
Ferskvand i Sydjapan, Korea, ehina 
og paa Huslands Østkyst. Skild
padden klarer sig udmærket i Vand 
eller Dynd, den kommer dog, til
trods herfor, ofte op til Vandover
tIaden for at aande, hvorved den 
støder sin Næsespids op i Luften. 
Naar Vejret er godt, kryber den op 
paa Bredden og tager sig et Sol
bad. Men den el' meget frygtsom 
af N aturen, derfor plumper den 
hurtigt ud i Vandet igen, saasnart 
den hører den mindste Støj. I 
Vintertiden gemmer den sig i Dyn
det, hvor den ligger i Vintersøvn. 

I dens Legetid, der i Japan fal
der mellem Maj og Juli Maaneder, 
kryber den op paa Bredden og læg
ger sine Æg i den sandede Jord. 
Efter 60-70 Dages Forløb kommer 
Ungerne ud. 

Skildpadden lever af Vand- og 
Bundfauna og spiser ogsaa ofte Kød, 
der er i Forraadnelse. Den vokser 
saa langsomt, at dtln i en Alder af 
4 Aar kun vejer 400 gr. Ved det 
femtende eller sekstende Aar bliver 
den kønsmoden og kan .. blive fra 40 
til 50 Aar gammel. 

Da Skildpadderne kan krybe op 
paa Land, maa man ved Bygningen 
af sine Damme passe paa, at de 
ikke kan undfly, og indrette sig 
derefter. 

Til Bund i Dammene er Dynd 

det bedste, og den maa mindst 
være 20 em tyk, fordi Skildpad
derne om Vinteren tilbringer deres 
Vintersøvn der. Om Vinteren maa 
man ogsaa huske paa, at har man 
Skildpadder i sine Damme, maa 
man lade Vandet blive staaende i 
samme, da Dyrene ellers vil fryse 
ihjel. . 

Det maa anbefales at holde de 
forskellige Aldersklasser i forskel
lige Damme, da man ellers risike
rer, at de kæmper med hinanden, 
og de mindre derved bliver beska
diget. Man kan ogsaa besætte Dam
mene med Skildpadder, der alle 
er over tre Aar. De et- og toaa
rige maa man helst sætte i egnfl 
Damme, og dertil benytter man og
saa kun smaa Legedamme. 

I Forhold til Størrelsen kan man 
inddele Skildpadderne ved Besæt
telse af de større Damme paa føl
gende Maade: Etaarige 7,5 %, to
aarige 14,5 %, treaarige 18 %, 

fil'eaarige 24 %: femaarige 36 %, 

tilsammen 100 %. 

Legedammen skal ligge paa et 
solbeskinnet Sted. Ved den syd
lige Bred bliver Legepladsen byg
get; den shaaner ned mod Vandet, 
og i dens øvre Del er den forsynet 
med et Lag Sand, der er ca. 10 
cm tykt og derunder sandet Jord. 

(Fortsættes). 
(Fis(' herei-Zci tllll g). 

Mindre Meddelelser. 
En I.aks paa 3S Pund 

forvildede sig forleden ind i Stege 
Nor, hvor der er ganske grundt. 
Johs. Hansen og L P. Larsen, Skel
bæk, saa den staa et Stykke fra 
Land, meddeler "Møns FIkb,", og 
med tilfældige for Haanden vær-

1 
~ 

I 
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ende primitive Redskaber gik de ! Bestyrelse, indtil for kort Tid si
løs paa Laksen, som det lykkedes j den med Amtslæge lJIgbøl i Spid
at faa drevet ind paa Stranden, sen, flt faa Regulativet vedtaget af 
hvor de da tog den. "Stt>ge Fiske- Lodspjerne. Lal149rLlgsministeriet 
nlgsforening" fik Opgaven at af- hal' nu stadfæstet deL Forment
sætte den i København. lig vil det faa stor Betydning fol' 

Fiskebestanden i Soerne. 

Flskeregulativet for Slum
derborg-Søerne. 

En nng Mand Paa Foranledning af Fiskerifor
eningen, skriver "Aarh. Stiftst.", 
blev _ der i sin Tid udarbejdet et 
Regulativ fol' Fiskeriet i Skander
borg ~ø og Lillasø. Efter en haard 
Kamp er det lykkedes Foreningens 

med Lyst til Fiskeri, kan straks 
faa Plads paa en middelstor Dam
kultur. 

Billet mrkt. "Fiskeri" til Dladets 
Kontor. 

i·FÆRIiiGMo·NTEREDE·FisKEREiisi·ABER·: 
-_ leveres mest fisked,-gtige og billigst efter Deres Bestilling. -• --• • • • • 

Vaad og Ruser 
til Aal. (_edder. Karper og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørred. (_edder. Brasen, lialrl.er, Suder og .41,orre. -
• • • • --

Ketschere 
til alt Brugs- og Lystfiskeri 

: Fra Lager Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
: Sætlegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
• : N. t'asallve.j 131 . 1_. BINDSIÆV. Købenbavn t'. . _ .............................•................... 

Engros It 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 

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 nile Drredurter klJbel!l. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernhanestation. 

---=== f{ontant Detalin"" ::::::=:::::::::::---

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
saIllt 

Sættefisk af Karper og Suder 

Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskoy. 

P. II aru~cn &; P. .hl'f'genHen, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder • Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og afregnes Oled bø.iest~ Dags))ris. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i S t e n s e n, 
Fiskeel'SI)ort~ Vemb, 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyder priOla ø.inemg~ Yngel og Sættefisk af Bæk-, KiI«le
o~ Regnbueørred samt Sættefisk af Kal'llel' og Suder 

til billigste Priser. 

Portions ørred, størr'e Ørred. Karper og Suder købes og afhentes paa 
nærmeste Banestation mod Kontant. 

J. C. Christensen. 

Trykt i So r" F\'ll!trvkkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Krollh. 
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Indhold: 
Fiskemal'kedet. 
Meddelelse. 
Fiskeriheretningen for Aaret 1922. 
~aar hider Ge'dden hedst'? 
Sportsfiskeri. 
Tre Mand i et Telt. 
Annonce!. 

Fiskemarkedet. 
I.ondon. 

Fra Salomons &; Sons har vi mod
taget følgende: 

Hr. Dr. phiL Hoffmeyer, 

Sorø. 

Da vi nu nærmer os de Jødiske 
Helligdage, som falder først i Sep
tember, kan vi garantere Dem ex
sira høje Priser for alle Sorter Fersk
vandsfisk. 

For disse Helligdage gør vi Dem 
opmærksom paa, at smaa Fisk har 
ikke stor Værdi, men for Fisk som 
Karper, Gedder, Sandart, Abborer, 
Karusser og store Brasen, kan De 
være overbevist om at modtage 
meget høje Priser. 

I"isken maa ankomme her i Lon
don Mandag den 10. September og 
absolut ikke senere. 

For deres egen Skyld, raader vi 

dem til kun at sende Fisk pakket 
levende og med rigelig Is. 

Vi ~toler paa at De vil sende os 
et stort Parti for disse H elli gd agt'l. 

Vær saa venlig at sende os Tele
gram ved Afsendelsen opgivende 
Kvantum. 

Med Højagtelse 
Salomons & Sonll. 

Meddelelse 
fra Kommissionen for Havunder
søgelser om Sommertemperaturen 

og Blankaalsfiskeriet. 

Ved Undersøgelser udførte af 
Kommisllionen for Havundersøgel
ser, har det vist sig, at 'rempera
turen i Højsommeren (.Juli-August) 
øver en stærk Indflydelse paa den 
l\Iængde Blankaal, der forekommer 
i vore Farvande i det paafølgende 
Efteraar. Er Temperaturen i Høj
sommeren højere end normalt, bli
ver Udbyttet af Blankaalsn.skeriet 
i det paafølgende Efteraar større 
end normalt, og er Temperaturen i 
Højsommeren under Middel, bliver 
U dbyttet af Blankaalsfiskeriet ogsaa 
under Middel. 

For at give de i Aalefiskeriet in
teresserede et Grundlag til Bedøm-
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melse af, hvorvidt man kan vente 
en rigelig Fremkomst af Blankaal 
til Efteraaret, er "Kommissionen for 
Havundersøgelser" traadt i Forbin
delse med Meteorologisk Instituts 
nautiske Afdeling, hvis Chef, Kap
tajn Speerschneider, velvilligst har 
lovet at stille sine Observationer 
af Overfladevandets 'l'emperatur til 
Disposition til Offentliggørelse alle
rede nu. Overfladetemperaturens 
Afvigelser fra det normale skal da 
anføres her for en Række Observa
tionspladser for Tiden fra 1. Juli 
til 16. August: 
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Det fremgaar heraf, at Tempe
raturen i det betragtede Tidsrum i 

Gennemsnit har været 1.1 Grad 
under det normale, og at den kun 
i 2 af 8 Uger har været over det 
normale. Temperaturen i Højsom
meren synes saaledes ikke i Aar at 
ville begunstige Fremkomsten af 
store Mængder af Blankaal til l'~f

teraaret. 

Fiskeri· Beretningen for 
Aaret 1922 

foreligger nu fra Fiskeridirektør 
Mortensens kyndige Haand. 

Af denne fremgaar det, at Salt
vands{iske1'iet hal' givet en samlet 
Indtægti Aaret 1922 afca.51,143,800 
kg til en Vaudi af ca. 2G,900,OOO 
Kr., imod 61,522,700 kg til en Værdi 
af es. 35,954,400 Kr. i Aaret 1921, 
hvilket giver 10,380,000 kg og 
9,054,000 Kr. i Mindreudbytte. 

Værdien af 0stersfiskeriet er ikke 
medregnet i denne Statistik. Der 
er i Sommeren 1922-23 i ndb\"!tgt 
og solgt 2,,')26,700 Stk. øster. Ej
heller er i Statistikken medregnet 
Værdi af den Fisk, som af Fiskerne 
forbruges i deres Husholdninger og 
ombord i 'Fartøjerne. 

Fiskernes Antal er for 1922 op
~jort til 19,092 imod 19,924 i 1921, 
og der har saaledes været en Af
gang af 832 Personer. 

Den samlede Fiskol'flaade bestod 
mod Udgangen af 1922 af ca. 15,929 
Fartøjer og Baade; heraf havde 
536 en Størrelse af 15 Tons og 
derover, 1,462 var mellem 15 og 
5 Tons, medens Hesten alle var 
under 5 Bl" Tons. Af Fartøjerne 
var 5,005 forsynet med Motor, Den 
sallIlede Værdi af dette Fartøjsma
terial androg ca. 27,678,300 Kr. 

Værdien af Fiskeredskaber er 
o}Jgjort til ca. 17,146,GOO Kr. 
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Under de enkelte Fiskerier med
deler Beretningen, at der i Havet 
ved vore Kyster i 1922 er fanget af 
fJr~'ed og Laks !alt ca. 100,000 kg 
imod 120,000 kg i 1921. Medens 
Laksefangsten i Kattegat har givet 
et Merudbytte paa henved 50 o/Q' 

er der i de øvrige Farvande og 
særligt under Bornholm Nedgang i 
Faugstmængden. 

Pengeud byttet, ea. 3) 6,000 Kr. 
er betydelig mindre end i Aarene 
lige forud, hvor de opl1aaede hen
holdsvis ca. ;>40,000 (i l D21) og 
ca. 1)50,000 Kr. (i 1920). Totalud
byttet af Laksetiskeriet ved Born
holm udgjorde kun ca. 43,000 kg 
mod 79,000 kg i 1921. Fangst
værdien i 1922, ca. 159,000 Kr., 
blev undet· Halvdelen af, hvad Fang
sten i 1920 indbragte, nemlig ca. 
343,000 Kr. Navnlig var Efteraal's
fiskeriet med Lakselænker samt Driv
garnsfiukeriet uheldigt. 

Udplantning af Fisk og Udplant
ning af Fiskeyngel i 1922. 

Udplantning i Fjorde. 
Kilen (Limfjorden): Struer Fiske

riforening blev tilstaaet et Beløb af 
400 Kr., for hvilket Beløb dor Ull

der Kontrollens Tilsyn den 6. og 7. 
Oktober 1922 i Kilen blev indplan
tet ea. 10,000 Stk. halvaars Ørred, 
der havde en Længde af 40-90 mm. 

U dbyttet af Ørredfiskeriet i IGlen 
har været 375 kg til en Værdi af 
830 Kr., imod 480 kg til en Værdi 
af 1,347 1(r. i 1921. 

Hjarbæk Fjord: Hjarbæk og Om
egns Fiskeriforening blev tilstaaet 
et Beløb af 500 Kr. til Anvendelse 
ved Foreningens fortsatte Virksom
hed ved Ynglopdræt. 

Den 2. April blev der under Fi
skerikontrol1ens Tilsyn fra. Forenin-

gens Opvækstdammeudsat ca. 10,000 
Stk. halvaars Ørredyngel, der havde 
en Længde af fra 70-130 mm. 

Udbyttet af Aarets Ørredfiskeri 
har været G,400 kg til en Værdi 
af 1;>,360 Kr., imod 5,300 kg til 
14,840 Kr. i 1921. 

Skive Fjord: Skive og Omegns 
Fiskeriforening blev tilstaact et Be
løb paa 600 Kr. til Fortsættelse 
af Foreningens Virksomhed med 
y I)gelopdræt. 

Den 3. Marts blev der under Fi
skerikontrollens Tilsyn fra Forenin
ningens Opvækst d amme i Skive Fjord 
udsat ca. 6,000 Stk. halvaars Ørred, 
der havde en Længde af t>O-lIO 
mm. Fra Foreningens Klækkean
stalt udsattes den 16. Oktober lige
ledes under Tilsyn af Kontrollen 
ca. 4000 Stk. Yngel i Skive Aa af 
Længde 40-100 mm. 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i Fjor
den i 1922 har været 13,500 kg til 
An Værdi af 40,500 Kr., imod 9,775 
kg til 29,325 Kl'. i 1921. 

Hobro og 1~fnriager Fjorde: Hobro 
og Mariager Fiskeriforeninger blev 
tilstaaet et Beløb pall. 800 Kr. til 
Fortsættelse af Foreningelnes Virk
somhed med Opdrætning af 0rred
yngel og Indplantning af samme i 
Hobro og Mariager "Fjorde med til
stødende Vandløb. 

For det bovilgede Beløb blev der 
udsat ialt ca. 204,700 Stk. Ørred
yngel, hvoraf i Foreningens Ørred
damme 126,000 Stk. og i de til 
Fjorden stødende Vandløb 78,700 Stk. 

Af den i Ørreddammene udsatte 
Yngel blev der i Aarets Løb udfi
sket ca. 46,000 Stk., hvilke udsattes 
i de til Mariager stødende Vandløb 
7)),700 Stk. 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i Hobro 

(Fortsættes Side 113) 
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N aar bider Gedden bedst? 
Et Holdepunkt ved Besvarelsen af ovenstaaende Spørgsmaal hat' vi 

i Foreningens Rapportbøger, hvori Medlemmerne noterer deres Fangst, 
aaa jeg antager at nedenstaaende Uddrag af Bøgerne for 1923, der vi
ser Antallet af fangede Gedder for hver Maaned, kan paaregne nogen 
Interesse, 

1922 

Furesø, Holte, ........... . 
do. , Fredel'iksdal ..... . 
do. , Fiskebæk, ....... . 

Farum Sø ................ . 
Lyngbv-Bagsvæt'd Sø ... . 
Gentofte Sø.......... . .. . 
Søndersø ................ . 
Bure Sø ................. . 
Esrom Sø ................ . 

133 
2 
3 

13 
97 
SI 
10 
35 

O 

I 
88 
14 
17 

• 25 
42 I 

, 6 
~ O 
! 34 i 

I 7 I 

I ..: , .o 
..:.:: 
C 

..: 
.o 
;;. 
o 
Z 

7~ II 7g 3~ I 3~ i 4r 
22 . ,11 4· 5 6 
22i13 11, O O 
9 4 I 15 I 1G 26 
5 2 3 O O 
O O O O O 

3(, ! 3 t 23 16 2 
2 I 2 2 O O 

494 
42 
68 

1 2~~ 
101) 

I 177 

I 13 

Gedder fanget............. 1324 1233 I 182 . 144 1101 
Procent................... 28 20 I Hl I D 9 

92 1 78 111-142
) 

7 7 I 100 
I 

Det fremgaar altsaa hera/, at næsten Halvdelen af de noterede Gedde,' 
er fanget i de to Maaneder Maj og Juni! 

Vilde man nu heraf slutte, at Gedden bider bedst i disse to Maa
neder, var det dog lidt overilet, Statistik maa behandles med Varsomhed, 
og Svaret paa det stillede Spørgsmaal bliver da ogsaa lidt anderiedes, 
naar der tages Hensyn til Antallet af Fisketure. 

i I .-'i' ...... 
1922 c ::: .... ::: 

"." ,...., ,...., 

Gedder fanget ............. 324 233 182 144 101 

Baade tegnel .............. 313 272 829 262 ]92 

Gedder pr. Baad; ......... 1;0 0,9 0,6 0,6 0,5 

Heraf jremgaar der da, at i 1922 har Gedden Mdt 
November, i Juni næsten ligesaa godt, men i September 
maaned" - kun halvt saa godt. 

..: c 
'- <;) 

.o .o ::8 ::;;; ;;. 
E-< 8 

C 
o 
Z <Il 

VJ 

82 78 1144 

145 75 15883) 

0,(; 1,0 

bedst i Maj og 
eller "Fiske

OttoWolff· 
(Lystliskel'i-Tidende) 

l) I Søndersø fangedes i April 32 Gedder. 
2) Tallene er sikkert noget for lave paa Grund af forglemte NoLednger. 
3) Af de legnedt' Baade blev dog kun 80 % benyttede. men da Fangsten og

saa noteres for en Del private Baade i Foreningens Havne, forrykkes Resultatet 
næppe synderligt herved. 



Nr. 15 Ferskvandsfisk~ribladet 113 

og Mariager Fjorde er for 1922 op
gjort ti l 8,450 kg til en Værdi af 
25, 100 Kr., imod 7,400 kg til 24',500 
Kr. i Hl:!l. 

Udplantning i ferske Vande. 
Kolding-Nebel .cia: Fiskerifore-

ningen for Kolding-Nebel Aa blev 
tilstaaet et Beløb pall, 500 Kr., for 
hvilket Beløb der under Fiske
rikontrollens Tilsyn dt'n 5. Oktober 
1922 pall, forskellige Steder i Aakær 
Aa indplantedes 12,000 Stk. Ørred
yngel, . der havde en Længde af 
6-9 cm. 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i 1922 
indenfor det af Fiskeriforeningen 
omfattede Omraade af Kolding-Ne. 
bel All, har været ialt 802 kg til 
en Værili af 1,664 Kr.; imod 1,202 
kg til en Væ,·di af ca. 2,932 Kr. 
i 1921. 

Hausted Aa: Fiskeriforeningen 
for Hausted All, blev tilstaaut et 
Beløb af 300 Kr., hvorfor der UlH'ler 
Fiskerikontrollens Tilsyn dbn 25. 
April i Hausted Aa blev udsat 45,000 
Stk. spæd Søørred- og 5,000 Stk. 
Havorredynge l. 

Udbyttet af Ørredfiskeriet i 1922 
indenfor det af Foreningen omfat
tede Omraade af Store og Lille 
Hausted Aa har været ialt ca. 3.050 
kg til en Værdi af 6,100 Kr., imod 
ca. 2,500 kg til en Værdi af 5,000 
Kr. i 1921. 

Skive-Karup Aa: Fiskeriforenin
gen for Skive-Karup All, blev tildelt 
et Beløb af 500 Kr., for hvilket 
Beløb der under Fiskerikontrollens 
Tilsyn den 2. Maj i Karup Aa blev 
udaat ialt ca. 250,000 Stk. 0rred
yngel. 

U dbyttet af Ørre dfiskeriet i 1922 
i det under Regulativet for en Del 
af Skive-Karnp Aa med flere Vand-

løb hørende Vande har været ialt 
7,400 kg til en Værdi af ialt 22,200 
Kr., imod 13,345 kg til 4H,240 Kr. 
i 1921. 

Viborg og Omegn: Fiskeriforpnill
gen for Viborg og Omegn blev til
staaet et Beløb paa {50 Kr., for 
hvilket Beløb der blev udsat 130,000 
Stk. Ørredyngel dels i Limfjorden 
dels i Tilløb til Viborg Søerne. 

Sportsfiskeri. 
Ogsaa et Syn paa Sportsfl"keri i Anled
ning af 13.-T.'s Artikel i Lystflskeriti

dende af 10. Juli 192~. 

B.-T. begynder med "Maskinblin
keri" som han aabenhart ikke 
sympatiserer med - og som han 
vistnok neppe kender meget til. 
Det er ikke hans Mening at kaste 
nyt Lys i dette Spørgsmaal; men 
saa skulde han ikke have omtalt 
det, thi netop hans Bemærkninger 
bringer mig til at oplyse, at i Aar 
1923, hvor Grøden paa Grund af 
den kolde Forsommer først kom 
saa sent frem var et særligt 
godt Aar for denno Sport. Alle 
tidligere Aar, hvor jeg har fisket 
paa Furesø, har egentlig ikke Pg
net sig for Motorblink - og jeg 
hHr ikke tidligere benyttet denne 
Flt>kemetode - men 1923 var netop 
pgnet - Grøden var ikke oppe de 
første Uger i .Juli - og derfor 
var Maskinblil1k særlig godt i Aar. 

J eg fik pall, Motorblink flere store 
Gedder -- og mange under 10 
Pund -- en Sport, der ellers ikke 
er egnet til Furesø efter l. Juli 
og en Sport, jeg ellers ikke Ol' 

stemt for og ikke tidligere dyr
kede - men Natureu gav selv sit 
Fingerpeg til denne Fiskernetode 
- og Naturen har altid Het. 
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Sport siger jeg fordi (.T eg 

indbefatter ogsaa Blinkning fra Ho
baael, som jeg har dyrket i en Del 

Anr). 
l) Man skal brug\) de r(~tte Hod

skaber, Fisk eller l\Ietal-T\roge -
Line!' - og afpasse Linelængden. 

2) Kende Søen ganske nøjagtig. 

3) Trække Blinkene i det rette 
Tempo. 

Disse Ting tilliPggflr R-T. ingen 
videre Vægt - og er dog do For

hold, som meget betinger Fangsten; 

- Vindforhold Lyset - Linens 
Længde - og' solve Blinket lllaa 

tages i Agt. 
Det har taget mig Aarillger flt 

lære Søen at kende - saaledes at 
jeg vidste, hvor jeg skulde være 

med Baaden - og hvor min Blink 

sknlde gaa - før jeg fik Huggene. 

Er Spind og Blink forøvrigt ikke 

meget lig P?? 
Nu, hvor vi har udarbejdet Kort 

ovor Søen, er det jo lettere for 
vOIe Medlemmer at finde henimod 

Fiskepladserne; men kender man 

ikke .Skraaningerne som Kortet 
heldigvis ikke kan angh'e, udebli
ver Huggene - thi BHnken passe
rer aaa ikke de Steder }n'or ,!e 

større Fisk som Begel plejer at 

placere sig nemlig paa Skraa-

ningerne. 
At kende Bankerne og deres 

Skraaninger er netop en ~port. Det 

har 30m sagt kostet mig Aaringer 
at findH Furesøens Dybdeforhold. 

Eli Vand kikkert har tidl:gore ofte 

vejledet mig. 
Jeg kalder det Spod i sin Tid 

at have fundet Dvbdeforholdeuo ,-, 
" . 

uden Kort. 
Kortene er kun en Vejlednillg -

for andre; Hud. Uasmussen's Ar

bejde med Kortene bør paaskønnes. 

Det (;1" >'ærli;:; Geddt'ii::lket'j H.-T. 
holliger ; lllt.'U da det jo er F'nre
soen, del' omtales, ll1H<l jeg h('ulede 

B.-'r:s Opmærksomhed paa, at ALol"

refi~kerj('t i delllle Sø vel nok (lY 

det (}vNn'jends --- og intel'esante

Bte - det illost lønnende men 
ogsaa dOT. mest lunefulde - og ,'ni 
nok Pil SpOl! (ll'l' absolut o\'('fgaar 

Uedddbkeriel .~ Illon et Fiskeri 

del' er ;;a:.lledes - at kUl! f"a op' 
nanl' stOl'lO Resnltatel' Aaret ig!:Il

llem _. og oft~ fordi mall ikke 

bærer sig ri;:,!ig ad nemlig at 

plauen" ~aaledes at n~::lIl 

kommer til at kiwte ill\l i Ahorre

tio~ken '- [Ja" lllan faa]" Hug Inert 
Øjpblik, dtlt er jo ikke noget 

alle har Blik for. Kun faa kender 
deBn l(Uflst -- og ell Knnst t'l" det. 

Ilet 110n:r:';pol'sans ti! - er, fint 

øje - et tint øre. 

En l'llkelt Dug kan det lykkt~s 

fol' de fleste, der er ude; men Dag 
ef to!' Qag at komme hjem med en 

Kurv A bOlTer og !::lOm Regel 

h\or andre ingen hUL' faaet er 

dog en Sport -- som j('."; yjj lUl be
fale til IL-T. saa dl hlln se -
at der dog pr nogen Sport ogsna i 
det Fiskeri. Thi dtot' hal;s Artikel 
at dømme, ig'llorercl' IIIHl det for 

FUl'eSOell saa enesblal'llde Fiskeri 

og det er dog Furesoens becl:lte. 

Gedderne kommer efter min lIe
ning i tmdell Klasse de er SOm 

oftest lettere at fange. 

Jeg kender godt den 'l'e{)ri -

at man skal fange Fisk paa kun

stige Fi"k - flere F~nglændere har 
foridaret mig det i timevis - og 

foridaret mig SpinlIesporten frem

for at kaste med Liner - men mit 

Uæsounement er, ut milnskal be

nytte det Fiskeri -- som egner sig 
for Dagen paa Furcilo. 
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Sl'inning kan oftest ikke Hllnen- lM'de (lp! -- og bøjede sig fol' He-

vendes_ snltald paa Fnrpsø, i andre Soer 

VHildet i ::;OCI1 el' de f1e~Le Ste

der fOl' dybt. Spind egne!' sig ikke 

iii Fi~kt~ri pau dybt Vnnd og 

de stlinn Gedder staar 30m oftest 

paa dyhe!'e \T!lIld, 

En Dag ('1' Lille ],ed~t Pli Dug 

bidet, Fisl,pll klln )lan ~uj'ie l\roge 
ell lWfkn [la:! rum, itnli('ll:;i{e 

eli Dat'{ P:IH I,(JjtH' ~- Pil anden 
}laa Rlllaa AlJOl'rel'- CII beule paa 

Skal-ler - ell pau Bundlinee 
- cn Dag i Ol'ornaden ('Il Dag 

gila!' Fi:;ken kun pna ~tor'e 0;-m6 

en anden pHa lille Krog mcd Flod. 

En Dag giver' DJPPl'll Fisk 811 

anden fnar man Fisk paa Snaptøj 
- en tredi(· pna Pilk Pil Ung 
faar lIlall kun Fi"k i den tyhl:t'de 
Grøde paa Hnn(hnøl'e en :'1:ldell 
Dag slod del' tiskeg hugs med Ol'ø

dBn med 1< astolinor o. 8. V. O. 

s, v_ Kender mOIl B,-T. alt det '?~? 

Placeringen spiller I'il ;,tor Hoile 
-~ og llIed SkraaniiJ;!NIHl maa del' 

regnes. El' Vinden f. Eks. østlig, 
maa nH:ln phlcpre sig saaleJus, at 
Agnfislu:;ll llaa!' dell vestlige Skraa

lling og omvendt. 

Og er alt dette ikke SPOl't'(?? 

ment'!' jo ---o 

Med min omtalte) gode Ven 1101'
nemann har jeg OIflo drøftet dette, 
II:Utl' han tog Ophuld paa l\'roen i 
Frederilu,dnl -

Naar j('g i ~;1I Tif! hanle Fisk 

pna mine forskellige 'rIilader og 

hall lHUl sit Bpi Ild trod s en hel 
Dags Kasten ingen havde faaet -
eller kUli en enkelt Gedde gav 
han mig net - efter vi Gang ef
ter Gang havde debatteret SpørgR

maalet. 

Han var en nn Fisker - men 

for ensidig men han indrøm-

knn Spind give godt Hewltat 

HJæ!dlWl'p !HlH. FIIH'SØ -

Skulde vi knn fange Fi~k pliit 

Spinrl - som VOI' eneste l\Iaade 

nt Ii~l(p SP') paa fik vi 
vjbhn!~ ikke IllH!l!!'O Fisk en kplte 

G"dd( -- endnn [ælTe A1JOrre 

og p!,P\' at fangL' Ahorro paa Spind 

det ](,tll gøres; men en lykkelig 

Haand maa der til. 
Ta!1I k pau Fut't'søfi~kere som noss 

og HldI('l't, hvor de varierede dores 

l\1alld at fiske paa og de var 
dog ikke af de daarligsle ~ bedre 

Fiskere hHl' vi lllctnske ikke haft 
paa SØf'1l end dis~o to - og jeg 

tror, Ilt Hokkcdrejel'oll og gamle 

Tusculnm vilde \'('nde sig j deres 

Grave ved at erfare D.-T.'s Artikel 
om Spol'tsfiskori. 

Hokkedrejeren tiskede hovedsa-
geli~ med 

sig rigtig. 
merl Line 

Drivsnore og placerede 

Gamle Tusenlum slPl'lig 
~ ofte med Driysnøre 

og Blink_ Sjældnere andre ?I/aadel', 

HallS Fiskeri betinges af Vejr og 
Vind ~- llled Spind har' Ila]] ogsaa 
for'søgt sig. 

DG større Gedtler fanges paa 

I) Blink } 
'J)rivsrøre, eller oltlvelldt 

Dyp hvis f, Eks. Dyppelæ-
rel'f'i! har Dyppel1. 

4) LrlS Lilln hvis Oll III elI 
IIalllld(,jag har Rnøn'll -

O~ san kommer fØl'Nt Spind. 
Selvom B.-T. har Kastet ~, 

Jeg indrømmet', at Spind et' en 

meget fill :\Iaade at. faa - og at 
del' liall tages Ged/ler paa SphHl 

men kUll enkelte Dage Fi-

skemnaden paa Furesø maa varie

reR. I Kallingaar'dl:lbugten er taget 

adskillige Gedder pau Spind i 1923. 



116 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 15 

Lær Søen at kende saaledes, at 
Deres Liner ligger rigtig. Sæt Skal
len paa den rigtig Krog - saule
des at Skallen og Krogen passer 
til hinanden - behandl saa Fisken 
rigtig - naar De har Hug - det 
er Sport. 

Usportsmæssigt faar De sjældent 
Fisk - det kan roligt rive Dem j 

Baghovedet paa. 
Hvad der ogsaa er en Sport er 

Suderfiskeri iRøreroe, naar Sude
ren støder til Rørene. 

Det er en fin Sport. 
Naar den lille Krog med den 

store Orm fires ned for Suderen -
saa den suger Ormen i sig - er 
det endog en fin fin Sport at faa 
Fisken - men af hvor mange dyr
kes denne fine Sport. I furesøens 
klare Vand er det ikke helt let -
og kun faa af vore Medlemmer 
dyrker denne Sport. - Suderen 
fra Furesø er vel nok dens fineste 
Fisk - i hvert Fald som Spisefisk 
betragtet. 

N aar Brasen i stille Vejr gaal' 
inde paa lavt Vand - naar man 
ser Brasen sluge Sandet og puste 
det ud igen -=- forsøg saa med 
Orm at kaste til Brasen og tage 
en 4 Pund's paa lille Krog med 
Orm og lande den i Baaden - det 
er Sport - det synes jeg og 
det lader sig gøre - jeg garante
rel' for det. En 4 Pund kogt paa 
rette Maade er ikke at foragte. 

Forsøg naar Løjerne leger, med 
en Ketscher at fange store Aborrer 
- naal' disse er paa Jagt efter 
Løjerne - dot er Sport --- man 
skål være fiks pka Fingrene -
nogle Dages - eller Aars - Øvelse 
skal del' til - men .kulde vi kun 
kalde Spind for Sport - saa fik 
vi oftest købe vore Fisk ved GI. 

Strand skønt Jeg som nævnt skal 
være den første til at indrømme, 
at Spind ogsaa er Sport - absolut 
- I3.-T. kender blot ilkke andre 
Metoder, hvori der er Sport. Mon 
B.-T. keilder Søens Bund??? 

Min Mening er - kend Deres 
Sø først og fremmest - saaledes 
at Placeringen er rigtig, dernæst 
- brug Deres Grejer saaledes, at 
disse passer til Vind og Vejr -
dette er Sport, som er faa givet 
- som mange eftertragte, som er 
den virkelige Sport paa vort bedste 
Vand - Furesøen. 

Er følgende saa ikke Sport.? 
En god Ven gik paa Furesø for 

at fanga Aalekvabber - en Sport, 
han havde dyrket i mange Aar -
han placerede sig rigti", og kom 
hjem Dag efter Dag med Aalekvab
bel' - Ol' det Sport jeg synes 
det. Han var saavidt jeg ved, den 
eneste der dyrkede denne Sport. 
Jeg synes, at det og:;,aa er Sports
fiskeri. Hvis B.-T. kan fange Aale
kvabber paa Spind - vil jeg lade 
mig hænge. 

Det kunde min gode Ven paa sin 
Metode var det ikke Sport? 

Hvem gør haDl det efter? 
Jeg vil paastaa, at min gode Ven 

er en god Sportsfisker - og 
det trods, at han ikke brugte Spind 
eller Stang. Det var jo ikke paa 
Spind, b.t Aalekvabb<:lrne bed. 

B.-T. synes, at Spinning er den ene
ste Sport for Spol'tsfiskeri. Jeg synes, 
at der hører sall. meget andet til -
som B.-T. øjensynlig ikke har Blik for 
- for at være ell god Sportsfisker. 

AbolTen paa Furesø ikke at for
glemme. 

At fiske paa. den ~faade, at man 
faar et Resultat maa dog ogsaa 
være en Sport. 
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Nu hvor Krebsene begynder at 
komme igen ei Aalekisten i Frede
riksdal er der i den sidste Tid ta
get en Del Krebs og store Krebs) 
spørger jeg - skal man ogsaa tage 
Krebs paa Spind??? Skal man og
saa tage Løjdr og SkH.ller paa Spind 
- og disse betinget' dog til en vis 
Grad vort Fiskeri paa Furesøen, 

Et, det ikke Sport at fange Smaa

fisk? 
Enhver Lystfisker, der optages 

i vor Forening, burde under en 
vis Kontrol først lære at fange 
Smaafisk før Optagelsen. 

Paternoster - som B.-T. omtale!' 
- og altsaa ikke kender - egner 
sig sædvanligvis ikke til Furesø 
kun sjældent giver det Fi!!k. 

Det anvendes forøvrigt vistnok 
sjældent i England - prøven Gang 
at spørge om dette i England -
det kendes næppo -- og er vistnok 
kun anvendelig i Saltvand - hvor 
Fisken som bekendt er mere graadig. 

R.-T.'s Syn paa Sportsfiskeri er 
interessant - men den er skrevet 
af en for ensidig Furesø-Fisker. 

Spinning kan væl'o godt; men 
ikke altid det bedste Sportsfiskeri 
paa vort bedste Fiskevand : Furesø 

Furesø og dens Skraaninger maa 
kendes, føl' kan man ikke sports
fiske i den paa de forskellige Ma~
der, som Vejr og Vind byder os, 

(Lystfiskeri-Tidende), C. S. J. 

1're Mand i et Telt. 
Af "Bakom Bøtet". 

(Fortsat), 

Da Pelle næste Morgen traadte 
ud af Tabernaklet" som Teltet el' 
blevet døbt til, kunde han konsta
tere 0nskevejr. Luften var varm, 

og Himlen dækket af tynde, høje 
Skyer. Barometret var sunket, 
hvol'for man kunde vente Regn in
den Aften, Pelle strakte sine lange 
kraftige Arme, som var blev en lidt 
stive af Gall.rsdagens Arbejde. Lidt 
efter kom Kammeraterne krybende 
ud af Teltet. 

Alle Mand paa Hovedet i El
ven, kommandere Karlson, og efter 
denne forfriskende Blødetur gik Ar
bejdet med Frokostens Ordning som 
en Dans. 

Pelle havde lovet at give Kam
memterne en Lektion i Fluekast
ning, I{arlson og Hfe, som tidli
gel'e betragtede »Kunsten" med en 
vis Overlegenhed, var nu helt yd
myge, Eftel' to Timers interessant 
Arbl.'jde kunde Læreren give sine 
Elever det Vidnesbyrd, at de nu 
vidste, hvor lidt de vidste om Flue
kastning. Men begge to kunde 
dog nu manøvrere Linen i Luften, 
og dermed var meget vundet. 

Iffe kom med Vægten, 0lTeden 
viste sig at veje 61/2 kg. l Kreds 
omkring Fisken Iaa Vennerne paa 
Knæ og beundrede den, thi en saa
dan Ørred havde endnu ingen af 
dem fanget. 

Se en Gang hvilke Grejer han 
har! raabta PeJle og pegede paa 
den kuriøst monterede Flue. -
Hvor i Herrens Navn kunde Fisken 
være saa blind. Rovfisken, raabte 
lffe. -

Nu maa De være høfligere, hvis 
De vil omgaas mig, Smaagutter, 
brøsted Karlson sig. Men kom nu, 
jeg er sulten som en Ulv. Glade 
og 'velfornøjede toge Vennerne til 
sit Hjem i Kanten af· Urskoven. -
Pelles Fangst var blevet et helt 
Knippe smukke Ørreder, og life var 
heller ikke helt tomhændet. 
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- Nu op med Stege- og Kaffe
panderne. --

Klokken nærm~de sig 8. Solen 
havde endnu et godt Kvarter til, 
inden den skulde krybe Hed bag 
Horizonten. Aftenen val' vidunder
lig. En let Brise hjalp til at holde 
Myggene udenfor rimelige Grænser. 

SmølTet var næppe begyndt at 
brase paa Stegepanden, for Karlson 
kom bær'ende med en FliJ,ske af den 
rigtige Slags. 

J a, vi har kun to Gub ber, men 
Højtiden til Ære synes jeg, at vi 
geme kunde knække Halsen paa 
en nu. Frem med Glassene, Iffe! 

Karlson løftede sit Glas! 
I min Egenskab af Fadder til 

den nyfødte, begyndte Iffe med 
salvelsesfuld Stemme, holder. , . 
Jeg holdel' ingen Tale, afbrød Karl
son, men Tak i hver Tilfælde, Pelle, 
for at Du slæbte din Fisk og lod 
mig fiaade min forbi. Det kalder 
jeg godt Kammeratskab. 

Pelle skulde ud paa Natfiskeri; 
men begge de andre blev enige om 
at benytte Aftenen til gøre det 
mere hyggeligt i "Stllgan", Det 
var ikke væl'd at tage det for brat 
i Begyndelll€n. -

Dagen havde været rig paa Op
levelser for de to ~ybegyndere, som 
nu søgte at overbyde hinanden i 
gode Haad om, hvorledes et virke
ligt indbt"ingende Fluefiskeri skulde 
lægges an. 
~ De der forbistrede Teoretikere, 

fnyste Karlson, nRar jeg kommer 
hjem skal jeg skrive en virkelig 
praktisk Bog om Fluefiskeri. 

Det varede dog ikke længe~ før 
vældige Snorketoner inde fra Tel
tet bar Vidne om, at Vennerne 
havde fundet Hvile for deres trætte 
Lemmer. Inden de faldt i Søvn, 

sagde Karlson : -' N aar jeg luk
ker øjnene, er det, som sad jeg 
paa et Biografteater og saa Ver
dens tivligsto Film. Det lyner og 
og gnistrer som Fyrværkeri. -

-- Det er Fossen, gabede Iffe og 
udstødte derefter sine faste, paten
terede Grynt, SOIll altid begyndte 
rlyht nede med en buldrende Bas 
fOl' lidt efter at gaa over i Falaet, 
fol' til Slut at tinde med en vemo
dig skærende Hvislen. - Men Karl-

I

, S011 var ikke ringere. Og Fossen 
akkompagnerede. 

Noget efter stod alle tre igen 
nede ved 1,'os8en. Fiaken var som 
den var gal. Fluesol't eller Stør
relse spillede ingen Holle. En Fjer 
paa Vandet, og vips, sloges de smaa 
Lækkermunde om HfJrligheden. 
Pelle landede den ene Fisk efter 
den anden, og hegge de andre 
havde ogsaa den Glæde at høre de
res Rulle spille. 

Med Middagstid begyndte det at 
smaaregne. -

- Det var harmeligt, nu er det 
Slut med Legen, mente Karlson. -

- Din Dumrian, nu begynder 
det først. I Aften sk al jeg slaa 
din lille Hecord, meddelte Pelle. -

Senere meddelte Karlson meget 
overmodigt, at han stod til Tjene
ste, hvis nogen ønskede en Time i 
Spinning, hvilket Forslagmodtoges 
med foragteIsesfuld Tavshed. 

Aftenen hlev Fiskefærdens glans
fuldeste. De ny Grejer fik nu sin 
Daab. Her var Karlson igen me
get heldig, medens Iffe ikke havde 
nogen stor Dag. Han havde gjort 
det ene Kast efter det andet, og 
som han selv fandt med Kraft og 
Præcisioll. - Nogle NIeter af Rul
len gik altid ud med svimlende 

,Fart, men pludselig skreg Rullen 
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til ... hift et Ryk, og Devo-
nen dalede ned ved hans Fødder. 

gik derefter over til Fluerne, og 
godt var det. 

Bagefter maatte han sall, løse den 
ene Knude efter den anden, inden 
Line~ atter var i Orden, saa det 
var langt fra fornøjeligt. --

lffc blev mere og mere rasende, 
og satte flere og flere Kræfter ind 
paa sine Kast, og ligemeget hjalp 
deL Til sidst hjalp hverken Bøn 
ner eller Eder; men han maaUe 
tage hele Rullen ud af Mekanismen 
for at faa Orden pall, l,inen. Iffe 

Pelle hehøver vi ikke at ofre 
mange Ord paa. Hans Rulle sang 
vakre Hymner til I!'iskeriets Pris. 
Sikker og hjemmevant stod kan q,er
nede mellem Stenene og tog sine 
Fisk. Fem glinsende gulbygede Fisk 
paa 1-2 kg Stykket, laa allerede 
paa en blød Mosplet inde ved Bred
den. Man saa paa Udt~ykket i hans 

I Ansigt, at han gik og ventede paa 
I noget st,ort. (Fortsættes l . 

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

FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fisl{e(lygtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal. (.edder. Kal'lter og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
til ØrJ·ed. Gedder. Brasen. liariter. Suder og A borre. 

Ketschere 
til alt Brugs- og Lystfiskeri 

: Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
: Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu . 
• : N. I<'usunvej UJ7 . I •. BINDSI~E\r. København 1<'. 

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

Engros "Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser beiaies for slore 

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

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

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæu, Ynuel DU Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper DU Suder 
sælges. 

d8~!fd86 f/) am Kullur. 
felegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &: P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Adr. 
Lunderskov 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder • Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og afregnes med højeste Dagspl'is. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
(;"iskeeksl)(u't, Vemb, 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyder prima 9,ineæg, Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kude
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 Sar .. llogtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Krololh. 
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Englandsdamperne. 
Paa. Redaktionens Forespørgsel hos 

det forenede Dampskibskontor i Es
bjerg om Tiden for Dampernes Af
gang fra Esbjerg til Parkeston, har 
vi modtaget følgende Svar: 

Hr. Dr. phil. C. Hoffmeyer, 

Sorø. 
I høfligt Svar paa Deres Gaars 

Ærede fik al vi tillade os at med
dele, at vi ekspederer Hurtigdam
per herfra til Parkeston hver Man
dag, Tirsdag, Onsdag og Lørdag 
KI. 5,15 Eftermiddag, men maa fersk 
Fisk til Afskibning med disse Baade 
være her Afskibningsdagen senest 
Middag, for at kunne gøre sikker 
Regning paa Afllkibning samme Dag. 

Med Højagtelse 
Det Forenede Dampskibs-SeM,ab 

Aktiesels1mb 

for Ekspeditionen i Esbjerg. 
A. Amgaard. 

Ichthyologiske Notitser. 
Ved C. V. Otters/røm. 

lIT. Dyndsmerlingen (Cobitis fos
silis L) i Danmark. 

Paa det zoologiske Museum 
København findes et Eksemplar af 
Dyndsmerlingen, der er skænket Mu
seet af Atlmr l"eddersen, og som 
er taget i I{alvebod Strand ved Kø
benhavn d. 10. Juni 1899. Ad. S 
Jensen, der omtaler Fundet i Zoo
logia danica, Fiske [S. 239,J mener 
imidlertid, at delte ikke berettiger 
til at regne Dyndsmerlingen til 
den danske Fauna, idet der er 
en vis Sandsynlighed for, at Eksem
plaret er hældt ud i Stranden fra 
et Akvarie i København. Kalvebod 
Strand, hvor Vandet er mer eller 
mindre salt, kan jo ikke antages at 
være egnet som varigt Opholdssted 
for Arten. - Heller ikke i Dan
marks Fauna (C. V, Olterstrøm, 
1914, S. 297) er Dyndsmerlingen 
regnet for nogen egentlig dansk 
Art. 

Da jeg i November 1921 var i 
Tønder, nævnede min Broder Semi
narielærer Ahrent Otterstrøm, at 
det var bleven ham fortalt, at der 
skulde være Dyndsmerlinger der paa 
Egnen. I Foraaret 1922 bragte Se-
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minarist Heinrich Jensen ham fire 
Eksemplarer, der var taget under 
Grøfte~ravning sidst i April ved 
Landsbyen Rørkjær lidt østen for 
Tønder. Beviset for, at denne in
teressante (navn lig for sit Tarm
aandedræt bekendte) Art tilhører 
vor Fauna, var saaledes givet. 

Af de nævnte 4 Eksemplarer blev 
et sendt til Zoologisk Musenm, et 
indgik i Tønder Statsskoles Sam
ling, et fik jeg, medens det fjerde 
formodentlig er indlemmet i Semi
n ariets Samling. Det Eksemplar, 
jeg fik, var det største; det m aaIte 
221 mm og var en Hnn med vel· 
udviklet Rogn; formodentlig har Fi
sken snart skullet lego, hvilket 
stemmer med, at Legetiden efter 
Vogt &: Hofer [1909, S. 480J i Tysk
land falder i April, .Maj og Juni. 

Semin arist Jensen havde forøv
rigt' allerede i 1921 htgot,en Dynd
smerlin g (ca. 15 cm lang) i en lille 
Dam paa Nordsiden af den Vej, der 
fra Rørkjær fører til Tønder. Men 
dengang vidste han ikke af, at Fi
sken var en Sjældenhed. Han havde 
den i længere Tid levende i et 
Akvarie, men under hans Bortrejse 
i Sommerferien døde den og blev 
bortkastet; først senere fik han at 
vide, at det var ønskeligt at faa 
hans Artbestemmels& kontrolleret. 
Heldigvis voldte det ham ikke syn
derlig Vanskelighed at fange nye 
Eksemplarer i Foraaret 1922. I 
den førnævnte Dam iagttoges der 
rigtignok ingen, men i en Dam paa 
Sydsiden af Vejen lidt læng'ert' ind 
mod Tønder (egentlig et Sammen
løb af Grøfter, der gennem en Sluse 
staal' i Forbindelse med Hvirvelaa) 
blev - i hverl Fald det Eksemplar, 
jeg har faaet - fanget i en Husfl 
sidst i April, l)lige før de første 

Frøer lagde Æg". Jensen skriver, 
at der fanges mange Dyndsmerlin
ger, og at mange Folk er bange 
for dem, fordi de tror, at Dynd
smerlingerne bider og er giftige 
(Fisken er sikker·t fuldstændig uskyl
dig!) "Piefaal" (;J: Pibeaal) kaldes 
den paa Egnen paa Grund af 
den pibende. Lyd, den giver, naar 
den tages; som bekendt skyldes 
Lyden, at Fisken slipper Luft ud 
af Tarmen, Jensen mener, at Dynd
smerlingen findes i Grøfter og Dam
me, del' staar i Forbindelse med 
Aaerne, særlig med Grønaa og Hvirl
aa og, længere nede, Vidaa, Han 
har paa en Kortskitse afsat de to 
Damme og punkteret de Arealer, 
paa hvilke han med Bestemthed ved, 
at Fisken findes; men som han 
tilføjer den findes vel nok ogsaa 
andre Steder. - Efter hvad min 
Broder meddeler, siger Fisker Hen
rik Petersen· i Rudbøl ved Vidaa 
da ogsaa, at han undertiden fangel' 
indtil en halv Spandfuld Dyndsmer
linger om Foraaret, naar han sætter 
Gedderuser paa lavt Vand. 

Senere (den 417 1922)harJensen 
sendt mig yderligere tre Dynds
smerlinger, som blev taget i den 
omtalte Dam Syd for Vejen. Det 
var ligeledes Hunner, der var fulde 
af Rogn, Formodentlig er Han
nerne mindre end Hunnerne og fan
ges saa maaske ikke saa let. Disse 
tre Hunner, der vel er tagne i Juni 
Maaned, maaIte 227, 217 og 164 mm. 

Det er muligt, at Dyndsmerlin
gen er udsat (f. Eks. hældt ud fra 
et Akvarie) i nyere Tid og saa har 
formeret sig. Men det er dog sand
synligere, at den er virkelig hjem
mehørende paa Tønderegnen. De 
topografiske og økonomiske Beskri
veher [Dauke Atlas, Aagaard, Beg-
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strup; Gudrnø, Trup og Oldekop] 
indeholder intet om Sagen, men det 
kunde heller ikke ventes, da det 
drejer sig om en saa lidet be
tydende Fiskeart. Alt, hvad der 
har kunnet fremdrages om D'ynd
smerlingens Forekomst her, er føl. 
gende: Kusz [1817, S. 134] nævner 
"der Schlampizker", men uden An
givelse af FOl'ekomststeder og ken
der den formodentlig kun fra Hol
sten. Krøyer [III, S. 562] har intet 
faaet oplyst om, at den skulde fore
komme nordligere end Kjeler-Ka
nalen. Dallmel' [1877, S.87] skri
ver: "Der Schlammbeiszer (Cobitis 
fossilis): UeberaH, aber nur im 
Schlamm. Wirn meist tibersehen. 
Ohne Werth. Wird in GHisern ge-
halten als \Vetterprophet". Rime
ligvis er Sagen netop den, at Dynd
smerlingen let bliver ubemærket, 
og dette er sik kN,t Grunden til, at 
Friis [1879], der var Læge i Tøn
der og ellers undersøgte de fleste 
af Tønder-Egnens Fisk, ikke har 
benyttet den til sit anatomiske Ar
bej de; han har sik kert ikke anet 
dens Eksistens SM nær Tønder. 

Professor W esen berg- lÆnd for
talte mig for nylig, at han for Aar 
tilbage i Tuel Sø ved Sorø havde 
set en Fisk, som han mener, næppe 
kan have været andet end en Dynd
smerling; desværre lykkedes det 
ham, trods ihærdige Anstrengelser, 
ikke at fan ge dou. I den Anled
ning skrev jeg til Fiskeriforpagter, 
Dr. Hoffmeyer i Sorø og spurgte 
ham, om han havde bemærket Dynd
smerlirgen. Han svarede mig (d. 
28110 1922), at h an engang for flere 
Aar siden havde fanget en Fisk, 
som han mente var en Dyndsmer
ling, i Tuel Sø, men desværre var 
Eksemplaret, som han længe havde 

haft opbevaret i Formalin, bortkom
met. PigsmerlingE:ln (Cobitis tænia 
L.) er jo almindelig paa Sorø Egnen, 
men det synes ikke rimeligt, at.der 
kan være sket Forveksling med en 

. Pigsmerling. Der er saaledes god 
Grund til at antage, at ogsaa Tuel 
Sø har en DyndiSmerlingbestand, og 
at der er Mulighed for at træffe 
Fisken i andre midtsjællandske Van
de; men det sikre Bevis for dens 
normale Forekomst paa Sjælland 
kan dog endnu ikke anses for givet. 

DyndsmerJingen lever ikke i Norge 
og Sverige og er sjælden i det syd
lige Finland; den er hos os paa 
sin Nordgrænse, og den Mulighed 
er da ikke udelukket, at den under 
mildere klimatiske Forhold kan have 

, haft større Udbredelse, og at dens 
sidste Tilflugtssted paa Sjælland 
kunde være Sorø Søerne, hvor jo 
ogsaa Mallen holdt. sig længe. Møn 
maaske vil Fremtiden vise, at Dynd
smerlingen forekommer ogsaa andre 
Steder hos os. 

IV. Bastarder mellem forskellige 
Karpefisk. 

Som bekendt forekommer der ret 
hyppigt IC rydsninger mellem visse 
Arter af K arpefisk. Vogt & Hofer 
[1909] beskriver ikke mindre end 
18-r-19 Krydsninger mellem eu ro
pæiske Arter af Familier, og af 
disse er de fire ogsaa taget hos os, 
nemlig Karpekarudsen (Cyprinus 
carpio X carassius), Braseufikallen 
(Abramis bramaXLeueiscus rutilus), 
Rudsk allefliren(Leueiscus crythroph
thalmusXAbramis blicca) og LøJe
skallen (Aspius alburnus XI,eneiseus 
rutilus). Men desuden er der nu 
hos os taget en hidtil ukendt Ba
stard, Brasenløjen (Abramis bramaX 
Aspius alburnus). 
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Det er tydeligt, at i visse Søer 
er Bastarder ret almindelige, medens 
de ikke iagttages i andre Søer saa
ledes har jeg undersøgt 2934 Skal
ler, 756 Brasen og 1038 Løjer fra 
Furesø, og desuden er talrige andre 
uden nøjere Undersøgelse gaaet gen
nem mine Hænder; og dog har jeg 
aldrig set en Krydsning mellem to 
af disse Arter fra Furesø. Derimod 
har jeg ret jævnlig truffet saadanne 
i Arresø, l Silkeborg Søerne og i 
Fladesø. Der maa være bestemte 
Grunde til, at der saaledes i nogle 
Søer jævnlig opstaar Krydsninger, 
i andre ikke. For at f. Eks. Bra-

senskalle skal fremkomme, maa selv
følgelig baade Brasen og Skalle 
leve i Søen; men skønt begge Ar
ter er almindelige i Furesø, er det 
dog ikke nok til at lade Bastarder 
opstaa, visse andre Betingelser maa 
øjensynlig være til Stede. Brasen
skallen ,har jeg taget i Arresø, i 
Brassø, Almindsø, Lyngsø og i Flad
sø, Alle Steder er vel nok Brase
nens Legetid noget efter Skallens, 
men uden Tvivl kan der dog jævn
lig findes Brasenhanner med fly
dende Mælk sammen med Brasen
hunner med løs Rogn. 

Oversigt over Legetiden hos Skalle og Brasen. 

D K e rav d er s l es l fIl ri L l d egep a - L fik ege s enes St ørre se er . h l øj 

ser, Aynes omtrent at være de sam- Grad forskellig i de forskellige 
me. I Furesø leger baade Skalle Søer, som hosstaaende Oversigt 
og Brasen paa Sivstubbene paa 1-2 udviser. Tallet i Pl;1ranthes an-
Meters Dybde; i Arresø leges der giver den Størrelse, i hvilken 
paa Plantevæksten i faa Centime- ca. 50 pCt. af Fiskene deltager i 
ters Dybde. For saa vidt er der Legen. 
god Mulighed for Krydsning, 

II 
Furesø Arresø nrassø A 1 rrdnrl,,, Lyngsø Fladesø 

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

Skalle t* 9(10)-24 cm 7(8)-13 10(10)-16 -16 ? -24 

W* cm 9(10)-18 12(13)-36 -33 'l -26 

Brasen .L 31(36)-57 cm 16-30 22(g2)-47 ? ? ? I 

lJ 35(40)--58 cm 18-38 21(24)-48 ? ? ? 

• Tegnet betyder Han- og ** Rnnfisk. 
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Der er tydeligvis større Forskel 
paa Legefiskenes Størrelse hos de 
to Arter i Furesø end i Arresø og 
Brassø, men det er dog næppe ri
meligt, at dette Forhold har afgø
ren de Indflydelse. 

ji Furesø Arresø 

Skalle t °io l; 36 0io I • 40 % 

'I ,,--~---

BI'asen t H/O 49 Ufo 47 Gio 

nerne af Skalle hliver lanc;t støne 
t'nrl HflnnonJe - ikke noget nøj
agtigt Udtryk for Forholdet mellem 
Antallet af Legefisk af de to Køn; 
drr der fanges fle5t af de stølTe 
Fisk, er der i Virkeligheden flere 
Hunskaller, end Oversi~ten angiver. 

Man kan ikke se bort fra, at dlll' 
el' en særlig Chance for Krydsning, 
hvor Legen foregaar i strømmende 
Vand. Her vil Mælken kunne blive 
skyllet ned fra et legende Brasen
par og befrugte Rognen f!,l!. en gy
den de Skallo. Ret lang Tid er 
Mælken ikke befrugtningsdygtig; d, 
20. Ylaj 1920 maalte jeg, at Bra
senspermatozoernes Bevægelse var 
aftagende 30 Seknnder efter Vand
tilsætningen, 60 Sekunder efter 
denne var Bevægelsen BI'ag, og ef
tel' endnu et JiIiouls Forløb VIII' den 
ophørt. Hvad der uvilkaarlig, har 
bibragt mig [ndtrykket af, at det 
strømmende Vand kan have Betyd
ning i den Forbindelse, er den Om
stændighed, at de i Arresø fundne 
Bastarder alle blev taget i Mun
dingen af Pølaa, skønt der kun blev 
taget en ringe Part af de under
søgte Fisk paa dette Sted; men da 

I 

Nogen paafaldende Mangel eller 
Overflod paa Hanner synes ikke at 
findes noget af Steddrne. De i 
Oversigtstabellen angivne Procent
tal for Hannerne referer sig til den 
samlede Fangst og er - da Hun-

Erassø Almindsø Lyngsø Fladesø 

29 Q/o 47 % 

53 Ofo % 

Individerne var adskillige Aar gamle, 
forudsætter det, at Fiskene er me
get stationære og ikke spredes ud 
over Søen fra det Sted, hvor de 
klækkedes. 

Da det er paavist, at Krydsbe
frugtning snarest kan finde Sted, 
naar Æggene er svækkede, f. Eks. 
ved at være overmodne, er der maa
ske særlig Grund til at antage, at 
Bastarderne skyldes saadanne Hun
ner som man af og til træffer, som 
Maaneder efter Legetidens normale 
Afslutniilg ga::tr rundt fyldte med 
Rogn (formodentlig forsinkede i 
Udviklingen p, GI', af Sygdom), og 
som ,nu har svært ved at finde Han
fisk af samme Art, som ikke hal' 
leget. 

Det skal endelig anføres, hvad 
der er at tilføje til det i Danmarks 
Fauna angi me. 

(Fortsættes ), 
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Beretning om Fersk
vandsfiskeriet 1922. 

Udarbejdet af Fiskeriinspektør, Ma
giste1' Løfting. 

. Klækning og Udsætning fri 
Vande 

A. Laksefisk. 

Klækkevirksomheden synes i 19:22 
omtrent at være drevet i samme 
Omfang, 80m i de nærmest fore
gaaende Aar, og som sæd vanlig har 
Hn stor Del af den haft l<:ksporten 
af 0jneæg til l\Iafl1. 
. I den nedenstaaende SamnJen-

Hav- Sø-
ørred ørred 

stilling over Virksomheden er kun 
medtaget Resultaterne fra de Klæk
keanstalter, som i Hl!)vedsagen har 
klækket Hognen for at faa Yngel 
og Sættefisk til 1..: dsætning i fri 
Vande eller til den videre Opdræt
ning til Portionsfisk i Damme in
denfor Landets Grænser. I disse 
Klækkeanstalter, af hvilke følgende 
liggerijylland, Frøjk, Viborg, Claus
holm, L~sbro, Edslev, Bertelslund, 
IIøjenkæl', Aakærsdal og Jedsted 
Mølle, medens Brahetrolleborg, Græ
se Mølle, Prøvegaarden, Rønne og 
SluAegaarrl ligger paa ()erne, er' 
eftpl' de indsendte BeTf'tllinger ble
\'\'1, klækket; 

Bæk- Hegnhue- Kilde-
ørred ørred ørred Helt 

I Jylland ... 2,4til,00O 120,000 4~{;,00O 1,337.000 467,000 1,050,000 
Paa Fyn, Sjælland og 

Bornholm. 2,097,000 2~,OOO D72,00O 

laU i ovennævnte An-
stalter . . .. 4,558,000 120,000 448,000 2,109,000 4G 7,000 1,050,000 

Af de her fol' Klækningen af Hav
ørred, Regnbueørred og Kildeørred 
opførte Antal er dog henholdsvis 
ca. ao Ofo, 60 og 40 % ekspor
terede allerede som 0jneæg. En 
Del af den i de oVennævllte Anstal
ter klækkede Yngel var beregnet 
til Opdrætning i Damme til Porti
onsfisk, hvoraf der stadig finder no
gen Eksport Sted, særlig til Fran
krig og Sclnveiz. 

Fra Frøjk udsattes af Havørred 
foruden 25,000 Stkr. Yngel og 

40,000 8tkr. halvaal's Sættefisk i 
0rredforsøgsvundet LillpU1Wll 
::>0,000 Stkr. Yngel og 35,000 Stkr. 
halvaars Sættersk i Tilløb til Nis
sum Fjord. Endvidere 320,000 Stk. 
Yngel j Skive-Karup Aa. Fra samme 
Anstalt udsattes tillige i Tilløbene 

til de vestjydske Fjol'de 68,000 Stk. 
Bækørredyngel og ca. 1,000,000 Stk. 
Helt yngel. 

Fra Viborg Fi8keriselskabs Klæk
kf.anstalt leveredes 95,000 Stk. Hav
øl'!'0dyngel til Hjarbalk Fiskerifor-· 
enings Damme \It'd [)jarbæk og Yil k

sund. Fra disse Damme udsatles 
i 1922 ca. 10,000 Stkr. af den hel' 
det foregaaende Aar tilOpdrætniug 
udsatte Yngel. Fra Viborg [{læk
ken.n:,;talt udsattes endvidere 20,000 
Stkr. Yngel i Simested Aa og Ilis
møllebæk og 15,000 Stkr. i Nørreaa 
ved Rindsholm. 

Fiskeriforeningerne for Hobro og 
Mariager Fjorde udsatte i Tilløb til 
Fjorden 78,000 Stk. Havørredynge log 
i Efteraaret fra de forskellige Damme 
ca. 46,000 Stkr. halvaars Sættefisk. 

j 
t 
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Fiskeriforeningen for Skive og 

og Omegn udsatte ca. 6,000 8tkr. 
etaars Havørred i Fjorden fra For-' 
ening(,Ils DanlJue ved Skive. 

Fra Lysbro Klækkeanstalt udsat
tes for TRnge Kraftstation 400,000 
Stkr. Yngel og 30,000 8tk!". halv
aars Sættefisk Rf Havørred i Gu
denaaen. Fra dmlUe Anstalt ud

sattes tillige 50,000 Stkr. Helt yngel 
iHellesø. 

Rander:l Fiskeriforening udsatte 

fm Clausholm ca. 400,000 SIkr. 
Yngpl af Havørred i Allingaa, Ska
der- og' Mygindaa. 

Silkeborg Fiskeriforening lHlsatle 
20,000 Silo', Yngel af S,)0rrcd i 
0r!1!)ø. 

Fra BPl'telslund leveredes 45,000 
8th. Yngel af Søorred og ;\000 
Stkr. Yngel af Havørred til TJdsæt
ning i Ilauslpd Aa. 

Fra Frijsenborg udsattes en Del 
størr'e Ungfisk af Bækørred i Vand
løbet ved Søhyvad. 

I Vejle Sønderaa og Højenbæk 
udsattes 40,000 Stkr. Yngel af Hav

ørred fm Højenkær. 
I Aakær Aa udsattes 12,000 Stkr. 

halvaars Ørred, medens der af Rarte 

Kraft~tation udsattes 150,000 Stkr. 
Yngel af Havøl'red i Kolding-Ne
bel Aa. 

I Varde Aa og Tilløb til samme 
udsattes af Karlsgaar,de [( raftstatioll 

203,000 Stkr. Yngel, hvoraf 60,000 
Stkr. angives at have været Lakse
yngel, medens Resten var Havørred. 

Fra Jedsted Mølle udsattes 5,000 
Stkr. Havørredyngel i Kongeaaen 
og endelig udsattes 50,000 Stkr. 
Yngel af Havørred i Varnæsaa i 
Sundeved. 

Om Udsætning af Ørredyngel i 
fynske Vandløb foreligger ingen Be
retning og fra de sjællandske kun 
faa, nemlig on Udsætning af 32,000 
Stkr. Havørredyngel .. i .Fakse Aa og 
52,000 Stkr. fra Græse Mølle i for
skellige Tilløb til Roskilde Fjord. 

Derimod h:u der :som sæd"anlig 
fundet en fOLhold~vis betydelig Ud
sætning Sted i de b0rllholmske 
Vantle; ligesom i de foregaaende 
Aar kan der her gives en Oversigt 
over det paa Bornholm stedfundne 

. Vekselarbøjde mellem Regulativvan

dene og Øens Inækkeanstalter(Rønne 
og Slusegaard) : 

Bagaa 
lever. Rogn 500,000 
udsat Yngel 350,000 

Mulel>yaa Blykobbcaa Stampen 
125.000 
20,000 

Læsaa 
175,000 

70,000 ' 

Øleaa 
180,000 
80,000 

150,000 350,000 
80,000 1'25.000 

loverd Rogll 
udsat Yngel. 

Gyldensaa 
I :!5,000 
70,000 

Vaseaa 

150,000 
70,000 

Dyndalebæk 
175,000 
70,000 

B. Andrtl Fisk. 

Gedde. I Frøjk klækk,edes 15,000 
Stkr. Yn~el, der udsattes i Stadil 

Fjord. I 3kanderborg Sø ud"attes 
6,000 Stkr. og i Jelssøerne 10,000 
Stkr. Geddeyngel. 

Ved Engestofte klækkedes ca. 

100,000 8th., der udsattes i Maribo 

og Røghøllo Søer. Ve'd Tissø klæk

kedes ca. 200,000 Stkr. hvoraf stør
Ste Parten udsattes i Tis,:;ø, meden!> 
Hesten solgtel< til Udsætning i an
dre Søer, satlledes 5,000 Stkr. i 

Søndenw, 5,000 Stkr. i Bur Sø, 

10,000 Stkr. i Furesø og 6,000 Stkr. 
i Haraldstedsø. 
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Aal. I Bygholm og Vesløse Vej

ler angives at være udsat ca. 500,000 

Stkr. Yngel, i Klejtrup Sø ca. 120 
kg Undermaalsaal, i Vindt Mølle 

Sø 20,000 Stkr. Yngel, i Viborg 
Søerne 50,000 Stkr., i Stallerup m. 

fl. Søer ved Hade Kraftstation 

50,000 Stkr. og i Jelssøerne 10,000 
Stkr. Yngel. Om· Udsætning af 

Aaleyngel i sjællandske Vande fOl'e

liggPl' dur følgende l\1eddelebe~: I 

Arre Sø 100,000 Stkr., i Lamme~ior
den fJO,OOO Stkr., i Esrom Sø 30,000 

Stkr., i Gyrstinge Sø 20,000 Stkr., 
i Vandene ved Skjoldnresholm50,OOO 

Stkr., i Søthorup So 5,000 8th. Ol' 

ved Killllllerslev Mølle l(),(JUO SIkr 

Sandart. Bw·tset fra en Udsæt· 
ning af' 1,000 Stkr. Sanual'tyngel, 
som det i 1 \)22 lykkedes Silk(,bol'g 

Fi~keriforening at faa foretaget i 
Silkeborg Søerne, foreligger der 

ikke Meddelelser om Udsl:etning· af 
denne Art, llkønt der fra flere Ste

der har været Øntlker fremme om 
at faa Yngel eller Rogn til Udsæt

mng. Da Sandarten imidiertid er 

slaaet ganske godt an og har for

meret sig i flere af de Søer, hvori 
den i Løbet af de SCIlPre Aar er 

blevet indplantet, kan det uden 

Tvivl nok laue sig gøre hel' fra 

Landet at tilfredsstiJle Efterspørgs

len i de kommende Aar, formentlig 
bed3t ved L~vering af befrugtet 
Rogn, 

Det i 1919 paabegyndte Fol'tJØg 

med Ørred i Lilleaaen er hlevet 

fortsat som i de foregaaellde Aar 
med Udsætning af Yngel og Sæt

tefisk i Aaen og dens Tilløb oven

for Ny Mølle, Opnotering og Maa

Ung af alle nedad mod Havet van

drende Ungfisk ved selve Ny Mølle 

i Foraaret 1922 hal' været paafal-

dende mindre end i dt·t foregaaende 
Foraa!' ; deL kau maaske tilskrives 

det i Beretningen for 1921 omtalte 
Dællll1ingsbrud i Vinteren 19~1 

hvorved en De] af Sættefiskene mu
ligvis kan være undvegne. Der 

har i Sommeren 1922 vist sig unge 
opadgaaende Ørred i Aaens nedre 
Løb. Da saadant ellers ikke har 

været Tilfældet i dtl senere Aur, 

drejer det sig muligvis her om Til

bfigevenden til Lilleaa af Fisk, der 
er udrandrede fra Vandløbet i de 
nærmest foregaaende Aar, og i saa 

Fald om pn Virkn af FOI'sogs

ind pl anI ni !lgl'run. 
Der 1.;\1' i A~lreb Lob \'ft'ret ydpt 

Stnts"kovvæsend Bi'll.nnd H'd det 
paa Køtld('bo Distrikt :mstilJede For

søg med Karpe- og SuJeravl i der

værende Skovdamme, I Efteraal'et 

1922 bortsolgtes h erfra en Del Kar
per, Suder og Gedder, medens et 

Antal mindre Suder og nogle Lege
Karper overførtes til Vinterdam. 

Undersøgelserne af vore ferske 

Vandes Fiskeriforhold fortsatte!! ef

ter den hidtil fulgte Plan. Arresø 
blev undersøgt den 24. April-25, 

Maj. En Del af Sommertiden an-
. vendtes i Silkeborgsøom raadet og 

ved Ski\'e K:HUP Aa til fOr/søgsvi8 

at tilvebringe Oplysninger om di~sn 

Olllraader8 Natur- og Fiske!'iforhold, 
et Arbejde, der skulde indgaa som 

første Led i e·n paatænkt Indsam
ling af tilsvarende kortftlttede Op

lysninger i Oversigt~forlll over vore 

VaniJløb og Søer. 

I Efteraaret udsendtes Reretning 
Il (C. V. Otterstrøm: Heltling (Co

l'egonus albula 1,.) og Helt (Core

gonus lavaretus Lo) i Danmark). 

Der har i 1922 igen vist sig for

skellige Tilfælde af omfattende Dø
delighed af Fiskene, blandt andet 
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i Esrom Sø samt i Lammefjords8øen. 
I Forsommeren angrebes navnlig 

Esrom-Søes Geddebestand, medens 
det senere paa Sommeren særlig 
var Horker, Aborrer, samt i mindre 
Grad Skaller, Brasen og Aal, der 
gik til Grunde. Epidemien blandt 
Gedderne i Foraaret synes at have 
haft noget lignende Karakter som 
den, der i de senere Aar har vist 
sig i flere andre nordsjællandske 
Søers Gedde- og Aborrebestande 
og som mu!igvis skyldes I{nJbse
pestens Bakterier, eller en beslæg
tet Bakterieform. Aarsagen til den 
større Dødelighed senere paa Som
meren i samme Sø har maaske og
saa været en storstilet Bakteriein
fektion, idet særlig Rovfisken synes 
at være ramt, men muligvis skyldes 
Dødeligheden ogsaa Angreb af for
skellige Iktelarver ; saadanne fand
tes i mange af de døde eller an
grebne Fisk. Søen besøgtes den 
13. September, men noget afgørende 
om Sygdomsaarsagen kunde ikke 
oplyses. 

r Lammefjordssøen var Sygdoms
aarsagen en ganske anden. Her 
fiskes der aarligt en Del Karper i 
disses Legetid, der i denne lav
vandede, hurtigt opvarmede Sø sæd
vanligt indtræffer meget tidligt, i 
Almindelighed i Begyndelsen af Maj. 
r Maj-Juni døde imidlertid et ret 
betydeligt Parti Karper navnlig un
der Opbevaringen i Hyttefade. I 
den Anledning undersøgtes Forhol
dene her den 20.-22. Juni. Det 
viste sig, at Aarsagen til dette be
tydelige Tab sandsynligvis maatte 
søges i den Omstændighed, at man 
i 1921 hAvde sænket Vandstanden 
i Søen ekstraordinært ved Udpump
ning, hvorved Dyre- og Plantelivet 
var bleven dræbt paa et betydeligt 

Areal, navnlig i den fladvandede 
Vestende ; herved opstod der i For
aaret 1922 Forraadnelse med bety
delig Svovlbrinteudvikling i Bunden. 
Kal'perne stod inde over den sunde 
Bund, men blev efter Fangsten an
bragt for Opbevaring i den forure
nede Del af Søen og døde her an
tagelig af Svovlbrinteforgiftning. 

En .Fiskefærd i A ursund. 
Af A. F. L. 

(Ur Jæg.- og Fiskerif. T.) 

DeL var den 3. August om Efter
middagen med Sydvestvind og ,Sol
glimt over Vandet. En Baad glider 
ud fra Bugten og styrer· vestover 
langs Landet, det er en Dragfiskera 
som er ude, at dømme efter den 
Maade de ror paa, idet de følger 
Breddens bugtede Linie. 

r Baaden sidder to Karle og en 
Dreng, det er N. og hans Søn !lamt 
D., som er ude at friste Fiskelyk
ken. Drengen sidder ved Aarene, 
han er vandt til den Slags Roning. 
"I FormiddagsfikJegenogtyve Styk
ker", siger han til D., som ogsaa 
har været ude i samme Ærinde uden 
at faa et Nap og derfor sidder og 
er i daarligt Humør. Det er ogsua 
~ærmest Fluefiskeri, som han be
tragte r so m sin S peci ali tet. "J a, 
for min Skyld kan de godt komme", 
lyder Svaret en Stund efter, da 
baade N. og han har fauet sine med 
let Synk forsynede Draglinier ud. 

Men det gaar trægt med at faa 
Bid, vi skal derfor benytte Lejlig
heden til at efterse de forskellige 
Fiskeredskabor nærmere. 

N. satte et langstrakt Sølvblad 
med laksrød Rand og Tværstriber 
paa. Han kendte Vandet fra tid .. 
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ligere Aars Blinkfiskeri (Dragfiske). 
"Denne Blink ligner i Vandet Hød
yngel i en forhavsende Grad", siger 
han, og Resultatet af hans første 
ForAøg tyder ogsaa herpaa. D. sæt
ter derfor ogsaa en noget lignende 
Blink paa sin Line og lader den gaa 
til Havs. Den vejer over l Skålpund. 
D. Blink har dog en mere blodrød 
Rand og har ingen Tværstriber. 
Denne Blink er kendt mange Ste
der, som god til at fange Ørred 
paa, men Røddingen synes ikke at 
have Lyst til at hugge paa hverken 
det ene eller det andet, dertil ken
der den sin Yng('} altfor godt. 

Der findes ogsaa to Fluestænger 
i Baaden. N. har en let 10 Fods 
Sptitcane, passenile fOL' FJuekast i 
stille Vejr. Den ligger nu med sin 
solide ~etalrulle ubenyttet foran i 
Baaden. D.s Stang ligger ude med 
en stor "Dorgefluga" paa lang Line. 
Stangen giver lidt efter for Linens 
Træk gennem Vandet. Det er ikke 
stort tykkere end det førstnævnte 
og af samme Længde, men de tætte 
og stærke Surringer forraade dets 
.betydelige Styrke. Denne sidste er 
bestemt 'for noget haardere Vejr og 
kan kastes langt, men fordrer paa 
den anden Side en let Haand og 
Prescion i Kastet. Rullen er en 
Laksrulle af Træ, aabeB paa den 
ene Side, en af disse Runer, som 
er meget lette at kontrollere. Da 
D. nu tager Aarene giver han for 
hver Hændolse N. nogle Anvisnin
ger vedrørende Rullens Haandtering 
og Fordele, ikko anende hvad Af
tenen skulde bringe i denne Hen~ 
seende. -

Forøvrigt kunde D. have sparet 
sig alle sine Bemærkninger, thi jl'i
sken rørte hverken hans Flue eller 
Blink. 

Derimod varede det ikke længe 
før der var Bid paa N.s Blink og 
denne Gang med et Spring over 
Vandets OverHade. Ørred mente 
alle, saa Overraskelsen var stor, da 
det alligevel viste sig at være en 
Rødding pall. et Par SkaftIpund, som 
havde haft kannibaliske Tilbøjellg
heder og som N. en Stund efter fik 
i sin Ketser. I<~n Høddinggrund i 
Nærheden blev siden hjemsøgt, men 
uden videre Resultat, dette paa 
Grund af den høje Vandstand op~ 
lyste N., thi eIler~ havde her sik
kert været Fisk at faa. 

Vinden rejste sig nu noget og 
drejede sig samtidig mere mod Nord, 
I Baaden enedes man om at lægge 
til Land og prøve Fluefiskeriet i 
Glaamaa. De tyndesto Liner og 
SmaaHuor blev derfor sat paa. 

Himlen mørknede og Vinden blev 
stadig st'ærkere. N. og hans Søn 
søgte derfor ned til de lunere Ste
der medens D. først vilde prøve et 
af de øverste, før Blæsten fik rig
tig Magt. 

Han hoppede fra Sten til Sten og 
naaede til Slutning en, som laa helt 
ud mod Dybet - lidt vaad blev 
han vel, men det hører sig jo til. 
Han havde en Del Besvær med at 
faa anbragtKetseren pall. nogle Stene 
tæt ved sig, saa han havde den in~ 
den for Rækkevidde. Saa begyndte 
han at gøre sine Kast mod Vandet, 
halvt Nordstrøms. Den stive Stang 
gjorde sin Skyldighed og efter faa 
Minutters Forløb er der Nap. Stan
gen bøjer sig, og Rullen surrer, 
medens Fisken søger mod Dybet. 
Der staar den stille et Par Minut
ter, D. faar næppe Tid til at ven
de Stangen, saa at Hullen kommer 
op, samtidig søger han at faa bedre 
Fodfæste paa Stenen, dette er san-
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delig en ret vanskelig Situation -
jo Ketseren ligger paa sin Plads. 
Saa begyndte Fisken at løbe ud, 
saa det synger i Rullen, thi den 
har nu forstaaet at der findes en 
Line i Fluen, noget der ikke er 
hændt den i mange Aar. Han skæ
rer Vandet opad og nedad med for
øget Fart. - D. forstaar Situatio
nen, men han haaber paa Sejren 
med sin 75 Meter lange Line, men 
Fisken ligger tungt paa, som en 
Laks, og D. kaster et ængsteligt 

Blik paa sin tynde Slutline (reed 
loop cast). I venstre Tommelfinger, 
som let trykkes mod Linen, har 
han mæt'ket det første Mærke paa 
Linen, som farer ud mtld vild Hast 

30 Meter Line Ilde. 

(Fortsættes). 
lFn'ln Skog oell SjØ), 

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

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

leveres mest fiskedygtige og billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til . .\al, Gedder, Karper og Suder. 

~ættegarn og Toggergarn 
til Ørred, Gedder, Brasen, KarpeJ', Suder og Aborre. 8 

Ketschere 
til alt Brugs- og Lystfiskeri 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
Sætlegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. 
N. t'asRllvej 13'7 . I •. BINDSLEV. København 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 v e r t S a I g 

Salomon & Sons, 
24, Finch Stre~t, 

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 købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sælgerens nærmeste Jernbanestation. 

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

8jneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
, sælges. 

dJ/~!ld8K fi)amKullur. 
Telegr.-Adr.: 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. I:Iansen & P. Jørgenllen, 
Lunderskov, 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Adr'. 
Lunderskov 4,8. 

Lejrskov 16, 

Lax • ørreder. Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og afregnes nled højeste Uagspr18. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n 8 e n, 
Fiskeeksl)Ort~ Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyder prinla Bjneæg, 'Tngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
o~ 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 iSor .. I10gtrykkeri (Aktieselskab) ved RaSl1lUsSen Krollh. 
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En Fiskefmrd i Aursund. 
Af A. F. L. 

(Sluttet). 

Vi forlod D, da han kæmpende 
med sin store Fisk allerede havde 
30 Meter Line ude. Vi genser ham 
haardt bremsende tiltro d s for de 
svage Grej~r, og han øger Tomme
Jens Tryk mod Linen. Kort deref
ter passerer næste Mærke under 
Tommelen, saa han har kun 20 Me
ter tilbage af Linen, men han ,"over 
ikke at forøge Trykket, gid Fisken' 
dog snart vilde standse. - Heldig
vis ved 65 Meter pall. Linen stand
sede han. Bare den nu ikke sæt
ter sig fast bagved Stenen derhenne 
ved Siden. 

U. hæver Stangen med Armene 
strakt over Hovedet og forsøger at 
tage Line ind uden at give Fisken 
et Øjebliks Ro. Det lykkes; lang
somt faar han den op til den halve 

I 

Linelængde. - Da vendte Fisken 
igen, og sall. gaar det nedad saa 
Rullen suser af Raseri. Saa pall. 
en Gang bliver det stille, skønt han 
kan mærke Linen løbe ud under 
den bremsende Tommelfinger. Jeg 
har vel rørt ved Stopperen, sall. 
den er sunket tilbage, tænker D. 
Han vender Rullen, saa at Stoppe
ren bliver synlig. Plump, der lig
ger Rullen i Vandet, stadig løbende 
rundt paa Grund af, at Linen lø
ber ud. Ha, sall. skal da - med 
Lynets Fart griber han den flydende 
Rulle og sætter den pall. sin Plads. 

Under denne Manøvre har hans 
venstre Haand holdt Stangen spændt 
og bremset Linen med Tommelfin
geren nnder Stangens nedre Kant. 
N all. - nu standsede Fisken, og D. 
begynder at tage Line ind paa sin 
defekte Rulle. 

Det gik ogsl\a paa denne l\faade, 
men Møtriken var borte, saa Rul
len maatte presses med den højro 
Haand mod den venstre, for at den 
ikke skulde faa en forkert Stilling. 

For første Gang i sit Liv indsaa 
D., at ogsaa en mindre Fisk havde 
kunnet gøre det, thi endnu staar 
han ved Batalj ens Begyndelse, og ved 
at betragte den defekte Rulle fin-i 
der han, at Ohancerne mest er 
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Fiskens Favør. Han hegynder at 
spejde efter mulige Forbundsfæller, 

At tage Tiden til Hjælp er hans 
næste Tanke. - "Den er paa min 
Side, naar jeg kun kan holde Ba
lancen". Han mærker Suget af Strøm
men, medens han staar paa Stenen 
med bøjede Knæ, som en gammel 
Skipper. Nu har han faaet Fisken 
opad, til en Afstand af 30 Meter. 
Men saa gaar den sin Vej igen. 

Det er disse Hurtigture som gør 
ham bekymret, nu, da han maa 
bremse med Tommelfingeren. Saa 
vinder han ind igen, medens hans 
Tanker vandrer til N., som er ne
denfor, og han spekulerer paa, om 
han ikke snart kan se ham. Jo, 
der nede staar han, men med Ryg
gen til. Bare han vilde vende 
sig, men hans Dreng maatte jo og
saa være der. Han vilde foreøge at 
signalisere. 

Et Øjeblik staar Fisken stille paa 
20 Meter Line. D. tager Hatten 
af Hovedet og vinker med den til 
N., men desværre ikke alene til 
ham; thi ogsaa Fisken ser Signa
let, rykker til og saa gaar det ned
over igen. Plump, der ligger Rul
len atter i Vandet. -- Hatten kom
mer paa Hovedet, Rullen fiskes op 
og sættes i en Fart paa sin Plads 
igen. 

Saa gaar der et Kvarter, saa en 
halv Time under stadigt Arbejde. 
Da N. nu bevæger sig, forsøger D. 
endnu en Gang at vække hans Op
mærksomhed, men dtlt har kun til 
Følge, at han atter maa fiske sin 
Rulle op af Vandet. N. ses ikke 
mere, han er rimeligvis gaaet nedad 
Strømmen. 

D. gør sig da fortrolig med den 
Tanke uden Assistent ,at faa Fisken 
op, og træffer sine Forberedelser 

derefter. Han stikker Ketseren ned 
i Vandet, saa at den staaI' vertikalt 
mad Skaf ten den hvilende mod Ste
nen han staar paa. Paa Pladsen 
nedenfor Stenen vil han nu forsøge 
om Fisken lader sig tage i Ketsa
ren. Men endnu er der et godt 
Stykke dertil. 

Forsøget med Udtrætningen gaar 
imidlertid sin Gang. Og det Iler 
ud til, at Fiskens Modstand er ved 
at brydes. - Men intet Glimt ses 
af Fisken endnu, hvorfor den sik
kert er faRt paa Endekrogen, som 
D~ formodede. Nu slaar Fisken en
delig et Slag, og en vældig Karl 
visel' sig i Vandskotpen. -- Omtrent 
40 Minutter har Kampen varet, men 
af god Grund maatt6 D. lade være 
at se paa sit Ur. - Ruskningerne 
blev nu mindre voldsomme. Ikke 
mere end 25 Meter Line' et' ude. 
Endelig bliver Fisken synHg. Un
dertiden viser den sig i Vandover
fladen, saa hele Rygfinnen er syn
lig. 3 kg, tænker D. - Paa hans 
Laksestang mærkes en saadan Fisk 
ikke meget. - Saa mærker han, 
at han har sin Pibe i den ene Mund
vig. I et roligt Øjeblik stopper 
han den ned i Lommen. 

Det staar klart for ham at det 
vanskeligste bliver st faa den i 
Ketseren. Derfor vil han grundig 
trætte sit prægtige Bytte, og naar 
Øjeblikket kommer, da det skal ta
ges med Ketseren, skal han være 
rask i Vendingen, det faar saa gaa, 
som det kan. 

Snart er der gaaet en Time. Han 
skælver af Spænding, og Fiskens 
Kast er nu ikke længere end 5 Me
ter, Saa faar han pludselig øje 
paa den i Kanten af det dybe Vand, 
den følger med uden at gøre Mod
stand og glider ned i en meterdyb 
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Grube, medens Fiskeren bukker sig 
ned, for at gøre sig saa lilje som 
mulig; sall. vender han med Stan
gen Fisken mod sig, den glider jævnt 
hen mod Ketseren. D. vinder ind 
paa Linen, Endeknuden passerer 
Spidsen og Stangen føres lang
somt over i sin vertikale Stilling, saa 
den lukker bagved. Fisken stud
ser da den staar 1/2 Meter fra Ket
sp,ren og ser ned i den, men for 
sent. D. har ført Ketseren frem
og opad samtidig med at han rej
ser sig. Hans Glæde da han mær
ker Fisken sprælle i Ketseren er 
ubeskrivelig. - Plump, hvad var 
det? Aa, ikke andet end Rullen, 
men denne Gang roterer den ikke. 
Han flytter Ketsaren over i venstre 
Haand,og med Stangen i den højre 
vader han træt og forsigtig i Land, 
medens Fisken slaar nogle Slag i 
Ket,seren. 

Vel kommen til Land kaster han 
sig ned i GræseL Fiskens Hoved 
stikker ud gennem Nettet, i hvilket 
nogle Masker er sprunget af. Den 
lillA "Hardys favorit" sidder der, lidt 
fra Mundvinkeje? med Krogen un
der det ydre Kæbeben. Fluen løs
ner sig af sig selv under Fiskens 
Kast, da Presningen nu er hørt op. 
D. tager en Sten og giver Fisken 
et velrettet Slag i Hovedet; det 
var tilstrækkeligt. Den ligger urør
ligt. Selv kaster han sig ned, saa 
lang han er, ogsaa han ligger urør
lig med Hovedet hvilende pall. den 
ene Arm og ser paa Fisken, længe. 

Den sidste Times Oplevelser har 
taget paa Kræfterne mere end han 
havde tænkt sig, ,da han glad og 
let hoppede over til den usikre Sten. 
Det var længe siden,' synes han. 
Han døser. Kendte, kære Hændel
ser fra hans Fisketure dykke op, 

alle paa Baggrund af kendte Elve 
eller Søer. Der er Far og Broder 
J. oppe ved V.-Aallen, der er B. 
oppe ved M.-Elven, der har vi J. 
vadende i T.-Elven og til sidst har 
vi "Gubben" - Mesteren, som in
gen kan overgaa, han som lærte D'. 
at tro paa FiskeJykken, en Tro, 
som i Dag fik bestaa sin Prøve. 
Men op igen, dette skal ikke blive 

, den sidste Fisk idag l 
Et Kvarter senere ryger en lille 

Ild paa et lunt Sted nede ved El
ven. N. sysler med Kaffekande, 
hans Søn samler Brænde, men D. 
har tændt sin Pibe og hviler sig. 
Men han er endnu træt og nervøs. 
Paa de to andres Opfordring de
monstrerer han de forskellige Op
levelser under Bataljen. 

N. har ikke bemærket, hvad. der 
foregik ovenfor ham, thi han havde 
været optaget af sit eget Fiskeri. 
Drengen' havde nok set, at D. stod 
i samme Stilling hele Tiden, men 
det havde ikke vakt nogen større 
Interesse fra hans Side. N. havde 
kæmpet med en mindre Ørred, og 
samtykkede gerne i at alle drog 
op til det Sted, hvor D. havde ta
get Storørreden. 

Sall, kogte man Kafle, og alle 
spiste, medens den klarede. Bag
efter blev det dens Tur, derpall, fik 
man sig en Genever og til Slut en 
en Pibe Tobak. Ve!befindenet ind
fandt sig. En af Mændene be
gyndte at nynne: "Bor jeg paa det 
høje Fjeld". Valget af denne Sang 
beroede ganske vist paa en Tilfæl· 
dighed, lllen sikkert er det dog, at 
der findes mange Guldkorn i den. 
Piberne er udrøgne, og saa gaar 
Turen op til D.s Fiskeplads. Lidt 
efter er Grejerne i Virksomhed, 
medens Vinden er ved at dø bort. 
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Efter et Par. Kast slaar en Ørred 
paa et Skaalpund fast paa N.'lI 
brunagtige Flue. Fisken er fornø
jelig, en rigtig Luftst'ljler, som sø
ger at erhverve sig Friheden ved 
stadige Luftspring. Nogle spæn
dende Minutter følger, under hvilke 
N. maatte gøre sit bedste for at 
klare Ærterne, saa tager han den 
selv med Ketseren efterat have af
sia aet D.s Tilbud om Hjælp. Det 
begynder nu at blive mørkt og Taa
gedunster stige op i Vigen. Noget 
senere gaar de tre i Baaden, som 
sagte glide østover. 

I Nord glitrer Vandet endnu som 
en Sølvstribe ind under Land. Stor
ørreden vejede 13 Skaalpund. Den 
var 66 cm lang, en Han af meget 
smuk Form. 

(Från Skog oeh Sjo). 

Ichthyologiske Notitser. 
Ved C. V. Otterstrøm. 

(Sluttes). 

Brasenskalle (Abramis brama 
L. X Leuciscus rutilus L.) 

Denne Bastard, der i' Forvejen 
opgaves taget paa fem forskellige 
Lokaliteter hos os, hal' jeg yderli
gere taget følgende Steder: 

Arresø, Mundingen af Polaa, Ruse, 
d. 5/6 22, l Brasenskalle, [J , 
14 cm. G. 20 (J: Gatfin
nen hal' 20 Straaler). Lig
ner i Farve og Skæl en 
Skalle, i Form mest en Bra
sen. 

Brassø, udfor Ulvehoved, Aalehaand
vaad, d. 1~ /9 18, 1 Brasen
skalle, 20 cm. G. 18. Si
delinien i den tiende Skæl
række fra R. 15 Skælræk-

ker mellem R. og Bu. For
ryg uden skælfri Midtstribe, 
llIen saadan findes mellem 
Bu. og Gattet. Farveskild
ringen i Danmarks Fauna 
passer med Vedtagelse af, 
at saavel de farvede Finner 
som Halefinnen er svagt 
rødlige. 

Almindsø, Aalehaandvaad, d. 2'/918, 
1 Brasenskalle, 15 cm, 37 g. 

Lyngsø, Aalehaandvaad, d. 9/6 20, l 
. Brasenskalle, +,18 cm, G. 29 

Silkeborg Langsø. Fiakeriejer ErI'
boe, Lysbro, har set Brasen
skallen her. 

Fladesø, Nordsiden, Ruser d. tl/. 21, 
2 Brasenskaller. 
a) 29 cm, 265 g. G.2 (ru
dimentære) + 17 = 19. 
b) 22 cm, 100 g. G.2(ru
dimentære) + 17 = 19. 

Fladesø, N. for Roddenbjerggaard, 
Aalehaandvaad, d. 62/7 '21, 
1 Brasenskalle, 11 cm. 

I Arresø og Fladesø er Fliren 
(Abramis blicca Bloch) ikkepaa
vist, og det er ~laaledes udelukket, 
at der kan væt'e Tale om Flireskal
ler. I de andre af de ovennævnte 
Søer findes Fliren, men intet tyder 
paa, at de fiskede Bastarder ikke 
skulde være Brasenskaller. 

Løjeskalle (Aspiu8 alburnus 
L. X Leuciscusrutilus L.). 

Løjeskallen var for faa Aar si
den ikke kendt her i Landet, og 
fra VdIandet kendtes kun to Eks
emplarer (et engelsk og et tysk) 
[Vogt & Hofer, 1909]. Nu kende~ 
6 danske Individer. og Bastarden 
er visse Steder Fiskerne velbekendt. 
A. C. Johansen og Løfting [1918, 
S. 463J nævner, at der d. 22/, 14 
fangedes 2 Eksemplarer i Aalegaar-
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den ved Resenbro (Gudenaa) [J , 
1'48 mm; [] , 140 mm), og at der 
toges ,et i Sildehundgarn tæt uden
for Udbyhøj ({{anders Fjord d. 21/ 5) 

14 (11~ mm). De giver tillige Be
skrivelser og Figurer af Fiskene. 

Naa,r de tilføjer, at Bastarderne 
flere Gange er fundet i Udlandet, 
og at den rimeligvis er identisk 
med Feddersens "HvidskalJe" (som 
han mente var Spirlinus bipuncta
tus [1b70, S. 91), kan jeg ikke være 
enig med dem, idet Bastarden kun 
synes fundet to Gange tidligere, og 
idet Svælgknoglerne af Fedderens 
"Ilvidskalle" synes mig a~ være af 
en BrasenbastaJ'd, saaledes som jeg 
allerede har bemærket i Danmarks 
Fauna [1914, S. 27\:1]. - Selv har 
jeg taget Løjesk911en 3 Gange: 

Arresø, Mundingen af Pølall, Ruse 
d. 5/522, 1 Løjeskalle. LJ , 
12 cm. G. 16. Bu. lidt 
længere frt\mme end R. 

Borresø, ved Mundingen af Milling
bæk, Vaad, d. 17/6 19, 1 
Løjesk alle, t, 15 cm. R. 
11, G. 17. Venstre 
ben med 6 Tænder i een 
Hække, nærmest som Skal
lens, men desuden Antyd
ning af en lille Tand i en 
ydre Række. Kropfarve som 
en Løje; Iris oventil mes
singgul, npdentil sølvhvid; 
Br. og Hu. gulligl~. Gik 
Hammen med legemodne 
Løjer. - Allerede tidligere 
havde Fisker Bjørnholt for
talt mig, at der jævnlig 
træffes Bastarder mellem 
Løje og Skalle sammen med 
de legende "Millinger Løjer. 

Borresø, noget nedenfor Ulvenæs, 
Ruse,_d. 9/s 20, 1 Løjeakalle, 

[J, 17 cm, 38 g. G. 17. 
Venstre Sidelinje 45 Skæl. 
Kropfarve n~rmest som en 
Skalle; Finner blegere end 
Skallens, navnlig Bu. og G. 
iøjnefaldende, da de kun er 
svagt gulrøde, næsten ufar
vede. Fisken synes at skulle 
lege. 

Silkeborg Langsø. Fi~keriejer Err
boe har her set Løjeskallen. 

Rudskalleflire (LeU(~isc1;.ts erythroph
thalmus L. X Abramis blicca Bloch). 

Et Eksemplar ( 17 cm) af denne 
Bastard toges i 1844 i Handers 
Fjord. Senere er Krydsningen ikke 
bemærket hos os, før A. C. Johan
sen og Løfting [1918, S. 465) iagt
tog to Eksemplarer (23.8 cm, He-
8eobro Aalegaard, a. 22/, 1914 og 
[J ,·28.3 cm, Grund Fjord, d. 27/6 

1916), som de nærmere beskriver. 

Brasenløje (Abramis bram a 
L. X Aspius alburnus L.). 

Denne Bastard er mærkelig nok 
ikke tidligere iagttaget, hverken hos 
os eller i Udiandet. Jeg tog et 16 • 
cm langt Eksemplar (t), i Arresø i 
en Ruse i Mundingen af Tilløbet af 
Pølaa d. 4/5 1922. 

Dens Kropfol'm ligner Løjens, men 
er tydeligt noget højere og mere 
sammentrykt. Munden er opadvendt 
omtrent som Løjens. Svælgtænderne 
sidder i to Rækker med 5 Tænder 
i den indre og 1 Tand i den ydre 
Række (paa det ene Svælgben er 
der i den indre Række kun 3 Tæn
der i Behold, men del' mangler sik
kert 2). Tænderne har ret lang 
Tyggeflade, delvis nied takkede Kan
ter; Spidsen er kroget, og ved dens 
Grund er der paa Tandens Bagside 
et meget tydeligt Hak. Rygfinnen 
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begynder lidt bag Midten af Mellem- Kant mod Kant. Farven var nær
rummet mellem Bugfinnernes Rod mest Bom Brasenernes (disse er i 
og Gatfinnen og ender en Smnle Arresø meget blege); Ryg- og Hale-

. bag Gatfinnens Forende. Halefin- finne havde sorte Spidser, Brystfin
nens Flige er afskaarne parallelt! nerne og Gatfinnen delvis ogsaa. 
med Længdeaksen (ikke Beskadig- At der ikke er Tale om LøjeXFli-
else). re, fremgaar allerede af, at Fliren 
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De bageste Straaler i Ryg- og 
Gatfinne er dobbelse. Skællene 
danner 14 Længderækker mellem 
Rygflnnen og Bugfinnerne. Langs 
Sidelinien er der henholdsvis 54 og 
55 Skæl. Skælkærnen ligger i Skæl
leh forreste Halvdel. Forryggen er 
jævnt afrundet og dækket af Skæl; 
derimod bøjer Skællene ikke Over 
den skarpe Bugkant mellem Bug
finnerne og Gattet, men staar her 

(Abramis blicca Bloch) ikke kendes 
fra Arresø. Brasenløjens Størrelse 
(16 cm) overgaar den Størrelse, Lø
jell naar i Arresø (næppe over 13 
cm(. Dens Alder vll.r ca. 7 ARr. 
Eksemplaret flnde~ nu paa Zoolo
gisk :Museum i København. 

Krydsningerne interessen!!' som 
Regel Fiskerne mp,get, og de læg
ger straks Mærke til dem. Gen
nemgaaende bedømmer de ogaaa 
deres Slægtskah rigtigt, Qg der er 
derfor Gmnd til at nævne nogle af 
de mundtlige ~'JeddeleJ~er. jeg har 
faaet om Forekomsten at Bast:uder . 

Tjele Lnngsø. Fisker Nielsen, d. 
D/n 21. Bastarder mellem 
Brasen og :::3kalle og mel
lem Skalle eg Rudskalle 
\ilenes iagttagne. 

Rødsø, d. ti/n "ll. »H verken" me
nes at være en Krydsning 
meliem Brasen og Skalle og 
er ret almindelig. De me
nes af ligne baade SkflHe 
og Rra~en, og naal' Formen 
el' mest som Brasen, er }<'in
nerne røde. ellers ikke. 
[Delvis Forveksling med 
Abramis blicca?] 

Viborg Søerne. Fiskehandler J. Ohl'. 
Jensen, d. 7/11 21. Bastarder mel

lem Skalle og Brasen er 
ret almindelige [mulig dog· 
Forveksling med Abramis 
blicca, som han mener ikke 
findesJ. 

Mossø. Fisker JORan Sørensen, d. 

i 
J 
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2S/8 22. Kender udmærket 
godt Bastarder, bl. a. ogsas. 
Rudskalle X Brasen, mener 
han. 

Skalle X Rudskalle er hidtil ikke 
beskrevet fra Danmark, men kendes 
fra Tyskland (langtfra hyppig) [Vogt 
u. Hofer, S. 453J, hvorimod den na
turlige Forekomst af Rudskalle XBra
sen næppe er fastslaaflt, men Kryds
n j ngen er kunstig fremstillet [Vogt 
u. Hofer, S. 455]' 

Kommissionen for Hav
ulidersøg'elsers Virksom

hed i 1922--23. 
Ved et Mødf', Rom det iutcl'nati

onale Raad for Haqmdersøgelscr af
holdt i Køhpn 1111.\ n i Sppfem bE'l' 
1922, lykkedes det at 0pllua Enig
hed om et Forslag til pn intemuti
onal Fredning af Rødspætten i Nord
søen. Forslaget gaal' i korte Træk 
ud paa følgende: 

Visl'\I~ Bælter' i dpn sydlige og 
sydøstlig'e Del af Norilsoen, der i 
fremtrædende Grad er Opholdsste
der og Opvækstgrunde for unge Rød
spætter skal være lukket for Fiskeri 
fra Damptravlere og fra Motorfar
tøjer I1f mere end 50 HK. Et in
dre Bælte fra Kystpn til 22 Meters 
Dybde og melhml 52° og 56 Q nord· 
lig Brpdde uMo\' Hollands, Tysk
lands og Jyllands Kyster skal luk
kes hele Aaret for sligt Fisker'. 
Et ydre Bælte fra det indr'e og ud 
til 27 Meters Dybde mellem Hel
goland og 56° n. Br. skal ligeledes 
være lukket for dette Fiskeri und
tagen i ~Iaanederne April, Maj og 
Juni. 

Det internationale Raad anbefa-

ler videre at omplante unge Rød
spætter i større Udstrækning fra 
visse Kystbælter, hvor de staar tæt, 
til Dogger Banke, hvor der ]{Ull er 
en ganske ringe Bestand af Ungfisk, 
og hvor .der synes at være særlig 
gode Betingelser fer deres Opvækst. 
Disse Forslag er nu gennem det 
d anske U <lenrigsministerium tilstil
let de interesserede Landes Ilege
ringer. 

I det forløbne Aar har Undersø
gelsesskibet "Dana" være benyttet 
til Dana-Ekspeditionen fra Finans
ltards Bpgyndelse indtil Il. Juli 
og ved Havundersøgelserne i Far
vandene omkring Danmark i ca. 6 
Uger fra 9. September til 19. Ok
tober 1 !J22, og Motorbaad har været 
anvendt i .ca. 21/2 Malmedfra 22. 
Juni til 4. September. 

'Cndersøgelserne angaaende Rød
spættens Biologi er ført videre. Dr. 
Johansen har givet en Oversigt ovor 
Fluktuationerne i Yngel mængdens 
Hyppighed fra Aar til andet, og Dr. 
Kirstine Smith har givet et Billede 
af, Rødspættebestandens nn værende 
Karakter i den vestlige 0stersø med 
særligt Henblik paa Størrelsen af 
de salgbare Fisk og deres Vækst
forhold. Disse Forhold er behand
lede i følgende Arbejder: 

A. O. Johansen: On the Density 
of the Young Plaice Population in 
the eastern Part of the North Sea 
and Skagerak in pre war years and 
in post war years 

Kirstine Schmidt: lnvestigations 
of Plaice from the western Baltic, 
June 1921-August 1922. 

Undersøgelserne angaaende Sil
dens Racer, Vækst og Vandringer er 
i Aaar~ts Løb blevet fortsatte efter 
det internationale Program. Ved 
Undersøgelser fra "Dana" i Okto-
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ber 1922 er der lagt særlig Vægt 
pall. at konstatere Beliggenheden af 
de vigtigste Ynglepladser for den 
efteraarsgydende Sild i det nordlige 
Kattegat og Skagerak samt de til
grænsede Dele af Nordsøen. 

Forhaand kim være forberedt pall., 
om der er Udsigt til et større el
ler et mindre Udbytte af Blankaals· 
fiskeriet i Efteraarstiden end den 
normale. Om dette Forhold er ud
givet følgende Arbejde: 

J. P. Jacobsen li: A.' C, Johansen: 
On tbe Causes of the Fluctuations 
in the Yield of SOBle of our Fishe-
ries. II. The Eel Fisheries. 

Der er udført biologiske Under
søgelser angaaende forskellige hvir
velløse Dyr, del' direkte eller iudi-

Resultaterne af samtlige danske 
Mærkningsforsøg med Torsk i Far
vandene omkring Danmark i Aarene 
1905-13 er bearbejdet af Magister 
Strubberg, der giver en Oversigt 
over Torskens Vækst ogVandringer 
og over den Procentdel af de mær
kede Fisk. der er indfanget ved 
Mærkningsforsøgene paa forskellige 
Steder i vore Farvande. Forfatte
ren viser, at der er en vis Ensar
tethed i Fluktuationen i Udbyttet 
af Torskefiskerierne i flere af vore 
Farvande, og han fremhæver, at der 
endnu ikke er bragt Klarbed over, 

, rekte 'har økonomisk Betydning, 
saaledes bl. a. om IIesterpjcns, 
Strt'tlldkt'abbens og Svømmekrabbens 
Udbredelse og Hyppighed plla det 
grunde Vand ved Danmarks Kyster. 
Om dette Forhold er udgivet en 
Afhandling af: 

i hvilken Udstrækning Torskebe8tan
den i vort> indre Farvande er ind
født der, og i hvilken Udstrækning 
den fornyes ved Invandring fra Nord
søen og SkIlgerak. Om disse For
hold er udgivet følgende Arbejde: 

A. C. Slubberg: Marking Experi
ments with Cod (Gadus callarias L.) 
in Danish \Vaters 1905-13. 

Spørgsmaalet om Aarsagerne til 
Svingningerne i Udbyttet af Aalefi
skeriet er taget op til Behan.dling af 
Dr. J. P. !scobsen og Dr. Johansen. 
Forfatterne er kommet til dot Re
sultat, at Vægtudbyttet er betyde
ligt større i varme Somre end i kolde 
Somre, og de forklarer dette ved, 
at Aalens Modning fremskyndes ved 
Varmen. Særlig August-Tempera
turen har stor Indflydelse paa Stør
relsen af Udbyttet. De anbefaler, 
at en organiseret Tjeneste faar den I 
Opgave at udsende ugentlige Med-I 
deleiser om Temperaturforboldene i 
Højsommeren, for at Fiskerne pall. 

Erik Jf. Poulsen: On the Frequ
ency and Distribution of Cragon 
vulgaris, Carcinus mænas and POl'
tunus hoJsatus in the Danish coa-
stal waters. 

Overeol:lstemmende med de Afta- ' 
ler, som blev truffpt ved det inter
nationale Jlaads Møde i September 
192~ ar Delegerede fra de delta
gende Lande (Proc. Verb. XXVIII. 
p. 30 og P 42), og efter fOl'udgaa
ende Forh&.udliIJg med de svenske 
Hydrografer er der foretaget Be
stemmelse IIi Tempemhtr, Salthol
dighed og Iltindhold i Bornholmsdy
bet i forskellige Dybder ca. 2 Gange 
om Maaueden siden sidst i Decem
ber 1922. 

End"idere er der samtidig med 
finske og svenske Undersøgelser fo
retaget Strømmaalinger fra Fyrski
bene "Schultz's Grund fra 18. Juli 
til 17. August 1922 og fra "Skt.
gens Rev" fra 4. August til 4. Sep
tember 1922. 

Fra Fyrskibet "Horns Rev" er 
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Strømmaalingerne fortsat fra forrige 
Aar med Observationer hver fjerde 
Time i Dybderne 21/2, 5, ] O, 15, 20 
og 25 .Meter. 

Desuden er Indsamlingen af Vand
prøver og Temperaturmaalinger fra 
Rutedampere fortsat pall. Linierne: 

København-New York, 
Esbjerg-Harvich, 
København-Island; 
København -Grønland. 
I alt er indsamlet ca. 1070 Vand

prøver. E'ra Ringkøbing Fjord er 
i Aarets Løb indsamlet i alt ca. 
300 Vandprøver til Bestemmelse af 
Saltmængden. 

En Laboratorieundersøgelse af 
Kalkmængden i Vand fra forskel
lige danske Søer og Aaer er bragt 
til en Foreløbig Afslutning. 

Paa "Danas" Nordsøtugt i Sep
tem ber 1922 er der i Tilslutning 
til de biologiske Undersøgelser fo
retaget hydrografiske Undel'søgelser 
med Bestemmelse af Temperatur, 
Saltindhold og lJtmængde i Vandet. 

I Laboratoriet er det indsamlede 
Talmateriale bearbejdet, og foruden 
Arbejderne med det indsamlede Ma
teriale har der stadig været arbej
det paa en nærmere Undersøgelse 
af det foreliggende Strømmaalings
materiale. Tillige har der paa flere 
Omraader direkte fundet Samarbej
de Sted mellem den biologiske og 
den hydrografiske Afdeling. 

Paa Dana-Ekspeditionen blev der 
foretaget omfattende Planktonind
samlinger og ligeledes, saa vidt Tid 
og Lejlighed gaves, gjort Undersø
gelser om Burd uver det levende 
Plankton. 

Efter Ekspeditionens Hjemkomst 
er Virksomheden hovedsagelig kon
centreret paa Undersøgelser over 
Sitdens Føde. Hovedarbejdet har 

været mikroskopiske Undersøgelser 
af Maveindholdet af yngre Sild, som 
tilsendtes Laboratoriet fra Esbjerg 
et Par Gange maanedlig i Vinter
halvaaret. Det har derved vist sig, 
at Sildens Føde næsten udelukken
de er de smaa Plankton-Krebsdyr. 
Planktonprøver indsamlede samtidig 
med Sildefangsterne er undersøgte 
til Sammenligning. 

Foruden disse og andre Arbejder 
vedrørendtl Sildens Føde har Labo
ratoriet fortsat forskellige mindre 
Undersøgelser. 

En Afhandling om det dyriske 
Plankton fra Grønland er blevet 
trykt i "Meddelelser om Grønland" : 

P. Jespersen: Dr. Thoriln Wulffs 
Plan kton .Collections in the Waters 
west of Greenland. Metl'l.zoa. 

Endvidere er en af Laboratoriet 
foranlediget, men andetsteds fore
taget Undersøgelse over .Metoden 
til Bestemmelse af Kvælstof-Forbin
delser i Havvandet blevet indleve
ret til det internationale Bureau for 
Havundersøgelser til Trykning i dets 
Pu blikationer. 

Paa Grund af Undersøgelseski
bets Anvendelse til Dana-Ekspedi
tionen i sydligere Dele af Atlanter
ltavet har Kommissionen i Finans
aaret 1922-23 ikke udført Under
søgelser ved Island og Færøerne. 
Derimod er der truffet Aftale med 
Marineministeriet om Foretagelse af 
visse Observa.tioner frå Inspektiolls
skibene til Oplysning om l'orskens 
Gydning ved Island og Færøerne i 
Forbindelse med hydrografiske Oh
servationer. 

Lederen af Undersøgelserne,. Dr. 
Johs. Schmidt, har paabegyndt Ud
arbejdelsen af en sammenfattende 
Oversigt over de af Kommissionen 
i Aarenes Løb udførte Undersøgel-
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ser ved Island og Færøerne. De:;- I 

uden har Overlærer Bjarni Sæmund
son forfattet en Afhandling om Tor
skens Alder og Vækst ved Island, 
som er offentliggjort i Kommissio
nens Meddelelsei·, Serie Fiskeri, 
Bind VII, Nr. 3, 1923 under Titlen: 
"On the age and growth of the God 
(Gadus callarias L.) in Icelandle 
'\Vater8". 

Arbejderne med "Dana" (fra Fi
nansaarets Begyndelse til. 11. Juli 
1922) har navnlig været rettet paa 
Spørgsmaalet om Aalens Biologi un
der dens Liv i Atlanterhavet. Den 
i tidligere Aar paabegyndte Kort
lægning af Artens Ynglepladser ~r 
fuldendt, og der er bragt Red.e paa 
Larvernes Vækst og Alder samt paa 
deres Vandringer fra Y nglepladser
ne i det vestlige Atlanterhav (mel
lem 22° og 30° N. Br. og mellem 
4So og 65° V. L.) til Europa. Des
uden er andre vigtige Fiskearters 
Biologi gjort til Genstand for Un
dersøgelse (saaledes Ha v-Aale.n, Con
ger vulgaris), og en stor Mængde 
biologisIre og hydrografiske Spørgs
maaI af forskellig Art er belyst. 

Efter Hjemkomsten fra Dana-Eks
peditionen har AfdelingensArbejde 
væsentlig været koncentreret paa 
Ordning og Sortering af det ind
samlede Materiale. 

Forskellige Afhandlinger om Aa
lens Biologi og Vandringer er of
fentliggjorte, saaledes Dr. Johs. 
Schmidt: "Aalens Ynglepladser". i 
"Naturens Verden", 1922; "Brea
ding Places and Migrations of the 
Eel", i "Nature" for 13. Januar 
1923", samt enkelte andre mindre 
Artikler. 

(Dansk Fiskeriti<!ende). 

Mindre Meddelelser. 
Rig Laksefangst. 

I Midten af Juli Maaned fange
des i tre Huser nærved Boistø i 
Strømfors ikke mindre end 29 Laks .. 
En Del af Laksene vejede 16 a 17 
kg. - Fangsten repræsenterede en 
V ærdi af (i-7000 Mark. 

Gennemgaaende kan det siges, 
!\t Laksefangsten i den nylandske 
Skærgaard har været meget god 
iaar. 

(Fra Fiskeritiddsskrift i Finland). 

I ... ystfiskeriet i Skive-Karup 
Aa. 

Der drives i denne Tid et ret 
omfattende Lystfiskeri i Skive-Ka
rup Aa, og det skal være mange 
Aar, siden der har været sall. godt 
Fi~keri i Aaen som i Sommer. Det· 
er ret store Fisk, der i den sidste 
Tid er blevne medede af Lystfiskere, 
Der er ogsaa bleven fanget en Del 
ret store Aborrer, der nu er sjæld
nere i Aaen, men tidligere Tid 
var ret talrige. 

Kantor Hæ!jihup i Odense har 
været paa en Fisketur langs Atten 
fl'a Bording til Bangebro. Han har 
Hig. "Skive Folkebl." fanget 106 
Fisk, deriblandt en Ørred pall. 7 1/2 

Pund, der hed paa Orm. 
llagebro har i de senere Aar 

været Midtpunkt for Lystfililkeriet i 
Skive-·Karup Aa. Her bor der 
hver Sommer en Mængde Lystrej
sende, som tilbringer en Del af 
deres Ferie i den ensomme, men 
naturskønne Egn med de grønne 
Engdrag og de stejle Hedebanker 
med at fiske i Aaen. 

(Dansk Fiskeritidende). 
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Den norske Fiskeri· 
Beretning. 

Samtidig med den daoske Fiske
ri-Beretning modtog Redaktionen 
den norske Fiskeriinspektørs Ind
beretning om Ferskvandsfiskerierne 

hjælpen foregaar, og viser tillige, 
at paa dette Omraade er Nordmæn
dene vaagne og arbejder støt og 
sagkyndigt mod Maalet: 

Fisk j alle Fiskevande og godfl 
fisk i alle Fiskevande. 

Red. 

i Norge. -
.. -

Beretningen er for Aaret 1922 
med Statistik over Laks- og Søor
redfiskerierne for 1920. 

4000 Stk. Regnbueørred, 

Beretningen giver 'et godt Billede 
af de Arbejdsvilkaar, hvorunder Op-

8 a 12 cm, ønskes til Købs. 

RavningI Fiskeri 
pr. Ravning St. 

FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fiske dygtige og blllig'st efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til ."a)~ (.edder, n:ar),er og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 
: til Ørred. Gedder. Brasen, .Iarpe.·, Suder og A borre. 

Ketschere 
til alt Brugs- og I.ystfiskeri 

Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser, 
Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 

1"0 BINDSLEV. 

Engros&Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

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

Afreg nin g sendes strax efter hve rt Sal g 

Salomon & Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
Direktør J. Salomon. London E I. 



144 'erøkvandsfiskeribladet Nr. 17 
=====-============ 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og øjneæg 
I alle Orredarter købes. 

Fiskene afhentes i Specialvogn paa Sæigerens nærmeste Jernbanestation. 

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

Ojneæg, Yngel og Sættefisk i alle 8rredarter 
samt 

Sættefisk af Karper og Suder 
sæl~es. 

dJ/~Ud8K fi)amllullur. 
Telegr.-Adr. : 
Damkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen & P. Jørgensen, 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefon-Adr. 
Lunderskov .,8 •. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder • Gjedder '. Brasen 
Aborre o. s. v. 

købes altid og afregnes med højeste J)agslu'ls. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i s t e n s e n, 
Fiskeeksllort~ Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemb 83. 

tilbyder Ilr:ima øjneæg~ Yngel og Sættefisk af Bæk-. Kilde
og Re~nbueørred 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 ijQgtrykkeri (Aktieselskab) ved Rasmussen Kroah. 



F ers kvan dsfi sk eri b ladet. 
Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 

Udgaar den 1. i hver Maaned. 

Redaktion og Kontor. Dr. phil. Hoffmeyer, Sorø. 'lelefon 24. 

Indmeldelser i Fiskeriforeningen sker til Kontoret eller til et Medlem af 

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

Nr. 18. l. December. 1!t23. 

lIidbold: 
Fra Redaktionen. 

Medlemsfortegnelsen. 

Referat fra Viborg Fiskeriforening. 

Fra Fiskeridirektøren. 

Fra Lyslfiskeriforeningen. 

Annoncel. 

F erskvandsfiskeri

foreningen 

har nu 

1282 Medlemmer. 

S ge Aar og baaret over med mulige 
om det maaske vil være de Mangler ved han's Virksomhed. 

fleste af Ferskvandsfiskeribladets Fershandsfiskeriforeningens For

Læsel'e bekendt, har Bladets Re- I mand og samtlige Bestyrelsesmed-
daktør, Dr. phil. Hoffmeyer, Sorø, 

været syg i længere Tid; hid· 

indtil har han gog kunnet varetage 

saavel sin Reda!~tør- som sin 

Konsulentvirksomhed; imidlertid vil 

begge Dele ophØle med nærværende 

Nummer af Bladet. 

Hans Tilstand er tilmed nu saa 

daarlig, at dette Aarets sidste Num

rper kun fremkommer i el} ganske 

kort Skikkelse. Idet Redaktøren 

beder om Undskyldning herfor, IH'in

ger han alle Bladets Abonnenter 

og Læsere en hjertelig Tak, fordi 

de har fulgt ham gennem de man-

lemmer bringes en hjertelig Tak 

for trofast og godt Samarbejde. 

Ferskvllndsfiskerisagen har altid haft 

Dr. Hoffmeyers hele, fulde Hjerte, 

og hans sidste Ønske nu er, at 

denne Sag maa trives og gaa. frem, 

!5aa den i al sin maaske Beskeden

hed fremdeles kan blive til Gavn 

og Glæde for hans elskede Fædre

land, Danmark. 
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Fortegnelse 
over 

MedIemInerne af Ferskvandsfiskeriforeningen 
1923. 

Klasse A. Enkelte Jledlemmer. 
1 Andersen, Bent, Fiskeriejer, Skovlide, Hørning. 
l S., Fiskemesier, Lundgaard Fiskeri, Vejen. 
l Alberts, R., Fiskeriforpag., Vindt Mølle, Rønbjerg. 
1 Aagaard, Birger, Fiskeriinspektør, Landbrugsdepartementet, Kristiania. 
l Aalborg Bys- og Omegns Sparekasse, Aalborg. 
1 Bech, Kammerherre, Hofjægermester, Engelholm, Vejle. 
1 Beck, Skovfoged, Pøt Mølle, Hammel. 
l Behm, C., Erikslund, Sverrig. 
l Bendtzen, G., Købmand, Aalborg. 
l Berthelsen, G., Konsul, Ringkjøbing. 
l Bie, J. A., cand. polyt., Brygger, Hobro. 
l Biologisk Station ved Dr. phiL C. G. Joh. Petersen, Brevpostkont , Kbh. 
l Bille-Brahe-Selby, Greve, Rønninge-Søgaard pr. Ullerslev. 
l Bodenhoff. Løjtnant. Kloster Mølle pr. Skan derborg. 
1 Borch, Alfred, K, Fiskeeksportør, Kolding. 
1 Brandt, Carl, Oberst, i Artilleriet, Holbæk. 
1 Brammer, Carl, Fiskerieksportør, Frederiksværk. 
l Brasch, Proprietær. Haraldsmark pr. Hinnerup. 
l Brun, Fabrikejer, Brunshaab, Aalborg. 
1 Busse, Snedker, Silkeborg. 
1 Bundi, BUBcb, Fisker, Drewsensvej, Silkeborg. 
l BuhI, P., Engholm, Gjesten. 
1 Jørgen, Lindum pr. Sinda1. 
l Busch Bunde, Aarhus. 
1 Burholt, Jørgen, Linilum, Sindal. 
l Brtlnnings-Hansen, Godsejer. Ebberup. 
l Bydekarken. Heuy. Fisclizuht, Rendsborg. 
1 Baagø, H., Bygmester, JeIs. 
] Cassias, Handelsmand, Holsted St. 
l Castenskjold, Axel, Godsejer, Ussinggaard pr. Løsning. 
1 Christensen, Chr .. Fiskeeksportør, Vemb St. 
l H., Intendant, Lykkesholmsalle 18\ Kbh. V. 
1 F. C., Guldsmed. Vejle. 
1 .T. C., Aalykke, Lunderskov. 
] G., Fiskeexportør, Kolding. 
l P., Riahjerg, Brande. 
] C. F., Ry Mølle~ Ry. 
1 Christiansen, Skovrider, Dyrehavegaard, Kirkeby, Fyn. 
] A., Direktør, .Jedsted Mølle pr. Gredstedbro. 
] Aug., Fiskeriejer, Magle Sø, Sorø. 
l Fisker, Kimmerslev, Borup. 

41 
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1 Clausholm Fiskerikonsort. v. Slotsga.rtner Hansen, Clausholm, Randers. 
1 Christoffersen, J., Tøtlelmager, Sorø. 
l Copmann, Godsinspektør, Helst,rup pr. Pederstrup. 
l Crone, Forpagter, Fjerritslevgaard pr. Ullerslev. 
l Cruse, A. C., Tullesbo, Skartofte, Sverrige. 
l Dahl, Poul, Møller, Kjær Mølle, Sjølund. 
1 Dr. phiL, Faugstadgatan :t2C>, Kristiania. 
l Dannevig, AlL, Magister, Hisø, Arendal, Norge. 
l Doma.schke, Teichgut, Louisenhof, Post Lohse,Liegnitz, Tyskland. 
l Dreyer, Redaktør, Odense, 
l Echardt, Villa "Salnæs", Pilealle 8. 
l Ehlers, Jørgen, fhv. Sagfører, Clasensgade 34, Kbh. ø. 
l Heedtz-Enø, S., Adrs. Købmand Enø, Nykøbing F. 
l Errboe, J., Fiskeriejer, Lysbro, Silkeborg. 
1 Feddersen, C. R, Grosserer, Hartmannli Alle 911, Valby. 
J Fensmark, G., Bestyrer, Fryseriet, Esbjerg. 
1 Folsach, C. V., Godsejer, Gjessinggaard pr. Randors. 
1 Fredericksen, K. E., Fiskehandll-lr, Fiskehuset Nr. l, GI. Strand Kbh. K. 
1 Frigaard, Hasle, Bornholm. 
1 Friis, Johannes, Proprietær, Skamsø, Tirstrup. 
l Frost, J., Redaktør, Aabenraa. 
1 Gemzøe, K. J., Adjunkt, Kejser Wilhelms Alle 49, Sønderborg. 
l Goltermann, Fiskeribestyrer, Brabrand, 
J Guldbrand, l., Fisker, Tjele Langsø pr. Onsild. 
1 Gustafson, K. G., Brusgatan 12\ Katrineholm, Sverrig. 
l Grill, Dr., Vinderup St. 
l Groothoff, Kammerherre, fhv. Amtmand, Sorø. 
1 Hansen, A., Gaard- og Mølleejer, Lin derum Mølle pr. Lørslev. 
1 A., jun., Fiskeriejer, Sydjysk Damkultur, Lunderskov. 
1 L., Møller, Mariendal Mølle, Frederikss,und. 
l Slotsgartner, Clausholm, Randers. 
1 H. P. Proprietær, Sneumgaard, Lunderskov. 
1 J. P., sen., Fiskeriejer, Aakjærsdal, Lunderskov. 
1 H. Chr., Forpagter, Tyrsbæk, Vejle. 
l H., Fabrikejer, Køge. 
1 Gustav, Lærer, P. Paghsgade 11 1, Aalborg. 
1 M., Egedal, Hopstrup. 
1 Poul; Fiskeeksportør, Lunderskov. 
1 H. P., Konghøj Fiskeri, Frørup. 
1 H. P., Fiskeribestyrer, Kramnitze, Hødby. 
l Hanberg, Carl, Sagfører, Viborg. 
1 Have, Niels, Proprietær, Assens. 
1 Hartz, C., Gaardejer, Berthelslund pr. Skanderborg. 
l Hagmann, Niels, Magister, Engelbrektgatan 42, Stockholm, Sverrig. 
1 Hoffmeyer, C., Fiskeriforpagter, Dr. phil., Sorø. 
l H., Jægermester, Knudstrupgaard pr. Fjenneslev. 
1 Holstein-Ledreborg, J., Lensgreve, Ledreborg, Lejre. 
t Honnens de Lichtenberg, Livgardens Kommandantbolig, Kbh. ø. 
1 Howden-Rønnenkamp, Kammerherre, Hofjægermester, Næsbyholm, Sorø. 

• Bredgade 34, Kbh. K. 
1 HvaslJ, H. H., Birkedommer, Faaborg. 
l Hueholdningsselskabet Randers Amt v. Sekretær, Kjærulff-Petersen, 

Kirkegade, Randers. 

92 
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l Huss, Vilh., Fiskemester, Arnakke' Svebølle. 
1 Husum, Aug., Fi8ker, Slangerup pr. Ringsted. 
1 Interessantskabet, Fiskeriselskabet Hulkær Mølle, pr. Holsted. 
lIsager, Th., Proprietær, WilIesborg, Fuglsang, Hjøl'l'ing. 
lIwersen, J. P., GaardeJer, Lund pl'. Bulderup. 
l Jacobsen, Chr. S, Grosserer, Bredgade 3t), Kbh. K. 
1 Jakobsen, J., Blikkenslager, Odense. 
1 Chr., Fisker, Rugholm, Viby St. 
I Jensen, Chr., »Stampen", Brande. . 
l A., Entreprenør, Nøne Sned e, pr. Hampen St. 
I Chr. F., Dollerup Damkultur, pr. Skjelhøje. 
I - E., Købmand, Bogense. 
l -- E., Fuldby Mølle pl'. Skanderborg. 
I Ingvar, Gaardejer, Erslev. 
l Johannes, Gaardejer, Alder østergaard pr. Borris. 
1 ~1artens, Forpagter, AmagerfæIledvej 31 4

, Kbh. C. 
1 O. Chr., Læge, Sorø. 
l Cht'. F" Parkhuset, Fremvaag, Hillerød. 
I J., Proprietær, Krogen pr. Taar8. 
1 S., Skovfoged, Stagsted Skov pr. Flauenskjold. 
l Jerichau, Godsinspektør, Gram. 
I Juul, Axel, Løjtnant, Vilreslrup, Arden. 
l Johansen, P., Fisker, Kattingeværk, Roskilde. 
l Juhl, J. P., Direktør, Hryggeriet "Vejle" pr. Vejle. 
1 Junker, fhv. Forpagtel', Birkerød. 
l Jøker, J. P., Nissen, Kildevæld Piskeri pr. Vejle. 
] Jorgensen, Skytte, SilkeLorg. 
1 A. A., Direktør, Akkerupgaard pr. Baal'by. 
1 P., Fiskeriejer, Fredpriksvej, Kolding. 
l Johannes, Ingeniør, Kana. 
l P., Sydjysk Damkultur, Lunderskov. 
1 Jøcker-Nissen, R, Fiskemester, Højenkær Fiskeri, Vejle. 
l Kastrup, N. C" Grosserer, Brabrand. 
l Kronholm, Dyrlæge, Gudme. 
1 Keilgaard, A., Stuhbegaard, Humble. 
I Klitgaard, A., Fisker, Stinesminde, Hobro. 
l Kjeldilen, Godsejer, Lerchenfeldt pr. østrup. 
l Koch, Peter, Fiskeribestyrer. Ravning Fiskeri pr. Ravning. 
l Knudsen, Marius, Ingeniør, Aldershvile, Nyborg. 
I Marius, Ingeniør, Rndbjerg, Langehjerg. 
l Kolindsund, Aktieselskab, Fannerup, Kolind. 
1 Korch, Gjøl, K , Emmiliegade 5, Kbh. V. 
l Krarup, J anus, Sagfører, Stockholmsgade 17, Kbh. ø. 
l Kristensen, P., Gaardejer, Trangboel, Bølling, Give. 
I Uddeler, Vrøgum St. 
I Niels, Gaardejer, Prøvegaarden, Faxe. 
1 Fisker, Lyby. 
I Kaalund, Godsforvalter, Skjoldnæsholm pr. Ringsted. 
l Kreiberg, Prokurist, Vejle. 
1 Ladegaard, Frue, Bredsten pr. Vejle. • 
I Langvardt, P. H" Guldsmedgade, Aarhus. 
1 Larsen, A. Fiskerifoged, Mariager. 
1 Jørgen, Etaisraad, Gaardbogaard pr. Aalbæk, 

145 
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1 Larsen, Poul, Ingeniør, Ohr. Willterilvej 7, Kbh. K. 
1 N. W. & Co., Hømersgade 7, Kbh. K. 
1 J., Grosserer, Johaunesrninde, Rudegaard pr. Holte. 
1 Erik, Fisker, Engestoftp, Maribo. 
l Lauridsen, Nicola, y. Cia, Santo Domingo 874, Buenos-Aires, Ar

gentina. 
1 Lind, Chr., Proprietær, Bindorup, Dalsager. 
1 N., Apoteker, Hibe. 
l Lisborg, P" Pl'oprietæl', Liselund, SOI·Ø. 
l Lindstedt, Philip, Dr. phil., Emmaljunga, Sverrig. 
I Lund,' Orla, Bogholder, EngJandshlls pr. Aabybro. 
I Hestyrtlf, Elektricitetsværket, Gredstedbro. 
l Lytken, Erik, BankHs~i8tol!t, adI'. Dir. Lytken Petersen, Istedgade 

140, Kbh. B. 
l Løhmann, Fiskeeksportør, GI. Strand 50, Kbh. IL 
1 Løfttng, Ghr., Magister, Fiskedinspektør, Lykkesholrn Alle 3 A., Kbh. V. 
l :\1adsen, Christen, Vmdstl'up pr. Fuglebjerg. 
J Plantør. Vrøgum. 
J N. C., Detailhalld.JL,l', Kolding. 
I l\1athiasen, Kr., Fiskemester, Fatting, Vorbasse, Lunderskov. 
l Manford, F" Kolding. 
1 Mide, J. P., Direktør, Østerbrogade 54 E, Kbh. ø. 
I Mortensen, F. V., Fiskeridirektør, Vestmannagade 1. Kbh. C. 
I Munch, M., In8pektør, Set. Ibsgade 15, Viborg. . 
l Muue, Elias. 13., Grosserer, Brunshaab, Lyngbyvej, Hellerup. 
I Møgelvang, Chr., Købmand, Nykøbing, MOLS. 

I Nicolaisen, MejeribefitYI'er, Nibe. 
1 Nielsen, B., Fiskeribestyrer, Stampen, Rønne. 
l Hakon, cand. polyt., Direktør ved Stranden 18, Kbh. K. 
1 Martin, Fiskehandler, Fredericia. 
1 Ch1'., Fisker, Maribo. 
1 Flor, Gaardejer, Lindum, Sindal. 
1 N., Entreprenør, Klitborg, Nykøbing S. 
l J., Cafe ,,41 ", Nyhavn, Kbh. K. 
1 N. H., Thorsager St. 
I Clu., Fiskeribcfltyrer, Engestofte, Maribo. 
I R, Klostergade 37, Aarhus. 
1 R, "Karens Minde", Hornhæk. 
1 Thue, 01'nhøj St.via Ringkjøbing. 
1 Nissen, Magne, Fiskeriejer, Hvilestedgaard, Vejle. 
l N., Fiskemester, Søborg Fiskeri, E!itrupholm. 
1 Smidt. Villa "Pax", Sondermarken, Vejle. 
1 Højenkær Fiskeri, Vejle. 
l Nors, Jul, Sag-fører, Ribe. 
1 Nygaard, O., Proprietær, Bjært. 
l Olsen, Chr, Læderhandler, FalkenbeJ'~s Eftf., Houmeden 15, Randers. 
1 Martin. Fisker, Str'andVf'j 43, Nykøbing F. 
l Peter, Fisker, Frt'ndel'up Forsamlingshus, Sorø. 
10tterstrøm, A. V., Magister, Frederiksdal v. Lyngby. 
1 L., fhv. Rektor, HolJændervej Kbh. F. 
l Pape, A., Randrup, Viborg. 
1 Pedersen, Overjæger, Linalyst pl'. Lejre. 
1 Jens, Fiskeriforpagter, Tissø pr. Ruds-Ved by. 



150 Ferskvandsfiskeri bladet Nr. ]8 

196 
1 Petersen, Kaffehandler, Silkeborg. 
1 Ørum, Forretningsf., Marrnhen & Drescher, Aalbol·g. 
1 Ørum, Prokurist, OHemøllen, Aarhus. 
1 Johannes, Fisker, Kattingeværk, Roskilde. 
1 Jørgen, Fisker, Tyvelae pr. Vetterslev. 
l Harald, Godsejer, Mullerupgaard pr. Slagelsfl. 
l H., Ingeniør, Kocksvej 6, Kbh. V. 
1 Johannes, Fisk en gros, Mejlgade, Aarhus. 
1 N. P., Speditør, Paddeborg. 
l N., Fiskeribestyrer, Brahetrolleborg, Korinth. 
l L., Mølleejer, Vindt Mølle, Viborg. 
1 1\1. A" Direktør, Horsens. 
1 Pontoppidan, H., Grosserer, Neuenborg 6, Hamborg. 
l Preis, f;~iskepksportor, Glyngøre. 
l Rasmussen, Hudolp, Nørrebrogade 45, København N. 
l O., NæsbyhoJm Fiskerhus, Sorø. 
l Reincke, J., Fiskemester, Gisselfeldt, Haslev. 
l Hingkjøbing Amts!'llltd. Hingkjøbing. 
1 Rosenkrant,,;, Fl., Sofienholm, Skanderborg. 
] Ry Møllers Fabrikkers AIS, Hy St. 
1 Skov, Smed, østergade, Silkeborg. 
l Schlichtung, Fiskeriejer, Paddebol·g. 
I Salomonsen & Go., Billingsgate, London. 
l "Saltbækvig", Andelsselskab v. Sagf. Dietrichson, Amagertorv 24. 
1 Samsøe, Danneskjold, Grevinde, Yisborggaard pr. Visborg. 
l Schmidt, Chr., Købmand, Kolding. 
1 N. J., Købmand, Kolding. 
1 Bestyrer, Græse Mølle pr. Frederikssund. 
l Hans, Gaardejer, Nørholm, Børkop. 
l Schaffalitzky de Mukadell, Baron, Arreskov pr. KorintlL 
1 Schøler, Kai, Grosserer, D. Vogt & Co., Vestergade 10, Kbh. n. 
1 Schouenborg, Landinspektør, Holsted. 
1 Schested-Juul, Hofjægermester, Kammerherre, Ravnholt, Ørbæk. 
1 Skytte, Jensen, Fisker, Skanderborg. 
I Siesby, Grosserer, Lindevej13, Kbh. V. 
] Strandby, C. B. P., Restauratør og Fisker, Kolding. 
l Skjoldnæsholm Godskontor pr. Hingsted. 
I Sorø Amtsraad, Sorø. 
I Sparre, Johan, Greve, Kammerherre, Bo-Gaard, Bro St., Sverrig. 
I Sørensen, VY agnblæst, Bestyrer, Nygaard, Forsinge. 
1 C., Skovrider, Klosterskoven pr. Sindal. 
I J., Faarup Mark pr. Mørke. 
l M., Fisker, Stautrup. 
I V., Fisker, Bl\kken 19, Skanderborg. 
1 Rasmus, Fisker, Søhøj,. Skaarup pr. Sk anderbol'g. 
l S., Gaardejer, Follel'up pr. Fredericia. 
I - J esper, Fiskerr:ester, Aneboda pr. Lamhult, Sverrig. 
1 Spare- og Laanekassen for Hobro og Omegn, Hobro. 
I Strubberg, Magister, Fuldmægtig i Fiskerikontrollen, Fiskeriintendant, 

. Vestmannagade I, Kbh. n. 
I Sylvest, Frederikssund. 
1 Tanberg, K., Proprietær, Kloster Mølle, Gudum, Lemvig. 
l Therkildsen, N., Gaardejer, Risbjerg pr. Brande. 

24.8 
J 
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l Trab, Købmand, Sønderhaa pr. Hørdum. 
l Thuesen, Niels, Fiskeriejer, Lejerskov, Lunderskov. 
l Thoring, Aug., Disponent, Stavanger, Norge. 
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l Topp, Marius, 1\1011er, Branderup Mølle, Branderup, Kordalesvig. 
l Troelsen, Troels, Fiskemester, Aalbæk pr. Skjern. 
l Utzon, M. L., N et & Garnfabrik, Mariendalsvej 55, Kbh. F. 
l Valeur, NielRen, Købmand, Lyngby. 
1 Verner-Larsen, Sv. Aa., Hammelbanegaarden, Aarhus. 
l "Viborg Kommunes Søudvaig" v. Vognmand A. Jensen, Viborg. 

·1 Westergaard, C. C., Lindet pr. Frederikshavn. 
l Winther, J., Proprietær, Tolstrup pr. Tvingstrup. 
l Werner, Fabrikant, Silkeborg. 
l 'Yulff- S:amer, Proprietær, U l'llho It , Hadsund. 
l ZillCh, Chr. & Søn, Godthaab St. 

Iilass('i B. I'orenillge ... 
~4 Burnholms FershandAnskflriforening. 
44 Hadsten Lysifishrif. v. PlanteskoJepjer M. P. Sørensen. 
(?) Klejstrup Sønskerif. v. Bmd. Mikkrl Parri, Hornum pr. Hobro. 
40 Nordjysk Fiskerif. v. J!?rgen H.ysgaard, Kongensgade1, Aalborg. 

128 Viborg b~iskerif. v. Malermflster S. Sørensen. 
300 Silkeborg Fiskerif. v. Trafikkontrollør Johansen. 
100 Skanderborgs Sø's Fiskerif. v. Amtslæge lngbøl. 
370 Skive-Karup Aa's Fislreriforf:ning, Karup. 

20 Stubbe Sø's Fiskerif. v. Forpagter la Couer, Skærsø, Æbeltoft, 

1282 Medlemmer. 

Endvidere 4 Abonnenter. 

Ferskvandsfiskeriforeningens Bestyrelse: 
Bie, J. B., cand, polyt., Bryggeriejer. (Formand). 
Brunings-Hansen, Godsejer, Ebberup. 
Christiansen, A" Direktør, Jedsted, Gredstedbro. 
CopmanD, Godsinspektør, Hellestrup pr. Pederstrup. 
Dueholm, Gaardejer, Vrigsted pr. Skive. 
En'boe, .J., Fiskeriejer, Lysbro. Silkeborg. 
Fensmark, G., Bestyrer, Fryseriet, Esbjerg. 
Hoffmeyer, C., Dr. phiL, Fiskeriforpagter, Sorø. (Redaktør og Konsulent). 
Johansen, Trafikkontrollør, Silkeborg. 
Kristensen, N., Fiskeri- og Ga!trdejer, Prøvegaarden, Faxe. 
Nors, Jul., Sagfører, Ribe. (Kasserer). 
PedersfIn, N., Fiskeribestyrer, Brahetrolleborg pr. Korinth. 
Schmidt, N., Købmand, Kolding. 
Shouen borg, Landinspektør. Holsted. 
Wulff-Stamer, Proprietær, Urnholt, Hadsund. 

Alle Oplysninger om eventuelle Fejl i MedlemsforlegneIsen modtA.ges 
med Tak af Redaktionen. 
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Viborg 
Fiskeriforening 

arholdt forleden ordinær aarlig Ge

neralforsamling paf\. Afholdshotellet. 

Formanden, Malermester S. Sø

rensen, bød V clkOIl1 m en, ntlgtes 

derefter til Ordstyrer og aflagde 

Beretning om Virksomheden i det 

forløbne Aar, idet han mindedes 

det afdøde Medlem, Fabrikant Carl 

Holtegaard, og afdøde Dlcjerme

stel' Eskildsen, som i Pil Aarrække 

havde været :\ledlelll af llestyrehcn. 

Aaret havde været daarligt, baade 

hvad Opfiskning af Ukrudtsfisk og 

Afsætnitigen angaar. Kommunen 

har vel haft en Indtægt af ee Par 

Hundrede Kroner, tildels ved Aale

fiskeri. I Øjeblikket er der gode 

Afsætningsmuligheder for Brasen 

("Bleer"), men da de for Tiden 

ikke staar i Stimer, maa man ven· 

te til bedre Tider. Ved Byraadets 

Budgetbehandling den 20. Februar 

Oprensning og Paalægning af Grus 

til Foraaret har fundet Sted, navn

lig i den øverste Dam, maa For

holdene med Bensyn til Dammene 

siges at være i Orden. 

Br. Errboe forærede os i For

aaret ca. 20000 Stk. Søørred, der 

udsattes dels i Dammene, dels i 

Søndersø, og fOto denne Gave siger 

vi Hr. EITboc vor bedste Tak. 

I Maj Maaned lykkedes det os 

endelig at faa Sandart som Yngle

fisk til Søerne; vi fik fra Skandm

borg 2i~ SUe til samlet Vægt ca. 

80 Pd., som udsattes i Nørresø. 

Vi har Løfte i den næl'meste Tid 

paa endnu et Parti Sandart af 

mindre Fisk. Formanden omtalte 

sluttelig Grøden i Søerne og hen

stillede kraftigt til Søudvalget, at 

der foretages en Opremming, hen

lede Opmrerksomhedell paa DaIlsk 

Fer~kvandsfiskeriforenings General

forsamling i Viborg til næste ARI' 

og opfordrede til Agitation for Til-

lovede Søudvalgets Formand, at slutning til Foreningen. 

man meget nøje vilde lade under

søge Forholdene for Overtagelse 

af Aalekisten ved Søndermølle. 

Man venter med spændt Opmærk

lIIomhed paa Resultatet ar Under

søgelsen. Ørreddammene i Kloster

haven er i Foraaret blevet grun

digt opr~nsede, udluftede og for

synede med nyt Grus, ligesom der 

blev gravet en ny Brønd og den 

gamle oprenset. Vandløbsforholde

ne er nu tilfredsstillede og Dam

mene i god Stand. Naar en ny 

Dernæst fremlagdes det revide

rede Regnskab, som godkendtes; 

det balancerede nH,d 222 Kr. 32 

øre. Medlemsantallet er 111; det

te kan ventes væsentlig rorøget i 

den nærmere Fremtid. 

De afgaaende Bestyrelsesmedlem

mer, Murer A. Andersen samt Sko

magerne Bjergsted og P. Holtegaard, 

samt Revisor Murer N. Andersen 

og Revisorsuppleanten Malermester 

N. Wammen, genvalgtes. 

Sluttelig omtalte Formanden, at 
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Tiden nu var inde til, at der fore

toges Prøveopfiskninger til Konsta

tering af Resultatet af de foretag

ne Fiskeudsætninger og til Vejled

ningfor Foreningen i dens fremti

dige Virksomhed. 

Umiddelbart efter Oeneralfo"sam

lingen konstituerede I3estyrelsen sig' 

med Malermeste!' S. Sørensen som 

Formand, Murer A. Andersen som 

Næstformand, Skomager P. Hol

tegaal'd som I(asserer og Sagforer 

C. Haodberg som Sekretær. 

Fra Fiskeridirektøren 
har vi modtaget nedenstaaende Skri. 
velse med Anmodning om Optagelse: 

Med nærværende tillader vi os 
ærbødigst at meddele, at vi hal' 

sammensluttet vore· hidtidige i Ham
borg St.,Pauli Fisehmarkt drevne 
Fiskeauktionsforretningcr under Fir
manavn: 

Hamburger Fisch·Auktion G. M. B. H. 

Postadresse: 
Hamburg 4, St. Pauli Fisehhalle. 

Telegramadresse: 
, Fischauktion Ham burg. 

Baneadresse : 
Hambuger Fisehauktion C. m. b. h., 

Hamburg, Station Altona. 

Idet vi hermed bringer vore tid
ligere Forbindelser vor bedste Tak 
for den os igennem de mtinge Aars 
viste Tillid, beder vi Dem om god
hedsfuldt at ville overføre den paa 
det nye Firma. 

Med Højagtelse 
Johann Cors. John. v. Eitzen. 

C. Plafzmann. 

Fra 

Lystfiskeriforeningen 
har vi modtaget følgende Skrivelse: 

Hr. Dl'. phiI. Hoffmeyr, 
Sorø. 

Mal1ske det kan interessere Dem 
at høre, at vi ved Vaaddl'agning i 
Oaar i Vejle Sø bl. a. fik en Sand
art paa 121/2 lli og en paa G1h ir; 
paa under f) Tt' hal' vi faaet en 
halv Snea Stykker. 

l 1902 -udsatte vi 30 Sandart fra 
Uendsborg paa ea. l/2ft Stk. og 
fangede i Vaad i 1~11 17 Stk. (l) 
op til 4112 'W som dog udsattes igen; 
j 1912 fangede vi atter 9 Stk, op 
til 5 'IIi og udsatte saa 100 Stk. 10 
cm lange Smaansk fra Elben. 

Otto Woltf. 

P alt Orun cl af Hedaktørens Syg

dom kan Forcsi)ør'gs!er til Bladet 

fOI'eløhig ikke blive besvan:de. 

Averter 
i 

"Ferskvandsfiskeribladet. " 

Prima øjneæg 
af 

Bæk-, Regnbue- og 

Kildeørred. 
leveres af 

Nissen Joker og Holm NyJand 
Kildevæld pr. Vejle. 
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LAl OG ØRREDER 
købes til højeste Dagspriser. 
Tlf. Nr. 20. 

Holsted St. P. C. A Pedersen. 

•••••••••••••••••••••••• 

Tlf. Nr. 20. 

Holsted St. 

FÆRDIGMONTEREDE FISKEREDSKABER 
leveres mest fiskedygtige oK' billigst efter Deres Bestilling. 

Vaad og Ruser 
til Aal, Gedder, liarper og Suder. 

Sættegarn og Toggergarn 

• • • • • • • 
• til Ørred. (.edder. Brasen •• iat' •• el', Suder og Aborre. • · -: Ketschere 
• • • til alt Brugs- og I .. ystfiskeri • 
• • 
• Fra Lager sælges: Ekstra prima Net, haandbundne Ruser,: 

Sættegarn, Garn, Toug, Bly, Kork, Cateehu. : 
• l ... BINDSLE\T. København F .• 

Engros Ir Detail for alle Sorter Ferskvandsfisk. 

Højeste Priser betales for store 

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

A f r e U n i n g s e n d e s s t r a x ef t e r h., e r t li a I g 

Salomon 

Direktør J. Salomon. 

& Sons, 
24, Finch Street, 

Brick Lane, 
London E l. 

• 



156 Ferskvandsfiskeribladet Nr. 18 

Portions-Ørred, 
større Ørred, Karper og Suder 

samt prima Sættefisk og Bjneæg 
i ;tlle Orreflarter kubes. 

Fiskene aflwntes i Speeialvogn pall, Sælgerens nærmeste Jcmbanestation. 

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

Ojneæo, Yngel 00 Sættefisk i alle Orredarter 
samt 

Sættefisk af Karper 00 Suder 
sæl~·ef!l. 

d9~Ud81l fj)amllulfur. 
Telegr.-Adr.: 
Dat1lkultur, 
Lunderskov. 

P. Hansen &;- P. Jør(Jensen. 
Lunderskov. 

Ferskvandsfisk 

Telefoll-Adr. 
Lunders!wv 48. 

Lejrskov 16. 

Lax • Ørreder. Gjedder • Brasen 
Aborre o. s. v. 

I,øbes altid og afl'egnes med høJeste Uagsltrls. 

Telefon 
Vemb 83. 

C h r. C h r i & t e n s e n, 
t'isl{eekslHtrt. Vemb. 

Fiskeriet "Aalykke" 
pr. Lunderskov, 

Telefon 
Vemh 83. 

tilbyder 1)J'ima øJrieæg. "Ilgel og Sættefisk af Bæk-, Kilde
u: Uegnbneørrefl salUt Sættefisk af Karper og Suder 

til l.illig-de Priser. 

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

J. C. Christensen. 

Trykt i SOT" ~ogtr"kke.-i (Aktie_elskab) ved Rasmussen Krogh. 
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