
•lier jeg bliver, her pnn Strnnden; 
Hnvet kender lnF(cn Ciræn!ler, 
Stot ror Tov og Tukkel lænser, 
fiolgen mod det l]emc Blaa. 

Jl!f( hnr været nok pnn Rcjsc l'; 
Tumlet nok l rrcmmed Lnnd. 
Og det bedste. hl•t j eg lærte. 
\'nr nt længes mod min Strnnd,c 

Jlolytr lJrarlrmann. 

VOH.E FAHVANDE. 
Af Dr.phil. C. G .. JoH. PETEIISF.s . 

Ilm1el - ja lwem glemmer vel det, naar han 
t•n Gang har set det ; aldrig sidiles man fra det uden 
Savn, er man først kommen ind under dels Trylleri. 
Stadig veksler <kt fr:t ubændig Yrede i Storm til 
roligt Smil paa de milde, stille Solskinsdage, og alle 
Stemninger her i mellem kan det f•·emvise. Men 
nwn ser kun dels Ovel"flade og tænker lielet paa de 
mange u l oste Gaader, det rummer i sit Dyb; Verdener 
af Dyr og af Planler le\·er der i rig ~tangfoldighcd . 

1\un Fiskt-n paa Tor,·et er den sædvanlige Budbringer 
fra disse Egne, og den er stum. 

Dog, hvor Havet modes med de danske Ocr og 
law Strande, der allægger det en Del af sin store 
Yælde og kranser dem med Smaavande, der mere 
ligne Søer; san smilende kan <k væ•·c om Sommeren, 
og saa tæt kan de dækkes af Isen om Vinteren. 
Om end vore Farvande aldrig helt glemmer deres 
høje Byrd som Ætlinge af \ 'erdenshavet, og derfor 
en Gang iml'llem stiger over den~s Bredder og viser 
deres Magt ved Stormfloder, san er mange af 
dem dog i Begelen saa rolige, smaa, at de næslen 
kan siges nt hore med til de t danske Landskab. 
Saadan er Øresund, Store- og Lille-Bæl/, og Farvandene 
S!Jd fur Fuen og Sjælland, Isefjord med dens Grene, 
Hoskildefjord og de andre, ogsaa de fuenske Fjorde 
(Odenscfjord) og de j uske Jnngs hele Østkysten. Sær
lig har den store og lange Lim{jord Knrakter som 
en Hække nf Indsøer, og fordum indtil Gennem· 
br·uddenc af Vesterhavet \'cd Agger og ved Thybomn 
i Begyndt•lsen af dette Aarhundrede, var dens Vand 
ogsna næsten ganske fersk. 

!\len Jullands \ 'eslk!Jsl beskylles af store Ha,•e 
\ 'eslerilavel og Ska_qrrak i hele deres Storhed, hvorom 
Fiskerne og Sofolkene ved nok at fo•·tælle; Kallegal 
med dels aabne Kysler frn Skagen til Grenaa og Sjæl
lands Nordkyst er ej heller at spøge med, og mod 
Syd frn Slems og ~Iøens hvide Kridt- Klinter til 
Lollands flade St•·arHI hævder Ostersoen sin Magt som 
et vældigt Indhav med næslen fersk Vand. - Øs/er
.~oen mod Syd, forhundet gennem de ~ Bæller og 
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Øresund med Kalle_qal, hvilket sidste jævnt gaar over 
i det dybe SJ.:a_qerak og dette i l'es/erhavel, udgør 
tilsammen de stmTe danske Farvande. 

Som det fremgaar n f Dybdekortet S. 57- 58 strækker 
Skageraks store Dybder over (eller egentlig under) 
60 Meler sig kun et lille Stykke ind i del østlige 
Kattegal ; saa egentlig store Dybeler har vi nldelcs 
ikke indenfor Skagen. Delle er samneget mere 
pnafaldendc, som vi nogle ~Iil nord for delle Punkt 
finder Dybder i Skagerak pna indtil 6-800 Meter 
oppe under den norske Kyst, og tæt non! for· Skagen 
paa 100 ~Ieler. 1\Icn ligesom vort Land er et Lav
land, snnlcdes er vm·c Vande »Lavvande«, og det er 
jo rimeligt; thi vore Yanlie er kun ~ Lande med 
Vand pna. « Endog Vesterhavet, sær·lig langs Jyllands 
Kyst, er gnmdl, og det er kun gennem det østlige 
Kattegat og ligesom med en Rest af en Fortsættelse 
gennem Store-Bælt , at dybere Vnnd paa 30-60 
Meter trænger ind paa vort Omrande. Man vil let 
lægge Mærke til den store Forskel i Dybde mellem 
Øst og Vest i l{ntlegat og mellem Storebælt og Sun
det ; ja i del sidste er Dybderne ved Kjobenhavn 
endog saa ringe 6-8 Meter, at de store Skibe 
maa sejle syd om Lolland op gennem Store-Bælt og 
ost om Anholt og Læso for al komme ud fra Øster· 
soen. Dette gælder dog kun riglig store Skibe, hvis 
Dybgaaende er særlig stort, sanledes som de store 
russiske og tyske Panserskibe. Handelsskibene sejler 
jo ellers ned gennem Øresund, bnade Sejl- og Damp· 
skibe, og Øresund er ligefrem en Hovedvej for 
\'erdcnshandelen . Handelsskibenes Hute er som Regel 
langs Jyllands Vestkyst, forbi Skagen, ost om Læsø 
og Anholt ned gennem Sundet. De ovl"igc Smaa
vande har mest kun Betydning for den indenrigske 
Fart ; der nu i Heglen foregaar med Dampskib, tidligere 
alene med smaa Sejlere. - Som Støttepunkter for 
Sejladsen man de store Havne ved Frederikshavn, 
Ilclsingor, Anrl1us og Kjøbcnhavn nævnes. Esbjerg 
Havn har særlig Betydning for Trafiken paa Eng
land. Paa hele Jyllnnds Vestkyst fra Skagen til 
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Esbjerg 11mles drrimod ingen Havne, og Limfjordens 
Udløb mod Yest ved Thyborøn er for lavt og vanske
ligt at benytte for større Skibe j denne Kyst er bl. a. 
derfor en meget farlig Kyst for de Søfarende. 

Paa Grund af de mange Floder· og Aaer, der 
lnber ud i Østersøen, er dens \'and kun lidet saltholdigt 
(ved Bornholm 1 pCt.) og bliver i de ostlige og 
nordlige Dele næsten rent Frrskvand. 

Vore andre Farvande rr derimod mer·r salte. 
Vesterhavet har c. 3r/2 pCt. (c. 3.4- 3.5 pCt.) 
og Skagerak med det dybe øsllige Kattegat er 
ligesaa salt ved Btwden, mrn del fra Østersøen 
gennem Sundet og Bælterne udflydende Brakvand 
dækker· i Begelen Overfladen med mindre salt Vand 

IIYor Skagerak og 1\nll<'gnt modes. 

(c. 2 pCt.). Delle Overfladevand, der som rivende 
Sondenvande passerer ud gennem Bælterne, blandes 
mod Nord mere og mer·e med de dybere Lag, men 
helt op til de norske Kyster ved Skagerak kan det 
spores. Til Bunds kommer det dog aldrig der, ej
heller i det ostlige Kattegat, og næppe i Store-Bælt. 
Her staar ved Bunden det salte \ 'and, der som en 
Unelerstrøm fra Nord lober ned fra Skagerak. Det 
er let ved mange Lejligheder at paavise, at der i 
vore Farvande løber en Strøm mod Nord foroven 
og en anden modsat forneden, men Vindforholdene 
har megen Indflydelse paa disse Strømninger. 

· Overstrømmen kan f. Eks. i det nordlige Kattegat 
omkring Skagen og Læsø, naa saa kort ned i \'andet, 
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at større Fartøjer med deres Kol kan række helt 
nrd i den stærke Understrøm. fiimeligvis er det 
saadanne mærkelige Strømforhold, hvilke jo paa for
skellig l\laade kan hæmme et Sejlskibs Bevægelser, 
der har givet Anledning til det, man i ældre Tid 
kaldte, at et Skib »tog Dødvande , det vil sige, at 
Skibet sejlede med en temmelig god \'ind uden dog 
at komme det ringeste frem. Dette har saa af
givet Stof til mange overtroiske Forestillinger. Som 
et probat i\tiddel anbefaledes at trække Bugten af en 
Line under Skibet fra for til agter. 

Grunden til at Ostersoens Vand loher tul foroven, 
er den, at del indeholder· mindre Salt og derfor er 
lellere end det Yand, der kommer fra Nord. 

Ojcbliksbillcdc fra Skn~~ns Gr<•n. 

I andre Lande som England og Norge har man 
ogsaa stærke Strømninger i \'andet, men de hidrører· 
mest fra Ebbe og Flod og skifter derfor Iwer 6te 
Time j vore Strømninger er altsaa af en ganske anden 
Natur, idet de fremkaldes af Flodvand og Issmelt
ninger i Ostersolandene. Yore Ebbe-Strømninger er 
derimod meget svage og kun af nogen større Betyd
ning ved Esbjerg, hvor Forskellen mellem Høj- og 
Lavvande er c. 2 Meter (c. 6 Fod). I n denfor Skagen 
er denne Forskel højst en Fod og frembringer kun 
i enkelte Fjorde, f. Eks. i OdensefJord regelmæssige 
Strømninger ud og ind hve1· (ile Time. 

Som det var· at vente efter Landets J ord bunds
forhold, bestaar B11nclen i vore Farvande af Sten, 
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Grus, Sand og Ler. Hvis der tillige er iblandet 
mange hensmuldrende Plante- og Dyrerester, hvad 
der ofte et· Tilfældet i Fjordene, bedækkes Bunden 
med et Lag sort, stinkende Mw/der. Men i de mere 
aabnc Farvande, hvor Plantevæksten er forholdsvis 
sparsom, er Bunden enten dækket med rent, udvasket 
hv!dt eller gult Sand eller ogsaa paa Dybet med 
smukt, lyseblaat, støvfint Ler. Dette sidste et· sunket 
til Bunds, hvor det har kunnet finde livile for Bolgc
hevægelsen, og det danner her losc, i \'andel tulrørte 
~fasser, i hvilke enhver tung Genstand, t. Elis. Stene, 
synker ned og begraves. 

Stene og Grus findes spredt overall i vore Far
vande, undtagen hvor de blode Lerlag (sædvanlig i 
de dybe Render i Kattegat og Skagerak) overdække 
dem. De fine Lcr-Smaadelc hidrøre enten fra Bølge
slagets Udvaskning af Kattegattets egne Kyster med 
Hegnvandet, eller de tilfores Havet med Floderne 
langt b01·te fra . Paa disse Lcrmarker, der er endnu 
fladere og jævnerc end Jyllands lladeste Heder, findes 
der ingen levende Plantevækst, - kun Dyr lever her. 

Paa lavere \'and findes derimod lc11ende Planler 
(Alger og Bændeltang). I en Dybde af 30 --tO :\lctet· 
(c. 15-20 Favne) hørct· i Kattegat al Plante\·ækst op, 
og i Vesterhavet er rlcn endogsaa paa det lavere 
Vand meget spnrsom. Planterne skal nemlig have 
Lys, og trives derfor bedst paa fol"l10ldsvis lavt \'and, 
men her ødelægges de i Vt!stet·havcl af det stærke 
Bølgeslag og den sllcrkc Sanclvandring, undtagen hvor 
der ligger mange Sten, hvortil de kan hefte sig. 

Derfor er vore s lille Fjorde med R-12 ~feter (-! -6 
Favne) \'and de Steder, hvor vore Farvandes Plante
vækst er yppigst ; thi her er mere Ho . . \Ile Kystbeboere 
kender den brune Blæretang, hvori Tangsnarren hygger 
Hede (se Farve-Tavlen) i Havbrynet og Skræppcmcs 
(Laminariernes) brede, glatte, brune, llere Alen lange, 
læderagtigc Blade, som nede paa Bunden et· fast
voksede til Stenene. Endelig den frodige , gronne 
Bændeltang, som i uhyre ~fasser bedækker Bunden i 
vore mindre og mest beskyttede Fan·ande. Om 
Efteranret gaar den løs og driver ind imod Land, 
hvor den opsamles og bortkores i læssevis, dels til 
Gødning, dels for at torrcs og anvendes f. Eks. til 
Stopning af Madrasser. 

Denne Bændeltang er forøvrigt slet ikke nogen 
egentlig Tangarl. Disse, de saakaldtc Alger , ud
mærker sig nemlig ved ikke at have Bødder og ved 
at tage al Næring af selve \'andet gennem deres Løv. 
Bændeltang derimod er en ægte Hodplantc, der 
endog bærer smaa Blomster. 

Mange smukke grønne, traadfot·mede Alger lindes 
der ved vore Kyster, og andre med dejlig rod Farve. 
Disse sidste er det, der gaar ned til Dybder paa 
30-40 Meter (c. t:i - 20 Favne). 

I Modsætning til Planterne gaar Dyrene ned paa 
de største Dybder, der overhovedet findes, (i Verdens
havene over :iOOO Favne), men som Hegel er det 
ikke de samme Arter, der lever i Dybet som paa 
Grundene. Hver Art har sit bestemte Udbrednings
omraade, bl. a . bestemt af Saltholdighed, Tempe
ralur og Bundforhold. Havets Dyreverden er, ogsaa 
i vore Smaavande, overvældende rig paa Former og 
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Individer; rncn jo mere vi gaar sydpaa og næt·mcr 
os Ostcrsøen, desto mere mærker vi, at mange Dyt·e
former ganske forsvinder·, fordi de ikke kan leve i 
Ostersovandet med dets ringe Salt-
holdighed. Endnu ved Ilveen i Øre
sund i det dybe \'and findes en 
.Mængde Kattegatsdyr, men de gaar 
ikke sondenfor Kjøbcnhavn. Vor al
mindelige Søstjerne og den almindc
lige Strandkrabbe gaar sanledes ikke 
gennem Øresund ned til Falster; man 
kan her træffe Fiskere, der aldeles 
ikke kender disse Dyr. En lignende, 
men knap saa iøjnefaldende Aftagen 
linder Sted for Planternes Vedkom
mende. 

Alle vore Farvande, undlagen Ve
sterhavet, kan bedækkes med Is. Dette 
sker dog kun sjcldcnt i Skagerak. 
Men jo mindre og jo grundere Far·
vandcne er, desto lettere danner Isdæk
ket sig. Hvor hæmmende dette kan 
være for Skibsfarten , og hvilke Ode
læggelser Isen kan anrette ved at 
skrues sammen af \'ind og Slrom, er 
bekendt nok. 

For at give en Forestilling om 
vore Farvande og deres lleboere, vil 
vi i Tankerne foretage en l'ancirin.Q 
paa Bunden af Yandet luers over Il.al-

Flg. 2. Almindelig Sirundsnegl (nnt. Slorrelsc). 
Den ene Fig. er set ncclenfrn, den anden 

ovenfra . 

legal. Yi vælger til Udgangspunkt et 
Sted paa Jyllands Østkyst nær ved 
Limfjordens Udlob og sætter Kursen Fig. t. Alm. Sqnd-
over mod den svenske By Yarbcrg. orm naturlig Stor· 

Det forste Stykke kan vi let vade ; reJse). 
thi Stranden er her lla<l og sandet, 
og ved lav Vandstand ligger store Sandstrækninger 
ton·c langt ud fra Land. Disse Sande er dog ikke 
blottede for Dyr ; allerede paa lang Afstand opdager 
man ude paa dem en Del Fugle, Jlaager, .'Ender og 
Gæs (især Knortegæs, ngsaa kaldet Hinggæs), og om 
Vinteren Svaner. De finder her et Fristed for Jæ
gemes Efterstræbelser, idet ingen kan nærme sig 
uset paa de flade Strækninger. 

Men ogsaa det lavere Dyreliv er rept·::csentcrct 
her. Næsten overalt ser man i Sandet Ophobningct· 
af den almindelige Samlorm (Fig. 1 ), som Fiskem e 
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bruger til Agn paa deres Kroge; man maa dog 
grave flere Tommer ned for· at for at faa fat i selve 
Ormen. 

Ovenpaa Sandet kryher den almindelige Strand
snegl (Fig. 2), og i Sandet sidder Iljerlemuslingen 
(Fig. 3) og den alm. Sandmusling (Fig. 4) nedgravet. 

Fig. 3. lljl'rt .. musling :nnturlig Sturrchc). 

Denne sidste kan strække sine lange Aandel'Or op 
til Sandets Overflade for at forsyne sig med frisk 
Vand, i den Tid Sandene er· overskyllede. Mærkelig 
nok fandtes Sandmuslingen her ikke i Oldtiden. I 
ingen af Stenalderens Kokkenmøddinger findes der 
Spor af den. Den er senere indvan,lret nordfra . 

I andre Lande indsamles og spises disse Skaldyr. 
J England koges sanledes Strandsneglene og pilles 
derefter ud af Skallen med en Naal ; de skal smnge 
omtrent som Ilejer. Hjertemuslingerne spises bnmle 
kogte og raa ; de skal smage omtrent som Oste1·s. J 
Stenalderen spistes de meget hos os, som vore Kok
kenmøddinger viser det. Sandsynligvis blev clc kogt 
først - Fig. 4 viset· en Sandmusling med udstrakte 

Fig. 4. Alm. Sandmu,ling (fo,·mintlsket). 

sammenvoksede Aanderør (11 og i) og den spidse Fod 
({), hvormed den kan pløje sig frem i Sandet. 

Der lindes her ude paa Sandene endnu mange 
andre Smaadyr, som alle er indrettet paa at leve 
under disse skiftende Forhold, snart med Vand over 
sig, snart i det fugtige Snnd alene. 

Gaar man lidt længere ud, hvor Yandet altid 
dækker Sandet, vil man især om Sommeren kunne 
finde de ganske smaa Rodspæ/leurzgcr, der ogsaa 
ynde Sandet, i hvilket de kunne skjule sig. De leve 
her til sine Tider i en utt·olig Mængde, og vandre 
først , naar de er blevnc storre, ud paa det dybere 
\'and. Hundt om i Lavvandet ser vi nogle vævre 
S mandyr smutte omkring ; det er Ilesfercjenze (Fig. 5). 
Her spiser ingen dem, men i Udlandet spises de i 
Mængde. De fanges ligesom de almindelige Rejer, 
men vedbliver at være grna, naar de koges. 

Gaar vi længere ud, hvor vi ikke mere kan 

Si 

bunde, men man fortsælte Turen alene i Tankerne, 
finder vi, at de nøgne Sandstrækninger snart hører 
op. Vi kommer ind i Buskartser af høj, grøn Bæn
deltang, der paa Dybder mellem 6- t 2 Meter (3-6 
Favne) helt dækker Bunden. 

De grønne, i Vandet bølgende, og med Strømmen 
udstrakte I31adc 
nanr os langt 
O\'Cr llovcdct. 
Her først trælfer 
vi cl frodigt Dy
reliv, dels sid
dende fastvokset 

paa Tangen 
(.llosdy r, Pul y per 
(Fig 8 , Sopun
ge), dels kryben
de om paa den
ne (forskellige 
Orme, Krebsdyr, 
Sosfjerner (Fig. 
i) , Sopindsuin 
(Fig. li) dels en
delig Dyr, som 
svømmer fritom 
mellem eller o-

Fig. 5. Hester~je (lidt formindsket). 
Forlil ses de lange Folehorn og bagtil 

dens store s,·omml'vine. 

ver Tangen. 
Blandt disse sidste er en Mængde Fiskearter, som 

søge•· deres i'\ :t•ring i det rige Dyreliv ; saalcdes 

Fig. G. Supinds\'ill (naturlig Størrelse). Piggrue er 
ljc>l'lll'(l~ pna drn rn~ Sidt•. 

Hundestejlen, Aalekuabben, Tanysmu·r·cn, som her byg
ger sine Heder, Nualefisken, ltYis Form og Farver 
falder nær sammen med Tangbladene og derfor 
vanskelig opdages af 
deres Fjender. 

Torsken svommcr 
her paa Hov; / Jornfi
sken opsøger om For
aarct i store Sti m er 
disse Tangskove for at 
lægge sine Æg; Silden 
færdes her til Tider, 
og Aalen har til Sta
dighed sit Tilhold her, 
indtil den i fuldvoksen Fig. 7. Almindelig Sostjcrnc, (noget 
Alder forlader Tangen formindsket) i Færd med at ud-
for at soge sine Yngle- sugc> en manmusling. 



pladser i de store 
Dybder, ln·or end
nu ingen har kun
net genfinde den. 

llvor der i disse 
milelange Tang
strækninger maatte 
li n des »bare Plet
tere, som Fiskerne 
siger, d. v. s. hvor 
Tangen er bortdod, 
er Bunden bedæk
ket med gammel 
Tang og under den
ne med sort, stin
kende Mudder af 
allehaande forraad
nede Dyre- og 

Pia nteleminger. 
Paa saadanne Plct
ter kan man finde 
Aalene siddende 
med Hovedet oven
for deres Huller. 
Mængder af 1\.u/
linger (af Fiskerne 
kaldet Smørbot-

\"CIRE F.\ll\"ANnE. 

,. 

~~~ .......__ _ .~··/ .. , . 
·/ ",. . ., 

.. -~- '_ ,'~~r·':.. O R· .·1 
. ~- ., .~ ~--· ' ... - \'. ( -. -

l .• . . ,~ ... ;' .... 

\ 

. \_' ~--
" ~· J /t 

Fl~. R. Koloni af Polypcr pan <'Il Shuup Tnn~hlntl. 
Ut"n lille Fil{ur c.•1· l nnturlht Stol'l'clse. Puu tlc.•n slOl'c.'. som er adskllllf{t' ltHHJh' rm-slcn·rcl, Nt', de.~ 

cnkt•Uc.• J,ulypdyr med utl!ilraklc.• Arme nJ{ 1\nopJK'r. 

Bunden. Af Rod-
spæller e1· her der
imod kun fau. 

Kutlingerne for
tjener en særlig 
Omtale; thi de er 
i de senere Aar 
komne Lil at spille 
en stor Rolle for 
Aale- Krogfiskeriet, 
idet den ene Art, 
den storste • den 
saakaldte sorte Kul
lit•g, fanges levende 
med smaa Vaad og 
bruges til al sætte 
paa Aalekrogene 
levende som Agn, 
for at faa .\alene 
Lil at bide paa . 
.\alene ynder disse 
Fisk meget, og en 
saadan levendeKut
ling, der har Kro
gen stukket igen
nem Huden tæt 

ter·<) lever her i 3-4 forskellige 
ligger he•· og søger efter Orme og 

Arter. Skrubber 
Smaamuslinger i 

bag ved Hovedet 
eller.., ude ved Halen, kan Aalene il<ke modstaa. T 
mange af vore Smaafjcwde fiskes de1· til dette Brug 

h. 

a. 

c. d. 

Fig. 9 a. h. c. d. li:uUingcrncs Æg. 
n. F.t l.nmlnnrin-Tmlf.t'hlncl (sl:l'l'kl furmlndskrt) mt•d en n.·uppe fa&thcnt."tle h.utrln~e~.+:g. antydede ,.C'd den lyse Plet furnt'den til hojre. b. Deunr Plet l 
natul'lll-l Slm•rl"Jsc.·. MUIII..·dcs ut umn M.'r .·E~f(cnc.•. c . Fem ~ullln~e-.El( nu>tl L'nf.{cr (!<.lwrkt fnrsturrt..'tlt-). d. El c.·nkelt . .f~!{ med mr~ten fultlmcw.lcn l'nl{t

(m<'Øel sta-rkt furstorrct); forneden ~s dc.•t Neh'a'l'k , som hetlcr .l·:~~('l fu!l.t. c. o~ d. er tEf( uf dc.'ll sm·te KutlhtK. u. Ol( b. n f en anc.len Al'l. 
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om Sommeren dagli{J mange Tusinde Kullinger, og 
heldigvis formerer de sig hurtigt, saa de ikke ud
ryddes derved. Deres iEg hefter de fast til Tang, 
Sten, Pæle eller andre Genstande unde1· Vandet, 
dog kun til saadanne Genstande, der er glatte eller 
1·ene og ikke dækkede med Mudder eller bevoksede 
med traadfine Phmter; og Iwer Kutling-Hun afsætter 
liere Tusinde Æg tæt ved Siden af hverandre, saa 
de næsten berører hverandre, (se Fig. !) a. b. c. d.). 
De sidder fastheftede med et eget Netværk ved Foden 
af Ægget, og Kutlingen maa ha\·e et stort Arbejde 
med at anbringe sine Æg saa nojagtig tæt ved hver
andre. Kun et Æg lægges ;ul Gangen, og dog gaar tiet 

Fig. l O. En C. n p•·~ l. 
Den lille Fi)(ut· t•r i n:tturlij.f Stnrl·clsL', clt•n amh.·n hdytldi){ fur~turrcl. 

meget hurtigt for den; thi en Cigarkasse, som ned
sænkes i Yandet ved Bunden, kan fra .\ften til Mor
gen blive dækkel af en enkelt Kutlings .Egmassc, 
der indeholder flere Tusinde .Eg. Kutling-Hannen 
holtle1· sig altid ved .Egmasscn, til Ungerne er ud
l<lækkede, og den sorger for at holde saavcl Mudder 
som Smaadyr, der vil æde dem, borte fra den. Den · 
sorte Kutling er et Par Aar om at bli\·e \'oksen . 

. \f Krebsdyrene her ude i Tangen har U1:jcmc 
ikke ringe økonomisk Betytlning. Hunrejen bærer 
sin 1\ogn under Halen, indtil Ungerne udklækkes. 
hvoJ·cfter de straks svotntner frit omkring. Moderen 
sorger da for al komme hen paa Steder, hvor Vandet 
er· klart og passende for Yngelen, men de voksne Hejer 

Fig. 11. Task<'krahh!'n (lll'lyd~lig forminelsket . 

opsøger med Forkærlighed de lave Fjorde med 
grumset Vand. Deres Vækstperiode synes al være 
omtrent cl Aar. Hannerne er belydelig mindre end 
Hunnerne; del Cl' derfor særlig disse, der kommer i 

!l l 

Handelen og betales bedst. De fanges især i For
sommeren paa deres Ynglcvandring, mens de har 
Hogn; desvæn·c synes de at blive sjældnere Aar for 
Aar. Ungerne ser ::mdcJ·Icdes ud end Forældrene 

Fil(. 12. Trnldkmhb~n (lwty•lclig fcll'minclskel). 

og gcnnemgaar en Hække Forvandlinger, hver ledsa
get af et Hudskifte. I saa Henseende ligner de 
Krahhcme. 

Nogle mærkelige, tynde, langbenede Krebstly1· af 
Tangloppernes Familie, de saakaldte Caprellcr ~ Fig. 

10), lever paa Tangen, hvor de fastholder sig med 
deres store stærke Kløer·. De tjener mange Fisk til 
Fode, og lindes underliden i uhyre ;\længde. 

Fig. 13. Tn l'<lviklingsldn af en 1\mhhc. 
T. l.nn~t.· Tornt• pm1 ltsi-!1-l'L'n. dc1· M'IH.'I'C fnl...;\·hult•. Fi.tun.·n til vcnstn• t•r 

yn..:-n.• end den mult•n, dt·•· f•·cmslille~ hmu.lt• fl'a Hyf.{J.{cn uf.( fru Siden. 

,\f 1\rabbl'me har vi mange Arter i vore Far·vande. 
Det et· plumpe edderkop-lignende Krebsdyr, hcsyndeJ·
Iigc vetl deres sidelængs Gang. Den største .\rt er 
Taskekrabben (Fig. 11 ) , som ofte vejer flere Pund. 
Den spises ligesom Hummeren og bringes af og til 
i Handelen, men den c1· af noget ringere Pris. Knrb
hcrne lever bl. a. af døde Fisk og age1·cr saaledes el 
Slags Sundhedspolili. 

Af andre Krabber skal nævnes Troldkrabben (Fig. 12) 
med lange tynde Ben og store Tome overalt; den kan 
være meget stor, c. l Alen mellem Benspidseme; 
endvidere de smaa grønne Slrandkrabber, som af 
Fiskerne indsamles til Agn, og som for Reslen ogsaa 
godt kan spises. Paa Undersiden af K1·oppen har 
den voksne Krabbe en lille bevægelig Plade. Det er 
dens Hale, som er svunden ind til delle beskedne 
Omfang. I sin Barndom har den ligesom Rejen og 
IJ ummeren en lang og veludviklet Il al c med Ben 
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paa, men lialens Vækst holder ikke Skr-idt med 
Kroppens. \'ore Billeder (Fig. 13) giver et Begreb 
om denne mærkelige Forvandling. Figuren til venstre 
er et yngre Trin end den anden j man ser, at der 
er betydelig Forskel paa dem og en yoksen Krabbe, 
navnlig er Ilalen meget stm-rc og forsynet med 
lange Ben j Dyret til højre har endnu mange For-

Fig. 1 l. 1\on~•n••glcn nogc•l fo•·mindsl<l'l . 
M:m M'l' lhrt.·t udstrnkt uf Sknllt.•n, m rd Ann .. 
dt'rnr foro~·cn. to FHlt.•hm·n nu-c l Ojnc n •tl Hn
dcn , dt•n Jun~t.· Snllhd, lwnnnl'tl clt.•n hun utl· 
SUJ{t' tludt.~ Fi'k ~•ml encll'IIJ.t Futll'n nu•tl t.' n 
lto n1(JI:ult.•, lnurmt·cl t.h·n k:m lukkt.• ro r Sknl-

mtuult.·n . 11:1ar tlt.•n lrwkkt.••· \ iJ{ lncl. 

vandlinger tilbage, 
for den bliver en 
rigtig lille Krabbe. 
Hele denne Udvik
ling gaar for sig paa 
den .Maade, at Dy
ret skifter Skal en
gang imellem, vel at 
mærke hele Skallen, 
eller rigtigere Huden, 
ove1·all saavel paa 
Hovedel som paa 
Benene og Øjnene 
osv. , for ligesom 
Sommerfugleo, de1· 
kommer ud af Pup
pen, at vise sig i en 
hel ny Skikkelse j 
først gennem flere 

saadanne Skalskifter blive1· vor lille K1·abbe-Larve til 
rigtig lille Krabbe-L'11g1'. Saadanne Hudskifter finder 
ogsaa Sted, efter at Krabben er bleven voksen, og 
hos alle andre Krebsdyr finder det samme Sted, 
altsaa ogsaa hos Ilummer og Rejer. Saadanne Dyr 
som Muslinger og Østers skifter derimod ikke Skal, 
men lægger nye Lag til den gamle Skal og vokser 
paa den i\1aade, hvilket viser sig i Skallens Bygning 

fri Tilstand l'orstaa•· Hummeren i denne bløde Periode 
at skjule sig, indtil den nye Skal i Lobet af nogle 
faa Uger er bleven haard. 

l\len tilbage til Ila\'ets Bund til Tangstrækningerne, 

Fif(, 1 :i. En Slnnl(fsljernc naturlig Storr(']s~ . 

i hYilke Yi, som sagt, kan gaa milevidt; Yi vil kun 
af og til stocle paa stme Opdyngninger af Sten eller 

gamle SkibsYrag. 
Fortsætter vi i
midlertid T u ren 
østpaa, kommer 
Yi efterhaanden 
ud paa dybCJ·e 
Vand 16-18 Me
ter (8 - 9 FaYne). 
H er bliver T a n gen 
meget sparsom og 
mangler som Re
gel ganske. 

Vi træller her 
en Bund bestaa
ende af Saml og 
Grus og af og til 
store Slenmarkt•r. 
Paa Stenene sid
der Mængder af 
smukke, røde, 
grenede Alger; 

og Udseende. En 
Hummer kan der
imod kun vokse, 
naar den har 
sidflet hele sin 
lwarde Il ud; den 
c1· da nogen Tid 
blod og griber 
nu Lejligbeden til 
at \'Okse lidt. 
Naar en Fisker 
har en !\længde 
Il ummer gaaende 
levende i sine 
Hyttefade, maa 
han derfor ikke 
alene give dem 
Føde bestaacnde 
af ituskaaret Fisk 
eller lignende; 
men han maa om
hyggelig fjerne 
alle de Hummer, 
der gor Tegn til 
at Yille afkaste 
den gamle Hud; 
thi har de fors t 
gjort dette, bli\'er 
de straks opædte 
ar deres haarrle 
Kammerater. I Fig. lG. En SHslj<'rn<' (noget formin<lskt•t), 

nogle andre Al
ger, der nærmest 
ligner Sten, saa 
haarde er de (de 
saakaldte Korah 
(Uihotlurmnion ), 
sidder ogsaa her 
paa Stenene. Som 
Regel er dog 
Bunden ganske 
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blottet for Plantevækst, men befolket med et rigt 
Dyreliv blandt andet af Snegle, saasom Kongsneglen 
(Fig. 1-1), som Fiskerne udtager af Skallen og bruger 
Iil Agn. Fangstmanden er ganske ejendommelig og 

Flg. 17. En Doclnlngehnnnd. 
llt•n s ldllf.•r her pnn ro Sten. h\'urpun en nucrkclll{ blod. tn·ldsli"IIX'l Ol·m 

kryher, of.C h\·urtll en amlc-n Orm hur f.test et ~lt h\'idt> Kulkrm·. 

skal derfor her anføres. Over en stor Jerngjord . 
t . Eks. et gammelt Tøndebaand, udspændes noget Fi
skenet. Paa Nettet fastbindes en eller to døde Fisk, 
Tøndebaandet ophænges vandret i en flanefod (tre 

skraa Snore) og sænkes ned paa 
Bunden. Linen fæstes til en 
Bøje, og .\pparatet faar Lov 
Iil at ligge nogen Tid. De 
døde Fisk lokker Sneglene til. 
og disse kraYle ind paa Net
tet, saa at de følge med op, 
n a ar Apparatet røgtes. Sneglene 
fiskes ogsaa paa andre i\laa
der, f. Eks. i nogle af \'idier 
flettede Kuber. 

Endvidere lindes her sm1111 

hvide og .~fore sorte Jiuslinger 
(dog ikke Vejle-Pælemusling, 
/Jlaanlllslinyen ; thi den er 
sjælden i KaUegat). Endd
liere Orme, Sopind.win , S/an
!fCstjerner Fig. l.i), store So
.~tjerner (Fig. 16 indtil 1 

2 ,\len 
i Tvermaal, nogle med 1 l-
12 .\rme og purpurrøde, andre 
orangegule, den hvidlige eller 
gule f)odninyehwrnd (Fig. li). 
l det hele er her de røde og 
gule Farver overvejende i Mod
sætning til Bændeltang-StJ·æk
ningernes grønne. Dødninge
haanden er et Kolonidy1·. hvis 
enkelte Smaadyr ses paa Gre
nene (Fig. 1 7) ; de kan stræk-

Fi;l. III. En nngt•n Snegl 
\lidt rorstmTe t ·. ke sig ind og strække sig 

ud ; men hele Kolonien er 
for bestandig fastvokset til en Musling, Sten eller 
lignende. 

Slangestjernerne kan derimod bevæge sig temme
lig hurtig med Armene, medens Søpindsvinene maa 
kryhc møjsommelig frem ved Piggenes og nogle smaa 
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Sugefødders Hjælp. De har ;; skarpe T :mder i 
Munden , der sidder paa Undersiden . 

Sostjernerne har den mærkelige Evne a t kunne 
erstatte afrevne Arme ved Genvækst. Paa Fig. 1 li 
ses saaledes en lille femte Arm i Færd med a t Yokse 
ud. Undertiden kan en eneste afreven Arm endog 
producere ! nye for at komplettere .i-Tallet, og der 
bliver paa den ::\laade en hel Sostjerne ud af den 
ene Arm. 

F ig. l !l. Fir.• Tl'in nr Slctlwnr rens Udvikling. 
Sll"t.t:"t•rnc lx.•tegner l..t.cngdcn i naturlig Storrcls<'. 

Ejendommelige nogtll' Snl'ylt•, d . v. s. Snegle uden 
Hus findes her (Fig. 18) og desuden en Vrimmel af 
andre Smaadyr. He1· lever ogsaa den halvvoksne og 
voksne Uodspælle, som ernærer sig af de smaa Mus
linger og Orme; ligeledes andre Flynderfisk, sæ•·
lig Isinger (ogsaa kaldte »Plæder ' eller »Sletter«), 
Pighvar, Slethvar og den langstrakte Tnnye. Enclvi-
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dere de plumpe Stenbidere, hvis Kød er velsmagende 
og fedt, og forskellige 7'orske-Arter. 

Her især foregaar det store Fiskeri efier Rod
spætter med Snurrevaad. 

:O.Iedens vi er her i den egentlige Flynder-Egn, 
kunde det maaske være passende at se lidt nærmere 
paa disse Fisk. Alle ved jo, at den voksne Flynder 
er mork paa den ene Side og hvid paa den anden, 
men dette gælder ogsaa kun for den voksne Fisk ; 
som ganske lille er den nemlig ens farvet paa begge 
Sider og svororner ikke paa Siden men paa Højkant 
som andre Fisk. Se sanledes Fig. 19, der fore
stiller Ungerne af den almindelige Slethvarre. Den 
mindste Slethvarreunge er ganske ens paa begge 
Sider af Kroppen; den har endnu ikke faaet den 
voksne Fisks Form, og den har cl Oje paa hver Side, 

dring 8-9 Mil (c. 70 Kilometer) mod Øst, uden at 
Dybden og Bunden forandrer sig synderlig. Først 
naar vi er nænnere Sverig end Danmark, møder der 
os noget væsentlig nyt; thi pludselig sænker Bunden 
sig paa mindre end en Fjerdingvej (2 Kilometer) fra 
16-18 ~1eler indtil 40-60 Meters Dybde. Denne 
Dybde holder sig med faa Undtagelser lige over til 
den svenske Kyst, som vore Fiskere dog ikke maa 
komme nærmere end 4 Kvartmil (8 Kilometer) ; thi 
der indenfor ligger det svenske Søterritorium. 

Denne pludselige Tiltagen af Dybden betegner 
Grænsen mellem det vestlige lave og det ostlige 
dybe Kattegat. Paa den smalle Skraaning ned mod 
Dybet lever det rigeste Dyreliv, vi kender i vore 
Farvande. Foruden de omtalte Dyr findes her ogsaa 
enkelte Oslas og en ~længde forskellige Fisk. Plante-

Fig. 20. lltl\' ln•kt•Jl . 

ligesom f. Eks. en Torsk. Men se saa paa de lidt 
storr~ Unger; det bojre Øje har flyttet sig om paa 
Panden i Nærheden af det venstre, saa de nu begge 
sidde paa den venstre Side omtrent ligesom hos de 
voksne Flyndere (se Farvetavlen). Samtidig har Kroppen 
forandret Form, er bleven høj og sammentrykt fra 
Side til Side, og nu svommn Flyoderungen ikke mere 
paa Hojkaot, men begynder at lægge sig ned paa 
den højre Side, sanledes som den store voksne Slet
hvarre altid gør det; eflcrhaanden bliver saa den 
højre nedadvendte Side hvid, og Slethvarren er da 
som en almindelig Slcthvarre. \'i h~1r af denne 
Udvikling lært, al Flynderens morl.:e Side ikke er dens 
Rygside og den hvide dens Bugside, men åens venstre 
og hojre Side. Ikke alle Flyndere er som Slethvarren 
og Pighvarren morke paa den venstre Side; H.ød
spætten f. Eks. er mørk paa den højre Side, og 
Skrubben kan snart være venstre- snart hojrevendt. 

Vi kan i Flyoder-Egnen fortsætte vor Van-
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vækst er her dog næsten intet af; thi i denne Dybde 
trænger Lyset kun sparsomt ned. 

Af de Fisk, man til Tider kan trætre her, skal 
nævnes de store Torsk (Kabliau) og de med dem 
beslægtede Graasejer, Lubber, 1\uller, livWinger og 
Langer, samt Hajer, flokker og Havtasker. 

Jlavlasken cllet· Bredflaben, som den ogsaa kaldes 
(Fig. 20) paa Grund af sit store, brede Gab, »har altid 
vakt Opsigt og Forbavselse ved sit hæslige og besynder
lige U dsecndc. Del overordentlig store, brede og 
flade Hoved og den forholdsvis meget lille og til
spidsede Bagkrop giver den i Form virkelig nogen 
Lighed med en kæmpemæssig Haletudse. ' ~ Det 
uhyre, med frygtelige Tænder væbnede Gab, de mange 
Hudlapper eller Frynser paa Hoved og Krop, Pan
dens lange Foletraade, Bugfinnernes Beskaffenhed o. s. v. 
tjener til at fuldstændiggøre det reventyrlige og skræk
indjagende i dens Ydre ;« siger Naturforskeren KnovEn 
om den. 
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Og dette er ganske rigtigt; p rov at stikke Ilaan
den ind i en død Havtaskes Gab, og man vil faa at 

Fig. 21. En Surnus (lidt formindsket.) 
)lun S(>r Pl~~cnc ovcrult prm Dyret, og de 
lnngc, ud!drtckkrUge Sugefoddcr, ved hvJ~ 

Hjælp dot kun IJe•·æge sig. 

føle, hvor vanskeligt 
det maa være for en 
Flynder at undslippe 
fra dens Tænder ; thi 
de lægger sig af sig selv 
ned, naar man stikker 
Haanden ind, men rejser 
sig op, IHHu· man be
gynder at trække den 
tilbage. 

Havtasken k a n bli
ve 5-6 Fod lang, men 
saa store Fisk er sjæld
ne hos os, de lleste er 
kun 2-4 Fod lange. 

Den ernære1· sig aabenbart hovedsagelig af Fisk; 
jeg har set mange Flyndere dens Mave; og 
de paa dens Pande 
siddende , bevægelige 
Foletraade med de un
derlige Hudlapper paa 

5-7 Grade•· Celsius. Efteranret er ntrmest med 
10-12 Grader. Her hersker ubetinget Ho. Kun 
Bølgeslaget kan ved Storm forplante sig ned i Dybet, 
bevæge Vandet og sætte Bundens Lerpløre i lidt Be
vægelse, saa at Vandet plumres; men ingen Lyd vil 
naa Øret, undtagen naar et Dampskib kommer sejlende. 

Dyrelivet her er 
temmelig ens overalt: 
visse Muslinger, langar
mede Slangesljemer, Sø
mus med Pigge over hele 
Kroppen (Fig. 21), de 
smukke røde Søfjer (Fig. 
22) (et Slags Koraldyr), 
der staar plantede i Hav
bunden med ren blod 
Stilk , visse Krebsdyr, 
Havedderkopper (Fig. 23), 
Orme (Fig. 24) og So-

Fig. 25. En Sonn~mone med ud
strakte Arm~ (nogt!l formindsket). 
~lnn ser dens :\tuml midt imellem Armene. 

Fig. 23. En Havedderkop (naturlig Slørrelse). 

Flg. 22. En Sol]er. 
(Lidt formindsket.) 

H.olonSrnl Smaadyr skimt~ 
lnnlo(" nllc Grenene. 

D• os Krop er ••n lille, nt der Ikke l den er Plads Ul alle Indvoldene, 
ml'n Turhl~unalc.•n strwkk<'r lnnge Grt"nc ud l alle Benene. 

Spiclsen er Yistnok det 
Middel, hYormed denne 
dorske Fisk forstaar at 

l'ig. 24. En Orm et Lerrør (naturlig Storrclse). 
OrmC'n hur strukt sl)t lungt utl ur ætll Lerror og udbreder sin nf FøJetrande 
dunnede VIne.-; df.'lt knn, n nu r den forstyrres. trække sig helt ind l Ro~t. 

Fig. 2G. En lille Blælc.prulle 
(naturlig Storrelse, . 

~fnn ser dt 8. ~fuoclen omgh·eodc korte 
.\rme og desuden de to F ungarme; "alle 

lokke andre Fisk til sig for at sluge dem ved plud
selig at aabne sit store Gab. 

Kommer man nedenfor den stejle Skraaning, finder 
vi der de ovenfor omtalte flade Lersletter, som op
fylde•· det østlige Kattegat og naar over til Sverrig. 
Hernede er der halvmørkt, og Bunden er saa blød, 
at alle tunge Genstande forsvinder i den. Af Dyr 
lever her kun saadanne, der ikke kan synke ned. Le
vende Planter forekommer ikke, og her er koldt til 
alle Aarstider, særlig om Foraaret, da Vandet kun er 
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Armene hnr Sul{es koale. ! ., 

anemoner (Fig. 25). Iler lever Blæksprutterne (Fig. 26), 
nogle paa en Alens Længde, andre ganske smaa. Til 
visse Aarstider synes de at være meget hyppige her, 
men hvorfra de kommer, er endnu en Gaade. 

Af Fisk findes især Hajer og Rokker, Hvil
linger og Kuller paa disse hlaa Lcrsletter. Men af 
og til kommer store Fisk paa Besog fra Atlanterhavet 
ind i disse Egne; store, centnertunge Klumpfisk, store 
Hajer foruden forskellige Slags Hvaler. 

Klumpfisk (Fig. 27) paa ~adskillige hundrede Punds 
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\'ægt, som den paa vort Billede, er flere Gange strandede 
ved vore Kyster saavel ved Vesterhavet som indenfor 
Skagen, ja helt nede i store Bclt er en saadan en Gang 
fundet. Det synes, som om alle de danske Eksemplarer 
har været Hunner; et Vidnesbyrd om at denne under
lige Fisk ikke egentlig horer hjemme i vore Farvande. 

Disse sære Fisk, der er meget fredsommelige og lidet 
rovbegærlige, har i den sidste Tid faact en mærkelig In
teresse for Zoologerne; t h i i deres Maver har man fun
det Aalens Yngel, som man jo har søgt forgæves i saa 
mange Aar; det synes virkelig, scim om Klumpfisken 
med Forkærlighed opsøger de spæde Aalelarver og for
staar at finde dem ude paa Dybet bedre end Mennesket. 

Paa Lerbunden findes endvidere den af Fiskerne saa 
forhadte Slimaal. Naar Fiskernes Kroge er blevne ud
satte nær Bunden, og Storm har hindret dem i at faa 

ukendte Egne, men . hvis vi derimod kunde fortsælte 
vor Vandring nord paa op til Skagerak, til detles 
dybe Dele (det sorte paa Dybdekaartet S. 57-:>8), da 
vilde vi allerede nogle faa Mil nord for Skagen 
komme til Egne, hvor ingen Fisker nogensinde har 
haft sit Redskab i Bund, og hvor kun enkelte Gange 
videnskabelige Ekspeditioner har været ude for at 
undersøge Dyrelivet; thi det kunde man jo paa For
haand sige, at her paa de store Dybder, 4-800 M., 
hvor Vandet altid har en \'armegrad Aaret rundt af 
4-7 Gr. Celcius, maalte der findes andre Dyr end 
i Kattegats lave Vunde, og det har. da ogsaa vist sig 
at være Tilfældet. Bunden er overalt blod, brun 
Lerbund, befolket med mærkelige langhalede Fisk, 
der intet dansk Navn har, men som vi kan kalde 
Langlwler (Fig. 28) ; de har stm·e runde Hoveder, 

Fig. 27. 1\lumpfisk (meget formindsket , . 

Krogene røgtede, er en stor Del af Fangsten fortæret af 
dette blinde, 12-15 Tommer (c. 33 Centim.) lange Dyr, 
som fra Gællehulen af trænger ind i de fangne Fisk og 
fortærer alle de blødere Dele, saa at kun Huden og 
Knoglerne levnes tilbage. Slimaalen ligner mest en 
stor, blegrød Regnorm, og har ingen Øjne ligesom 
denne; den udgyder en egen sej Slim, naar man 
tager den op af Vandet, eller man sætter den i en 
Spand Vand; den er modbydelig af Udseende. For
plantningshistorien er endnu ikke ganske kendt; det 
synes, at kun de unge Slimaal er Hanner, og at de 
senere alle b li \'Cl' til Hunner og lægger .Eg. 

\'i har nu vandret tve•·s over Kattegats I3und 
og set en Del af det Liv, der rører sig der. I dette 
Farvand kender man ikke mere noget Sted, hvor ikke 
Fiskeredskabe•· har været udsatte, og her er ingen 
Dybde saa stor, at Fiskene kan vide sigl fri for 
Fiskerens Efterstræbelser. Hvor vi end i Kattegat vil 
vandre hen , vil vi ingensinde komme til ganske 
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lange, flade, spidse Haler, store, runde Øjne, hvor
med de søger at opfange det yderst ringe Lys, som 
kan trænge herned. Mærkelige hajagtige Fisk, Ilav
mlis kaldet paa Skagen, ligeledes med tynde piske
formede Haler, findes her (Fig. 29); de nærmer sig 
undertiden noget til Land og fanges da af Fiskerne. 
Herude vrimler der af store, røde, velsmagende Dyb
vands-Rejer (Fig. 30), der er ca. 5 Tommer lange uden 
Følehornene; de er røde, før de bliver kogte. De 
lever saa dybt, at hos os har endnu ingen Fi
sker forsøgt at fange dem , saaledes som i Norge ; 
iøvrigt er de først iaar blevne paaviste i Mængde hos 
os ,·cd nogle fra biologisk Station foretagne Under
søgelser. Store højrøde Sosfjerner findes her, mærkelige 
alenlange, bløde J(oraldyr, Orme o. s.\'. Pa:1 Skraanin
gerne ned mod disse Dybder lever aabenbart en rig 
Fiskebestand, og det synes, at det særlig er her, 
Iletleflynderen opholder sig. \'el ser man i Kattegat 
ofte s maa Helleflyndere paa 1-2 Fods Længae, 
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men de store, flere Alen lange Fisk, der vejer flere 
hundrede Pund, er nu bl evne sjældne; af dem fan
ges der af og til nogle her ude; ellers maa man 
sige, at det egentlige Skageraks Dybder som Regel 
ligger udenfor Menneskets Række\•idde. Dog hvem 
ved, maaske vil disse Egne ogsaa en Gang blive 

mere sejlivet end Havfruerne, og noget er der i disse 
Fortællinger, omend del sikkert ikke er Slanger, der 
ligger til Grund for Beretningerne. 

OLAvs MAG:"'US, Ærkebiskop i Upsala, beskrev og 
afbildede i Aaret 1555 en stor Havslange, som skulde 
være set ved de norske Kyster, og som havde sit 

Fig 28. Lnnghnlcn , <'Il Torskl'fisk frn det dybe nf Sk:~gl't·ak 
(c. 1/ 4 af dl'n naturlige Storrclse). 

hjemsøgte af Fiskeren; men foreløbig henligger de 
ubenyttede og gemmer paa deres Gaader; - maaske 
er det her, Silden opholder sig, naar den ikke er 
ved Kysten; m a aske er det her, Aalen yngler; ja 
maaske er det her, Laksen gaar ud, naar den for
lader vore ferske \'ande, for at fraadse i de mange 
og store Rejer og andre Dyr, der lever her. Ingen 
kan vide det, og 
ingen hos os har 
endnu for Alvor 
søgt at løse disse 
Gaader. 

Men hvor træf
fer vi da den 
store Soslange og 

Havmændene. 
hvor færdes Ilav
fruer, eller 
hvor er de store 

Menneskeæder
Hajer at træffe,
og destore/lvalc1'! 

Fig. 2U. lltl\ mm<' n (meget formindsket). 

Ja adskillige af disse Skikkelser er det gaaet 
meget ilde med i Tidernes Løb. Ilav{ruemc 
færdes ikke mere i vore Farvande, kun i ;\Im·kedstelte 
forevises de nu. Soslangerne har egentlig aldrig 
hørt rigtig hjemme hos os, met·e i de store Have og 
de dybe norske Fjorde, og her dukker atter og 
atter en og anden op endnu. Søslangen har været 
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Tilhold ved Bergen; den skulde være 200 Fod lang 
og gaa snart paa Land for at ærte Kalve, Faar og 
Svin, snart gik den i Havet for at æde andre Dyr 
saasom Blæksprutter, Hummer o. s. v., men den 
slugte ogsaa ;vlændene ud af Baadene, medens den 
rejste sig højt op af Vandet (Fig. 31 ). 

Denne Søslange, som Ærkebispen skriver om, 

Fig. 30. En Dybvantls-Hejc fm Skagerak (naturlig Størrelse). 

men som han ikke selv har set, er aabenbart ren 
Fantasi og har aldrig eksisteret; men noget ander
Icdes forholder det sig med et andet forfærdeligt 
Dyr, som Præsten HANS EGEDE næsten 2 Aarhundreder 
senere saa paa en Missionsrejse fra Kjøbenhavn til 
Grønland. Et Billede af den findes i Fig. 32. 

Dette Dyr er næppe helt grebet ud af Luften, 
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noget maa der have vist sig for de Rejsende; men 
om det har været en Sælhund eller Hval, skal jeg 
ikke forsøge at gætte. 

Om end man maa tro, at det er Dyreskikkelser, 
der ligger til Grund for nogle af Beretningerne om 
Søslangerne, enten det nu er en lang Række sprin
gende Smaalwaler (Delfiner), der i Afstand kan ligne en 
lang Slanges bugtede Kmp, eller flet er enkelte Dyr, 

Fig. 31. Dillelie n f Olaus ~fagnuss stol"<' S"slangc fra Bergcnskantt•n. 

der ved visse Lejligheder kan antage mærkelige 
Stillinger, f. Eks. store Sæler, eller muligvis endog 
Havdyr, som vi endnu ikke kender, c1· det dog 
med Rette , at Videnskaben vægrer sig ved at · 
antage, al det netop skulde være store, ægte Slan
ger d. v. s. lungeaandende Krybdyr, som skulde fær
des ude i Ilavene og har saadannc uhyre Størrelser, 
som der i Reglen omtales; thi smaa ægte Havslanger 
i de Yarme Have kendes meget vel. - I hvert Fald 
er Søslangerne nu forsvundne fra de danske Far
vande uden at have givet os Oplysning om deres 
nærmere Natur. Saalcdes er det derimod ikke gaact 
med nogle andre Sønhyrer af Havmændenes Art. · 

Paa Christian den llls Tid (c. 1530) indbragtes af 
Fiskere i Øresund en mæ1·kelig Fisk, om hvilken 
samtidige llistorieskrivere udtaler følgende: »Ikke 
lang Tid herefter skete der en vidunderlig Fangst i 
Fiskernes Garn i Øresundet; lhi med de øvrige fra 
det rige Hav røvede Skatte, fortes der ogsaa op paa 
Stranden en Fisk af en højst vidunderlig Form, med 
Hoved og Ansigtstræk som et Menneske, og lignede 
i Udseende de Mænd med raget Isse, som vi paa 
Grund af de1·es Eneboerliv kalde !'\lunke, men Sammen
sætningen af dens nedre Dele, der bar en frygtelig 
Skælbeklædning, antydede blot Menneskekroppens 
Lem·mer og Ledemod som sønderrevne og afhugne. 
Dette forfærdelige Uhyre blev paa Kongens Befaling 
straks nedgravet i J orden, for at det ikke - saaledes 
som det nye og usædvanlige plejer at gøre - skulde 
give Folk altfor frugtbart Stof til forargelig Tale.« 

Denne »Sømunk« vakte den Gang megen Opsigt, 
en Tegning af den sendtes bl. a. til Kejser Karl 
i Spanien, og Kopier deraf er gaaet rundt i næsten 
hele Europa. - En af disse Tegninger ses paa Fig. 33 
det mærkeligste ved den er Ansigtstrækkene, dog er 
de sikkert hovedsagelig fri Fantasi af Tegneren; thi 
det bemærkes udtrykkelig i en af de andre Beskri
velser af Dyret, at Ansigtet var meget raat og utyde
ligt. . Man erindre, at det den Gang ikke var længe 
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siden, at Katolicismen som Statsreligion og dermed 
Munkeordenerne ophævedes i Danmark, saa det var 
ikke urimeligt, at Fantasien da tog den Retning at 
ligne den mærkelige Fisk med en af de forsvundne 
1\Iunke. 

>>Fisken« har imidlertid kun været en kæmpe
mæssig Blæksprutte, som vor berømte, nylig afdode 
Naturf01·sker JAPETt:S STEENSTHUP har eftervist det. 
Til Sammenligning henstilles paa Fig. 33 en af de 
sædvanlige smaa Blæksprulter vendt paa Hovedet ; 
man vil sikkert indromme, at Ligheden paa Ansigts
trækkene nær er slaaende. Ogsaa nu til Dags lever 
saadanne store Blæksprutter i vore Vande; thi Dele 
af dem (deres ham·de Hornkæber) driver undertiden 
i Land ved vore Kyster. 

Yore Farvande har saaledes maattet give slip paa 
meget af del hemmelighedsfulde, der i tidligere Tider 
har til h urt dem, men dog ser vi endnu af og til Sønhyrer 
hos os i Skikkelse af store Hvaler, som f. Eks. »Jonasc, 
den store Bardehval, der havde forvildet sig herind 
i Efteraaret 1888 og sti·andede ved Vejle, og som 
tilsidst vistnok dode af Sult, fordi den ikke fandt til
strækkelig Føde i vore Farvande. - .\nd1·e mindre 
Hvaler paa 12-15 Alens Længde er derimod ingen
lunde sjældne i Kattegat, omend de ikke ses hvert 
Aar i større Antal. Særlig en Art, Spæklwggeren (Fig.34), 
ogsaa kaldet Rovlwalen, kommer ofte herind i Smaa
fiokke, og man kan da i vore Fjorde og Bugter se 
de gamle Hanners favnehøje Hygfinne rage op af 
Ilavel som et langt Sværd. Den har mange og 
stærke Tænder, og kan, selv om den ikke angriber 
Mennesker, meget godt regnes for et vildt og glubende 
Dyr; thi et Eksemplar paa 11 Alens Længde, der i 
1861 fandtes drivende som død i Kattegat, viste 

Fig. 32. Hans Egedes Soslangc. 

sig ved nærmere Undersøgelse at have slugt ikke 
mindre end 14 større og mindre Sælhunde og 13 
Delliner (Marsvin); thi der fandtes 14 Sælhunde
kroppe og 13 Hoveder af Marsvin i det døde Dyrs 
Mave. - Sælerne var ligesom bidt over bag Hovedet, 
og Skindet trukket af dem ; et Skind sad i den dode 
Spækhuggers Svælg ; maas_ke har den forslugt sig. 

Havde vi mange af den Slags Dyr i vore Far
vande, vilde Fiskerne næppe have Grund til at klage 
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saa meget over, at Sælhundene ødelægger deres 
Ruser og tage Fiskene ud af dem, saaledes som det 
nu ofte paastaas at være Tilfældet. 

Fig. 33. >Sømunken< (meget formindsket) og til Sammenligning 
en Blæksprutte stillet pan Hovedet. 

Ogsaa Hajer har vi i vore Farvande, endog liere 
Arter, men de almindelige opnaar ikke nogen betydelig 
Størrelse; den ah;nindeligste Pigizajen (Haaen) med 
en stærk Pig i hver af de lo Rygfinner (se Farve
tavlen) er kun godt en Alen lang. Den torrcs og 

er stærke Smerter og Opsvulmning af det saarede 
Sted en temmelig sikker Følge, ja endog langvarig 
Sygdom kan indh·æde; heldigvis er den sjælden, 
undtagen ved Kattegats Kyster. Dens Kød er vel
smagende og kan uden Fare spises; man maa som 
sagt kun vogte sig for de spidse, giftige Torne. -
Med Undtagelse af den· findes ingen giftige Fisk 
i vore Farvande. 

Vi har hidtil talt, som om der kun levede Dyr 
og Planler paa Havels Bund, men delte er ikke saa ; 
selve ''andmassen indeholder en 1\Iæugde Dyr og 
Planter, som stedse lever i denne og aldrig kommer 
ned til Bunden, for de dør. Mange Fisk kommer saaledes 
sjældent ned til Bunden , men søger deres Næring i 
selve Vandet; thi dette er altid m er eller mindre 
opfyldt af Smaavæsener, der kun kan ses under 
stærk Forstørrelse ved Mikroskopets Hjælp. Der findes 
blandt dem Repræsentanter baade for Plante- og 
Dyreriget, skønt det ofte kan være svært at afgøre, 
om de er det ene eller det andet. Thi adskillige af 
Planterne kan bevæge sig, og mange af Dyrene 
kan ligne dem meget. N og le af disse Smaavæsener 
har Evne til at lyse i Mørke, især naar de kommer 
i Rystelse. Ved Efteraarstid er der saa store 
Masser af dem i Vandet, at der i Skibenes Kølvand 
eller ved Baadenes Aareslag danner sig den saa
kaldte »Morild i Vandet, Det ser ud, som om man 
sejlede i Ild og Aarernc dyppedes i flydende Metal. 

Hvis man gennem Vandet trække1· en meget tæt 
Tøjpose, hvis Aabuing udspiles af en Ring, vil Tøjet 

Fig. 34. En Spækhugger eller Hovhval (meget formindsket). 

spises paa flere Steder i Jylland. Dens Hud er 
skarp og ru og kan anvendes til Polering af Træ. 
- Af og til kummer større Hajer ind i vore Far
vande, men aldrig nogle af de for Mennesker farlige. 

Den for Mennesker farligste Fisk, vi har, er Fjæ
singen (Fig. 35), en lille, smuk Fisk, der imidlertid 
har spidse giftige Torne, en paa hver Side af Ho
vedet og flere i den forroste lille Hygfinue. Stikker 
man sig paa dem ved at gribe Fisken eller ved at 
træde med bare Fødder paa den, f. Eks. ved Badning, 
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blive bedækket med en grønlig, slimet Masse. Denne 
bestaar af de i Vandet svævende Smaavæsener, og 
man kan ved Filtrering udfinde, hvor stor en 1\Iasse, 
der lever i en vis Mængde Vand. Denne Mængde 
bitte smaa Dyr og Planter, som lever i Vandet, kaldes 
»Plankton <, og den RoJJe, som dette spiller i Havets 
Husholdning, bl. a. som Føde for Fisk og Næring 
for Fiskenes Næring, er overmaade stor. Særlig 
vore lave Farvande er rige paa dette Plankton. Saa 
store :'lfængder findes der paa en Gang i dem, at 

108 



VORE F.\R\'ANDE. 

de maa regnes i mange Tusinder af Tons (en Ton 
er 2000 Pd.), og Planktonet fornyes mange Gange 
aarlig. 

Figur :36 fremstiller en Del under Mikrosko
pet flere hundrede Gange forslørrede Plankton
Planter. De 2 med tre lange Horn forsynede 
Væsener er den Slags Planter, der hyppigst frem
bringer Morild i vore Farvande; de kaldes Cerotium 
fripos paa Latin og har intet dansk Navn. De 
kan bevæge sig ved Hjælp af særegne smaa Organer, 
der dog ikke kan fremstilles paa denne Figur. De 

hævder, at Planklonel kommer med Strømmene dl'iven
de langvejs fra, den anden at det vokser op paa Stedet, 
ligesom man ser Skyerne dannes i den klare Luft, 
naar denne fra Havet kommer ind over Landet; 
begge Teorier har vistnok for saa vidt Ret, som 
noget Plankton kommer drivende til vore Kyster, 
andet opstaar, lever og dor her. 

De bekendte Yandmænd, baade de hvide, der ikke 
brænder ret meget, og de røde, brændende med de 
lange Traade, hore i hele deres Liv med til Plank
tonet, men det mærkelige er, at deres Born (1, 2, 3, 

Fig. 35. Fjæsingen (<•n Del formindsket_. 
M:m ser drn ginlgc Turn puu Sic.Jcn nf UO\·edct og de giOigc Pigge i nygflnm•n. 
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Fig. 38. Vandmændenes Udvikling. 
1-8 no~ct foa-stol'l'Ct, 9 en \'Oksen Vandmand meget formindsket. 

andre 3 Slags er alle Kiselalger, de saakaldte Dia
tomeer af Slægterne Rhi:osolenia og Chætoceros (den 
leddelte med de lange Børster paa); men en Mængde 
andre Planler findes i Planktonet. - En af de al
mindeligste Dyrearter i Planklonet er den paa Fig. 3i 
fremstillede lille Krebs af Vandloppernes (Cape
podernes) Afdeling; den spiser Planterne og tjener 
selv til Føde for andre Dyr, saasom bl. a. for 
Sildene. 

Det nærmere Studium af Planktonet og dets Op
træden er endnu saa forholdsvis nyt, at der for 
Øjeblikket er to modstridende Teorier oppe; den ene 
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Fil(. :16. Plankton-Plnntcr flere hundrede Gnnl(c fnrslut·rcde. 
l>c J~horncde ea· sch·lyst•ndt'. 

Fig. 3 7. Planktonels ahnindcligste Dyreform 
en Copcpod; adskillige Gange forstorret 

paa Fig. :38) sætter sig fast paa Tang og Sten og ligner 
smaa Polyper med Arme. Disse fastsiddende Dyr 
overvintrer og frembringer næste Foraarved Tverdeling 
(4, 5, 6 paa Billedet), Stabler af smaa bille Vandmænd, 
der river sig løs; (7, 8 paa Billedet) svømmer frit om 
i Vandet og vokser sig store, (9 paa Billedet). Hvert 
andet Slægtled (Generation) er saaledes Vandmand, 
hvert andet Polyp. Dette kaldes Generalionsskifte 
og er altsaa noget ganske andet end, at f. Eks. 
Muslinger som unge har en fritsvømmende Periode 
og som voksne en fastsiddende. I det laveste Dyre
liv er et saadant Generationsskifte meget almindeligt. 
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Hvad nu Fiskene angaar, kan de alene paa Grund 
af deres Bevægeevne ikke ret vel regnes med til 
Planktonet, men det kan deres Æg; thi det er 
en Hovedregel, at Sallvandsfiskenes Æg svæve enkelt
vis i Vandmassen som smaa, runde, glasklare Per-

Fig. 39. En Tangsnarre-linn i Færd nll'd at bygge Hede i Blærc
lang (noget formindsket). Man ser Trnadcn lwmme ud af Dyret 

\'Cd Roden nf Halen. 

ler, for saa vidt \'andet har en saa stor Saltmængdc, 
at det kan bære dem oppe. Dette er ikke altid Til
fældet i vore Farvande, men de nærmere Forhold 
er endnu kun lidet 
undersøgte. 

Af de mere 
nyttige Fisk hat· 
kun Sild, Hornfisk 
og Stenbider Æg, 
der fæstes til Gen-
stande paa Hav
bunden. Torske-

dog synes det at være en Regel, at jo mindre Omhu 
Fiskene viser deres Æg, desto flere lægger de af dem. 
thi desto flere forulykker naturligvis. De Fisk, der, som' 
Torsk og Flyndere, lægger Æggene frit svømmende 
i Havet og aldeles ikke bekymrer sig videre om deres 
Skæbne, lægger mange Tnsinde, ja endog flere Millioner 
Æg hver. Men Fisk som Kutlinger, Stenbidere og Tang
snarrer, der vogter deres lEg, hegger færre, den sidste 
endog kun Hundreder. Paa den farvetrykte Tavle og 
paa Fig. 39 ses saaledes en Tangsnarrehan i Færd med 
at bygge sin Hede i Toppen af en _ Blæretang. Ud 

Fig. 41. To Æggehylstre af en Huj. 
Ophængte pna Tangblade (meget formindsket). 

af dens Gataabning (omtrent paa Midten af Fisken) 
gaar en tynd Traad af Slim, der hurtig størkner og 
bliver sej i \'andet. Fisken bruger stg selv som 
en Naal med Traad, idet den borer sig gennem 
det løse Blad-Bundt, den har samlet sammen i 
Toppen af lllæretangen. Mange Gange syr den sig 
i gennem og udenom for ret at styrke det hele. 
Traadene kan man se paa Fig. 39, men spindevævs
aglige næsten usynlige er de ; det sidste Hul, som 
Fisken borede, gaber tydelig frem i Bundtet. Hele 
denne Hedebygning er det let at iagttage flere Steder 
ved vore Kyster. I Lillebælt vil man saaledes i Maj Maa
ned hvert Aar paa 1-2 Fod Vand kunne iagttage Tang
snarrerne i Mængde i Færd med at bygge Reder, 
og det kan ofte lykkes at sætte Heden og Fisken i 

et stort Glaskar 

familiens og Flyn
deJfamiliens Med
lemmer har der
imod flydende, saa
kaldte pelagiske 
Æg. Fig. 4 O. En llan-:Saalcfisk med Æg paa n ugen. (Naturlig Storrelse.) 

med Vand, saa at 
den der fortsætter 
med Arbejdet for 
ens Ojne. Saaledes 
blev den her af
bildede Hede lavet 
færdig. - Naar 
Hedebygningen er 
færdig, kommer 
Hunnerne og læg
ger deres Æg inde 
i Tang-Bundtet, og 
Hannen bevogter 
dem derefter med 

Først i de sene-
re Aar har man begyndt at undersøge de nærmere 
Forhold ved Fiskenes Legen, og hvad der bliver 
af Ungerne; thi at en Masse af disse dor, forinden 
de bliver voksne, har man længe antaget, men hvorfor 
og hvorledes det sker, ved man endnu kun lidt om; 
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stor Troskab og 
forsvarer dem mod ethvert Angreb; selv naar man 
med en Stok rører ved Reden, farer Hannen mod 
Stokken. 

I Løbet af Juni Maaned udklækkes Ungerne, og 
de kan straks sørge for sig selv. Efter, denne Tid, 
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i Juli Maaned, dør nu alle de \'Oksne Fisk, baade 
Hanner og Hunner, saa der kun er Ungerne tilbage. 
Disse vokse hurtig; til næste Foraar er de 5-7 Tommer 
lange, fuldvoksne og færdige til at forplante Arten. 
Disse Fisk er altsaa ctaarige; noget, <.ler kun gælder 
meget faa Fisk. 

Omend Tangsnarren passer godt paa sine Æg, til 
de er udk1ækkcde, er der dog en anden Fisk, der 
drh·er det endnu \'idere i Retning af Omsorg for 
Æggene, nemlig Naale[iskcne (se Fig. 40). Af disse 
har vi flere Arter hos os, og de er meget almindelige. 
Hannerne bærer paa Dugsiden (se Fig. 4 O) Æggene, 
som enten er fastklæbede til Huden eller indesluttede 
mellem to Hudfolder. Naar Ungerne kommer ud, 
færdes de snart frit i YandeL - En Fisk, der er 
endnu mere omsigtsfuld for Yngelen, er Aalekvabben, 
(se Fan·etavlen), en i \'Orc Fjord<' meget almindelig 

Yi er imidlertid komne for langt bort fra \'ort 
egentlige Emne, Planktonet; det var de i Yandet fly
dende Fiskeæg, der forledte os dertil. 

Som bekendt kan intet nyreliv trives uden Planter 
som Grundlag; thi vel kan det ene Dyr æde det 
andet, t. Eks. Torsken æde Silden, og denne atter 
fortære de smaa mikroskopiske Krebsdyr i Plank
ton'et, men Krebsdyrene maa opholde Livet ved de 
smaa Planter i Plankton 'et. Planteme kan imidlertid 
hjælpe sig alene ve<.l Lysets Hjælp, \'Cd at drage Næ
ring af selve \'andet og de i det opløste Stoller. 
Dette formaa1· Dyrene ikke; de man æde enten hver
andre indbyrdes eller Planterne. 

Naar Plankton-Organismer nu, baade Dyr og 
Planter, dør i Aarets Løb, og ogsaa i Havet spiller Aars
tiderne en stor Bolle, synker de til Bunds, h\·or de 
enten opløses eller blandes med Sanelet og Leret. 

Fig. 42. En Ruse Yed Pæle. Rusen har to Kn!Yc og 3 runde Bojler. 

c. 12-14 Tommer lang Fisk, der ganske vist ikke 
er nogen delikat Spisefisk, bl. a. fordi den har grønne 
Ben ligesom Hornfisken, men som dog spises af 
Almuen hist og her. Dens smaa Unger maa lige
som Kutlingerne tjene til Agn paa Aalekrogene. 
Aalekvabben beholder Æggene inden i sin Krop, 
indtil de er blevne til Unger; forst naar disse er 
blevne c. 11/ 2 Tomme lange, fødes de til Verden 
i et Antal af et Par Hundrede, og de kan nu 
straks sørge for sig selv. 

Dlandt Hajerne føder den almindelige Pighaj (Se 
Farvetavlen) store levende Unger, men kun 5-6 
Stykker; andre Hajer og alle vore Hokker lægger 
derimod Æg indesluttede i ejendommelige, hornagtige, 
firkantede Hylstre, der ender med en lang Traad i 
hvert Hjørne (Fig. 41). De lægger kun ganske faa 
Æg, hvis tomme Hylstre, der undertiden er flere 
Tommer lange, ofte driver op paa Land ved vore 
mere aabne Kyster. 
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Kun herved kan man forstaa, at Dyrene ogsaa paa 
de dybe Lersletter i Havene kan ernære sig ved 
at sluge Leret med dets døde Hester af Dyr og 
Planter; thi levende Plantevækst vil man som oven
for sagt ikke finde her; dertil er Lysets Magt for 
ringe i disse Dybder. 

Man falder jo let paa den Tanke, at Vandet i 
Havet maa spille samme Rolle for Fiskene som Luften 
for Fuglene, og der er ogsaa noget rigtigt i den ; 
men der er den Forskel, at Vandet foruden at bidrage 
til Dyrenes Aandedræt, saaledes som Luften gør det, 
tillige giver dem Fode gennem den .Mængde af Li\•, 
som det nærer. Om der end ikke ligefrem »flyver 
stegte Duer• ind i Munden paa Fiskene, falder det 
dog mange af dem temmelig let, ved at opspile deres 
Gab og svømme frem gennem \'andet at faa den 
Næring, de ønsker. Herpaa er f. Eks. Silden ind
rettet, idet der paa :\fundsiden af dens Gællebuer 
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sidder en :\længde tynde Spidser saa tæt sammen, 
at de ligesom kan si Yandet og tilbageholde de smaa 
Dyr i dette, som tjener Silden til Næring. - Dette 
Siapparat kan man se paa enhver Sild, ogsaa paa 
de røgede. 

LIDT 0:\l YORE FISKERIER. 

Fiskeriet er en ældgammel Næringsvej, og mærke
ligt c1· det at se, at omtrent de samme Hedskaber, 
som nu bruges, ogsaa har været brugte i de ældste 

3) :\fan kan endelig fange Fiskene med Fiskenet 
af forskellig Slags: 

a) Hildingsgarn (eller blot Garn) hvis Traade er 
ganske tynde og fine, og i hvilke Fisken, naa1· den be
væger sig og støder imod Garnet, hildes ligesom en 
Flue i et Edderkoppespind. Saadan er Flyndergarn, 
Torskegarn, Sildegarn o. m. a. - Disse Garn stilles 
enten paa Bunden, men kaldes derfor alligevel ikke 
Bundgarn, (se under Ruser), eller i Vandet, hvor 
man nu søger Fisken, og danner simpelt hen en 
Væg af Net, hvis nederste Kant, Undertællen, 
holdes nede ved paasatte tunge Genstande, saasom 

Flg. 43. To Anlcblussere. 

Tider. Forandringer og Forbedringer er vel ind
førte, men det er de samme faa Principer, der gaar 
igen ved alt vort Fiskeri. 

:\Ian kan 1) fiske med Krog, enten med en ad 
Gangen eller med mange, der da fæstes ved en 
lang Line med passende Mellemrum. Alle Fiskekroge 
er i Principet nogenlunde ens, og dem kender jo 
enhver. 

2) .Man kan fange Fisken ved Hjælp af Lystere, 
enten saadanne, der har Spidser merl Modhager (Pig
lyster), som stødes i Fisken, eller med spidse Grene 
med Savtakker (Savlyster), hvorimellem Fisken klem
mes op ved et hurtigt Stød med Lysteren. Paa begge 
:\!aader stanges som bekendt Aalene (se Fig. 43). 
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Sten, Bly osv., men hvis øverste Kant (Overtællen) 
holdes oppe af Kork el. lign. (se Fig. 51). 

b) Andre Fiskenet, de sankaldte l'aad, er derimod 
af tykkere Garn, og lavede til at bevæges frem enten 
ved Bunden eller i selve Vandet. De holdes ogsaa 
udspilede med Kork og tunge Vægte, men har Form 
som en Sæk med lange Arme paa j disse samler 
Fiskene for at faa dem ind i Sækken j og keri 
kommer de, naar det hele Redskab ved Haand-, Sejl
cller Dampkraft bevæges frem (se Fig. 48). De saakaldte 
Tmwler, der særlig bruges i Vesterhavet, er Vaadred
skaber, hvor de korte Arme (disse kan ganske mangle) 
holdes udspilede enten med en lang Træbom eller 
paa andeu Maade. - Vi har en ;\længde Vaad af 
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forskellig Konstruktjon hos os i Danmark f. Eks. 
Aaledrivvaad, et lille Vaad, der slæbes af Sejlbaade, 
Snurrevaud til Flynderfiskcri, store Sildevaad, Torske
vaad o. s. v. 

c) Den tredje Afdeling af Netredskaber er de 
saakaldte Ruser. De staar rolig paa Bunden ligesom 
Hildingsgarnene, men deres Masker er af tykkere 
Traade, og Fiskene fanges ikke ved at hildes i dem, 
men paa lignende Maade som i visse Rottefælder j 
d. v. s. de er lette at komme ind i, men vanskelige 
at finde ud af, ligesom en Labyrints Gange. En 
saadan Ruse ses paa Fig. 42 . 

Pæle, og ligner noget en A.aleruse ; men der er mange 
andre Slags Ruser baade med og uden Arme, med 
og uden Pæle etej nogle store, andre smaa. En sær
egen Slags Ruse med store Pæle er de sanakaldte 
Bundgarn til Sild og Hornfisk. De er meget store og 
mange Favne lange j de naa op over Vandet med den 
øverste Del af Rusen, og er her ikke lukkede, men 
danne egentlig kun en Skaal af Netværk, hvortil der 
er en lignende snæ\'er Indgang som ved Ruserne. 

Næsten alle Fisk kan fanges i Ruser og Bund
garn: Aal, Sild, Torsk, Hornfisk og Makrel o. s. v. 

Det synes, som om vort Land staar meget højt 

.Flg. 44. To Fiskere gaar med Glib. En Ani ses i Færd med at lobe ind l Gliber. 

Naar Fisken paa sin \'nndring moder det lange 
Ledningsgarn (Raden), der i Reglen staar ind mod 
Landgrunden, følger den denne ud ad og kommer 
derved ind mellem Raden og Armene. 

Den ser nu Garn til næsten alle Sider og prøver 
paa at undfly gennem det Hul, den ser udad i 
Rusen. Dette Hul, der sidder i en Tragt af Net
værk (Kalven), aabner sig udad og er ikke let for 
en Fisk at finde igen, naar den først er sluppen helt 
igennem det. Undertiden bruges 2 eller endog 3 
Kalve i hver Ruse, for at være endnu mere sikker 
paa, at Fisken ikke skal kunne finde ud igen. 

Som man ser, holdes denne Ruse udspændt af 
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i Henseende til den Kunst at lave Fiskeredskaber j 
thi en Mangfoldighed af Former findes indenfor de 
her nævnte Slags, og der er i det hele ingen Tvivl 
om, at vor Fiskeindustri for Fiskeredskabernes Ved
kommende staar meget højt sammenlignet med de 
fleste andre Landes. Man tænker sig ofte, at det at 
lave Fiskeredskaber er en nem Ting, der ikke for
drer stor Kunst, men det er ikke saa. Den kræver 
for det første meget stor Øvelse i at filere, ,binde« j 
thi det maa gaa hurtig, om Sagen skal faa en Ende ; 
dernæst kræver den noje Kendskab, baade om hvor
ledes et Fiskeredskab skal bindes, hvor mange Masker 
paa den Led og hvor mange paa den Led, og om 
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hvorledes disse Masker skal fæstes. : føres : til de Tove, 
der giver hele Hedskabet Form og Styrke. Ilerom er 
der i vor Fiskerbefolkning gamle Traditioner, der mest 
gaar fra Mund til Mund, og vel er gaaede i .\ar
hundreder; og prøv blot ikke at lade disse uænsede; 
thi det vil hævne sig ved, at nedskabet, der laves, 
»ikke kan fiske • . Det kan paa Landjorden se lige
saa ~odt ud som et andet Redskab, men sin virke
lige Form fam· det forst, naar det kommer under 
Vandel og bæres af dette; hvis det her slaar Folder, 
som det ikke maa, og det kan det meget let gore, naar 
der er en ringe Konstruktionsfejl til Stede, da ,.il disse 
Folder i meget boj Grad kunne mindske dets Fangst
evne; og Ulykken er, at det ikke er let at fna at se. 
Iworledes et saadant storre nedskab ser ud 1mder 

-""'· 

dende Lyster ned i Bundens Dynd og Planter og 
stanger nu ihærdig paa Maa og Faa »iblindec op og 
ned med den, indtil han mærker, at han har ramt 
en Aal ; dette kan den øvede Stanger meget let 
mærke. lian trækker da Lysteren op, aftager Aalen 
og begynder paa ny sin Stangning enten i det samme 
Hul, eller han hugger med sin Okse et nyt. Det 
er ikke længer overdrevent meget, man kan stange i vore 
Fjorde ; men hvad har en fattig Mand bedre at gore 
paa den Aarstid ? - Aalene er jo dyre - særlig 
om Vinteren. og Fiskeredskabet billigt ; - og der 
kræ,·es ikke megen Kunst til at bruge det. seh· om 
der skal megen Oveise og Kendskab til for at være 
en god Aalestanger. 

Man kan om Vinteren i stærkt befolkede Egne 

Fig. 45. I Forgrunden til hojre to Anledrin·nadsllskere; \'naddet hænger til Torring i :.lastl'n. 

''andel. ~Alle Enkelthederne ved nedskaberne kender 
den dygtige Fisker imidlertid for det Hedskabs Ved
kommende, som han og hans Forfædre gennem Ti
derne har brugt ; - men det er langtfra alle, der fisker, 
som er dygtige Fiskere. Saa mangfoldige er vore 
Fiskeredskaber, at der næppe findes et Menneske i 
Danmark, der kan sige, at han kender dem alle til 
Bunds og kan lave dem godt og rigtigt. 

Blandt vore væ:Jenligsle Fiskerier bør forst næYnes 
Aale{tskcriet, der aarlig giver Fiskerne en Indtægt af 
over 2 Millioner Kroner. Det drives hele Aaret 
rundt, men paa forskellig Maade , og har især 
hjemme i vore smaa lukkede Fjorde. Naar Fjordene 
belægges med Is, ser man Aalestangeren færdes ude 
paa den den hele Dag. Han hugger et lille Ilul i 
Isen og stikker derigennem sin paa en Træstage sid-. 
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ofte se Fjordene tæt besatte med Aalestangere, saa 
man skulde tro, at Landet maatte være beboet af en 
stor Fiskerbefolkning; men lad Isen gaa sin Vej, og 
lad Foraarets Sol have bragt det slumrende Liv i 
disse grunde \'ande til paany at rore sig, og lad 
Aalen igen blive :t levendec efter sin dorske Yinter
periode, da har Folk faaet .andet at bestille i 
Land, og nu er det kun den rigtige Fisker, der vil 
søge efter Aalen. Han vilde imidlertid nu forgæves 
kunne stange efter den :tiblindec; thi ,\alen vilde 
flygte, naar Lysteren kommer i Nærheden af den. lian 
maa derimod søge at faa den at se, før han størler 
til, og det kan han enten om Dagen, naar han i sin 
Baad glider hen over Yandet i ganske stille Vejr, 
»naar der er Bleg paa Fjorden«, eller endnu bedre, 
naar det er stille om Natten, og han med en Lan-
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terne foran i Banden kan oplyse Bunden af Fjorden 
paa lavt Vand. 11Aalen er da ofte fremme• af sine 
Huler i Dyndet og paa Rov. Fiskeren maa, naar 
Lanternens Lys træffer den, skynde sig at hugge 
den med Lysteren, før den, skræmt af Lyset, flygter 
fra ham; thi man maa ikke tro, at Aalen soger 
Lyset, nej det er kun i det Ojeblik. da dette oplyser 
den ved Bunden svømmende Aal, at den kan tages. 

Dette Fiskeri kaldes >at blusse Aal« (se Fig. 43); 
og de Aftener, i Reglen kun faa. da Aalen er rigtig 
fremme, er dette et baade indbringende og fornaje
ligt Fiskeri. 

Et andet Sommerfiskeri efter Aal er det san
kaldte Fiskeri med Aaleglib, et lille (iarnredskah, der 
holdes udspilet mellem nogle Trærammer (se Fig. H). 
Det drives mest af gamle ~tænd eller Koner og paa 
~aa lavt \'and, at de kan vade. ~lan ser paa Bil
ledet, at den ene Person holder Gliben ned i Tan-

--
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Yindens Kraft, der trækker eller driver det udspilede 
Yaad over Bunden gennem Tangen, kaldes Aaledril•
lland. Det er i Halvfjerdserne kommen her til Lan
det fr·a de tyske Østersølande. I Begyndelsen vakte 
det megen Harme, særlig blandt de Fiskere, der ikke 
selv brugte det ; nu er det imidlertid blevet et 
almindeligt Redskab , men man frygter for, og med 
Hette, at det skal fange saa meget, at Aalebcstanden 
skal formindskes for meget derved. Det andet Aale
vaad , Aalellaandvaaddet , har særlig Fiskerne fra 
Harboore skaffet t: d bredeise over Landet ; det træk
kes med Haandkraft. Endnu rejser mange Fiskere 
fra Ilarboøre hver Sommer rundt med deres smaa 
Joller lige til Fyn og Sjælland for at nyde godt af den 
bedste Aalesæson paa disse Steder, hvor Bestanden er 
rigere end i Limfjorden; - de bor da til Leje hos frem
mede Folk, mens de fisker i de nærliggende Farvande ; 
thi deres Baade er i Heglen for smaa til at sove i. 

l" ~ ,._ ,.. ...... ,·,~,.) \ --'- .... ~" ' - "'·' "";r. - -- .... ....... f ... ~, s.!?. ..... ' ......... ~ ... ,::; ...... 
'lo~ v-:-.'' '•.';· ;-'-.,·~ :. ~~__,"":::--

{;: .,., ;.;:;~- .•. , '.( -~ . 
....,. J.. ;;..o v-cqr~~ ~,...,; 
"- t::,/,~';_~,. .......... - ".. -:;~- '~":~-~ 

• ........... _. ;;....... ~:.' .. ",_~ . j-t.; ._, ~. . 
~~ '{'!J:~ t(r·_,y;~. '·f~ ,..-r~::~ -~, 

'-?~ ~=::~:.:;.~ _.;; ~.:--~. 

Flg. 46. En Anlcgnnrd. En nndcn Aniegnard skimtes i nnggrundcn. 

gen mod Bunden, og den anden jager med et Apparat, 
der ligner en Rive uden Tænder, Aalen ud af Tan
gen hen i Gliben; denne maa meget hurtig trækkes 
op, naar Aalen er i, ellers løber den ud igen. Da man 
ikke kan se Aalen , maa Fiskeren holde sin nøgne 
Fod paa Glibens Underkant, saa at han kan mærke, 
naar Aalen støder paa Nettet i Gliben. Dette er 
sjældent noget indbringende Fiskeri, og drives mest 
kun af Lejlighedsfiskere. 

Det er imidlertid hverken »Stangen iblindec eller 
' Blussen efter Aal << eller ~ Glibfiskeriet«, der giver 
de to Millioner om Aaret; det er Vaad-, Ruse- samt 
1\J'Ogfiskeriel, der giver Ho,·edparten. 

l'aadfiskeriel drives kun i den mildere Aars
tid. Der fiskes med forskellige Slags Vaad, snart 
om Natten snart om Dagen, alt eftersom Aalen er 
mest fremme til det ene eller det andet Tidspunkt; 
i .Reglen er Natten dog bedst. Det Slags Aalevaad, 
der bruges med Sejlbaade (Fig. 45), og hvor det er 
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Et meget stort .\alebaandvaad, det saakaldte Puls
vaad, er nu gaaet af Brug; Navnet hidrører fra, at 
der pulsedes (stødtes i Yandet) med en egen Kølle 
paa en Stage for derved at jage Aalene ind i Vaaddet. 
- Pulsning bruges for øvrigt ogsaa ved de nyere 
Aalehaandvaad paa sine Steder. 

Om Aalekrogfiskcrict, der ligeledes drives om 
Sommeren, er der allerede talt i det foregaaende; 
der bruges mest levende Kutlinger, smaa Aalekvabber 
eller Rejer til Agn paa Krogene. Man maa, for Solen 
staar op, drage Krogene; thi ellers vikle de derpaa 

. siddende Aal sig ind i Tangen og borer sig saaledes 
ned. at de enten med Magt river Krogen ud af i\lun
den. eller Fiskeren river Linerne, bvorpaa Krogene 
sidder, itu, naar han vil drage Aalen op. 

Aalekrogfiskeriet kan være meget indbringende ; 
flere hundrede Pund kan fanges paa en Nat af et 
Par Fiskere; men der sættes ogsaa ofte hen mod et 
Par Tusinde Kroge ad Gangen af hver Baad. 
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De Aal, der fanges paa de ovenfor beskrevne 
Maader, er alle ikke fuldt udviklede Aal, de saakaldte 
gu/e A al; men hvert Efleraar bliver en Del af vore 
Aal fuldvoksne og anlægge en egen Dragt, de bliver, 
som Fiskerne kalder dem, Blankaal; og disse Blank
aal forlader vore Farvande hvert Efleraar i store 
Skarer, der drager mod Nord langs vore Kyster. En 
stor Del Blankaal kommer sikkert ogsaa fra Ostersøen; 
nu gælder det at fange dem, og hertil anvendes Ruserne. 
Tusinder og atter Tusinder af disse dyre Redskaber 
(40-50 Kr. Stykket) udsættes ved vore Kyster hver 
August og September Manned for at tage Vandre
aalene. Vind, Strøm og Vejrlig har den storste Ind
flydelse paa deres Vandring, men storst Indflydelse 
har J1aanen; naar den skinner om Natten, bli\•er der 
ingen eller i hve1·t Fald daarlig Fangst; men er Vejret 
stormfuldt og mørkt, og lober Strømmen den rigtige 
Vej, kan Ruserne, hvis de ikke sonderrives af 
Stormen, hvad ofte hænder, undertiden blive saa 
fulde af Aal, at de revner. Der tales om Fangster 
for Enkeltmand af 10,000 Kroners Værdi i en en
kelt saadau Nat, men ingen ved det med Sikkerhed; 
thi Fiskeren fortæller aldrig, hvor meget han fanger, 
særlig ikke Aaleruse-Fiskeren; det vil nemlig enten 
vække Misundelse og Konkurrence, hvis han faar 
meget, eller Foragt, hvis han faar lidet. Disse Mas
ser af Aal, der fanges hos os om Efteranret fra Au
gust til ind i November bevirker dog ingen Over
fyldning af Markedet; thi de fleste gaar med Kvaser 
til Tyskland og England, og Hesten kan gemmes 
levende i Hyttefade til næste Foraar, om det skal 
være. Blankaal paa Vandring æder nemlig aldrig noget, 
og taber kun faa Procent i Vægt ved et saadant langt 
Ophold i Fangenskab. Hvor store Pengeværdier, der 
virkelig tilflyder Landet ad denne Vej, vil man næppe 
nogensinde faa ordentlig oplyst. 

Der er den Ejendommelighed ved dette Fiskeri, 
at medens Fiskeri i Saltvand ellers staar aabent for 
alle danske Undersaalter, hvor som helst i Landet, 
er Retten til Anierusefiskeri for storste Delen knyttet 
til det faste Lands Ejere, sanledes at de kan forbyde 
andre at fiske med Aaleruser, naar det skader deres 
eget Fiskeri. 

En særegen Form af Aaleruser er de saakaldte 
Aalegaarde (Fig. 46), der aabenbart er meget gamle i 
Danmark; thi de omtales i mange gamle Skrifter. 
De adskiller sig væsenlig fra de Rækker af Aale
ruser, som ellers udsættes, ved at de er byggede af 
Sten og Træfletning, saaledes at de danner en Hindring 
for Aalens Vandring langs Kysterne og tvinger den, 
ligesom ellers Garnraden ved Ruserne, til at følge 
denne ud mod Dybet ind i de Ruser, der ogsaa ved 
Aalegaardene er anbragte her. Foruden dette, at 
Raden ved Aalegaarden er af Træ og Sten i Stedet 
for af Net, er der den Eiendommelighed ved mange 
Aalegaarde, at der ovenover Vandet paa dem er lavet 
en simpel Bro, paa hvilken Fiskeren kan færdes 
og passe (røgte) sine Ruser, selv om Soen slaar nok 
saa stærkt mod Land, saa stærkt at en Baafl ikke 
vilde kunne ligge der. 

Sikkert nok er der intet andet Fiskeri i Dan
mark, der i den Grad beskæftiger Folks Tanker ude 
i Landet end netop Aalefiskeriet; de store J ndtægter, 
det hemmeligbedsfulde ved disse Aalens Vandringer, 
det vigtige Spørgsmaal, om der kommer Østen- eller 
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Vestenvind paa den Tid, Aalen gaar, om man i Løbet 
af September, Oktober, November kan vente at fange 
Aalen i 2 eller 3 :t Maanemørker«, bidrager sit hertil. 
Ikke hvert Aar er det godt Aaleaar, hvad snn Grun
den hertil egentlig er; der er megen Forskel saavel 
paa Fangsten de enkelte Steder som paa hele Ud
byttet i de forskellige Aar. 

Nogle af de storste Aniefiskerier findes ved Refs
næs, syd for Helsingør, ved Amager, ved Skælskor 
og Korsør, ved Hindsgavl, Vedelsborg og Faaborg i 
lille Bælt, ved Mols og endelig i Limfjorden. Fra 
denne Fjord vandrer Aalen ud baade mod Øst til 
Kattegat og mod Vest til Vesterhavet; men ellers, og 
det er noget enhver Fisker ved, stilles Ruserne i 
hele det øvrige Danmark saaledes, at de kun kan 
fange fra Syd; Aalen vandrer allsaa mod Nord. Paa 
enkelte Steder, hvor Aaletrækket falder lige mod 
Kysten, f. Eks. ved Sydfyn, stilles Ruserne, saa at de 
kan fange fra begge Sider, men i Store- og Lillc
Bælts nordlige Dele, i Sundet og ved Jyllands Kyst 
fisker de alle fra Syd som Hovedretning; thi det har 
vist sig, at det at fiske fra Nord intet giver. Det 
skal endnu oplyses, at inde i Ostersøen ved de sven
ske Kyster fiskes der fra Nord, og ved Sverrigs 
Sydkyst fra Ost; man maa derfor tro, at der fore
gnar en Aalevandring helt inde fra Østersøen ud 
gennem vore Farvande mod Nord. Ja endog ved 
Frederikshavn gaar en betydelige Anievandring nord
paa; dette er i Aar bleven paavist af den biologiske 
Station under dens Ophold der. 

Det er imidlertid ikke alene ved vore aabne 
Kyster, at Vandrelysten griber Aalen om Efleraaret, 
nej fra enhver nok saa lille Fjord og Vig, ja fra 
enhver Aa og Bæk, fra enhver Mose og So og Dam, 
hvor der overhovedet lever Aal, vandrer en Del ud 
hvert Aar, forudsat at ikke uoverstigelige Hindringer 
er i Vejen. Smaa Lavninger med fugtigt Græs hin
drer ikke Aalens Vandring, og oflc trælfes Vandreaal 
her overraskede af Morgenens Komme; ellers ynder 
den naturligvis ikke at komme paa det tørre. Holder 
man Vandreaal indespærret som f. Eks. i Dammene 
paa den biologiske Station, kan man i visse Nætter, 
naar Natten er mørk, hore dem springe op af Vandet 
og larme, idet de piske i Vandet for at komme bort 
fra deres snevre Opholdssted. Denne ubetvingelige 
Vandrelyst hos den blanke Aal maa have sin Aarsag, 
og der er ingen Tvivl om, at den staar i Forbindelse 
med Forplantningsdriflen; thi kun voksne Aal deltager 
i denne Vandring*) (man maa ikke vildledes ved, at Han
aalcne altid er smaa selv som voksne), og alle Vandreaal 
bærer desuden i de indvendige Dele tydelige Vidnesbyrd 
om, at Forplantningen nærmer sig, selv om hverken 
Rogn eller Mælke dog er saa tydelig og udviklet som 
hos andre Fisk, eller som den senere maa blive 
ogsaa hos Aalen. At Aalen aldeles ingen Næring tager 
til sig paa denne Vandring, tyder ogsaa paa, at det 
maa være Forplantningen, der styrer dens Kurs; 
men der er det mærkelige ved denne Forplantning, 
at endrm /zar aldrig nogen set en Aal med moden 
Rogn. Jo, dog. Aal med moden Rogn sendes hvert 
Aar fra Fiskerne forskellige Steder i Landet til bio
logiske Station; thi enhver Fisker ved, at der er 

•) At ogsaa de ikke voksne, de gule Aal til visse Tider 
vandrer, skal her kun netop nævnes. 
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noget uopklaret ved denne Sag og vil gærne bidrage 
til dens Løsning; - men den Rogn, som ligger i de 
indsendte Aal, viser sig da altid at hidrøre fra andre 
Fisk, mest Tangsnarrer, hvis Rogn Aalene har slugt 
ud af Rederne, og som ved Opskæringen er kommen 
ud af Aalens Mave ind mellem Jndvoldene; men 
moden Aalerogn er endnu aldrig set hos Aalen. Den 
megen Talen om, at Aalcn skulde føde levende Unger, 
er der dog ikke noget i; den hidrører fra, at der i 
Aalens Indvolde lever nogle smaa Snylteorme, ligesom 
i næsten alle andre Fisk, og de har givet overfla
diske Iagttagere den Tro, at de var Aaleunger; nej 
Aalen maa lægge Æg et Sted; men hvor dette Sted 
er, det er Hemmeligheden. - I I-lavet maa det dog 
være ; thi herhen vandrer de voksne Aal fra vore 
Ferskvande, og herfra kommer de smaa Aaleunger 
hvert Foraar paa 21/.t-21/ 2 Tommes Længde, de 
smaa saakaldte Glasaal, som næsten enhver Dreng 
kender. Ved Foraarstide søger de i tætte Skarer op 
gennem enhver Aa og Bæk og borer sig ind i Sandet, 
saa langt der blot er Fugtighed; gennem underjordi-

Leptocephalcr, men først nu fik man at vide, at 
de er Aalelarver. Der er saaledes endnu kun det 
tilbage at oplyse om Aalens Forplantning , h\'Or 
den voksne Aal udvikler sine Æg til Modenhed, 
og hvor Aalelarverne lever udenfor Middelhavet, f. 
Eks. her hos os; thi de maa selvfølgelig ogsaa 
leve i vore Farvande omend maaske langt fra Ky
sten. Man maatte for at løse dette Sporgsmaal selv 
kunne fiske med dertil indrettede Redskaber overalt 
i vore Farvande ogsaa ved Vintertid ; thi Fiskerne 
faar jo ikke Aal i de Redskaber, som de brnger i de 
mere aabne Farvande, dertil er de for stormaskede, 
Destoværre har de fornødne Midler, særlig et Damp
skib, ikke hidtil staact til Raadighed for vor biologiske 
Station, saa den Opgave har den maattet lade ligge. 
Naar man i Middelhavet har kunnet finde Ungerne, 
ligger det bl. a. i den heldige Omstændighed, at, som 
foran berort, den store Klumpfisk singer dem, saa at 
man ved dens Hjælp der har faaet fat i dem. Hos 
os er derimod Klumpfisken kun en meget f sjælden 
Gæst. Ogsaa nogle mærkelige Malstrømme i Middel-

Fig. 4 7. Øverst en Anieunge (Glnsnal) , nedenuneler en Anielarve (begge i dobbelt StDrrelse). 

ske Vandlag, gennem Drænrør, ja op gennem Spring
vand gaar de, saa kun meget faa Ferskvande hos os 
er lukkede for dem; endog op over lodrette Sluseporte 
kan de gaa, blot der er en Smule fugtig Plante
vækst paa dem. De voksne Aal, der udvandrede 
sidste Høst, ser vi derimod aldrig mere; rimeligvis 
dør de i Havet efter endt Forplantning. 

Den øverste Figur paa vort Billede (Fig. 17) foresliller 
en saadan Glasaal i dobbelt Størrelse. Den har i Hovcd
sagen den voksne Aals Udseende; men her støder vi 
paa en anden Gaade i Aalens Udvikling; ingen har 
nemlig til Dato set en Glasaal under 2 1h Tommes 
Længde, nagtet den, naar den kommer ud af Ægget, 
dog maa være meget mindre. - Denne Gaade er 
imidlertid, som det synes fornylig bleven løst af en 
italiensk Naturforsker; han har nemlig i Middelhavets 
Dybder fundet nogle Smaafisk af det Udseende som 
den nederste Figur paa Billedet (ogsaa dobbelt Stør
relse), og paavist, at de ved at holdes i Akvarier 
forvandler sig til smaa Glasani paa 21/.1 Tommes 
Længde; - mindre Glasaal eksisterer saaledes over
hovedet ikke. De underlige, gennemsigtige, sammen
trykte Fisk paa den nederste Figur havde man nok 
kendt tidligere ; de havde paa Latin faaet Navnet 
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havet ved Messina, maaske de fra Oldtiden berømte, 
bringer en sjælden Gang Leptocephaler op fra Hav
dybet, og herfra har den italienske Naturforsker, hvis 
Navn er P. Grassi, faaet sine levende Aalelarver. 

Man skulde tro, at denne Mand var glad over 
den Opdagelse, han havde gjort ; thi dette Spørgs
maal har jo saa længe været brændende; men han 
var, da denne Artikels Forfatter 1897 talte med ham, 
syg af Anstrengelse og af Skuffelse over, at ikke alle 
vilde tro paa hans Opdagelse, fordi man ikke over
alt kunde finde Aalelarverne (Leptocephalerne). Uta k 
har for ham foreløbig været Lønnen for hans Arbejde : 
Aalelarverne vil nok en Gang blive fundne overalt 
i de Farvandes Nærhed, hvor Aalene lever. 

Vi forlader nu Aalefiskeriet for at beskæftige os 
med et af vore andre store Fiskerier, Rodspættefiske
riel. For 20-30 Aar siden dreves det ved vo1·e 
Kyster alene som et Kystfiskeri med Rødspættegarn. 
Fiskerne gik i Reglen ud den ene Dag for at »sætte« 
Garnene og tog dem ind den næste. Baadene var 
smaa og aabne, saa at de kunde trækkes i Land paa 
den flade Strand. 

Selve Garnene (Hildingsgarn) bestod- og beslaar 
den Dag i Dag, hvor de endnu bruges - ~r lange 
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smalle Stykker Net med store Masker, lavede af fine 
Traade. De stilles fast langs Bonden og er kun 
nogle faa Fod hoje. Paa Grund af deres fine, lose 
Traade lllh·er alt, hvad der rorer ved dem, hængende 
i Maskerne, og hvis det er noget, der spræller, en 
Fisk eller Krabbe t. Eks., bliver det kun endnu mere 
indfiltret deri. 

Xnar Garnene har staaet Natlen over, optages 
de tillige med alle de deri siddende mere eller mindre 
halvdøde Fisk, og man sejler hjem med det hele for 
at udpille Fiskene, klare Garnene op, torre dem og 
gore dem i Stand til en ny Tur; et langsommeligt 
Taalmodighedsarbejde. 

Denne Fiskemaade er aabenbart Aar·hundreder garn-

l 

/ 

og Armene altid staar paa rette :\laade i \"andet, 
hvilende paa Bunden. Rodspætten er nemlig et 
Bunddyr, og Redskabet behøver kun at række nogle 
faa Fod op over Bunden, for at forhindre den i at 
svororne over det. 

Xaar et saadant Yaad, hvis Arme t. Eks. hver er 
30-·tO Favne lange, bevæges hen over Bunden tæt 
langs denne, vil en ~længde af de paa Stedet værende 
nndspælter blive indfangede. 

i\Ian kan nu drage Snurre\•aad til Land, idet man 
sætter en lang Line paa hver af dets Anne og ror 
det ud i H avet. Fors t sætles den ene Line ud, saa 
den tilsvarende Arm, derefter Posen, saa roes den 
anden Arm ind, hvorefter den anden Line atter naar 

Fig. 4 8. Snurrevnaads-Fiskeri. 

mel, men den er under visse Forhold god endnu, 
nemlig hvor ingen anden kan bruges. Man faar imid· 
lertid lettere og hurtigere et større Velbytte overalt, 
hvor man kan benytte Nutidens bevægelige Redskaber, 
der ligefrem kan opsøge Fiskene og ikke saaledes 
som Garnene skal staa og vente paa, at Fiskene 
selv lober sig fast. Et saadant bevægeligt Redskab 
til Flynderfiskeri blev opfundet for henved et halvt 
Hundrede Aar siden af en Fisker i Salling ved Lim
fjorden. Det kaldes Ftynder-Snurrevaad eller Rod
spællevaad og er et sækformet Garnredskab med to 
lange Arme, der tragtformig forlænge Sækkens Aab
ning ved begge Sider. (Se Figur 48). I Sækkens og 
Armenes Overkant fasthindes Korkstykker og langs 
Unde1·kanten og Bunden Blyvægte, saaledes at Sækken 
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Land. Naar nu begge Liner hales ind, fanger Vaaddet 
en Del af de Rødspætter og andre Fisk, som det med 
sine Arme omspænder. Det kan imidlertid ogsaa 
bruges fra en Baad, der ligger for Anker ude i Havet 
(som Figur 48) , idet begge Linerne hales ind til 
Fartøjet; man gennemfisker herved den Strimmel Bund, 
der befinder sig mellem Vaaddet og Linerne. Man 
kan med Baaden udsætte Vaaddet flere Gange paa den 
samme Ankerplads, og man plejer at begynde t. Eks. 
ved Øst, gaar næste Gang over til Sydost, derpaa til 
Syd osv. og >snurrer« paa denne ~laade hele Kom
passet rundt; - deraf Navnet Snurrevaad. 

Disse \'aad blev som sagt omkring ved 1850 op
fundne ved Limfjorden, og de udbredte sig snart til 
Kattegats Kyster, hvor de aabne Baade benyttede 

128 



VORE FAR\'ANDE. 

dem. Først ved 1879 begyndte man rigtig med større 
Dæksbaadc. Fra disse førtes \'aaddet ud i en lille 
Jolle og haledes atter om Bord ved Hjælp af Haand
spil. Naar Vaaddets Pose med dens Indhold var 
kommen om Bord, løstes der op for dens Spids, og 
Fangsten, der var spillevende, blev kastet ned i Far
tøjets Dam, en af Træ bygget Vandbeholder i Baadens 
Midte. Denne aabner sig foroven med en eller flere 
Tragte op til Dækket, saa at Vandet, der gennem 
Huller i Skibets Bund frit staar i Forbindelse med 
Havet, ikke, selv under Storm, kan skvulpe ovenud. 
I denne Dam opbevares Bødspætterne levende, medens 
de andre Flynderfisk, der fanges, saasom Pighvar, 
Slethvar, Tunger, Skrubber, Isinger osv. enten op
bevares paa anden ~Iaade eller som de to sidste helt 
bortkastes. 

Denne Opbevaringsmaade af levende Fisk gør, 
at et saadant Fiskerfartøj rolig kan blive i Søen i 
flere Dage, indtil man har fisket Dammen fuld. 
~aar dette indtræffer, sejler man enten selv til en 
Plads, hvor Fiskene kan sælges, t. Eks. Kjøbcn
havn eller Frederikshavn, eller man sælger dem til 
Kvaserne, d. v. s. Skibe med store Damme, der kun 
sejler med Fisk til 
Forhandling, men 
som ikke selv fi
sker. At man saa
ledes kan opbeva
re de fangede Fisk 
levende i Cger 
uden at give dem 
Fode, og uden at 
de tabe synderlig 
i Huld, er sclvfol
gclig en stor For
del. 

med Flyndersnurrevaad, og de har udstrakt Fiske
omrandet fra de Dele af Kattegat til Skagerak og ud for 
Jyllands Vestkyst, hvor Yaad overhovedet kan trækkes, 
og hvor Rodspætter findes i :\længde. Ja, enkelte 
meget store Kuttere er endog gaaede til Island for at 
soge ny og bedre Fiskepladser end de gamle overfi
skede ved Danmarks Kyster. 

Man maa ikke tro, at Rødspætterne lever jævnt 
udbredte overalt i de Farvande, hvor de forekommer; 
Bunden og andre Forhold har meget at sige. I Katte
gat findes de saaledes især i de nordlige og vestlige 
Egne indtil en Linje noget syd for Anholt. Hvad der· 
i Sundet, Bælterne og vore andre Smaavande fanges 
af denne Fiskeart, er kun Smaatiog i Sammenligning 
med Kattegatsfiskeriet 

Enkeile Steder, hvor Bunden er meget ujævn eller 
tangbevokset-især i Kattegattet-kan der ikke drages 
\'aad, og her anvendes endnu det gamle Fiskeri med 
stillestaaende Garn. 

Ogsaa fra andre danske Havne end Frederikshavn 
udgaar der Kuttere paa Snurrevaads-Fiskeri, dog 
ikke saa mange j men hvis alle vore Fartøjer bandt 
deres \'aad og Liner sammen, vilde de kunne om-

spænde den største 

Overgangen fra 
Snurrevaads-Fiske
l'i med aal.me Baa
dc til Dæksbaade 
hidførte en Hevolu-

Fig. 49. Parti fra Fredcrikshan1. En Vel af Kutterne ligger i Hm·nen. 

Del af Kattegat paa 
en Gang, altsaa 
tage det hele i H 
Dræt. :\lan kan der
for let forstaa, at 
der kan være Tvivl 
om, h\·orvidt Fi
skebestanden kan 
taale dette stærke 
og vidt drevne Fi
skeri uden at øde
lægges eller i det 
mindste medta~es 

saa stærkt, at Be
standen lider for 
meget. Sikkert er 

tion i Flyoderfiskerictj thi man var nu ikke mere 
nodt til at holde sig nær ved Kysten; man kunde fra 
sin Bavn sejle, hvorhen man vilde. Men en Havn 
maallc man have; thi de store Fartojer kunde ikke 
trækkes op paa Stranden. Frederikshavn blev da 
Hovedsædet for dette Fiskeri, og Flynderfiskeriet var 
fra et Kystfiskeri blevet et Stor- eller Havfiskeri (Fi
gur 49). 

I de første Aar brngtes i Dæksbaudene Haandspil 
til Indhaling af Vaaddets Liner, og disses Længde 
naaede op til c. 400 Favne hver. l\fan fiskede de 
dejlige, store Rodspælter, de bekendte >:Frederiks
havns Rødspætter« j og efterilaanden fik alle Kattegatsfi
skere Dæksbaade og \'aad. i\Ian byggede Fartøjerne 
større, indtil 30-40 Tons og gav dem Kutter-Rigning 
(Fig. 50). Ved 1890 fandt man paa at bruge Dampspil 
og senere Pelroleums-Molorer til Indhaling af Yaaddene. 
Disses Liner forlængedes til 700-800 Favne, hvor
ved man i hvert Træk kunde gennemfiske adskillige 
Tonder Land af Havbunden og fiske paa saa dybt 
\'and, som Rodspætten overhovedet lever paa i større 
Mængde, nemlig c. 40 Favne. 

For Tiden horer noget over l 00 store Fiskekuttere 
hjemme i Frederikshavn, hvilke udelukkende fiske 
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det, at en Fiskc
plads meget hurtig kan tømmes for al brugelig Fisk, 
saa at kun Yngelen, der gaar igennem Maskerne, bliver 
tilbage, og Fiskerne maa opsoge nye Pladser. Sam
tidig viser det sig, at Rødspætterne bliver baade 
dyrere og mindre, ligesom Efterspørgslen er stærkere 
end Tilbudet. 

:\lan regner i Frederikshavn, at hver 1\ultcr aarlig 
fisker gennemsnitlig for ca. 10,000 Kr. Fisk. I et 
enkelt Dræt kan man underliden paa de gode Pladser 
fan mange Snese Hødspætter. Ja, det hænder i \'ester
havet, at man faar saa mange, at Yaaddet næppe 
kan løftes fra Bunden. Hver Kutter har 6 Mands 
Besætning, der lønnes med Part i Cdbyttet. Værdien 
af Danmarks samlede Flynderfiskerier anslaas til over 
2 Millioner Kroner aarlig. 

Fordi en Fiskeplads er overfisket en Gang og de 
brugelige Rødspætter indfangede, er den dog ikke for 
bestandig odelagt Dt:t viser sig heldigvis, at den 
efter :\laaneders eller Aars Forløb kan hnse en ny 
Bestand af Rodspætter j thi nu er de smaa, der for· 
gik gennem Yaaddets Masker, voksede op til spiselige 
Fisk, men Rødspætterne kan i Kattegat ikke mere 
naa at blive rigtig store; thi de fanges forinden af 
Fiskerne. 

130 



DEN DANSKE STAT. 

Som ovenfor nævnt, er Snurrevaaddet et dansk 
Redskab, men det bar allerede udbredt sig til Sver
rig, og ogsaa i Tyskland synes det at skulle faa Ind
pas paa Grund af sin udmærkede ·Fangst-Evne. -

Sildefiskeriet, der indbringer Landet omtrent en 

1\laade er, at smaa Dæksbaade sejler med dem om 
Dagen til Fiskepladsen og sætter dem om Aftenen ud 
i Vandets Overflade for selv at blive liggende ved 
dem Natten igennem (Fig. 51). Garnene driver da 
med Strømmen, og Baaden, der er forsynet med 

Fig. 50. Fiskekuttere til Ankers. I Forgrunden en Jolle, de•· drnger Torskekroge. 

~lillion Kroner om Aaret, drives paa to væsentlig 
forskellige l\laader, med Garn (Hildingsgarn) og med 
Bundgarn. 

Garnene (herunder baade Drivgarn og Sildenæringer 
og Ilankegam osv.) kan udsættes paa Bunden Natten 
over for at optages den næste Dag, men den sædvanlige 
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Lanterne for ikke at blive oversejlet af andre Skibe, 
maa følge med, Baadene lægger i Reglen Masten ned, 
medens de driver. Om ~Iorgenen tages Garnene ind (Fig. 
52), og Sildene pilles ud af Maskerne; hjemme redes 
Garnene paany for at bruges paa lignende i\laade næste 
Nat. Flere Hundrede Ol (tl 80 Stykker Sild) kan en 
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Band fange paa en enkelt Nat, hvis den er meget 
heldig. 

Det er særlig i de mørke Nætter fra August til 
November, at dette Sildefiskeri gaar for sig; det 
kaldes »at drive med Sildegarn ", »at drive Bælt
fiskeri«, det sidste fordi det bl. a. foregaar i Store
bælt. Mange Bande driver ogsaa i Øresund, og fra 
de nordsjællandske Fiskerlejer gaar Baade helt op til 
Anholt for at soge Sildene der. Der sejler i Regelen 
mange Bande sammen ud til Fiskepladsen, og da 
hver af dem udsætter en ;\længde lange Garn, bliver 
hele Farvandet tæt besat dermed. Naar en Damper 
ved Nattetid uforvarende kommer ind i denne Flaade, 
kan det let blive til stor Skade for Fiskerne ; thi 
Dampskibsskruen kan da rive Garnene itu eller skære 
hele Længden over, saa Fiskerne kun beholder den 
Ende, der er nærmest Banden. 

i Kvase. I det hele er der næppe noget Land i 
Verden, hvor Kunsten at fange Fisken levende og 
ubeskadiget og sejle den levende til Markedet i Hoved
staden, er bedre udviklet end hos os. Foruden Chri
stiania og Kjøbenhavn er det i øvrigt kun meget faa 
større Byer, der ligger direkte ved Havet, og over
boYedet kan tilfores levende Saltvandsfisk. 

Vore Torsk fanges mest i Ruser omkring ved Fyn, 
Sjælland, og den jyske Østkyst , men en Del tages 
ogsaa paa Kroge; de er dog ikke saa levedygtige 
som Rusetorskene. Fig. 50 forestiller blandt andet en 
Mand, der drager sine Torskekroge ind, medens hans 
x :\lakkerc ror J olien frem langs den paa Bunden 
stanende Line, hvorpaa Krogene er fæstede. 

At pilke Torsk e1· en almindelig Fornøjelse for 
Folk, der bor ved Vandet, og det gaar for sig paa 
den Maade, at et blankt Metalstykke, der ligner en 

Flg. 51. Sildedri\·gnrns-Fiskeri. 

Drivgarnsfiskeriet foregaar altid efter Efteraars
silden, men Bundgarnsfiskeriet hovedsagelig efter For
aarssilden. Hvorfra disse Sild kommer, og hvor de 
gaar hen, det er en af de mange Gaader, vore Fiske
rier vedrørende, der endnu ikke er løst; at Silden 
ligesom ltfakrelen er en Trækfisk i Modsætning til 
Rødspætten, der holder sig ved Bunden og er meget 
stedbunden, det er dog sikkert nok. -

Vore Torskefiskerier er ikke meget betydningsfulde ; 
de kan vel andrage omtrent 1/ 2 Million Kroner om 
Aaret, og er altsaa for intet at regne moc.l Norges 
Torskefiskerier, der indbringer mange Millioner aarlig. 
Ikl<e desto mindre udforer vi fra Danmark med Kvaser 
for adskillige Tusinde Kroner levende Torsk til Chri
stiania om Aaret. Dette Forhold ser ganske mærke
ligt ud, men er aabenbart dels begrundet i, at Dan
mark ligger Christiania nærmere end de norske 
Tørskedistrikter gor det, dels i at man i Norge 
endnu ikke riglig har lært at sejle med levende Torsk 
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Silc.l, hvori der er indsmeltet to store Kroge, fæstes 
til Enden af en Snøre, der er saa lang, at den kan 
naa Bunden; naar man med stærke :Ryk trækker 
i denne Snøre, bevæger :\Ietalfisken sig og hidlokker 
Torskene; kommer disse alt for nær, hugges Krogene i 
dem; og man kan derfor næsten lige saa ofte pilke 
en Torsk i Maven som i Halen og i 1\Iunden. 

Ogsaa Sild lader sig pilke paa lignende Maade, 
kun bruger man her smaa blanke :\lessingkroge fæstede 
til Hestehaar i Stedet for den tunge Blyfisk. Sildene 
pilkes altid i Munden, idet c.le griber efter de blanke 
Kroge. Dette Silde-Pilkeri drives i Lillebælt som 
en Næringsvej af gamle :\lænd og Koner, mest dog 
af de sidste, men Udbyttet er som Regel ikke meget 
stort. 

Man skal helst spise Torsk, 1 naar der er r i 
Maaneden«, altsaa ikke om Sommeren, det ved jo· 
enhver, og denne Regel er meget god; thi i den 
koldere Aarstid kommer Torsken fedest og mest 
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levende til ~larkedet, og de slagtede holder sig bedst, 
mens det er køligt: men Torsken kan ogsaa om Som
meren være udmærket god , naar den tilberedes, 
mens den er frisk. Orm er der destoværre i nogle 
Torsk til enhver Aarsticl. -

Rejefiskeriet er intet ganske ubetydeligt Fiskeri, 
men det synes rigtignok sin Undergang nær; thi 
Rejen er visknok let at opfiske med den Mængde af 
Ruser, der nu anvendes dertil; selv mindre )længder 
lønner det sig at fiske paa Grund af de høje Priser. 

Af vore andre Fiskeder skal nævnes llummer· 
fiskeriet. Det drives meget med gamle Flyndergarn, 
i hvilke Hummeren let indvikler sig. Et særligt 
Fangstredskab er IIummertejnen, en Slags smaa Ruser 

har i Regelen langt færre sorte Pletter end Ørreden; 
dens Hale e1· en Del slankere end Orredens og Hale
finnens Bagrand mere rent halvmaaneformig. Da de 
vandrer ind i fersk Yand for at lege (modsat Aalen), 
kan de maaskc ikke egentlig regnes for Saltvands
lisk, uagtet de jo lever deres længste Tid i Havet.-

Østersfiskeriet drives i danske Farvande kun i Lim
fjorden: tidligere fiskedes ogsaa ved Frederikshavn i 
Aalbæk-Bugten paa de saakaldte Fladstrandsbaoker, 
men det Fiskeri er ophørt. Kun Limfjordens 
vestlige Bredninger fra Logstor til Thyborøn er nu 
Sædet for dette Fiskeri. 

Alle Osters i danske Farvande tilhorer Staten 
som et Regale , og Helten til Fiskeri efter dem 

Fig. 52. Sihh·liskcri i Storebælt. Drivgarnet lullt•s ind. 

uden Rad og Arme, hvori Hummcren lokkes ind ved 
Hjælp af de i Tejnen anbragte døde Fisk. Desværre 
gaar Taskekrabben ogsaa i Ilummertejnen. 

Hornfiskefangsten og Makrl'l{angslen med Hildings
garn og i Bundgarn, sammen med Sild, er ikke af 
megen Betydning, i det mindste har den ikke været 
det i de senere Aar. -

Af Laks og Ørred samt Stenbidere fanges der en 
Del; og i Farvandene omkring .i\! øen, Falster og Laa
land tages Gedder og Aborrer sammen med Sild, Torsk 
og forskellige Ferskvandsfisk ; her er Forholdene i 
Havet paa Grund af Ostersoens ~ærhed en Blanding 
af salt og fersk \'and; - helt op til Kjøbenhavn 
kan Gedder trælfes. -

Laks og Oned ligner hinanden meget, men Laksen 
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bli,·er paa Aaremaal forpagtet bort til en enkelt 
Mand eller et enkelt Sclskab , der giver en vis 
Afgifl af hve1· fanget Ostcrs og desuden maa holde 
sig de af Staten foreskrevne Regler til Fredning 
af flestanden efterrettelig; det har nemlig vist sig, at 
denne kan formindskes i en meget faretruende 
(;rad ved hensynsløst Fiskel'i, og for at skaane Yngelen 
saa meget som mulig, maa der nu kun hovedsagelig 
fiskes eller ,optages " Ostcrs ved Dykkere, saa at den 
egentlige ~skrabningc paa Bankerne med Ostersskra
berc nu er betydelig indskrænket. 

I Osterssæsonen, fra Efteraar til Foraar, vil man 
derfor i Limfjorden kunne se smaa Flaader af mindre 
Dæksbande ligge for Anker snart her, snart der med 
Dykkere nede. Dykkeren gaar paa Bunden og samler 
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Ostersl'rne i .Ternkurve. hvilke, naar· de er fulde, 
paa et givet Tegn fra Dykkeren (tier hales i et hngt 
TO\·) hejses op og tommes, for derefter tomme at 
nedfires til ham igen. 

Tusinder af Osters kan en saadan Dykker paa en 
Dag optage, naar Yejret er godt og Yandet klart, og 
han for øvrigt er kommen nl'd paa •en god Banke~. 
:\lan maa nu dog ikke tro, at Ostersen ligger lige
fr·em i Banker paa HaYbunclen; nej, i Reglen er der 
flere Fod mellem de enkelte Osler·s. De kan dog 
sidde tæt samml'n pna l'll Sten, en Pa•l (Fig .. 13) e. 1., 

rig. 53. :l:ngc O•ter' nf for.kcllig Ald~r og Stnt·rclse pan et 
Træstykke. 

nen 'det er Undtagelsen. Ostersen kan, som man 
ved, ikke flytte sig; er den fastvokset paa en Gen
stand, bliver den der hele sit Liv; men Bølgesingel 
kan flytte og vende den, naar den har sat sig paa 
altfor lette Genstande som f. Eks. smaa Muslinge
skaller o. l. Ofte ødelægges hele Banker, ved at der 
lægger sig Dynd eller Tang over dem, og talrige er 
i det hele de Farer, som Ostersen er udsat for, 
navnlig som yngre. 

Ostersskraberen er et Jernredskab som det i 
Fig. 54 afbildede. Det slæbes af en Sejlband i en 
Line hen over Havbunden, og derved river det de 
Osters løs, det træffer paa, saa at de kommer ind i 
den til Skraberen fæstede Pose. Posen er lavet af 
stærke Jernringe, omtrent som en gammeldags Pan
sersærk . Ligger Ostersen fæstet til ganske smaa 
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Sll'n eller Iil :\luslingeskaller i den blod<.' Bund, b01·er 
Skraberen sig ned og skraber dem paa den :\lande 
op. Man har forskellige Konstruktioner af Skrabere 
til de forskellige Bundarter. nogle til ha:ml Bund, 
nndre til blod Bund; men i Principet er de nlle ens. 

Fil(. :i-1. En Oster.skrah•·•-. 

A.l brile Osh•rs gaar saaledes for sig, at man med 
en Kælser paa en lang Stang optBger de Osters en 
for en, som man kan se paa Bunden. Dette Fiske•·i 
gau jo bedst i stille \'ejr; men man kan dog ved 
Hjælp af lidt Olie, der· med en Fjer kastes ud paa 
\'andet, ogsaa brile, selv om der er lidt \'ind. 

Der fiskes nu aarlig mellem 1 og 2 ;\lillioner 
Osters i Limfjorden. De spises for storste Delen her 
i Landet. Bestanden synes at være gaaet godt frem 
i de sidste Aar. 

Om Sommeren er- Ostersen f•·etlcl; thi da er den 
daarlig, siges der. Den er nu imidle1·tid ikke helt 
at foragte paa den Tid; men aabne1· man f. Eks. i 
J u ni eller J u li :\laaned en Del Oster s, \'il man bland t 
dem altid finde nogle, der er fyldte med en blaasort 
:\Iasse, som ligner Krudt; et godt Snapseglas fuldt 
kan der vel være i en samlan Østers. Lægger man 
dette Krudt under Mikroskopet, vil man se en 
Vrimmel af smaa levende Væsener, der sværmer rundt 
i \'andet ved Hjælp af de paa den ene Side siddende 
bevægelige Fimrehaar. Det er Østcrsungeme (Fig. 55). 
De har ligget indenfor Moderøstersens Skaller og venlet 
paa den første varme Solskinsdag: paa denne vilde 
tle af sig selv have sværmet ud i Yandet for at fore 
l'n kortvarig Tilværelse som fritsvømmende Dyr. Paa 
saadanne Sværm-Dage kan man finde Limfjordens Y and 
overalt tæt befolket med Millioner og atter :\lillioneJ' 
af OstersyngeL De er altid lette at kende fra andre 
sværmende Muslingconger paa den mørke S-lignende 
Figur, som ses indenfor de to smaa Skaller. Alle 
Aar er ikke lige gode Sværmea ar; Yannen synes her 
at spille en stor Rolle; thi Ostersen ynder \'arme 
og Solskin. 

Af en enkelt Osters kan der folles indtil 2 Mil
lioner saadanne smaa Cnger, altsaa flere, end der 

Fig. s;;. Tre sværmende Ostersungcr (strerkt forstorrcdc). 

aarlig tages af voksne Osters i Limfj01·dcn; men det 
kan man sige sig selv, at den aller største Del af 
dem maa gaa til Grunde som smaa, ellers vilde 
Limfjorden i Lobct af faa Aar blive ganske til-
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groet af Osters , saa der intet Vand mere var i 
den. Nej, kan der blot af hver ~lillion Unger blive 
nogle faa voksne Osters, da er det nok til at ved· 
ligeholde Bestanden. 

Naar Yngelen har sværmet rundt i Yandet i 
nogle Dage, sætter den sig fast pna et eller andet, 
nogle pna Sten, andre paa Skaller, andre paa smna 
Gruskorn, Planter, Pæle, Baade, kort sagt næslen 
paa hvad som helst, og heri ligger den store Fare 
for dens senere Skæbne; thi har den nu »bygget sit 
Hus paa Sand « d. v. s. altfor bevægeligt Sand, ellct· 
har den fæstet sig paa Tangblade, der snart visne, 
eller ude paa 1\fuddcrbundcn, hvor den første Storm 
vil dække den til med ~ludder, da er den fortabt ; 
det er sikkert den aller største Del, der paa denne 
Maadc gaar tabt ; thi det er egentlig kun en forholds
vis ringe Del af Limfjordens Areal, der fra Nolurens 

Fig. ;;G. E n nina musling pnn en i \ "nndct udsnl Gren . 

Haand egner sig til at opfostre store Østers; det 
største Areal er nemlig dækket med ~ludder og lost 
Ler. Tre til fire Aar skal Ostersen sidde, før den 
er stor nok til at komme i Handelen, og i den Tid 
maa den nære sig af Plankton, hvilket netop findes 
saa rigeligt i Limfjorden. 

Naar der i tidligere Tider har levet Østers i 
mange andre af vore Farvande, baade i Isefjorden, 
i Storebælt o . s . v., hidrører dette fra, at Vandet da 
var saltholdigere end nu ; de mange Forsøg paa at 
udplante Østers i disse Farvande er da ogsaa alle 
mislykkede. Disse Forsøg bør man ikke ofre mere 
paa; det er de mange, men ældgamle, uddød e 
Ostersbank:er, som ligger rundt om i vore Fjorde, der 
have fremkaldt dem. Forst i de senere Aar har man 
faaet den rette Forstanelse af dette Forhold ; For
tidens Ostersbanker kan ikke saadan uden videre 
kaldes tilbage igen. 

Blaamuslingcn, den almindelige spiselige ~fusling, 

den, som der raabes med paa Kjøbenhavns Gader, 
»Muslinger er her«, ses paa Fig. 56. Udraabercn 
tilføjer ikke »er godt«, som for Rejens Vedkom
mende ; thi der hedder det altid »Rejer er godt«, 
men det er manske »for Rirnets Skyld«, thi godt 
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ri m er paa Pot; og 
dog vilde det være 
rart at . vide, om net· 
op Muslingerne var 
gode ; thi de er det 
ikke altid. Ubehage
lige Forgiftningstilfæl
de kan blive Følgen 
af at spise daarlige 
Muslinger, saadanoc 
som har levet i ikke 
ganske frisk Vand, f. 
Eks. i Havne og lig
nende Steder. Des
værre haves intet 
Tegn , hvorpaa de 
giftige Muslinger kan 
kendes ; det gamle 
Rand med en Solv
ske, der koges sam
men med dem og bli
ver sort, hvis der er 
giftige Muslinger til 
Stede, beviser nemlig 
intet i denne Hcnse
eude. Det bedste er 
aabenbart at lade an
dre spise af Mus
lingerne først, og hvis 
de da ikke bliver syge, 
er der Grund til at 
haabe, at man selv 
og~aa kan komme 
godt fra det; man 
maa dog i saa Fald, 
om man ønsker denne 
Maadc anvendt, hel
lere eksperimentere 
med sine Fjender end 
med sine Venner. 

Paa Fig. 5:> ser 
man, hvorledes Mus
lingen med sin boje
lige, fremstrakte Fod 
fæster en Traad med 
en limende Klump 
forneden fast til en 
Trægren ; flere andre 
Traade findes ogsaa 
fremstillede. Disse 
Traade er Muslingens 
Ankertove. Ved at 
rive de nederste itu 
og lave nye, formnar 
den langsomt at flytte 

sig op ad 
Grenen. 
Ogsaa 

Muslin
gens Yn
gelerom-

Fig. 57. En Pæl~orm (n nturlig Slorrcl se). sværmen
de ligesom 
Østersen s og 
begge hører 

Mnn ser Hulh•r eflt'r nndt't• Ptclrorme l Tr;cet. Et Styltlu! 
er horttngcl l Midten 1\na\'el ur Tra•ct som nf Mu!dlnAcn. 
Anndt'rorene ~tikker ucll•nfor Tra·et. Mu~lin~<'ll~ smnn 
Skoller sc,"\·ed den O\'cr•le IO:ndc.-. Ul• lmn Ikke skjule me re 

cn•l "n lille Ilet :af <M hlodc Ily•·. 
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til de loklappede Bløddyr d . v. s. til Muslingernes 
Klasse. Det samme gælder om et andet Dyr, der 
i Modsætning til de to nævnte anretter megen Ska
de, idet det angriber alt i salt Yand staaende Træ
værk og borer lange Gange i det paa kryds og tvers, 
saa at Træet en skønne Dag falder ganske sammen. 
Dette Dyr er den saakaldte Pæleorm eller Pæle
mu!ling, ikke at forveksle med »Vejle Pælemuslinger,( , 
hvilke jo kun er almindelige 13laamuslinger, der som 
unge har fæstet sig til de af Fiskerne ved Pæle ud
satte Risknipper, netop bestemte til dette Brug. 

Pæleormen borer inde i Træet lange Gange, 
som den udforer med Kalk, se Fig. 5i; de to Aan
derør holder den dog saa nær ude ved Pælens 
Overflade, at den gennem dem kan faa Tilførsel af 

gamle Flyndergarn i Vandet paa de Steder, hvor 
Ænderne ligger og dykker efter Føde ; de indvikler 
sig da ofle, medens de er under Vandet, i Garnenes 
Masker og sidder druknede, naar Fiskeren kommer 
for at tage dem. Mange Tusinde Ænder fanges paa 
denne Maade hver Vinter; det er selvfAlgelig mest 
Edderfugle og andre Dykænder, der tages i disse 
Garn. 

De saakaldte Fuglekøjer er store af Fiskenet over
dækkede Vandkanaler, i hvilke de vilde Ænder ved 
tamme Lokkeænders Hjælp forledes til at svømme 
ind. De bruges ved Vesterhavsøerne. 

Marsvin er smaa, indtil et Par Alen lange, DelfinPr 
(Smaahvaler), som er meget almindelige i vore Far
vande og gaar helt ind i Østersøen. Hvert Efleraar, 

Flg. 58. Slutningsoptrin nf en :\larsvinfnngst l Gnmborg Fjord. -
frisk Vand. ;\lan modarbejder dette Dyrs Ødelæg
gelser hl. a. ved at beslaa Pælene med J er n plader ; 
gennem disse kan den ikke komme. 

Et andet lille Dyr, der omtrent er lige saa øde
læggende for Træværk i Vandet som Pæleormen, er 
J>æ/ekrebsen, et lille Krebsdyr, som noget ligner vore 
almindelige Bænkebidere paa Landjorden, men den er 
endnu mindre. Dens Gange i Træet er meget mindre 
end Pæleormens og ikke udforede med Kalk. 

Det er kun uegentligt, at man kan kalde Reje· og 
Ostersfangsten for "Fiskerier« , eftersom Rejer og 
Os ters jo ikke er Fisk, men lavere Dyr; lige saa 
uegentligt kan Marsvin- og l'ildandefangslen kaldes 
Fiskerier ; thi Marsvin og Ænder er hojere Dyr 
(Pattedyr og Fugle), men de henregnes nu i Almin
delighed alligevel til Fiskerierne. Vildænderne fan
ges om Vinteren paa den Maade, at man udsætter 
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især naar Isen dækker store Strækninger af denne, 
udvandrer de herfra gennem vore Bælter ; thi da de 
nander ved Lunger og ikke ligesom Sælhundene for
mnar at holde Aandehuller aabnc gennem Isen, maa 
de bort herfra, før Isen spærrer dem ude fra 
Luften. Paa denne Vandring beror et meget gam
melt Fiskeri i Lillebælt. Man driver der ved 
Slag i Vandet af lange Egespir lilarsvinene ind i 
Gamborg eller Kolding Fjord, naar de i Flokke kom
mer trækkende Syd fra . De frygter meget de stærke 
Slag i Vandet, og lader sig derfor af en Række Joller 
drive, hvorhen man ønsker det. Man driver dem ind 
i smaa Vige i de nævnte Fjorde, hvor man til sidst 
omslutter dem med et Net. Underligt er det at se 
disse fredsommelige Dyr taalmodig svømme om i 
dette Net og en for en af en enkelt eller et Par 
Fiskere lade sig hale op i Daaden eller ind paa Land 
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ved Hjælp af Baadshager, for endelig til sidst at 
hlive stukne ihjel med en lang Kniv som andre 
• Svin«. 

Der maa nødvendigvis være mange Fiskere om 
at drive denne Fangst, og et særligt :\1arsvinsfisker
Laug med egne Yedtægter har fra :\liddelalderen 
af boet i Middelfart. Paa Grund af de lave Tran
priser (thi Trannen er Hovedproduktet), er dette 
Fiskeri gaaet meget tilbage. Marsvinenes Indvolde 
har faaet en særegen Anvendelse som Agn paa Kro
gene ved de vestjyske Fiskerlejer ; de skæres i 
Smaastykker og har vist sig at være en baade billig 
og god Agn. I Isefjorden drives Marsvinsfiskeri om 
Foraaret med store Bundgarn; men det er uden 
større Betydning. 

Sælhunde har vi mange af i vore Farvande, og aarlig 
dræbes over l 000 af dem (Fig. 59). De efterstræbes 
stærkt af Fiskerne, dels fordi deres Skind kan bru
ges og deres Spæk anvendes til at smelte Tran 
af; men navnlig fm·di de er Fiskernes Konkur
renter til de paa Krogene og i Garnene siddende 
Fisk; af denne Grund er der udsat Præmier å :l Kr. 
for hver indle-
\·eret Sælhunde
hale. Talrige et· 

~ -----~ .• ;-·---.. 

imod en hel Fiskerby uden Ham, og har jo eksiste
ret som saadan i mange Aar. Paa Grund af de sær
egne Forhold har der her uddannet sig mange 
ejendommelige Fiskcmaader, so111 det dog vil 
føre for vidt at omtale her. Da her ingen Havn 
er, maa Fiskeriet ved Skagen drives med smaa aabne 
Baade, som efter hver Fisketur kan trækkes paa 
Land; man fjerner sig ikke længere fra Land end 
højst nødvendigt, da en pludselig opkommeode Storm 
kan gøre Landing farlig, ja umulig. Et Slags Red
skaber, der bruges meget paa Skagen, er de store 
\'aad, der drages til Land (Landdragningsvaad), (se 
llilledct Fig. 60); de er meget store og har flere 
Hundrede Favne lange Liner paa Iwer Arm. Med 
clem kan næsten al Slags Fisk fanges lige fra Rød
spætter og Pighvar til Kuller, Torsk og Makrel. 
i\lange af de Fisk, der fanges paa Skagen, er saa 
smaa, at man i Kjøbenhavn og mange andre Steder 
ikke vil spise dem j de torres derfor og benyttes bl. a. 
af Befolkningen selv deroppe. Ligeledes tørres Hajer 
og Rokker, hvilke ingen andre i Danmark end den 
mindre bemidlede Befolkning i Jylland vil have j i 

:. 

i England og 
Frankrig staar 
fle derimod i 
højere Kurs. 

Fiskeri fraKy
sten med smaa 
aabnc Baadedri
ves, som be
kendt , ogsaa 
langs den jyske 
l'eslkyst af den 

Beretningerne 
om, hvorledes 
Sælerne forstaar 
at tage Fisken 
fra Fiskerne ; de 
gaar saaledes 
ind i Bundgar
nene og spiser 
og udjaget· de 
deri fangede Sild 
og Torsk, eller 
de piller Sildene 
af Garnene, og 
Laksene af Kro
gene, idet de vel 
vogter sig for 

Fig. 59. Sælhunde pnn Sten ved Læso. 

der boende 
Land- og Fisker
befolkning. Her 
et· Landing end
nu vanskeligere 
end ved Skagen 
og Udbyttet vel 
som Regel min

disse sidste; thi Hovedet af Laksen lader de nemlig blive 
siddende, og Fiskeren kan derfor nøje udregne det Tab, 
han har lidt. Sælerne lægger deres L'ngcr om Som
meren paa afsides Holme og lave Grunde, og da 
L'ngerne i de første Dage nødig gaar i Yandet, kan 
man underliden let slaa dem ihjel med Stokke. De 
store Sæler skydes derimod, men vil man finde den 
skudte Sæl, maa man sorge for at skyde den paa 
saa lavt Yand, at man kan se den paa Bunden og 
tage den op med en Hage eller en Pilk; thi en d od 
Sæl synker som Regel. 

De meget store Graasæler, der mest lever i Oster
søen, yngler om Vinteren paa Isen; de er vanske
lige at komme til Livs, og skal efter Sigende være 
fredede i Rusland. -

:\ferlens Fiskerbefolkningen i vore mindre Far
vande boer spredt langs hele Kysten, samler den sig 
ved de mere aabne Yande, som naturligt er, der 
hvor Havnene ligger, eller der, hvor det er lettest 
at lande med Baadene. Af større Fiskerlejer med 
Havne kan nævnes Frederikshavn med Bangsbostrand, 
Grenaa, Lynæs, Gilleleje, Hornbæk, Skovsiwved o. a. 
ved Sundet, 1\jerleminde, 1\orsor og Kaliundborg ved 
Storebælt som nogle af de største. Skagen er der-
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dre; thi kun faa Dage om Aarcl kan »Il avet bruges« 
her. :\lan sætter mest Kroge; de opskydcs med den 
lange Line, hvortil de er fæstede, paa egne Tove, 
de saakaldte » Bakkere (Bakkcfiskeric ). Der fanges 
mange store Torsk paa Yestkystcn (Kabliau) og Kuller, 
en Torskcfisk, som herhjemme ikke staar i særlig 
høj Kurs. De er dog smukke, velsmagende Fisk (se 
Farvetavlen), men taber let deres smukke Udseende 
udenfor \'andet, ligesom de ej heller kan bringes 
levende paa Markedet. (Paa Yestkysten kaldes de 
Hvillinger, men maa ikke forveksles med de rigtige 
Hvillinger, der er en anden, mindre Torskeart.) 

:'.~ed Thyborcmkanalen som Tilflugtssted drives 
dog med Kuttere et mere indbringende nødspætte
fiskeri paa Vestkysten ligesom det fra Frederikshavn, 
men i betydelig ringere .Maalestok; ved Esbjerg hø
rer derimod ikke faa Kuttere hjemme. 

Af fremmede Fiskere, mest Englændere og Tyske, 
drives der i Vesterhavet et stort Fiskeri, særlig med 
Dampskibe med Trawl; helt over til .vore Kyster 
kommer de, og ofte ødelægger de vore Fiskeres Red
skaber med deres store, tunge Slæbe-~et. Der klages 
imidlertid meget fra England over, at Nordsøens 
Fiskebestand, særlig for de mere værdifulde Flynder-
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fiskes Vedkommende, er taget meget af paa Grund af 
for stærkt Fiskeri. 

I Kattegat og Skagerak driver Sllenskerne et ikke 
ubetydeligt Fiskeri efter Rødspætter, Kuller og Torsk; 
ogsaa de kommer vore Kyster meget nær, særlig ved 
Anholt og Skagen. 

INSTITUTIOXER m. m. 

For at lette Besejlingen af vore med saa mange 
Grunde opfyldte Farvande udsættes der Sarnærker i 
Form af Koste eller Ralioner paa lange Stager (»Prik
ker« eller »Yagere« kaldet) paa de grunde Steder, 
eller der udlægges Bøjer. Om Natten, naar disse 
Dagmærker ikke kan ses, sejles der efter Fyrene, 

r-

krydsere med Sejl paaser, at der ikke smugles af 
Skibene paa Kysterne. -

l'andbtmningsvæsenet forestaar Bygningen af Sta
tens Havne og Kystsikringen. Havet bortskyller jo 
paa mange Stedcr Landet, og paa Steder, hvor man 
frygter stor Ulykke ved dets fortsatte Yirksomhed, 
som f. Eks. ved den lave Harboøre-Tange, bygges 
der Hofder lodret paa Kysten af Sten, Cement og 
Pæle. for ligesom at bryde Bølgernes ~lagt og hin
dre Bortskylningen langs Land af det løse Sand (se 
S. 78). -

Redningsvæsenet med Redningsbande til Boning (Fig. 
61) langs de aabne Kyster, hjælper Skibe, der stran
der her. En ny Form af Hedningsvæsen findes paa 
Jyllands Yestkyst, idet en Hedningsdamper her ligger 

Fig. GO. Lnnddragningsvaad fra Skngen. Ener ~lal~.-i nt c. xr:u:~~Ass. 

bande de store i Land (Furtaarnc), og de mindre 
om Bord i F11rskibcnc og Lys/onderne, hvilke sidste 
kan brænde maanedsvis uden Tilsyn og uden at 
slukkes. I taaget Yejr, der er yderst farlig for al 
Skibsfart, paa Grund af at man intet kan se i Af
stand, blæses i Taagchorn (saakaldte •Sirenen:) , of
test med Dampkraft, fra alle Fyr, Havne og Fyr
skibe. 

Til at passe og vedligeholde dette store ~lateriel, 
der særlig under Isforhold kræver meget Arbejde, 
raader Fyr- og l'agervæsrnet O\'er flere Dampskibe, 
foruden over det faste Mandskab paa Fyr og Fyr
skibe. -

Det konnclige Sokaartarkiv forestaar Opmaalingen 
af Farvandenes Dybder og udgiver Søkaart derover. 

Lodsvæsenet forsyner Skibene med særlig far
vandskendte Folk, Lodserne, der kan vejlede dem 
gennem Farvandene. -

Krydstoldvæsenet med en hel lille Fiaalle af Told-
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parat til under pludselig opstaaet Paalands-Storm at 
gaa ud og optage de paa Havet væ1·cnde aabne 
Fiskerbandes i\landskabe1·; Landing ved egen Hjælp 
er nemlig under saadanne Forhold mnulig for dem. 
Damperen hedder :>Yestkysten , men Fiskcrne derovre 
kalder den »Frelserdamperen•.- Et andet Skib, den 
saakaldte Sandpumper Fig.().) , har Station i Thyborøn
kanalen. Det pumper Sandet op fra de grundeste 
Steder i Kanalen og nytter det andre Steder hen, 
hvor det ikke er til llindring for Sejladsen. Dette 
gaar saaledes for sig, at de lange Rør, der er paa 
Siden af Skibet, sænkes ned til Havbunden; ved 
Hjælp af stærke Pumper suges da Sand og Yand i 
Masse op i Skibets Lastrum; her lejrer Sandet sig 
efterhaanden paa Skibs-Bunden, medens Vandet løber 
bort ovenover ud over Skibets Sider. Naar Rummet 
paa denne Maade er bleven fuldt af Sand, sejler man 
der hen, hvor Sandet skal bortkastes; i et ~u aab
nes nogle store Lemme i Skibets Bund, og Sandet 
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synker neden ud, medens Skibet lofter sig op igen 
af \'andet, befriet for sin Last og kan nu begynde 
Pumpningen paany. 

Masser af Sand kan paa denne Maade flyttes paa 
en Dag, og saa stærk er Pumpernes Magt, at de 
ikke alene suger Sand og Vand op, men ogsaa Sten 
og Fisk; særlig Rødspætter maa folge med. Sand
pumperen hører ind under Vandbygningsvæsenet Dette 
Skib fører en stadig Kamp mod Strømmen og Vin
den; thi en eneste Storm med indgaaende Strøm kan 
hurtig flytte meget Sand hen, hvor der nys var dybt 
Vand, og Sandpumperen kan da begynde forfra 

undersøge alle de i Forbindelse med Fiskerierne 
staaende Forhold paa det naturvidenskabelige Om
raade, saaledes f. Eks. for at skaffe oplyst alt det, 
vi endnu ikke ved om Fiskenes Liv og Færd. Bio
logi betyder Læren om Livet, og de forskellige In
stitutioner, der i de senere Aar i de fleste Lande er 
blevne oprettede for at undersøge Planterne og Dy
rene i Havet, beskæftiger sig med alt levende baade 
Dyr og Planter, deraf Navnet. Den biologiske Sta
tion i Danmark bestaar af et videnskabeligt Labora
torium, indrettet i en af ;\larinens gamle Trans
portbaade, der i Regelen ved Hjælp af et af de 

Fig. 61. Rcdningshnnd frn Anholt. Bnnd<-n gnnr nd fra den nahnc Strand. 

igen; - men der maa arbejdes ufortrødent; thi luk
ker Thyborønkanalen sig til, h\·ad den i tidligere 
Tid flere Gange har gjort, er for det første al Sej
lads her igennem umulig, og for det andet vil da 
alle Limfjordens Østers, Hummer, Torsk og Rødspæt
ter dø, fordi Vandet da bliver for fersk. -

For at hævde den danske Slats Højhedsret over 
vort Søterritorium i Vesterhavet og Skagerak, der 
regnes for 3/.1 dausk Mil ud fra Kysten, særlig over for 
fremmede Fiskere, er der til visse Aarslider statio
neret et Fiskeri-Inspektionsskib i Esbjerg, en af Ma
rinens Kanonbaade; et andet er stationeret indenfor 
Skagen i de mindre Farvande. -

Fiskerikontrollen med flere Sejl- og Dampskibe er 
oprettet for at paase Fiskerilovens Overholdelse over
alt i vore egne Farvande. -

En saakaldet biologisk Station er oprettet for at 
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ovennævnte Dampskibe flyttes en Gang om Anret 
fra en Fjord til en anden; selv kan den hverken sejle 
eller dampe. Damme til at opbevare Fisk og andt·e 
levende Havdyr i er der indrettet i Skibet. Til at 
fiske med i de mindre Farvamle har Stationen liere 
Smaabaade og en lille Dæksbaad med Sejl. Xæsten 
alle forskellige Fiskeredskaber er ble\' ne prøvede, 
særlig de finmaskede, for paa den i\laacle at fange 
den Fisk og Fiskeyngel, som Fiskerne elle1·s ikke faar 
i deres Garn og derved lære dens Opholdssteder at 
kende. Den hele Sag er hos os som i cle fleste 
andre Lande endnu i sin Ilegyndelse; kun i Ame
rika holdes til Statlighed saa store Dampskibe til 
videnskabelige Undersøgelser, at de kan fiske paa og 
undersøge ogsaa de større Havdybder. 

Et af vor biologiske Stations mest bekendte For
søg gik ud paa ved Hjælp af :\lærker- 2 Benknapper 
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fastholdte af en Sølvtraad, der sattes paa Rødspætter, 
som levende udkastedes i Havet - al søge oplyst, 
hvor langt disse Fisk vandrede, og hvor meget de 
voksede (Fig. 63). Den ene Benknap var forsynet med et 
Nr., og naar nu de Fiskere, der fangede saadanne 
mærkede Fisk, alleverede dem til biologisk Station 
og oplyste, hvor de var fangede, kunde man her se, 
hvor langt de var vandrede,_ og hvor meget de var 
voksede. 

Forsøgene lykkedes efter nogen Eksperimenteren 
over al Forventning godt; thi mange, omtrent hver 
tredje (eller hver fjerde) af de udsatte mærkede Fisk blev 
i Regelen genfanget og afleveret. Det viste sig paa 
denne Maadc blandt andet, at i visse af Limfjordens 
Bredninger vokser Rødspætterne saa stærkt fra For
aar til samme Aars Efteraar, at en i April Maaned 
værdiløs lille Fisk paa 5-7 Tommers Længde (til Hale
roden) om Efteraaret er en Fisk paa c. 1 Punds Y ægt 
og dobbelt saa lang, de•· hctnlcs med 25-30 Øre. 
Det viste sig endvidere, at de mærkede Fisk som 
H.egel ikke forinder de Bredninger, hvo.-i de udsættes. 

Naar Rødspætterne trives saa godt i Limfjorden, 
hidrører dette særlig fra, at der her paa Bunden 
i ganske utrolig stor Mængde lever to Arter smaa Mus
linger, som tjener dem til Føde. Den ene af disse 
er en lille rød Musling (Fig. 63); den anden (Fig. 
64) er noget større, langagtig, med meget sv<~gc 
Skaller; sædig denne sidste er Hadspættens Ynd
lingsspisc. Den kaldes den lille Knivmusling, medens 
den anden ikke har noget dansk Navn. Corbula 
hedder den paa Latin. :\lindst tretten Kvadratmil af 
Limfjorden eller et Areal omtrent som en Fjerdedel 
af Fyen er tæt befolket med disse Muslinger ; ind
til over tusinde lever der pan hver Kvadratfod 
Bundllade. Intet Under derfor, at her befinder H.ød-

Fig. 62. En mærl<et Rodspætte (1/ 8 af den naturlige Storrclse). 

spætten sig vel og vokser godt. Det paavistes imid
lertid ved biologisk Stations Undersøgelser, at de1· 
kun lever meget faa nødspætter her, og at de slet 
ikke kan forplante sig i Limfjorden, men at de mange 
Smaamuslioger næsten kun tjener til at opfostre 
et Utal af SosUemer (Korsfisk), der er uanvendelige til 
Føde, og for Fiskene ligefrem skadelige Dyr. Tanken 
faldt derfor let paa at tage unge Rødspætter paa 5-7 
Tommers Længde fra Vesterhavet ved Jyllands Kyst, 
hvor man om Fornaret kan faa saa mange, som 
man ønsker, blot for den forholdsvis ringe Ulejlig
hed at fiske dem med \'aad, og udplante dem eller 
udsaa dem, om man vil, paa de ovenf01· nævnte 
Arealer, hvor de da om Efteraaret kan indfanges 
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som store værdifulde Fisk. En saadan Indplantning 
fandt allerede Sted for flere .-\ar siden og foretages n u 
med Statsunderstøttelse af Fiskeriforeninger ved Fjor
den; men der udsættes altfor faa, fordi Sagen endnu 
ikke er rigtig organiseret. Tænker man sig, at der 
udsattes blot 50 nnge Fisk paa hver Tønde Land om 
Foraaret, og de voksede lige saa godt, som de faa 

Fig. 63. Corbula-:\fusling (c. 5 Gange forstørret). 

nu udplantede gor det, vilde deres Værdi for Fiskerne 
ved Fjorden om Efteraaret belø!Je sig til over l 00,000 
Kroner paa hver Kvadratmil, og maaske vil der 
kunne trives endnu flere pr. Tønde Land. -

Fig. 64. Den lille Knivmusling. Rødspættens Yndlingsfode i 
Limfjorden (omtrent 3 Gange forstørret). 

De sidste Aartiers store Fremskridt pna Fiske
riernes Omraadc har ikke undladt at fremkalde for
skellige Høreiser hos Fiskerbefolkningen Landet over; 
Fiskeriforeninger er blevne dannede mange Steder, og 
Dansk Fiskeriforening, der har Sæde i Kjobenhavn, 
er Centralforening for næslen alle Landets Fm·
eninger. Den hele Organisation indenfor Fiskeri
næringen er imidlertid endnu saa ny, at det Cl- at 
vente, at saavel den som selve Fiskerierne har en 
lang Udvikling tilbage, før den kan siges at væ1·e 
kommen ind paa lige saa rationelle Baner som de 
fleste andre af vore Næringsveje. 

Et af de Spørgsmaal, der har delt vor Fisker
befolkning i to Lejre, er det, om der bor gøres 
noget for at modvirke Indflydelsen af Nutidens stærke 
Fiskeri paa Fiskebestanden eller ej; med andre Onl 
om denne staar Fare for at forringes, saa at det er 
nødvendigt ved Lov at paabyde visse Indskrænknin
ger i Fiskeriets Drift. Indtil 1888, da den første 
hele Landet omfattende Fiskerilov gaves, fiskedes der 
næsten overalt ganske, som enhver havde Lyst uden 
nogen Indskrænkning. Talrige er Beretningerne 0111 

Fiskeyngels Anvendelse til Gødning, til Trankogning, 
til Svineføde o. l. Fm·maal, hvor man for en ringe oje
blikkelig Vindings Skyld ikke tog Hensyn til, at man 
ødelagde en :\læng1le unge Fisk, der om kortere eller 
længere Tid vilde have været meget mere værdifuldc. 

Mange af disse aller værste Misbrug er ved Loven 
af 1888 hæmmede, men det e1· dog alligevel klm·t, 
at visse af yore Fisk, især de mere værdifulde, f. Eko.;. 
Rodspætten, trænger til endnu mere Fredning. 11\'em 
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har ikke Jagt ~lærke til, at denne Fisk i de sidste 
Aartier i Stedet for at blive større og billigere er 
bleven mindre og dyrere. Om end Efterspørgselen 
i disse samme Aar er steget betydeligt, kan dette 
dog ikke forklare Sagen; thi vor Fiskcrtlande er i 
delle Tidsrum blewn mange Gange større og meget 
hcdre udrustet, og der fiskes paa et langt storre 
Areal nu, end for. Der er ingen Tvivl om, at der 
her er meget at udrette ved at skaane dc smaa Fisk 
og Jade dem blive noget større, for de fiskes. Selv
fulgrlig er dog Overenskomster mrcl Nabolanelene 

nodvendige for at kunne frede paa det internationale 
Søterritorium, og saadanne Overenskomster er ikke 
altid lette at faa i Stand. En Nærings'\·ej som Fi
skeriet, hvor det private Initiativ har saa lidet, 
næsten intet at belyde ud over netop det at søge at 
fiske saa godt og hensynsløst som muligt, paakræver 
i hoj Grad det oiTentliges og særlig Statens Interesse. 
For Øjeblikket udarbejdes der da ogsaa nye Fiskeri· 
love, og flere Kommissioner er nedsatte for at drøfte 
adskillige af de mange hermed i Forbindelse staacnde 
Forhold. 

TIL FAHVET AVLEN »DANSKE SALTVANDSFISK.« 

IIOHNFISI\E:-1 med de I(I'Onne Ben, det lan!{<' :\'æh og 
den soh·blanlte mer end alenlange l\1·op er en meget aimin
elelig Fislt, der om Fm·am·et i Stime1· kommer Skaf{en ind 
for at la•gge sine Æg hos os. og atter til Efteran1·et fo•·s,·indeJ' 
med samt sin Yngel. 

AALEI{VARBEN, der og,aa har grnnne Ben. men ellers 
ikke er i Slægt med Hornfisken, Cl' en Fisk, som yngler 
og ]e,·er hl.'le sit Liv i vore SmaaYande. Jlaacle dl·n og dens 
levende Yngel er for ovrigt alle•·ede omtalt i det fm·e
f{aaende. 

Kendetegnene paa LAKS og O Hil ED c1· forud omtalte; som 
)o.lllna ligner de meget hinanden. og har begge rode Pletter, 
llll:'dens de opholder sig i det fe•·ske \'and. :\'ogle Orn·di.'J' 
hliver altid i det fe1·ske Vand. ofte timli de il;ke kan ud
,·and•·e til Havet, f. Eks. f1·a Damme og Soc1·. De hli\·cr da, 
især i mindre Vande, ild;e ret store og heholdeJ' alti1l de 
•·ode PletleJ'. Disse smaa O•·•·edmcer kaldes JI.EJ<OHHEDEH 
(Fo•·eller); de ltan nolt, særlig IH'is de har Adgang til Bække. 
fm·planle sig der, men opnaac· kun faa Punds Vægt; Lnl;s paa 
:10 og 0J'rl'der paa :!0 Pund Stykket er de1·imod ild;e Sjæl
denhedcJ'. - De sto1·e 01-rcde1· sam·cl s1,m Laksen maa der
imod til Havet for at vokse sig store og bli\·e :yngledygtig!.'. 
;>;aar Yngletiden kommer, fo1·andrer de Far,·e; de J;nn hliYc 
ganskl' rode, brune og blaasorte, saa lwn dl·n nn·dc kan 

);ende Forsl;el paa Laks og Orred. Æggene lægges altid i 
rindende Ferskvand. 

Den afbildede STE;>;niDER er en Han (se dens rode 
Fal'\'c); Hunnen er graa og );nldcs Kulso, Kvab~o o. s. v. 
;\lange Fiskere tror, at det er to forskellige Arter. 

TORSI<EN og KVLLEHE::-1 horer begge til Torskcfamilien, 
ll\'ilket kan ses af, at de har tre Rygfinner og to Gatfinner. 

Kulleren er som friskfanget en smuk ln·idlig Fisk med 
rosarode Fan•ctoner, og en stor so1·t Plet over Brystfinnerne. 

PIGH\'.-\HHI-:N og TV:-\GE::-1 er begge Fl:ynderfisk. Hos 
den forste e1· venstre, hos den anden er hojre Side mork. 

Pighvar1·er paa :!:i Punds Vægt er ikke sjældne i Kattegat. 
Den kendes fm Slethvarren hl. a. n·d at den sidste ikke har 
de stnre Benknuder i Huden, der har gi\·et Pighvarren Nav
net. - Tungen opnaar l;un fan Punds Vægt. Dens Kod er 
fast og holder sig l(odt se!l• paa lnngmrige T•·ansporter; der
for dens hoje Pris. 

Om PIGHA.JEN. som foder le,·ende Unger. og har stærke 
Pigge, en i hver Rygflnne, samt om TA:-.'GS:-IARHEN med 
dens mæl'l<elige Herlebygning Cl' de1· talt i det foregaaende. 

HOI\1\EN. af h\'ilkcn der forelwmmcr flere Arter hos os, 
Cl' en flad Fisk med st•H'e Bry!ltfinner og en lang tynd Hale. 
Dens mol'ltl.' Side er Hxgsiden og ikke, som det er Tilfældet 
hos Flyndcme, enten itcn venstre elle•· den hojre Side. 

Flg. G~. Sandpumperen. 
l''ar. ll\·tr Sill~ ur S~il~t ~e~ det lnn"e Pumperor, som lader siJ{ s:cnke. 
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