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Om Østlandssiidefisket 1894 95.

Indledning.

Det ringe Udbytte af Fedsildfisket i 1894 var i særlig- Grad Aarsag

til de store Forberedelser, som var trufne for at tåge imod Østlands-

silden i Vinter. Fiskerne paa Østlandet liavde anstrengt sig til, ja over,

det yderste med Anskaffelse af Fangstredskaber, og bare den Masse

Tønder og Salt, som med uforrettet Sag kom tilbage fra Nordland og

sendtes østover, udgjorde ganske imponerende Ladninger.

Men det skulde blive et usedvanlig magert Sildeaar her sydpaa

ogsaa

!

At det. som man syntes, vårede vel længe, før Fisket begyndte,

fik endda gaa an; for Sydvestkulingen netop ved Oktober Maaneds Ud-

gang begyndte, havde jo Nordenvinden — med Aflandsstrøm — og en

for Aarstiden usedvanlig Kulde holdt Silden ude, mente man.

Det gik rigtignok trægt, efterat man havde fornummet Sildens An-

komst; bl. a. lagde ikke alle tilstrækkelig Vægt paa, at der istedetfor

med 3 — som ellers noksaa almindeligt — straks maatte gaaes ivei med
mindst 5 Favne lange Bøietouge for Kaggesættene. Men saagodtsom

daglig i November saaes Hval og Fugl udenfor, og da kunde det jo ikke

slaa feil, — der maatte blive godt Fiske.

Imidlertid gik den ene Dag og Uge efter den anden uden nogen

egentlig Forandring til det bedre, — hvordan hænger dog dette sannnen ?

Jo, Forklaringer manglede det ikke paa: Rogn og Melke var lidet

udviklede endda, omend Silden kunde være rigtig baade stor og fyldig

;

Sildeaaten forekom kun yderst sparsomt, — tidligere om Aarene havde

man jo kunnet se hele Sjøen hvid deraf; der var formeget Dragsug, som

skræmte Silden; Morilden var saa sterk, og Silden kunde da umulig være

saa dum ikke at fly de synlige Snarer; der var formeget ferskt Vand i

Sjøen — 0. s. v.; man fik slaa sig tiltaals saalænge, — Friserne for det

lille, man fik, gjorde det muligt at se Tiden an!



_ 4 —

Men Sildetyngden var og- blev trods alt udenfor. Kun nbetydeligt

kom ad de dybeste Render ind og- nodedes, da det maaske blev vanskeligt

at finde tilbage igjen, op paa ginndei^e Vand, saa Fisket i væsentlig Grad

fik Karakteren af Drivfiske — til Sorg for de mange Fiskere, som først

kunde faa fat i Silden, naar den var kommet helt opunder Land. Der

maatte vedblivende usedvanlig langt Beietoug til for (larnene; trods en

mindste saadan Længde af 12—15 Favne, var det efter Julen ofte blot

ved Undertelnen, at Silden var fanget.

Feltet østenom ChrisUaniafjorden viser sig stadig at være det tu-

leste at komme klar af igjen for Østlandssilden, efterat den først er

kommet ind der; ogsaa ivinter var Fisket stabilest her, om man tør bruge

et saadant Udtryk Vestenfor Christianiafjorden havde dennegang Bolærn

størst Tiltrækningskraft for Silden, som antoges at være kommet ind

østenom Færder og ved Fulelmh havde delt sig, saa en Straale fortsatte

op HuiMen, mens en anden fortsatte langs Bolcerns Østside og videre

dels tog over til Misingerne og dels ret nordover mod Bastø. I Mun-

dingerne af Mefjorden og Sandefjorden fiskede man i en 14 Dages Tid,

omkring Midten af November, lidt; men overalt ellers var Sildens Vi-

sitter under Land saare flygtige, — man maatte længer udpaa for at faa

fat i den.

I Tillid til, at Østlandssildeflsket endnu maa blive at fortsætte i en

Aariække, udtalte enkelte Ønsket om, at Videnskaben snart maatte paa-

pege Midler til at finde ud af, hvor der tor ventes Fiske, idet dette jo

maa være betinget af de Fødeemner, som de forskjellige Strømsætninger,

Temperaturer og Saltgehalter hidfører.

Andre paastod, at dette Fiske var Begyndelsen til Enden paa denne

Østlandssildeperiode.

Men de fleste sagde med sig selv: Mennesket spaar, men Gud raar!

Under hele Fishet var der meget Sei langs Kysten] endel af den

fangedes — dels ved Sildegarnene og dels i Laasene, dog ikke paa

langt nær, hvad der kunde været optaget, om man havde lagt sig or-

dentlig efter den ; exempelvis skal her nævnes, at der af en Laas i Nær-

heden af Sponviken optoges et Parti paa flere Tusen, som solgtes til

svenske Opkjøbere for Kr. 3,50 pr. Snes. Hverken Sommer eller Vinter

er. der Mangel paa stor, prægtig Sei i Østlandssildedistriktet. — Af andre

Fiskesorter — Kolje og Torsk f. Ex. — fiskedes der ogsaa til sine Tider

endel vestenom Christianiafjorden, hvor Silden gav mest E,o dertil.

Efter det ege]itlige Sildefiskes Ophør — i Januar — fornammes

Smaasilden, som sedvanligt, et Stykke udover Foraaret. Man fik frem-
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deles en Masse Sei og tillige adskillig- Torsk — især omkring Herfol og

La/ier paa SingJefjorden og i Løperen, saa dei- ikke i)aa mange Aar skulde

have været saa meget og saa billig Fisk paa Torvet i Fredriksstad. f.

Ex. som i Februar iaar. Det er ingenlunde usandsynligt, at Flødevigens

Udklækningsanstalt har bidraget sit hertil!

Fiskets Gang.

Allerede i de første Dage af Oktober berettede Søfolk, at de havde

passeret Sild i 10— lo Mils Afstand fra Kysten. Straks over Midten af

Oktober gik lignende Meddelelser ud paa, at der 2 å 3 Mil ndenfor de

yderste Holmer — særlig ndenfor Færder — var baade Fugl, Hval og

Sild at se, og at man ved Koster — ikke langt fra Hvaler — ogsaa sknlde

have fornnmmet Storsilden.

Fra og med Fredagen den 19de Oktober saaes daglig B'ugl paa

Tisler (Hvcder) og Skjærene deromkring, og i de sidste Dage af Maa-

neden viste Hval sig ndenfor hele Strækningen Hvaler —Langesundshiigten.

Langs Hvalers Ytreside forekom af og til «Bredsild» (stor Fnldsild) i

Vaddrætterne o.^^ paa Prøvegarn; men først

Lørdag den 3die November kunde Fisket siges at være hegyndt, idet

endel Garnbaade, som trods temmelig stiv Sydvestkuling og Taage havde

sat ved Tisler og i den sondre Del af Løperen fik fra nogle faa optil 600

Sild hver; samme Dags Aften stængtes endel Sild i Bugten mellem Seil-

øens Sydpynt og Papjyerøens Vestside, hvilket Stængs Indhold i de nær-

mest i)aafølgende Dage øgedes ved n3^e Indsig, men senere rednceredes

af Haabrand, saa den hele Fangst blot udgjorde 500 Maal å Kr. 3,oo

Mens Garnsilden var rigtig stor og pen — ca 440 i Maaltønden, var

knn nogle paa Procent af nævnte saavelsom af al senere JM ol sild Bred-

sild, — det meste var Tomsild og «Knubsild», og der gik af denne lø rste

Laas 840 i Maaltønden.
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Ved Beti-agtiiiiig- af Piskets usto Gang i Vinter kan det ikke for-

nndie, at Udbyttet for de enkelte Fiskere blev liøist forskjelligt; der var

de Baade, som fiskede for opiniod 4 000 Kroner, — forøvrigt fik de

heldigste Garnlag som Regel 500 å 2 000 Kroner til Fordeling, mens

Daglønnen for en stor Del andre blev meget tarvelig - og for enkelte

af de fjernestboende endog saa snau, at de maatte pantsætte Redskaber

for at naa hjem igjen. For Notfolkene var det vel gjennemgaaende noget

bedre ; men det var saavel for disses som for Garnmændenes vedkommende

Tilfældet, at de Fremmede maatte nøie sig med den mindste Fortjeneste.

Ifølge det foran anførte blev Middelpriserne for de opfiskede 60 000

Maal Garn- og 30 000 Maal Notsild henholdsvis Kr. 10,285 og Kr. 3,482

pr. Maal mod Kr. 4,44 og Kr. 2,26 for de respektive 200 000 og 40 000

Maal Vinteren iforveien.

I de 30 000 Maal Notsild ivinter er indbefattet de henved 500

Hektoliter Brisling, som omkring — og især efter — Julen fangedes

langs FredriTxSstadleras Østside, som betaltes med Kr. 1,50- Kr. 3,oo pr.

20-Liter, og som for Størsteparten afleveredes i Moss og Christiania.

Af den øvrige iSild exporteredes det meste til Sverige, Tysldand og

England, tildels videre ogsaa; atter endel sendtes nordover til Agn, og

de tilslut opnaaede Priser maa betegnes som idetheletaget ganske til-

fredsstillende.

Deltagelsen i Fisket.

Omkring Midten af Oktober begyndte man at tåge østover fra

Vestlandet, og flere Dage, før Maaneden var omme, var deres Tal be-

tydelig øget, som allerede for længst laa fuldt klare til at modiage Silden.

Paa etpar Baadlag med Nordlændinger nær hørte ingen hjemme længer

borte end omkiing Nordfjord, Nordre Bergenhus Amt.

Flerheden af de fremmede Fiskere stopper i Regelen op i Trakten

mellem Kragerø og Langesund, ved Fredrilisværn, i Sandefjorden, Mefjorden
og Tønshergfjorden samt ved Hvaler, Akerøen, BølUngshavn og SJcjærhollen

;

navnlig ansees Fredriksværn ved sin fortrinlige Beliggenhed og stadige

Kommunikation med Udenverdenen som bekvem Station for at oppebie

Fiskenyt.

Da desværre den ene Dag gik efter den anden, uden at der blev

noget paalideligt Fiske af, var Folk hele Tiden i temmelig usikker Be-

vægelse, — den ene Flok Fremmede reiste øst- og den anden vestover,

mens af Hjemmefiskerne flere midlertidig lagde rent op til sine Tider;

lignende var Tilfælde paa Tilvirkningsetablissementer iland.
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Allerede i første Halvi)ait af December begav endel Langveisfarere

sig paa Hjemveien; de fleste ventede dog til en 8 Dages Tid for Julen,

— heller ikke saa ganske faa Vestlændinger naaede forst længer ude i

Januar hjem igjen, idet Drivfisket udenfor Strækningen Fredriksværn—
Lanfjesund i sidste Halvpart af December og Begyndelsen af Januar

lagde Beslag paa dem.

Efterat saagodtsom alle fremmede Fiskere i Slutningen af December

havde forladt Huder, ombyttede flere her Garnene med Sildevad, og det

tildels meget opmuntrende Udfald deraf har foranlediget, at der vistnok

vil indfinde sig flere slige Vad herefter end hidtil.

Nedenstaaende Tabel viser, hvordan Fiskerne og de reisende Op-

kjøbere til de forskjellige Tider var fordelte; som deraf fremgaar, var

Deltagelsen i Fisket størst mellem Midten af November og Midten af

December. Naar til det i denne Tabel anførte foies de paa hver Side

af Christianiafjordcn alt i alt omtrent lige talrige Besætninger paa Silde-

handleriei ne iland, findes, at der deltog ivinter omkring 8 000 Mennesker

i ØstlandssUdeJishet. I iJcke faa Havne paa Vestlandet laa mange flere

seilklare; men de lidet opmuntrende Efterretninger om. Fiskets Gang holdt

dem tilhage.

En hel Del af de Folk, som arbeider paa Saltenerne paa Hvaler,

hører hjemme paa Bohuskysten ; i nogen Grad er det samme Tilfælde i

Fiskefarkosterne, hvor det — især omkring Herføl og Sandøerne — for-

øvrigt heller ikke er sjeldent at se Kvinden baske ligesaa tappert med
Silden som Manden.



— 44



— 45 —

Sundhedstilstauden idetheletaget var upaaklag-elig.

Den 18de December druknede en Mand ved Tjømøhoen, — der

blæste da en stiv Kuling, og- Sjøen var urolig; Baaden, hvori den For-

ulykkede var, tørnede under Slæbningen mod vedkommende Skøites Ror,

saa der gik Hul i Baaden, og denne sank. Andre Ulykkestilfælde vides

ikke iudtrufne. — Disse Aar om andet tilbagevendende Ulykker burde

gjøre det til en uomgjængelig Pligt for alle Fiskere stadig at have Red-

ningsbøier med sig; de koster Penge, siger man, — men hvor meget

dyrere er ikke Livet! De djærve Onsøfiskere har paa anden Maade
ofret meget for Redningsvæsenets Fremme ; maatte fremdeles saadanne

gode Exempler ikke udeblive

!

Veiret.

I hele November og den første Halvpart af December herskede

Taagen, som Fiskerne slet ikke synes ilde om, saalænge den bare ikke

er saa tyk, at det er aldeles ufremkommeligt Den 14de, 15de, 29de og

30te November, lode, 14de, 18de, 19de, 22de og 28de December foranledigede

Kuling mer eller mindre Landligge; ellers var Vinden temmelig spag i

den vigtigste Del af Fisketiden og Sjøen ofte saa smul som Våndet i en

Gaasedam. Først i Begyndelsen af Januar begyndte Kulden og et for-

øvrig! mindre stadigt Veir at genere Bedriften.

At der ikkedestomindre tabtes Fiskeredskaber for ialt vel 5 000

Kroner, var den stride Strøm paa disse Kanter Skyld i ; Midler til at

formindske saadan Skade savnes dog ikke, hvorom nærmere nedenfor.

Om Foranstaltninger til Bedriftens Fremme.

a. Telegrafvæseuet vedkommende.

Under Henvisning til det i Beretningen om Fisket forrige Vinter

anførte tør jeg med Sikkerhed udtale, at alle af Sjøbrug afhængige vil

være meget taknemlige for de igangsatte Telefonanlæg paa og omkring

Hvaler og ved Sandøsund; for dette Sildefiske isærdeleshed vil det Fore-

lagende være af overordentlig indgribende Betydning.

Et Telefonanlæg for Redningsvæsenets Regning mellem Fredrikstad

og Torgauten vil man forhaabentlig ogsaa kunne benytte under næste Fiske.

Fik man nu blot en lignende Station paa Arisholmen eller Sydkanten
af Kjøgøen ogsaa, — Gaarde i Nærheden af TorsnesJcilen staar allerede
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i Telefonforbindelse med Fredrilcstad. — vilde vistnok Kravet i denne

Retning for den østenom Chrit<tianiafjorden liggende, mest indbringende

og sterkest befærdede Del af Østlandssildedistriktet lor den nærmeste

Fremtid maatte siges fnldt tilfredsstillet, og de ligeledes yderligere for-

ønskede Anlæg i Jarlsberg og LarriJc samt Bratsberg Amter kunne

fremmes; til Forbindelse af en Telefonstation paa Arisholmen medHvaler-

nettet beliovedes formentlig blot en Kabelstump mellem denne Holme og

det straks søndenfor liggende Bingshjær, hvoifra Ti-aaden maatte kunne

vises over Stolper paa de mellem dette Skjær og Vesterøen liggende

Holmer og Smaaskjæi-, mellem hvilke det er saagodtsom ganske ufarbart

(kun Baade og smaa Skøiter pleier gaa det henved 1 Meter dybe Løb

BørsekrokenJ.

b. Havnevæsenet vedkommende.

Den nylig hyggede Havn ved Brattesto (Hvaler) kommer vel med,

hvor liden den i Fisketiden end er; en Jeté ud fra Landet østenom

Molohovedet vilde antagelig raade Bod paa Ulemperne med baade Drivis

og mulig Opgrunding, efterat den forønskede (3pmudring langs Havnens

Syd- og Østside maatte være udført.

Den stadig tiltagende Traflk med større Ski be i Engelsviken (nordenom

Hankø) nødvendiggjør lidt Mudring der.

Det Havnevæsenet bekjendte Ønske om en Baadhavn i Krukehugten

ved Sandøsund fortjener velvillig Opmærksomhed ; for sydlige og nordlige

Storme er man temmelig ubeskyttet paa dette formedelst sin ypperlige

Beliggenhed stadig sterkt befærdede Sted.

Den uafladelige Trafik til og fra Fredriksværns Havn med sine for

Smaafarkoster især saa ublide Omgivelser gjør det saare ønskeligt, at

Risørenden snarest muligt farbargjøres; hertil trænges vel kun et ube-

tydeligt Beløb.

Endelig maa her peges paa Bugten Floa, paa Naverfjordens Østside,

hvor man vel kunde faa en baade tryggere og billigere Havn end ved

Stolpestad paa samme Fjords Vestside, eftersom Sydøsten huserer værst

paa disse Kanter.

I Sildetiden har alle disse Steder sin store Betydning, og Vilkaarene

for de nævnte Havneanlægs Bengltelse da hør efter min Mening mest

midigt ligne de for Utsires forlcengst Jastslaaede.

c. Fyr-, Merke- og Riiigovæsenet vedkommende.

1 . Fyre.
,.

Paa Skjelholmen, ved Indløbet søndenfra Skjélshusmidei (Hvaler),
5

vilde en B'yrlampe i Fisketiden gjøre stor Nytte, \.
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2. Fortøiningsringe.

Ved Shjærliollen, som jo er Hovedstation for saavel fremmede som

Hjeramefartøier er i^^æstigiiedei- nødvendige — særlig' paa Krogsandcn.

I Slijelshusundet, hvor det er dybt nok for Skibe af alle Støri-elser,

mang^ler Ringe; saadanne trænges paa begge Sider af Sundet fra

Tjelvih opover til ScpMeviJæn eller gjerne vel saa langt, — formlen

Fiskerne og Lodserne vilde ogsaa de Dampskibe, som besøgei- de i de

senere Aar ved Sundet anlagte Stenhuggerier, faa godt herat.

Ogsaa omkring Havnen ved Akerøen er flere Ringe nødvendige.

Ved Svenør Baadhavn findes 4, men for Vinterfiskets Skyld ønskes

6 Ringe til anbragte. (Savnet af Husly hei'ude er ogsaa meget føleligt,

naar Veiret i den barske Aarstid hindrer fra at komme ind).

d. Kommunikationeme vedkommende.

Ifølge speciel Anmodning har Postdampskibet «Hvaler» under de

sidste Vinterfiske!" ugentlig udført 2 Extrature mellem Hvaler og FredriJin-

stnd fra Begyndelsen af November til et Stykke udi Januar. At denne

Foranstaltning har vist sig hensigtsmæssig, og maa fortsættes, siger sig

selv; i Forbindelse hermed kan nævnes, at der en Dag i December ifjor,

da Dampskibet paa Grund af Taage ikke kunde komme ud igjen, paa

flere Fartøier i Løperen klagedes over Brødmangel.

e. Loven og Opsynet vedkommende.

I. Loven. '

Af den nu gjældende Lovs § 9, som bestemmer, at Hvo, åer inå-

finder sig paa Fiskeriet med Fartøi, hvis Bor fisJær, eller som paa anden

Maade slæher Fiskeredskaber med sig, straffes med Bøder indtil Kr.

100,00, maa følge, at Slæbning af Tømmerflaader over Sætteri er utilbørlig.

Ligesom tildels tidligere beskadigedes ogsaa ivinter Fiskeredskaber paa

saadan Maade, og det er — mildest talt — tvivlsomt, om slig Fragt

nogensinde kan lønne sig, selv om der gaar Tid hen, inden Følgerne af

det underveis passerede viser sig.

Men Loven forudsætter selvfølgelig Rimelighed fra alle Sider;

Fiskeren udsætter sig for altfor svære Tab, om han ikke iagttager de for

hans Vedkommende fornødne Hensyn, hvortil bl. a. maa henføres det

i almindeligt Farvand at anvende tilstrækkelig lange Bøietouge med behørige

Vag for Fangstredskaber, — Dampskibsfarten især gjør dette nødvendigt.
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Strøiiiinen lanj^s vor Sydøstkyst har altid voldt Sætterierne store

Ulemper, idet aarligaars en Masse liedskaber ved Sammendi-iviiing- er

bleveii odelagte; efter dyrekjobte Erfaringer har mange Fremmede fnlgt

Hjemmeiiskernes Raad for mest muligt at ftia Bngt med disse Ulemper,

men der stod endnu ivinter adskilligt tilbage at ønske.

Kravene paa udtrykkelige Bestemmelser om forsvarligt Holdeg-ods

for Sættegarn lyder stadig stærkere, og Stenene og Træki-abberne bør

heretter afloses af Ankre eller Drægger. Østlændingeine briiger Ankre

af 15—25 kg.s Vægt eller Drægger med 4 Flig af (omtrent 1 Tomme i

Diameter) Rundjern og af en lignende gjennemsnitlig" Vægt som Ankerne,

— Dræg:g'er med Trælæg og .Feinklor anvendes ogsaa, men man tinder,

at disse bor veie mindst 25 kg. ; en 3 å 4 Favne Kjetting og- forøvrigt

solid Toiigværk til Komplettering af dette Holdegods, og- Udstyret ansees

forsaavidt tilfredsstillende.

Bergede Redskaber har af praktiske Grunde for en stoi- Del været

opbevarede hos vedkommende Findere. Dette bør ændres derhen, at det

fundne overleveres til Opsynet, som efter endt Fiske bringer sine mulige

Beholdninger til det ordinære Politi ; Eieren som Bergeren af Redskaberne

sikres derved bedst mod Urimeligheder.

Den forargelige Uskik, at man ogsaa undei^ Pisket driver Fuglejagt

boi'tover hele Sjøen, er forbudt ved Lovens § 13; man har ikke alene

skudt, hvor Folk ikke egentlig har været generede deraf, men (nidog

iblandt Farkoster paa Sjøen og i Havne, saa Haglene har hvinet om en,

— slig Fornøielse maa der gives A fkald paa.

]\Ied Hensyn til Sildemaalet var Forholdet ivinter meget bedre end

under foirige Fiske, idet de fleste nu var i Besiddelse af lovlige, justerede

Maaltønder. Paa flere svenske Fartøier fandtes dog Maalekar af en fra

vores forskjellig Form, forholdsvis smale i Bunden og vide oventil — en

Form, som tilsteder et ulige større Overmaal end vøre Tønder; ligesaa

vist som Fiskerne ved slige Maal anser sig forurettede, ligesaa vist

er det, at Formen paa det norske Maal er den her i Landet eneste

lovlige, — og i Overensstemmelse hermed handledes der da ogsaa. —
At Fiskerne har enets om at vende saavel norske som svenske Opkjøbere,

der maatte presentere ulovlige Maal, Ryggen, vil betydelig virke til saa-

dant Uvæsens fuldstændige Fjernelse.

Vistnok af Uvidenhed gjorde en af vore Fiskere sig ivinter skyldig

i Overtrædelse af svensk Lov, idet han — uden Anmeldelse til vedkom-

mende Myndighed — solgte et lidet Sildeparti i Lunneviken, østenom

Katholmen; dette blev en saa daarlig Aflære for Fiskeren, at han og

flere med ham bør være forsigtigere en anden Gang.
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Ivinter som tidligere klagedes der over Mislig-lieder paa Sætterierne
om Natten, og-, da det desværre engang- er saa, at de paa et Sted hjemme-
hørende og fremmede Fiskere synes mindre om hverandre, gav gjeine
det ene Parti det andet Skylden.

Til fnldstændig at afværge saadanne Misligheder, saalænge der
ingensomhelst Indskrænkning gjælder for Ophold og Arbeide paa Sætte-
rierne, er ikke menneskelig Magt nok, — man faar haabe, den Leveregel
vil trænge fnldstændig igjennem, at man skal ville andre det ligesaa godt
som sig selv.

Paa Foranledning drøftedes overalt Spørgsmaalet om eventuel An-
vendelse af den samme Regel for Nattetraflk under dette Fiske som
under Vaarsildeflsket. Tilslutningen til denne Regel kan betegnes som
proportional med Fisket paa de forskjellige Steder og den med disses

mindre eller større Udsathed forbundne Risiko, — den er saaledes mindst
i den vestre Ende af Distriktet, hvor mindst Fiske foregaar, men tiltager

østover, saa den for Smaaleuenes vedkommende tør ansees som ret

almindelig. Forøvrigt er Forholdet det, at Vestlændingerne, som i snart

50 Aar har havt Vaarsildfiskeloven til Rettesnor, enstemmig fiistholder

dennes Hensigtsmæssighed, mens en Flerhed af Østlændingerne ligesom

vil sé et unødigt Baand i den her tilsigtede Forholdsregel.

Fiskets høist usikre Gang ivinter gjorde ogsaa Folk betænkelige,

under slige Omstændigheder maatte man kunne benytte en hvilkensomhelst

Anledning til Fangst, og Resultatet blev da, at det vil være det heldigste,

at vedkommende Myndigheder under hvert enkelt Fiske træffer de Por-

føininger, hvortil der maatte vise sig Føie.

Med Hensyn til saadanne Lokaliteter, hvor Garn kan antages at

hindre Sildens Indsig, har man exempelvis udtalt sig derhen, at i Løb
og Kiler paa ikke over 500 Meters Bredde, maatte saadanne Redskaber
ikke sættes tvers.

Flere af de Kiler, i Smaalenene især, hvor Sildestængning helst

pleier foregaa, er saa lange, smale og grunde, at det tør være befoiet

at søge nogen Dispensation fra Hovedbestemmelsen om en største Afstand

af 300 Meter fra Midtpunktet af Notvæggen til inderste Punkt af Vaagen
eller Fjorden, hvor Vanddybden er 2 Meter ved almindeligt Lavvande,
forsaavidt længere Tid end 48 Timer trænges til Fangstens Bergning.

De hinanden modstridende Hensyn— bl a. Concurrencen paa Markedei-ne

paa den ene og Frygten for Dyrplageri og urimelig Forti'ængsel af andre

Redskaber paa den anden Side— tiltrængei' imidlertid en mere indgaaende

Drøftelse, før noget bestemt Forslag endnu tør fremsættes.

II. Opsynet.

Organisationen var ivinter den samme som Aaret iforveien —

2

Opsynsbetjente for Hvaler og 4 for Jarlsberg og Larvik Amt, forøvrigt

6 faste Korrespondenter.

4
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Af vedkommende Autoritet forelagdes — efter Anmeldelse af Opsjmet
— en ISIiilkt paa Kr. 20,oo til Statskassen for ulovligt Søndagsfiske,

hvilket af Vedkonnuende vedtoges. Diverse Tvistigheder — væsentlig

opstaaede af Kollisioner mellem Baade, Fartøier og Fiskeredskaber, af

Kjob og Salg samt af Redskabsforviklinger bilagdes paa Stedet; en

Kollision, mellem en Tømmerflaade og endel Garn, venter endnu paa

retslig Afgjørelse.

Et betydeligt Fremskridt, som baade Fiskerne og Opkjøberne stadig

udtalte sig tilfredse med, da man tidligere kun altfor sjelden og langsomt

havde kunnet faa fuldstændigere Oplysninger fra de forskjellige Steder

i dette vidtstrakte Distrikt, var det, at der denne Gang var stillet Damp-
skib til stadig Disposition — fra Fiskets Begyndelse til Julen. Fartøiet

var paa Farten saa meget som muligt, indhentede og meddelte Nyheder

uafladelig, og der søgtes selvfølgelig efter bedste Evne at bistaa Folk

med Raad og Daad til det yderste, saa alle fandt Foranstaltningen nød-

vendig, — navnlig, da der allerede i Begyndelsen af December var Tale

om at lægge Fartøiet op, kom denne Opfatning fra alle Hold tilorde. —
Det vil lettelig forstaaes, at en saadan Baad kunde have mer end nok

at bestille østenom Christianiafjorden bare; holder Fisket, som vi maa
haabe, ved, er der — særlig efter den Sagen fra det kongelige Indre-

departements Side ivinter viste, store Velvilje — ingen Tvivl om, at den

fornødne Assistance vil blive ydet.

Samtlige de med Opsynet og Efterretningsvæsenet forbundne Ud-

gifter udgjorde Kr. 4 858,68.

For hans Beredvillighed med telegrafiske Efterretninger om Fisket

langs den svenske Bohuskyst ivinter er man Hr. Redaktør Rubensoii,

Gøteborg, meget forbunden. Muligst fyldige, gjensidige slige Meddelelser

vil vedblivende være af største Interesse for alle i Fiskerierne deltagende.



Om Vaarsildefisket 1895.

Indledning.

Med en for de senere Aar sjelden Interesse imødesaaes ogsaa Vaar-

sildeflsket ivinter ; dei- var sture Huller at ndfyldt baade efter Nordlands-

og- Østlandssildefiskerierne ifjor.

Skjønt Hvalen i noksaa stor Mængde stadig viste sig fra Midten,

af December af til over Midten af Marts for hele Strækningen mellem

Egerøen og Fedje, kunde man først over Nytaar forsøge efter Silden, da

Veiret tidligere liavde været for uroligt.

Ingensinde i Januar gjorde Vaarsilden Landgang, — der fiskedes Sømiie

mer eller mindre her og der udenfor Strækningen Egerøen—Fedje i Aater "V^aarsiid-

og ved Drivning da bare; og paa den Maade kunde man træife paa Sild

hele Saisonen igjennem.

Først den 4de Februar fornammes Silden paa Natsæt ved IJrter, og

saa benyttedes Landsæt stadig senere.

I Ugen 10de— 16de Februar indtraf et Garnfiske ved Røvær, som

i nogle Dage var saa rigt, at man maa gaa til båge til 60-aarene for at

finde Magen dertil; navnlig gjordes der den 14de storartet Fangst, —

der antages den Dag optaget vel 12 000 Maal ved dette velsignede Vær,

og det var ogsaa henved 10 000 Mennesker, som den Dag færdedes

derude. Saa man vil forståa, det var livligt baade over og under Vand

ved Røvær den Dag! Man maatte gjøre haade 2 og 3 Vendinger for at

faa Nattefangsten berget, og det var ikke faa Garn, som Silden sprængte

i Stumper, eller som maatte kappes, foråt ikke vedkommende Baade

skulde blive trukne under; Hvalen, der maa have staaet formelig som

en Mur udenfor, dannede ligesom en milelang Skypumpe mod Horizonten,

og Fuglemyriaderne, som sværmede som Græshopper over Sætterierne,

gjorde, at alt og all<^ antog de mest fantastiske Skikkelser for Tilskueren.

Seilere og Dampskibe for uafladelig frem og tilbage i slig Mængde, at
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(let i sine Øieblikke saa ud, som om man kunde liave spadseret over dem
lig-e fra Eørrrr til Haugesund ; og i denne By, hvis Kjærliglied til Silden

vistnok er og bliver uovertræffelig-, arbeidede baade store og' smaa —
alle, som bare kunde røre sig, Nat og Dag over én Bong. Veiret var

koldt; men Sveden randt af nogen hver i de Dage. Den mest lordrings-

fulde Turist kan umulig ønske sig et stoltere Syn, end Røvær—Haugesund

da frembød.

At man nu troede, der skulde blive et rigtigt Gammeldagsflske

udover, beviser bedst det, at Prisen paa Silden den Dag - fra om
Morgenen at have begyndt med 9, om Aftenen var nede i 2,25 i Røvær;

Fisket aftog noget den 15de og l6de, og hermed steg Friserne lidt igjen,

— men først efterat nogle Dage endda var forbi, skjønte man, at de,

som havde faaet Sild for den uævnte Minimumspris, havde faaet den

for billig.

Saa hyggeligt det var at sé Garnmandens muntre Aasyu i de Dage,

saa ti'ist var det at være Vidne til den Uvirksomhed, som Notmanden

var henvist til, — saa meget mere som det i den Grad myldrede af disse

ventende Mennesker, at næsten hele Røvær fra Aaterne af imellem for-

tonede sig som en eneste stor, svart Myretue Nogle Dotter stængtes

der jo trods de evindelige Kollisioner mellem de forskjellige Brug, hvorom

mer senere; men det blev sandelig ikke stort af for hver enkelt. Af de

ialt vel 150 Notlag i Røvær var allerede ved Kastet paa Garnviken den

13de Februar over 30, og etpar Dage senere, da Fisket saagodtsom var

forbi, var over 80 af disse Lag — hvert paa henimod 15 Maud gjennem-

snitlig — sammenklinede «ilag», — og den Opgave i Reguladetri, som

dermed var givet, løstes ikke paa én Dag!

Silden forlod snart Røvær for denne Gang og tog dels sydover, dels

Havet fat, hvilket sidste erfarne Folk sagde sig at kunne slutte bl. a.

af Hvalens «Buring« (Brøl), straks Februar var godt og vel halvgaaet,

saa det lille Fiske, som med meget vekslende Resultater fremdeles fort-

sattes i Slutningen af Februar og Begyndelsen af Marts, helst foregik

udenfor Fæ.øen, Karmøen og tildels ved Utsire; en Smule fik man jo

ogsaa paa Espeværs Høider i Begyndelsen af Marts, og hermed ansaaes

Vaarsildeflsket i søndre Distrikt forbi, — den uventede, lille Sildestraale,

som de sidste Dage af Marts dukkede op ved Karmøens Sydside og herfra

gjorde en Afstikker til Kopervik ogsaa, kom kun Hjemmefolk tilgode.

Nordre I Nordre Vaarsilddistrikt havde man lige før Midten af Januar
Vaar.siid- Sildefomemmelse for Bueland; naar hertil føies, at der den 12te Februar
distrikt,

fjj^ugedes lidt i Aate udenfor Bremangerøeti, har man omtrent alt, hvad

Sjøen der gav før Midten af Februar.

22de og 23de Februar var de bedste Sildedage deroppe; «Peters

Stol», som Almanakken den førstnævnte af disse Dage minder om, regnes
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af gamle Fiskere som den vigtigste Dag for Vaarsildfiske. Denne Dag
foi-egik der da ivinter rigt Aatefiske etpar Mil vestenom Oddeherget

(Bremaugerøen), omtrent alle Baade flk saa meget, de bare kunde bære,

— én Baad exempelvis 30 Maal paa blot 2V2 Garn; uheldigvis tiltog

Vind og Sjø saaledes under Arbeidet, at mange maatte kappe Redskaber
fra sig, og én Baad sank, — dennes Mandskab reddedes dog. Og den

23de Februar gjordes udmærket Fangst paa Natsæt \e>itenom Kløvningen,

udenfor Vaagsvaag; hermed var det foreløbig saa temmelig forbi i dette

Distrikt ogsaa,

Saa flk man etpar Dage i Midten af Marts et lidet Fiske veåKinn,

og i Slutningen af samme Maaned optoges endel Sild i selve Nordfjord,

langs Sildegahets Sydside og ved Staflandets Nordside. I Nordfjord, hvor

Fisket fortsattes til et St3^kke udi April, kom Silden nok rent overraskende

paa Folk; Hval og Fugl havde man rigtignok seet meget af foran Fjord-

gabet etpar Uger iforveien, men den gamle Mand, som først kom tilstede,

idet Silden den 22de Mans seg ind udenfor Gaarden Almennmg (Daviken),

hentede ganske rolig en almindelig Kastenot for «Smaaflsk», - først i

allersidste Øieblik blev det klart, at det var Sild, man havde for sig, og

saa gjo]'des et Stæng, som kom inderlig vel med for vedkommende Stakler.

— Forøvrigt blev det ynkelig Smaat for Nøterne der nord ogsaa.

Ifølge velvillig Meddelelse fra Amtmanden i Romsdal fiskedes der Søndmør.

den 16de F'ebruar lidt Sild paa Havet - omtrent 1 Mil fra Land —
udenom Rui/dø, Nerlandsøen, Shorpø og Sandø; ogsaa i Slutningen af

Februar fiskedes der lidt paa de samme Steder, men den hele Yaarsild-

fangst for Søndmør skulde ikke have oversteget oOO Maal.

Det var saaledes ikke rart bevendt med Vaarsildflsket iaar heller.

Gamle Fiskere vilde vide, at Silden i saa kolde Vintre — Fiske-

baadene kunde i Januar og langt udi Februar paa Afstand sé ud som

bare Ismasser — ifølge Forfædrenes Beretninger og egne Erfaringer

aldrig havde mei' end tangeret de yderste Odder, og ikke trivedes i de

høiere Vandlag.

At der var Sildemasser udenfor, men at de holdt sig paa utilgjænge-

lige Dybder, forsikrede Udseendet af de Torskefangstredskaber, som var

dybest satte — paa 100 Favne og derover —^ om ; i Slutningen af Februar

og i Marts var nemlig disse somoftest fuldstændig indhyllede i Sildegaadt,

og det lille Gran Fisk, som fangedes, havde samtidig Maven fuld baade

af Sild og af Rogn og Melke af Sild. Ved Røvær f. Ex. gjorde bestandig

de rigest Fangst, som havde sine Bundsæt paa de største Dybder, og
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erfarne Folk tor have fuld Ret deri, at Kalsmedgrunden, udeufor Feistenen,

oj>' lignende Steder i Sirefjorden idetlieletaget er nogle af Sildens mest

yndede G3'dei)ladse nn for Tiden og- ønskeligvis bnrde undersogcs paa en

eller anden Maade.

Senere skal nærmere omhandles, hvordan det brændende Spørgsmaal

om Hvalfangst paa samme Tid og Sted som Sildetiske ansknes her sydpaa.

I sidste Halvpart af Marts og i April paagik der efter Vaarsilde-

fisket lidt Brislingfiske — navnlig omkring Fister, i Nærheden af Stavanger.

Som i Regelen Tilfælde paa den Aarstid var denne Brisling- gjen-

nemgaaende mindre og meget magrere end Høstbrislingen, hvorfor kun

en forholdsvis Ubetydelighed deraf nedlagdes i Krydderier — til Ansjos

— eller røgedes og nedlagdes i Olje — til «Sardiner»; en anden Mindredel

saltedes og exporteredes — væsentligst til Tyskland.

At ogsaa ivaares Mesteparten af Brislingen lijørtes ndover Jæderen

til Gjødsel, fremhaldte atter hos mange Ønsket om, at Brislingen mnatte

lades i Fred paa den Tid og faa godgjøre sig til Høsten; naar man videre

hører, at Prisen om Vaaren gjerne kommer adskillig ned under 1 Krone

Tønden, mens om Høsten 3 Kroner Skjeppen er noksaa almindelig i vore

Dage, vil nok indrømmes, at man turde staa sig godt paa en saadan

Forholdsregel.

Fiskets Gang.

Den første Vaarsildfangst ivinter fandt Sted den 3die Januar uden-

for Turøerne, tværs af Store Sotras Nordpynt, hvor omkring 50 mindre

Baade da fik 1—10 Maal stor, pen Sild. Den følgende Dag gjordes

sammesteds lignende Fangst, og samtidig fik en Skøite 5 Maal i Aate

1 Mil vestenom Brandesund, et Par Baade 2—5 Maal hver udenfor

Korsfjordens Munding, samt nogle faa Baade 2—7 Maal udenfor Hennø.

Den 5te Januar fik man i en liden Aate søndenom Egerøen iait

25 Maal, og samme Dag havdes god Natsætfornemmelse for Bueland.

Den 7de og 8de fik en 25 Baade fra Fornemmelse optil 5 Maal

smaafaldende, men ganske pen og fed Aatesild omtrent ^k Mil af Shude-

nes. 7de, 8de og 9de Januar fandt Aatefiske Sted 1 å 2 Mil af Øerne

mellem Selbjørn- og Korsfjorden, hvorunder enkelte Baade fik optil 12

Maal. den 8de gjordes en Fangst udenfor Turøerne igjen, ligesaa uden-

for Hennø baade 8de og 9de, og den Ode Januar fik man — ogsaa i

Aate — den første Sild udenfor Fedje. 10de, Ilte og 12te Januar fore-
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gik lidt Aatefiske omkring Selhjørnfjordens Munding, og inan liavde ved-

blivende Fornemmelse udenfor Fedje; den Ute lod Silden sig ogsaa

mærke for Bueland igjen (20— 60 Sild pr Sæt).

Søndag 13de Januar saaes Storlival og meget Fugl sonden- og

vestenom Utsire: mange Garnskøiter var ude, men ingen Fangst gjordes.

Den 14de Januar kaldte Udsigterne atter ud, og omtrent 2 Mil af

Bueland fik nogle Baade da tilsammen 60 Maal pen Sild paa Drivgarn;

dette skulde ikke været egentlig Vaarsild, men anden fed, pen Sild,

hvori en Ubetydelighed af Blodsild forekom. Yderligere Sildefiske blev

der ikke af for Bueland ivinter.

Den 15de og 16de fangedes attei lidt i Aater omkring Selhjørn-

fjordens Munding; ligesaa fik man endel udenfor Fedje, — navnlig var

den 16de en god Dag for 50 Baade her. Af en ubetydelig Aate sonden-

om Fgerøen toges deii 16de op ialt 30 Maal. Den 17de havde man For-

nemmelse i Aater baade sonden- og nordenom Utsire, og nordvestenom

Svea fik nogle Skolter fra Fornemmelse optil 8 Maal i et Par Aater.

Den iHde fandt atter lidt Aatefiske Sted straks nordenom Utsire, —
Fangsten bestod af stor, fyldig Sild; samme Dag sattes i Søndre Trætte-

viTxen (ved Udfald, paa Nordvestsiden af Store Sotra) en Laas, hvoraf

optoges ialt 50 Maal. Næste Dag stængtes igjen i samme Strøg, denne-

gang i Hoviken (nordenom Landerod) — 121 Maal; samme Dags Aften

fik man i en Aate udenfor Fgerøen ialt 50 Maal, og et Par Baade fik

tilsammen 25 Maal rigtig vakker Sild 3 Mil vestenom Nordøerne.

Ved Utsire stedte Silden til i Østmarken» den 20de Januar; men
intet Fangstforsøg anstilledes, fordi det var Søndag. Den 21de fik 8

Skolter tilsammen 150 Maal i en Aate IV2 Mil vestenom Ogneholmen

(Egersund), og paa samme Tid fik 40 Baade i en Aate 1 Mil sydvesten-

om Kvitingsø 1-10 Maal ^tor, fyldig Sild. Den 24de gjorde nogle Baade

en noksaa uventet og ganske god Fangst — 5 å 20 Maal pr. Baad —
omkring Christianssandsfjordens Munding, samtidig med at et Par Slumper

Aatesild optoges paa den søndre Del af Sirefjorden. Den 25de fik nogle

faa Skøiter 20—60 Maal i Aate 3 Mil vestenom Lille Feistenen, nogle

faa Farkoster fik l'/2 Mil nordvestenom .Rjøfeer 1—6, og 2 Mil nordenom

Utsire fik man 1—8 Maal, ligeledes i Aater. Den 26de fandt intetsteds

nævneværdig Garnsildfangst Sted ; derimod gjordes et Par Smaastæng ved

Sotra igjen — ét ved Kuen, mellem TrætteviJcerne og Hoviken, paa 54

Maal og ét i Hoviken paa 100 Maal. — Udenfor Fedje fandt der den

25de og 26de lidt Drivfiske Sted.

Søndag den 27de skulde Silden have været oppe under Utsire igjen —
denne Gang i Fndreviken; der gjordes intet Forsøg efter den. Den 28de

stængtes der i Skarvenesvaagen [Utsires Sydostside) 330 Maal; samtidig

var der en liden Aate tæt vestenom Sileningerne (Røvær), men her fan-

gedes intet. Samme Dag stængtes i Solsvik 400 og i nordre Trætteviken

450 Maal. 29de Januar fik 15 Baade ialt 50 Maal i en Aate 1 Mil
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uordvestenom Bømmelhaad , og i Makrelvihen (Sotra) stængtes 50 Maal.

Den oOte fik ialt 20 Skoiter og 50 Baade 2—40 Maal i Åater omtrent

2V'i Mil noidvestenom Bovær, om Aftenen saaes ogsaa en liden Aate
lige under Børærsholmerve; efter lidt Aatefiske noidenom Utsire indkom

50 Maal, og endelig fik 30 Baade 1—10 Maal i Aater udenfor Blomøen.

Den 3 1te Januar fik 50 Baade 2—40 Maal i Aate 1 Mil sydvestenom

Ferlaugstadøcriie — dels stor og fyldig, dels gydefærdig og dels ogsaa

smaalaldende Sild, 1 Mil nordenom Utsire fik ligeledes 25 Baade 1—24
Maal stor; men noget løs Sild, og 1 Mil nordvestenom Bøvær fik 15

Skolter og Baade 6-30 Maal å ca. 420 Sild; i Aate VU Mil vestenom

Braudesund fik 25 Baade ialt 175 Maal, ligeledes fik omtrent 30 Baade

I— 10 Maal udenfor Blomøen, og endelig fik 25 Baade 1—21 Maal
udenfor Hennø.

Den Iste Februai' fik omtrent 150 Baade i Aater mellem Utsire

og Urter V2—40 Maal stor, f3ddig Sild med lidt smaat iblandt, samtidig

stod Hvalen 1 Mil nordvestenom — tæt under Bøvær, og i Sundene

mellem Bøværsholmerne skulde endel Sild været inde; samtidig fik om-

trent 10 Farkoster 10—37 Maal hver i en Aate vestenom Nordøerne.

Den 2den Februar var der atter meget godt Aatefiske paa Sirefijorden,

mellem Urter og Utsire og 1 Mil nordenom sidstnævnte 0, — 200 Far-

koster V4— 45 Maal pen Sild (510 i Maaltonden), 10 Baade fik V2—

7

Maal mellem Urter og BjorJcevær, og tæt vestenom Bøvær fik en Baad
3 Maal; i « Østmarken» og ved Urter [Oxens Sydside) stængtes et Par

Dotter.

I den nu forlobne Uge fandt daglig lidt Drivfiske Sted nordvestenom

Store Sotra — navnlig udenfor Fedje.
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Laiig-s Knrmøens Syd- og' Østside afsluttedes Sildefisket, med den

sidste Uge al" Marts : Nogle enkelte knnde paa Garn faa optil 8 Maal,

men det hoieste var gjerne o Maal, og for de fleste blev det med svagere

Fornemmelser bare. Den 2()de Marts stængtes der 250 Maal ved Flage-

holmen (klods sondenom Si/rencietJ og den følgende Dag nogle faa Maal

ved NaJey (midt paa Karmøens Sydside); den 28de og 29de stængtes

ogsaa etpar Dotter — den ene lige ved Kopervik og den anden ved

(rismarTvvik (omtrent 1 Mil østenom Kopervik). Af saavel Garn- som

Notsild gik der omtrent 900 Stykker i Maaltonden; men mens Gain-

silden blot betaltes med 4 å 5, opnaaedes for Notsiiden 6 å 9 Kroner

Maalet.

I nordre Vaarsilddistrikt fNordre Bergenhus) fortsattes Sildefisket

endog til udi April: den 2ode, 26de og 27de Marts havde man lige

nnder Svartberg og omkring Eikholmernp (ved Indløbet til Faafjorden)

gode Fornemmelser, og- længei- inde i Nordfjord — helst mel lem Eldevik

og Starheim — fiskedes snart hei- og snart der og helst med Sommer-

sildegarn, daglig mer ellei' mindre - omtrent til Udgangen af den første

Uge i April ; knn Folk fra de næ]'meste Bygder deltog heri. Med Vaar-

silden fulgte endel anden Sild, som i Størrelse varierede mellem «Middels-

sild» og «Stor Christianiasild» — dog kun lidet af sidstnævnte Størrelse;

kun en ganske ringe Del af den fangede Sild var smal, - Størstepai-ten

var ganske fyldig og pen Af de i disse 14 Dage optagne 765 Maal

Garnsild, som betaltes med gjennemsnitlig Kr. 7,50 pr. Maal, sendtes

endel til Lofoten (Agn), mens det meste — saltet eller i Borsyre —
expederedes til England; ialt omtrent 100 Maal tog Fiskerne hjem til

Husbrug. — Den 30te Marts «kastedes > ved Bryggen, men Noten toges

straks op igjen uden Fangst. Den 31te Marts, — Søndag, om For-

middagen — skulde der have været en Masse Sild langs Fjoi'dens Syd-

side — mellem Bugsundsøen og Baviken, og den følgende Dag stængtes

nogle Smaaslumper — ved Krahhestig (Husevaagøens Sydsyde), ved

Gangsøens Vestpynt og i Bugsund; omtrent samtidig stængtes ogsaa

lidt Smaasild i Gulen (søndenom Bremangerøen). Af disse Stæng bergedes

ialt omtrent 350 Maal, hvorfor erholdtes gjennemsnitlig Kr. 2,50 Maalet.

— Ved Fiskets Ophør ivaares antoges adskillig Sild endnu at staa i Fjorden,

saa man haabede, der vilde blive lidt at faa udover Sommeren ogsaa.

Den 26de og 27de Marts fandt ujevnt Garnfiske Sted omkring

Vaagsøens Nordostpynt — mellem Refviken og Halsør; der fangedes

indtil 10 Maal pr. Baad — blandet Sild, som betaltes med 8 9,25. Den
27de sattes ogsaa 2 større og 2 mindre Laase i Befviken; den ene af de

største sprængtes, saa blot 12 Maal deraf bergedes, og af de øvrige 3

optoges tilsammen godt og vel 1000 Maal, som betaltes med 7— 7,26.

Ogsaa den 28de og 29de fik man lidt paa Garn; men Fangsten havde

kjendelig aftaget Dag for Dag, og da man den 30te Marts kun tråk

sorte Garn», maatte Fisket her ansees for ophørt.
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Yfå Statlandeis Nordside var — efter den opmuntrende Fangst

den 2ode Marts — Fiskernes Antal betydelig foroget den følgende

Mandag-, og adskillig Garnsætning fandt den Aften Sted paa Strækningen

mellem Kvileneset og Brestene (straks ndenfor Eltervik); Udbyttet heraf

den 2()de Marts blev dog ringe, — men man vai' snart paa det rene

med, at Silden var seget længere ind, og indrettede sig saa i Overens-

stemmelse hermed. Den 27de fik man optil 15 Maal pr. Baad, og den

28de fiskedes meget godt baade paa Nat- og Dagsæt — ialt 15 å 25

Maal pr. Baad — tæt nnder Land indenfor Elterik. — Men saa gik det

nedover her ogScxa: den 29de Marts var de største Baadfangster ikke

paa over 10, og den oOte fik man neppe nogetsteds over Va Maal pr.

Baad, hvormed Fisket ansaaes forbi dennegang. — Under dette Fiske

fo]-nndrede man sig over, at Hvalen aldeles ikke viste sig, — kun de

store Fnglemasser røbede Sildens Tilstedeværelse. — De 150 å 250

Baade, som i Ugens Løb deltog i Statfisket, optog ialt omtrent 5 001)

Maal Sild, — der gik omtrent 700 i Maaltønden; endel heraf solgtes

straks for 3,-50—4 Kroner (der var kun faa Kjøbere tilstede), men meget

saltedes ogsaa af Fiskerne selv.

Endelig fangedes dei- henimod Midten af April lidt Smaasild udenfor

Farsund og Christianssand, som formedelst sin tarvelige Kvalitet ikke

opnaaede mer end Kr. l,5opr. Maal. Den Sild, man aarlig paa deuTidfaar
omkring Farsund, skal være temmelig fed og indeholde Rogn og Melke;

men man klager over, at den — efter at have ligget noget i Salt —
luirtig svinder ind og bliver mager som Træpinder.
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Feies hertil de i Bøfjorden og Aafjorden — lige iiidenfor Sulen (i

Nordre Bergenhus Amt) — i Vinterens Lob, ved Hjelp af Noter, fangede

og eftei- Kr. l,80 betalte 2100 Maal Sild, der — ligesom de omkring

Sols^ik (.udenfor Bergen) i Januar, i Gulen (søndenom Bremangnrøen)

i Februar og ved Begyndelsen af April samt paa Strækningen Husevaag-

oen—Rugsund (Nordfjord) i Begyndelsen af April stængte, ialt 1865 Maal
— kun var af tarvelig Kvalitet — «Overstønninger» — og væsentlig gik

til Agn, skulde der i hele Vaarsilddistriktet ivinter være optaget 107 500

Maal Sild.

Heraf fangedes med Nøter 29 235 Maal. Af de 78 265 Maal Garn-

sild skulde 27 750 være fangede i Aater eller ved Drivning — saaledes

100 Maal udenfor Lister og Mandals Amt, 19 525 udenfor Stavanger Amt,
5 075 udenfor Søndre Bergenhus, 2 550 udenfor Nordre Bergenhus og 500

udenfor Romsdals Amt; det øvrige fangedes paa Landsæt.

Eudvidere fremgaar af ovenstaaende, at Middelpriserne blev: For

Garnsild Kr. 7,i3, for Notsild Kr. 6,53 -- og for det samlede Kvantum
Kr. 6,97 pr. Maal.

At Udbyttet for de enkelte Fiskere her som paa Østlandet blev

høist ujevnt, siger sig selv; men mens det før Julen antagelig var Not-

brugerne, som idetheletaget gjorde det bedst, var absolut det omvendte

Tilfælde under Vaarsildflsket.

Glædeligt er det at vide, at ogsaa Forhandlerne tjente noget baade

paa Vaarsilden og Østlandssilden iaar:

For den Østlandssild, som allerede her i Landet afhændedes — til

Brug udenfor vortLand, erholdtes optil 15 å 16 Kroner pr. «flskepakket>

Tønde, — for den til svenske Østersjø-Havne, i «udskibningspakket»

Stand, bragte fik man 18—20 Kroner Tønden.

Pr. «flskepakket» Tønde Vaarsild var Prisen her hjemme 9—11,50

Kroner, mens man i russiske og finske Havne fik 16—19 Mark og i

Sverige 14-16 Kroner pr. «udskibningspakket» Tønde.

Mindst godt gjorde de det, som — i flaab om Prisstigning — ven-

tede længst; dog var denne Venten forsaavidt heldig, som Markederne

ikke overfj^ldtes, og Friserne følgelig ikke for meget trykkedes.

En meget æret Exportør i Haugesund har meddelt, at Resultatet

af hans og-aa iaar anstillede Forsøg med paa skotsk behandlet Vaarsild

i fuldbaandede Touder til Stettin ligesom tidligere kun paaførte ham Tab,

hvorfor, tilføiedn han, han ikke egentlig troede paa nogen Fremtid for

Silden i den Skikkelse. — Naar, som desværre endnu ei- Tilfælde, kun

de allerfærieste bryr sig om at følge den af alle med aabent Øie for
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Manglerne ved vor Sildebeliandling enstemmig anbefalede Fremg-angs-

inaade, er det vel begr'beligt. at der kan gaa Tid hen, inden den enkelte

bliver mødt med fortjent Tillid; saa meget nødvendigere er det da, at

man ikke bliver utaalmodig, — det, som ret er, maa og vil i sin Tid seire.

Hvad den til England forsendte Sild angaar, resulterede der Tab

af de første, store Partier for vedkommende Exportører. Men senere i

Saisonen rettede Forholdene paa sig, saa de Heste formentlig kom skades-

løse derfra, og endel ogsaa tjente lidt.



Om Vaartorskefisket 1895

i Stavanger og de bergenhusiske Amter.

Ind ledning.

Det kunde desværre være nok om dette Fiske at sige: Det mis-

lykkedes totalt!

Blandt den Smule Fisk, som fangedes under Kysten i den Tid, da

Skreien jo skulde vise sig, fandtes der kun undtagelsesvis veritabel Skrei,

— det var lielst den Torsk, som baade nord- og vesterpaa kaldes «Klub-

torsk» («Plumptorsk» eller «Sildetorsk»), man nu og da kunde faa lidt af.

Der prøvedes efter Skreien paa alle mulige Maader lige tra de

første Dage af Februar al ; bl. a. var der etpar Dampskibe ogsaa tilstede,

— ét fra Bergen laa i omtrent én Maaned omkring Børær og Utsire, og

ét fra Aalesund havde fra 8de til 20de Februar Tilhold i Vaagsvaag, —
som forsøgte sig paa tildels noksaa betydelige Afstande fra Kysten, men
tilsidst haabløse fortrak til Søndmør. Tildels fik man — især paa Bre-

mangerhavet — mer «Ufisk» end Fisk, og Fleres Garn ramponeredes slig

af Haa og Haabrand, at de ikke længer turde sættes, idet det Gran Fisk,

man fik, ikke paa langt nær erstattede den ved disse Udyr forvoldte

Skade; de fleste fortsatte dog — begunstigede af det gode Yeir — For-

søgene lige til Slutningen af Marts, og en og anden kunde af og til faa

200 å 300 Fisk, — men kun for de allerfærreste blev der altialt noget

nævneværdigt Udbytte af Det var gjerne dem, som havde sat i de større

Fordyhninger i Havhunden, som kunde faa lidt»

Al Kveite fangedes der i Januar endel for Vaagsøen og — særlig

i de første Dage af Februar — lidt udenfor Strækningen Solsvik—Fedje,

som betaltes med 25—47 Øre pr. Kilogram; forøvrigt saa det nærmest

ud, som om al Fisk var feiet væk fra denne Kyst ivaares, — bl. a. viste

det sig endog ugjørligt at tilveiebringe den beskedne Mæiigde Hyse,

Kveite og Pigvar, som Dampskib «Nordcap» henimod Slutningen af

Februar tiltrængte for at faa sin Ladning nordenfra completteret. Selv

Sei var der usædvanlig lidet af. — Først henne i April fornam man
virkelig Fisken igjen, og saa bedredes det lidt med hvert udover.

Der reflekteredes selvfølgelig meget over, livad vel Aarsagen til

denne sørgelige Fiskemangel kunde være. Nordlændingerne antog det

meget tvi vi somt, om Skreien virkelig nogensinde i større Mængde har
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været tilstede paa disse Kanter. Andre fandt det iaar oplevede saa

meget besynderligere, som dei' i Februar var saa svære Sildemasser under

Kysten, og man ikke kunde miudes andet, end at der altid tidligere

under saadanne Omstændigheder ogsaa liavde været Fisk med. ^ Atter

andre vikle have gjort den Erfaiing, at Skreifisket saavelsom Sildefisket

ikke er stabilere end som saa paa vore Høider, — efterat der i endel, henimod

10, Aar havde været tilfredsstillende Fiske, vilde der gjerne hengaa et

lignende Tidsrum, inden man turde gjøre Regning paa Fortsættelsen.

Men alle var enige om, at den aldeles usædvanlige Knlde iaar, —
det var jo koldere end i Regelen Tilfælde for Lofoten paa samme Tid, —
for en stor Del var Skyld i Fiskens Udeblivelse.

I vedkommende Distrikter haaber man imidlertid paa, at Skreien

vil komme igjen til Vinteren.

Om Fiskeforsøgene
bidsættes følgende

:

Med den første Vaarsild ndenfor Sotra ivinter fulgte der noksaa

meget Sei og tillige lidt Torsk, og hele Januar igjennem forekom endel

Sei i dette Strøg.

Efter 13de Januar fik man omkring Aakrehavn og Utsire lidt

«Klubtorsk», og i de sidste Dage af Maaneden førtes der hellerikke saa

ganske lidet af denne Fiskesort til Bergen fra den Strækning ndenfor,

hvor Sildefiske fandt Sted.

Den 30te Januar havde en Baad svag Fornemmelse paa Dybsagn
vestenom Svea (Sirefjorden).

Først 4de Februar gik flere ivei ; men paa de Natliner, som følgende

Dag trakkes nordenom Svea f. Ex., var intet næviieværdigt, — Strømmen
var ogsaa overordentlig stærkt nordgaaende i de Dage.

Den yde Februar fik en Baad nordenom Svea 60 Torsk og 400_Sei

paa 7 Garn.

Den Ilte og 12te Februar fik man paa Bremangerhavet 5—90 Torsk

og 30—60 Sei paa «Ryk», og ndenfor Vaagsvaag fik Anlesundsdi'åm.\}%Y^\\

140 Torsk paa G 000 Angler. Sidstnævnt, Dag fik endvidere en Linebaad

paa 40 Favne Vand straks østenom Urter 4 Torsk, 4 Sei og etpar

Flyndrer.

Den 13de Februar fik enkelte Baade nogle faa Torsk paa Natliner

Va Mil vestenom Ferhingstadøerne, ligesaa V4 Mil vestenom Salvøen og
vestenom Røvær.

Den 14de Februar fik man paa Natliner — omkring Urter 10—12
og 'A a V2 Mil vesten- og sydvestenom Ferkingstadøeriie, paa omkring
75 Favnes Dybde, 17—30, enkelt Baad. endog 150, Fisk; paa Bremanger-
havet fik man samtidig 40—50 paa 2-Nætters Garn, men smaat paa «Ryk»,
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og lulenfor Vaagsvnag tråk J.«fes'?r??r7.s(iaiiipei'en paa 15 000 Angler 214

Torsk og 2 Tønder Brosme, mens enkelte andre Farkoster paa Liner fik

20—40 og én Garnbaad 20 Fisk.

Den 15de Februar fik 12 Baade sydvestenom FerMngstadøerne 15—
80 (enkelt Baad 150 igjen) ganske stor og fyldig Fisk paa Natliner; ved

Svea tråk en Garnbaad oO Torsk og 60 Sei, paa Liner intet. Fra Bre-

umngerhavet kom en Fiskekntter ind med blot 5 Torsk efter at have

trukket 5 000 Angler med ferskt Agn paa, paa «Ryk» sammesteds

0—30 Fisk.

Den 16de Februar fik 20 Baade 15 60 Fisk paa Natliner udenfor

Ferldvgstaåøerne — bedst igjen længst ude ; udenfoi' Vaagsvaag — paa

Bomhcgrnnden — fik Fiskedamperen paa 12 000 Angler 100 Torsk, 250

Sei og 5 Tønder Brosme.

Den 18de Februar fik en Baad paa 3-N ætters Garn 4 Sildetorsker

og 12 Sei paa Vealiavef, mens 2 andre Garnbaade i Nærheden af Urter

fik 116—120 Torsk og 560—600 Sei; paa Bremangerhavef fik man paa

Ryk 0-40.

Den 19de Februar fik 6 Baade 10—30 Torsk 'A Mil vestenom

Sandvestranden (Karmøei), og udenfor FerMngstadøerne fik 50 Baade

—30 paa Natliner; ved Urter fik en Garnbaad 16, — paa Prøveliner

0—1 Fisk. Paa Bremangerhavet fik Garnbaadene 30—120.

Den 20de Februar var Fangsten udenfor Karmøen lig Gaardsdageas,

og '/2 Mil nordenom Svea fik én Baad paa 16 Garn 50 Torsk og 200 Sei.

Den 22de Februar fik en Baad udenfor Karmøens sydligste Del

40 Torsk, og V4 a Vs Mil sydvestenom FerMngstadøerne fik 12 Baade

5—28 Fisk paa 2-Nætters Liner; paa Liner paa 50 Favne Vand udenom

Urter fik man — enkelte Sild. Paa Bremangerhavet trakkes 3-Nætters

Garn med 40—325 Torsk.

Den 23de Februar indskrænkede hele Torskefangsten udenfor den

her omhandlede Kyststrækning sig til nogle enkelte Fisk.

Den 25de Februar fik en Garnbaad paa 5-Nætter8 Redskaber 100

Torsk og 200 Sei 'A Mil nordenom Svea, mens en anden, som noget

længer vest tråk Liner, intet fik
;
paa Bremangerhavet fik man 30—120

Fisk paa 3-Nætters Garn, og V2 Mil vestenom Fureneset (Statlandet) fik

en Baad 4 Snes.

Den 28de Februar — efter 2 Dages Landligge — fik en Garnbaad

60 Torsk og 100 Sei /A Mil vestenom Sandve; paa Veahavet tråk en

Baad 160 Fisk, - ellers var der paa de 3—5-Nætters Redskaber

udenfor Strækningen FerMngstad—Salvøen saagodtsom intet. Nordenom

Utsire, sydvestenom Urter og vestenom Svea var hele Fangsten paa 3 000

Liner 1 Torsk, og V2 Mil nordvestenom Svea fik en Garnbaad 3 Torsk

og 30 Sei.

Den Iste Marts fangedes optil 70 Fisk pr. Baad paa Syrehavet,

mens udenfor Aakrehavn 15 Linebaade kun fik 7-9.
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Den 2den Marts fik én Baad udenfor Hisheii Skroi (til Dal(j hele

F;^ngsten af den Sort der).

Den 4de Marts fik en Garnbaad en god V2 Mil udenfor Sandve

39 Torsk og 3 lignende Baade paa Veahavet tilsammen 200 — paa 3- å

4-Nætters Redskabf^r
;
paa Bremangerhavet trakkes samtidig 60 300 Fisk

paa T-Nætters Garn.

Den 5te Marts havdes svag Fornemmelse paa Liner udenfor Karm-

øens S3^dligste Del, hvorhos ;> Garnbaade V2 Mil vestenom Hemnes fik

50—100 Fisk; vestenfor Bøvær fik en Garnbaad 14 Torsk, hvoriblandt

4 Skrei, og 50 Sei, og en Linebaad fik 4 Fisk. Udenfor Vaagsvaag

prøvede man forgjæves med fersk Sild.

Den 6te var Forholdet udenfor Karmøens sydligste Del som Dagen
for, og 1 Mil vestenom SaJrøen fik 5 Baade paa 2-Nætters Garn 10 å 50
— tilsammen 150 Fisk, mens der intet faldt paa Linebaadene.

Den 8de Marts fik 25 Garnbaade 20—90 Torsk og 30—70 Sei

omtrent V4 Mil søndenom Ferhingstadøerne, mens 15 Linebaade fik 3—15

Torsk og optil 50 Sei; omkring Tirler havde man yderst svag For-

nemmelse.

Den 9de Marts fik Gai-nbaadene søndenom Ferkingstadøerne 4—40
Torsk og indtil 50 Sei, og om Eftermiddagen fik en Dybsagnbaad hen-

holdsvis 15 og 45 mellem Ferldngstadøerne og Utsire; '/2 Mil nordvestenom

Svea fik en Baad paa 'IQ Garn ialt 4 Torsk, og paa 2-Nætters Garn
tråk man paa Bremangerhavet 40—100.

Den i 1te Marts prøvedes atter forgjæves med Dybsagn udenfor

Vaagsvaag.

Den 12te Marts fik 20 Garnbaade 8—40 Fisk Vt Mil nordvestenom

Jarstencn (Karmøen), — ellers Landligge overalt.

Den 13de Marts hverken mer eller mindre udenfor Jarstenen end

Dagen før, vestenom Ferkingsfadøerne fik enkelte Linebaade 4-16, og

V2 Mil nordvestenom Urter tråk en Baad 3 Torsk; paa Bremangerhavet

fik nogle faa Garnbaade 4—80, og udentor Vaagsvaag endel Linebaade

3 -24, Fisk paa 2-Nætters Redskaber.

Den 14de Marts fik 20 Garnbaade 10—30 og 6 Linebaade 10—15
Fisk søndenom Ferkingstadøerne, — denne Fisk var meget fyldig, hvor-

imod de 5—6 Exemplarer, som - foruden lidt Lange og Brosme -

udgjorde hele Fangsten paa en 1 000 Anglers Line V2 Mil sydvestenom

Lausungen (Utsire), var ynkelig magre ; udenfor Kalvaag fik én Garnbaad
3 og en anden 17, udenfor Bremangerøen saavel idag som igaar 40-140
paa Garnlænkerne, mens vestenom og nordenom Vaagsøen Garnmanden
intet, men Linebaadene 4—25 Torsk fik.

Den I5de Marts varierede Fangsten for de faa Garnbaade, som
tråk, mellem 6 og 20 Fisk.

Den 16de Marts fik en enkelt Linebaad 30 Fisk paa 2 000 Angler
og en enkelt Garnbaad 28 Fisk — begge paa overstaaede Redskaber,
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Va Mil nordvestenoin Ferhingstadøerne ; V2 Mil norclenom Utsire liavde

enkelte Linebaade svag Fornemmelse

Den 18de Marts fik en Garnbaad paa flere Nætters Redskabei' 50

Torsk og 50 Sei paa Veahavet, forresten fik hverken Garn- eller Linebaade

noget her, og paa ligeledes overstaaede Garn fik en Baad udenfor Røccer

8 Fisk; paa Bremangerhavet trakkes paa 5—6-Nætters Redskaber 50-

350, og paa Vaagsøens Høider fik nogle Linebaade 8—20 og 2 Garnbaade
150—170' Torsk -f- 40 Sei paa 4-Nætters Redskaber.

Den 19de Marts fik omtrent 'A Snes Garnbaade 10-40 Torsk

udenfor Hemnes (Karmøen). Udenfor Kalvaag tråk Garnbaadene 20—80,

kun en enkelt fik paa ialt 30 Garn 300 Fisk: ndenom Vaagsøen fik én

Garnbaad 85 og én 50, mens andre fik 10—30 og de fleste intet.

Den 20de Marts trakkes paa 6-Nætters Garn paa Bremangerhavet

20—250 Fisk, og udenfor Vaagsøen fik 4 Garnbaade 3—100, hvoriblandt

dog ogsaa lidt Sei.

Den 21de Marts fik 5 Baade udenfor Strækningen Sandve—Ferkingstad,

Va Mil af, 20—100 Fisk paa 2-Nætters Garn, og mellem Ferhingsfadøerne

og Nyvingen fik en enkelt Linebaad paa gammelt Agn 15; udenfor Vaags-

vaag, paa Dombegnmden, trakkes paa natstaaede og 2-Nætters Garn 40

—120 Torsk, — paa Garn andetsteds og paa Liner heist ubetydeligt.

Den 22de Marts fik 4 Garnbaade V4 Mil vestenom Hemnes 20—30

og 10 å 12 Linebaade V4 Mil sydvestenom Ferkingstadøei-ne 8—15 Fisk;

udenfor Vaagsøen fik man paa Garn 3—60 og paa Liner 1—30.

Den 23de Marts fik man udenfor Sandve—AaJcrehavn 8—60 paa

Liner og 9—16 paa Garn, og 1 Mil ude paa VeaJiavet fik én Baad paa

Dagliner 2 Fisk; udenfor Vaagsvaag fik Garnbaadene 30—200, mager

Fisk, Linefiskerne saagodtsom intet.

Den 26de Marts fik 3 Linebaade 7—21 Fisk udenfor AaJcrehavn;

paa Domhegrunden (Vaagsvaag) fik en Garnbaad 28 Torsk.

Den 27de Marts fik 2 Garnbaade omtrent 100 Fisk hver udenfor

Jarstenen, og vestenom AaJcrehavn var Fangsten som Dagen iforveien.

Den 28de Mai'ts fik 12 Garnbaade V4 Mil sydvestenom Gjeitungerne

(vestenom SJcudenes) 30—200, og paa 2- å 3-Nætters Redskaber udenfor

Vaagsøen fik man 10—50 Fisk.

Den 29de Marts fik 20 Garnbaade 20—140 og 20 Linebaade 5—30
Fiske søndenom Karmøen; udenfor FerJcingstadøerne fik man paa Liner

med gammelt Agn optil 60.

Den 30te Marts fik 30 Garnbaade V2 Mil udenfor SandveA -30 Torsk.

Man vil have bemærket, at der gjentagende er talt om overstaaede

Redskaber; paa forholdsvis faa Undtagelser nær var det Fiskemangelen,

ikke Veiret, som foranledigede denne Overstaaen.

Ynkeligere end ivinter kan det dog umulig blive; især for søndre

Vaarsilddistrikts vedkommende fik man jo ikke til «Kogefisk» engang.
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Hele Udbyttet

af dette Vaarfiske anslaaes til 25 000 Torsk for Sinmmfer og- Søndre

Bergenlius Amter tilsaiiniien og' til So 000 for Nordre Beir/ci) Ims, af

sidstiiævnte Mæiigde fangedes omtrent 25 000 søiideuom og fiO 000 nordenom

Oddeherget (Bremangerøen).

For Fisken «rund» variei^ede Friserne mellem 20 og 30, — Middel-

prisen kan sættes til 25 Øre pr. Stykke.

Det, som ikke fortæredes paa Fiskevæi^ene, saltedes til Klipfisk; i

Nordre Bergenlms foi^egik og foregaar i vel hoi Gri-ad Tihirkningen ved

Fiskerne selv.

Af dette Fiskeparti erholdt man ialt en 1;)0 Hektoliter Lever og

75 Hektoliter Rogn ; for endel heraf betaltes nnder Frisket henholdsvis

14 og 10 Kroner.

Ogsaa udenfor Vaarfisket var det, som ovenfor antydet, smaat med
Torskefisket ivinter. Heldigst tnrde man have været i Bremangerpollen,

indenfor Naavene, hvor oniAiing 30 000 Torsk indbragte en 4 500 Kroner,

— fornden gamle, svagelige Fiskere var det helst Kvinder og Børn, som

saaledes erhvervede sig lidt.

Blæksprut til Agn

bruges meget gjerne i Nordland efter Fisk paa dybere Vand og bnrde

vist ogsaa søges bragt i Anvendelse paa vore Kanter. Nordlændingerne

gaar saaledes tilværks:

Med en skarp Kniv opskjæres Blækspruten efter Engen — lige til

Halen, og Iiidmaden (Rognen) samt Hovedet skilles fra Kroppen. Efterat

ogsaa Ryggen — et meget tyndt, bruskagtigt Ben — er ndtaget, vaskes

Kroppen ren for alt Slim og saltes derpaa; man lader Saltmængden

forholde sig til Kjødmængden her som under Torskesaltning, f. Ex.

Hovedet og Klørne skilles ad, og ogsaa disse sidste saltes. Endelig

saltes ogsaa Indmaden.

Indmaden og den øvrige Del af Blækspruten saltes ikke sammen,

fordi, siger man, det ene da skulde ville tåge Skade af det andet;

Indmaden saltes i smaa Dunker for sig selv, — den er oprindelig meget

blød, men bliver — efter at være saltet — saa haard, at den kan skjæres

i smaa Dele, som — især paa Dagliner — skal afgive udmærket

Torskeagn.



Saavel Torskefisket som Vaarsildefisket vedkommende.

Deltagelsen i Fiskerierne.

Sildefisket: I den største Del af Januai-, da ogsaa iaar Fisket

taldt meget spredt, var dei- ikke nogeiisteds nogen større Mængde af

Fremmede; overalt, hvor Silden ytrede sig, var der dog nok til at tåge

imod den.

i de sidste Dage af Januar begyndte Tilstrømningen for Alvor —
særlig til liøvær, Fæøen, Urter og Utsire, saa Belægget for disse Vær
allerede var betydeligt, da Opsynet tiltraadte.

Fra Begyndelsen af til 25de Februar var Røvær Hovedsamlings-

pladsen. Omkring Midten at Maaneden var der i nogle Dage henved

10 000 Fremmede her — en for en længere Aarrække aldeles uhørt stor

Masse; mange led da ret ondt for Logis, — efterat Leilighederne derude

var aldeles overfyldte, maatte Folk ty baade til Udhuse og Lasterum,

og det er jo under saapas Kulde som iaar ingen Spøg.

I sidste Halvpart af Februar spredtes Sildefiskerne; endel tog

sydover til Karmøen, mens de fleste reiste til Espevær og herfra efter-

haanden videre nordover.

Omkring Midten afMarts reiste omtrent alle Garnfolkene og Største-

parten af Notbrugene hjem, — kun en mindre Del af disse sidste vikle

endnu sé Tiden lidt an.

Til Torskefisket iaar, hvortil man havde sat saa store Forhaab-

ninger, fremmødte ogsaa flere Folk end tidligere — ikke alene norden-,

men ogsaa østenfra ; Bestemmelsesstederne var, foruden Glesvær og Bisken

i Søndre Bergenhus. udelukkende Værene i Stavanger Amt. Af Nord-

lændingeriic havde mange Baade staaende igjen siden Fjorflsket.

Ved Begyndelsen af Februar var de fleste fremmede Fiskere fremme

De Folk i selve Distrikterne, som nærmest havde tænkt sig eiter Skreien,

afventede foreløbig Begivenhedernes Gang hjemme; men da Sildefisket

oppede sig, strømmede de alle ud.
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Ogsaa endel af Nordlæiidmgerne, af hvilke neppe nogen havde Silde-

garn med lijeiinnefra, fik eftei-liaanden med adskillig Møie fat i endel

saadanne Redskaber, og der var de Baadlag, som med blot 4 slige Garn
i Løbet af etpar Dage erhvervede en 150 Kroner; men de fleste af deres

Kammerater maatte kun sé herpaa.

Tildels ved velvillige Folks Hjælp reiste endel Nordlændinger alle-

rede i de første Dage af Marts hjemover i den Hensigt at fortsætte til

Lofoten 0^ Finmarlcen ; hermed var Signalet givet, og de, som bare kunde,

reiste saa fortvæk, — de fleste Dampskibsselskaber stillede sig ogsaa

meget imødekommende ved at tåge Fiskernes Baade og øvrige Bagage
gratis tilbage. De fleste af de ialt henimod 1 500 Langveisfarende syntes

dog at burde bie i det længste, men blottedes derved for alt og maatte

omsider hjælpes hjem igjen ved oifentlig Foranstaltning; idet de ved

Afreisen tog saavel sine Baade som sit Gods forøvrigt med sig, udtalte

de ikke oftere at turde komme sydpaa igjen, — «heller da Lofoten trods

de i forskjellige Eetninger ugunstigere Forhold, der er dog noget ialfald

at faa hvert Aar!»

Med Undtag-else af et mindre Antal Notlag og Kjebefartøier søn-

denfra, som i nogen Tid holdt til i Bremanger og ved Vaagsøen, og de

Søndmøringer, som i Slutningen af Marts deltog i Sildefisket langs Stat-

landets Nordside, var der neppe fremmede Folk tilstede under Fisket i

Nordre Bergenhns.

Værenes Belæg vil nærmere kunne sees af følgende Opgave

:
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Naar bertil lægges de paa Tilvirkningsetablissementerne iland be-

skjæftigede Folk, flndes, at der i den travleste Tid var fi-eiiiniødt til

Fisket: i søndre Distrikt omtrent 15 000, i nordre vel 5 000 Mennesker.

Torskefiskerne var iaar mærkbart bedre udstyrede end tidlig-ere —
navnlig- i Stavanger Amt, hvor man nu i flerc^ Aar har havt god innled-

ning- til at lære af Nordlændingerne ; der er mange «Søringer», som gaar

hine en høi Gang.

I Søndre Bergenhns benyttes af svert mange blot «Dybsagn» ; i

Nordre Bergenlms gaar det meget paa Garn, men freraforalt paa den

bedrøvelige «Ryk» (Pilk), løs. I Linebriiget staar man endnii meget

tilbage her, saa det vistnok vilde være heldigt. om Fiskeriselskaberne

kunde ofre, hvad der i Tilfælde maatte trænges, foråt endel flinke Nord-

lændinger kunde opholde sig ogsaa paa de Strækninger under vor-

dende Fiske.

Logisudgifterne sættes for Torskefiskerne gjennemgaaende noget

lavere iaar end ifjor, og afgjordes foreløbig tildels derved, al vedkom-

mende Huseiere fik skriftligt Bevis for deres Tilkommende og senere

skulde faa sig Beløbene tilstillede.

Velret.

Gamle Folk vilde vanskelig mindes saa streng Kulde paa Vest-

landet som ivinter; de første Dage af Februar viste Thermometret i

Bremanger endog H- 15" B., og det var noksaa skarpt ligetil Midten af

Marts. Men forøvrigt var Veiret idetheletaget godt, idet der ikke for

dets Skyld var over 17 Landliggedage i hele Saisonen.

I Januar havde man i de første 10 Dage mest sydlige, senere

østlige, Vinde; kun 2 Dage var Vinden «stærk», ellers for det meste

«frisk». — I de første 8 Dage af og omkring 25de Januar havdes «megen

Dønning» fra Vest, — ellers var Sjøen roligere.

1 Februar blæste det for det meste fra Øst; den 26de og 27de var

Vinden sterk, ellers for det meste løi. — I (i Dage havdes «megen Døn-

ning» eller vel saa det fra Vest, —ellers for det meste «svag Dønning».

I Marts var Vinden kun undtagelsesvis over «frisk», hvorimod den

fremdeles fremherskende Vestensjø i Begyndelsen og den sidste Halvpart

af Maaneden karakteriseredes med «megen Dønning» og derover.

I første Halvpart af April havde man omtrent daglig frisk Vestenkuling

-- med diverse Sneilinger fremdeles, og Sjøen var temmelig urolig.
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Saa ofte, som dertil paa nogen Maade gaves Anledning', toges ogsaa

fra «Blink» meteorologiske Observationer med samt Vandprøver paa for-

skjellige Steder og Dybder — .Naavel paa Øst- som Vestlandet. Samtlige

disse tilstilledes — ifølge Attale med Lederen af de praktisk-videnskabelige

Undeisøgelser angaaende vøre Fiskeriei' — denne til Bearbeidelse.

Forlis

var man ikke ganske forskaanet for iaar heller; men der gik, saavidt

vides, intet Menneskeliv tabt.

I søndre Vaarsilddistrikt gik en Skøite fra Veavaagen tilbunds den

13de Februar; ved Hjælp af sin Posenot havde den i Aate faaet (50

Maal Sild, hvormed styredes for Røvær, — men indenfor Røværsholmerne

holdt den før nær en Grund, saa Sugdraget fik mere Magt over den end

Vinden, søm uheldigvis netop flauede af. Foruden Mandskabet var det

kun Noten, det lykkedes at faa berget.

I nørdre Distrikt sank en Baad paa Bremangerhavet den 22de

Februar — ligeledes med fuld Sildelast; det holdt haardt nok at faa

berget Folkene under det netop opkomne Uveir der.

Redskabstabet var heller ikke meget stort iaar; det gik selvfølgelig

saagodtsøm udelukkende ud øver Sildefangstredskaberne, hvoraf der i

søndre Distrikt antagelig tabtes for en 4 000, i nordre for henved

3 000 Kroner.

Su ndhedstUstanden
var idetheletaget tilfredsstillende.

I søndre Distrikt var iaar 2 Læger — D'Hrr. Martens (Kopervik)

og Lyngholm (Haugesund) — ansatte ved Fisket, og disse har begge om
deres Virksomhed afgivet følgende Beretninger:

1. Fra Fiskelægen for Karmøen :

Angaaende min Virksomhed som Læge ved indeværende Aars Vaar-

Sild- og Torskefiske tillader jeg mig at indberette

:

Min Virksomhed begyndte i de første Dage af Februar og sluttede

i de sidste Dage af Marts; fra 13de Februar til 23de Marts foretoges 2

Gange ugentlig Reiser til Fiskeværet Aakrehavn, paa hvilket, ligesom i

den nærliggende Særlandsbugt og Mannæshavn en hel Del Fiskere havde

Tilhold. Disse faste Kontørdage paa Aakre var til stor Lettelse for de

I
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deroiiikiinu' boende Patienter blaiidt Fiskealmuen. Oprettelsen af Syge-

lius paa Aakre inaaTte som bekjeiidt iaar opgives, da Sagen blev grebet

noget sent an, men denne havde udelt Sympati blandt Almuen, og- Torske-

fiskerne udtalte almindelig sin Villiglied til i saa Fald om nødvendigt at

yde det dobbelte af det lor iaar fastsatte Bidrag for fri Lægehjælp. Des-

værre var der ogsaa dem, der ikke benyttede sig af den gode Anledning,

der iaar bødes dem til at faa fri Læge og Medicin for 50 Øre, og som

da i S3^gdomstilfælde kora til at svie for sin Uforstand.

Sundhedstil standen var, livad Sygdommen angaar, i Forhold til den

barske Vinter, ret bra, livad der vel for en stor Del var Følgen af, at

Folkene paa Grund af Torskens Udebliven var lidet paa Søen.

Der forekom saaledes blot et enkelt Tilfældc af Lungebetændelse og

2 af Brystliindebetændelse ; derimod et større Antal Broncliiter samt en-

del Tilfælde af katarlialske Halsebetændelsei-. Af smitsomme Sygdomme
optraadte et ganske alvorligt Tilfælde af M;«slinger, hvor Vedkommende

var smittet hernede; et Tilfælde af Difterit, der ikke kunde antages er-

hvervet her. Patienten var nylig kommen hid fr'a Nordland og indlagdes

paa Sygehuset i Haugesund. Fremdeles et Tilf;elde af Tyfoidfeber hos

en Fisker fra Kristianssundskanten, der hellerikke kunde antages at være

smittet her. Han blev ligeledes indlagt paa Sygehuset. Værelset etc.

desinficeredes saa godt som Omstændighederne tillod, og heldigvis blev ingen

af Laget, der havde holdt til i samme Rum — ca 10 Maud — smittede.

Endelig blev nogle smittede af den her dengang herskende epide-

miske Parotitis, flere med Metastaser til Testikelen.

Blandt kroniske Sygdomme kom fornemmelig gamle Gastriter og

rheumatiske Lidelser under Behandling. De havde ofte varet i Aar-

rækker og vil vel gaa igjen som faste Gjæster paa alle de Fiskevær,

hvor Vedkommende i Tidernes Løb vil finde fri Læge.

Endel Nevrasthenikere behandledes ogsaa, specielt blandt Nord-

lændingerne.

Den sædvanlige store Kontingent af Svuldefingre med tilhørende Be-

tændelser opover Haand og Arme blev iaar borte sammen med deres

væsentligste Aarsag : Torskefiskeriet

I det Hele behandledes henved 200 Fiskere, hvorat over Halvparten

var Torskefiskere, da Sildefisket iaar hovedsagelig faldt udenfor det Di-

strikt, hvori jeg fungerede, og Sildefiskealmuen som Folge deraf hoved-

sagelig opholdt sig paa andre Vær.

Hvad de hygieniske Forhold paa de af mig besogte Vær angaar,

var de i det Hele upaaklagelige. I Forventning om et rigt Torskefiske

var der kort forud indredet en hel Del Logiværelser i Søbodene rundt

om i Bugterne og Rummene var i Regelen ganske bra med Hensyn til

Luftvolum, og oftest Anledning til Ventilation gjennem Vinduer til at

aabne; derimod var der som tiest ingen Indretning til at bortlede Dampen

fra den uundværlige Kogeovn, saa at Rummet ofte var saa fuldt af

I
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Damp, at man ikke kunde se Haanden for sig-. For Fremtiden vil det

blive paaseet, at Siindliedsiorskrifterne-' Paabud i herhenhørende Retniho;

vil blive efterlevet. Vandforsyningen var overalt tilstrækkelig»

2. Fra Fiskelægen for Værene nordenom Karmøen:

I Begyndelsen af Februar var saaniange Fiskere begyndt at samle

sig paa Utsii'e, at der efter Conferance med Hr. Opsyncbefen trængtes

Lægetilsyn. 7de Februar tiltraadte jeg derfor min Virksomhed som Fiske-

læge med Utsire som første Station. Almuen dernede var dog ikke stor

og Sygeligheden liden, og da Folkene strax eftei- min Ankomst begyndte

at flytte til Røvær, hvor Udsigten til Fiske var bedre, maatte jeg efter

nogle faa Dage følge efter did. 14de Februar var jeg installeret i mit

gamle Kontor, Bedehusets Læseværelse, og i fuld Virksomhed. I Røvær
var der iaar samlet en ualmindelig Mængde Sildefiskere, optil (iOOO.

Torskefiskere var der næsten ingen af. Som Følge af denne uhyre

Menneskemængde var alle Logihuse og Fartøier aldeles overf3ddte, og

Folk var glad over at have Tag over flovedet, om de saa maatte tåge

tiltakke med at ligge i Trappeopgange. Som en Følge heraf var Sygelig-

heden meget stor. Influenza og Katarhalfeber fik god Leilighed til at

sprede sig, og Sogningen til Læge gik en enkelt Dag op til 80 Personer.

Heldigvis var de fleste lettere angrebne, saa kun et Mindretal trængte

Sygehusbehandling. En liden Epidemi af Kusma gik der iaar blandt

Fiskerne paa Røvær og Espevær. Den fulgtes meget hyppig af Orchit,

der drev dem til Læge og S.ygehus, En Narcose udførtes for et incor-

cereret Brok. Brokket reponeredes let i Norcose og Incorcerationen

hævedes. Der indtraf intet Dødsfald ude paa Værene.

Veiret var iaar under Fisket meget koldt og tørt. Der forekom

derfor ikke faa lettere Foi-frysninger i første og anden Grad af Fingre

og Tæer.

Dels paa Grund af Tøiken, dels paa Grund af den store Menneske-

masse, der var samlet paa Røvær, var der en Tid ikke liden Vandmangel
paa Øen. Kokkene maatte passe paa Nat og Dag for at faa Vand til

Maden. Som i forrige Indberetning meddelt tåges Våndet fra aabne

Brønde. Følgen heraf var, at naar endelig Regnet kom, var Brondene

strax fulde af det smudsigste Overvand, saa Våndets Udseende og Smag
var høist modbydeligt, ikke Tale om at det var i høi Grad sundheds-

farligt. Jeg maa derfor paa det mest indtrændende tilraade, at der til

kommende Vinter graves beskyttede Brønde paa bekvemme Steder, saa

Vandmangel og Faren ved urent Drikkevand afhjælpes. En anden S'!nd-

hedsforanstaltning, der er i høi Grad ønskelig og paakrævet, er Bygning
af et Par større Priveter i Lighed med dem, der flndes paa Exercer-

pladse for Soldaterne.

7
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4de Marts fulgte jeg med x\lniueii til Espevier og var der til l.Hde

s. M., da jeg efter Conferaiice med Hr. Op.syiiscliefeii afsluttede min Virk-

somhed som Fiskelæge for iaar.

I Espevær laa der paa langt nær saa stor Alniue som i Røvær, og

den laa ogsaa mere spredt end der, saa Husrum og andre Bekvemmelig-

lieder her var bedre.

Torskefiskerne saa jeg lidet til iaar. Der laa faa af dem baade paa

Utsire, Røvær og Espevær, og kun nogle faa mødtc frem til Lægen med
ue Adgangskort, der skulde skafte dem fri Læge og Medicin. Nedenfor

Fortegnelse over de behandlede Sygdomme

:

11:1x8 epidemiske Sygdomme:

Nervesygdomme 18

Hjertesygdomme 3

Kronisk Bronchit, Asthma . 207

Lungetuberkulose 3

Aknt Sygdom i Eordøielsen 3

Kronisk Gastrit, Kardialgi . 67

Andre kroniske Underlivssyg-

domme 10

Blod- og Ernæringssygdomme 12

Kronisk Rheumatisme . . . 94

Fnat og smitsomme Hudsyg-

domme 17

Andre Hudsygdomme ... 32

Saar 82

Benbrud 1

Ledsygdomme 11

Stod, Forvridning 38

Seneskedebetændelse .... 15

L3^mphangit 4

Bylder, Karbunkler, Phleg-

moner 73

Værkefingre Ul
Ulcera 21

Forbrænding 9

Forfrysning 49

Overføres 875

Overført 875

Øiensygdora in

Øresygdom ...... 8

Næseblødning, Sygdom INæsen 5

Brok . 1

Andre Sygdomme .... 57

Tilsammen 962

Epidemiske Sygdomme

:

Difterit . 1

Kusma 9

Akut Bronchit og Katarrhal-

feber 45

Katarrh. og follic Angina. . 17

Influenza 151

Lungebetændelse 1

Brystbetændelse 14

Gigtfeber 3

Akut Diarrhoe 32

Tilsammen 273

lalt: Ikke epidemiske Sj^gdomme

962

Epidemiske Sygdomme 273

1 235
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Som det af disse Beretning-er fremgaar, iiidsamledes der iaar — ved

Opsynet frivillige Bidrag fra Fiskerne til Bestridelse af de med syge

Toi*skefiskeres Kur og Pleie forbundne Udgifter ; dei- indkom saaledes

:

Gjenr.em Opsynsbetjenten
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Om Foranstaltninger til

a. Post- og Telegraf-

Vedkomiueiule TelegTaliikspektører liar velvillig- tilstillet mig- følgende For-

Moldøen
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Fiskeriernes Fremme*).

væsenet vedkommende.

tei/neUe over Telegramvekslinoen ved Stjitionerne mellem Egersund og

Vaareii 1895:



— 102 —

Forhaabentlig vil det Arbeide, som er sat igang for at bringe Øerne

nielleni Selhjøru- og Korsfjorden i Telefonforbindelse med andre Steder,

føre til et godt Resultat. Fedje er ogsaa et af de Steder i Søndre

Bergenhus, hvor en Telefonstation vilde gjøre stor Nytte.

Om Post- og Telefonstafioner i Nordre BergenhuslråviiegveåSknyehe

af 20de April sl. udtalt mig for det kongelige Departement

Der havde uden Tvivl været fanget mere Sild i de bergenhusiske

Amters Skjærgaard ivinter, om man med tilstrækkelig Hurtighed havde

kunnet faa Besked om Forholdene derude.

Ligeoverfor disse stadige Krav kunde maaske indvendes, at det viser

sig, at baade den ene og den anden Fisketelegrafstation ikke bærer sig.

Sligt Raisonnement vilde dog være rent misvisende. — denne Institutions

Nyttevirkning lader sig umulig beregne bare efter de Skillinger, som

gaar ind og ud der. Fiskeren kan jo ikke give sig til at spørge Verden

rundt, hvor han bør henvende sig; men han trænger saa meget som

nogen hurtig og paalidelig Veiledning. Faar man end ikke Udgifterne

direkte igjen, saa faar man dem dog indirekte mangefold refunderet.

b. Haviievæseiiet vedkommende.

Havnen lige for KvHingsø Fyr burde opmudres, og ordentlig Brygge-

plads istandbringes derude.

Fæøens vestre Havn vilde ogsaa have godt af Mudring, og samtidig

hermed burde et trangt og meget grundt Sund ligeved lukkes igjen.

c. Fyr-, Merke- og Riiigevæsenet vedkommende.

1. Fyre.

Stavanger Amt: Ønsket om en Fyrlampe for Indseilingen til Hav-

nen ved selve Kvitingsøs Sydside tillader jeg mig at anbefale imøde-

kommet.

Nordre Bergenhns Amt: Under Fisket ivinter kom man bl. a. til

det Resultat, at en Fyrlampe, som kunde lede fra Havet ind til Batalden,

vilde være velkommen.

For Bremangerpollen ønskes en Lampe paa ellei* i Nærheden af

Haugsneset.

Ogsaa disse to, ret betydelige, Fiskevær niaa jeg anbefale til Fyr-

væsenets Velvillie.
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2. Merker.

Paa Tausas-f.enen (en Tørgrund .straks østenom Lille HisJcen, Søndre

Berijenhus) seilei' man sig- ofte op; en Jernstang her vilde være tjenlig.

Nordre Bergenhns Amt: Da Bunden i den indei\ste Y)q\ ai Kalvaaen

(Frøien) ei' for upaalidelig, naar Nordvesten ryger (4), ansees en For-

tøiningsstøtte paa Boen klods vestenom det lille Skjær ved ludløbets

Nordside for nødvendig.

Et Merke paa Torfangerfiuen og en Fortøiningsstang i Baadhavnen
ved Igeland [BremangerpoUens Nordside) bør ogsaa anbringes.

3. Fortøiningsringe.

For nogle flere Ringe ved Fæøen (Stavanger Amt) og Kalvaag

(Nordre Bergenhus) vilde man være taknemraelig; til begge Steder søger

baade Fartøier og Baade i massevis om Vinteren. Den indre Del af

Kalvaagen er i Vintertiden ofte belagt med Is, saa de derværende Ringe
ikke kan benyttes; etpar Ringe langs Kalvøens Nordside og én i Lisæt-

landet — ved Sundet mellem dette og Kalvøen — vilde hjælpe paa

Forholdene.

d. Kommunikationerne vedkommende.

Langs Fastlandet ved Sletten (Hav.stykket østenom Bøvær) finder

ret ofte betydeligt Fiske Sted om Vinteren. Til at raade Bod paa de

Ulemper, som man under saadanne Omstændigheder i Uveir saa let ud-

sættes for, idet Sjøveien let umuliggjøres, vilde visselig en Landevei fra

Strømmen (indenfor Smørsund) til Bleivik, Mehervik og Tømmervik og

herfra ind til Hovedveien, som fører nordover fra Haugesund, være et

udmærket Middel.

e. Lovene og Opsynet med sammes Overholdelse vedkommende.

1. Sildefiskeloven.

Ihvoivel Loven om Vaarsildefisket af ^Vs 1851 med Tillæg den

Dag idag af alle Vedkommende ansees for et Mesterværk, er Resultatet

af de hidtil stedfundne Drøftelser om den nye Sildefiskelov af ^V'5 1893,

at denne — paa hin hyggede Lov herefter bør gjælde ogsaa Vaarsildefisket

— for den størst mulige Ensartetheds Skyld.

Idet her kun bemærkes, at man for den nye Lovs § 15 a vedblivende

vil have den følge værdige Rettesnor i 2det Passus af § (J i Loven af

'-^^/o 1851, henvises til det under «Om Østlandsfisket 1894- —95» ovenfor

og det under «Baade Østlands- og Vestlandssildeliskerierne vedkommende»

nedenfor anførte.
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2. Om Torskefiskeloven

er (ler denne Gang kun det at sige, at en Flerlied af Fiskerne ønsker at

:

1. Opsynet fastsætter Tiden for Daglinebrug.

2. Ingen niaa om Natten lade sig finde paa Sætteriet.

3. Garns og Linei"s Vag ber være forskjellig farvede — henholdsvis

rede og hvide.

Opsynet

vai' i det væsentlige organiseret som itjor; i søndre Distrikt var «Blink»

paafærde igjen.

For Overtrædelse af Vaarsildefiskeloven udstedtes i søndre Distrikt

ialt 8 Mulktdekreter — 5 for ulovlig Tilstedeværelse paa Sætteri (§ 6 i

Loven af -Vo 1851) og 8 for Overtrædelse af § 3 i Loven af -^/s 1854.

Aarsagen til sidstnævnte Forseelser (Forstyrrelse al den almindelige

Rolighed) var ulovlig Brændevinshandel, hvoi4'or der af Vaarsildeflske-

opsynet dikteredes 3 Mulkter (i Henhold til § 6 i Loven af '-^"/s 1854) og

confiskeredes tilsammen 47 1, Brændevin, der overleveredes det ordinære

Politi til Forføining.

Samtlige Forelæg vedtoges, og Mulkterne indbetaltes til Opsyns-

chefen, som igjen tilstillede 1) Statskassen de denne tilfaldne 1'29 Kroner,

2) vedkommende Kommunekasser (Bømmel, Skaare og Aakre) henholdsvis

40 (hele Mulkten), 2U og 25 Kroner og 3) 2 Anmeldere 20 og 25 Kroner.

Et for de senere Aar ganske usædvanligt Antal af Tvistigheder —
Kollisioner i Aaterne, Kollisioner mellem Garn- og Notbrug og mellem

forskjellige Lag inden hvert Brug samt mellem Fiskere og Kjøbei-e —
behandledes af Opsynet; flere Sager tog adskillig Tid, men heldigvis

endte alle godt — med «mindeligt Forlig».

De uhyggeligste Foreteelser var «Fylle»kneiperne — dels paa Land
og dels paa Vand — Skyld i; særlig paa Fiskeværene bør dis^e bliv^

den muligst haardhændte Behandling tildel!

For beredvillig Assistance til enhver Tid skyldes følgende Herrer

den forbindtligste Tak : Konsul Puntervold af Egersund, Børskommissær

Jonassen af Stavanger, Lodsoldermand Monsen af Tananger, Fyrvogter

Olsen paa Lille Feistenen, Mannemåler Haaland af Kvitingsø, Told-

kasserer Lund af Skudeneshavn, H. J. Hansen af Aakrehavn, Kaptein

Dahl fra Vea, Fyrvogter Sørensen, Utsire, Fyrvogter Storsten, Røvær,

Byfoged Hesbø, Ordfører Wrangell og Konsul Frithjof Eide af Haugesund,

Landhandler Lauritz Larsen af Espevær, Disponent Barclay, Hisken,

Landhandler R Waage af Biandasund, Sekretær Fleischer, Bergen, samt

Lensmændene i Bremanger, Daviken og Selje; endelig, men ikke mindst,
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tilkommer D'Hrr. E. Thuestad af Haugesund, S. Vesterheim af Bømmel
og- Karsten Mogstei' en varm Tak for særdeles værdifuld Bistand til

fremme af det fælles bedste.

Særskilt Fiskedommer var ikke iaar beskikket; eventuelle Sager
skulde have været henviste til de ordinære Dommere. Kun var der hos

Sorenskriveren i Karmsund, inden hvis Jurisdiction det største Fiske,

som vanligt, fandt Sted, ansat en extraordinær Fuldmægtig, Overrets-

sagfører Harald Kaas af Haugesund, der om sin Virksomhed har afgivet

følgende Beretning

:

«Hermed har jeg den Ære at afgive følgende Indberetning angaaende
min Virksomhed som edsvoren Fuldmægtig hos Sorenskriveren i Karm-
sund til Behandling af Sager, opstaaede af Vaarsildefisket og det samtidig

foregaaende Torskefiske.

Jeg tiltraadte min Stilling den 20de Februar d. A. og fortsatte,

iiidtil Vaarsildefiskeopsynet hævedes idag. Samtlige i denne Tid forefaldne

Fiskesager inden Sorenskriveriet er af Sorenskriveren oveitlragne mig
li] Behandling.

De ved E,etten behandlede civile Sagers Antal har været 5.

De angaar

:

1. Tvist mellem en Kjøber af Sild og et Notbrug om Erstatning for

Misligholdelse af Kontrakt om Kjøb og Salg af Sild fra Noten.

2 Tvist mellem Garnbaadseier og dennes Mandskaber om Fordeling

af en Lod ved Deltagelse i et tilfældigt Natfiske

3. Tvist mellem en Fisker (Nordlænding) og dennes her hjemme-
hørende Mandskaber om disses Hyre under fuldstændig mislykket

[^'iske.

4. Tvist mellem 2 Garnbaadseiere om Fordeling af Udbyttet ved et

Tilfælde, da begges Garn blev indtrukne paa den enes Baad.
5. Tvist mellem et Notbrug og et Mandskab angaaende dennes Lod,

der var udbetalt urette Vedkommende.
Disse Sager, hvoraf ingen optog mere end et Retsmøde, blev for-

ligte i Retten, undtagen den under No. 4 nævnte, der blev afvist paa
Grund af Citantens Udeblivelse Ogsaa denne Sag er senere under-

haanden forligt.

Endel Sager er dels uden Stevning og dels efter Berammelse blevne

forligte udenfor Retten ved min Bistand.

Der er endvidere optaget et Retsforhør i Anledning af, at nogle

paa Mai-øen i Næi'heden af Akrehavn boende Nordlændinger var sigtede

for mislig Omgang med andres Redskaber og Fisk. Dette Forhør medtog
2 Retssessioner
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6 Mulktforelæg- for Uoidener under Fisket inden Sorenskriveriet

or indforte i Retsbog-on tor Fiskosager. Særskilt Foi-tegnelse derover

følgjer vedlagt

Mine Reiser og- Oplioldet paa Fiskeværene har medtag-et ialt 9 Dage

af min Funktionstid. Den øvrige Tid har jeg opholdt mig i Haugesund.

De med Opsj^^n og Retspleie foi' Vaarfisket i søndre Distrikt for-

bundne Udgifter skulde ialt have udgjort Kr 8 049,40. Af de Kr. 4 922,88,

hvormed foreløbig- Vaarsildeflskeopsynets Budget belastedes, kan Kr. 400,oo

siges at have vedrørt Telegraferingen om Torskefisket søndenom Romsdals

Amt og Kr. 100,oo lig-eledes nordre Vaarsildefiske, hvoretter Teleg-raferingen

om søndre Vaarsildefiske har kostet ialt Kr. 1205,bo; til Gjengjæld kan

— efter Omstændighederne iaar — Tredieparten af de ialt Kr. 3 I2().52,

som, ifølge vedkommende Amtmænds velvillige Oplysning, Torskefiske-

opsynets Budget i søndre Vaarsildedistiikt belastedes med, siges at have

kommet Vaarsildefisket sammesteds tilgode.



Baade Østlands- og Vestlandssildefiskerierne vedkommende.

Hvalfangst.

Man vil i de senere Aar have lagt Merke til, at Hval af og- til liar

været jaget og dræbt undei' Sildefiskeiierne her sydpaa. Men det hele

har indskrænket sig til kun en Ubetydelighed, — én eller et Par Hvaler

under Østlands- og kanske en lignende eller endnu mindre Fangst under

Vaarsildefisket har været hele Udbyttet.

Fiskerne har altid misbilliget denne Bedritt paa og omkring Silde-

værene; men først under Vaarsildflsket iaar, da et under dansk Flag

opererende Selskab drev rationel Hvalfangst, hvorved omtrent et Snes

Storhvaler faugedes udenfor Strækningen Jæderens Rev — Hisken, kom
denne Uvilje paa det umiskjendeligste tilsyne — ikke alene blandt Silde-

fiskerne, hvor den absolut var enstemmig, men efterhaanden i alt sterkere

og sterkere Grad ogsaa inden de i Hvalfangsten interesserede.

At denne Misnøie er fuldt berettiget, lader sig fra et upartisk Stand-

punkt vel aldeles ikke benegte heller.

Enhver, som har fulgt vort Vaarsildeflskes Gang saa langt tilbage,

som dette lader sig gjøre, vil vide, at Silden nu i en Aarrække har fulgt

en tidligere ukjendt Fremgangsmaade : De nu saa gjængse «Aater»

(større eller mindre Sildemasser i Sjøens Overflade, snart her og snart

der, som altid Hval og Fugl — og i Regelen kun disse — giver tilkjende),

skal man indtil for omtrent et Snes Aar siden aldeles ikke have kjendt

til. Man spørge, hvem man vil, og man vil altid faa det Svar, at i

gamle Dage saa man kun Storhvalen rolig færdes udenom Vaarsilde-

værene; denne kom da ikke kun enkeltvis eller parvis, som nu saa ofte

ei' Tilfælde, — nei, den kom i kolossale Masser og' meldte sin Existence

i de utvetydigste Udtryk, som gamle Fiskere saa træffende karakteriserer

ved at henpege paa Nutidens store Fabrikbyer, — ligesom fra disse nu

steg Røgen da tilveirs fra hin saa velseede Budbærer, som gjætede Silden

og fremskyndede dens Indsig. — Siden de Dage har Storhvalen optraadt
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mer og- mer sparsomt; i dens Sted har den lidet velkomne Smaalival vist

sig i alt storre Mængvle, og det er visselig- med fuld Feie, man tillægger

disse iii-olig-e Krabater og Storlivalens (Jdeblivelse den væsentligste Del

af Skylden for, at der i vore Dage hersker slig sørgelig Oprevethed i

Sildeverdenen ogsaa.

Den opvakte Fisker, som ikke blot én, men mangfoldige Gange,

saavidt muligt, har fulgt Begivenhederne i Sjøen, og bl. a har iagttaget

den Virkning, Smaahvalen øvei- paa Silden, hvorledes denne Gang paa

Gang tvinges ndaf sit Element (ligger «tør» paa Sjøen), har med formelig

(jrrii været Vidne til den store Hvals Afløsning af den lille. Storhvalen

gik saa hint og btbndede saa sikkert Fangst saavel for Garn som — kanske

sæi"lig — Not, mens det saaatsige er et blot og bart Slumpetræf. om den

lille gjør det samme, — denne jager, saa ser det ud, Silden snarere nd

fra end ind mod Land.

Med disse «Aater» felger gjerne baade stor og liden Hval. Intet

er da naturligere, end at Hvalfangeren saavelsom Sildefiskeren iler derhen

;

den første, som jo hai- Dampkraft at raade over, vil selvfølgelig i de fleste

Tilfælde kunne gaa af med Seiren, - straks har han sit Bytte «fast»,

og i et Nu er baade den øvrige Hval og Silden med dukket og væk, —
kanske faar Sildefiskeren -- i Angst for sit eget Liv — se dette, men
kanske er hele Fortryllelsen borte ogsaa, længe inden han endnu har

naaet Stedet.

Bør man da undres over, at Sildefiskerne bliver harm — enkelte

græsselig raa Udslag af saadan Følelse ufortalte? Jeg mener — nei!

Kunde man opstille mod hinanden Værdierne af det Sildetab, som

saaledes kan forvoldes, og den Indtægt. som de stakkels fældte Hvaler

bringer, for vort Land, saa forekommer det mig, at vi — ialfald under

Konjunkturer som iaar - staar os kun slet paa saadan Konkurrence.

Ingen forstandig Fisker tvivier om, at der nu i flere Aar har staaet

ganske enorme Sildemasser udenfor vor Kyst; men de mener ogsaa —
alle som én, at, naar ikke mere Sild er kommet tillands, Aarsagen er

denne, at der ikke har været «Jag» nok paa den, — der er for lidet

Storhval til at presse den ind i vore Bugter og idetheletaget til Steder,

som er tilgjængelige for den almindelige Fisker.

Og ligesaalidt som den tænksomme Fisker betvivler, at Silden jo

vil søge sig Gydepladse, om end ikke en eneste Hval fandtes, ligesaalidt

er han uvidende om, at de Felter, hvor Silden kan tilfredsstille den

Naturtrang, som aarligaars har ført den til os, har saapas Udstrækning,

at Silden kan have udført sit Ærinde, udenat noget Menneske saaatsige

har havt Anelse derom; det er mere end en blot og bar Gisning, at

Størsteparten af den Vaarsild, som nufortiden styrer mod vor Kyst, gyder

længer ude.
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Fiskerne vil ikke være med paa at stænge Næringisveien for nogen,

— derom er jeg' overbevist; men her føler de sig saa sikre, som det staar

i menneskelig Magt at være det, paa, at Fredning af Hval — specielt

den store — under Sildefiske er paatrængende nødvendig — lige meget

af Hens3ni til Hvalbestandens som Sildefiskeriernes Bevarelse.

Under den største Del af Vaaisildeflsket iaai' herskede der en

u;eslen ubeskrivelig Spænding i Anledning den nye Trafik, som, frygtede

man for, vilde kunne lede til, at en hel Hvalfangertlaado seilede op og

for P'remtiden gjorde Sildeflskei"ue det aldeles nmnligt. Daglig omtrent

afholdtes Massemøder paa V;v,rene, den fattige vel saa gjerne som den

bedre stillede ydede sin Skjærv for denne alle saa magtpaaliggende Sags

Fremme, og Resolntioner med indtrængende Forestillinger til Stats-

magtei'ne om fremdeles at maatte faa modtage Silden, som dog skaffer

saa mangfoldige Tusener Brødet, i Fred, vedtoges stadig enstemmig.

Først ved det kongelige Indredepartements ndtrykkelige Meddelelse om,

at der vilde blive fremsat Proposition til ny Lov om Hvalfangst, ifølge

hvilken absolut Hvalfredning skulde kunne paabydes under Sildefiske,

aandede man letteie.

Følgende to Momentei' dvælede man særlig ved undei' alle disse

Møder

:

1, Hvalen har været, er og bliver det ene, paalidelige Merke paa, at

der er Sild i Nærheden; denne selv giver jo, idet den gjerne følger

Bunden, intet Tegn fra sig, — og Fuglen tillokkes af Hvalen. Havde
man ikke disse Veivisere, vilde det visselig som oftest komme til at

gaa saa, at man først blev Silden var, efterat den havde «kvitnet;*

Sjøen, — men det var for sent, Silden er da paa Tilbageveien ! Og
skulde Hvalfangsten tænkes fortsat, kunde de fleste gjei-ne pakke

sammen, — Sildefiske under Kysten turde da straks være en Saga blot.

2. Det er neppe heller nogen Spøg for de mange smaa og lidet frem-

kommelige Farkoster at færdes paa et Hvalfangstfelt : Man vil

tydelig have merket, at den anskudte Hvals Ledsager{e) straks bliver

usedvanlig voldsom(me) og ligeoverfor Smaabaade formelig gaar

angrebsvis tilverks, - mere end én Fisker er derved blevet alvorlig

skræmt. Det saarede Dyr er vel paa Sæt og Vis endda mindre

forsigtigt; og at et saadant ikke altid — som saa almindelig paa-

staaet — sætter tilhavs, fik man ivinter Bevis paa, idet en Hval,

som anskjødes et Stykke vest paa, straks satte indover med Hval-

fangeren paa Slæb og føi-st efter en længere Stunds Forløb dræbtes,

temmelig nær Røvær, — om nu f. Ex. en Aate med en Masse

Mennesker i havde været iveien for dette rasende Dyr, hvad saa?
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Efter (lette kan jeg for min Del ikke andet end fuldtud tiltræde

vore Fiskeres enstemmige Mening — denne nemlig, at den endnu gjæl-

dende Lov er ganske utilstrækkelig, at den mindste Afstand fra Land,

ndenfor hvilken Hval maa jages, bør sættes saa stor som nogenledes

muligt, og at det nnder Sildeliske maa være forbndt at bringe dræbt

Hval tillands nogetsteds paa den Del af Kysten, ndenfor hvilken Silde-

tisket foregaar.

Endelig skal her — ikke alene for den omhandlede Hvalfangsts

Skyld, men for vore Kystfiskerier idetheletaget fremholdes det blandt

alle Interesserede nærede, stærke Ønske om, at Territorialgrænsen —
jo før, des heller — maatte blive ndstrakt til de 'V^ geografiske Mil af

Land, som der jo skal have været Stemning for inden vedkommende
internationale Congres i det sidste Under den stærke Concnrrance paa

Fiskeriernes Omraade i vore Dage kommer dette Ønske alt hyppigere tilorde.

Export af Sild i 1893 og 1894.

Det statistiske Centralbnrean har velvillig meddelt følgende:

I Aaret 1893 exporteredes

:

83 852 hl saltet Vaarsild,

14 675 hl letsaltet;8M,

10 482 280 kg. fersk Sild og

] 944 323 kg. røget Sild.

Af den saltede Vaarsild expor-

teredes saagodtsom alt — 83 108 hl.

— fra Strækningen Stavanger -

Bergen.

Af den lefsaltede Sild expor-

teredes 2 315 hl fra Stavanger. Af
det samlede Kvantum fersh Sild ex-

porteredes fra Strækningen Flekke-

fjord—Bei-gen 2 182 010 kg., fra

Florø, Aalesund, Trondhjem og Ham-
merfest 303 530 kg - Resten

exporteredes væsentlig fraFredriks-

stad og Christiania.

I Aaret 1894 exporteredes:

56 347 hl. saltet Vaarsild,

4 937 hl. Msaltet Sild,

9 942 870 kg. fersl Sild — og

2 197 694 kg. røget Sild.

Af den saltede Vaarsild expor-

teredes saagodtsom alt — 56 282

hl. — fra Strækningen Stavanger -

Florø.

Af den letsaltede Sild expor-

teredes 3 061 hl. fra Stavanger. Af

det samlede Kvantum fersk Sild ex-

porteredes fra Strækningen Flekke-

fjord—Florø 1 960 840 kg. - Resten

exporteredes saa omtrentlig fra Fre-

driksstad og Christiania.

I
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At" dell røflede Sild expoiteredes

I ()2o80s kf>-. fra Strækiiingen Sta-

vaii<;er— Bero-eii, aOoOH? kg. fra

Fredrikstad og- 41()1).'31 kg-, fra

Christiania

Af den røgecle Silg- exporteredes

«HO i 44 kg fra Strækningen Sta-

vanger—Bergen, ()24<.)4l kg. fra

Fiedriksstad og 740 07'.) kg:, fra

Christiania.

Ovenstaaende Opgaver over den som fersk og- røget exporterede

Sikl omfatter alle Slag-s Sild, da der i de Bnreanet meddelte Opgaver

ikke sondres mellem de forskjellige Slags.

Om Sildefiskeloven igjen.

I Lovens § 7 burde <dod ('<sjøstaaet») Sild» ndtiykkelig være nævnt

som noget, hvis Overbordkastning ubetinget skulde være torbudt; Punkt

f i den efterfolgende § 1 o kom da til at udgaa. Man har ogsaa havt

Exempler paa, at laassat Sild enten er frosset ihjæl eller af andre Aar-

sager er død i Noten; livor saadant trods behørige Forsigtighedsregler

maatte indtræife, burde vedkommende Noteier og Notmandskab være

forpligtede til at optage ogsaa den saaledes omkomne Sild, som jo kunde

tilgodegjøres som Gjødsel.

Angaaende det i § 14 omhandlede Helligdagsspørgsmaal bemærkes
— under Henvisning til det paa Side 152 i Aarsberetningen vedkommende
Norges Fiskerier ifjor om et Andragende fra en Masse Torskefiskere,

fra alle Kanter, paa Vestlandet anførte, at et lignende Andragende iaar

er indleveret fra en Mængde Fiskere i .Østlandssildedistriktet. Af begge

disse saavelsom af en Mangfoldighed af lignende Udtalelser fra forskjellige

Kanter af vort Land tidligere fremgaar saa klart, at den langt over-

veiende Del af vor Fiskerbefolkning er imod enhver Krænkelse af det

første og visselig ene rette Bud om Helligdagen, og at de anser det

menneskelige — og altsaa skrøbelige — Raisonnement, at man bør tåge

om Søndagen, hvad man af en eller anden Grund kanske ikke kan faa

om Mandagen, for et ret og slet Vantroens Udslag. Jeg kan for mit

Vedkommende kun paa det varmeste anbefale vore Fiskeres Ønske, at

Helligdag maa være Helligdag — saavel paa Vand som paa Land,

imødekommet.

I Forbindelse med Udtalelser ovenfor og tidligere om Lovens § lo

skal her bemærkes: 1, ad c) Naar og hvor Folk og Redskaber fra for-

skjellige Kanter kommer sammen for at danne Garnlag, kommer saa-

godtsom altid Vanskeligheder med Redskabernes Mærkning tilsyne. Det
skulde visselig være hensigtsmæssigt, at alle Garnbøier var ensmalte —
maaske helst sorte, at de videre var af ens Form, Størrelse og Beskaffenhed
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idetheletaget, og- at det paahvilede Baadføreren at tilveiebringe et til-

strækkelig-t Aiital lese Mærker (ligesoni eller tilsvarende Baadens, hvorom

mere nedenfor) til Anbringelse paa alle de Bøier, som Baaden (Laget)

benytter ; lignende maatte ske med Nøterne, hvortil da vel helst hvidmalte

Bøier maatte blive at anvende. De med saadanne Bøier og med for-

svarligt Holdegods (som tidligere omhandlet) udstyrede Redskaber, som

«oversattes», vilde selvfølgelig i særlig Grad være begnnstigede af Lovens
i^ 10. «Bund»- saavelsom «Kaggesæt» burde have Reisning i begge

Ender. — 2, ad d) Under Henvisning til tidligere Udtalelser om Natte-

traflk og til §§ 32 og 3G i «Plakat af 1 1 te December 1894, indeholdende

Regler til Forebj^ggelse af Sammenstød raellem Fartøier samt Signaler

for Havsnød» tror jeg, det vilde være i enhveis velfosstaaede Literesse,

at alle Farkoster — ikke alene under Drivning saavel inden- som

udenskjærs, men ogsaa under hvilkensomhelst Færdsel paa Sætteri om
Natten — ubetinget viste Lanterne(r). Baadmæi'ker or det paatrængende

nødvendigt at faa snarest muligt, — jeg tillader mig her kun at henvise

til en udforligere Forestilling derom i min ærbødige Skrivelse af 17de

April sidstleden til det kongelige Departement. — 3, ad e) Ogsaa paa

de Strækninger indenfor Teriitorialgrænsen, hvor man med Sikkerhed

véd, at der hverken er eller kan være Sætteri, maa «Drivning» kunne

tinde Sted (jfr. det nysanførte).

Den i § 17 nævnte Afstand paa 11 foreslaaes forandret til 20 Meter,

idet Nøternes Dybde saa ofte betydelig overstiger den for Tilfældet nød-

vendige, saa Noten i Sjøen kan danne en temmelig skråa Væg.
Om Notbrug og Forholdet mellem dem og Garnbrug skal her for-

øvrigt anføres:

Be.^temmelsen om Landslod i § 36 i Loven af '''Vy 1851 om Vaar-

sildefisket bør snarest muligt optages i Loven af '''V., 1893; de for Tiden

gjældende, ulige Bestemmelser i denne Henseende, idet der snart er den

ene. snart den anden - eller endelig ingen — Afgift at svare, volder

mange Slags Ulemper. Indtil den ønskelige Ensartethed her maatte

kunne etableres, skulde det troligvis være hensigtsmæssigt at skjelne

saaledes mellem de 3 pCt. og (i pCt., at førstnævnte vedkom Tidsrummet

fra og med 16de Oktober til og med lode April, mens sidstnævnte vedkom

Sommerhalvaaret.

De meget omtalte «Aater» er ofte høist flygtige og farer afgaarde

— snart i den ene, snart i den anden Retning, dels tilhavs og dels ogsaa

tillands. Under den sidste Del af Vaarsildeflsket iaar traf det sig omkring

Espevær gjentagende saa, at saadanne Stim kom kjørende lige tillands

et- eller andetsteds -- uafladelig forfulgt af en Masse Garn, som kastedes

baade paa Kryds og Tvers. Det siger sig selv, at disse Sildedotter

under saadanne Omstændigheder let deles i flere, Silden bliver mer og

mer «garnvar» (skyr Garnene), og pludselig forsvinder kanske ogsaa den

lille Rest, som næsten var klods iland og under gunstigere (mindre støi-
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ende) Forhold visselig kunde været stængt; saa først ophører det vilde

Jag, og Resultatet er kanliænde, at en Baad har faaet et Par Maal, et

Par Baade 1 eller 72 Maal hver, alle de andre Garnbaade saagodtsom

intet og Nøterne altsaa intetsomhelst. Det Spørgsmaal har derfor i de

sidste Aar mer og mer trængt sig ind paa alle vedkommende: Hvordan

bør de forskjellige Brug under saadanne Omstændigheder kanske heller

optræde, foråt dog noget kunde blive fanget? Der har været afholdt

Møder for at søge opkonstrueret muligens hensigtsmæssige Grænser —
50 Favne af Land f. Ex. — mellem de Strækninger, som kanske burde

være de forskjellige Brug forbeholdte (jfr. Lovens § 15 e), men hidtil

uden andet positivt Resultat end det enstemmige Ønske om, at alle Silde-

fiskere hurtigst muligt maa faa Baadmerker.

Under Henpegen paa 2det og 4de Passus i Lovens § 18 maa her

fremholdes, at Billighed dog taler for, at vedkommende Notlag gives

Eneret ogsaa over det større Omi-aade en vis Stund — f Ex. tilaftens,

ora der er kastet om Formiddagen, eller til næste Middag, om der er

kastet om Eftermiddagen ; ellers kunde det jo simpelthen vise sig komplet

umuligt at faa trukket Noten saapas langt ind som nødvendigt, foråt den

fornødne Arbeidsfred skulde være sikret.

Endelig skal her nævnes, at der er ytret Ønske om ved Lov at faa

paabudt, at stængt Sommersild — ialfald i Juli og August — maatte

staa mindst 48 å 72 Timer i Noten, medmindre Naturhindringer derfor

stillede sig iveien, - saa man kunde være sikker paa, at Silden derved

var befriet for den mer eller mindre farlige Aate, og hvorved Silden

skulde blive finere og bedre, end om den efter tidligere Optagning øie-

blikkelig underkastedes hollandsk eller skotsk Behandling.



Drivning efter Sild m. m. I Nordsjøen.

De Par Kuttere, som i endel Aar liar drevet efter Sild i Nordsjøen,

har ogsaa isommer været iide og havt ganske tilfredsstillende Udbytte af

disse Expeditioner.

Vi har nu en ganske anselig Flaade af Fiskefartøier, som, paa de

nævnte Undtagelser nær, hidtil kun har været benyttede til Dorgning i

Nordsjøen paa Eftersommeren og — delvis — under Vintersildeflskerierne

her sydpaa, men som - ligesaavel som Briternes og Hollændernes —
uden Tvivi aarlig skulde kunne bringe en helt større Kapital fra Sjøen

ind i vort Land, naar kun den fornødne Udrustning med Redskaber og

tilstrækkelig udholdende Mandskaber kunde skaffes.

Eedskaberne — Garn med Tilbehør — koster Penge, — hvor skal

man faa dem fra? Formaaende Folk i vort Land har — uden at angre

derpaa — tidligere sat sig i Spidsen for saadanne Foretagender, og vi

er dog ikke saa uheldig stillede, at det jo kunde blive til mere end den

yderst svage Begyndelse; det er kun Tiltaget om at g;]øre, og saameget

mere gjælder det herom, som jo Konjunkturerne for vor Sjøfart forøvrigt

vedblivende er af lidet lystelig Beskaffenhed.

Men det er jo ikke alene Sild, man kan faa i Nordsjøen, — her er

bl. a. ogsaa en Masse Hyse og Kveite at faa, og hertil behøves dog kun

Liner (Bakker) og Snører. Paa Ytresiden af Den norske Bende («paa

Revkanten») — mellem 58" og 01° n. Br. f. Ex. — har vi et vidt Fiske-

felt for os, og alle erfarne Folk véd at fortælle, at her flndes slige

Ma.sser af de nævnte Fiskearter paa 70 å 100 Favnes Dybde, at dette

Felt turde blive fuldt saa givende som noget Kystfiske her Syd; Torsk,

Lange og Brosme er her ogsaa nok af.

I
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Istedetfor som hidtil at lade alle de nævnte, prægtige Fartøier ligge

oplagte i ligetil 10 Maaneder af Aaret burde man sende dem — beman-

dede med saa mange driftige og erfarne Fiskere som muligt (Søudmøringer

og Nordlændinger burde komme med) og forøvrigt Unggutter — «paa

Revet» først i April og holde det gaaende her, til Dorgningssaisonen

var inde, — ogsaa under denne er der jo rig Anledning til at faa andet

end Makrel. Naar her bl. a. foreslaaes Unggutter, er Aarsagen dertil

den mere end tilstrækkelige Erfaring, man nu har fra Dorgeturene, tor,

at det saare vanskelig gaar, naar hele Besætningen paa et Fartøi saaat-

sige bestaar af lutter kloge Folk, hvoraf alle vil byde, men ingen lyde;

det er jo ogsaa saa naturligt, at den ældre Fisker, som tidligere kun har

været vant til at færdes i sin lille Baad langs Stranden, ikke har saa let

for at finde sig tilrette i Forholdene ude paa Sjøen som den, der fra

Begyndelsen af opdrages deri, — derfor uuge Gutter i videst mulig Ud-

strækning. Mønstring for Indrulleringen som for andre Skibsmandskaber

bestemt og kun én Vilje ombord.

Et eller flere Dampskibe med udvalgte Besætninger (Førerne burde

vel være interesserede i Foretagendet) kunde sysselsættes med at bringe

ud Agn til den eventuelle Flaade, skille Fiskerne af med Fangsten og

afsætte denne, hvor Omstændighederne tilsagde det; af Hensyn til Bord-

ningen i Sjøen maatte vel helst sterke Trædampere her blive at benytte.

Briterne, Tyskerne og Svenskerne f. Ex. bringer jo aarligaars store

Fiskemasser fra Nordsjøen til sine Markeder, — og de tjener gode Penge;

hvorfor skulde saa ikke vi, som dog i langt høiere Grad er henviste til

Sjøen, gjøre det samme? Det skulde visselig blive et rentabelt Fore-

tagende for vort Land.

Hvad Markeder angaar, saa har vi jo bl. a. — særlig i Stavanger —
en Mangfoldighed af hermetiske Fabriker, som daglig kappes om al den

Fisk, de kan overkomme. Hvad, om disse Fabriker slog sig sammen for

at faa denne Bedrift igang? Der burde spekuleres ivinter, saa alle kunde

tåge fat til Vaaren.

I Haab om at det ikke maa vare for længe, inden vi har en Masse

Folk og Fartøier saaledes isving, vil jeg endelig tillade mig at foreslaa,

at det Offentlige skaffer Dampskib(e) til stadig Disposition ogsaa for

Fiskeriernes Skyld. Særlig for Fiskerne i den søndre Del af vort Land,

som dog kan siges mer henviste til Havet end Folk i vore nordligere

Egne, skulde et saadant Fartøi — med et Elitemandskab ombord —
utvivlsomt gjøre Fyldest for sig.

L



— IKi —

Som Bevis for Trangen til saarlan Støtte skal jeg fremholde, at

Makreklorgerne iaar som ifjor stadig har ndtalt, at et saadant Fartøi for

dem sknlde været af saa overorden! ligt Værd, at de gjerne skulde have

skillinget sammen til Bestridelse af de med dets Drift forbundne Om-
kostninger. Der kunde nævnes mange Gjoremaal for et sligt Apparat;

men jeg tror. det for denne Gang kan være nok hermed.

*I1. Li. Suvig.

t^^^^^^-^



^4





AARSBERETNING
VEDKO>[MKNDE

mm FISKERIER
FOK

1895
UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE

2=DET HEFTE * 18 95

LOFOTFISKERIET
1895

BERETNING AFGIVET AF OPSYNSCHEFEN

C. KNAP
KOJIMANDØRKAPTEIN

KRISTIANIA

w. C. FABRITIUS & SØNNERS BOGTRYKKERI.

Cammeriiitijbi^ bo^Mu^





AARSBERETNING
VEDKOIVBIENDE

PRGES FISKERIER
FOR

1895
UDGIVET AF DEPARTEMENTET FOR DET INDRE

2BEL HEFTE * 18 9 5

LOFOTFISKERIET
1895

BERETNING AFGIVET ÅF OPSYNSCHEFEN

C. KNAP
KOMMANDØRKAPTEIN

«^.^^1

KRISTIANIA

w. C. FABRITIUS & SØNNERS BOGTRYKKERL





I. Administrationen vedkommende.

a. Opsynets Personale.

Opsynet var i Virksomlied fra 16de Januar indtil 27de April paa

Strækningen fra Lofotodden til Giildvig.

Fisket var da afsluttet, og de i de vestligste Vær gjenliggende faa

Baade gjorde sig færdige til Hjemreise.

I S-aftsundet blev der heller ikke ivinter noget større Fiske. Ud-

sigterne dertil var oftere ret lovende, hvorfor adskillige Baade og Far-

tøier — især i de første Dage af Marts — samledes der, men, forinden

Opsynet kunde blive etableret, var Fisket forbi og Fiskerne fraflyttede.

Opsynspersonalet bestod som sædvanlig af 9 Opsynsbetjente, 1 Under-

opsynsbetjent, 2 Styrmænd, 2 Formænd, 22 Matroser og 1 Assistent ved

Kontoret, hvorhos der i Anledning af .paatænkt Opsyn i Raftsundet

yderligere forhyredes 2 Matroser, hvis Tjeneste imidlertid ogsaa paa-

krævedes i Stamsund og Østnæsfjorden.

Dæksbaaden «Petrellen» med 2 Mand blev ivinter anvendt til Opsyn,

først i Stene, senere i Brettesnæs og Østnæsfjorden, hvor det i Begyn-

delsen af Marts blev nodvendigt ogsaa at stationere Opsynsskøiten Maasen
med Opsynsbetjent og 2 Mand. Da der den 24de Marts i Stamsund fore-

faldt endel XJroligheder, blev «Petrellen» snarest afsendt derhen til Assi-

stance for Opsynsbetjenten.

Den gjennemsnitlige Tjenestetid var ivinter for Opsynsbetjentene

93 Dage og for Mandskaberne 100 Dage.

Personalets Fordeling vil sees af efterfølgende Tab. I.

I
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b. Budgettet-

Den til Opsynet givne Bevilgning blev ikke overskreden, men
naar det som ivinter indtræffer, at Opsyn stærkt paakræves samtidig

over hele Opsynsdistriktet nnder saagodtsom den hele Opsynstid, og man
derhos tvinges til at træffe Forberedelser til — ja tildels at føre — Opsyn
i Raftsundet nden at kunne hæve den dertil bevilgede Sum, viser den

ordinære Bevilgning sig at være vel liden.

Indskrænkninger maa foretages og Krav paa forstærket Opsyn maa
afvises selv der, hvor det vanskeligen kan ske. Dertil kommer, at

Opsynsskøiterne bliver gamle og tiltrænger Reparationer paa Skrog samt

større Vedligeholdesomkostninger paa Fortøiningsgods og Inventarium,

hvilket ikke mindst er Tilfældet med Skøiten Maaseu, der uden Leie-

afgift skal være saaledes udstyret, at den i paakommende Tilfælde kan

afgives til Benyttelse for Opsynschef og Dommer ved Sildefiskerierne i

Nordland. Antallet af Dommernes Forretninger, der synes at være i

stadigt Tiltagende i de senere Aar, kræver ogsaa forøgede Udgifter til

f. Ex. Afskrivningsarbeider, og Følgen bliver, at Mandskabshjælpen for

Opsynsbetjentene maa indskrænkes til det mindst mulige.

Indtægten af bjergede Redskaber er ligesom ifjor indbetalt i Lofot-

fiskernes Selvhjælpskasse.

Telegrammer om Fisket og om Veirforholdene blev af Opsynet

sendt til de samme Steder og omtrent i samme Udstrækning som nær-

mest foreffaaende Aar.
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c Politivæsenet.

Antallet af vedtagne og idømte Bøder var ivinter meget stort.

Tab. II.

JForseelsernes Art.

Antal Bøder, vedtagne eller

idømte aarlig.

1891 1892 1893 1894 1896

Mulkter lalt

Procentvis af Piskerantallet

Heraf var følgende for

:

Fornærmelse mod Opsynsmatros . . § 3

Forstyrrelse af den alm. Roliglied . § 6

Overtrædelse af Havneforskrifterne § 7

Drevet Fiske uden Baadmærke . . § 9

Fortidlig Udroen eller forsildig Sæt-

ning § 10

Ulovlig Sætning paa delt Hav . . § 11

Undladt at mærke Dublet . . . . § 12

'Beskadigelse af Andenmands Bed-

skaber § 14

Oversætning trods Advarsel ... § 15

Utilbørlig Kapning § 16

Overstaaen paa Helligdag . . . . § 19

Sætning af Not i ulovlig Tid

Ulovligt Brændevinssalg

— 01- eller Vinsalg

— Salg af andre Varer

Lov af % 1845 § 20 (Beruset i Kirke) .

Lov af Vs 1860 (Drab af Edderfugl) . .

Overtrædelse af Sundhedsforskrifterne . .

— af Lov af ^*/q 51 om Lotterispil

— af Lov af Ve 89 (Kvaksalveri)

Vedtagne Bøder ved privat Forlig . .

Andre private Sager, førte til Protokols

242

0.79

22

1

2

49

40

62

12

13

41

173

0.57

29

2

5

50

9

1

5

13

1

14

7

34

1

2

29 i 14

266 i 226

260



- 123 —

til de mange Mulkter, men at ogsaa det ulovlige Salg af berusende

Drikke og andre Varer deri havde sin store Andel.

Hvad jeg om disse Lovovertrædelser udtalte i min Beretning om
Lofotfisket forrige Aar, kan jeg i det Hele tåget henholde mig til ogsaa

for sidste Vinters Vedkommende, og jeg kan ikke frigjøre mig for den

Opfatning, at der ad Lovgivningens Vei paakræves en kraftig Indskriden

fo]" at hindre den ulovlige Handel.

Arrestlokaler i samtlige større Fiskevær vilde vel forebygge endel

Rolighedsforstyrrelser, men det vil neppe lykkes i væsentlig Grad at

indskrænke dem, forinden det ulovlige Brændevinsealg knækkes. Den
udstrakte Restaurationsvirksomhed saagodtsom i alle Fiskevær og det

ulovlige Brændevinssalg, som Fiskerne formener — vistnok ikke uden

adskillig Grund — dermed staar i Forbindelse, vækker deres Forargelse,

dels af Hensyn til Ungdommen, som derved let lokkes i Fristelse, dels

paa Grund af den hyppige Uro om Natten, som den fremkalder. Demon-
strationstoget i Kabelvaag Søndag den odie Marts, hvilket forresten fore-

gik uden nogensomhelst Uorden, ligesom Optøierne i Stamsund Søndag
den 24de Marts samt de vel forberedte Optøier i Kabelvaag og Svolvær

Søndag den 31te Marts, men som heldigvis ikke kom til Udforelse, skrev

sig alene fra Fiskernes Uvillie mod det ulovlige Salg af berusende

Drikke.

At Fiskerne — som i Stamsund ivinter — griber til Voldsomheder

for at give sit Mishag tilkjende, maa høilig beklages, men kan til Nød
undskyldes, thi stadig Naturo for den, der har et haardt, opslidende

Arbeide om Dagen, kan nok bringe Sindet i Oprør, paa samme Tid som
vistnok mange af dem stod i den Formening, at de Skyldige ikke fik den

Straf, som de fortjente, eller ialfald altfor længe forstod at unddrage sig

Straifens Fuldbyrdelse. Paa det Møde, som Amtmanden i Nordlands

Amt den 29de Marts afholdt med Fiskerne i Stamsund, ved hvilket

Møde ogsaa Statsadvokaten samt Opsynschefen var tilstede, blev der af

Fiskernes Talsmænd fremholdt, at de ikke førte Anke over Opsynets

Virksomhed ligeoverfor Drikkeondet, men at den nuværende Rettergangs-

ordning forekom dem ikke at være hensigtssvarende ligeoveifor Udsæl-

gerne af berusende Drikke. Forhaabentlig vil de besindige Fiskere nu

indse, at ikke voldsom Fremfærd, men energisk Samarbeide med Opsynet

og roligt Paavente af høiere Autoriteters Bestræbelser for ad Lovgivnin-

gens Vei at standse den ulovlige Drikketraflk, sikrest vil føre til det

forønskede Resultat.

De ivinter vedtagne og idømte Boder, der er indkomne til Opsynet,

udgjør Kr. 2 031,00 til Statskassen, hvilke er indbetalte i Norges Bank,

og Kr. 1 814,00 til Kommunekasser. Af disse er indbetalt til Vaagens
Fattigkasse Kr. 730,00, til Vaagens Herredskasse Kr. 140,oo, til Buksnæs
Fattigkasse Kr. 605,oo, til Buksnæs Herredskasse Kr. 105,oo, til Flak-

stad Fattigkasse Kr. 50,oo, til Moskenæs Fattigkasse Kr. 160,oo og til
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Moskeuæs Herredskasse Kr. 24,oo. Desiiden er der indbetalt Kr. 5,oo,

som vedtageu Bod til Justervæsenets Kasse.

Det vil bemærkes, at Bøderne til Kommiinekasserne ivinter beløb

sig til en ganske betragtelig Sum, hvilket nærmest liidrørte fra, at Op-

synet fandt sig befoiet til ved hoie Boder om muligt at hindre det ulov-

lige Salg af berusende Drikke, et Forsog, som selvfølgelig vil blive fort-

sat ogsaa under kommende Fiske.

Foruden de indbetalte Bøder henstaar der endnu uafgjort adskillige

saadanne til ret store Beløb, der ved Domme er Vedkommende tilkjendte,

men som det endnu ikke er lykkedes at faa bragt til endelig Afgjorelse.

d. Extraordinære Dommere.

Overretssagfører 0. Heyerdahl fungerede ogsaa ivinter som Dommer
under hele Opsynstiden og Cand. jur. H. Kastrud som Hjælpedonmier

fra 8de Marts til 27de April.

Antallet og Arten af Dommernes Forretninger vil sees af Tab. III.

Af denne fremgaar, at Antallet af de af Dommerne behandlede

Retssager ivinter var meget stort, og da de mange retslige Afhørelser

under Efterforskniug, ligesom Politisagej' angaaende ulovligt Brændevins-

salg, som Kegel kræver vidtloftig Behandling, var deres Tid — særlig

fra Begyndelsen af Marts — stærkt optagen.
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Tab. III.

FoiTetuiug.
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e. Lægevæsenet.

I Opsynsdistriktet var der ogsaa ivinter ansat 7 Fiskerilæger, hvis

Navue og tildelte Distrikter findes anførte i Tab. I.

Udenfor Opsynsdistiiktet var som Fiskerilæge i Være og B,øst ansat

Cand. med. A. Skjonsberg, i Borge og Gimsø Cand. med. Chr. Groth, i

Bø og Malnæs Cand. med. Riissing, i Øksnæs Cand. med. N. Christof-

fersen og i Dverberg Cand. med. H. Schjelderup.

Efterstaaende Tabeller, der ligesom de foregaaende Aar ved vel-

villig Imødekommen af Medicinaldirektøren er ndarbeidede efter den

Sj^gestatistik, som de respektive Læger har indsendt til Opsynschefen,

vil give nærmere Oplysninger om Sygdomsforholdeue saavel inden Op-

synsdistriktet som paa Værø og Røst samt i Borge, Gimsø, Bø, Dverberg

og Øksnæs.

Tabel IV viser, at der ogsaa ivinter blev behandlet et stort Antal

Syge, men Snndhedstilstanden maatte dog ikke desto mindre gjennem-

gaaende siges at være god, thi de fleste Tiifælde var formentlig af

mindre farlig Beskaffenhed. Influenza meldte sig dog med ikke saa

ganske faa Tiifælde, der som Regel imidlertid forløb nden farlige Efter-

sygdomme.

Den gode Sundhedstilstand maa formentlig væsentlig tilskrives det

jævne Frostveir med hyppige Snefald, efterat Mængden af Fiskerne var

fremkomne og Hovedfisket begyndt, samt den Omstændighed, at der alli-

gevel ikke blev Mangel paa godt Drikkevand.

Jeg skal ikke indJade mig paa at anstille Undersøgelser om Granden

til, at der stadig bliver et saa stort Antal af behandlede Syge under

Lofotfisket, men jeg er tilbøielig til at tro, at dersom der kunde bibringes

Fiskerne nogen Kundskab i Sundhedslære og om f. Ex. Behandlingen af

almindelige Forkjølelsessygdomme m. m., vilde Lægens Bistand ikke saa

otte paakaldes. Efter min Formening vilde det være særdeles heldigt,

om der under Lofotfiskeriet paa Landliggedage af Fiskerilægerne kunde

blive afholdt Foredrag om Sundhedslære og om den føi^ste Hjælp ved

pludselige Ulykkestilfælde m. m. Saadanne populære Foredrag vilde

vistnok optage nogen Tid for Fiskerilægerne, men en ledig Time dertil

vilde nok findes, og jeg tvivier ikke paa, at Fiskerne med Taknemlighed

vilde paahøre dem. At Bedehusene i de forskjellige Vær i Tiifælde vilde

blive stillet til Disposition, tør vistnok paaregnes, og Nytten af disse

Foredrag vilde nok snart spores, ikke alene under Lofotfisket, men ogsaa

i Fiskernes Hjem.

Tab. IV angiver Antallet af de i hvert Distrikt behandlede Syge.
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Tab. IV a viser Dodsaarsagerne og de Dødes omtrentlige Alder.

Tal). IV a.

Opgivne Dødsaarsager under Lofotfisket 1895.

Causa mortia.

Diphtheritis ....
Febris rheumatica . .

— typhoidea . .

Meningitis ....
Phlegmune larynyis .

Pncumonia crouposa .

Etqjtiira vlsceriim . .

Tuhercidosis jndmonum

Vlcus ventriadis . .

Causa ignota. . . .

Sum

Cancer veMtriculi . . .

Fleuritis

Pneumonia crouposa . .

Pyæmia
Tuhercidosis pxdmonum

.

Suui

Tilsammen 20

Kjøn og Alder.

CC ^ "^ ^ lO M

Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.

(Indenfor Opsynsdistriktet).

1 1

(Udeufor Oi)S3'n«distiiktet)

I

-
i

-
I

-
!

II-
1

1
I

—
1

1

5
i

3

Dødsaarsag.

Diphtlierit.

Gigtfeber.

Nervefeber.

Hj ernebetændeise.

Byld i Strubehovedet.

Luugebetændelse.

Bristning af Indvolde.

Tæring.

Mavesaar.

Uo]igivet Dødsaarsag.

Mavekræft.

Brystbetændelse.

Lungebetændelse.

Blodforgiftning.

Tæring.

Tab. IV b angiver Antallet af Døde og disses Hjemstavn.

Tab. IV b.

Hjemstavn (Herred) for de under Lofotfisket 1895 døde Fiskere.

(In den for Opsynsdistriktet).

Nordre Trondhjems Amt == 1.

Ytterøen 1.

Nordlands Amt = 13.

Beieren 1, Vefsen 2, Brønuo 2, Steigen 1, Tysnes 1, Ofoten 1,

Vaagan 1, Lødingen 1, uopgivet 3.

Tromsø Amt = 1.

Karlsø 1.

(Udenfor Opsynsdistriktet). '

Nordlands Amt = 5.

Gimsø 1, Borge 1, Bø 3.
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Tabel V viser, hvormange Procent af det liele Antal Lofotsøgende,

der i de sidste 10 Aar er behandlede af Lægerne, hvormange af disse

der har været indlagt paa Sygehusene samt Antallet af Døde.

Tal3. V.

A a r,

m
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Hvorledes Forholdet liar stillet sig- med Hensyn til de veneriske

Svffdomme i de sidste 10 Aar vil sees af Tab. VII b.

Tab. VII b.

Aar.
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Tabel VII c iudeholder Opgave over de af de udenfor Opsyns-

distriktet ansatte .Fiskerilæger beliaudlede ikke epidemiske Sygd<jiume.

Tab VII c.

Ikke epidemiske Sygdomme under Lofotfisket 1895.

(Udenfor Opsynsdistriktet).

Syg-dom.

Slim.

M

Fordeling paa Fiskeridistrikterne.

Værø
og

Røst.

fl

Borge
og

Gimsø.

Øks- Dver-
berg.

Bø og
Malnes.

pq

Hjernebetændelse
Andre Hjerne- og Rygmarvsyg-
domme

Andre Nervesygdomme . . . .

Hjertesygdom
Kronisk Bronchit, Asthnia. . .

Luugetnberkulose
Blodspytning (Blodbrækning). .

Akut Sygdom i Fordøielses-

organerne
Kronisk Gastrit, Kardialgi . .

Nyresygdom
Andre Sygdomme i Urinveiene .

Andre kroniske Underlivssyg-
domme

Blod- og Ernæringssygdomme .

Septicbæmi, Pyæmi . . . .W-
Kronisk Rheumatisme . . . .

Fnat og smitsorame Hudsyg-
domme

Andre Hudsygdomme . . . .

Sypliilis . .

Gonorrhoe, Epididymit . . . .

Saar (Vulnera)
Benbrud, Luxatiouer
Ben- og Ledsygdomme ....
Stød, Forvridning etc

Seneskedebetændelse
Lymphangit, Aarebetændelse . .

Bylder, Phlegmoue, Karbunkel .

Værkefingre
Ulcera
Forbrænding
Forfrysning
Øiensygdom
Øresygdom
Sygdom i Næsen, Blødning . .

Svulster
Brok

Snm

Tandudtrækning
Epidemiske Sygdomme ....

Samlet Sum Syge

2

31

7

20
18

5

15
109

4

9

12
5

1

68

38

26
4

15
43
4

19

31

10
8

64
67

20
5

8

26
12

4

9

6

706

123
241

— 1

168

44
80

— 182

—
i

26
—

1 66

1070 287 274

233

34
66

335 31

103

18
25

146
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f. Kirke- og Skolevæsenet.

Den extraordinære geistlige Betjening blev ivinter udført af Stifts-

kapellan Hans "W. Dop Smith med Station i Svolvær, af Stiftskapellan

N. Christie i Henningsvær og af Stiftskapellan P. Rynning i Stene.

Sidstnævnte havde, forinden han afreiste derhen, i den sidste Halvdel af

Jannar Maaned Station i Østnæsfjorden, hvor der imidlertid dengang var

faa Fiskere, men de af ham afholdte Gudstjenester var godt besøgte af

de Omkriugboende.

Af de til mig indsendte Beretninger hidsættes følgende:

Stiftskapellan Smith forrettede som Fiskeipræst i Svolvær, Østnæs-

fjorden og Skraaven fra Iste Februar til 18de April. I Østnæsfjorden

holdtes Gudstjeneste 1 Gang og i Skraaven 2 Gange. Foruden Søndags-

gudstjenesterne øvedes Virksomheden i Svolvær med Bibellæsning af-

vexlende i de 2 Forsamlingshuse. Det gode Veir og tildels gode Fiske

bidrog til at indskrænke Bibellæsningernes Antal og — som Stiftskapel-

lanen udtaler — muligens ogsaa til, at Sogningen til Guds Ords Hore! se

ikke altid stod paa Høide med, hvad der havde været Tilfældet med
hans tidligere Yirksomhed som Fiskerprest i Vestlofoten.

Fiskerbibliotheket i Svolvær, der bestyredes af Stiftskapellanen,

havde 62 Laantagere med 166 Udlaan.

I Svolvær blev der holdt Fiskerskole af Kirkesanger i Vaagen,

P. Hammer. lalt var den besøgt af henved 60 Elever, hvoraf omtrent

alle var voksne. Sogningen til Skolen var noksaa jevn i Februar, men
det rige Fiske og gode Veir, som indtraf med Marts Maaneds Begyn-

delse medførte, at Skolesogningen med ét ophørte. Der blev hoved-

sagelig undervist i Regning og Modersmaal. Særlig blev der lagt Vægt
paa at give Eleverne Veiledning i Udfærdigelse af forskjellige Slags

Dokumenter og Forretningsskrivelser. 2 Gange om Ugen blev der holdt

historiske Foredrag.

I Kabelvaag blev der holdt lignende Skole af Lærer I. Skinielid.

Foruden af Sognepresten i Vaagen blev der i Kabelvaag ligesom i

Svolvær og Skraaven oftere holdt gudstjenstlige Sammenkomster i de

derværende Bedehuse af tilreisende Emissærer. I Kabelvaag var der

ogsaa ofte Opbyggelser i den af den frie Missionsforening opførte Byg-

ning. Sogningen til Vaagens Kirke samt til Bedehusene var stor og

ligesaa til den frie Missionsforenings Møder.

Fiskerhjemmet i Kabelvaag blev ogsaa meget søgt af Fiskerne.

Opsynsbetjenten udtaler i sin Indberetning, at dette Hjem, særlig paa et

Sted som Kabelvaag, er til særdeles stort Gavn for dem.

Ogsaa ivinter holdt Emissær Eidissen fra Tromsø Bibellæsninger

hver Søndag, saavel Formiddag som Ettermiddag, dels i Bedehuset, dels

paa Ørsnæs, dels paa Kalle. Paa Landliggedage blev saadanne ogsaa

afholdt, og Sogningen var altid stor.
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Nogen Fiskerskole blev der ikke holdt i disse Vær, hvortil Grrunden

nok skal være den, at passende Lokale ikke skal kunne opdrives.

Stiftskapellan Christie ankom til Henningsvær den Iste Februar,

hvor en hel Del Fiskere da allerede var samlet. Gudstjeneste holdtes

hver Søndag Formiddag i Kapellet med Undtagelse af 17de Februar,

da Stiftskapellanen forrettede i Gimsø. Bibellæsningen holdtes Søndag

Eftermidiag i Forsamlingshuset paa Hellandsøen eller paa Landliggedage

i Ugens Løb. Sogningen til Kirker og Forsamlingshus var meget god.

Paa Sygehuset holdtes Andagt efter Gudstjenesten i Kirken Søndag

Foi'middag og ellers, naar dertil var Anledning. Ligesom ifjor holdt

Lærer Jensen fra Borge Skole for de Skolepligtige om Formiddagen

og for Voksne om Ettermiddagen. Skolen for Bornene var i Gang fra

29de Januar til 31te Marts med Undervisning i de almindelige Skolefag.

Elevantallet var fra til 22, almindeligvis 10. Skolen for de Voksne

holdtes 16 Dage i Februar med Undervisning i Norsk skriftlig, og i

Regning. Der fremmødte almindeligvis 15 Elever.

Bibliotheket, der havde faaet adskillig Forøgelse, benyttedes under

Fisket af 137 Laantagere med tilsammen 570 Udlaan.

Af Lærer Jensen blev der oftere holdt Bibellæsninger, specielt

Søndag Ettermiddag paa Sauøen.

Endel tilreisende Prædikanter kom ogsaa til Været, dels kun for at

tale Guds Ord, dels ogsaa for at foretage Indsamling til særskilte Øiemed
— Kinamissionen, Børnehjemmet i Brønø o. s. v. — Af Dissentere havde

Frelsesarmeen iaar fast Station i Været, og Moderne vai' formentlig som

oftest godt besøgte. Ogsaa i Svolvær og Kabelvaag afholdt es der oftere

Møder af Frelsesarmeen.

Stiftskapellanen afsluttede sin Virksomhed den 16de April.

Den geistlige Tjeneste i Stene, Stamsund og Ure overtog Stifts-

kapellan Rynning den 2den Februai' og fortsatte den til og med 2den

Paaskedag, den 15de April. Hver Søndag blev der i dette Tidsrum af-

holdt Høimessegudstj eneste i Stene Kapelkirke, hvor der paa 2 Land-

liggedage ogsaa blev afholdt Fastegudstj eneste. I Bedehusene i Stam-

sund og Ure blev der afvekslende hveranden Søndag holdt Aftensangs-

tjeneste samt Bibellæsninger paa Landliggedage i Ugen. lalt blev der

holdt 33 gudstjenstlige Forsamlinger. Sogningen kan i Almindelighed

betegnes som god, flere Gange var Lokalerne overfyldte.

Fiskerbibliotheket i Stene havde 87 Laantagere med 281 Udlaan

— i Stamsund » 372 — » 902 —
— i Ure » 75 — » 321 —

I Anledning af, at Fiskerne i Stamsund den 24de Marts stormede

de ulovlige Udsalgssteder for 01 og Brændevin — hvoraf flere desuden

ogsaa mistænktes for usædelig Trafik — og ødelagde de forefundne Drikke-

varer, bemærker Stiftskapellanen, at den nuværende Lovgivning vistnok
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lidet magter at hænmie det ulovlige Udsalgsvæsen og at det var i Følelsen

heraf at den hos Fiskerne værende stærke Opinion skabte sig Udtryk i

den lovstridige og beklagelige E^orm.

Fiskerskolen i Stamsund blev ivinter holdt af Lærer K. K. Gjelle

af Alstahong tra Iste Februar til 15de April. Han overtog ogsaa Be-

styrelsen af Fiskerbibliotheket og førte Tilsyn med Læseværelset. Fisker-

skolen harde god Sogning i den første Tid, men efter større Flytning

østover i Begyndelsen af Marts kom den senere ikke i rigtig Gjænge.

Den søgtes ialt af 25 ukonfirmerede og 62 konfumerede Elever. Under-

visningstiden var fra 8'/:- Formiddag til IV2 Eftermiddag og fra 6 til

8 "2 Aften. Om Formiddagen anlagdes Undervisningen nærmest for

Ukonfirmerede, men der var Adgang ogsaa for Voksne til at deltage.

Aftenskolen anlagdes udelukkende for Voksne. Undervisningsfag var

Norsk, Regning og flerstemmig Sang. Gjennemsnitligt Antal Skolesøgende

var 12 ukonfirmerede og 15 konfirmerede pr. Dag.

Fiskerbibliotheket blev godt benyttet. Der var 372 Laantagere

med 902 Udlaan.

I Bedehuset blev der af Læreren og andre Lægmænd oftere holdt

Møder om Guds Ord. Besøget var som Regel godt, saa at Bedehuset

ikke sjelden viste sig for lidet, uagtet der ved Opforelse af Galleri ivinter

var skaffet Plads for omkring et Par Hundrede mere end tidligere.

Lærer A. Olsen af Rødø var af Tromsø Biskop anvist Virkekreds

paa Strækningen fra Nufsfjord vestover med fast Station i Reine, hvor-

fra han foretog Reiser til Værene Aa, Sorvaagen, Moskenæs, Sund, Næs-

land og Nufsfjord. Han holdt ialt 40 Bibellæsninger, hvoraf 13 i Reine

Kirke, 6 i Moskenæs Kii^ke, 5 i Sund og de øvrige paa forskjellige

Steder inden Distriktet Naar han var tilstede i Reine, holdtes omtrent

daglig Andagt for de Syge paa Sygehuset.

Provst Landmark besøgte oftere Værene, hvor Emissærerne Mads
Alfsen, Rasmussen og Dybdahl ogsaa til forskjellige Tider holdt Opbyg-

gelser.

Lærer Olsen udtaler sin Glæde over, at Fiskerne mødte talrigt frem

for at høre Guds Ord samt med den Fred og Stilhed, der herskede alle-

vegne. Disse gode Forholde tilskrev han den Omstændighed, at Vær-
eierne ikke bortleier Hus til ligefrem Restaurationsvirksomhed, og jeg

maa give ham min Tilslutning, naar han udtaler Ønsket om, at det gode

Exempel i saa Henseende maatte blive etterfulgt i samtlige Lofotens

Fiskevær.

Om Fiskerskoler og om Benyttelsen af Fiskerbibliothekerne vesten-

for Ure har jeg ingen ]\Ieddelelse faaet for sidste Vinter. Hans Hoi-

ærværdighed Biskop Bockman opholdt sig i Lofoten fra 21de Februar til

6te April, i hvilken Tid han holdt dels Høimessegudstjenestc, dels Bibel-

læsninger i forskjellige Vær saavel i Øst- som Vestlofoten. Biskopen

afholdt ogsaa i Kabelvaag og Stamsund Møde med Fiskerne for at faa

I
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deres Udtalelser og i Tilfælde Tilslutning til Resolution om Forholds-

regler til Bekjæmpelse af ulovligt Salg af berusende Drikke i Lotot-

værene, ligesom saadanne Møder paa Foranledning af ham flere Steder

ogsaa blev afholdt af Presterne. Overalt havde Eesolutionen — der i

alt Væsentligt sluttede sig til de i min Skrivelse af 13de Marts- 1894 til

Nordlands Amtmand foreslaaede Foranstaltninger -- der delvis ogsaa er

paapegede i mine Beretninger om Lofotfisket 1894 — til Indskrænkning

af de heromhandlede Lovovertrædelser ved de store Fiskerier og ved

Markederne i Nordland, vistnok stor Tilslutning.

gf. Telegrafvæsenet.

Personalet ved Telegrafstationerne i Lofoten blev ivinter forstærket

med 33 Tjenestgjørende, der blev fordelte paa 18 faste og 1 Feltstation.

Ved Lødingen Station blev Betjeningen under Fisket forstærket med 7

Tjenestgjørende. Af de 18 faste Lofotstationer holdtes de 12 aabne hele

Aaret, 7 som Telegraf- og 5 som Telefonstationer.

Stationerne Ørsvaag, Hopen, Ure blev aabnede 6te, Vaterfjord og

Digermulen 15de og Feltstationen i Stene 23de Januar. Stationen i

Digermulen blev lukket 9de, i Vaterfjord 10de, Feltstationen i Stene

16de, Stationen i Ørsvaag 23de, i Hopen 26de April og i Ure 2den Mai,

medens Stationen i Sund ogsaa iaar vilde blive holdt i Virksomhed indtil

videre.

Tabel VIII, der ogsaa iaar velvilligen er mig tilstillet af Telegraf-

inspektør Lie, viser Antallet af de ved Lofotstationerne afsendte og mod-

tagne Telegrammer i Tidsrammet Januar—April d. A.
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Tab. Vni.
Fortegnelse

over Antallet af expederede Telegrammer ved Telegrafstationerne

i Lofoten under Vinterfisket i Aaret 1895.
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Tab. IX viser Telegrafkorrespondancen i de sidste 6 Aar

Tab. IX.
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h. Post- og Passagerbefordringen.

Efterat man nu liar faaet Hnrtigiiite 2 Gange om Ugen til Svolvær

— foruden de øvrige Postruter — maa rimelige Fordringer til Post- og

Passagerbefordringen derhen siges at være fuldt tilfredsstillende. Damp-
skibene i Hurtigruten indtraf næsten altid til bestemt Tid,, hvorved For-

sinkelse i de ovrige Postskibes Ruter blev mindre paaagtet. Lokalruten

i Lofoten blev ndfert af det Vesteraalske Selskabs Skibe «Hadsel* og

«Vaagan^>, hvoraf det sidstnævnte var for lidet og ubekvemt til at kunne

tilfredsstille Publikums berettigede Krav. Der hørtes ogsaa oftere Klage

over, at Lokalskibenes Afgang fra Svolvær blev formeget opholdt ved

stor Omlastning af Fragtgods.

i. Havnevæsenet,

Efter de i Havnevæsenet indhentede Oplysninger er der isommer

paabegyndt Udgravning af Revet i Reine, hvilket Arbeide muligens vil

være færdigt næste Sommer. Da vil antagelig ogsaa Opmudring af

Rækøkilen og Østervaagen paabegyndes, saaledes at disse vigtige Arbeider

i en forholdsvis nær Fremtid kan paaregnes udførte. Dette vil for-

mentlig ogsaa blive Tilfældet med flere mindre Arbeider i enkelte andre

Lofotvær.

Et Andragende fra Væreieren og endel Skippere om Borttagelse af

nogle store Stene i Balstads indre Havn blev ivinter af mig anbefalet

og oversendt Havnedirektøren.

k. Fyr- og Mærkevæsenet.

I Ski-ivelser til Fyrdirektøren, henholdsvis af 29de Januar og 22de

April, har jeg indberettet, at Støtten paa Teistboen i Bålstad var ned-

brukket af Soen, og at en Fortøiningsring paa Skjæret «lille Bonden» i

Bålstad var forrustet. Formentlig er disse Mangler afhjulpne — paa

Teistboen blev der hurtigt, antagelig kun midlertidig, anbragt Bøie —
ligesom jeg har modtaget Meddelelse om, at de tidligere omskrevne For-

tøiningsringe samt ogsaa Mærke paa «Grautdallen» ved Moskenæs an-

tages at ville blive anbragt i indeværende Aar, saafremt Arbeidsstyrken

rækker saa langt. En Støtte paa det ved Hoivand overflydte Skjær, der

ligger i Indløbet til Dybfjorden — mellem Reine og Moskenæs — ansees

ønskelig.
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Fyrdirektøren har og-saa oplyst, at Forstærkning og- hensig-tsmæssig

Skjærmning- af Svinø Fyr er opført i hans Budgetforslag, dog ikke som

et Arbeide, der først bør komme til Udførelse.

Et Andragende om Fyr nden fast Tilsyn for Aa har jeg paategnet

min Anbefaling, og jeg maa fremdeles fremholde Ønskeligheden af saa-

(lanne Fyres Anbringelse ved Kabelvaag og i Gimsøstrømmen.

Særlig af Hensyn til den store Post- og Passagerbefordring med

Dampskibene i Hurtigrnten maa jeg anbefale, at Indseilingsfyret til

Svolvær gives større Lysstyrke, da den nuværende ikke er tilstrækkelig

til at slaa igjennem netop under de Omstændigbeder — Mørke med Regn

eller Snetykke — da Fyret mest tiltrænges.

IL Fiskerne vedkommende.

a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden
Opsynsdistriktet.

Da Opsynet den 16de Januar traadte i Virksomhed var der an-

kommen endel Fiskere til Henningsvær og flere af Vestlofotværene. De
fleste Baade hørte imidlertid hjemme i Lofoten, og da de gjorte Provesæt

havde givet lidet Udbytte, var der kun faa, som havde begyndt at drive

i Søen Det rolige og gode V'5ir, der havde været fremherskende lige

fra Nytaar, og som fremdeles vedvarede, bragte i de nærmest paafølgende

Dage adskillige fremmede Fiskere til de forannævnte Vær, og henimod

Maanedens Slutning begyndte der ogsaa at indflnde sig endel Baade i

Værene østenfor. Da Veir- og Vindforholdene fremdeles i den første

Halvdel af Februar var gunstige for Fiskernes Fremkomst til Lofoten,

ankom der specielt i Dagene fra 4de til 9de Februar en hel Del Baade

saavel sønden- som nordenfra. Paa Grund af de senere Aars mislykkede

Fiske i de østligere Vær søgte mange — selv Indbyggere i Østnæs-

fjorden — strax vestover, og det var først efter Midten af Maaneden, da

det første Fiskeindsig var formærket paa Holen, at der samledes noget

større Baadantal i Svolvær og de omliggende Vær. Lnidlertid ved-

varede Tilstrømningen fremdeles til de vestligere Vær og ved Maanedens

Slutning var Størstedelen af det vanlige Belæg der fremkommen. Da
man i de første Dage af Marts begyndte at tiske meget godt paa Liner

for Svolvær, øgedes Baadantallet her hurtigt, dels ved direkte Ankomst
fra Hjemstederne, dels ved Tilflytning fra Henningsvær, dels fra de

fleste af Vestlofotens Fiskevær. I Brettesnæs og Raftsundet slog adskil-
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lige Fiskere sig ned i de sidste Dage af Februar, men da Fisket her

ikke blev af større Bet3^dning\ flyttede de fleste den 6te Marts til Svolvær

og Østnæsfj orden. Samtidig foregik der ikke liden Flytning til Fjorden,

endog fra Svolvær, saaledes at der tilsidst samledes over 2000 Baade,

men Fisket blev ikke som paaregnet, og omkring 20de Marts fraflyttede

de fleste Baade for at fortsætte Fisket, hovedsagelig i Henningsvær eller

Yestlofoten. Endel Nordlændinger tog til Svolvær for der at drive Søen

endnu i nogle Dage.

Henimod Midten af Marts Maaned kom der ivinter ikke sai ganske

faa Baade til Lofoten, dels Fiskere, som søgte did efter mislykket Fiske,

dels i Helgelandsværene eller endog ved Haugesundskanten, dels saa-

danne, som oprindelig ikke liavde tænkt sig til Lofoten, men som ved

Etterretninger om godt Fiske isaahenseende forandrede sin Bestemmelse.

Til Ørsvaag, Ørsnæs og Hopen, hvor usædvanlig mange Fiskere fra

Stegen og Hammerø tidlig indfandt sig, begyndte der i de sidste Dage

af Februar og første Dage af Marts Tilflytning fra Skraaven, mest

Dybsagnbaade.

I Ugen mellem 3die og 9de Marts flyttede Størstedelen af Distrik-

tets Garnbaade til Østnæsfj orden, men da Fisket der slog feil for dem,

vendte de omkring 20de Marts tilbage. Samtidig foi-øgedes Baadantallet

ved Tilflytning af Linebaade vestenfra, som var bestemte til Østnæs-

fjorden, men som nu foretrak at slaa sig til Ro hovedsagelig i Hopen og

Kalle, hvor de blev liggende lige til Fiskets Slutning. Under Fiske- i

Østnæsfjorden søgte endel Garnbaade fra Henningsvær og Stamsund der-

hen, men samtidig kom der Linebaade tilflyttende vestenfra til de samme

Vær, saa nogen større Nedgang i Belæg fandt ikke Sted.

Fra Mortsund og Brandsholmen flyttede i Marts Maaned endel

Baade østover, men vendte snart tilbage. Størsteparten af de Baade,

der fra Vestlofoten var flyttede østover, vendte i Slutningen af Marts og

Begyndelsen af April tilbage til sine tidligere Vær, men nogen større

Tilflytning af tremmede Baade fandt ivinter ikke Sted til de vestligste

Yær, hvilket jo saa ofte ellers har været Tilfældet. Aarsagen hertil var

vistnok den, at dels var Veiret i den første Halvdel af April temmelig

uroligt, dels fiskedes der noget paa Liner overalt, saa mange fandt det

ikke lønnende at foretage den tidsspildende Flytning, saameget mere

som Agn var kostbart og tildels vanskeligt at opdrive.

I de østligste Vær begyndte Nordlændingerne at gjøre sig færdige

til Hjemreise i de sidste Dage af Marts og første Dage af April, men

Vindforholdene opholdt dem i længere Tid, saa de fleste maatte tåge

Dampskibsslæbning for at komme afsted.

Efterhaanden aftog nu Fisket, især for Garamændene, hvoraf dog

saamange, som kunde skaffe sig passende Baade, allerede tidlig i Fisket

var begyndt med Garnbrug. De fleste af dem sluttede Fisket inden

Skjærthorsdag, dr-r indtraf den Ilte April, og ved denne Tid var ogsaa
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Størstedelen af Nordlændingerne enten hjemreiste eller de forberedede

sig til at forlade Lofoten.

Endnii den 20de April var der gjenliggende ikke saa ganske faa

Baade i de fleste Vær, men efter den Tid ophøite Fisket mere og mere,

hvorfor de fremmede Fiskere sluttede og begave sig hjemover, saa snart

de dertil fandt Anledning. Hjemfolket fortsatte vel endnu nogle Dage,

især i de vestligste Vær, men ogsaa der kunde Fisket betragtes som af-

sluttet, da Opsynet hævedes Lørdag den 27de April.

Efterstaaende Tab. XI viser Baadantallet samt dets procentvise

Størrelse ved Begyndelsen og ved Midten af hver Maaned i de sidste

5 Aar.

Tab. XI.
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Tab. XII.

Ugen, som

endte.
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Som man af Tabellen vil se, var Antallet af Fiskere i Lofoten ivinter

meg-et stort, ja større end det kan sees at have været siden den nuværende

Lotbtlov traadte i Kraft. Aarsagen hertil var selvfølgelig det gode Fiske,

.^oin lokkede Folk, der ikke havde tænkt sig til Lofoten ivinter, til

alligevel at reise did. Som før nævnt indfandt der sig ogsaa endel af de

Fiskere fra Helgeland, som havde deltaget i det mislykkede Fiske om-

kiing flaugesundskanten, men deres Antal var neppe betydeHgt, og de fleste

kom vistnok forsent til egentlig at kunne høste nogen større Fordel af

det gode Lofotfiske.

Trods det store Antal Fiskere hørtes der ivinter forholdsvis faa

Klager over Uorden paa Søen, der var Fisk at faa for Alle, saa den ene

fik liden Anledning til at misunde den anden, og Veiret var som oftest

godt. Under saadanne Forholde viser det sig altid, at Klagerne over

Uorden paa Søen er færrest.

Baadmandskabernes gjennemsnitlige Styrke har været:

1895 pr. Garnbaad 5.84, pr. Linebaad 4.09, pr. Dybsagnbaad 3.07

— 3.12

— 3.08

— 3.17

— 3.00

1894 »
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Han ankom sent til Lofoten, og da Maskinen ikke altid var i fuld Orden,

fik man ikke Anledning til at hoste den fornødne Erfaring for Nj^tten af

saadanne Motorers Anvendelse i Garnbaade. Snedseilsbaadenes Antal

var fremdeles tiltagende.
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Tab. XVI viser Forholdet rnellem Brugen af de forskjellige Fiske-

redskaber i de sidste 10 Aar.

Tab. XVI.

Aar.
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Leiekarle.

Sidste Rubrik i Tab. XIII viser Antallet af Leiekarle fra de for-

skjellige Prestegjæld. Nedenstaaende Tabel XVIII angiver Antallet fra

de forskjellige Fogderier eller Amter i de sidste 5 Aar samt det procent-

vise Antal af Distriktets Lofotfiskere.

Tab. xyni.



III. Fiskeværene vedkommende.

Efterfølgende Tabel XIX viser Antallet af de i de forskjellige Vær

den 16de Marts antegnede Fiskere samt disses Fordeling ved de for-

skjellige Brug.

Tab. XIX.
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Tab. XX viser, hvormange Fiskere, der i de sidste 5 Aar har tåget

Nummer i de forskjellige Vær, samt til hvormange, der i disse omtrent

er Husrum.

Tab. XX.

M æ r k e d i s t r i k t.

Antal Fiskere tåget Nummer.

CO S c«
00 t< — 1891
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Om Rorbodernes Antal m. m. henvises til Tab. XXII.

Tab. XXII.
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Det rigelige Snefald, der ogsaa ivinter jevnlig fandt Sted, bevirkede,

at Renlighedsforlioldeue ialfald tilsyneladende var noksaa gode. Heldigvis

blev Sneen liggende næsten lige indtil Fiskets Afslntning, men da der i

de sidste Dage af April indtraadte Mildveir med Regn og Taage, blev

Stanken af Affald og specielt af Fiskehoveder og Rygge heist generende.

Saalænge Snndhedsforskrifterne tillader, at Hoveder og Rygge kan hen-

ligge hvorsomhelst i Fiskeværene, dels til Tørring, dels til direkte Gjød-

ning lige indtil Marts Maaneds Udgang, kan der omtrent ikke blive Tale

om Renlighed i dette Ords almindelige Betydning. At bortskaffe det

halvraadne Produkt bliver da næsten en TJmulighed og kan heller ikke

forlanges, naar det er jernet kun 30 Meter fra Vaaningshus. Langs

Veie og paa de Fiskeværet nærliggende Marker og Fjeldknause kan

disse ildelugtende Sager saaledes henligge uantastede, saalænge Eieren

behager, og Enhver vil kunne forståa, at det bliver meget ubehageligt

og neppe sundt at skulle færdes i saadanne Omgivelser. Naar Fiskerne

hele Vinteren maa flnde sig heri, kan man igrunden ikke undre sig saa

meget over, at de ikke paaagter tilstrækkeligt det Affald, som henslænges

udenfor deres egne Rorboder. Jeg tror, at for Opnaaelsen af Renlighed

i Fiskeværene, maa Sundhedskommissionerne faa istandbragt approberede

Sundhedsforskrifter, der mod høi Mulkt forbyder under Lofotfisket at

lade henligge eller at ophænge Fiskehoveder og Rygge for længere Tid

end 24 Timer paa kortere Afstand end 200 Meter fra beboet Hus eller

fra befærdet Vei.

For Buksnæs Herred skal nye Sundhedsforskrifter være udarbeidede

og vedtagne, uden at jeg endnu har havt Anledning til at se dem.

Sundhedskommissionen i Vaagen søgte ivinter at henvise Trafiken med
Fiskehoveder og Rygge til særskilte, udenfor den almindelige Færdsel belig-

gende Steder, samt at tvinge Samlere af Raastof til inden en passende

Frist at bortskaffe fra Kaier og andre Oplagssteder sine Ansamlinger

deraf. Opsynspersoualet var tilstede ved Sundhedskommissionens første

Forhandlinger i denne Henseende, og paasaa — saavidt muligt — i den

korte Tid, der var tilbage af Fisketiden, at de af Sundhedskommissionen

fattede Bestemmelser blev overholdte.

Paa de fleste Steder lader Renlighedsforholdene gjennemgaaende

endnu meget tilbage at ønske. Det skal dog medgives, at Fiskerne —
særlig fra Salten, Helgeland, Namdalen og sydligere Distrikter — mere
og mere soger at gjennemføre Renlighed, saavel i som udenfor sine Ror-

boder, og dei' tør vel næres Haab om, at Efteruolerne snart vil indse det

for Helbreden gavnlige af isaahenseende at følge det gode Exempel.

Priveter har i flere Vær vundet ikke ganske lidet Indpas, hvorved
et stort Skridt fremad til det Bedre synes at være gjort; men det er af

Vigtighed, at de anbringes paa for Renlighedens Opnaaelse hensigts-

mæssige Steder, eller paa en for denne tjenlig Maade, noget som desværre
ikke altid iaortta^es.
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I Stamsund har Fiskerne endnu Vanskelighed ved at kanne skaffe

sig det fornødne Mad- og Drikkevand. En Vandbeholder i den øvre

Del af Været (Bagervigen) synes paakrævet, da den ene, som nu haves

i den anden Ende af Været, ikke er tilstrækkelig til den i Fisketiden

store Befolknings Behov.

Fra noget andet Vær hørtes der ivinter ikke Klage over Vand-

mangel.

Nedenstaaende Tab. XXIII oplyser om det procentvise Forhold

mellem Belægget i de anførte Værgrupper og det i disse opfiskede Parti.

Tab. XXIII.



162

l-t

X
M

TS
CO

fl

T3

O

^



— 163 —

Mi—idCaoOi—liOOJl^CJ-"* I—ieOOO(MCOCC)(M-^Tt<i-<t-ICOl^uOl-(?5a5t~COi—ir-i

rtl
I
lO

I
iC r-

I

«s 00 lO co

I 12

I I

05 03 05 0-^
t^ I-l I-l

I

lO Tj< lO
I

I I I I l>0 I

I

co
,

I

O
j

I i I I I I I I I

UD I-l T-i lO CD 1 Tji
I

I

;D co I-l co t-i I I—I I I

I I 1 12 I I

:S I I I-" 1 1
I

00 t^ to co 00

I co I

VO »C lO co o
c^ lO CM co^ I-l

I I

co co IM co

I I II I

I I I I I

I I I I

lO co
I
1*

1 i 1^ I ^ I

I 12 I I I
111111^1112

I

^
I I I 1

'^
I I I I I

I I I I II

J-^IIIIIISIIIII^I
CM CD lO CD
co i^- co co s i I

li I I

2'
I I

^ lO co co

COTtlcDt^CM-^(MCOOt~-
i-iCM-tji-^cooooo^^ i^ * rt I-l



— 164 -

namniBSitx
OOOJMi—leOCROOOOfMæævO-^aiJOOCOOl .—11—1

•BV

•sæuasisopi

•pung

•pio^sjnK

I I

C^ I
»C *!

1 I

>0 lO ca
I
lO lO >—

I

•p^^:^SIBa

•caxoqspuBJa
So puns;joj,\[

(N eO 'ti -^ O »0 O»
I

to 1 lO
I
>o

ajQ IS I

•ana^g

•punsoiTJ^g
Jr-

I
00 1

I
iM — 00

r-i
I 05 I 1 CO lO t^

•8naaoåiAia5[5{OJig |g I I II II I I I I I I I
I

I

uæAsSanraajj
o 00 lo o I-l

(M 00 00 1—1

1-1 CM O
I

00 »o

•ans3 So uadoji

•sæusjø

•Sbbasiø

•uaSBBAJO^g

•SBBAxaq'B3

a3BA{OAg

I 12

Oi co CC lO
Ttl -^ CD <*<

,-1 1*1 50 co T-i <-i

• aapao fjsæa^sø

•uaA'BBa3ig

•sænsa^!jaja

•!^apuns^jBjy

TS
1—

I

O)

'SB
a>

Si

Ph

<»

•I—

<

Oi -^ (O ^

'^<« oa ±; '2^ a..^



IV. Fartøierne vedkommende.

a. Ankomst og Afreise samt Flytninger inden
Opsynsdistriktet.

Tab. XXV viser Antallet af Kjøbefartøier ved hver Uges Slutning

i de forskjellige Opsynsdistrikter. Tallene i næstsidste Riibrik over
Delestregen betegner Fartøier østenfor, under Delestregen vestenfor
og efter den i Henningsvær.

Tab. XXV.
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Som sædvanlig var det først omki-ing Midten af Februar Maaned,

at noget større Antal af Kjøbefartøier indfandt sig. Efter det mislykkede

Sildefiske var endel Kjøbefartøier oplagte i Svolvær, men Besætningerne

indtraf først en Tid efter, at Fisket var begyndt. Særlig i sidste Halvdel

af Februar ankom der mange Kjøbefartøiei-, og i de første Dage af Marts

vai' Størstedelen af dem fremkomne, hvoraf ikke saa ganske faa til

Brettesuæs og Raftsundet.

I Midten af Maaneden strømmede der en hel Del Fartoier ogsaa fra

Vestlofoten til Østnæsfjorden, men da Fisket der ikke slog til efter For-

ventning, spredtes de snart om liovedsagelig i Østlofotens Fiskevær. Her

fik de fleste Last, og det var forholdsvis faa Kjøbefartøier, som maatte

søge til de vestligste Yær for at faa den kompletteret.

Antallet af Kjøbefartøier ved hver halve Maaned i de sidste 7 Aar

vil sees af Tabel XXVI.

Tab. XXVI.

n. r 1
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Tab. XXVII.

Fortegnelse

over Kjøbefartøier og Bygdefarsjægter, optegnede i Lofoten

den 16de Marts 1895.
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Tab. XXVin.

By.
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Tab. XXX.
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b. Handel.

Tab. XXXII giver en Oversigt over Handelen fra Kjebefartøierne

i Opsynsdistriktet udenfor Indkjøbet af Fiskevarer.

Tab.



v. Andre Næringsdrivende.

Antallet af andre fremmede Næring-sdrivende, der iaar søgte til de

forskjellige Fiskevær, er opført i Tab. XXXIII.

Tab. XXXIII.
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Tab. XXXIV.

Haandtering.
Antal fremmede Næring-sdriveiide.

1890 1891 1892 1893 1894 1895

Handlende
Uhrraagere
Guid- og Sølvarbeidere
Andre Haandværkere
Fotografer
Arbeidere
Flækkere
Hovedkjøbere
Spiseværter
Musikanter
Kunstnere
Gravører
Betjente og Tjenere
Kvaksalvere
Leverkjøbere
Fiskekjøbere
Tranbrændere
Uden fast Arbeide

lalt

252
21

2

69
19

321

58
307
31

14
13
4

170

265
23
1

73

13

312
65

221

27
10

12

4

187

j

343
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Uagtet der indfandt sig saamange Handlende, og flere af de saa-

kaldte Kasseliaudlere, der væsentlig driver Forretning med færdige

Klæder og Skotøi, først kom til Lofoten i de første Dage af Marts, gjorde

de nok omtrent alle meget gode Forretninger, særlig i Østlofoten. Fra

Bergens Stift ankom der ivinter 32 Skjælliandlere, der alle tog Hoved-

station i Svolvær, hvortil de medbragte omtrent 4800 Dunke saltet Skjæl.

Disse, der for en stor Del sendtes til de forskjellige Lofotvær, blev ud-

solgt til ret gode Priser.

Tabel XXXVI angiver de Steder, hvor livlig Handel med spiri-

tuøse Drikke foregik i Opsynsdistriktet, samt Rettighedernes Antal.

Tab. XXXVI.



VI. Veiret.

a. Landliggedage.

Det Antal Dage, regnede fra og med 16de Januar til og med 27de

April, inkl. Søn- og Helligdage, livorpaa Veiret tildels eller ganske hin-

drede Redskabstrækning, flndes anført i Tab. XXXVII.

Tab. XXXVII.

Maaned.
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Vær end for det andet, og paa dettes Afstand fra Fiskepladsen. Fiskets

Beskaffenlied øver ogsaa sin Indflydelse i lieromliandlede Henseende.

Landlig-gedagenes Antal varierer derfor ikke saa ganske lidet selv for

Vær, der er beliggende i hinandens Nærhed. I Februar og April indtraf

de fleste Landliggedage, livorimod Veiret i hele Marts Maaued, altsaa

netop i den bedste Fisketid, sjelden hindrede Bedriften i nævneværdig

Grad. Østlige og nordøstlige Vinde var de fremherskende, med klar

Himmel og Frost, nordvestlige og vestlige med Sne hørte dog heller ikke

til Sjeldenhederne, hvilket derimod var Tilfældet med sydlige Vinde og

Regn. Naar undtages Søndag den 17de Marts, da Nordvesten med Sne-

tykke tildels var voldsom, havde man ivinter ikke nogen egentlig Storm,

dog blæste det temmelig stærkt ogsaa den 29de Januar, 25de Februar

og 13de April. — Paa Strækningen fra Stamsund til Bålstad og for

Reine var der forholdsvis mange Landliggedage, hvorimod det modsatte

var Tilfældet for Sørvaagens Vedkommende.

Til Sammenligning med tidligere Aar indtages Tab. XXXVII a.

Tab. XXXVII a.

Aar.
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Tab. XXXVII b viser Trækuingsdagenes Antal i de forskjellige Vær.

Tab. XXXVII b.

Fiskevær.

Antal Træknlngsdage fra '7i— ^'A (102 Dage).

Januar. Februar. Marts. April. Talt Sum.

16

11^

101
3

12^
2

61
5

111
5

6^

10

19f

202

15

26

25

15!

16^

Skraaven

Svolvær

Vaagene

Ørsvaag—Hopen ....
Henningsvær

Stamsund—Ure ....
Bålstad

Nufsfjord—Sund ....
Reine

Sørvaagen

Anm. Over Stregen betegner hele, under Stregen delvise Træknlngsdage.

18

17^

15^

16
4̂

20^
6

15A
7

2412
14

14

12

18

7

24f

25=^

22|

21»

26?

1911
6

2615
7

13^

6

-,11

16f

1555
5

21?
4

1811
7

2411
10

= 71

= 66

1 = 63

g = 66

51

20

50

16

^ = 69
14

^ = 62
19

1Z = 62
15

^1 = 19
16

?1 = 58
24

1? = 85
36

Søveirsdagenes Antal om Maaneden fra 16de Januar indtil Fiskets

Afslutniug åndes for de sidste 5 Aar anført i Tabel XXXVIII.

Tab. XXXVm.
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b. Forlis.

Af nedenstaaende Tabel vil sees, at der ivinter indtraf 16 Baad-

forlis under Lofotfisket. I Betragtning- af det gode Veir skulde man
kunne have ventet et mindre Antal, specielt da den mørke og som Regel

stormfuldeste Tid hengik noksaa heldig, men desværre krævede April

altfor mange Menneskeliv. Ogsaa iaar blev Paaskeaften - den 13de

April — isaahenseende en Mærkedag. Da Uveiret — Sydvestkuling med
Sne og Slud — pludselig bred los om Morgenen, var Fiskerne allerede

komne tildels langt paa Soen, og det er vel muligt, at mange paa G-rund

af forudgaaende Godveir med heldig Fangst havde vel lidet Ballast i

sine Baade.

Forlis af Baade eller Fartøier paa Reisen til eller fra Lofoten vides

ikke indtrufne.

Ivinter havde Redningsskøiten • «Liv» Hovedstation i Henningsvær

og Redningsskøiten «Bergen» i Bålstad. Desuden havde Fisker Eduard

Johannesen Meisfjord af Alstahoiig faaet overladt af Redningsselskabet

en Garnbaad, der var forsynet med Petroleumsmotor, mod at den paa

samme Tid, som den blev benyttet til G-arnflske, ogsaa skulde gjøre Tje-

neste som Redningsbaad. Da Maskinen oftere var i Uorden, fik man
neppe tilsti-ækkelig Erfaring til at kunne bedømme saadanne Baades

Brugbarhed for det dobbelte Øiemed — Til at bjerge Menneskeliv fik

Redningsskøiterne ikke Anledning, men de var til stor Betryggelse for

Fiskerne, der omfatter Redningssagen med Interesse og Sympathi, hvor-

for flere skal have tegnet sig som Medlemmer af Selskabet, dog neppe i

saadant Antal, som Sagen fortjener.

Tabel XXXIX viser Tid og Sted for de aarlige Baadforlis fra 1886.

Tab. XXXIX.
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Tabel XL viser Anledniiig-en til og Antallet af Omkomne ved

Forlis og andre Ulykkesliændelser under Lofotflskeriet i de sidste 10 Aar.

Tab. XL.

Aar

Baadforlis.

Anledning.

^2

H

Tilregnelighed

§'2

Antal

Forliste

d

Ti v

fl :;3

Omkomne.

75 O

-So"

1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
3 895

14

31

18

13

8

36
7

13

16

15

2
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c. Luftens Temperatur.

Da Yiuden mest holdt sig- paa Nordkanten med ret hyppige Sne-

fald, var Temperaturen temmelig lav lige indtil April Maaneds Begyn-

delse. Efter den Tid kom der vel lidt Varme i Lutten, men denne holdt

sig desuagtet skarp, vel nærmest paa Grund af Snemængden og det som

oftest urolige Veir.

Gjennemsnitstemperaturen for hver Uge vil sees af Tab. XLII.

Tab. XLII.
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Efterfølgende Tabel XLIII udviser Middeltemperaturen ved Mid-

dagrstid i Svolvær de sidste 5 Aar.

Tab. XLIII.



VIL Fisket vedkommende.

a. Fiskets Gang.

Hovedtrækkene i Lofotfiskets Gang var ivinter følgende: Forinden

Opsynet i Midten af Januar Maaned traadte i Virksomhed, var der under

gunstige Veirforliolde som sædvanlig foretaget endel Prøvesæt for for-

skjellige Vær, saavel i Øst- som Vestlofoten. Ingen af dem gav imid-

lertid noget opmuntrende Resultat, livoraf man tør formode, at Skreien i

nogen støri-e Mængde ivinter ikke s^øgte saa tidlig under Land, som Til-

fældet har været de nærmest foregaaende Aar. Efterhaanden som der

kom flere Fiskere til Værene, blev Sætning af Redskaber lidt mere

almindelig, men da Udbyttet vedblev at være meget smaat, og man saa

sig nødt til at spare paa Agn, var der mange, som i længere Tid fandt

det fordelagtigst ikke at drive Soen. Selv i Begyndelsen af Februar var

der forholdsvis liden Sætning, og fra den 5te af blev Veirforholdene

mindre gunstige, hvilket bevirkede, at der i det hele tåget blev lidet op-

flsket. Imidlertid fik man, naar Redskaberne blev trukne, i Vestlofoten

som Regel en noksaa god Fangst, og fra Midten af Maaneden, da ogsaa

Veiret bedredes, mærkedes nye Indsig af Skrei saagodtsom over hele

Lofoten. Den holdt sig dog for de fleste Vær endnu temmelig langt fra

Land og var specielt for Værene østenfor Vaagen meget urolig, saaledes

at hvor man den ene Dag fik rimelig Fangst, kunde man den næste

blive omtrent fri for Fisk; særlig var dette Tilfældet i Raftsundet og

Østnæsfjorden. Lordag den 23de Februar fiskedes der saaledes meget

godt og tildels rigt paa Dagliner i Raftsundet paa Krøkebærhølen, men
allerede Mandag den 25de var Fisket smaat, og den 27de mente man, at

Skreien igjen var segen ud af Sundet. Den 28de fik imidlertid Dagline-

baadene igjen Last, og Fisket holdt sig meg(^t godt nogle Dage, men allerede

den Gte Marts var det forbi. Omtrent ligedan var Forholdet ved Brettes-

næs. I de sidste Dage af Februar var dog Linefisket meget godt paa

hele Strækningen fra Reine østover til Ørsvaag, og fra Marts Maaneds
Begyndelse var dette Fiske jevnt godt over hele Lofoten fra Skraaven

—

Svolvær vestover. Garnfi.^ket, der indtil denne Tid havde været yderst
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sraaat overalt, blev fra 5te Marts meget godt, enkeltvis rigt for Værene

Skraaven, Svolvær, Vaagene, Hopen og Kalle. Paa samme Tid foregik

der et tildels rigt Daglinefiske for de samme Vær samt i Østnæsfjorden.

Begunstiget af særdeles heldige Veirforholde blev der paa Natliner fisket

særdeles godt, tildels rigt for de fleste Vær indtil Maanedens Udgang, ja

fra Hopen vestover endog indtil Midten af Apiil Maaned. Garnfisket

var mere ujevnt, men ogsaa dette Brug gjorde som Regel ret god Fangst

i Østlofoten, særlig paa Strækningen fra Kabelvaag til Hopen—Kalle
indtil henimod Slutningen af Marts. Efter den Tid blev det mere ujevnt,

men god, tildels rig Fangst hørte ikke saa ganske til Sjeldeuhederne,

selv nogle Dage udi April. Det samme var ogsaa Tilfældet for Dagline-

fiskets Vedkommende, men i Østnæsfjorden og ved Svolvær begyndte det

dog at attage stærkt allerede omkring Midten af Marts Maaned. I

April var, som nævnt, Veiret uroligt og meget til Hinder for Fiskeriet,

men naar Natliner blev trukne, fremgik det klarligen, at der ikke var

lidet Fisk endnu tilstede saagodtsom langs hele Lototen indtil omkring

Midten af Maaneden. Efter den Tid kunde man mæike, at den stadig

seg vestover, hvorfor Fisket efterhaanden ophørte for de østligere Vær,

hvor imidlertid mange Fiskere paa Grund af Modvind blev opholdte i

længere Tid.

Omkring 20de April afsluttede de fleste fremmede Fiskere, daglig

mærkedes, at Skreien seg ud fra Land, hvorfor Fisket kunde ansees

fuldt afsluttet ogsaa i de vestligste Vær, da Opsynet traadte ud af Virk-

somhed Lørdag Aften den 27de April.

De nærmere Forholde i de enkelte Vær vil yderligere fremgaa al

det Følgende :

Raftsundet og Brettesnæs. Allerede de første Dage af Februar

formærkedes Skrei ved Brettesnæs, men først den 20de fik man nogenlunde

Fangst. Ogsaa længere inde i Raftsundet begyndte man paa den Tid

at faa Fisk, og det vårede ikke mange Dage, forinden man paa Krøkebær-

hølen ved Molgavlen og for Brettesnæs tog Last i Daglinebaadene.

Snart var imidlertid Fisken der segen bort, men den 28de fiskedes atter

meget godt paa Liner over hele Raftsundet, lige fra Troldfjorden til

Brettesnæs. En hel Del Baade og Fartøier strømmede da derhen, men
da Fisket inde i Sundet snart ophørte, flyttede de fleste den (3te Marts

til Østnæsfjorden og Svolvær. Fisket fra Brettesnæs—Guldvig holdt sig

dog nogenlunde godt hele Vinteren, endog for Garnbruget; men Fiskerne

havde liden Tiltro til, at Fisken vikle blive staaende der, hvorfor de

fleste — trods godt Fiske — flyttede til Østnæsfjorden, og Fisket for

Brettesnæs blev i det hele tåget lidet udnyttet.

Østnæsfjorden. I Januar Maaned var der liden eller ingen Udsigt

til Fiske i Fjorden, hvorfor adskillige Lidbyggere strax søgte til andre

Vær. Omkring Midten af Februar blev Udsigterne bedre, hvorfor endel

Baade tilflyttede, og nyankomne saavel Baade som Fartøier slog sig til
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Ko i Værene derinde, men Fisket aftog snart og den 21de blev Fjorden

igjen forladt af de fleste. Lige indtil 5te Marts var der fra nu af saa-

godtsom ikke Fiske i Fjorden, men da mærkede man Indsig, og strax

strommede der Fartoier og Baade til fra alle Kanter. Noget større

Garnfiske blev der ikke, men paa Dagliner fiskedes meget godt, tildels

rigt i Begyndelsen, bedst fra Fjordmnndingen ind forbi Vateroen, men
senere fra Smaaskjærene indover. Af lang Varighed blev dog heller ikke

dette Fiske; allerede den 13de aftog det betydeligt, og de nærmest paa-

følgende Dage gav kun et tarveligt Udbytte. Fiskerne begyndte derfor

efterhaanden at forlade Fjorden. Den 20de ophørte alt Garnbrug, og

selv paa Liner var Fangsten efter den Tid gjennemgaaende liden. Ved
Maanedens Udgang var Fisket derinde omtrent ganske ophørt. Den
Mening var ret almindelig, at der fra 7de til 12te Marts stod en ikke

liden Fisketyngde udfor Vatei-øen, men at Skreien allerede da igjen

begyndte at stryge ud af Fjorden. Skylden herfor skal isaafald neppe

ivinter — som saa ofte tidligere — kunne tilskrives stort Garnbrug eller

Notfiske. Det er vel heller ikke sandsynligt, at Fisken paa den Aarstid

seg ud af Fjorden saa kort Tid, efterat den var gaaet derind, rimeligere

er det formentlig at antage, at den saa nær Gydetiden stod stille og

ikke tog paa Agn, ligesom i Troldfjorden og i Østnæsfjorden 1890, da

man jo ogsaa troede, at Fisken var borte, men hvor man ved Hjælp af

Synkenot fik konstateret, at den var tilstede i rigelig Mængde, uden

hverken at gaa paa Garn eller at tåge i Agn. Flere udtalte ivinter

Ønsket om, at faa benytte Synkenot, ialfald som et enkelt videnskabeligt

Forsøg til Opklaring af heromhandlede Spørgsmaal, men hertil hjemlede

jo Loven ingen Adgang.

Skraaveu. Først den 28de Januar foregik den første Redskabs-

trækning med Fangst af 16 Skrei. Paa natstaaede Liner fik man 2den

Februar optil 80. Lige indtil den 19de vedblev Fisket at være meget

smaat, men den Dag fik man paa natstaaede saavel Garn som Liner

gjennemsnitlig 200 Fisk. Fra nu af var Fangsten som Regel ret god

ora end ujevn. Henimod Maanedens Slutning faldt det bedste Fiske paa

Østsiden, især opimod Brettesnæs, men efter 2den Marts var det meget

godt, oftere rigt paa alleslags Redskabcr, ogsaa paa den anden Side af

Øen, indtil den 23de. Endnu i nogen Tid holdt Fisket sig ret godt,

især paa Skraabakken; men det blev mere og mere ujevnt, og den 6te

April ophørte adskillige Baade at drive Søen. Det stadig aftagende

Fiske i Forbindelse med det urolige Veir bevirkede, at mange Baade
fra Hammerø og Stegen, som reiste hjem til Paaskehelgeu, ikke igjen

vendte tilbage. Den 20de April var Fisket omtrent ganske ophørt.

Svolvær. Liner blev første Gang trukne den 12te Januar, men
Fangsten var kun 28 Skrei, og nogle Dage senere blev den endnu mindre.

Fra 20de Januar, efter hvilken Tid Forsøg med Liner jevnlig faudt

Sted, var der saagodtsom frit for Fisk indtil 15de Februar. Nogle Line-
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baade fik da paa Hola alniindelig 100 Skrei, enkelte optil 300, og der

fiskedes nogle Dag-e ret godt paa Natliner. Garn, der blev trnkne første

Gang* den 18de, fik da ogsaa et nogenlnnde lønnende Udbytte, men

allerede den 21de blev Fisken borte, og der var Resten af Maaneden

saagodtsom ikke Fisk at faa. Den 2den Marts, da Veiret kun delvis

tillod Redskabstrækning, niærkede man, at Fisken igjen var kommen til-

stede. Mandag den 4de Marts blev Fangsten rig saavel paa Nat- som

Dagliner. Ogsaa paa Garn var den ret god, men blev aldrig egentlig

rig. Under de gunstigste Veirforholde foregik der fra nu af daglig et

storartet Linefiske langs hele Svolværsbakken, østover til Skjellingen,

saa at mange Baade maatte gjøre 2 Reiser om Dagen eller slæbe store

Fiskeslæger efter sig paa Land. Den paafolgende Uge — odie til 10de

Marts — faldt Fisket endnu tildels rigt paa Liner i de første Dage,

men i Slutningen af Ugen blev Fangsten mere ujevn, idet Fisketyngden

syntes at være trukken ind i Østnæsfjorden. Endnu indtil 23de Marts

var dog Linefisket nogenlunde godt, men efter den Tid aftog det hurtig,

og efter 10de April var der ikke længere nævneværdigt Fiske.

Linerne fiskede som Regel bedst paa 40—50 Favnes Dybde fra

Overfladen. Dybsagn blev lidet benyttet, da Daglinefiske ansaaes mere

lønnende.

44 Fartøier fik ivinter Last i Svolvær, foruden dem, der maatte

flytte til andre Vær for at komplettere den.

Vaageue. I Januar Maaned forefaldt der saagodtsom intet Fiske,

kun et Par Natlinebaade satte Redskaber og kunde faa fra 10—40 Fisk

pr. Baad.

Fra 4de Februar begyndte flere af dem at drive Søen ; endel Dybsagn-

mænd gjorde nogle Dage senere de første Forsøg, og den I7de blev

Garn første Gang trukne. Udbyttet var da og indtil 19de gjennem-

gaaende smaat paa alleslags Redskaber. Sidstnævnte Dato øgedes Gjennem-

snitsfangsten og var for Garn 150, for Natliner 200 og for Dybsagn 150.

Med lignende, for Dybsagn og særlig for Garn dog temmelig ujevnt Ud-

bytte, holdt Fisket sig indtil 2den Marts, da Fangsten i det hele tåget

tog betydeligt Opsving. Dagliner kom nu ogsaa i Brug, og paa alleslags

Redskaber fiskedes fra nu af gjennemgaaende godt lige indtil Maanedens

Slutning. Den 5te Marts maatte ansees som den bedste og jevneste

Fiskedag i hele Vinter, idet Fangsten for Garn, Natliner og Dagliner

gjennemsnitlig var 400 og for Dybsagn 300 Skrei. Det sidstnævnte

Redskab blev som Regel ikke benyttet alene, men i Forbindelse med
Dagliner, hvorved opnaaedes tildels meget godt Udbytte. Dette var for

Garnenes Vedkommende oftere ujevnt, hvorfor endel Garnmænd udrustede

sig med Liner og drev disse, dels alene eller samtidig med Garnene.

Ved April Maaneds Begyndelse aftog Fisket i høi Grad, og de fleste

fremmede Baade sluttede den 10de — Dagen før Skjærtorsdag. Efter

Paaske fortsattes Fisket kun af de i Distriktet hjemmehørende Fiskere
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og endel fremmede Natlinebaade, hvoraf de fleste neppe fortjente synderlig

mere end til Betaling af det kostbare Agn I de 4 Uger, fra 2den til

sote Marts, blev saagodtsom hele Fisket gjort for Vaagene ivinter.

Alene i Ugen fra 16de til 23de Marts opfiskedes der i Distriktet over

1 Million, og 86 lastede Fartoier afseilte ivinter derfra. Det maa dog

bemærkes, at mange af disse liavde indkjobt tildels en større Del af

Partiet i andre Vær.

Fisken holdt sig hovedsagelig paa Storvaag og Kabelvaagbakken. I

Marts JMaaned benyttedes som oftest 40—45 Favnes Overvandsfloit.

Ørsvaag, Ørsiiæs, Hopen og Kalle. Den 15de Januar blev der

første Gang trukket natstaaede Liner for Ørsnæs af 4 Baade, der fik fra

3 til 20 Skrei. Fangsten var ikke bedre hverken den I9de eller 23de,

da der ogsaa for Hopen blev trukket endel Natliner. Først den 2den

Februar mærkedes en Smule Bedring i Fisket, men det holdt sig gjen-

nemgaaende smaat indtil Midten af Maaneden. Natlineflsket tog da raskt

Opsving og holdt sig derefter stadig godt, tildels rigt, indtil omkring

Midten af April, da det aftog betydeligt, saameget mere som Veiret of-

tere hindrede ordentlig Drift. Fra Begyndelsen af Marts og til Fiskets

Slutning brugte omtrent Halvparten af Linebaadene Dagliner og fiskede

dermed som Regel vel saa godt som Natlinebaadene.

Omtrent hele Februar Maaned holdt Garnfisket sig smaat. Da
indtil fire Nætters overstaaede Garnlænker blev trukne den 8de Februar,

var Fangsten "20—500 Fisk, men allerede følgende Dag var den kun

0—60. Den 27de Februar foregik der pludselig stor Forandring, Garn-

mændene gjorde da tildels rig Fangst — optil 1700 Fisk — og fra nu

af holdt Garnfisket sig jevnt godt, om end aldrig egentlig rigt, helt til

Paaske, da de fleste Garnbaade sluttede De faa, som forsøgte efter

Helgen, fik liden eller ingen Fangst.

Daglinebaadene gjorde som Begel rig Fangst lige fra Marts Maaneds

Begyndelse indtil henved Paaske. Fisket syntes da i Tilbagegang,

hvorfor de fleste sluttede. Hertil bidrog vel ogsaa det urolige Veir, som

jevnlig hindrede Brugen af dette Redskab. En Flerhed af Garnmænd
begyndte i Marts Maaned at bruge Liner. Enkelte af dem fik vistnok

stort Udbytte, men for de flestes Vedkommende vilde det ikke gaa, hvorfor

de efter nogle Dages Forløb atter tyede til Garnlæuken. I det hele

tåget opnaaedes bedst Resultat af de Garnmænd, der ikke befattede sig

med Linebrug og heller ikke reiste til Østnæsfjorden. Flytningen derhen

viste sig uheldig, thi de gjorde der kun liden Fangst, medens der for

Hopen og Ørsnæs fiskedes jevnest og bedst netop i den Uge, de var fra-

værende.

Fløitgarn brugtes ikke. Enkelte forsøgte leilighedsvis at fløite den

halve Lænke mere eller mindre, men paa den fløitede Del fik de aldrig

Fisk. Linerne fløitedes som Regel 7—12 Favne fra Bunden, men de
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heldigste Daglineflskere i Mai ts og- i Begyndelsen af April benyttede al-

deles ikke Fløit.

Heiiiiingsyær. Liner blev første Gang trukne den lodc Januar med
Fangst 10—30 Skrei. Med gjennemsnitlig lidet Udbytte flskedes der

senere lige indtil 28de Februar, da en større Fisketyngde viste sig at

være segen op Man fiskede fra nu af paa Natliner meget godt,

jevnlig rigt, saavel vest som øst for Været, indtil nogle Dage udi April

Maaned, saaledes at enkelte Baade henimod Paasketider havde en Fangst

af optil 20 000 Fisk.

En- og tonætters Garn blev første Gang trukne den 2den Februar

med Fangst optil 40 Fisk. Som sædvanlig, naar Fisken er liden og

mager, blev Udbyttet for Garnbaadene gjennemgaaende lidet, men de

mange Søveirsdage bevirkede dog, at det endelige Resultat for mange

blev bedre end paaregnet. Hertil bidrog ogsaa at flere Garnfolk gik

over til Linebrug, saasnart de kunde skaffe sig dertil skikkede Baade.

Med Dybsagn fiskedes jevnt godt i Løbet af hele Marts Maaned. Det

var den almindelige Mening, at der ivinter stod en usædvanlig stor Fiske-

tyngde for Henningsvær, thi ofte fiskedes der samtidig lige godt overalt,

saavel nær, som langt fra Land.

Stamsund, Stene og Ure. Den 8de Januar blev natstaaede Liner

første Gang trukne for Stamsund Fangst 8—14 Skrei. I de paaføl-

gende 2 Uger dreves Soen omtrent daglig med tiltagende Udbytte, men
dette forblev dog gjennemgaaende smaat, og i Slutningen af Maaneden

hindredes Bedriften oftere af Uveir. De første Gai-ntrækninger fandt

Sted den 24de Januar med Fangst optil 18 Skrei. Ogsaa den første Uge

af Februar var Udbyttet lidet, ja misligt for Garnenes Vedkommende;

men den 8de syntes en Forandring til det bedre at være mærkbar, idet

Fangsten den Dag var om end ujevn, saa dog ret god, saavel for Garn

som Liner. Linefisket holdt sig ogsaa nogenlunde bra Eesten af Maa-

neden, hvorimod Garnfisket som oftest var ujevnt og gav gjennemgaa-

ende lidet Udbytte.

I Begyndelsen af Marts tog Fisket lidt Opsving, saavel paa Garn

som Liner; den 3die var Fangsten paa firenætters Garn saaledes optil

1000 Fisk, men allerede den 8de var det igjen yderst smaat. Paa Liner

tiltog Udbyttet derimod daglig, og fra Midten af Maaneden, da det bedste

Fiske foregik paa Gimsostrømmen, var Fangsten paa åettr Redskab mf get

god, ja tildels rig, indtil 10de Apiil. Da der den 6te Marts kom Etter-

retning om Fiske i Østnæsfjorden, flyttede omkring 200 Garnbaade derhen,

og de fleste gjenværende gik over til Linebrug, hvorved de i nogen Grad

rettede paa det til den Tid mislige Udbytte. De fraflyttede Baade vendte

snart tilbage fra Østnæsfjorden, hvor de neppe gjorde nogen større Fangst.

Allerede før Paaske seg Fisken ud fra Strømmen, og snart efter begyndte

ogsaa Linefisket gradvis at aftage. De fleste Garnfiskere afsluttede før

Paaske, men Linefiskerne fortsatte vel endnu en Tid, men da Fisken stod
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langt iiul, og- daVeiret var uroligt, sluttede de fleste fremmede Fiskere

den 20de April. Efter den Tid var Fisket meget smaat og var ganske

opliort, inden Opsynet hævedes. Fraseet den Tid, Fisket stod paa

Strommen, gjordes den bedste Fangst altid langt ind. Fløitredskaber be-

nyttedes ikke.

l?alsta(l, Mortsiiiid. Ski-ei formærkedes Iste Gang i Bålstad den

8de Januar, da en enkelt Baad tråk Ijiner paa Mebotten med Fangst af

72. Ogsaa de nærmest paafølgende Dage fik samme Baad et lignende

Antal, hvorefter TJveir i nogen Tid hindrede Redskabstrækning. Den
17de og 19de var flere Baade ude, og liøieste Fangst var da 102 Fisk.

Først den 22de begyndte samtlige Fiskere at drive Søen, men Uveir

hindrede tildels Bedriften, og nogen større Fisketyngde kunde heller ikke

mærkes. Lige indtil Midten af Februar holdt Fisket sig smaat, men fra

den Tid af tog Linefisket stort Opsving, og i hele Marts indtil 10de April

fiskedes meget godt, tildels endog rigt. Paaskehelgen og Uveir afbrød

da Fisket, der var betydelig aftaget, da man igjen fik trukket Redskaber,

hvoifor de fremmede Fiskere omkring den 20de gjorde sig færdig til

Hjemreise.

Garnfisket kan betegnes som mislykket. De fleste i Bålstad roende

Garnbaade sluttede med Garnbruget og begyndte med Liner allerede i

Midten af Marts eller i-eiste østover.

Floitning af Redskaber benyttedes kun sjelden.

Niifsfjord og: Smul. Natliner blev oftere trukne fra 7de til 19de

Januar, men Fangsten var gjennemgaaende meget liden. Først naar

man kom meget langt ind, kunde man opnaa at faa 100 Fisk. Paa Grund
af det ringe Udbytte og det kostbare Agn indstillede flere Fiskere fore-

løbig Bedriften. Fra Februar Maaneds Begyndelse mærkedes Bedring,

men Fisken stod langt fra Land, og det var ikke alle Baade, som var

heldige. (3mkring Midten af Maaneden seg Fisken nærmere Land og

Fangsten paa Natliner blev da som Regel meget god. Den 26de stod

der adskillig Fisk ganske nær Land, mellem Næslandsodden og Solvorn-

næsset, og der fiskedes tildels rigt, men dette vårede kun kort. Efter

nogle Dages Uveir aftog Fisket og forblev ujevnt, tildels smaat, hele

sidste Halvdel af Marts, men den 19de tog det sig igjen op langt fra

Land, og fra nu af indtil Midten af April fiskedes meget godt, i Slut-

ningen af Marts endog lige fra Eggen til nær Land. Efter Paaske mær-

kedes en betydelig Aftagen i Fisket for Sund, medens det endnu holdt

sig godt for Nufsfjord, men efter 20de April aftog det ogsaa der og maatte

den 27de ansees afsluttet. Garnfisket gav den hele Tid et lidet tilfreds-

stillende Udbytte. Det var forholdsvis bedst omkring Midten af Februar,

samt nogle Dage i Begyndelsen af April. Paa Linerne blev som Regel

Ijenyttet b— 1,5 Favnes Bundfløit, hvorimod Garnene ikke blev fløitede.

Keiiie, Sorvaagen o^ Tind. Redskabstrækning fandt Sted for Sør-

vaagen den 8de og for Reine den 9de Januar, men uagtet den blev fore-
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tag'et henimod IV-t Mil fra Ijand, var Fangsten ubetydelig-, for Reine

optil 40 og for Sørvaagen kun 8 Skrei. Nogen nævneværdig Bedring

mærkedes ikke for disse Vær før 8de Februar, hvorimod man paa Tind

allerede den 15de Januar fik optil 270 Torsk. Da Fiskerne lier forstod,

at der ikke var Fisk paa de vanlige Fiskepladse, søgte de længere fra

Land — efter deres Opgivende indtil 2 å 3 Mile paa Soen — og der

var Fangsten betydelig bedre. Noget større Fiske blev der dog ikke

ivinter for disse Vær; paa Liner flskedes vel at og til ret godt, tildels

meget godt, naar Veii-et tillod at komme tilstrækkeligt langfind, meni

først efter Midten af Marts Maaned kom Fisken nærmere Land, hvorved

opnaaedes en jevnere og mere tilfredsstillende Fangsr. Bedste Fiske

fandt for disse Vær Sted i April Maaned, uagtet Veiret ofte hindrede

Bedriften, men endog efter Paaske var der adskillig Fisk tilstede, og en-

kelte Baade gjorde rig Fangst.

I Dagene fra 20de til 23de afsluttede imidlertid mange Baade Fisket

paa Grund af Agnmangel, og efter 27de April, da Opsynet hævedes, blev

det saagodtsom kun fortsat af Hjemfolket. Garnfisket var ubetydeligt

hele Vinteren igjennem, og i Sørvaagsdistriktet ophørte ethvert Garnbrug
allerede i den første Uge af Februar og blev senere ikke benyttet.

Fløitning af Redskaberne vides ikke anvendt paa Strækningen

Havnø—Evenstad.

b. Ud byttet.

Ved Fiskets Afslutning ansloges det til Handelsvare tilvirkede Ud-
bytte at være 387,o Million Fisk, 11000 Hektoliter Lever, 42000 Hekto-
liter Rogn og 12 300 Hektoliter Medicintran.

Denne blev ivinter tilvirket ved 83 Damperier, hvoraf 55 paa Land
og 28 ombord i Fartøi.

Af Fiskepartiet var omtrent 3lVio Million saltet til Klipfisk og

77io Million hængt.

Til Guanofabrikation var der indsamlet omtrent 29 Millioner Torske-

hoveder, hvoraf der desforuden blev hjemsendt over Millioner til

Kreaturfoder.

Værdien af disse Produkter kan formentlig anslaaes til omkring

GVio Million Kroner.

Paa Grund af det forrige Aar mislykkede Sildefiske og den deraf

følgende Mangel paa dette for den nordlandske Fiskerbefolkning saa

almindelige Næringsmiddel, blev der ivinter fortæret i Lofoten og hjem-
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sendt til Husbi-ug: et usædvanlig" stort Kvtmtum, dels fersk, dels saltet

Torsk. Det var og-saa i flere Vær noksaa almindeligt, især blandt Nord-

lændingerne, at hver Fisker medtog paa Baaden 1 Tende saltet Torsk

til sit Hjem, hvorfor man nok tor antage, at der af Fiskerne og Andre

til eget og Families Brug blev anvendt henved V/2 Million Skrei.

Efterfolgende Tabel XLIV viser det aarlige Udbytte af Fisk, Lever

02: Tran samt Antallet af Fiskere i de sidste 16 Aar.

i
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Tab. XLV viser, hvormeget der er opfisket i de forskjellige Maaneder.

Tab. XLV.
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Skreien var ivinter usædvanlig liden og mager, især mod Slutningen

af Fisket, ligesom Leveren gjennemgaaende var lidet fedtholdig. Stør-

relse og Vægt varierede mere end almindelig, hvorfor Bestemmelse af

en nogenlunde noiagtig Gjennemsnitsvægt vilde ndkrævet meget hyppige

Veininger af nogenhmde store Partier, men dertil har Opsynet med sit

faatallige Opsjaispersonale, hverken Tid eller Anledning. Af de fore-

tagne Veininger frcmgik i Hopen, at den 23de Februar veiede 100 Nat-

lineiisk i rund Tilstand 382 Kg. og i sløiet 239 Kg. Den 26de Marts

veiede 100 Garnfisk i sloiet Tilstand 316 Kg. og 100 Daglinettsk 221 Kg.

For Henningsvær opgives Linefiskens Gjennemsnitsvægt at have været

omti-ent 220 Kg. for 100 Stkr. sløiet Fisk, hvoraf man haabede at kunne

opnaa omtrent 75 Kg. Klipflsk For Stamsund opgaves den 22de Februar

100 sløiede Garnfisk at veie 280 Kg. og 100 Linefisk 220 Kg., men den

8de Marts fandtes Vægten af 100 sløiede Linefisk kun at være 200 Kg.

I Svolvær blev det Opsynet opgivet, at et Parti Natlinefisk eftei' adskil-

lige, til forskjellige Tider foretagne Veininger, gjennemsnitlig kun gav

140 Kg. pr. 100 Fisk i saltet Tilstand, samt at der gik mellem 90 og

100 Skrei pr. Tønderum i Fartøierne, hvilket i det hele tåget er mindre

end — saavidt vides — nogensinde tidligere. Af en Fartøifører, der

henlaa hele Vinteren i Sund og der hyppig foretog Veining af Fisk,

blev det oplyst, at han havde fundet den gjennemsnitlige Vægt af 100

sløiede Garnfisk at være 250 Kg. og af Linefisk 209 Kg. Derimod blev

det opgivet af en Fartøifører i Kabelvaag, at af hans Last havde 100

sløiede Garnfisk veiet fra 260 til 320 Kg., 100 Daglineflsk 160—190 Kg.

og 100 Natlinefisk 230 Kg. Det maa derhos bemærkes, at undertiden

kunde enkelte Baade faa større og federe Fisk end andre, samt at den

Skrei, der blev fanget i Raftsundet, paa Østsiden af Skraaven og Lille-

molla samt i Østnæsfjorden i Regalen gjennemsnitlig var større og fyl-

digere end vestenfor.

Leverens Fedtholdighed var som nævnt usædvanlig liden, men ogsaa

isaahenseende var der oftere adskillig Forskjel, dels paa de forskjellige

Baades Fangst, dels for de forskjellige Vær. Naar man antager, at den

gjennemsnitlig gav omtrent 30 Procent Medicintran, er man neppe langt

fra det virkelige Forhold. I Februar var den vel noget federe, men mod
Fiskets Slutning gav den oftere neppe over 25 Procent. De forskjellige

Damperier opnaar heller ikke at udvinde af Leveren lige meget Tran,

saa det er omtrent umuligt at opgive nogen paalidelig Gjennemsnitsprøcent.

I etterfølgende Tab. XLVII er anført det antagelige Udbytte af

Fisk ved hver Uges Slutning i de sidste 5 Aar.
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Tab XLVII.
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Tab. XLVin.

Aar.

Lofotfiskets Udbytte,
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Tab L giver Oversigt over det procentvise Forhold niellem Ubbyttet

for de forskjellige Brug og Antallet af Fiskere ved disse.

Tab L.
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Bruttolotterne var altsaa især for Linemændene gjennemgaaende

gode ivinter over hele Lofoten, men sørgeligt er det, at de for mange
alligevel skal blive tarvelige nok ved, at Fiskerne ikke sørger for at faa

Betaling for sin til Fartoierne leverede Fisk. Isaahenseende ndvises der

vistnok Ligegyldighed fra begge Parter, men det er jo Fiskei'ne, som
altid bliver den Skadelidende, hvorfor det burde være dem magtpaalig-

gende at sørge for at faa sit Tilgodehavende, inden vedkommende Fartøi

afseiler. Istedet derfor stoler de paa, at Opsynet nok i Tilfælde hjælper

dem; men Vauskelighederne for Opsynsbetjentene med at skaffe disse

Penge er ofte ganske utrolige. Skrivelser og Telegrammer maa sendes

snart hid, snart did og som Regel tilsidst til Fartøiets eller Skipperens

Hjemsted, hvorfra man ikke saa ganske sjelden faar Besked om, at Fisken

er solgt, og at Skipperen er insolvent. Den, som engang har faaet Lære-

penge isaahenseende, bliver nok forsigtigere for Fremtiden; men der er

desværre endnu altfor mange af dem, hvis Godtroenhed næsten grændser

til Sløvhed eller endog Dumhed, og som trods de stadige Advarsler

hellere sælger sin Fisk til ukjendt Person, der ikke altid har de bedste

Hensigter og derfor er mindre nøieregnende med Prisen, end til sikker

Mand, som tinder, at han isaahenseende ikke kan følge enhver uvittig

Spekulant.

Skylden for de mange Ubehageligheder, som paa denne Maade op-

staar, ikke mindst for Opsynsbetjentene, hvis Hjælp endog kræves som
en Forpligtelse, der paahviler dem, og hvis Tid utilbørligen optages af

deres velvillige Bestræbelser for at skaffe Ret, maa nærmest tilskrives

Fiskernes Godtroenhed, idet de letsindingen afgiver sin Eiendom uden at

faa Sikkerhed for Betalingen, et Forhold, hvis sørgelige Følger de altfor

ofte faar erfare, og hvis Ophør snarest burde ånde Sted.

Tab. LII viser det gjennemsnitlige Fangststubytte pr. Mand i

Tiaaret 1881—1890 samt i de sidste 5 Aar.
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Tab. LII.

Aar.
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Mening, men som Regel blev de begge anseet som gode, specielt var

dette Tilfældet for Vaarsi Idens Vedkommende, naar Agnet havde staaet

en Nat over i Soen, og endel Salt paa den Maade var ndvasket. Saltet

Kril ansaaes som mindre godt Agn.

Blæksprnt, der aarlig pleier at være tilstede i NordlB,nd i mere end

tilstrækkelig Mængde, og benyttes meget til Agn, indfandt sig ligesom

Silden kun sparsomt ifjor Høst, hvorfor der kun fandtes lidet deraf

ivinter i Lofoten. Som en Sjeldenhed kan anføres, at ogsaa seig, mørke-

brun Lever, som Trandamperierne ikke vilde modtage, fandt Anvendelse

som Agn, der paa Daglinerne gav god Fangst.

Hvormeget der af hver Sort blev forbrugt under Lofotfiskeriet kan

ikke bestemt opgives, men efter de fra Opsynsbetjentene indkomne Op-

gaver, tør Agnforbruget ivinter nok anslaaes til at repræsentere en Kapital

af omkring 600 000 Kroner. Gjennemsnitlig bliver dette 35—40 Kr,

pr. Linefisker, men derved maa bemærkes, at der efter Opgivende skal

have været Baade i de vestligste Vær, som brugte Agn for 90 - 100

Kroner pr. Mand, medens Udgiften i Østlofoten neppe nogetsteds væsentlig

overskred Halvdelen af dette Beløb og i de fleste Vær gjennemsnitlig

endog var betydelig mindre.

Om Agnmangel var der ivinter saagodtsom ikke Tale.

c. Friserne.

De ved hver Uges Slutning ivinter noterede Priser i de forskjellige

Vær flndes anførte i Tab. LIII.
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Priser paa Fisk, Lever, Hoveder og Rogn

M

» fl

H H H

I

R

O

H H

Marts

Februar 2

— 9

— 16

— 23

2

9

16

23

30

6

13

20

27

April
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19-20

14-16

22

17—18 16-18

20-22

18—20

17—19

17-18

11-16

12—14

12-17.B

25-27

14—17

13—14

11—16

18—22

10-16

12—16

13-14

12—14

13,5-17

12-15

13—14

13-15

14-17.5

13—14

13-14

12—15

13

13

15—18

13—16

12—14

14-18
14—16"

12—17

14—18

40-45

16

12-15

11-12

12

15-16

40—50

13-14

15-18

')!

40

16-20

15-18

1)8—9

30

18—25

11—17

1)7-9
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1)6-7

30

14—20

10—16^

12-15

11—17

1)2-5

30

12-17

11—17

14

12-14
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12—18

11—17_

12-16

12—14

12-14

12

12-14

17—18
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1)8-'

20—35

1)5-6

25-35

02-3

25-35

14-16
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10-16

80—40

15-17

17—25

16-19

24—28

11-20

16—28

10-16

12-18

12-16

10-18

13—17

11—17

12-17

10—15

12-14

10-11

8-10

20

1)8

1)6—8

13—17

10-16

20

16—18

12—13

17-19

14-16

18-21

18-23

14-22 30

20—26

14—18
15-24"

-16

9—20

12-17

12—16

13-17

12-16

10.6-15

10-17

12—15

10—12

11—12

10

35—40'

25-3

16

16-18I1Z;

16-18

1) Pr. Hektoliter løs Rogn.

Anm. Tallene betegner:

For Fi.sk Kroner pr. 100 Stykker.

» Lever — » Hektoliter.

» Rogn — » Tønde (saltet).
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Gjennemsnitsprisen

Agn viser følgende Tab.

Tab. LIV.

paa de forskjellige

LIV.

Fiskeprodukter samt paa
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Tab. LVII angiver for de sidste 10 Aar Gjennemsnitsværdien af

den sloiede Fisk og Fisken i rund Tilstand.

Tab. LVII.
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skaber selv der, hvor Havet er trangt og Fiskermassen stor. For Hen-

ningsvær og for hele Vestlofoten opgives Linetabet pr. Mand gjennem-

snitlig at have været adskillig større, især for Stamsunds Distrikt, hvor

det endog anslaaes til 30 Kroner pr. Mand. At Garnene dersteds bevirkede

det store Linetab — hvilket saaofte har været anført, naar Havdeling

begjæredes — kan neppe ivinter gjøres gjældende, da Garnbrugene enten

flyttede østover eller ialfald for en stor Del gik over til Linebrug. Den
virkelige og hovedsagelige Aarsag til Sammenviklinger og deraf følgende

Redskabstab i Lofoten maa derfor nok væsentligst tilskrives Strøm og

Uveir, thi ellers vilde det være uforstaaeligt, at Tabet altid er størst i

Vestlofoten, hvor Fiskehavet er mere end tilstrækkelig stort for Fiskernes

Behov, men hvor til Gjengjæld Strøm og Uveir som oftest er voldsom-

mere end i Østlofoten.

Det samlede Redskabstab kan ivinter anslaaes til Kr. 130 000,

hvorat omtrent Kr. 30 000 faldt paa Garnene og Kr. 100000 paa Linerne.

Slitagen derimod var stor, og kan anslaaes til Kr. 280 000, deraf omtrent

Kr. 120 000 paa Garnene og Kr. 160 00!) paa Linerne.



— 206 —

Torskefiskerieme i Tromse og Nordlands Amter udenfor Opsynsdistriktet i Lofoten.

Efter Opgave fra de respektive Lensmænd er i Løbet af Vinteren

1895 i nedenstaaende Præstegjeld opfisket:

Tab. LVIII.
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Udforselsværdierne for de sidste 5 Aar findes anførte i Tab. LIX,
der gTiiiider sig paa Opgaver, der velvilligen er mig meddelte af Older-

manden for de kontorske Kjøbmænd i Bergen.

Tab. LIX.

Fiskeprodukter.

Vægt

eller

Maal.

Udførselsværdieme.

1890. 1891. 1892. 1893. 1894.

Klipflsk

Rundfisk .

Længer

Rødskjær. Torsk

— Hyse

— Brosme

Titling. Torsk

— Hyse

— Brosme

Storsei. Iste Sort

— 2den Sort

Middelsei

Smaasei

I Gjennemsnit for alle Sorter

Sei

Damp-Medicintran

Raa

Tran, blank

— brunblank

— brun

Rogn. Iste Sort

— 2den Sort

pr.

20 Kg

pr.

Td.

6.10



Lofotfiskernes Selvhjælpskasse.

Selvhjælpskassens Kapital bestod den Iste Januar 1895 af Kr. 19577,22.

Heraf hørte Kr. 14 828,93 til Grundfondet, Kr. 2 000,00 til Uddelings-

fondet og* Kr. 2 748,29 til Reservefondet.

Regnskabet for 1894 er revideret af den extraordinære Dommer
ved Lofotfiskeriet, Overretssagfører 0. Heyerdahl, sammen med Tillids-

mændene Rasmus Markussen af Trondenæs og Hans M. Johansen Dyr-

stad af Ibestad. Revisionen havde ingen Bemærkning at gjøre ved Regn-

skabet.

Under indeværende Aars Lofotfiske blev til Kassen indbetalt føl-

gende Beløb:

I Skraaven ved Opsynsbetjent H. Olsen Kr. 5,30 og ved Expeditør

Andreas Hansen Kr. 7,45; i Svolvær ved Opsjmsbetjent Forsaa Kr. 9,80

og ved Opsynsmandskaberne for Marinen Kr. 61,00; i Kabelvaag ved

Opsynsbetjent Motzfeldt Kr. 32,04; i Ørsvaag ved Handelsmand R. Nor-

mann Kr. 8,00, i Ørsnæs ved Handelsmand Svendsen Kr. 10,95; i Kjønd-

vlk ved Handelsmand Benjaminsen for 1894 Kr. 6,oo og for 1895 Kr.

5,46; i Hopen ved Opsynsbetjent Steiro Kr. 45,85 og ved Handelsmand

Hasselberg Kr. 6,15; i Kalle ved Handelsmand Iversen for 1894 Kr. 16,35;

i Henningsvær ved Opsynsmand Gustav Pleym Kr. 103,30 ; i Stamsund

ved Opsynsbetjent Jacobsen Kr. 13,80 og ved Bestyrer Østenvik Kr. 6,30;

i Ure ved Opsj^nsmand Caroliussen Kr. 6,50 og ved Handelsmand Jen-

toft Kr. 0,60; i Mortsund, Sandsund og Brandsholmene ved Opsynsmatros

Elias Larsen Kr. 12,90; i Bålstad ved Opsynsbetjent Olaf Olsen Kr. 19,80;

i Nufsfjord ved Opsynsmatros Hansen Kr. l,7o; i Sund ved Opsynsbetjent

Kjelsberg Kr. 18,75; i Reine ved Opsynsbetjent Schjønning Kr. 28,55; i

Sørvaagen ved Underopsynsbetjent Kvamseng Kr. 57,90 ; i Tind ved A.

E. Eørde Kr. 3,65. Desuden er indsendt af Tillidsmand for Yefsen,

Mikael Bentsen, Kr. 3,50 og af Tillidsmand for Tranø, Christoffer Olsen,

Kr. 2,50 eller ialt Kr. 494,09. Hertil kommer Renter i Kristiania Bank-

og Kreditkasse for 1894 med Kr. 187,45 og 5 pCt. Renter af Pant-

obligation (Kr. 13 000,oo) i Rosteds Gade No. 7 med Ki\ 650,oo samt

Indtægten af bjergede Redskaber under Lofotfiskeriet med Kr. 256,43.
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Tilsammen Kr. 1 093,88. Nogen Gave har Selvhjælpskassen iaar ikke

modtaget. Selvlijælpska^ssens Iiidtægt for 1895 bliver saaledes Kr 1 587,97.

Nogen Udgift har Kassen ikke liavt, og dens Kapital vil saaledes ved

Aarets Udgang være Kr. 21 165,19. Heraf haves som Pantobligation i Rosteds

Gade No. 7 i Kristiania Kr. 13 000,oo, paa Kontrabog i Kristiania Bank-

og Kreditkasse Kr. 7 828,31 og i Kasse hos Ops3aischefen Kr. 11,86.

Resten, Kr. 325,00, der iidgjør Renter af Pantobligation en for 2det Halv-

aar 1895, skal foist indbetales den Ilte December d. A. Det vil

bemærkes, at der iaar ikke er ndbetalt nogen Understøttelse til For-

ul3^kkedes Efteiladte. Gjennem flere af Tillidsinændene er der gjort ad-

skillige Krav gjældende til Fordel for saadanne, men da de Bortkomne

ikke har været Medlem af Selvhjælpskassen, har Understøttelse til deres

Efterladte ikke kunnet ydes. Der vises af Fiskerne endnu en mærkelig

Ligegyldighed ved Indbetalingen af de 20 Øre aarlig for at være Medlem
af Selvhjælpskassen, og trist er det, at Virkningen derat ofte saa liaardt

skal ramme tildels nødlidende Kvinder og Børn, der som Vederlag for

de faa indbetalte Øre strax efter den indtrnfne Ulykke kunde have faaet

en kjærkommen Hjælp. Der høres tildels Misnøie med Selvhjælpskassen,

fordi den ikke kan udrede Erstatning for Tab snart i alle mulige Til-

fælde, men enhver fornuftig Mand maa dog kunne forståa, at den til

Dato opsamlede Kapital vilde opsluges i en Fart og langtfra strække

til at tilfredsstille Kravet i et eneste Aar. Saafremt Fiskerne derfor

ki^æver udvidet Virksomhed af Selvhjælpskassen, maa de ogsaa mere end

hidtil være villige til at yde Bidrag; det hjælper kun Met, at nogle faa

betaler saadant og derfor stiller store Fordringer; skal noget mere ud-

rettes, maa Fiskerne indse Nødvendigheden af gjensidigen at hjælpe

hverandre og ingen holde sig tilbage fra at yde sin Skjærv for at lindre

den Nød, som Ulykker, der kan ramme Enhver, naar man mindst venter

det, bringer over forulykkede Kammeraters Efterladte.
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Fra

Inspektøren vert Saltvondsflskerierne

i sonrtre Distrikt.

Om Makrelfiskeriet i de sidste Aar, navnlig Hestmakrelfisket

i Nordsjøen 1895.

Makrelfiskeriet i de sidste Aar liar gaaet sterkt nedad:

Udenfor Kristianiafjorden — 2 å 3 Mil søiidenom Færder - opgaves

i 1804, mellem I5de Mai og 4de Juli, opfisket af 52 Baade med 208

Mand ikke fuldt ;rø()0(X) Makrel, og denne Fangstmængde ligger adskillig

under et Middelsaars; i 189:") «drev» 53 Baade med 241 Mand sammesteds

fra og med 21de Mai til og med 6te Juli, — den hele Fangst blev nu

blot 75 000 Makrel.

Fra Nevlunghavn og nærmeste Omegn deltog i 1894 i Makrel-

diivningen 80 Farkoster med tilsammen 320 Mand, i 1895 ligeledes 75

Baade med 300 Maud, — Fangstmængden er opgivet til henholdsvis

350 000 og 35 000.

Ogsaa udenfor Strækningen Ulaholmerne— Predriksværn, hvor i

1894 omtrent 2(iO Farkoster, hver med gjennemsnitlig 4 Mand og 50

Garn, ialt fik gjennemsnitlig en 3 000 Makrel hvei-, 40 — 10, 17 Øre pi'.

Makrel, fandt i 1895 en forfærdelig Reduktion Sted.

Forholdene var ikke synderlig lysere i de sydligere og vestligere

Trakter heller. Da det i 1895 var meget koldt, stillede endel sig saaat-

sige tilfreds med, at det ringe Udbytte skyldtes denne ugunstige Om-
stændighed.

Flere ofj flere har i de senere Aar indstUlet Drivningen nogen Stund

før St. Hans, — den MaTcrel, som senere en Tidlang faaes, er jo ogsaa,

formedelst Gi/dningen, lidet god og betinger kun lave Priser; ligeledes ser

man, at den langt overveiende Del af den Makrel, som paa Efteraaret

fanges inden 20de August, tilhører de yngste AarskJasser, «Pir» — «Sniaa-

makreh^ og kun ringe, om idetheletaget nogen, Fordel bringer baade Fisker

og Kjøber ; det er derfor en noksaa udbredt Mening, at man vilde staa sig

paa at overlade Makrellen til sig selv i en 2 Maaneders Tid fra

St. Hans af.

17*
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Allerede i flere Aar har Fiskerne omkring Grensen mellem Lister

og Mandal og Stavanger x-Vniter selv ogsaa iset og forsendt deres Makrel-

fangst, hvorved Markederne har kunnet forsynes med friskere Varer.

Under Fisket i 1895 kunde Fiskerne paa Ytre Flekkero gjore det samme;
et uundværligt Gode for disse driftige Folk er det, at de nu ved Damp-
skib staar i daglig Forbindelse med Kristianssand, — deres efter min

Mening vel befoiede Ønske om Fortsættelse af Telefontraaden fra Indre

til Ytre Flekkero være ogsaa hermed anbefalet paa det Bedste.

Under Høstmakrelflsket i Nordsjøen 1895 anvendtes ogsaa et Par
smaa Dampskibe. Endel Østlændinger og andre fjernere boende Folk

reiste hjemmefra allerede i forste Halvdel af Juli, og i Slutningen af

denne Maaned begyndte Flaaden at stikke ud fra Vestlandet. Mange
gav op, allerede inden August endnu var omme, og efter Midten af

September var det kun de færreste, som endnu holdt det gaaende; disse

sidste gjorde det gjennemgaaende forholdsvis godt. I Forbindelse med
Makreldorgningen drev et Par Fartøier fra vor Sydkyst Torskefiske paa

det jydske Rev. Efter 2Ude Oktober var ingen længer ude for Makrel-

lens Skyld.

Af følgende Journal udd]'ag vil man kunne slutte sig til Fiskets

Gang

:

Af 2 Dampskibe, som brngte baade Garn og Dorger, holdt det ene

i første Halvpart af August til langs Y^ti'esiden af den dybe Rende langs

Kyststrækningen mellem Stolmen og Egerøen, i hvilken Tid blot Borgerne

benyttedes, og der ialt fangedes 1 Tønde Makrel. I den sidste Halvpart

af Maaneden forsøgtes lidt sydligere — omkring et 30 Mil vestenom

Lister Fyr liggende Punkt; ogsaa Garnene brugtes nu, men dermed

fangedes kun ubetydeligt, saa Totaludbyttet inden 6te September endnu

udgjorde kun 17 Tønder. En tredie Tur, som gjordes paa de samme
Høider inden Midten at September, vårede kun et Par Dage, hvorunder

intet fangedes; saa tiltraadtes Hjemreisen. Det andet Dampskib var ude

5 Gange i Tiden mellem Iste August og 20de September. I de første 8

Dage af denne Tid dorgedes i Strøget mellem 22 Mil vestenom Hauge-

sund og 24 Mil vestenom Lindesnæs. Den anden Tur - paa samme
Felt — vårede ogsaa i 8 Dage; begge Slags Redskaber brugtes, men
fremdeles med ringe Held. 20de -25de August tilbragtes i det 40 Mil

nordenom Dogger Bank værende Strøg ; først nu ytrede den større Makrel

sig. 2den, 3die og 4de September krydsedes sydvestenom Utsire — indtil

30 Mil af denne 0. Dels Kuling og dels Misnøie ombord gjorde, at

den femte og sidste Tur først paabegyndtes den 15de September og kun

vårede i 5 Døgn. Hele dette Fartøis Fangst var 22
'/i Tønder, hvoraf

ialt omtrent 100 Makrel skyldtes Garnene.



— 217 —

«Silden» fra Skadenes var ude 2 Gange i Tidsriimmet 5te Aug-ust

— 14de September. Paa den første Tur, som vårede 3 Uger, krydsedes

mellem 59" 30' og 58 » N. Br., samt 3° 45' og 1
» 30' L. Of. Gr.

— og paa den sidste Tur, i første Halvpart af September, 15 å 35 Mil

sydvestenom Sknd en es. I de første 14 Dage fangedes tilsammen 3 Tønder
— ndelukkende paa Dorgerne; først Lørdag I7de August fornammes den

støri-e Makrel, og Garnene sattes da den l'.)de, — i Ilgen 19de—24de

August erholdtes 2V4 Tønder paa hvert Slags Redskabei'. Den sidste

Tur fangedes ialt 22V2 Tønder, hvoraf de MVa paa Garnene, — 13 af

disse 14V-2 Tønder trakkes den 6te September 30 Mil vestenom Lister Fyr.

En anden Kutter gjorde i Tiden 31te Juli— 12te September 2 Ture

i Nordsjøen, — den første vårede til og med 27de, den anden fra og med
29de August. Det af dette Fai-tøi befarede Terrain ligger mellem 57 "

30'og()0''N. Br. samt 3 " 30 ' og 1 " 30 ' L. 0. f. Gr. Den høieste

Dagsfangst nogensinde var 3
'/a og hele Fangsten androg til 20 Tønder.

Of/e ohserveredes store Masser af Blæhsprnt, og disse nntoges at have

holdt MaÅrellen horte iaar.

En tredie Kutter styrede ud fra Stavanger 25de Juli og holdt det

saa til 5te September uafladelig gaaende frem og tilbage mellem 60 "^ 30

'

og 57 15 ' N. Br. samt « 30 ' L. V. f. Gr. og 3 " 30 ' L. 0. f. Gr. Den
daglige Fangst varierede mellem og 3 Tønder og var bedst den 29de

Juli, 6 Mil østsydøstenom Out Skerries Fyr (Shetlandsøerne). Den 16de

September gik Fartøiet ud for anden Gang og krydsede saa til Maane-
dens Slutning paa og omkring den nordøstre Del af Doggeren, — enten

for meget eller for lidet Vind gjorde, at ogsaa paa denne Reise flere

Dage gik ubenyttede hen; den bedste Dagsfangst gjordes den 23de Sep-

tember paa omkring 550 39' N.Br. og 3« 32' L. O. f. Gr.; Sjøen kastede

den Dag en hel Del Makrelyngel ind paa Dækket, og den store Makrel
havde allerede Sand i sig. Hele dette Fartøis Fangst blev 40 Tønder.

Heldigst var 2 Fartøier, 1 norsk og 1 dansk, som drev det op til

omtrent 80 Tønder Makrel hver. Et af disse Fartøier holdt i 14 Dage
efter 25de August til omtrent 22 '/j Mil sydvestenom Egerøen, men fik

hei*under saagodtsom Intet; i etpar af de følgende Dage fik man endel

Smaamakrel omtrent 32 Mil sydvestenom Lindesnæs, men først efter

Ankomsten til Doggeren gjordes den virkelige Fangst foi- begge Fartøier.

Heraf sluttede man at vore Fartøier ihøst gjennenujaaende holdt sig

for langt Nord: da man imidlertid har Erfaring noh for, at Makrellens

Tundeplads er temmelig vid, turde det være hensigtsmæssigt, at vore Far-

tøier spredte sig mere end hidtil, - 3 eller flere Fartøier maatte hunne

slaa sig sammen om den endelige, samlede Fangst, men i Sjøen opierere

paa hvert sit tidligere aftalle Strøg. Makrelstimerne splittedes saaledes

maashe il-Jce saa meget ad heller.
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Naar man endvideie ved, at ogsaa Franskmænd og- Belgiere, f. Rx.

deltager i IMakrelfisket omkring- Stoi'britannien og- [rland, - burde vist

ogsaa vi være med der. Omkring Irland begjMider man jo alleiede i

Marts, niens! man hos os føi-st i Mai faar tag i Makrellen; ligeledes

varer Hestfisket dei-benne noget længer, end vi liidtil har været vant til

for \Nordsjøens vedkommende.

Deltagelsen i og- Udbyttet af Fisket i Nordsjøen vil frenigaa af

følgende Tabel

:
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Ovennmhaiidlede Makrel ilaiidbragtes til K^ystbj^erne Kristianssand

— Hang-esuiid ; enkelte her ikke niediegnede Slumper kom iland først

længer Øst. Desiiden tangedes der i Slutningen af Juli lidt Smaamakrel

ved Hvaler (Smaalenene); i Slutningen af August dukkede Makrellen

ogsaa op ved Store Sotras Ytreside (udenfor Bergen), og her fangedes

endel baade ved Dorg, Garn og- Not — noget man ikke paa mange Aar

havde oplevet. Lidt fik man jo ogsaa udenfor Sondmør paa Dorg- og i

Trondhjemsfjorden paa Sildegain, og endelig* forekom der — ogsaa mod

Sedvane — omkring Begyndelsen af Oktober lidt « Kultemakrel » saavel

i Kristianiatjorden som langs Bolmskysten. Hele HøstmaJcrehnængden

lian snaledes ansættes til 6 000 «fifilxepakTxede>'> Tønder = 445 000 Ky:

;

Middelprisen pr. Kg. Ner 75,0 Øre, - 81,6 for fJeMet og 48,2 for

rundsaltet.

Disse overdrevne Priser i Forbindelse med den gjennemgaaende

mindre gode Kvalitet gjorde, at vore Makrelkjøbere kun yderst ringe

Udbytte havde af sit Arbeide; af 3 Partier paa 761, 271 og 564^{2 Tønder

Makrel fik man henholdsvis L')0, 92 og 115 Tønder bloaters, — Ul, 62

og 96 Tønder No 1, — 195, 92 og 193 Tønder No. 2 - og 325, 25 og

160'
1

2 Tønder No. 3, — af hele Fangsten var med andre Ord 21 pCt.

Bloaters, 17 pCt. No. 1, SO pa. No. 2 og 32 pCt No. 3.

Naar man ved, hvor kolossal Prisforskjellen paa det amerikanske

Mai'ked er mellem Makrel af de 2 høieste og de lavere Mærker, og ser,

at saavel sniaat som stort vedblivende flekkes istedetfor rundsaltes, er

det visselig det ene Rette ogsaa herjemme at forhandle Makrellen efter

Sortement — senn af Hr. Disponent M. Barclay for Aar tilbage

foreslaaet.

H, L. Buvig.
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Fiskeri-Iiispektoreii i Romsdals &
Troudhjeinske Amter.

Om min Virksomlied i 1895 har jeg heivcd den Ære at afgive

lølgende Beretning i medfør af Instruxens § 8.

Silden og Tørfisken.

Blandt de Ting, som jeg under min Virksomhed i Aarets Løb iiar

ofieten specielUpmærksomhed, kan nævne.s til Sildens Tihirkning til Handels-

vare, og enkelte Tørfiskesorters Tilvirkning inden Distriktet. Herom skal

jeg tillade mig at give en kortfattet Beretning.

Etter det slette Fedsildflskeri i 1894 stod Priseine paa alle Sorter

saltet Sild ualmindeligt høit fra Begyndelsen af Aaret 1895 og ligetil

Fedsildfisket tog et raskt Opsving paa en større Del af Kysten. De høie

Priser gjennem flere Uger af det begyndende Fedsildflske gav Anledning

til mange Misbriig og megen Skjødesløshed hos Sildesalterne. Den raske

Atsætning og det store Behov i Udlandet for ny Fedsild fristede mange
Saltere til at begaa Misligheder, som laa paa Grænsen, tildels indenfor det

kriminelle. Det gjaldt for disse at præstere (ikke producere) en Tønde
Fedsild, og det skede i altfor mange Tilfælde paa den Maade, at de uden

synderligt Hensyn til Sildens Godhed, Sortement og friske Tilstand,

pakkede Tønden saa løst som muligt. gav Tønden et høit Mærke og fik

den over paa en Exportørs Haand. Da nu dette Aars Fedsild med Hensyn
til naturlig Kvalitet stod heller under end over det gjennemsnitlige, kom
Vai-en paa Udlandets Markeder snart i et vis Vanrygte. Den gode eller

godt behandlede Vare kom til at lide under den Mistillid, som opstod

overfor Fedsilden, og kun et forholdsvis kort Tidsrum kunde de norske

Exportører faa Anledning til at udnytte Markedets gode Konjunkturer.

Allerede meget tidlig henledede Norges Fiskeriagent i Tyskland, Herr

Westergaard, Exportørernes Opmærksomhed paa det voxende Parti af slet

behandlede Varer og advarede mod at fortsætte med Afskibningen deraf.

Hans kraftige Advarsler blev ikke modtagne med nogen synderlig Til-

fredshed, idet de Vedkt>mmende, som havde en god Samvittighed, fandt

Advarslerne høist generende for deres Foi-retuing, medens de andre, som
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liavde en daarlig Samvittig-hed, ikke havde nogen Grund til at takke for,

at deies iiiislig-e Adfæi'd var blevet afsløret, selv om det skede for den

hele Handels Skyld. Advarslerne var dog efter mit Skjen og sikkerlig

ogsaa eftei' alle mindre stnttænkende Forretningsmænds Opfatning baade

berettig:ede og stærkt paakrævede; Tauslied havde været en noget ufor-

svarlig Hensynsfuldhed overfor de « Reelt-behandlede » Varers Afskibere

og gi vet detso større Anledning for Fiskeriet til at drive sit Spil paa det

hele Lands Bekostning.

Under den Bevægelse som opstod i Sildeexportørernes og Salternes

Kredse inden Distriktet, søgte jeg i Samraad med indsigtsfulde Foiret-

ningsmænd at udfinde de hensigtsmæssigste Midler til at hindre en Fort-

sættelse af de væsentligste Misligheder ved Sildens Behandling — dens

naturlige, mindre gode Kvalitet var der jo intet at gjøre ved — og til

at gjøre alle Vedkommende opmærksom paa, hvilken Skade de paaklagede

Misligheder maatte paaføre den hele Forretning i Fedsild i Sæsonen. Vi

blev da enige om, at foruden Veiledning i Sildens rette Behandling i sin

Almindeliglied, maatte særlig den mislige Fremgangsmaade med Tilvirk-

ning af Garnsilden gjøres til Gjenstand for min Virksomhed ; thi da Garn-

fisket i denne Tid gav den største Fangst og bedste Sild, voldte Ulem-

perne ved at frembyde den saakaldte «blanke» Garnsild den forholdsvis

største Skade ; denne Vare blev tildels usælgelig og generede derved Afsæt-

ningen af norsk Fedsild desto ettertrykkeligere til ikke ringe Fordel for

de konkurerende Varer fra andre Lande. Efter at jeg i nogen Tid havde

bereist Distriktet søndenfor Trondhjemstjorden og besøgt etpar af de Silde-

fjorde, hvor Fisket var af større Betydning, skrev jeg en noget omstæn-

delig affattet Opsats om den «blanke Garnsild», dens slette Stilling paa

Markedet og Anvisning til at nndgaa den Ulempe at faa «blank» Sild. Denne
Opsats sendtes til alle Aviser inden Distriktet og blev derhos ogsaa indtaget

i Aviser udenfor Distriktet samt sendt til Opslag mange Stedei' i alle de

tre Amter. Det er formentlig overflødigt her at gjøre nærmere Rede for

Indholdet : det faar være nok at erindre om, at et Hovedpunkt i Veiled-

ningen til at undgaa at faa «blank» Garnsild var en Anvisning til at

«afrispe» Silden før Saltningen, skaife de under Sildens henstaaen i Vind

og Sol fastklæbede og indtørkede Risp eller Skjæl atter løse og løst fra

hver enkelt Sild. Den væsentlige Del af Methoden bestod i at røre

Silden i Salt strax efter at den var tåget af Garnene, eller, om dette var

forsømt, at styrte Silden i en Tønde Sjøvand og røre det hele livligt om med
en blød Lime eller Straakost.

Anvisningen blev modtaget, saavidt vides overalt, med Velvillie og

gav meget gode Resultater. Og med Fare for at gjøre mig skyldig i

Indiskretion oveifor min egen Virksomhed tror jeg at burde tilføie, at

Virkningen af den anviste og saa almindelig benyttede Methode var over-

raskende stoi- og nyttig for Sildehandelen. Det var mig en ikke ringe

Tilfredsstillelse at modtage manges Tak og Anerkjend<4se samt faa Erklæ-
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ringer fra flere Forretningsmænd om, at «Reformen» var blevet gjennem-

ført saa at sige oveialt og i en ganske m;erkelig kort Tid afskaffet den

«blanke > Garnsild — et Gode, hvis Betydning for Handelen ikke vil

være begrænset til dette Distrikt og en enkelt Sæson, men utvilsomt

række videre i Udstrækning og Tid.

Forøvrigt gav nævnte Opsals Anledning til en liden Avispolemik

mod mig, idet der fra et enkelt Hold, hvor det væsentlige Formaal var

blevet misforstaaet, fremkom den Paastand, at den rette og ene rigtige

Behandling af ikke alene Garnsild, men ogsaa af al anden Fedsild bestod

i at gane den og forøvrigt tilvirke den efter hollandsk eller skotsk Methode.

Paa et senere Tidspunkt fremkom dernæst en længere Beskrivelse af nævnte

«rigtige» Behandling, som i alle Fald udkrævede en stor Omhyggelighed

og Omstændelighed samt deraf flydende ikke ringe Tillæg i Arbeidsomkost-

ningei-, men hvis Betydning for Sildehandelen neppe kan foranledige, at

noget P'oi-søg med at folge denne Anvisning vil blive gjort i detpi-akliske

Liv. Imidlertid vil jeg benytte Anledningen til at omhandle denne

Side af Sildesaltningssagen lidt nærmere, saa meget hellere som jeg baade

ihøst omhandlede Sagen i Foredrag paa Fiskerimøder og ellers i Samtaler

med Saltere, og tillige før har fremholdt mine Meninger derom, men for-

nemmelig fordi man ofte i Pressen og den otfentlige Diskussion fremstiller

den norske Sildesaltningsmaade som lidet anbefalelsesværdig, ja endog

ligetil skadelig for vor Handel i Sild, hvilket jeg ser har foranlediget og

lettelig ogsaa herefter kan foranledige beklagelige Misforstaaelser ogsaa

inden Forretningsverdenen.

Den almindelige norske Methode for Sildesaltning, hvad Fedsilden

angaar, adskiller sig fra den skotske og hollandske i det allervæsentligst e

deri, at de norske Saltere kun «kværker» Silden, ved at udtage et Stykke

af Struben, saa Blodet faar rinde ud, men ikke udtage noget aflndvoldene.

Flolægningen i Tonden er ogsaa forskjellig ; de norske lægger Silden tiad

eller paa skråa, de skotske og hollandske stiller Silden med Bugen op

(undertiden ogsaa med Rykken op o: en hleu, som franske Saltere kakler

det); Følgen er, at naar Kunderne i Udlandet præsenteres den færdige

Spegcsild, har den norske Sild den naturlige trinde Form, men de to

andre Sorter er omtrent firkantede. Om Saltmængden, Forlagningen og

andre Detailler skal jeg her ikke bemærke andet, end at Forskjellen heri

mellem de respektive Methoder, naar de udferes med Omhu, ikke spiller

nogen Rolle og forøvrigt her kommer at bero paa Aarstiden og andre

Foiholde.

Den uomtvistelige Følge af de forskjellige Methoder af Ganing,

Kværking og specielle Flolægning af Silden, er den, at de respektive

tilvirkede, færdige Spegesild vil faa sin særegne Smag og sit særegne

Udseende, indbyrdes forskjellig: den norske vil faa en frisk, eiendom-

melig forfriskende og apetit-vækkende Saltsmag, medens den skotske og

hollandske Sild vil have en mere fyldig, moden og snarere appetit-stillende
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Smag-, hvori det «saltsiiiag-en(le^> er mindi-e mærkbar. Og hvad Udseende

aiigaar, vil den norske sees at være trind, hel og- i den af Naturen selv

givne Form, medens den skotske og hollandske, som allerede før bemærket,

vil være firkantet, med opreven Strube (idet «toknet» er revet bort) saa

man kan se den nede i Bugen igjenværende Rogn eller M(dke, om det er

«fuld» Sild; men er det anden Sild, vil denne være fladtrykt i Bugen.

Da nu Kunderne i Udlandet dømmer Varens Godhed og bestemmer sit

Kjøb efter Sildens Smag og Udseende, følger deraf, at Kunder af norsk

Sild har sine bestemte, ueftergivelige Krav, og Kunder af hollandsk og

skotsk Sild sine derfra ganske forskjellige Krav, og da dernæst den norske

Fedsild af Naturen, paa Grund af den Næring, hvoraf den har levet, har

sin eiendommelige «Smags-bonitet», som ingen Saltemethode kan forandre

men vel forfuske eller ødelægge, medens ogsaa skotsk, hollandsk og anden

Nordsø-Sild har sin specielle, naturlige, fra den nurske ganske afvigende

«Smags-bonitet», — saa vil det let indsees, hvorledes Forholdet vil blive,

saasnart man vil tilvirke norsk Fedsild paa skotsk Maner, eller skotsk

Fuld-Sild paa norsk Maner. Man vil nemlig faa en Fedsild fra Norge,

som hverken er norsk eller skotsk, eller hollandsk «reel Vare», eller man
vil faa en Sild fra Skotland, som heller ikke vil beflndes at være nogen

kjendt «reel Vare». Det kan jo være, at slig Fedsild fra Norge, ganet

og stel paa skotsk, vil tilfredsstille enkeltes Smag, ja endog smage dem

meget godt — man har dog Lov at nære sine Tvil derom — ; men

Kunderne paa Sildemarkedet i Udlandet, de Landsdele, Samfundsklasser

og Familier, som selv i Henhold til sine traditionelle Krav til sin Hus-

holdningssilds Smag og Udseende bestemmer, hvilken Vare de vil kjobe og

spise, disse Kunders Dom bliver Rettesnoren for Sildesalterne i alle de

i-espektive Lande, og de har forlangt og forlanges fremdeles, at den

noiske Fedsild skal tilvirkes paa norsk Maner og ikke anderledes. Og
den Dom faar vi bøie os for. Der er vistnok intet tilhinder for at salte

den norske Fedsild paa en helt anden Maade, saa den bliver ganske

anderledes af Smag og Udseende end den almindelige norske Vare; men

hvem vil kjøbe den og hvor er Markedet for den nye, ubekjendte og ugjen-

kjendelige Spegesild af «blandet Herkomst» ? Man tilvirker Varen for at

faa den solgt og fordelagtig solgt, men ikke for at reformere Kundernes

Smag i Henhold til egne Theorier eller alene for at følge en Theori.

Af disse Grande har jeg paa given Foranledning og paa direkte

Spørgsmaal altid svaret, at nogen skotsk Ganing af norsk Fedsild findei*

jeg utilraadelig og ulønnende Forretning, saalænge man mangler Kunder

lor denne Vare. Og naar man har indvendt, at den omhandlede «nye

og langt omhyggeligere» Saltemethode efter skotsk og hollandsk Methode

dog har været anbefalet og oifentlig rost som meget bedre end norsk, saa

har jeg dertil svaret, at min personlige Mening er en ganske anden end

anbefalende, thi jeg kjender vistnok til, at der er gjort Forsøg med «norsk

Fedsild paa skotsk Maner», men jeg kan dokumentere, at slig Forretning
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har bragt følelige Tab, ja jeg kunde endog nævne et Exempel paa, at

slig Vare har været iiafsættelig baade i Hamburg, hvor den først blev

udbudt, og dernæst ogsaa her i Norge, hvor den endte sin Tilværelse efter

bekostelige Reiser frem og tilbage. Desuden er der et andet Moment,

som til sine Tider spiller er afgjørende Rolle, og det er, at undertiden,

ofte hele Sæsoner, er norsk Kedsild (af god Kvalitet og velstelt) i holere

Pris end skotsk Vare, og hvorfor skulde man da tilvirke norsk Sild til

«ringere» Vare og tilfoie sig selv et sikkert Tab? Dette Prisforhold var

jo almindeligt i 1894.

For at være desto sikrere i min Sag har jeg ihest og i disse Dage

forhørt mig gjennem Henvendelser til Forretningsmænd og Fagmænd ikke

alene inden mit Distrikt, men ogsaa i Nordland, Bergen og Hamburg, om

nogen kan opgive mig Exempler paa, at der tilvirkes norsk Fedsild paa

skotsk eller hollandsk for Export, og hvilken Prisforogelse derved opnaaes

samt paa hvilket Marked saadan Vare er blevet solgt. Herpaa er der

svaret mig, at man kun kjender et og andet Firma, som har forsøgt og

gjentaget Forsøgene med at tilvirke lidt af Fedsild paa hollandsk Maner,

pakket den i Tønder, som var udstyret og specielt arbeidet i Lighed med

hollandske Tønder, samt faat saadan Sild solgt under et eget, ikke norsJcf,

Varenavn i Tyskland; enkelte Aar gjøres ingen Forsog af Vedkommende.

Paa Bergens Marked er skotsk behandlet norsk Fedsild ikke paaagtet:

Export derfra af saadan Sild var min Korrespondent ikke vidende om

eller kunde skaffe Oplysning om. I Tyskland har skotsk eller hollandsk

behandlet Fedsild, ifølge den som Svar fra Herr Fiskeriagent Westergaard

i Hamburg givne Oplysning, intet Marked, og ham bekjendt «er ikke

ankommen en eneste Tonde af denne Vai^e hertil, hverken fra Bergen

eller andre Steder». Han tilføier: «Fedsild (Istersild) vil jeg paa det

bestemteste fraraade at gane og pakke paa skotsk, herved vil den

miste sit Ister og saaledes forringes betydeligt i Værdi». Den Besked er

grei og tydelig nok.

Af disse her meddelte Oplysninger fra denne Sæson og altsaa af

nyeste Dato, hvilke er ganske overensstemmende med, hvad jeg selv har

erfart i Tyskland under et Ophold der, og med andi-e Oplysninger fra

Indland og Udland, fremgaar, at det er ntilraadeligt at tilvirke en «ny

og forbedret» Vare af vor almindelige isterfede Sommersild (Fedsilden),

naar man ikke kan skaffe denne Vare et Marked eller endog blot faa den

solgt til rimelig Pris.

Hvad Kunderne og Mellemliandlerne i Udlandet klager over og har

Ret i at klage over, er ikke den norske Sildesaltningsmethode, men den

skjødesløse og mangelfnlde Maade, hvorpaa den udfores, samt over Sildens

Sortering og Pakning, Tøndernes Beskaffenhed og Behandling.

En helt anden Sag er det, at aatfuld Fedsild, tilvirket paa norsk,

om kort Tid bliver en helt bedærvet Vare og derfor bør tilvirkes ander-

ledes, nemlig ganes fuldstændig ved, at Toknet oglndvoldene, hvor «Aatet»
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flndes, udtages. Naar man har aatbefivngt Sild, som skal virkes til Spege-

sild, har man Valget melleni to «Methoder», den ene er den almindelige

norske Met hode, som skaifer en uholdbar og som oftest usælgelig Vare;

den anden er fuldstændig Ganing, som skaffer en holdbar og sælgelig

Vare, saafremt Aatet ikke allerede har ødelagt Silden som Raasild. Og
da Salterne jo ønsker at sælge sin saltede Sild, vælger og bør de vælge

den Siklesaltemethode, som skaffer dem en salgbar Vare istedetfor en

bedærvet, som ingen vil kjobe. At der flndes Sildesaltere, som dels ikke

er opmærksom paa, hvorvidt Raasilden er aatbefængt, dels ikke frygter

Resikoen med at salte en «lidt aatfuld» Sild paa almindelig Maade, er

en Feil hos dem, og denne Feils følger rammer desværre ofte andre end

Ophavsmandcn. Men dette er jo noget ganske andet end at sige, at

Feilen er, at man i det hele tåget benytter den almindelige norske Methode

;

Methoden er udmærket og skaffer en fortrinlig Vare at aatfri Istersild,

og saadan Istersild bliver den bedste og høiest betalte Vare, naar den

tilvirkes paa norsk, ellers ikke.

For dernæst at tilføie endnu et par Oplysninger i denne Sag, vil

jeg bemærke, at Høstsild eller senfangvt Sommersild, Slosild og indmad-

sild, altsaa Sild med udviklet Rogn og Melke, i Fedsildens næste og

senere Udviklingsstadium, Istersildens «ældre Sedskende», som har ganske

lidt eller slet ingen Ister tilbage, — den sort Sild kunde saltes paa skotsk

og hollandsk Maner, og, efter en ondiyggelig Udsortering og Pakning overens-

stemmende med de fremmede Methoder, sandsynligvis skaffes Indgang

paa de Markeder, som forbruger skotsk og hollandsk Vare. Og det er

miiligt, at saadan tilvirket norsk Sild ogsaa efterhaanden vilde kunde finde

Afsætning paa de udenlandske Markeder, som forbruger norsk Vare, men

ellers altid foretrækker norsk Istersild tilvirket paa norsk. Forsøg i den

Retning er saa meget mere at anbefale i de Aar, da der fanges store

Partier af Indmadsild paa vore Kyster, medens Fangsten i Skotland og

Holland er kun middels eller mindre tilstrækkeligt for disse Landes For-

brugsmarkeder Navnlig burde Forsøg med Indmadsild fanget paa Roms-

dalens og Trøndelagens Kyster gjøres i saadanne Aar, saafremt Silden

torøvrigt var af god Kvalitet. Dette vilde kunne tjene til at udvide

Markedet for norskfanget Sild, hvilket jo alle er enige om at betragte

som saare ønskeligt, foi- ikke at sige stærkt paakrævet; men dette er, som

oftere før bemærket, noget ganske andet end hvad Theoretikerne forfægter.

Disse forvexler en Mangel i Udforelsen eller en helt igjennem skjødesløs

udført Saltningsmethode med selve Methoden, og idet de vil afskaffe vor

eiendommelige Saltningsmethode, vil de komme til ogsaa at afskaffe vor

eiendommelige norske Vare ; medens vi andre vil beholde baade Methoden

og Varen, men afskaffe Feil og Skjodesloshed i Methodens Anvendelse

samt dernæst anbefale andre Methoder for anden Raasilds Behandling end

Istersild, thi ren, aatfri Istersild behandlet paa ægte norsk Maade giver
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den af vore Kunder mest yndede og- bedst betalte norske Vare. Og
saadant Produkt er det jo, som vil bringe Landet det største Udbytte af

Fedsildefiskeriet.

Om Tilvirkning af Tørflsk i Distriktet skal jeg tillade mig at gjøre

nogle faa Bemærkninger. I gamle Dage, efter at Forbudet mod at tilvirke

Rundfisk o. s. v. paa denne Del af Kysten paany var blevet ophævet, var

de saakaldte «blanke Langer» fra Romdals Amt (navnlig fra Søndmøre

og Romsdalsfogderier) et udmærket Produkt, ligeledes var rotskjæret

Sei fra Romdals Amt og Trøndelagen meget anseet. Efterliaanden som

Klipflsk af Langer og Sei fik et Marked, og det blev mere almindeligt

hos Fiskerne at salte alslags Fisk af Sommer- og Høstfangsten, saasom

Saltning af Fisken forekom dem mindre brydsom end Hængning af Fisken

til Tørfisk, og Handelen med Saltfisk kom til at omfatte alslags Fisk, —
er Fiskerbefolkningen i Distriktet kommet omtrent ganske bort fra Til-

virkning af de nævnte Tørflskesorter. Af blanke Langer kommer der nu

saagodtsom intet fra Distriktet, og hvad i'otskjæret Sei angaar, er Tilvirk-

ningen deraf hverken betydelig eller saa omhyggelig som i gamle Dage.

Herpaa burde der rettes, det vilde utvilsomt give Fiskerne en forøget Ind-

tægt af Sommer- og Høstfiskeriet.

Der er etpar Omstændigheder, som her kommer i Betragtning, og som

vil tjene til at at anbefale Optagelsen af de gamle Tilvirkningsmaader.

For det første er Langen, som fiskes udenfor Romsdalskysten og paa

Eggen, baade større og af en bedre Kvalitet end fra længere nordpaa

fanget Lange. Og da de store blanke Langer nu opnaar høiere Pris end

før, medens de smaa saakaldte «Jomfrulanger», som fonemmelig fiskedes

nordenfor, ikke længere betales med de hoie Priser, vil smukt

behandlede romdalske blanke Langer finder et fordelagtigere Marked
end nogensinde før Nu kommer i Regelen de bedst betalte blanke

Langer fra Distriktet strax søndenfor Stat; det er saaledes givet,

at Søndmøringer, som fisker paa omtrent samme Fangstfelt og

derhos ogsaa Fisker paa et bedre samt har mindst ligesaa gode Veir-

forholde for Tørringen, maatte og burde skaffe en fortrinlig Vare.

Noget lignende kan siges om Forholdene i Romsdals Fogderi, særlig for

Kysten udenfor Bjørnsund og Bud. Det er mig berettet, at nogle mindre

Forsøg er gjort og har vist sig lønnende, idet Lange som Klipfisk har

givet en ringere Fortjeneste end tilvirkede blanke Langer i samme Sæson.

Og dette synes mig at tale for, at der gjøres Forsog i større Udstrækning,

saa meget hellere som Markedsforholdene har været meget gunstige for

blanke og Skru Langer i de sidste Aar, og adskilligt tyder paa, at Varen

i de fineste Kvaliteter har vundet et voxende Marked. Og dette er en

anden gunstig Omstændighed, som bør komme i Betragning ved denne

Anledning.
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Da det kan have sin Interesse at se, hvilken Forskjel der er mellem

nordlandsk Lange paa den ene Side og den ved Romsdalskysterne langede

paa den anden Side, meddeles efter nogle for nylig foretagne Veininger,

at 100 nordlandske Langer gav 8—9 Voger færdig Klipfisk, medens roms-

dalsk Lange gav 10 Voger af Fangst for Bud og Bjornsnnd, og 10—11

Voger af sendmorsk tåget paa Eggen. Virket til Rots kjær vil den største

Lange knnne give en desto fordelagtigerc Vai-e ved Sorteringen; selvføl-

gelig forudsættes en meget omhyggelig Behandling Virket til Klipfisk

har Fiskens Størrelse ikke saa fremtrædende Betydning, naar Varen for-

ovrigt er vel tilvirket.

Hvad rotskjærbehandlet Sei angaai-, saa er der ogsaa i den Henseende

al Opfordring for Distriktets Fiskerbefolkning til at rette sin Opmærk-

somhed paa denne Vare. Distriktets Sei staar nemlig som Raamateriale

til Varen meget heit; den lindes neppe i bedi-e natnrlig Kvalitet paa

iKiget Sted af Kysten. Og da nu den største Export af Sei efteriiaanden

er blevet via Trondhjem, ligger altsaa det største indenlandske Marked

midt i selve Distriktet, — en ikke ringe Fordel for Fiskernes Salg af

Varen. Men staar Raastoffet fra Distriktet hoit, saa kan dette slet ikke

siges om den færdige Vare; over den føres baade stærke og vel beføiede

Klager. Man finder, at Varen er blevet slet stelt i de 8—10 sidste Aar,

kanske endog i længere Tid endda. Fisken bliver ikke tilstrækkeligt

«robbet» og «skrubbet», det vil altsaa sige afrispet og befriet fra de paa

Skindet siddende Risp ; lidt «robbet» bliver den jo, men meget af Rispen

er blevet siddende tilbage og endel løsrevet Risp er kommet over paa

Kjødsiden og sidder igjen der; idet Vaskningen ikkehar været omhyggelig

udførl i tilstrækkeligt rent Vand. Baade for Udseendets Skyld og for at

faa en godt tørret Rotskjær maa Afrispingen og Vaskningen ske med

Omhu; i begge Henseender staar man her i Distriktet meget tilbage

saavel for andre Distrikter som for tidligere Tider, da romsdalsk og trøn-

dersk Storsei og Middelssei betaltes bedre end anden. Det er ikke usand-

synligt, at denne skjødesløse Behandling af rotskjær Sei staar i Forbindelse

med den Omstændighed, at Tilvirkning af Tørfisk ved Hængning i det

hele tåget er gaaet tilbage i Distriktet, drives i ringere Udstrækning end

tidligere Med den ringere Øvelse er maaske fuldt en ringere Omhygge-

lighed i at behandle Fisken under Rotskjær-Tilvirkningen. En Følge

heraf er igjen blevet den, at Varen opnaar en ringere Pris, og dette

virker tilbage og bringer Fiskerne til at tro, at selve Varens Tilvirkning

er mindre lønnende og Varen mindre søgt. Samtidig bliver et desto større

Parti virket af Fiskerne til Saltfisk og derpaa til Klipfiske-Sei, og en

Følge heraf bliver den, at der kommer formeget af denne Vare paa

Markedet, saa Friserne gaar ned. Det endelige Resultat af alle Dele

tilsammen er selvfølgelig dette, at Prisen paa alslags Sei i Distriktet

kommer i Nedgang, og selve Seiflskeriet bliver mindre lønnende. Det lille Op-

sving som Markedet for fersk Sei har faaet ved, at der er blev oparbeidet
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en Række smaa Markeder langs Jernbanelinjerne tra Trondhjem, har langt

fra været betydelig nok til at erstatte Nedgangen i Prisen paa Raania-

terialet til de nævnte to Varesorter. Da Stillingen endnu ikke er blevet

værre, end at Tabet for Fiskeriet formodentlig med Letlied kan erstattes

gjennem en omhyggeligere Tilvirkning af rotskjærbehandlet Sei og deraf

følgende høiere Priser for denne Vare, liar jeg troet at burde henlede

Opmærksomheden paa Sagen.

Om Havfiskerifondet.

For en almindelig Fisker er Anskaffelsen af en ny Baad en i økonomisk

Henseende stor Aifære, og Anskaffelse af en større Skøite, Kutter eller andet

Bankfiskefartøi kan en Fisker i Regelen kun tænke paa, naar han kan

faa en betragtelig stor Pengehjælp hos andre. Det sædvanlige er, at saadan

Pengehjælp søges hos den Kjøbmand, hvormed Fiskeren staar i Handels-

forbindelse, og en ligesaa almindelig som naturlig Betingelse, hvorpaa

Kjøbmanden yder et større Laan, er den, at Fiskeren skal levere Fangst-

udbyttet til ham. Det Afhængighedsforhold, hvori Fiskeren derved kommer
til Kjøbmanden, kan være mere eller mindre føleligt, men neppe nogen-

sinde andet end en vis ITfrihed for Fiskeren til at kunne sælge sin Fisk til

den Høistbydende eller vælge, hvor paa Kysten han vil drive Fiskeri.

Og jo større Pengehjælp Fiskeren faar af sin Kjøbmand, jo mindre virkelig

Hjælp opnaar han i Grunden for sig selv personlig, saafremt ikke Kjøb-

manden er desto bedre situeret eller har desto mindre Interesse eller

personlig Befatning med Fiskevarehandelen, Thi har Kjøbmanden udredet

omtrent det hele Beløb (paa de sædvanlige Betingelser) til Anskaffelse

af en Kutter eller lignende kostbart Fiskefartøi, saa er han og ikke

Fiskeren den virkelige Eier og Reder, men Resikoen ved Fartøiets Fiskeri-

bedrift overføres paa Fiskeren, som altsaa foruden de stipulerede Renter

overtager Resikoen og de Ulemper, som stadig er forbunden med Afhæn-

gighed af sin «faste Kjøbmand». Det vikle jo ikke være forretnings-

mæssigt at laane ud og staa i Forskud til Fiskeren med betydelige Beløb

uden at sikre sig de Fordele, som deraf kan opnaaes. At Fiskeren som

nominel Eier af Fartøiet desuagtet kan nyde Fordele af Forholdet, er jo

.selvfølgeligt. Men i Virkeligheden er han ikke saa heldig situeret i sin

nye Egenskab af nominel Reder og stor Laantager som i sin gamle

Stilling som Fisker og Fører af Kjøbmandens Fartøi paa dennes egen

Resiko. Det samme gjælder Laan til Anskaffelse af Smaaskøiter og

Dæksbaade samt større Baade, hvis Kostende ligger over den almindelige

Fiskers økonomiske Evne.

18
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Da nu Fiskerne selv maa forudsættes at have det bedste praktiske

Skjøn paa og Interesse af at faa de hensigtsmæssigste Storbaade og Skøiter

og andre havgaaende Fiskerfartoier, og da dernæst Fiskeriernes Fremme

i væsentlig (irrad, saavidt jeg skjønner, beror paa, at Fiskernes økonomiske

Evne st3^rkes samtidig med, at de som Folge af liensigtsmæssigere Baade og

Redskaber samt billigere Driftsmaader kan levere sin Fangst til desto

lavere og dog mere lønnende Priser end nu, — saa forekommer det mig

indlysende, at den sikreste og hurtigste og naturligste Vei for Fiskeriernes

Udvikling er den, hvorpaa Fiskerne opnaar den frieste Adgang til at

udnytte sine Kræfter og sin Dygtiglied, erholder den letteste og mest

uafhængige Hjælp til Anskaffelse af de til Fiskeriet fornødne Apparater

(Baade og Fartøier) og Redskaber, samt sikres Adgang til at sælge sin

Fangst frit og til Høistbydende. Endel af de offentlige Foranstaltninger

og Love i den sidste Tid har paa en eller anden Maade søgt at slaa ind

paa denne Vei, og gode Resultater vil sikkerlig efterhaanden opnaaes.

Men faa eller ingen Foranstaltning kan, efter min Mening, stilles ved

siden af, end sige over, Oprettelsen af Laanefondet til Havfiskeriernes

Fremme. Det Rentetab, som Staten har ved Udlaan til 2V2 pCt. af

Fondet, og som altsaa repræsenterer den kontante Ydelse til Fiskerierne

paa den Konto, har været og vil stadig vedblive at være den billigste

og dog mest effektive Hjælp direkte til Fiskerbefolkningen. Her i Distriktet

føles dette med den største Beredvillighed og Anerkjendelse, maaske

mere end andetsteds i Fiskeridistrikterne, og jeg tør tro, at enhver som

har fulgt Udviklingen med Opmærksomhed vil indrømme, at netop i de

Bygder, hvortil der er indvilget de fleste Laan af Fondet, er Udviklingen

kraftigst og størst.

Skulde jeg føreslåa nogen Forandring med Hensyn til Laanefondets

Anvendelse foruden dets Forøgelse, saa vikle jeg nævne, at det formentlig

vikle være hensigtsmæssigt at yde Laan ogsaa til Anskaffelse af saadanne

Bedskaher, som i Regelen er for kostbare for almindelige Fiskere, derhos

udstrække Laanene til Anskaffelse af almindelig anerkjendte, hensigts-

mæssige Fangstfartøier og større Baade, uanseet at de ikke repræsenterer

nogen ny Type eller et specielt Fiskeribrug, samt indvilge Laan med

et saa stort Beløb, at vedkommende Fisker derved blev sat istand til at

undvære yderligere Laanehjælp hos andre, eller i alle Fald blev gjort

uafhængig i sin Disposition over Fangstudbyttet, hvilket nu oftere ikke

er Tilfældet desværre. At Statskassens Resiko ved Udlaanene derved

skulde blive større, er ikke nødvendigt; men at Formaalet med at yde

Fiskerne Hjælp ved et Laanefond derved i betragtelig (jrad vikle fi-emmes,

derom føler jeg mig overbevist.

Den store Betydning Laanefondets Omvendelse liidtil har havt og

fremdeles har blandt Fiskerne i mit Distrikt, bestaar fornemmelig deri, at der

aabnes Adgang for nogle af de dygtigste og hæderlige Fiskere til at blive selv-

stændige og eie den Baad eller Skøite, de forer. Laanefondets Formaal,

I



— 231 —

at fremme Havfiskerierne ved at lijælpe fiskerne, er derved visselig skeet

tyldest. Opgaven hai* oprindelig kun været af økonomisk Karakter. Men
ved Siden liei-af har den faaet en end større Betydning, en social og

moralsk, idet Piskerne lielt vel har et sikkert Indtryk af, at de ved

Ihærdighed og Driftiglied som selvstændige Redere og Førere vil kunne

forbedre sin Stilling i væsentlig Grad. Og da det staar temmelig klart

for dem, at kun de Fiskere vil kunne komme i Betragtning som eventuelle

Laansøgeie, som under sin Tjeneste ombord hos andre har vist sig

dygtige og hæderlige, vil deres Bestræbelser i disse Henseender støttes

og yderligere opmuntres. De betragter en Stilling som selvstændig Eier

og Fører af sit eget Fartøi som den høieste Forfremmelse, ja som deres

Livslykke, den de med Glæde vil anstrænge sig for at naa Udsigten

hertil maa nødvendigvis skjærpe deres Arbeidslyst, Intelligens og alle

de Evner og Egenskaber hos Individet, som udgjør en dygtig og hæderlig

Mands Særpi-æg inden sin Stand. At dette ikke alene vil befordre

Fiskerbefolkningens Velvære, men ogsaa være af største Betydning for den

Del af Handelsstanden og det øvrige Samfund, som kommer i nærmeste

Forbindelse med Fiskerne, maa være klart. Det bør ved denne Leilighed

ikke forbigaaes, at i Begyndelsen var Laauefondets Anvendelse ikke

ganske velseet inden visse Kredse i Distriktet; men i den senere Tid liar

man overalt, hvor jeg har havt Anledning til at hore Meningsytringer

derom, faaet et andet og bedre Syn paa Sagen.

Med de ovenfor fremførte Betragtning for Øie tror jeg at burde

fremholde som en paa de faktiske Forholde bygget personlig Overbevis-

ning, at en Forogelse af Laanefondet og et videregaaende Program for

dets Anvendelse vil være af den største Betydning for Distriktet saavel-

som for det øvrige Land, og yde en saa kraftig Hjælp til hele Fiskeri-

bedriftens Fremme, at jeg ikke tager i Betænkning at karaktisere denne

Hjælp som bedre end nogen anden, der har været forsøgt eller fore-

slaaet hos os.

Ærbødigst

Fredrik 31. Walletii.
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Inspektoreu for Saltvandsfiskerierne

i nordre Distrikt.

Herved har jeg den Ære at afgive Beretning om min Virksomhed

i Aaret 1895.

Export af Kveite og anden Fisk i Is.

Denne kommer væsentligst for Kveitens Vedkommende i bedre og

bedre Gjænge, Nogle Handlende paa Helgeland har nu stadig og mest

i Høstmaanederne fra Oktober til Januar sendt Kveite, overveiende til

Trondhjem og Kristiania, med god Fordel, uden synderlig Resiko for

mindre god Fremkomst, og derved er især Høstfangsten af denne Fisk

givet et stærkt Fremstod. Friserne holdt sig ret bra oppe, idet der til

Fiskerne oftest er betalt mellem 20 og 25 Øre pr. Kg. Som de Steder,

hvorfra især saadan Forsendelse har foregaaet, kan jeg nævne Kvalø og

Brønnø i Brønnø, Skaalvær og Tjottø i Tjøttø, Indre Kvarø i Lurø.

Der er endnu ikke synderlig Forretning af denne Slags langs nordre

Helgeland og Salten, før man kommer til Tranø i Hammerø. Derfra og

omkring Vaagsfjordenes nordre Del, især fi-a Engenæs i Ibestad, Dyrø og

Kastnæshavn i Tranø Herred sendes ikke saa ganske lidet Kveite til

Trondhjem, Bergen og Kristiania, mest i Aaiets sidste Kvartal. Fra

Vesteraalen sendes ogsaa noget. Direkte Sendinger til England sker fra

disse Steder kun i liden Maalestok, da man har fundet Afsætningen paa

de tidligere nævnte Steder i vort eget Land fordelagtigere i Gjennemsnit

paa Grund at den ringe Resiko. Fia Trondhjem sendes utvivlsomt der-

imod stadig nordlandsk Kveite i mindre Mængde til Sverige, og om Høsten

ogsaa til England. Fra Bergen sendes formentlig ogsaa lidt nordlandsk

Kveite til England.

Der foreligger imidlertid heroppe et stort Felt for Udvidelsen af

Ferskfiskhandelen og de i de to sidste Aar, ved Hurtigrutens Igang-

sættelse i Forbindelse med Jernbanerne og med Ruterne paa Hamburg

og England, saa betydelig forbedrede Kommunikationer har lagt Veien

aaben for Ferskfiskforsendelser først og fremst til vort eget Land og

Sverige og dernæst til andre Nabolande. Hvad der væsentligst manglei',

er en Sammenslutning af Kapital og Ki-æfter, saa at ogsaa Opsamlingen

heroppe kan foregaa paa en rationel Maade, og at Afsætningen kan
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ordnes med en større Omsætning for Øie. Herom tillader jeg mig for-

øvrigt at henvise til mine tidligeie Udtalelser i Anledning Dannelse af

et stort Aktieselskab for Ferskfiskhandel.

Baade i Anledning Fremme af denne Gren af Fiskehandelen i sin

Almindelighed og i Anledning Fiskeriagenten i England, Herr Johnsens,

Opfordring til at arbeide for at skaffe en paatænkt direkte Exportrnte

for fersk Fisk i Laksesæsonen til England tilstrækkelig Fragt, har jeg

søgt mest muligt at virke paa Handlende og Fiskere for at faa oprettet

smaa Islagere paa bekvemme Steder. Imidlertid er der meget lidet ndført

i denne Retning. Kun de enkelte Handelsmænd, der befatter sig med
Ferskfiskhandel, har skaffet sig mindre Isoplag, men selv af disse er der

endel, der lader det bero med at sende Fisk til saalangt udpaa Høsten,

at de kan tåge Is, efterhvert Frosten frembringer saadan paa nærmeste

Dam eller Elv, uden noget lagret Reserveis. Der findes desuden Is

samlet til Husbrug eller industrielt Brug i høist ringe Mængder hist og

her. Endelig er der smaa Isoplag overalt, hvor M. Thams & Co. har

sine Laxeindkjøbsstationer. Men af alle disse spredte smaa Forsyninger

kan man vanskelig faa kjøbe noget, da de kun er beregnet for Vedkom-

mendes eget Brug, ligesom en hel Del af Forsyningerne slipper op udpaa

Sommeren.

Paa Fiskeriforeningernes Budgetter har altid Isbeholdninger, Ishuse

og Fryserier havt Plads, og dette har ført til, at Tromsø har faaet et

mindre Fryseri med en liden Isbeholdning. I Harstad holder Fiskeri-

foreningen Is i et mindre Ishus. I Bodø har Fiskeriforeningen i 1895

ikke holdt Isforsyning, men i Nordland forøvrigt er der med Bidrag af

Nordlands Fiskeriforening gjennem Fiskerikredsene oprettet smaa Ishuse.

Al disse vides at være bygget eller at være under Opførelse et paa hvert

af følgende Steder: Hero, Brønno, Vægø, Vivelstad og Trænen, men jeg

har ikke Rede paa, hvorledes Isen er anvendt eller i hvilken Grad hvert

af disse Anlæg har været benyttet, uden for Brønnø Ishus Vedkommende.

Dette er bygget af Brønnø Fiskerikreds med Bidrag af Nordlands Fiskeri-

forening og har havt særlig Betydning for Kveitens Fangst og Forsen-

delse der i det sidste Aar. Kredsen har fattet Regler for Isens Anven-

delse, der foreligger trykt, hvoraf fremgaar, at der er ansat en Bestyrer,

der er lønnet af Kredsen og for de Medlemmer af Kredsen, der ønsker

det, tillige fører Tilsyn med Isningen, veier og expederer for vedkom-

mende Medlems Regning den Fisk, han vil sende, samt er Mellemmand

for Opgjøret, hvis Afsenderen benytter de af Foreningen antagne Kommis-

sionærer i Sydbyerne. For dette erlægges en Afgift af 1 Øre Kg. for

Kveite og Lax, og 50 Øre for hvert 100 Uer eller Flyndre. Ishuset

holder ogsaa Kasser for samme Afgift. De Medlemmer, der selv vil be-

sørge dette Arbeide, kan benytte Ishusets Is og Kasser til sine Forsen-

delser, saafremt de har betalt sin Kontingent. Ishuset tager en Forsyning
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af 250 G Alen Is, og den betalte Afgift har udgjort 184 Kroner

for 1895.

Da desuden flere af Distriktets Handelsmænd kjøber Kveite, har

der fra Bronno udviklet sig, som for sagt, en ret livlig Forretning med
denne Vare, idet Fiskerne der, efter Forlydende betydelig fremskyndet

ved Formanden i Brønno Fiskerikreds, Herr Johan Nordhus's Bestræbelser,

har begyndt med megen Energi at soge efter Kveite paa dybere Vand
end før og med mere Børenskab. Og dette nye Fiske har givet et smukt

Udbytte. Efter Opgaver, erhvervet ved Herr Nordlms's Velvilje, skal

der i dette Aar, og overveiende fra de tre sidste Høstmaaneder, være

sendt fra Brønnø og Kvalø sydover med Dampskib 158 046 Kg. Kveite,

hvoraf det betydeligste Kvantum 61 200 Kg. fra Bygdens største Handels-

mand. Herr Quale i Kvalø, 54 346 Kg fra Fiskeriforeningens Ishus gjen-

nem dens Medlemmer, og Resten fra tre andre Forretningsmænd. Værdien

kan gjennemsnitlig maaske opføres til 25 Øre, og vil da udgjøre den

vakre Sum af nær Kr. 40 000,oo. Det er dog mere, da der mangler Op-

gaver fra en fjerde mindre Forsendelse, som ikke er medtaget i Kvan-
tumet. I den Uge, det gik stærkest paa med Fisket, var Forsendelsen

saa stor, at Prisen trykkedes stærkt i Trondhjem, indtil 17 Øre pr. Kg.

sagdes der, men den reiste sig strax igjen.

De flittigste Kveitefiskere har derfor ret smuk Indtægt. Saaledes

opgives den bedste 5 Mands Baad at have fisket idethele for ca. Kr. 2 000,oo

og den bedste 3 Mands Baad for ca. Kr. 1 200,00, altsaa en JiOd af omkring

Kr. 400,00 pr. Mand.

Fra de andre Udskibningssteder for Kveite har jeg ingen Talopgaver

i Aar, men haaber i senere Aar at kunde samle mere sammenhængende
Opgaver, saa denne Bedrift kan blive bedre belyst under sin Udvikling.

Med Hensyn til Herr Fiskeriagent Johnsens Forslag om Igang-

sættelse af en ved engelske Dampskibe underholdt Rute for fersk Fisk i

Laxesæsonen, kan jeg som Resultat af mit Arbeide rundt om i mit Distrikt

meddele, at i indeværende Aar vilde en saadan Rute ikke kunnet svare

sig, grundet paa Mangel af Is og andi-e Forberedelser netop paa de

Punkter, hvor denne Rute i Laxesæsonen maatte søge sin væseutligste

Fragt af Kveite og eventuelt af Hyse, Flyndre og Skate.

Sagen staar for mig saa, at det er afgjørende for den, om Finmarken

kan skaffe saameget Lax, at denne danner ligesom Grundvolden for Forret-

ningen. Dette synes efter Fiskeriinspektorerne Landmarks og Sørensens

Udtalelser neppe at kunde paaregnes og er i ethvert Fald meget usikkert.

Men hvis en saadan Dampskibsrute kom istand og kunde faa ikke altfor

lidet Lax der, saa vilde nogle Pladse i den nordligste Del af mit Distrikt

netop i den Tid af Aaret kunde levere bra Partier af Kveite, vel at

mærke, naar Isbeholdninger og Opkjøbere der kom med i Virksomheden.

Saadanne Steder er især Holmenvær eller et andet Sted paa Senjen-

øens Ydreside, Andenæs, Langenæs og Nyksund og sandsynligvis et Sted
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i Bo Præstegjæld. Skulde imidlertid Dampskibets Rute ikke blive for lang,

kunde flere Steder i Nordland neppe medtages. Der er mange Steder

ligefra Bø til Rorvig, som nok kunde levere temmelig stadig mindre

Partier fersk Fisk, og som ogsaa har noget mere af Isforsyninger, men
at tåge denne Kyststrækning med i en Rute, der ogsaa har Finmarken,

vilde rimeligvis umuliggjore en god Fremkomst af Varen. Lax vikle de

førnævnte ydre Fiskepladse fra Bo til Senjen neppe yde noget af. Den
indre Led i Salten—Helgeland vilde derimod kunde skatte noget, men
dog meget lidet, eftersom Thams & Co. der har sine Opkjøbsstationer,

uden at man kunde faa dette Firmas Varer med i Førselen, livoitil der

formentlig ikke er Udsigt.

Friserne paa Kveite og de andre Fiskesorter, udenom Laxen, er

ogsaa om Sommeren saa lave i England, at Exporten vel vanskelig vilde

give synderlig Nettofortj eneste, saa Opkjoberne vilde blive lunkne.

Anderledes vilde det formentlig stille sig i Høstsæsonen fra medio

September til Januar. Da er Friserne heit oppe i England. Folk hos

os er, som det vil sees af mine ovenfor anførte Opgaver fra Brønnø, til-

dels bleven opmærksom paa den før lidet udnyttede Rigdom af Kveite,

som findes paa de passende store Dyb ved vøre Kysters Indskjæringer

til Fjordene og andre Steder, og man kan gjøre sikker Regning paa en

betydelig Forøgelse af den fiskede Mængde Kveite i de nærmest følgende

Aar. Det vil ogsaa nødvendiggjøre en Udvidelse af Markedet, thi om
det indenlandske Marked nu synes at tilfredsstille, kunde en Udvidelse af

Fiskeriet maaske blive adskillig raskere end Stigningen af vore sydligere

Byers Forbrugsevne.

Jeg mener derfor, at Forsoget paa at etablere en Englandsrute for

fersk Fisk for mit Distrikts Vedkommende helst bør foregaa i nævnte

Høst- og Vintermaaneder, at den bør gaa fra Tromsø (eller muligens fra

en Havn nordenfor, hvis et godt Kveitefiske kan blive etableret der ud

mod Lappehavet eller i Karlsø) langs Senjen og Nordland og tilhavs fra

Rorvig (eller fra Aalesund?), idet man nærmere maatte beregne, hvor

mange Steder man kunde optage, uden at Ruten blev for lang for Fiskens

Vedligeholdelse og gode Fremkomst til Markedet.

Jeg agter i 1896 at lægge Kraft paa at formåa endel Folk ud mod
Havet paa Strækningen Vesteraalen—Malangen at skaffe sig Is, saa en

mulig Englandsrute i Laxesæsonen fra Finmarken kan finde Støtte i den

Kveite, der fiskes om Sommeren i disse Egne, og til at formåa Folk i

Helgeland og Salten til at efterligne Bronnøs Exempel for Høstfiskets

Vedkommende, samt søge at formåa Handelsmænd og andre paa dertil

passende Steder langs Kysten at oprette Islagere. Om dette Ar-

beide tidligere har baaret ringe Frugter, synes der dog nu at kunne

haabes paa et Opsving i de nærmeste Aar. Jeg anser imidlertid For-

holdene i 1896 forlidet fremskredne til, at den foreslaaede Englandsrute

kan faa regningssvarende Last i Laxesæsonen 1896.
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Sildefisket.

Efter den gode Faiig^st, endel Fiskere i 1894 gjorde ved Drivgariis-

tiske og i Frygt for, at Silden niaaske ogsaa i 1895 ikke vikle komme
ind til Kastepladsene for Nøter, begyndte man i Juli Maaned dette Aar
at soge efter Silden ude paa Havet med Drivgain for at linde Stimerne,

istedetfor man tidligere kun har reist ud med Drivgarn, naar Tilstede-

værelsen af støl re Sildestimer var formærket.

Dampskibene «Rener» og «Langø» fra Vesteraalen søgte saaledes

efter Sild allerede i den sidste Halvdel af Juli Maaned og fandt hist og

her lidt, andre Steder intet. Men i de sidste Dage af Juli Maaned kom
store Sildestimer ind i den store Havaabning mellem Røst og Myken og

blev Gjenstand for Drivgarnsfiske, da de kom i S og SO for Lofotodden.

Her samledes snart endel Drivgarnfiskei-e paa Baade og nogle Dampskibe

foruden de to ovennævnte. Fisket foregik i Begyndelsen mest fra Moskenæs
og nærmeste Omgivelser fra de allerforste Dage af August. Fangsterne

var yderst ulige fra omtrent intet til oO Tønder. De deltagende Baade

var af alle Slags, fra store Sneseilsbaade af bedste Sort til 3 og 4 rums

Nordlandsbaade, ligesom man brugte de Garn, man kunde skrabe sammen.

Den smukkeste Fangst, der forekom i Fiskets første Dage, gjordes

ved Notmand Anton Stolt fra Sortland, der i fire paa hinanden følgende

Nætter fiskede tilsammen omtrent 116 Maal Sild med én Garnbaad.

Prisen var overmaade høit oppe, Kr. 20,oo—23,oo pr. Maal. Fisket tråk

sig langsomt opover Vestfjorden, mere eller mindre langt fra Land og

foregik saaledes efterhvert i SO for Bålstad, Henningsvær, Skraaven og

Brettesnæs. Paa de sidste Steder var Hovedfisket i første Del af Sep-

tember. Ujævnheden af Fangsten vedblev imidlertid i høi Grad. Del-

tagelsen var noksaa stor, men langtfra som de bedste Tider forrige Aar,

paa Grnnd af ringere og ujævnere Udbytte.

Tilslut gik Silden tillands omtrent overalt rundt Vestfjorden, saa at

der indtil Udgangen af Oktober var stængt Sild i Svolvær, Østnæsfjorden,

Raftsundet, Kanstadfjorden, ved Lødingen, i Fiskfjord, paa Hammero, i

Stegen og flere Steder. Samtidig i Regelen ogsaa Garnfiske.

Der foregik tillige Fiske mange Steder i søndre Salten, bedst ved

Fuglø. I Vesteraalen, hvor et Sildeindsig i Udgangen af August fandt

Sted i Eidsfjorden, og lidt senere Drivgarnfiske paa Hadselfjorden ved

Kvitnæs. Til Eidsfjorden strømmede en stor Mængde Fiskere og Saltere,

som imidlertid snart igjen foiiod Stedet, hvor Udbyttet blev forholdsvis

ringe. Tillige fandt mindre Indsig Sted i søndre Senjen. Der var ogsaa

Sild i mindre Maalestok paa Helgeland, mest i Melø, dernæst i Sjonen,

Herø, Tjøttø og flere Steder.

Da Fisket var fordelt saa viden over og tråk sig udover den største

Del af Høsten, fik de allerfleste Notfolk mere eller mindre Fangst, og
mange Garnfolk samlede heller ikke saa lidet sammen. Fortjenesten var
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god og Friserne, om end nedgaaende, dog ret bra længe udover, men

tilslut blev dog Fangsterne tor rigelige, til at Friserne paa Haavaren

kunde holde sig nogenlunde. De sank tilslut saa langt ned, at Fisket

ikke svarede synderlig Regning. Dette iudtraadte for Garnfolkenes Del

allerede tidlig i Oktober. Ogsaa Friserne for den saltede Vare gik hurtig

ned, fra Stængningen begyndte, og den er nu under Vinteren vanskelig at

sælge uden til Friser, der neppe lader der være synderlig igjen for Raa-

varen, naar alle Omkostninger dækkes. Silden har staaet i flere Fjorde

senere, og der er stængt betydelige Sildelaas til Agn for Vinteriisket

i 1896.

Sidst paa Høsten kom der under Helgelands Kyster temmelig store

Stimer af stor Slosild, som flskedes paa Garn af Hjcmfolket og hvoraf

nogle faa Laase sattes, deraf en større Fangst i Aasvær. Af Silden gik

kun 320 i en flskepakket Tønde Jeg fik desværre altfor sent Rede paa

dette Fiske til at kunne anstille pei-sonlige Undersøgelser. Folk, der

var med i sidste Storsildeperiode, der afsluttedes i 1 874, vil vide, at denne

Stim var ægte og ublandet Storsild 3 Dampere og 1 Galeas fra Hauge-

sund lastede af denne Vare i Aasvær til Kr. 2,oo pr. Tonde. Garnsilden

leverede et ypperligt Agn til Kveiteflsket i November— December i

Brønnø.

Om Dampskibes Deltagelse i Fiskerierne.

Undei- Skreiflskerier deltog flere Dampskibe sydfra og et tilhørende

Haalogalandske Dampskibsselskab i Fiskeriet udfor Senjenø og havde sin

Station i Gryllefjord, hvorfra nogle reiste sydover igjen, men nedenanførte

fortsatte Fisket i Lofoten og paa Finmarken.

Af disse har jeg erholdt Opgaver over Faugsten og Fordelings-

maaden fra følgende:

1. Dampskibet «Fram» fra Bergen, men med en Besætning af 12 Fiskere

her nordfra og med Herr Eilert Kildal af Altevig i Bjarkø Herred

som Formand, drev Torskefiskeri med Liner og 6 amerikanske Doryer

om Vinteren udfor Senjenø, i Lofoten sidst i Fisket og paa Fin-

marken, men deltog, mig bekjendt, ikke i Sildefisket. Skibet holdt

Redskaber og tog Halvdelen af Fangsten. Den anden Halvdel deltes

i 15 Lodder, hvoraf de 12 Fiskere tog hver 1 Lod og Skibets om-

bordværende Mandskab 3 Lodder. Agn og Folkehjælp til Ægningen

var en fælles Udgift og fradroges Udbyttet, før Fordelingen loregik.

Folkenes Lod beregnedes dem imellem efter den Fiskemængde, hver

Baad fangede.

Ved Herr Kildals Velvilje kan jeg hidsætte følgende Tabel over

Fangsten

:
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Fiskepladseu.
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nyttede Tiden, før deres Virksomhed som Slæbebaad under Natfisket

egentlig- kom i Gang. Om disse kan jeg anføre følgende:

3. Dampskibet «Langøy drev efter Sild fra 26de Juli til Ode September,

fiskede i denne Tid tilsammen 2967.-! Maal, der udbragtes til Kr.

5 253,40. Skibet liavde 9 Mauds Besætning, livoraf de 2 Maskinfolk

ikke regnedes med under Loddelingen. Skibet med Fører, Maskin-

folk og Stuert tog Halvdelen af Fangsten, medens den anden Halvdel

deltes mellem de 7 aktive Fiskere, livoraf dog kun en var Helloddes-

mand, hvis Lod udgjorde Kr. 365,34. De øvrige var forhyret og

Skibets Rhederi tog dei-es Lod, ialt altsaa ^7ii af den hele Fangst.

Af Garn brugtes gjennemsnitlig 20 Stykker af 300 Maskers Dybde

og man brugte 4 til 16 Favne Slag. Friserne varierede fra Kr. 15,oo

til Kr 25,00 Fisket dreves i Vestfjorden sydøstlig for Væro, Mo-

skenæs, Henningsvær og Skraaven, derpaa 2 Nætter i Eidsfjorden,

2 paa Hadselfjorden udfor Blokken og 2 paa Gavelfjorden. Til-

sammen fiskedes i 20 Nætter. Rigeste Fangst faldt 3die August

sydøst for Væro med omkring 100 Maal; livoraf dog kun 65 Maal

kom til Benyttelse, Resten maatte kasseres, fordi den bedærvedes,

før den kunde leveres. Man bemærke, at hverken «Langø» eller

nogen anden af de andre Dampskibe havde indrettet sig for Sildens

Aftining af Garnene under Trækningen, men paa gammel iiorsk-

nordlandsk Vis drog Silden ombord i Garnene, saa begge Dele kom

sammen i Dyngde. Næst bedste Fangst m^li Maal gjordes Vs udfor

Moskenæs. Vs fangedes samme Sted 26V2 Maal. De 2 Nætter paa

Hadselfjorden gav Vo 19V2 og Vo 25 Maal. Opgaverne ved Kapteinen,

Hr. Aronsens, og Rhederiets Velvilje

4. Dampskibet «Svolvær» drev Sildefisket i Vestfjorden i 9 Nætter, fra

5te til 10de August, desuden 25de og 26de August og 12te og 13de

September med Fangster fra 12 til 1 Maal tilsammen 43 Maal, værd

ca. Kr. 600,00, hvoraf Dampskibet tog Kr. 200,00 og hver Mandslot

Kr. 65,00. Man brugte 20 Garn gjennemsnitlig pr. Nat af 240 Ma-

skers Dybde og 6 Favnes Slag.

Friserne vare fra Kr. 22,oo til Kr. 10,oo. Opgaverne er velvillig

leveret af Skibets Disponent, Herr 0. J. Kaarbø.

5. Dampskibet «Bener», af Hindø Danip.skibsselskabs Skibe, begyndte

tilligeined «Langø» ihærdigt at søge efter Sild med Drevgarn fra

14de Juli af rundt det yderste af Vestfjorden, men fandt ikke nævne-

værdig Sild før 26de Juli.

I 5 Nætter i Begyndelsen af August fiskede «Rener» ca. 69 Maal-

tønder og fortsatte Fisket senere omtrent saalænge som «Langø», men

naaede ikke saa stor Fangst.

«Rener» brugte almindeligst 30 Garn fra 240 til 300 Masker dybe

og fiskede idethele under Forholde, der lignede «Langøs » Jeg har imid-
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lertid ikke Oppaver for længere Tid, end de første 5 Fangstdage SO for

Moskenæs, saa noget mere ikke kan opgives dennegang.

Fra de ovrige Dampskibe, der drev Sildefiske, har det ikke lykkes

mig at erholde Opgavei-, men Fangsten gik ikke for nogen paa langt

nær saa hoit op, som for «Rener» og «Lango», og heller ikke begyndte

de at fiske saa tidligt, eller holdt saa jævnt paa. Alle sluttede, da Silde-

priserne sank under Kr. 10,oo pr. Maal.

Det er meget prisværdigt, at «Rener» og «Lange» søgte efter Silden

i Juli Maaned, og forhaabentlig vil disse Skibes driftige Rhederier fort-

sætte dermed et følgende Aar. En saadan Eftersøgning kunde let be-

virke, at Silden fandtes tidligere, og at saaledes Fangsten kunde begynde

tidligere. Først i Tiden er jo altid Friserne bra, og Udbyttet for Garn-

fiskere kan da blive saa betydelig bedre end senere. Da Sildefiskets

Begyndelse i Regelen falder sammen med Slaatten, vil Antallet af Garn-

fiskere, ligesom i Aar, ikke blive særdeles betydeligt, før denne vigtige

Aan er tilendebragt i Løbet af August.

Uagtet jeg siden 1888 ivrigt har arbeidet for Gjennemførelse af

den Retorm at Gainfiskerne skal aftine Silden af Garnene under Træk-

ningen og ved at rote den let i fint Salt allerede i Baaden befri den

for Risten, og uagtet jeg har faaet meget Medhold heri og tildels faaet

Folk til at begynde dermed, havde jeg dog den Sorg at se, at under

Fisket indfor Moskenæs ikke nogen benyttede denne Fremgangsmaade.

De tilstedeværende Kjøber-Dampskibe, som det lod til at være af den

største Vigtighed at faa Silden, hvordan den saa ud, bare det var Sild,

betalte de overmaade høie Priser nærsagt, hvor Silden saa ud, og denne

Fristelse kunde de Fiskere, der ellers let havde kommet til at gjennom-

føre Reformen, ikke modstaa, hvorfor det gik hos alle paa den gamle

Maade. Man fik jo alligevel Kr. 22,oo og 23,oo pr. Maal
Silden i Vestfjorden var imidlertid ikke absolut aatfri, og den havde

tildels lidet Ister. Den taalte idethele ikke, saa godt som senere, en

slet Behandling og Følgen af Kjøbernes «Fordringsløshed» i saa Hen-

seende var en stærk Reduktion af denne første Fangst' s Godhed. Noget

der selvfølgelig havde den største Indflydelse paa Varens Salgbarhed og

Forretningens Udbytte, og saaledes bar sin Straf i sig selv.

Det ser fremdeles smaat ud med Raasilds-Kjøbernes Forstaaelse af

denne Sag. De kunde til sin egen Fordel ved at fordre velbehandlet

Sild og betale denne bedre, saa Fiskerne kunde have ogsaa denne Frem-

skyndelse, gjøre det meste til at forbedre Garnsildens baade Udseende

og indre Kvalitet og derved skaffe baade Afsætning for denne Vare og

Fortjeneste paa den til Fordel baade for Fiskere og Tilvirkere.

Bodø 25de Februar 1896. Ærbødigst

Jens O. Dahl,
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Inspektøren for Saltvandsfiskerierne

i Finmarkens Amt.

Herved liar jeg den Ære at indberette til det ærede Departement

om min Virksomhed fra min Ansættelse som Inspektør indtil 31te

December 1895.

Fisket i 1895 har for Finmarkens Vedkommende i det Hele tåget

været mindre godt. Vinterfisket i de Vær, hvor dette almindeligvis

drives, hindredes af stormfnldt Veir, og Loddefi.sket begyndte sent i Øst-

flnmarken og slog aldeles Feil i Vestfinmarken Sommerfisket var derimod

enkelte Steder i Vestflnmai-ken meget godt; saaledes var der paa Sørøen

et rigt Seifiske, ligesom Linefisket efter Torsk og Kveite var bra paa

Bankerne ud for Galten og Sandø. I Porsangerfjorden var Seifisket

godt, ligesom Linefisket enkelte Steder paa Magerøen og i Laxefjord

slog godt til. I Østfinmarken var derimod Sommerfisket mindre tildels

paa Grund af manglende Agn.

Omendskjønt Aarets Fiske for Distriktet saaledes maa regnes under

et Middelaars, hjalp dog de høie Priser, der betaltes for al Slags Fisk,

til, at Fiskerne klarede sig nogenlunde bra.

Endel Fiskere reiste ihøst til Lofoten for at deltage i Sildefisket;

de kom temmelig sent derned, saa deres Fortjeneste vel ikke blev stor,

men de gjorde det dog vistnok bedre, end om de havde været hjemme,

og vil rimeligvis fortsætte med at reise nedover til Sildefiskerierne om
Høsten, naar disse slaar til.

I Slutningen af Marts stødte endel Lodde under Land ved Honnings-

vaag og Kjelvig, men den blev kun staaende nogle Dage, og Lodden

viste sig senere ikke under Land i nogen stor Mængde før henimod

Midten afMai, da store Loddemas.^er søgte ind Varangerfjorden. Sammen
med Lodden kom ogsaa Hval og Torsk, og man fiskede i nogle Dage
meget godt saavel inde i Fjorden som ude ved Vardø og Kiberg; men

saa viste der sig hele Fjorden over Masser af Sæl, og denne jagede

attei' Fisken ud, saa Fisket aldeles ophøite for den indre Del af Fjorden;

kun ud for Vardø og Kiberg fiskedes fremdeles bra paa Line, naar man
kom et Par Mil fra Land, hvor Sælen ikke holdt sig. Hvidehavssælen
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liar af og til vist sig i Varangerfjorden i Mai paa den Tid, Isløsningen

foregaar i Hvideliavet, men aldrig i saa store ]\Iasser som i de senere

Aar, og skal den fortsætte at komme i saa store Mængder som Tilfældet

var sidste Aai-, hvilket er at befrygte, hvis den ikke soges udryddet, ei-

jeg bange, at Loddefisket vil blive ødelagt ikke alene for Mnrmanskysten,

men ogsaa for Varangerfjorden og muligens flere Steder i Østfinmarken.

En Privatmand i Vadsø udlovede en kort Tid Præmie for hver skudt

og ilandbragt Sæl, da han troede, at ivrig Jagt efter den muligens kunde

drive den bort; men jeg har iiden Tro paa at den Slags Forholdsregler

vil hjælpe stort.

Sælens Ynglepladse i og udenfor Hvideliavet soges nu ikke længere

af de norske Sælfangere. Sælen faar derfor være i Ro og formerer sig

stærkt, og dette antager jeg er den væsentligste Grund til, at saa store

Masser af den i de senere Aar har vist sig her.

Hvis ikke Russerne med Kraft vil forsøge at faa dette for Fiske-

rierne saa skadelige Rovdyr udryddet ved Fangst paa selve Fangstfeltet,

Sælens Ynglepladse. vil den vistnok ofte komme til at odelægge Lodde-

fisket ikke alene paa den murmanske Kyst, men ogsaa tildels i Fin-

marken.

Hvalfangernes Fangstudbytte var gjennemgaaende daarligt, og da

Friserne paa Hvalprodukter ogsaa var slette, har de fleste Selskaber

vistnok drevet med Tab. En kort Tid i Mai var der store Masser af

Hval i Varangerfjorden og paa flere Steder langs Kysten i Østfinmarken,

men da Hvalen for det meste holdt sig nær Land, fik Hvalfangerne —
paa Grund af Fredningsbestemmelserne — lidet af den. Jeg har ikke den

Tro, at Hvalfangsten skader Fiskerierne ; men derimod har der specielt

iaar været ført stærke og berettigede Klager over, at Affald fra flere af

Hvalstationerne feres af Strøm og Vind iland ofte langt fra selve Statio-

nerne, hvor dette ligger og raadner, og hvor Befolkningens Smaafæ æder

af dette raadne Stof, bliver syge og dor. At saadant kan ske niaa

søges forhindret, og forhaabentlig vil ogsaa den nye Hvallov sætte en

Stopper for disse beklagelige Forholde.

Den nyanlagte Telegraflinie til Øerne Rolfsø og Sorgø vil vistnok

vise sig at blive til stort Gavn for disse Øers Fiskevær, og forhaabentlig

vil det ikke vare længe, før ogsaa Sørøen kan faa Telegrafiforbindelse

med det øvrige Land. Værene paa Sørøens Yderside søges nu lidet af

Fiskerne, rimeligvis af den Grund at man hverken har Telegraf eller

ordentlig Dampskibsforbindelse der. I Fiskeværet Galten har saaledes

Handelsmanden Rorbodplads for henimod 500 Fiskere, men omendskjønt

der i længere Tid i Sommer var bra med Fisk, roede dog ikke mere

end 50 Baade med ca. 150 Mand fra Været; noget Lignende var ogsaa

Tilfældet for Fiskeværet Sandø. Hvis disse Sørøens ydre Fiskevær

kunde hjælpes til noget bedre Post- og Dampskibsforbindelse, tror jeg

dette vilde hjælpe endel paa Forholdene. Det rimeligste synes være, at
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Rute No. 3 i Sommermaanederne paa sin Tur lil og fra Hammerfest gik

paa Ydersiden af Øen og- anløb Fiskeværene der, thi derved vikle man
kunne faa direkte Forbindelse med Sydlandet, hvilket ikke alene for

Postens Skyld, men ogsaa paa anden Maade kunde blive til Gavn. Saa-

vidt jeg- ved, skal 2 Hvalfangerselskaber ligeledes drive Fangst iaar fra

Fjordene paa Ydersiden, og for disse vilde det ogsaa være af stor Betyd-

ning at kunne faa direkte Forbindelse med Sydlandet.

Lader det sig ikke gjøre at faa ordnet Farten paa denne Maade,

vil jeg henstille til det ærede Departement at søge udvirket, at der ydes

et mindre Dampskib lidt Statsbidrag for at optage en ugentlig Rute i

Sommermaanederne fra Ti'omso med Anløb af Værene paa Sørøens Yder-

side til Værene paa Rolfsø, Sorgø og Hjelmso. Dette Dampskib kunde
da foruden at føre Post, Pasagerer og Varer ogsaa forsyne Værene med
Agn. Jeg hørte nemlig i Sommer oftere Beklagelse over, at Agn-
dampskibene saa sjelden anløb Smaaværene i Vestfinmarken, og at man
af den Grund ofte var i Agnmangel. En af de større Agndampskibe
kunde man vistnok faa mod et mindre Statsbidrag til at overtage denne
Rute, som jeg tror vilde blive til Gavn for Distriktet.

Med Hensyn til Fiskens Behandling og Forædling spores der nogen
Bedring, især begynder man at lægge mere Flid paa at faa pen Rundflsk,

og enkelte Afskibere har iaar leveret rigtig fin Vare. Endnu mangler
det dog meget paa, at man overalt i Finmarken behandler Fisken, som
den bør og skal behandles, men jeg har dog den Tio, at man lidt efter

lidt vil komme til Erkjendelse af, at det Arbeide, der lægges paa Pisken

for at faa en pen og god Vare, betaler sig godt.

Hvis Handelsmænd og Fiskekjøbere vilde gjøre sig til Regel at

betale Fiskerne lidt mere end den almindelige Pris for vel sløiet og pent

behandlet Fisk^ saa det ogsaa for disse vilde lønne sig at behandle

Fisken, som den bor behandles, saa vilde ogsaa dette hjælpe til, at man
kunde sende en bedre Vare paa Verdensmarkedet.

Der er iaar gjort Forseg med at sende pent behandlet saltet Toi'sk i

Kasser til Kristiania, og omendskjønt denne Forretning vel ikke endnu
har vist sig videre lønnende, tror jeg dog, der med Tiden kan oparbeides

Marked for denne Vare i det sydlige Norge.

Fra Vadsø er der ligeledes iaar gjort Forsøg med at sende Hyse
nedlagt i Is til Hull; men omendskjønt Hysen havde holdt sig nogen-

lunde godt, opnaaede man dog ikke saa høi Pris tor den, at Fragt og

Omkostninger betaltes; jeg tror derimod, at man med mere Held i Vinter-

maanederne maa kunde sende Hyse i Is til Trondhjem, især hvis Damp-
skibsforbindelsen kunde blive noget bedre, saa man slåp Omlastning, og
Fisken ikke blev altfor mange Dage underveis.

Fiskemelsfabriken paa Stegelnæs ved Vardø solgtes ifjor til «Stavanger

Preserving Komp.», der har anlagt paa dette Sted en større hermetisk

Fabrik for Fiskevarer. Det er at haabe, at denne Fabrik, der syssel-
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sætter ikke saa faa Kvinder og Mænd fra Vardø, vil komme til at gjøre

gode Forretninger, og etterfølges af flere saadanne Anlæg heroppe i

Finmarken.

En Fabrik for Fiskeguano er forløbne Aar opført og drevet i Bergs-

fjord i Vestfinmarken. Denne Fabrik saavelsom Espensens Guanofabrik

i Vadsø kan oparbeide betydelige Masser af tørrede Fiskehoder og

Rygge; men omendskjønt der betales ganske gode Priser for Raastotfet,

kastes dog en stor Del af dette i Søen. Forhaabentlig vil det mer og

mer gaa op for Befolkningen, at smaa Næringskilder heller ikke er at

foragte, og vilde man kun samle og tørre de Hoder, der nu bortkastes,

vilde Tusinder at Kroner kunne indvindes for Distriktet. Ældre Folk

og Børn, der ikke direkte befatter sig med Fiskeriet, kunde jo saa godt

arbeide med dette.

Redningsskøiten «Collin Archer», der saavel ifjor Vinter som i

Vinter har været stationeret i Vardø, har været til stor Nytte og Hjælp

for Fiskerne. Ingen af Vardø Fiskere er forulykket paa Havet i den

Tid, Skøiten har været i Virksomhed, og det er ikke Tvivl underkastet,

at flere Fiskere vilde været omkomne paa Sjoen, hvis ikke Skøiten havde

været tilstede. Skoltens Fører tog velvilligst efter min Anmodning

ugentlige Maalinger at Havvandets Temperatur, disse off'entliggjorde.s i

Stedets Avis og var af stor Interesse.

I Slutningen af Marts, da der ingen Fisk var under Land, seilede

Skøiten ud paa Sjøen for at prøve, om der ikke var Fiske længere ude.

Temperaturen var da under Land 1 " + , men steg, ettersom man kom

længere udover, til henimod 3 ° i en Afstand fra Land af 5 å 6 Mile.

Prøvefiske forsøgtes hele Veien udover, men man mærkede ikke Fisk,

før man kom 5 Mil ud, hvoi' man drog 200 Torsk i Løbet at et Par

Timer. Senere seilede flere Storbaade fulgt af Skøiten ud, hvor Fisken

stod og fiskede her i længere Tid. Efter flere Aars Erfaring har jeg

observeret ved at tåge Temperaturmaalinger om Vaaren, at Loddetorsken

ikke gjerne søger undei' Land, før Våndet har en Temperatur af omkring

2 " + , og det er ofte hændt, at Fisken er strøgen fia Land, naar Tempe-

i-aturen paa Grund af østlige Storme er faldt under denne Varmegrad.

To af Redningsselskabets andre Skøiter var under Loddefisket

stationeret i Honningsvaag og Kjøllefjord. laar vil 4 Skøiter blive

stationeret i Finmarken under Loddefisket. Fra Redningsselskabet er

mig sendt 50 Bølgedæmpere af Schjøts Patent at benyttes i Baade;

omtrent Halvparten af disse er solgt til Fiskere for den billige Pris af

Kr. 4,00; den virkelige Pris er Kr. 15,oo.

Da Loddefisket nu i flere Aar har slaaet Feil i Vestfinmarken, er

Almuens økonomiske Kaar især i den Del af Distriktet ikke i-ar. Den

store og, som jeg tror, ødelæggende Kredit, der gjennem Aarrækker er
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given Fiskerne, begynder nu mer og mer at indskrænkes inden Rimelig-

liedens Grændser, og dette tror jeg vil vise sig at blive til Gavn for

saavel Handelsmænd som Fiskere Det Afhængigliedsforliold mange af

Fiskerne staar i til Handelsmændene, og det økonomiske Tryk de lider

under, gjør dem dorske og træge; kan de derimod lidt eiter lidt blive

uafliængige og selvhjulpne Mænd, vil Lysten og Kraften til deres

Gjerning voxe.

Vardø den 6te Februar 1896.

G, Sørensen»

19
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Inspektøren for Saltvandsfiskerierne

i Finmarken.

Ifølge det ærede Departements Skrivelse af 17de Oktober ifjor tillodes

jeg- paa offentlig Bekostning at foretage en Reise til Skotland, England,

Belglen og Holland med Tilbageveien over Hambnrg og saaledes, at

Reisen til Udlandet lagdes langs Kysten over Bergen, for paa denne Reise

at sætte mig ind i forskjellige Fiskeriforhold nærmere paapeget i min

Skrivelse til det ærede Departement af 8de Oktober, hvori jeg andrager

om Tilladelse til at foretage saadan Reise.

I de skotske Fiskerier er der nu empløieret 121 Dampskibe, af

disse er 77 Trawlfiskere, medens 44 ndelukkende drive Linebrug. Disse

44 Dampskibe representerer en Værdi af £ 67 856 ; den almindelige

Størrelse er Længde i Kjølen 85 Fod, Bredde over Dæk 18 Fod, dyb-

gaaende agter 9 å 10 Fod, forud 6 Fod med en Drægtighed af opimod

100 Tons. Dampskibene er saaledes baade temmelig store og kostbare.

Fisket med disse drives i Nordsøen i en Afstand af 60 til 200 Somile

fra Land, ja enkelte af dem soger endog helt over mod den norske

Kyst; Fangsten, der ises, føres til de skotske og engelske Markeder.

Foruden Maskinist og Fyrbøder er der ombord i hvert Dampskib 7

Fiskere, Linerne sættes og trækkes fra selve Dampskibet, der benyttes

saaledes hverken Dorryer eller Baade. Til Indhivning af Linerne benyttes

af Enkelte et Linespil, der fæstes paa Rækken agtenfor Forriggen; dette

Spil faaes hos Fabrikanten, Florence i Peterhead, og koster £ 2.i5.

Angaaende Linefiske med Dampskib skrives i den aarlige Indberet-

ning fra «The Fishery Board for Skotland» for Aar 1894 fra Anstruther

Distrikt.

«Dampskibes Benyttelse til Linefiske har til en vis Grad bragt

Revolution i dette Distrikts Fiskerier. De Fiskere, der er emploierede

ombord i disse Dampskibe — Folk fra Collardyke — drive et stort Line-

fiske hele Aaret rundt. Al Fiskeredskab holdes af Fiskerne selv, medens

Dampskibene eies af Kapitalister. I det Første, da disse Dampskibe

byggedes for 3 Aar siden, syntes Fiskerne ikke videre om at drive Fiske

ombord i Fartøier, der eiedes af andre end dem selv; men hidindtil har
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Foretagendet vist sig lønnende saavel for Eiere som Fiskere, og man
kan nu let faa Fiskei"e nok ombord i slige Dampskibe.

Nettoudbyttet af Fangsten deles ligeligt mellem Rederne og Fiskerne.

Fiskerne holder selv Linebrug og Garn for paa enkelte Tider af Aaret

at kunne tåge det nødvendige Agn, dette gjør de fra April til Aarets

Udgang, og saalænge de gjør dette, slipper de at betale Andel i Maskinistens

og Fyrbødeiens Gager, ligesom de selv faar hele Udbyttet af, livad der

indvindes ved Salg af overflødig fanget Agn. Som en "Regel labes lidet

Linebrug, og Udgifterne ved at holde de nødvendige Garn for Agntagning

er ikke store,

Mandskabet ombord i 5 af disse Dampskibe (o5 Mand) fortjente

hver i Aarets Lob £ 103, 10 sh.

Et Danipskib, det sidst byggede, begyndte Fiskeriet 17de Februar

og havde til Aarets Udgang en Bruttofangst af £ 2169, hvoraf Rederiet

udbetaltes 12Va pCt. Udbytte, £ 200 blev sat tilside som Forringelse af

Værdi, £ 824, 11 sh. udbetaltes Mandskabet — 7 Mand — foruden £
8 til hver Mand for solgt Agn, altsaa tilsammen £ 125, 16 sh. pr. Mand.

£ Vr> overførtes til næste Aars Drift.»

Det ser saaledes ud, som Linefiske med Dampskib viser sig meget

lønnende saavel for Reder som Fisker over i Skotland, omenskjønt Fiske-

dampskibene.selv bringer Fangsten frem til de engelske Markeder, hvilket

jo maa forringe Fangstdagene betydeligt. Som før nævnt drives Fangsten

langt ude i Nordsøen ja helt henimod den norske Kyst, og det kunde

derfor være et Spørgsmaal, om man ikke i det sydlige og vestlige Norge,

hvor man jo har Dampskibsforbindelse med England flere Gange ugentlig,

mere end hidtil burde lægge sig efter at drive Fiske paa samme
Maade. Fangsten maatte da — nedlagt i Is — enten bringes til England
med de rutegaaende Baade, eller — som Tilfældet nu er fra Island ~
føre Fisken i egne dertil passende Fiskedampskibe.

De Liner, der benyttes af Skotterne, ere baade sværere og af bedre

Kvalitet end de Liner, der almindeligvis benyttes ialfald i Finmarken, og

dette er vistnok regningssvarende, daLinetabet derved bliver betydelig mindre.

I de Par sidste Aar har der været Tale om at sende ferk Fisk i

Is fra Finmarken og Nordland til de engelske Markeder, og vor Fiskeri-

agent i Hull har ivrig arbeidet for at faa en Dampskibsforbindelse

istand mellem det nordlige Norge og England med dette Formaal

for Øie. Et Rederi i London, Mr. Henrith, havde ogsaa lovet at sætte

nogle af sine Dampskibe i Fart paa Finmarken, hvis man kunde sikre

disse Dampskibe nogenlunde Last. Jeg har fremholdt denne Rute for

Forretningsfolk i Finmarken; men man har havt liden Tro paa, at det

vilde svare Regning at sende Fisk paa denne Maade, dels paa Grund af

at man fandt det tvivlsomt, at Fisken vilde holde sig fersk saa lang Tid,

som det behøvedes for at faa den frem til Markedet og dels af den Grund,
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at man ikke altid kunde paareg-ne at faa Fisken saavidt godt betalt, at

der kunde paaregnes Fortjeneste, naar Hensyn tåges til den store Udgift,

Varen vikle paaleres ved Isning* og Fragt; dertil kommer, at man som

Foi'lioldene er i Finmarken, ikke altid kunde paaregne at have Last til

IDampskibet, da Uveir ofte i ugevis kan liindre Fisket. Jeg- har tildels

været af samme Mening som Forretningsfolkene deroppe, og de Opl3'S-

ninger, jeg fik i Hull med Hensyn til Ferkfiskhandelen, bestyrkede mig

i dette.

Efter Anmodning fra Fiskeriselskabet i Bergen blev der fra Varde

sendt en Kasse med iset Hyse til Hull, og denne ankom did et Par Dage

for min Ankomst til dette Sted. Kassen var sendt med Postskibet til

Trondhjem, hvor Fisken omisedes og sendtes videre til Hull. Fisken

liavde holdt sig godt og var salgbar, omendskj ønt den havde været hele

17 Dage underveis, saa man jo fik konstateret, at Fisk, naar den er

ordentlig behandlet og iset, taaler at fores fra Finmarken til England

ialfald om Høsten og Vinteren, men den Pris der opnaaedes var derimod

saa lav, at denne paa langt nær ikke dækkede Omkostningerne. Hyser,

der veiede 15 Stone eller ca 93 Kilo, solgtes for 13 sh. altsaa 12 Øre

Kiloet; men da Fragten fra Trondhjem var 5 sh. 8 d. og Udgifterne

i Hull ved Salget 3 sh. 9 d. blev der kun 3 sh. 9 d. igjen til at dække

Indkjøb af Hysen i Vardø, Isning og Arbeidspenge i Vardø og Trond-

hjem, samt Fragt fra Vardø til Trondhjem. Denne Forsendelse bragte

altsaa Tab, og selv om man kan paaregne noget høiere Pris i England

og mindre Udgifter ved Fragt og Salg, naar større Partier sendes, tror

jeg dog vanskelig, man kan paaregne at faa mere end Udgifterne betalt,

naar Fisk: skal sendes med de rutegaaende Dampskibe over Trondhjem,

og Omisning der er nødvendig. Den Fisk, Fiskeriagenten havde troet,

man med størst Fordel kunde sende fra Finmarken til England varLax,

Kveite, Flyndre og Hyse. For Laxens Vedkommende har Friserne i de

senere Aar været saa høie i Finmarken, at man omtrent har faaet samme

Pris deroppe, som man almindelig kan paai-egne at faa i England nemlig

1 sh. 8 d. å 2 sh. pr. Kilo. For Kveite kunde man muligens paaregne

at faa 3 å 4 sh. pr. Stone, altsaa 45 å 55 Øre pr. Kilo, men denne Fisk

betales ogsaa godt af Russerne i Finmarken om Sommeren, saa det vel

er uvist, om Forsendelse til England vilde lønne sig for denne Fiskesoits

Vedkommende. I Maanederne Juni til September, da det væsentligste Fiske

foregaar i Finmarken af Hyse, Kveite og Flyndre faar det engelske

Fiskemarked god Forsyning af disse Fiskesorter fra Nordsøen og Island,

og det vil saaledes ikke lønne sig i den Tid af Aaret, som Foi-holdene

nu er, at sende iset Fisk af nogen Slags fra Finmarken. — Skulde man
med Fordel kunne sende iset Fisk fra Finmarken til England, maatte

Transporten være hurtig og Fragten nogenlunde billig, og dette kunde

ikke opnaaes paa anden Maade, end at der ydedes Statsbidrag til en

Darapskibsrute fra Tromsø med Anløb af enkelte Steder i Nordland til
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Grimsby og London. I Forbindelse med denne Rute maatte da sættes et

mindre Dampskib, der fra Fiskeværene i Finmarken bragte den isede

Fisk til Tromsø for at omlastes i Englandsskibet. Kunde man paa denne

Maade faa sendt Fisk til rimelig Fragt over til England, vilde den nok

kunde sendes med Fordel, og jeg tvivler da heller ikke paa, at adskillig

Fisk fra Nordland og Finmarken vilde komme til at gaa den Vei.

Ved Herr Fiskeriagent Johnsens Hjælp tik jeg i Hull Anledning

til at bese en større Guanofabrik, hvor man aarlig fabrikerede ca. 2000

Tons Guano. Som Raastof benyttedes Fiskehoder og Fiskeatfald samt

Sild og Atfald fra Slagterierne. Saavel Fiskehoder som Fiskeaffald bragtes

lige i Tørrekjedlerne uden forst at koges eller sønderlemmes, og Tørrin-

gen foregik paa den Maade, at Damp førtes ind imellem to store horison-

taltliggende Jernkjædler og derved ophedede Inderkjædelen, hvori Raa-

stoffet var. En omdreiende Axel med Skovler i Inderkjædelen satte

Stoffet i Bevægelse. Til Tørringen behøvedes 5 å 6 Timer, hvorefter

Kjædlerne tømtes og fyldtes paany. Ved større Fabrikker for Fiskeguano

vilde vistnok denne Tørremethode være at foretrække for den før beskrevne,

der benyttedes i Fabrikken ved Kobbervig ; men i mindre Fabrikker, tror

jeg, det Tørreapparat, der leveres fra Kampens mek. Værksted, vil være

mere anvendeligt.

Et større Røgeri, der beskjeftigede ca. 50 Arbeidere, og hvor man

væsentlig røgede Sild og Hyse, besaa jeg ligeledes ; men da Røgemethoden

var den ogsaa hos os almindelige, anser jeg det ikke nødvendigt nærmere

at beskrive denne. Røget Hyse solgtes paa Udsalgsstederne i Hull til

en Pris å 2 d. pr. "ffi = 15 Øre, altsaa betydeligt billigere end man

kan faa denne Vare for i Kristiania.

Til Hamburg ankom jeg den Ilte December og opholdt mig der

til 14de, da jeg reiste med Dampskib tilbage til Kristiania. Jeg besøgte

de fleste af de Firmaer, der modtager Fiskevarer fra Finmarken, og det

glæder mig fra flere af disse at høre, at man iaar for de fleste Afskiberes

Vedkommende var vel tilfreds med Finmarksfisken. Specielt omtaltes,

at man fra en Afsender i Vardø havde faaet særdeles pen Tørfisk, hvor-

for ogsaa denne opnaaede en meget god Pris for sin Vare. Vil man i

Finmarken lægge tilstrækkelig Flid paa en omhyggelig Behandling afsin

Rundfisk, vil man i de fleste Tilfælde kunde opnaa samme Pris, som der

betales for Tromsø og Lofotvare.

Selskabet «Nordkaps» agent i Hamburg, Herr Rudolf Kanzow, skaffede

mig Anledning til at bese et større Fryseri, hvor Herr Kanzow havde

leiet to store Rum til Opbevaring af frossen Fisk. Han beklagede, at

der iaar ikke blev bragt frossen Hyse fra Vardø, da han kunde have

solgt store Partier til Sweitz og mente, at der mer og mer vilde blive

Afsætning for denne Vare. I Fryseriet opbevaredes, da jeg var der, en

hel Del frossen Lax i Kasser, der var sendt til Hamburg helt fra Stille-

havskysten og alligevel kunde sælges til en Pris å 50 til 90 Øre pr.
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^ efter Kvalitet og Størrelse. Hver Lax var indpakket i Pergament-

papir, hvurpaa var trykt med store Bogstaver i det engelske, tyske og

franske Sprog:

«Nødvendig Underretning for Forhandlere. Instruer deres Kunder

at lægge Laxen i koldt Vand, saa den kan skyde Is. Frossen Fisk maa

ikke koges, før den er fuldstændig optøet».

Denne Forholdsregel er ogsaa aldeles nødvendig, hvis den frosne

Fisk skal blive velsmagende, og ofte har det vistnok hændt, at man har

fundet trossen Fisk slet af den Grund, at man ikke har ladet den skyde

Is i koldt Vand, for den er lagt i Gryden.

6r, Søreiisefi.
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Aiiitiiiaiideu i Fiiiniarkens Amt.

Herved har jeg den Ære at afgive Indberetning- om Udbyttet af

dette Amts Sommer- og Høstfiske samt af Haakjærringfangsten og øvrige

Ishavsexpeditioner m. V. i Aaret 1894.

A. Sommer- og Høstfiske efter Sei, Torsk m. V.

Efter Sammendrag af de fra Lensmændene indkomne Opgaver er

der i Sommeren og Høsten 1804 opfisket:

a. Torsk, Sei, Kveite, Flyndre, Hyse, Uer m. V. solgt i raa eller

saltet Tilstand til Rnsserne for 25 568 Matter Mel (Matten veier

ca. 144 Kg.), som efter dets Pris ved Salg til Almuen er

ansat til Kr. 385 996,00

b. 352 240 Kg. Rotskjær, som angives udbragt til. » 99 563,50

c. 1 210 690 Kg. tør Sei af alle Størrelser ...» 163 268,80

d. Forskjellige Fiskevarer, saasom Torsk, Hyse,

Sei solgt i raa Tilstand til de norske Handels-

mænd eller til Rnsserne mod andre Varer

end Mel, Rundfisk og Titling fra Høstflsket,

Uer, Lax fanget ved Kysten m. V. udbragt

til en Pengeværdi af » 492 075,80

e. 28 559 hl. Lever udbragt til » 240 070,00

Kr. 1380 974,10

Den tilsvarende Sum var i 1893 Kr. 1 629 548,75

i 1892 Kr. 1 647 905,oo, i 1891 Kr. 1 659 624,00, i 1890 Kr. 1 139 388,00

og i 1889 Kr. 1 321 247,00.

For de forskjellige Distrikter iuden Amtet stiller Udbyttet af dette

Fiske sig saaledes som efterstaaende Tabel viser:
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Med Hensyn til Deltagelsen i Sommer- og Hestflsket 1894 tillader

jeg mig at henvise til nedensfaaende Tabel, der ogsaa udviser Gjeiinem-

snitslot og holeste Lot i de forskjellige Distrikter:
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Russiske Fiskerbaade deltog ikke i Sommerfisket fra noget Vær med

Undtagelse af Kiberg, hvor der heiilaa delvis indtil 30te Juni 28 Snekker

og- 12 Baade med en Besætning af 148 Mand, der liavde en Fangst af

ca. 25 000 Stkr. Torsk.

Den gjennemsnitlige Mandslot under Sommerfisket udgjorde Kr. 96,ii

for Hjemfolket og Kr. 105,88 for Fremmede.

I Tuskhandelen med Russerne betaltes 20 Kg. Rugmel med fra

10—25 Kg. stor Kveite, fra 20—30 Kg. smaa Kveite, fra 16-60 Kg.

Torsk og Uer, fra 30—160 Kg. Flyndre, fra 50—160 Kg. Hyse og fra

40—120 Kg. Sei.

De vexlende Priser beror væsentlig paa Tilstrømningen af Kjøbe-

fartøier, men ogsaa for en Del paa Fiskens forskjellige Størrelse.

Under Fisket forulykkede 3 Mand, 2 i Vardø Herred og 1 i

Vardø By.

E. Sildefisket.

a. Et ubetydeligt Fedsildfiske indtraf i Tanen i Oktober og

i Syltefjord i Vardø Herred i Juli og August.

Deltagelsen og Udbyttet viser nedenstaaende Tabel:
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C. Haakjærringfiske.

Deltagelsen i og- Udbyttet af dette Fiske vil erfares af iiedeiistaa-

ende Opgave, der tillige viser Værdien efter den foi- Mandskabets Part

bestemte Pris.
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Fangsten dreves for Hammerfest og Vardes Vedkommende som
tidligere dels paa Bankerne ndenfor Kysten og dels ved Spitsbergen.

For Beilevaag dreves Fangsten paa Tanadybet 2 a 3 Mil fra Land.

Fangstredskaberne var paa samtlige Steder den almindelige Haa-

kjærringjnks.

Ingen Mand forulykkede, ligesom der heller ikke indtraf noget

Forlis.

D. Fangst efter Hvalros, Kobbe m. V. i Polaregnene.

Denne Fangst dreves i 1894 fra Hammerfest med 24 Fartøier,

drægtig U(j5 Ton, med en Besætning af 23(); fra Vardø med 1 Fartøi.

drægtig 3972 Ton, med 10 Mauds Besætning.

Udbyttet ndgjorde efter de foi" Mandskabets Part betalte Priser:

For Hammerfest Kr. 100 296,oo

» Vardø » 5 400,oo

lalt . . Kr. 105 696,00

Udbyttet fordeltes saaledes, at Rederiet for Fartøi og Udrustning

tik ^/;i og Mandskabet Vs til Deling. Om Aflønningen for Fører og Har-

puner er ingen Oplysning meddelt.

Den gjennemsnitlige Mandslot ndgjorde for Hammerfest ca. Kr.

142,00 og for Vardø Kr. 180,oo mod Kr. 157,oo i 1893, Kr. 181,00 i 1892,

Kr. 158,00 i 1891 og Kr. 165,oo i 1890. Redernes Bruttofortjeneste pr.

Ton ndgjorde for Hammerfest ca. Kr. 69,oo og for Vardø ca. Kr. 91,00

mod Kr. 77,oo i 1893, Kr. 87,oo i 1892, Kr. 78,oo i 1891 og Kr. 87,oo

i 1890.

Fangsten, der som tidligere er drevet under Spitsbergen og delvis

under Novaja Semlja, gav et Udbytte af 221 Hvali-øs, 11 855 Kobber, 4

Hvidfisk, 83 Bjorne, 33 Rensdyr, 227 Kg. Dun samt 229 Kg. Hvalros-

tænder. Ingen Mand forulykkede; intet Forlis indtraf.

E. Hvalfangst.

I 1894 fangedes fra Dampskib:

I Loppen—Øxfjord Herred ... 29 Hval til Værdi Kr. 8 700,oo

- Hasvik » ... 172 » - » » 172000,00

- Maasø » ... 177 » - » » 200000,00

- Tauens » ... 135 » - » » 100000,oo

Overføres . . .513 Hval til Værdi Kr. 480 700,oo
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Oveiført . . .513 Hval til Værdi Kr. 480 700,oo

I Vardø Herred . . . 253 » - » » 250 000,00

- Sydvarang-er » ... 113 » - » » G8400,oo

lalt . . . 879 Hval til Værdi Kr. 799 100,00

Desnden ilanddrevet ellei- dræbt paa

anden Maade:

I Maasø Herred

- Vardø »

- Sydvaranger »

320,00

500,00

150,00 I

lalt . . . 883 Hval til Værdi Kr. 800 070,oo

T 1893 fane-edes 1 252 Hval til Værdi

- 1892

- 1891

- 1890

- 1889

1083

639

581

604

Kr. 1466 700,00

» 1168000,00

» 776 200,00

» 686 100,00

« 756 000,00
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Amtmandeii i Finmarkens Amt.

Herved har jeg den Ære at indgive Beretning om dette Aars Vinter-

og Vaarfiske inden Finmarkens Amt.

For Østfinmarken stedte Lodden under Land i Løbetaf April Maaned,

dog for enkelte Vær ved Varangerfjorden noget tidligere. Den forsvandt

gjennemgaaende omkring Midten af Mai, men forekom dog for et Par

Vær til ud i Midten af Juni. Naar undtages Sandø, hvor Lodde er angivet

at være kommet under Land den 26 Februar og igjen foi"Svundet den 12te

April samt Medfjord og Loppen—Øxfjord, hvor lidt Lodde formerkedes i

de sidste Dage af Marts, stedte Lodden dette Aar ikke under Land i

Vestfinmarken.

Ved enkelte Vær i Varangerfjorden begyndte Fisket allerede i

Begyndelsen af Marts, men større Fisketyngde stedte dog for Østfin-

marken ferst under Land i sidste Halvdel af April. Fisket sluttede

gjennemgaaende i sidste Halvdel af Mai, men vedvarede dog paa enkelte

Steder til Opsynets Opher den 9de Juni og tildels endnu længere.

For Vestfinmarken har intet egentlig Loddefiske fundet Sted. Det Lille,

som er opfisket, er for det meste angivet som «Gotflsk» eller «Grundfisk».

Vinteren 1893—94 foregik der for Kjelvik og Henningsvaagene samt

for Kjøllefjord et ikke ubetydeligt Fiske.

Efter de modtagne Opgaver udgjorde Antallet af de under Fisket

forulykkede 20.

Tællingen af Fiskere, Baade og Farteier fandt Sted den 10de Mai.
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Nedenstaaende Tabel viser Fordeling-en af den ilskende Almue og

Baadene paa de forskjellige Vær iiideii Finmarken paa Tællingsdagen.

Fiskevær. Mæud. Baade.
Fiskende

fra F'arløi.

Udlæu

dinger.

Loppen Øxfjord

Hasvik, Bredvik og Sørvær

Galten, Bøle og Aafjord

Kvalsnnd

Medtjord

Sandø

Hammerfest Herred forovrigt . . .

Hammerfest By
Rolfsø

Ingø

Havøsnnd, (Maasø)

Hjelmsø

Gjæsvær

Skarsvaag

Helnæs, Kamøvær og Opuan ...
Kjelvik og Honuiugsvaagene

Sværholt

Kjøllefjord

Skjøtningl>erg og Kjelsvik

Bønæs, Sandfjord og Koren

Mehavn

Gamvik og Steuvaag

Fiukongkjeilen og Losvik

Jierlevaag

Baadsfjord og Makur
Syltefjord

Havningberg

Vardø By
Persfjord og Smaaværeue

Ki1>erg

Kramvik

Store Ekkero

Lille Ekkero

Vestre Jakobselv

Nord Varanger Herred forovrigt . . . .

Vadsø By
Næsseby

Bngønæs

Græudse Jakobselv

Sydvaranger Herred Ibrøvrigt . . . .

lalt.

90
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Af disse var udrustede :

Med Gam It8 Maud. 27 Baade.

» Liue 4 410 —1421 —
» Dybsag-u .... 512 — 125 -
» Garu og- Liue . . 47 — 13 —

» Line og Dybsagu 4 808 — 1 178 —
» alle Redskaber . .3812 — 976 —

Af de paa Tælliugsdagen i Fiumarken værende Fiskere og Baade

vare fra:

Hjemsted.

Kristiania

Laiirvik ......
Skien

Arendal

Bergen

Aalesund

Vadsø By
Troudhjeuis Stifts Land-

distrikter

Bindalen

Brønø

Vægø
Tjøtø og Vivelstad . .

Alstahaug og Staninæs

Heiø

Vefsen

Næsne og Døuuæs . .

Hemnæs og Korgen. .

Mo
Lnrø og Trænen . . .

Rødø og Melø . . . .

Gildeskaal

Beiern

Skjerstad

Saltdalen

Bodø Langsogn . .

Folden

Mænd.! Baade. Hjemsted. Mæud. Baade.

1

5

1

1

5

\)

3(57
I

44

13

57

35

58

1.^2

17-

28

b5,

<;;)

24

(I

i(;i

10

13

57

39

4

12

3

1

151

3

3

10

8

18

39

41

f)

14

11

2

1

33

2

3

19

G

3

Kristiansund ....
Trondhjeni

Bodø By
Tromsø By ... .

Hamertest By . . .

Vardø By
Hadsel

Øxnæs og Languæs .

Bø og Maluæs . . .

Dverberg Andenæs

Sortland ......
Kvædtjord

Trondenæs og Sand .

Berg og Torsken . .

Tranø, Dyrø og Sør-

reisen

Maalselven og Bardo

Astat:jord og Salangen

Lenvik og Hillesø . .

Balsfjord og Malangen

Ti'onisøsundet. . . .

Karlsø

Lyngen og Sørtjoi'd .

Skjervø, Nordre Reisen

& Kvænangen . . .

Lojjpen og Øxfjord. .

Hasvik

16

8

28

140

99

568

40

60

15

36

56

32G

489

46

725

133

820

633

593

878

210

618

781

148

83

1

4

46

25

255

7

16

4

6

13

68

137

6

14S

27

185

127

124

84

42

150

203

44

26
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Hjemsted,
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Stedernes Navne. Antal. Drægtighed.
Samlet Besæt-
niug, Førere
iberegnet.

A

.

E f t e r H j e ni s t e d

Hardanger

Bergen

Aalesund

Molde

Kristiansund

Trondbjeni

Nordmøre

Valdersund

Hammerfest

Indlierred

Fosen .

Namdalen .... ...
Helgeland

Salten

Lofoten og Vesteraalen . . .

Senjen og Tromsø

Finmarkens Landdistrikt . .

Rusland

lalt

B. E f t e r Fiskevær.
Hasvik, Brevik og Sørvær. .

Galten

Hammerfest By
Rolfsø , .

Ingø

Havøsund (Maaso)

Kjelvik og Honningsvaagene .

Kjøllefjord

Torskefjord

Viken

Finkongkjeilen

Baadsfjord og Makur. . . .

Syltefjord

Havningberg

Vardø By
Kiberg

Vadsø

Bugønæs

lalt

1

,'32

5

3

59

11

1

1

6

4

1

3

5

4

3

24

2

10

175

6

1

5

2

5

5

4

1

1

1

5

7

20

10

90

2

2

2

41

1 900.95

178

204

3 179.45

524

65

51

178

182

35

184

246

212

105

959.42

58

690.41

8 993.23

315

41

235

102

199.42

188

161

50

20

40

201

287,50

1 064

493.90

5 315

i»8.41

73

109

175 8 993.23
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I de anførte Opgaver er medtaoel de Fartøier, som med fuld Last

liavde forladt Finmarken, forinden Tællinj^en fandt Sted.

Med Hens}n til den samlede Deltagelse i Fisket tillader jeg mig at

henvise til nedenstaaende Tabel, hvilken indeliolder Oplysning om Antallet

af Fiskere og Baade samt Skolter, som for kortere eller længere Tid tog

Del i Loddefisket i de forskjellige Vær.

Fiskevær. Mænd.
Baade

og Skøiter.

Loppen Øxfjord

Hasvik Herred

Kvalsnnd

Medfjord

Sandø

Hammerfest Herred forøvrigt

Hamerfest By
Rolfsø . •

Ingø

Havøsund (Maasø)

Hjelmsø

Gjæsvær

Skarsvaag

Kjelvik og Honningsvaagene

Lebesby og Kjøllefjord

Mehavn
Gamvik, Stenvaag og indre Tanen . . . .

Finkongkjeilen

Berlevaag

Baadsfjord og Makur
Syltetjord

Havningberg

Persfjord og Smaaværeue

Vardø By
Kibei-g

Kramvik
Store Ekkerø

Lille Ekkerø

Vestre Jakobselv

Nordvaranger forøvrigt

Overføres

150

690

235

77

81

285

30

308

520

202

172

91

12

1 107

956

44

295

699

540

543

1686

1 188

62

4 903

646

117

80

56

93

210

'l6078~

45

193

95

24

24

125

12

92

140

72

47

30

4

303

261

9

94

215

135

134

383

320

19

1210

210

36

27

17

33

69

4 378
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Fiskevær.



— 267 -

Politiops3'ii førtes af vedkuinnieiide LeihsniHiul samtaf særskilt ansatte

Opsyusbetjeiite. Naar uiultages eiulel vanlige Gadeuordener og Slags-

niaal som Følge af Dinkkenskab var Ordenen under Fisket ui)aa-

klageligt.

Der opgives udfærdig-et (i() Mulktforelæg, livoraf 1 for Overtrædelse

af Lov af 30te Septcmbei- IHoO, 3G for Overtrædelse af Lov af 18de

Mai 18(30, 21 for Overtrædelse af Lov af 8de April ISUO, 6 for Gade-

uorden, 1 for Kai)ning af anden Mands lledskaber, for 1 Mulktforelæg"

mangler Oi)lysning- om, hvori vedkommende Overtrædelse bestod. Desuden

er der til Paatalemyndigheden skeet 4 Indberetninger om ulovlig Brændevins-

handel og 1 om ulovlig Handel.

Friserne paa JRaaprodukteriie varierede meilem Ki'. 10,ootilKr. 11>,50

100 Stk. Torsk.

Kr. 7,00 til Kr. 11,oo pr. Hl. Lever.

j> 1,00 - » 25,00 - » Rogn.

» 0,10 - » 0,50 - 100 Stk. Fiskelioveder.

Af den fangede Torsk kan gjennemsnitlig regnes 350—1 500 paa

Lever.

Efter de fra Lensmændene og Opsynsbetjentene modtagne Opgaver

der under dette Vinter og Vaarliske opiisket nedenstaaende Mængde

pr

1 Hl.

er

Torsk og Hyse beregnet i Hundreder, Kveite m. v. beregnet i Kilogram

samt Lever og Rogn beregnet i Hektoliter, ligesom der opgives solgt

nedenantørte Antal Fiskelioveder.

Distrikt.
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Distrikt. Tor.sk. Hyse. Hoveder.
Kveite

111. v.
Lever. Kogn

Lebesby og Kjøllefjord . . .

Mehavu
Gamvik, Stenvaag, indre Tauen

Finkongkjeilen

Berlevaag

Næsseby ...

T a u e n s F o g d e r i

Baadsfjord og Makur .

Sylteljord

Havniugberg ....
Vardø By
Perstjord og Smaaværene

Kiberg

Kramvik

Vardø Fogderi . .

Lille Ekkerø ....
Store Ekkerø ....
Vestre Jakoliselv . . .

Nordvaranger forøvrigt

Vardø

Bugønæs

Grændse — Jakobselv .

Sydvaranger forøvrigt .

Varanger Fogderi

Finmarkens Amt

800 000

5 100

300 000

768 800

190 000

310 000

GOOOO

31 700

20 000

2 373 400 111700]

4 000

50 000

64 000

611 000

1 041 500

1 088 000

6 100 000

65 000

900 000

193 000

9 998 500

90 000

160 000

224 000

477 500

850 000

114 000

20 000

220 500

2 1 56 000

16 040100

71000

282 000

260 000

2 000 000

8 000

IGO 000

20 000

2 801 000

30 000

62 000

65 000

121000

283 000

3 000

8 000

572 000

4 223 900

110 000

1 083 000

4 000 000

65 000

800 000

2U0 000

6 258 000

6 200

2 800

1 100

7 000

3 000

1 000

2 500

23 600

I

80 ooo!

160 000

220 000

500 000^

800 000

114 000

20 000

220 000 12 000

2 114 000 12 000

9 077 000 167 750

1650

14

600

1578

380

623

4 845

1770

2 723

2 980

14 000

140

2 280

430

24 323

280

460

620

1314

2 700

300

28

625

6 327

38 766

130

130

\

691
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Af det anførte Antal Torsk og- Hyse skal der væie forbrukt under

Fisket omkring- 1 75 ()()() livoraf antagelig 55 7()U Torsk. iColge de statistiske

Opgaver er af det anførte Kvantum Torsk oplisket:

Med Garn 153 000

» Line 11602 400

» Snøre 4 210 700

» Not 74 000*)

Tilsammen . . 16 040 100

Fiskeriets samlede Udb}tte omsat i Penge er med Fradrag: af, hvad

der er forbiugt under Fisket, i de indkomne Opgaver over det samlede

Udbytte af Vinter og Vaarfisket beregnet til følgende Belob:

For Altens Fogderi:

Loppen-Øxfjord Herred . . . . . Kr. 22 190,00 Kr. 22 190,00

For H a m e r f e s t Fogderi:

Hasvik Herred Kr. 70 690,50

Hanierfest Herred

:

Medfjord .... Kr. 18 lo6,oo

Sandø » 3 825,oo

Herredet forovrigt . » 4 840,oo

» 26 80 1 ,00

Hanierfest By . . » 3 564,oo

Kvalsund .... » 6 780,oo

Maaso Herred

:

Rolfsø Kr. 15 522,50

Ingo » 41 740,00

Havøsund (Maaso) .
» 20794,00

Hjelmsø » 4 908,00

Gjæsvær . . . . » 1 508 ,oo

Kjelvik Herred:

Skarsvag .... Kr. 526,80

Herredet torøvrigt . » 71 904,00

84 472,60

72 430,80

264 738,80

Lateris Kr. 286 928,80

*) Nemlig i Kvalsund 30 000 og i Havøsund (Maasø) 44 000.
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Kr.

For Tauens Fogderi:

Lebesby flerred . .

Teinens flerred:

Meliavn Kr.

(Tanivik, Stenvaag,

indre Tanen . .
»

Finkongkjeilen . .
»

Berlevaag .... »

Næsseby Herred .

For Vardo Fogderi:
Vardo flerred

;

Baadsfjord og Makur
Syl tefjord ....
Havningberg . . .

Persfjord & Smaa-

værene ....
Kiberg

Kramvik ....

Vardø By ... .

For Varanger
Fogderi:

Nordvaranger Herred

:

Lille Ekkero . . .

Store Ekkerø . . .

Vestre Jakobselv .

flerredet forøvrigt .

Vadsø By ... .

Sydvaranger flerred

:

Bugønæs ....
Grændse-Jakobselv

.

flerredet forøvrigt

.

Kr,

Kr.

Transport Kr, 286 928,80

Kr. 116 500,00

748,00

37 880,00

89 190,00

22 710,00

150 528,00

50 600,00

297 628,00

86 672,60

158 529,00

163 551,50

12 657,60

132 550,00

33 615,00

Kr. 587 575,50

» 1 054 650,00

1

» 1 642 225,60

12 990,00

35 900,00

49 320,00

104 241.00

Kr. 202 451,00

Kr. 190 000,00

190 000,00

20 220,40

4 894,00

36 972,00

62 086,40

454 537,40

Kr 2 681320,00
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De tilsvarende Tal var:
I 1881) Kr. 3 937 100,00

» 181)0 » 1 824 000,00

» 1891 >^ 2 907 900,00

» 1892 >> 3 805 545,00

» 1893 » 2 (U2 468,00

Da Fiskernes Antal lulgjorde l(i820 har altsaa Gjeiinemsnitstor-

tjeuesteii pr Maud iidgjort Kr. 159.41

mod i 1889 » 215,oo

» - 1890 * 99,00

» - 1891 » 131,50

» - 1892 » 128,2(3

» - 1893 » 125-41

Med Hensyn til den gjennenisnitlige og Iioieste Mandslot i de tur-

skjellige Opsynsdistrikter stiller Forliuldet sig saaledes:

Opsynsdistrikt.

Loppen-Øxfjord . . .

Hasvik Herred . . .

Medtjord

Sando

Hammerfest Herred. .

Kvalsund Herred . .

Hammerfest By . . .

Rolfsø

Ingø

Havsosnnd (Maaso) . .

Hjelmso

Gjæsvær

Skarsvaag

Kjelvik & Honnings-
vaagene . . . .

Lebesby Herred . . .

Mehavn antagelig . .

Gamvik. Stenvi\ag og in-

dre Tanen . . . .

Høie-

stelot.

Kr.

140,00

103,00

60,00

40,00

20,00

30,00

170,00

50,00

75,00

113,00

29,00

25,00

43,50

65,00

75,00

17,00

121,70

Kr.

200,00

210,00

120,00

80,00

40,00

50,00

200,00

180,00

1 50,00

150,00

42,00

40,00

150,00

225,00

300,00

Opsynsdistrikt.
fl a .2 Høie-

O " 'fl stelot.

Finkongkjeilen . . .

Berlevaag

Baadsfjord og Maknr .

Syltefjord

Havningberg ....
Persfjord og Smaaværene

Vardo By

Kiberg

Kramvik

Lille Ekkero ....
Store Ekkerø ....
Vestre Jakobselv . .

Nordvaranger Herred
forøvrigt

Vadsø By

Næsseby

Bugønæs

Grænse— Jakobselv . .

Sydvaranger Herred for-

øvrigt

Kr.

127,59

50,00

200,00

150,00

200,00

204,00

180,00

202,00

350,16

255,00

448,00

530,32

469,20

550,00

220,00

300,00

400,00

208,00

Kr.

300

120

300

300

340

350

400

450

600

360

650

600

715

1 1.50

500

500

500

700
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Af det aiitbrte opfiskede Kvantum Torsk er ifølge Opgaverne virket

til Ruudfisk, Rotskjær og Russetisk samt Klipfisk:

Herreder.
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Fisken antages gjennemsnitlig af hvert stort Hundrede at have

givet 61,4 Kg-. Riindfisk og 102,g Kg Klipfisk.

Af Medicintran opgives tilvirket 4 362 Bl.

hvoraf i Kramvlk ... 44 Hl.

» - Kiberg . . . 425 »

- Vardø By . . .2 900 »

» - Havningberg . . 310 »

» - Syltefjord . . 487 »

» - Baadsfjord . . 172 »

» - Hammerfest By 24 »

4 362 Hl.

1 Ærbødighed

JV, Prehensett.



1
Fra

Amtiuaiiden i Finmarkens Amt.

Herved giver jeg- mig den Ære at afgive Beretning om 189r) Aars

Vinter- og Vaarfiske inden Finmarkens Amt.

For Østfinmarken stedte Lodden under Land i Begyndelsen af April

Maaned og forsvandt for de fleste Værs vedkommende omkring Midten

af Juni Maaned. Naar undtages Skarsvaag og Kjelvik, hvor Ijodde an-

gives at A^ære kommet under Land 22de og 28de Marts og igjen forsvandt

etter et Par Dages Forløb, stedte Lodden dette Aar ikke under Land i

Vestflnmarken.

1 Østfinmarken opgives større Fisketyngde først at have stedt under

Land omkring Midten af Mai og forsvandt for enkelte Værs Vedkom-

mende allerede ved Slutten af Mai og for andre Vær ondvring Midten af

Juni. Fra Lebesby Opsynsdistrikt opgives, at Fisk har været bemærket

allerede ved Begyndelsen af Oktober Maaned 1894 og forsvandt omkring

den 30te Juni 1895.

For Vestfinmarkens Vedkommende har heller ikke for 189o noget

nævnevæi'digt Loddefiske fundet Sted. Der opgives dog, at derforHave-

sund har været en Ma^ngde af Godtfisk tilstede i Fjordene fra lode

Marts til Udgangen af April, men foi-øvrigt er ingen større Fisketyngde

forniærket.

I Vinteren 1894—1895 har der ogsaa for Kjelvik og Honnings-

vaagene samt Lebesby og Kjøllefjord foragaaet et ikke saa ubet3'^deligt

Fiske.

Efter de modtagne Opgaver udgjorde Antallet af de under Fisket

forulykkede 12.

Tælling af Fiskere, Baade og Fai-teier faiidt Sted den 15de Mai.

I
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Nedenstaaende Tabel viser Fordelingen af den fiskende Almue og

Baadene paa de forskjellige Vær inden Finmarken paa Tællingsdagen.

Fiskevær. Mæud. Baade.

Fiskende

fra

Fartøi.

Udlæn-

dinger.

Loppen & Øksfjord

Hasvik, Bredvik og Sørvær . . . .

Galten, Bole og Aafjord

Kvalsnnd

Medfjord

Sandø

Hammerfest Herred forøvrigt ....
Hammerfest By
Rolfsø

Ingø ...
Havøsnnd, Maasø og Fjordene . . .

Hjelmsø

Gjæsvær

Skarsvaag

Helnæs, Kamøvær, Opnan og Repvaag

Kjelvik og Honningsvaagene ....
Sværholt

Kjøllefjord

Skjøtningberg

Bonæs, Sandfjord og Roren ....
Mehavn
Gamvik & Stenvaag

Finkongkjeilen og Losvik . . . .

Bei'levaag

Baadsfjord og Makur ... . .

Syltefjord

Havningberg & Finviken

Vardø By
Perstjord og Smaaværene

Kiberg

Kramvik

Store Ekkerø

Tiille Ekkerø

Jacobselv, vestre

Overføres

124

204

94

248

72

120

312

32

159

405

597

51

179

33

174

1869

89

521

183

2

174

161

472

189

129

38

400

1813

62

818

106

61

27

130

10048

48

60

26

98

21

30

131

10

50

107

163

18

48

8

50

470

21

128

43

1

41

39

141

51

29

10

101

506

21

230

30

20

8

42

64

42

2 800 121

11

40

1

359

12

1

9

20

457
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Fiskevær. Mænd. Baade.

Fiskende

fra

Fartøi.

Udlæn-

dinger.

Overført

Nordvavanger Herred forovrigt

Vadsø Bj' ....
Næsseby

Bug-ønæ.s

Jakobselv, østre . .

Sydvaranger Herred forøvriigt

10048

200

2()7

240

77

12

157

lalt 11001

Af disse var udrustede:

med Garn
» Line

» Dybsagn

» Garn og Line

» Line og D34isagn ....
» Alle Redskaber

42

5 883

435

123

1813

2 705

2 800

61

88

85

28

3

47

3 112

14

1704

107

34

506

747

121

121

457

32

37

»

9

535

Af de paa Tællingsdagen i Finmarken værende Fiskere og Baade

var fra:

Hjemsted.
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Hjemsted. Mænd Baade. Hjemsted. Mænd. Baade

Overføi-t

Mo
Liirø og Trænen . . .

Kodo og Melø . . .

Gildeskaal

Skjerstad

Salidaleii

Bodø Landssogn . . .

Folden

Stegen og Ledingen. .

Hammei-o

Ty .sfjorden

Ofoten

Lødingen og Hol. . .

Vaagen og Gimso . .

Borge og Valberg . .

Bnksnæs og Hol . . .

Flakstad og Moskenæs.

Værø og Røst. . . .

Hadsel

Øksnæs og Langnæs .

Bø og Molnæs. . . .

Dverberg og Andenæs

.

Sortland

Kvæfjord

Trondenæs og Sand . .

Berg og Torsken. . .

Tranø, Dyrø og Sør

Reisen

Maalselven og Bardo .

Overføres

1588

12

95

5

59

1

2

J9

52

8

i;-3

I«>3

166

34

48

36

25

1

29

84

10

71

53

154

361

3

559

86

517

1

1

24

2

11

2

10

1

4

35

43

11

10

o

23

3

13

5)

33

80

1

114

13

3 740 979

Overført

Astafjord og Salangen

lienvik og Hilleso . .

Balsijord og Malangen

Tromsøsundet . . .

Karlso

Evindevik Sogn . . .

Lyngen og Sørfjorden.

Skjærvø, Nordreisen,

Kvænangen
Loppen—Øksfjord . .

Hasvik

Alten og Kaatjord . .

Talvik

Hammerfest Landsogn

Kvalsnnd

Maasø

Kjelvik

Kistrand

Karasjok . ...
Lebesby og Kjollefjoi'd

Tanen og Gamvik . .

Næsseby og Polmak .

Nordvaranger . . .

Sydvaranger . . .
,

Vardo Landsogn .'
.

Sverige

Finland

Rusland

Amerika ....
lalt

3 740

484

369

444

238

64

1

269

675

182

122

69

158

411

283

466

264

296

11

100

387

322

372

456

283

5

258

271

1

979

110

77

99

51

15

67

161

64

40

12

36

161

108

159

105

76

35

133

100

147

142

176

59

UOOl 3 112

Det tilsvarende Antal Fiskere og Baade paa Tællingsdagen i de 5

foregaaende Aar var

I 1890.
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Betræffeiide de i Finmarkens Fiskevær paa Tællingsdagen værende
Kjobetartoier meddeles saadan Fortegnelse :

Stederues Navue. Autal. Dræt;tiglietl.

Samlet
Besætning,

Fører
iberegnet.

a. E f t e r H j e m s t e d.

Christiania

Hangesund

Hardanger

Bergen

Aalesund

Molde

Kristiansund

Troudhjem

Tromsø

Hammerfest

Indherred

Fosen

Namdalen

Helgeland

Salten

Senjen og Tromsø

Rusland

lalt . .

b. E f t e r Fiskevær.

Hasvik, Bredvik og Sørvær ....
Galten

Opnan, Kamovær, Helnæs og Repvaag
Medfjord

Sandø

Rolfsø

Ingø

Havøsund

Kjelvik og Honningsvaagene ....
Sværholt

Kjøllefjord

Mehavn

Overføres . .

2

2

2

25

15

6

37

9

8

1

3

2

3

1

1

15

2

134

1

3

3

1

2

1

13

25

39

2

20

2

112

122

155

93,36

1 620,47

708

293

2 519,90

420,34

259

25

140,5

86

106

36

36

566

91,72

7 277,83

45

128

247

25

129

40

529,59

1055

2104
318

1056

160

5 836,59 553
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Stederues Navne. A utal. Drægtighed.

Samlet
Besætning,

Fører
iberegnet.

Overfort

P^inkongkjeileii

Berlevaag

Syltetjoid

Havuingbei-g . ......
Vardø By
Kiberg

lalt

112

2

2

2

1

10

5

134

5 836,59

98

121,5

110

121

659,47

331,72

7 278,28

553

10

11

11

8

56

31

680

I de anførte Opgaver er inedtaget de Fartøier, som med fuld Last

liavde forladt Finmarken, forinden Tællingen faiidt Sted.

Med Hensyn til den samlede Deltagelse i Fisket tillader jeg mig

at henvise til nedenstaaeiide Tabel, hvilken indeliolder Oplysniiig om
Antallet af Fiskere og Baadc samt Skøiter, som for kortere eller længere

Tid tog Del i Loddefisket i de forskjellige Vær:

Fiskevær.

Loppen—Øxfjord
Hasvik Herred

Medfjord

Sandø

Kvalsnnd

Hammerfest Herred

Hammerfest By
Rolfsø

Ligø

Havøsnnd (Maasø)

Hjelmsø . . .

Gjæsvær

Skarsvaag

Kjelvik og Honingsvaagene

Lebesby og Kjøllefjord

Overføres
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Fiskevær.
Baade og

Skøiter.

Overført

Meliavn

Gamvik og Stenvaag . . . .

Tauens indre Distrikt . . . .

Finkongkjeilen

Berlevaag

BaadsQord og Maknr . . . .

Syltefjord ,

Havningberg

Persfjord og Smaaværene . . ,

Vardø By ,

Kiberg

Kramvik

Store Ekkerø

Lille Ekkerø .....
Vestre Jakobselv

Nordvaranger Herred forøvrigt

Vadsø By
Næsseby

Bugønæs
Grænsejakobselv

Sydvaranger forøvrigt . . .

lalt

He raf benyttede
Mænd.

Alene Garn 82

» Line 7 541

» Snøre (Dybsagn) 113

Baade Garn og andre Redskaber . 833

» Line og Snøre 6 815

Baade og

Skøiter.

22

1769

21

202

2 340
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Følgende Tabel indeholder Fortegnelse over de under Fisket i de

forskjellige Fiskevær fremmedte Fartøier:

Fiskevær.
Drægtighed

i Ton.

Loppen—Øksfjord
Hasvik Herred

Medfjord

Sandø

Rolfsø

Ingø

Havøsund (Maasø)

Hjelmsø

Gjæsvær

Skarsvaag

Kjelvik og Honningsvaagene .

Lebesby og Kjøllefjord . . .

Meliavn

Gamvik og Stenvaag ....
Finkongkjeilen ......
Berlevaag

Syltefjord ..,.-....
Havningberg

Vardø B}^

Kiberg
.

lalt 15547,95

Politiopsyn førtes af vedkommende Lensmænd samt af særskilt

ansatte Opsynsbetjente.

Naar undtages endel vanlige Gadeuordener og Slagsmaal som
Følge af Drukkenskab, var Ordenen under Fisket upaaklagelig.

Der opgives ndfærdiget 34 Mulktforelæg, livoraf 21 for Overtræ-
delse at Lov af 18de Mai 1860, 8 for Overtrædelse af Lov af 8de
April "1890, 4 for Gadeuorden og 1 for nlovlig Udror.
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Priserne paa Raapioduktoine vaiierede mellem

Kr. 9,00 - Kr. 2o,oo pr. 100 Stkr. Torsk.

» 7,00 — » 1)0,00 - 111. Lever.

» 5.00 — » 10,00 - - Rogn.

>^ 0,10 — » 0,r.o lir. 100 Stkr. Fiskelioveder.

Af (len fano-ede Torsk kan i-egnes fra 4r)()— 1 200 Stykker paa 1 hl.

Lever.

Efter de fra Lensniændene og- Opsynsbetjentene niodtagne Opgaver

er der under dette A^inter- og Vaai-fiske opfisket nedenstaaende Mængde

Torsk og Hyse beregnet i Hundreder, Kveite m. V. beregnet i Kilogram

samt Lever og Rogn beregnet i Hektolitei-, ligesom der opgives solgt

nedenanførte Antal Fiskeliovedei'.

Distrikter. Torsk. Hyse. Hoveder. I

Kveite
m. V.

K«.

Lever,

hl.

Rogn.

hl.

Lo])peu -Oxfjord Herred

A 1 t e 11 .s Fogderi .

Hasvik Herred ....
Medfjord

Saudø

Haminerfest Herred for-

øvrigt

Kvalsiiud Herred . . .

Hammerfest Hy . . . .

Rollso

lugo

Havø.snnd, Maaso .

Hjehii.so

Gjæsvær

Skarsvaag

Kjelvik og Houiiigsvaa-

g'-ne

Hammerfest Fogderi

1 OG 400 20 000 70 000 000

100 400 !
20 000 70 000 6 OUO

394 000

43 000

34 000

75 000

70 000

56 000

79 500

83 700

135 000

18 600

75 000

15 200

8 000

40 000

1000

10 000

30 000

21 000

10 000

5 000

10 000

6 150

402 000

20 000

3 600

3 100

5 000

6 400

2 200

34 800

178

178

1 363 000 202 000

12 000

16 000
''

11 500

14 000 4 800

050 000

2 432 000 343 156 1 101 000

460

111

34

120

100

42

100

lOG

140

20

144

29,.'i

2 252

200

16

40

83 300
i

3 730, 203

I
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Distrikter.
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Af det anførte Aiital Torsk og- Hyse skal der være forbrugt under

Fisket omkring 1
.'),'> (H)0, hvoraf antagelig 77 800 Torsk.

Ifølge de statistiske Opgaver er at det anførte Kvantum Torsk

opfisket

:

med Garn . . . 228 000

» Line . . . 9 128 400

» Snøre . . . 233 000

» Not ... 70000

9 659 400

Fiskeriets samlede Udbytte omsat i Penge er med Fradrag af, hvad

der er forbrugt under Fisket, i de indkomne Opgaver over det samlede

Udbytte af Vinter og- Vaarfisket beregnet til følgende Beløb:

For Altens Fogderi:

Loppen — Øxfjord Herred Kr. 19 264,00

For H a m e r f e s t Fogderi:

Hasvik Herred Kr. 72 606,00

Hammerfest Herred:

Medfjord Kr. 8 677,00

Sandø » 3 672,00

Herredet forøvrigt . . » 10 215,oo

» 22 564,00

Kvalsund » 9 000,oo

Hammerfest By . . . » 10 620,oo

M a a s Herred:

Rolfsø Kr. 12 533,00

Ingø » 19 435,80

Havøsund (Maasø) . . » 17 855,00

Hjelmsø » 3 463,oo

Gjæsvær » 15 641,00

» 68 927,80 -

Kjelvik Herred:

Skarsvaag .... Kr. 2767,90

Herredet forøvrigt . . » 228 912,00

» 231 679,90

» 415 397,70

Lateris Kr. 434 661,70

1
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Transport Kr. 434 661,70

For Tauens F o g- d e r i

:

Lebesby Heried Kr. 208 027,60

T a n e n s Herred:

Mehavn. . . . . .Kr. 3 985,50

Gamvik og Stenvaag . » 31 825,oo

Indre Tanen . . . . » 37 522,50

Finkong-kjeilen ...» 78005,00

Berlevaag » 39 300,00

Kr 190 638,00

Næsseby Herred . . » 3 480,oo

» 402 145,50

F r V a r d Fogderi:
Vardø Herred:

Baadsfjord og Makur . Fvr. 20 375,00

Syltefjord » 7 503,86

Havningberg . . . . » 74 556,80

Persfjord og Smaaværene » 1 160,oo

Kiberg » 153 560,00

Kramvik » 20 280,00

Kr. 277 435,66

Vardø By » 493 027,oo

» 770 462,66

For Varanger
Fogderi:

Nordvaranger Herred:

Lille Ekkerø .... Ki-. 1 456,oo

Store Ekkerø. ...» 6079,oo

Vestre Jakobselv . . » 4 810,oo

Herredet forøvrigt . . » 13 422,00

Kr. 25 767,00

Vadsø By * 14 845,00

Sydvaranger Herred:

Bugønæs Kr. 1 420,oo

Grænse Jakobselv . . » 840,oo

Herredet forøvrigt . . » 12 179,oo

» 14 439,00
» 55 051,00

lalt . . Kr. 1662 320,86
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De tilsvarende Tal var:

i 18i>0 Kr. 1824 900,00

- 1891 » 2 907 900,00

- 1892 » 3 805 545,00

- 1893 » 2 642 468,00

- 1894 » 2 681320,00

Da Fiskernes Antal udgjorrte 15 384 har altsaa Gjennemsmtsfor-

tj enesten pr. Mand udgjort

Kr. 110,59

mnd i 1890 » 99,oo

» - 1891 » 131,50

» - 1892 » 128,20

» - 1893 » 125,41

» - 1894 » 159,41

Med Hensyn til den o-jennemsnitlig-e og- høieste Mandslot i de for-

skjellige Opsynsdistrikter stiller Forholdet sig saaledes

:

Opsyiisdistrikt.

Høie-

ste

Lot.

Opsyn.sdi.strikt

Høie-
ste-

Lot.

Loppen—Øxfjortl . . . .

Hasvik Herred

Medfjord

Sandø

Hammerfest Herred....
Kvalsund

Hammerfest By

Ilolfsø

Ingø

Havøsnnd

Hjelmso

Gjæsvær

Skarsvaag

Kjelvik og Honningsvaagone

Lehes])y og Kjøllefjord . .

Mehavn

Gamvik, Stenvaag . . . .

Tauens indre Distrikt . . .

130

222

.50

46

35

40

50

02

40

80

25

50

80

95

50

50

54.29

131.C.5

150

110

100

50

50

80

120

120

150

3G

150

160

250

350

90

200

300

Finkongkjeilen. ...
Berlevaag

Baadsi^jord og Maknr . , .

Sylteljord .......
Havningberg

Persi]jord & Sraaaværene . .

Vardø By

Kilierg

Kramvik

Lille Ekkerø

Store Ekkerø

Vestre Jakoliselv ....
Nordvarangcr Herred forøvrigt

Vadsø Hy

NæsRe])y

Biigønæs

Græudse Jakob.selv ....
SydVaranger Herred forøvrigt

124.40

60

147.65

150

170

19

200

132

218.67

50

86

36

G6

70

15

20

90

78

220

200

200

280

300

GO

400

400

300

60

150

80

130

400

60

30

130
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A f (let anførte opfiskede Kvantum Torsk er ifølg-e Opgaverne virket

til Rundfisk, Rotskjær og Russefisk samt Klipflsk.

Herreder. Kundfisk.
Rotskjær og

; j^jj^g^^
Rnssefisk I

Loppen—Øxflord .

Altens Fogderi

Hasvik Herred . .

Hammerfest Heiied

Kvalsund Herred .

Hammerfest B}'. .

Maasø Herred . .

Kjelvik Herred . .

H a m m e r f e s t F o g d e i^ i

Lebesb}^ Herred . .

Tauens Herred . . .

Næsseb)^ HeiTed . .

Tane n s Fogderi: .

Vardo Heired . . .

Yai-dø By ... .

V a r d F g d e r i

:

Nordvaranger Herred

Vadsø By

Sydvaranger Herred .

Varanger F o g d e i' i

Stkr.

35 000

35 000

300000

65 000

50 000

16 000

227 400

406 700

1 065 100

600 000

655 900

14 000

1 269 900

930 200

664 OOOi

1 594 200

60 700

36 000

(^0 300

157 000

Htkr.

1000

1 000

13 000

2 600

20 000

16 400

52 000

14 000

3 800

4 000

21 800

38 800

38 800

15 300

10 500

25 800

tttkr.

m 000

6<) 000

71000

78 400

15 000

20 000

144 500

960 500

1 289 400

776 000

643 700

1419 700

663 900

1 879 000

2 542 900

3 000

3 000

Jålt 9 581 600
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Fisken antao-es ofjennemsnitlig- af livert stoi-t Hundrede at have givet

58,4 Kg. Rundtisk og 102,s Ro;. Klipfisk.

Af Medicintran opgives tilvirket 3 286 hl.

hvoraf i Kiberg- 260 hl.

— - Vardø By 1 324 »

— - Havning-herg 206 »

— - Syltefjord 12 »

— - Baadsfjord og' Makur .... 26 »

— - Berlevaag 130 »

— - Finkongkjeilen 20 »

— - Gamvik 140 »

- Lebesby og Kjøllefjord. . . . 520 »

- Kjelvik og Honningsvaagene . 588 »

— - Gjæsvær 11 »

— - Ingø 10 »

— - Hammerfest By . .... 5 »

— - Hasvik Herred 61 »

3 286 hl.

I Ærbødig-hed



Fra

Aiiitiiiaiiden i Finiiiarkeus Amt.

Herved har jeg den Ære at atgive Indberetning' om Udbyttet af

dette Amts Sommer- og Host fiske samt af Haakjærringfangsteii og øvrige

Ishavsexpeditioner m. v. i Aaret 1895.

Sommer- og Høstfisket efter Sei, Torsk m. v.

Efter Sammendrag af de fi-a Lensmændene indkomne Opgaver er

der i Sommeren og Høsten 1895 opfisket:

a. Torsk, Sei, Kveite, Flyndre, Hyse, Uer m. v. solgt i raa eller saltet

Tilstand til Russerne for 2()413 Matter Mel (Matten veiei' ca.

144 Kg.) som efter dets Pris ved Salg til Almuen er ansat til

Kr. 358 771,00

b. 75 100 kg. E,otskjær som angives udbragt til . . » 18 207,50

c. 7L7 890 kg. tør Sei af alle Størrelser udbragt til . » 154 490,60

d. Forskjellige Fiskevarer, saasom Torsk, Hyse, Sei

solgt i raa Tilstand til de norske Handelsmænd
eller til Russerne mod andre Varer end Mel, Rund-

fisk og Titling fra Høstfisket, Uer, Lax fanget ved

Kysten m. v. udbragt til en Pengeværdi af . . . » 322 014,05

e. 20 961 hl. Lever udbragt til » 223 482,86

Kr. 1076 966,41

Den tilsvarende Sum var i 1894 Kr. 1 380974,oo, i 1893 Kr. 1 629 549,oo,

i 1892 Kr. 1647 905,00, i 1891 Kr. 1659 642,00, og i 1890 Kr. 1 139 388,00.

For de forskjellige Distrikter inden Amtet stiller Udbyttet af dette

Fiske sig saaledes, som efterstaaende Tabel udviser:
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Med Hensyn til Deltagelsen i Sommer- og Høstfisket for

lader jeg mig at henvise til nedenstaaende Tabel, der ogsaa

Gjeunemsnitslot og holeste Lot i de forskjellige Distrikter.

1895 til- \

ndviser

Distrikt.

Deltagere.

lall.

Heraf ikke
h.jcmmc-
liøreTiilc i

Distriktet.

Gjennem
snitslot.

For
Tljem-
folkct
Kr.

For
Frem-
mede
Kr.

Hoieste Lot.

For For
Hjem- Frem-
folket mede
Kr. I Kr.

Alten Herred

Talvik do

Loppeu— Oxljord Herred

Altens Fogderi

Hasvik Herred

Hammerfest Herred

Haranierlest By

Kvalsund Herred

Maasø Herred

Repvaag i Kjelvik Herred

Kjelvik Herred forøvrigt

Kistrands Herred

Hammerfest Fogderi

Leliesl)}' & Kjøllefjord

Berlevaag i Tancns Herred

Tanens Herred forøvrigt

Næsselty Herred

Taneos Fogderi

Nordvaranger Herred

Sydvaranger do.

Vadsø By

Varanger Fogderi

Kiberg i Vardø Herred

Vardø Herred forøvrigt

Vardø By

Vardø Fogderi

Finmarkens Amt 1895

Do. > 1894

Do. > 1893

Do, > 1892

Do. y 1891

100

850

i;50

1080

636

796

113

350

2 300

218

275

300

5018

610

204

649

180

1 573

375

368

120

853

950

468

1400

2818

11 342

12 158

13 466

12 688

10 963

100

20

50,00

66,0(1

130,00

120

484

440

96

60

1 880

200

90

14

70 00

150,00

150,00

160,00

77, ,50

280,00

140,00

70,00

3 264

300

70

56

60

70,00

60,00

74,00

50,00

486

40 90,86

110,00

64,s5

40

832

320

900

100,00

130,00

200,00

2 052

5 962

6 779

8 136

7 300

6 937

25,00

40

80,00

180,00

1 20,00

200,00

lOO

1 60,00

77

300,00

1 30,00

70,00

180,00

200,00

300,00

200,00

300,00

350,00

180,00

120,00

50,00

90,00

95,0.

16,00

600,00

100,00

120,00

70,00

90,8 250,00

360,00

120,00

30,00

96,00

100,00

200,00

250,00

400,00

30,00

172,00

300,00

120,00

200,00

250,00

400,00

160,00

110,00

300,00

200,00

160,00

25,00

300,0»

200,00

300,00
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Russiske Fiskerbaade deltog- ikke i Sommerfisket fra nog-et Vær
med Undtagelse af Kiberg, hvor der henlaa delvis indtil 27de Juni 90
Baade og Snekker med en samlet Besætning af 350 Maud, der havde en

Fangst af ca. 15 000 Stykker Torsk og 5 000 Stykker Hyse. Under Laxe.

fisket i Sydvaranger har i 1895 delfaget 21 «Skoltelapper» med en Gjen-

nemsnitslot af Kr. 30,oo eller tilsammen Kr. 630,oo.

Den gjennemsnitlige Mandslot under Sommerfisket udgjorde Kr. 109,oo

for Hjemfolket og ca. Kr. 105,oo for Fremmede.

I Tuskhandelen med Russerne betaltes 20 Kg. Rugmel med fra 5—30
Kg. stor Kveite fra 10—40 Kg. smaa Kveite, fra 25—80 Kg. Torsk og

Uer, fra 25-80 Kg. Flyndre, fra 48—100 Kg. Hyse, fra 35—100 Kg.
Sei og fra 50—80 Kg. Stenbit og Brosme.

De vexlende Priser beror væsentlig paa Tilstromningen af Kjebe-

fartøier, men ogsaa for en Del paa Fiskenes forskjellige Størrelse.

Under dette Fiske forulykkede ingen Mand.

b.

B. Sildefisket.

Fedsildfiske har i afvigte Sommer og Høst ikke foregaaet inden

noget Herred inden Amtet.

Yaaisildfiske har heller ikke i afvigte Sommer og Høst foregaaet inden

noget Herred i Amtet.

C. Haakjærringfisket.

Deltagelsen i og Udbyttet af dette Fiske vil erfares af nedenstaaende

Opgave, der tillige viser Værdien efter den for Mandskabets Part be-

stemte Pris:
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Baadenes Udbytte fordeltes for Hasvik Herreds vedkommende saa-

ledes, at Baadeienie fik 1 Mandsjjart af Fangsten for Baad og Udrnst-

ning og Mandskabet Besten til ligelig Deling. For Berlevaags vedkom-

mende fik Baadeierne Vr. og Mandskabet Vs til Fordeling. I Vardø fik

Baadeierne V-i og Mandskabet Vi af Fangsten.

Udbyttet af Farteierne fordeltes for Hammerfests Vedkommende saa-

ledes, at Bederiet erholdt -/a for Fartøi, Proviant og øvrig Udrnstning

og Mandskabet Vs- For Vardø erholdt Bederiet Vs og Mandskabet, der

holdei" sig selv Kost, Vs til Fordeling. Lønningsbetingelserne lor Skip-

peren er heller ikke nu opgivet.

Den gjennemsnitlige Mandslot anslaaes for Hammerfest til ca. Kr.

280,00 mod i 1894 til ca. Kr. 206, i 1893 til Kr. 23(3,oo, i 1892 Kr. 171,00

og i 1891 til Kr. 242,oo, for Berlevaag Kr. 110,00 mod i 1894 til ca.

Kr. 58,00, for Hasvik Kr. 52,50 og for Vardø for Baadfiskerne Kr. 98,60

samt for Fartoibesætningen ca. Kr. 331,oo mod i 1894 til ca. Kr. 303,00,

i 1893 Kr. 124,oo, i 1892 Kr. 114,oo og i 1891 Kr. 143,oo.

Fartøiernes Bruttoudbytte pr. Ton udgjorde for Hammerfest Kr. 151,00

mod i 1894 ca. Kr. 80,00, i 1893 Kr. 90,oo, i 1892 Kr. 115,oo og i 1891

Kr. 135,00.

I Vardø udgjorde Fartøiernes Bruttoudbytte pr. Ton ca. Kr. 62,oo

mod i 1894 Kr. 36,oo, i 1893 Kr. 114,oo, i 1892 Kr. 67,oo og i 1891

Kr. 60,00.

Fangsten dreves for Hammerfests vedkommende som tidligere uden-

for Kysten og dels under Jan Mayn og Spitsbergen og for Vardøs Ved-

kommende paa Bankerne i Nord for Vardo og under Spitsbergen. For

Berlevaag dreves Fangsten formentlig som tidligere paa Tanadj^bet 2 å 3

Mil fra Land, medens Fangsten for Hasvik Herred dreves mellem Sørvær

og Loppen.

Fangstredskabet var paa samtlige Stedei' den almindelige Haakjær-

ringjuks (Dybsagn).

Ingen Mand forulykkede, ligesom der heller ikke indtraf noget

Forlis.

D. Fangst efter Hvalros, Kobbe m. v. i Polaregnene.

Denne Fangst dreves i 1895 fra Hammerfest med 18 Fart oier, dræg-

tige 739 Ton, med en Besætning af 183 Mand. fra Vardo med 1 Fartoi

drægtig 43 Ton med 11 Mauds Besætning.

Udbyttet udgjorde efter de for Mandskabets Part betalte Priser:

For Hammerfest Kr. 106 839,oo

» Vardø » 7 408,00

lalt Kr. 114 247,00
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Udbyttet fordeltes saaledes, at Rederiet for Fartøi og Udrustniug

fik V3 og- Mandskabet Vs til Deling. Om Aflønuingen for Fører og Har-

puner er ingen Oplysning meddelt.

Den gjennemsnitlige Mandslot udgjorde foi- Hammerfest ca. Kr.

195,00 og for Vardø Kr. 224,oo mod Kr. 161,oo i 1894, Kr. 157,oo i 1893,

Kl'. 181,00 i 1892, Kr. 158,oo i 1891 og Kr. 165,oo i 1890.

Redernes Bruttofortjeneste pr. Ton udgjorde for Hammerfest Kr. 96,oo

og for Vardø ca. Kr. 115,00 mod Kr. 80.00 i 1894, Kr. 77,oo i 1893, Kr.

87,00 i 1892, ca. Kr. 78,oo i 1891 og Kr. 87,00 i 1890.

Fangsten, der som tidligere er drevet under Spitsbergen, gav et

Udbytte af 57 Hvalros, 16 315 Stykker Kobber, 83 Bjørne, 14 Rensdyr

samt 254 Kg. Dun.

Ingen Mand forulykkede, ligesom der heller ikke indtraf noget Forlis.

E. Hvalfangst.

I 1895 fangedes fra Dampskib:

Loppen Øxfjord Herred 24 Hval til Værdi

Hasvik do. 69

Maasø do. 154

Tanen do. 109

Sydvaranger do. 114

Vardø Herred forøvrigt 182

652 Hval til Værdi

Desuden ilanddrevet eller

dræbt paa anden Maade

lalt 652 Hval til Værdi

I 1894 fangedes 883 Hval til Værdi

I 1893

I 1892

I 1891

I 1890

1252

1083

639

581

Kr.

Kr,

14 400,00

103 500,00

150 000,00

109 000,00

68 400,00

218 400,00

Kr. 663 700,00

Kr. 663 700,00

800 070,00

1 466 700,00

1 168 000,00

776 200,00

686 100,00
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