Oplysninger om Sportsfisket
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Er Elven i det Hele taget meget god eller kun nogenlunde tjenlig for Sportsfiske ?
Har Elven tidligere været bortleid til Sportsfiskere, og i saafald for hvilken sum og med hvilket Resultat ?
Hvor mange tjenlige Fiskepladse er der i Elven ? Giv nærmere Forkaring om de forskjellige Pladses Godhed og om deres Afstand saavel indbyrdes som fra Standkvarteret.
Foregaar Fiskeriet paa de forskjellige Fiskepladse fra Land eller fra Baad ?
Er Adkomsten til Fiskepladsene let eller besværlig ? Til Baad eller til Land ?
I hvilken eller hvilke Maaneder kan Fisket med Nytte udøves, og naar pleier det at være best ?
Hvad er Fiskens sædvanlige Størrelse ? Hvor stor kan den stundom faaes ?
Hvor mange Fiskeeiere findes det ?
Er der Adgang til bekvemt Logi ?
Hvor mange Værelser ?
Hvilke Levnetsmidler kan anholdes paa Stedet ?
Hvor langt ligger Stedet fra Dampskibsanløb, og hvor ofte anløbes dette ?
Er mange paa Stedet vant til at mottage Reisende eller Sommergjester ?
Er der Adgang til at anholde Hest og Kjøretøi, enten paa Fisketur eller iøvrigt ?
Er der paa Stedet Nogen, der taler Engelsk ?
I Tilfælde af Forhandling om Leie af Elven, til hvem kan man da henvende sig ? Taler eller skriver Vedkommende Engelsk ?
Angi saavidt muligt tilnærmelsesvis den sædvanlige aarlige Leieafgift for Elven samt Husleie for Fisketiden.

ad 1. I Forhold til Elvens Længde ganske god.
ad 2. I 1870 leides Elven i 7 Aar fra 1871 at regne, og fiskede kun i den et Par Dage 9 Lax og Sveler fra 6 til 2 Kilogram. Han reiste til Indien og senere har man ikke hørt noget fra ham.
ad 3. Kan fiske hele Elven lige til Bakke, men bedst fra Logfos til Logs Søhus; dog maa vel Hølen under Fossen ansees
for bedst. Logs Søhus ligger 3 km fra Bakke (Elvens Udløb). Paa denne Strækning kan man ikke gjøre Regning paa andet
end Søørret, en eller anden Laxing, og bør vel her her helst benyttes Slug.
ad 4. Fra Logfos til Logs Søhus baade fra Land og Baad, men herfra til Bakke udelukkende fra Baad.
ad 5. Let, dersom man bor paa Log og herfa tillands, og dersom man bor paa Bakke kan man dorge op til Log, hvor
man da kan begynde at fiske i den bedste Strækning.
ad 6. Fra Midten af Juli, men bedst i August og September.
ad 7. Omkring 3 á 4 Kilo, men er bleven fisket paa Stang indtil 12 Kilo og vel det. Der fiskedes Lax paa over 18 Kilo.
ad 8. Som bekjendt eies Elven nu af et Aktieselskab, men der var over 35 Eiere før.
ad 9. Ja, enten paa Log eller muligens paa Bakke.
ad 10. Paa Log kan vistnok faaes hvormange Værelser man vil, da der er flere Opsiddere; muligens et helt Hus, men
paa Bakke er det tvilsomt om Logi kan erholdes thi den der modtagning, erklærede at han ikke kunde som gjestegiver
modtage faste Logerende. Muligens Olaus Larsen, Bakke.
ad 11. Fisk og Kjød til sine Tider, men man maatte være forbedredt paa at have hermetiske Sager med sig.
ad 12. 22 km fra Flekkefjord, hvoraf 11 tillands, og de andre 11 tilvands (Lundevandet) hvorpaa der forresten næsten
daglig gaar et lidet Dampskib til Karteid, hvorfra der er 3 km til Log (tillands). Muligens der nu bliver en eller 2 Gange
om Ugen Dampskip fra Flekkefjord til Bakke. Herom var der idet mindste Tale.
ad 13. Ja.
ad 14. Nei, og hertil trenges efter Lokaliteterne heller ikke.
ad 15. Sivert Gjertsen Maaland taler og læser Engelsk,og skriver vistnok ogsaa dette.
ad 16. Bernt Søyland. Han kan jo ikke Engelsk, men et Brev til ham paa Engelsk vil han naturligvis let faa en i Flekkefjord til at oversætte for sig.

ad 17. Søyland sagde, at Leieren skulde vel første Aar faa Elven paa Prøve for 200 Kroner. Husleien vil med Kost rimeligvis dreie sig om 4 Kr. Daglig.

Anmærkninger
Det bemerkes, at der i Vasdraget ovenfor, saasom ovenfor Moi og de omkringliggende Vand og i Sirdalsvandt samt i
Elvene ovenfor er et godt Ørretfiske. Dersom Leieren ogsaa er Jæger gives der Anledning til Harejakt, og er Adgangen
ogsaa heller ikke lang og besværlig til Høifjeldene, hvor Jagt kan drives efter Ren og Rype. Som en der kan anbefales til
at være med ved Fiske i Elven kan nuværende Opsynsmand tenkes, hvilken som .. Fluefisker bedst kan angive de bedste
Fiskepladse m.m.
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