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Efter at jeg for et Par Aar siden havde skrevet 
en lille Afhandling om den kunstige Fiskeavl i "Hus
vennen",*) modtog jeg flere Opfordringer til at meddele 
noget om Anlæg af Fiskedamme for at vore Land
brugere kunde faa Vejledning til at indrette saadanne 
pall. den bedste Maade. 

J eg henvender mig derfor særlig til de L a n d
b o er e, hvis Ejendomme frembyde heldige ~aturfor

hold for Anlæg af Damme, og det vil være temmelig 
mange, som ere i det Tilfælde. Det er desuden en 
afgjort Sag, at lige Slm megen Grund der er til at 
klage over vort 1·'ærskvandsf1skeris nuværende Tilstand, 
lige saa megen Anledning el' de!' til at udtale, at der 
kan gjøres meget til dets l<'remme, og at der f. Ex. 
pall. mangfoldige Stedt'r let og billigt kunde indrettes 
Fiskedamme. Man l,an vel ogsaa betragte det som 
ou Kjendsgjerning, at en regelret Drift af Fiskedamme 
eller med et (mdet Navn, at Damkultur sall. godt 
som ikke findes i Danmark. Del' er vistnok en eller 
anden Godsejer, som har indrettet store og omfattende 

*) Husvennen for 1875: Lidt. om den kunstige Fiske
avl Med 8 Billeder. 
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Anlæg, s,mledes som det f. Ex. er Tilfældet pall, Stam
huset ~foltkenborg (Glorup) i Fyen; men den Slags 
Anlæg kunne ikke efterlignes af enhver, og jeg vil 
derfor heller ikke opholde mig ved dem. Her skal 
nemlig egentlig alene omtales Indretningen af saadanne 
Damme, som omtrent kunne overkommes af enhver 
mindre Jordbruger, naar kun hans Ejendom frembyder 
de naturlige Betingelser for Gravningen eller Opstæm
ningen af en Fiskedam. 

Det er mærkeligt nok, at Damkultur ikke er mere 
udviklet i Danmark, som i det hele frembyder gode 
Betingelser for en saadan Fiskeavl, og saa meget 
mere paafaldende er det, som der jo for omtrent to 
hundrede Altr siden her i Landet lagdes megen Vægt 
paa Færskvandsfiskeriet. Kristian den Fjerde holdt 
saaledes Fiskemest!'e, som daglig maatte skaffe talrige 
"Retter" færsk Fisk til Hofholdningen, baade "Herfi;;k" 
(d. v. s. Karper og Gjedder) og "Spisefisk" (d. v. i::l. 

Aborrer, Suder) samt endog tøll'et I<'isk Der blev 
udstedt mt'get udførlige Vedtægter for Fiskerne, og de 
havde en hel Del faste Hjælpere ved deres Gjerning, 
derihlandt haade "Gravere" og "Kjørere" I hvoraf man 
altsa~t kan slutte, at Fiskedammene vare en vigtig 
Gren af Fiskemesterells Virksomhed. Ogsaa den Tids 
Adel tog ivrig Del i Damkulturen, og man finder der
for fra den Tid adskillige Optegnelser om Sagen. 

Nu til Dags er det desværre helt anderledes. 
Det er virkelig paafaldende, at man kan have en saa 
simpel Ting fur øjnene og dog ikke tager den :Nytte 



af den, som den .tilbyder. Lad os huske, hvor mange 
Smaasøer og Damme, Mærgelgrave og Kjær o. s. v, 
der findes i vort Land, og hvor lidet Udbytte de give, 
fordi de for største Delen overlades til sig selv. 

Det er en Selvfølge, at de fleste Smaavande kunne 
indrettes og drives som Fiskedamme, dersom de ellers 
have de naturlige Betingelser for Fiskeli veto Men 
forinden man bestemmer dem til Fiskeavl, er det nød
vendigt, at man gjøl' sig nøje bekjendt med Bundens 
Sammensætning, Tilløbet, Plantevæxten, Beliggenhe
den o. S. V. 

I Almindelighed vil man dog være hedst stillet, 
dersom man kan vælge en tjenlig Plads til Fiske
damme og fra først af indrette dem med det Maal, 
at de skulle være i n d b ri n g e n d e Opholdssteder for Fisk. 
Passer man nemlig ikke nøje paa i den Henseende, 
kan det let hænde, at man udser til Fiskedam en 
Plads, som ellers ikke har synderlig Værdi. Det er 
derfor rettest at udtale det strax, at det, naar iøv
rigt Vandforholdene ere lige, betaler sig bedst a t 
udgrave Dammen i frugtbar J ord. Derved 
letter man nemlig Fremkomsten af et rigt Plante- og 
Dyreliv, der naturligvis er en af de allerførste Betin
gelser for, at Foretagendet kan lykkes. 

Dammens Bund maa helst være leret eller i 
alt Fald fast og sammenhængende; er den sandet, vil 
den sluge en Del Vand og nødvendiggjøre et stærkere 
Tilløb end ellers. Bundens Beskaffenhed har en meget 
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stor Betydning mea Hensyn til den Næring, som Dam
men kan byde de i den udsatte Fisk. I Almindelighed 
vil mml ktinne sige, at en mager og stenet Lerbund 
vil give daarlig Næ!'ing; Sanrlbun(l giver kun lidt, men 
godt Fødeæmne, Le1'- og 'I'ørvehund give!' god Næring, 
og frugthar Lerhund giver en meget god Næring. 

Dammens Dybde IIlaa i k k e være f () r s t o r, da 
Fisk trives bedst i Damme, der ikke ere altfor dybe. 
Det er altsaa et dohbelt MiHgreb at udgrave dylJe og 
følgelig dyre Dalllme. l~n Dybde af 4--5 Fod vil 
omtrent være passende. Dybe Damme ere undertiden 
for kolde for Fiskenes rette Trivsel, og dertil kommer 
endnu, at de Cl' vanskelige at tømme og fylde i Løbet 
af kortere Tid, ligesom ae ogsaa ere mindre lette at 
holde rene. En Fiskedam maa nemlig af og til renses 
for det Mllduel', der uundgaaelig samler sig i den, og 
som kun kan passe for et Par Fiskearter. Ved en 
saadall Rensning bør man endelig ogsaa borttage den 
Plantevækst, som el' til Overflod fol' Danlluens Benyttelse 
og Udfiskning. 

Dammens TiI- og Afløb hæver naturligvis ogsaa 
stor Opmærksomhed. Man tror gjærne, at det altid 
er godt at have et rigeligt Tilløb, men det er 
ikke Tilfældet. Man berøver nemlig derved Dammen 
den Ro, som vil være nødvendig for Udviklingen af en 
hel Del Planter og Dyr, der netop skulle tjene til Føde 
for FiHkene. Ligeledes vil en for livlig Gjennemstrøm-



7 

ning af fJ'isk Vand holde Varmegrad en nede og altsaa 
forringe Solens Paavirkning, der i mange Maader især 
ved større Damme er af megen Vigtighed. Det 
gjælder ogsaa om at afpasse Vandforsyningen baade 
efter Dammenes Størrelse og Beliggenhed, efter Van
dets Beskaffenhed og efter de Fisk, som holdes i de 
paagjældende Damme. I den varmeste Sommertid 
kan et forstærket Til- og Afløb være nødvendigt, frem
for alt ved ganske smaa Damme, men det samme kan 
ogsaa gjælde om den strængeste Vintertid for at 
hindre Bundfrysningen. Det er altid en Fordel, at en 
Fiskedam ligger saaledes, at den kan tømmes helt, 
det vil altsaa sige, at Afløbet er saaledes ordnet, at 
Dammen derved hurtig kan lægges tør. 

Plantevæksten i Dammen har sin store Betydning, 
fordi det er den, som for største Delen. betinger det 
Dyreliv, der udvikles ad naturlig Vej, og forsyner man 
Dammen med forskjellige Dyr, i den Hensigt at de 
skulle tjene Damfiskene til Føde, kan man sørge for, 
at disse Dyr netop forefinde saadanne Plantearter, 
der ere mest tiltalende for dem. Det hænder saa
ledes tidt, at man udsætter f. Ex. Snegle i Damme, 
som ,man selv har ladet udgrave. N aar der er det 
rette Forhold imellem Dammens Størrelse eller rettere 
imellem dens Vandmængde og dens Plantevækst, ville 
Planterne ogsaa være ypperlige til at holde Vandet 
i Dammen friskt og til at frembringe skyggefulde 
Skjul e pladser for Fiskene. Man behøver ikke mange 
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Slags Planter til en ~Fiskedams Beplantning: jeg skulde 
tro, at f. Eks. Kalmus, gul Iris og Gifttyde ville være 
tilstrækkelige. Brøndkarse (Cardamine amara) og 
Mannagræs (Festuca fluit.'tlls) ere ogsaa gode Planter. 
Man planter dem let ved at omgive Roden med en 
Lerklump, før end mall stikker Planten fast i Bunden. 
Kan man med tilstræk~elig Omhu vaage over Dam
men, vil den nordamerikanske Vandplante» Vandpest" 
(Eleodea canadensis) være at anbefale. Denne Plante 
har imidlertid et daarligt Rygte paa sig, fordi den 
udbreder sig stærkt og enkelte Steder volder en Del 
Bryderi ved at overvoxe Grøfter og Vandingskanaler. 
Den holdes dog let i Ave og er virkelig noget mis
kjendt. En Del Planter maa jeg paa det mest bestemte 
fraraade at indføre i Fiskedamme, nemlig Sump-Padde
rokke, Muskedonner og Tagrør. De udbrede sig nem
lig altfor stærkt og de ere ikke til at udrydde, med 
mindre man i altfo!' høj Grad tvinges til at forstyrre 
Bunden. Som en Hovedregel skal det endnu kun an
føres, at et daarligt :Fiskevand altid kan kjendes pas. 
da Planter, som vokse i og ved det. 

Dammenes Størrelse og Antal retter sig naturligvis 
efter de stedlige FOl:hold, og det samme er da ogsaa 
Tilfældet med deres F o r m. Men som Regel kan det 
gjælde, at man heller maa have flere mindre Damme 
end en stor. Som en særdeles passende Størrelse be
tragter jeg en Dam, der er omtrent 60 Fod lang og en 
Snes Fod bred. ~ Giver m'an tilmed en saadan Dam el\ 
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regelret Form f. Ex. som en Rektangel, vil man have 
meget let ved at tage Fisken op af den ved. Hj~lp af et 
lille Vaad. Tre saadanne Damme til en Slags Fisk vil 
v~re p~sendet i det man saa kan holde de forskjellige 
Aargange adskih&; k&ll man desuden have en fjerde 
Dam til Hj~lpedam, vil man være meget heldig. 

En Fiskedams Tømning udføres bedst ved Hjælp 
af et Afløbsrør, som kun bruges dertil og som altsaa 
ikke har noget at gjØ1'6 med det Afløb, der bører med· 
til Dammens daglige Brug. Afløbsrøret, der skal bru
ges til Dammens Tømning, lægges fra Dammens Bund 
ud igjennem den Dæmning eller Jordvold, som af
grænser den fm lavere liggende Steder. Dette Rør 
maa kunne lukkes ind imod Dammen, og man aabner 
for det enten ved en Klap eller 'led Hjælp af en saa,.. 
kaldt "Munk", d. v. s. et lodret staaende Rør, der 
desuden yder den Fordel, at det kan tjene til Sikring 
imod Oversvømmelse; Vandet kan nemlig føres bort 
fra Dammen igjennem "Munken", naal' Vandstanden 
gaar op over et vist Punkt. Det forstaar sig, at der 
foran paa Røret ind imod Dammen maa anbringes. en 
Rist eller en med Huller gjennemboret Metalplade, 
der kan hindre Fiskene i at slippe bort, naar Vand.et 
tømmes ud fra Dammen. Og f{}r at Fi'lkene ikke skulle 
lide for meget ved at ligge udsatte for Luften paa 
Bunden af Dammen, naar denne er løben tom, saa 
udgraver man i Nærheden af TølDcningsrøret eD Grube" 
hvori F'isk~ll~ ~u.nnt.l s~mle sig. Det s~mHle o,na.a.r 
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man for Resten ogsaa ved Hjælp if en Grøft midt i 
Dammen, og enten mim nu har valgt den ene eller 
den anden Fretngangsmaade, har man ogsaa op
naaet den Fordel, at man let kan tage Fisken ud fra 
Dammen. Gruben og Grøften ville bedst kunne bru
ges, dersom man har forsynet dem med .Træ- eller 
Sten vægge og brolagt deres Hund. Endelig gjennem
trækker lilan ogsaa Dammens Rund med Grøfter, for 
at Vandet hurtig kan løbe fra og for at Fiskene lettere' 
kunne føres til FiskegrubeIL DersoD.1 Dammen har et 
saa stærkt Tilløb, at man er sikkel' paa at kunne 
fylde den igjen ("spænde dep") om Foraaret, er det 
undertiden en Fordel, efter. at have t!iget Fiskene ud 
om Efteraaret, at lægge den tør Vinteren over. Hun
den bliver nemlig derved udluftet og en Del skadelige 
Dyr gaa tillige derved til Grunde. 

Paa Grund af den uensartede Forsyning med Vand 
kan man skjelne imellem flere Slags Damme. Vandet 
kan nemlig enten skyldes Nedslag, cl. v.s.Regn eJler 
Sne, eller det kan hidrøre fra G rund vang, der sam
ler sig ved Udgravning af sid Bund, eller det ·hidføres 
fra Kilder eller ogsaa ledes det til fra nærliggende. 
Van d l ø b, saa som Aaer eller Bække. Det sidstnævnte 
Vand har fremfor de andre Slags den Fordel, at det 
medfører en Del Dyr og stundom ogsaa .en Del Plante
dele, der kunne være til Føde for Darnfiskene. Det 
samme gjælder ogsaa om Tilløb fra Marker og Byg
ninger, men det maa dog bemærkes, at det ikke altid 



11 

er godt, at aabne sin Fiskedam fol' de Tilløb, der 
komme fra Byer eller Gaarde. Der kan nemlig der
ved let bringes skadelige Æmner ud i Dammen, saa at 
Fiskene lide derunder eller endog dø, og de uskadelige 
Æmner, der vistnok mest hidrøre frtt Kjøkken og Stald, 
har man altid Brug for til Svinetøndell eller til Mød
dingen. Det er derfor rigtigst at forsyne srne Dam
fisk paa anden Maade, dersom man i det hele behøver 
at fodre dem. En Dam, hvis Vandmængde hidrører 
fra Nedbør, er det i Almindelighed ikke godt at tømme 
til andre Tider, end naar man vil udtage Fiskene, og 
det sker da bedst om Efteraaret. Den maa strax 
"spændes" efter Tømningen. 

Hidtil har jeg nærmest tæukt paa de Dallime, som 
indrettes ved Udgravning, men det hænder dog af og 
til, at man kan slippe til eu Fiskedam paa en lettere 
og billigere Mao,(le nemlig ved at benytte en naturlig 
Sænkning eller Lavning. Dette kan ske ved at bygge 
en Dæmning til åen lavest liggende Side, saa at ,man 
derved enten stemmer for et naturligt Tilløb eller 
ogsaa leder Varid til andetsteds fra. Dæmningen dan
nes i Almindelighed af den .Tord, som ligger nærmest 
fol' Haanden. Skal den imidlertid bygges paa sandet 
Bund, maa man give den en Fod af L e r, der kan 
møde Vandet. En Dnm af en saadan Beskaffenhed 
har iøvrigt andre Fordele end den, at den er billig; 
den bliver nemlig som oftest meget hurtigere forsynet 
med et for Fiskene tjenligt Dyreliv end den udgravede 
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Dam, og den kan desuden strax tages i BJ;ug, medens 
en gravet Dam har godt af at staa færdig en Tid, 
inden den fyldes med Vand og beplantes. Graver man 
en Dam om Efteraaret, lader man den ligge tom 
Vinteren over, og er den udgravet om Foraaret, vil 
man handle rigtigst i at ventp med at tage den i Brug, 
indtil den har ligget færdig en Maanedstid. 

Dammens Besætning med Fisk maa selvfølgelig 
ogsaa omtales med et Par Ord. Dette kan naturligvis kun 
ske i al Almindelighed, da Hensynet til de forskjellige 
Fiskearter altid vil medføre en Del særlige Betingelser. 
Man vil derfor ogsaa kunne forstaa, at der her nær
mest ses hen til det Tal Fisk, som kan udsættes i 
en Dam. Naar man vil besætte en Dam, maa Fiske
mængden altid rette sig efter Dammens Størrelse, efter 
dens Tilløb og efter dens Bunclforhold. Derefter kom
mer Fiskenes Størrelse i Betragtning og den Tid, man 
vil have dem gaaende i Dammen. Bestemtere Regler 
maa Erfaringen give; den er her, som i saal mange 
andre Tilfælde, den aller bedste Læremester. - For 
at holde Damfiskene i Live Vinteren over, maa m~n 
nøje passe, at holde Aabninger i Da.mmenes Isdække, 
og sørge for at Vandet baade kan strømme til og fra. 
Dette opnaar man bedst ved Hjælp af Halm- eller Rør
bundter, som stikkes ned i Tilløbs- og Afløbsaabningen. 

Efter nu saaledesi Almindelighed at have talt 
. om Indretningen af Pamme, gaa vi over til at omtale 
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nogle Dan1me for et Par Fiskearter, nemlig for Ørred, 
Karpe og AuI. De andre Fiskedamme vil det ikke 
være nødvendigt at omtale nærmere. 

En Ørreddam giver det bedste Udbytte, dersom 
dens Vandforsyning skyldes Kilder eller Vandet fra et 
Bækløb. Skal man derfor indrette en saadan Dam, 
bør man sørge for, at den anlægges ved en Kilde eller 
ved et Bækløb, og kun naar dette ikke kan ske, tager 
lIlan sin Tilflugt til andet Vand. Som en almindelig 
Regel kan man mærke sig, at Ørreden trives bedst. 
i haardt Vand~ Da Ørreden altid holder af at 
skjule sig,maa man sørge for, at den kan nnde 
pas'iende S kj u l e s t e d e r i Dammen. For at op
naa dette, kan man lægge Tagsten paaDammens 
Bund, saaledes at deres Hulning vender ned ad, eller 
ogsaa kan man ved Hjælp af nogle større Drainrør, 
ituslagne Urtepotter o. a. lignende danne gode Skjule
steder for Fiskene. Desuden er det nyttigt at lade 
et Par TræHager drive puu Vandet eller ogsaa lægge 
dem for Anker, saa at Fiskene kan finde Skygge 
under dem. 

Naal' man udsætter spæd Ørredyngel i Dam
men, og dette vil være den mest fordelagtige Frem
gangsmaade, tager det omtrent 3 Aar, inden Fiskene 
faa madnyttig Størrelse. Det vil altsaa sige, at man 
maa vente i omtrent 3 Aur, førend man kan drage 
Nytte af Dammen, og den kan saa ikke give Fisk igjen, 
førend . del' atter er gaaet 3 Aar. Det gaar nemlig 
aldelel:l ikke, at holde Ørreder af forskjellig Alder i 
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den samme Dam, thi de store Ørreder ville æde deres 
mindre Kammerater. Ønsker man altsaa at holde 
Ørreder i Damme, handler man rigtigst i, at have 
mindst tre Damme. nemlig en til hver Aargang af Fisk. 
Og da der altid vil være nogle Fisk, som ikke naa 
fuld Størrelse i den opgivne Tid, vil det være til stor 
~ytte, at indrette endnu en fjerde Dam. Dammene 
ere naturligvis mest fordelagtige, naar de kunne tøm~ 
mes let, f. Ex. i eu fælles Hovedgrøft. 

S il' t t e fi s k skaft'er man sig fra en eller anden Ud-
. klækningsanstalt. dersom man ikke selv har Lejlighed 
til at indrptte sig et Udklækningsapparat. De smaa 
Fisk behøver man i Re g l e n ikke at fodr(;, hvorimod 
man, naar Fiskene ere et Aar gamle, vil fremme Dam
fiskenes Vægt meget ved jævnlig at udkaste Orme og 
Smaafisk til dem. Vil man hoMe Foderfiske til Dam
fiskene, er det en Selvfølge. at man ikke skal forbruge 
for en større Værdi af Foelerfisk, enel Damfiskene ere 
værd. Det er en meget hensigtsmæssig Fodringsmaade 
om Sommeren, at udhænge et Aaelsel o ve r Dammen, 
i det derved Fiskene forsynes med en rigelig Mængde 
Madiker. Den eneste Indvending imod denne Frem
gangsmaade er den, at Aadslet frembringer en ubehagelig 
Lugt; men i de fleste Tilfælde har dette jo mindre 
at sige. ~ Ved god Fodring og i en godt indrettet 
og tjenlig Dam kan Ørreden i Løbet af tre Aar blive 
1~2 Pund svær. Man mali. aldrig giøre Regning paa, 
at Ørrederne skulle yngle i en Dam. 

Dersom man bestemmer sig til at have tre Damme, 



15 

er det pa~seilde at gjjilreden for de e~aarige Smaaørreder 
bestemte )1/2 Fod dyb. Aar~t efter slipper man saa 
Fiskene) ud i Dammen NI', 2 for de toaarige Ørreder, og 
den kan gjøres omtrent3.Fod ayb, medens den sidste 
Damfaar en Dybdø af41/;-6 Fod. I en saadan Dam ville 
Ørrederne kunne trives udmærket godt, naar ellets 
~'orholdene tillade det. . 

. KarpedaIR1IJ8 maa fromfor alt forsynes med b 1 ødt 
V and, og lilan vil altsaa allerede deraf kunne se, at den 
Dam, der egner sig for Ørred, umulig kan du til Karper. 
En Karpedam maa desudl;jn fremfor nogen anderi Dam 
kunne tømmes helt ud ved Hjælp af et hensigtsmæs
sig indrettet Afløb. 

O,;saa ~ed Karpeavl iua.a man have en hel Sam
ling af Damme, dersom 1.1\an vil gjøre Regning. paa et 
Udbytte, som ikke alene skal kunne dække Udgifterne, 
men·ogsu!t skal kunne, give et klækkeligt Overskud. 
Derfor har maJ\ ogsaa overalt, hvor man holder Kar
per, et helt System af' Damme, af hvilke de vigtigste 
ere YllglediJ,mmen og V ækstdammen. 

y Il g l e d li Ul m en danner det egentlige Grnndlag 
for det hele Anlæg, og de:).! maa være saa stor, at den 
kan afgive Yngel nok til dermed at besætte V ækstdam
mene, eller ogsua maa man have flere mindre Yngle
damme.En saadan Dam ma~~ kun have Tilløb fra 
~Iarkgrøfter, og den· {naa pa~ ingen l\bade staa i For
bindelse med· unQre Damme, Bække eller Aaløh; kun 
derved er'det :Ilellllig Iludigt, at holde Yngledammen 
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fri lor Gjedder, som ere Karpeyngelens værste .'E'jender, 
Foran Hoveddæmningcn mall Yngledammen i det mind
ste have en Dybde af 5 Fod, medens den ellers gjøres 
2 Fod dyb. Udfiskningen sker saa let og saa hu1'~ 
tigt, som det er muligt, dtl. Yngelen ikke taale1' meget 
og let dør. 

løvrigt bør Yngledammens Bred!}er helst væt'e 
meg~t flade og jævne fol' I\t Solen let kan opvarme 
Vandet i Dammen og fol' at altsaa den paa Planter 
og Rødder afsatte Karpeleg hurtigere kan udklækkes. 
Derfor behøver man heller ikke i Legetiden at have 
synderlig Tilgang af frisk Vand, da Dammen ellers derved 
vilde blive for stærkt afkjølet og Legningen og Ud
klækningen følgelig vilde forsinkes, om ikke helt standses, 
Saa længe Legetiden varer (fra Slutningen af Maj til 
Juli) maa man heller ikke borttage de Planter, som 
vokse frem i det lave Vand, og man maa sørge for, at 
Kvæget ikke kommer til Dammen, lige saa lidt som 
Ænder, Krager elle t' andre Fugle. Hverken Aborrer, 
Suder eller andre Fisk .lllaa taales i Yngledammen, 

Det er heldigst at besætte Y)1gledammenolll :Fo:r
aaret, naal' man kan være sikker paa, at der ikke 
længer vil komme stærk Frost llled Sne. Til en no
genlunde stor Dam bruger man 2 ikke tor gamle Han
karper (4-7 Aar gamle) og 5 kraftige, treaarige Hun
karper; desuden udsættes der samtidig en 2-3 aarig 
Hankarpe (l Pund). Det er en Selvfølge, at man 
maa .sørge for, at san)tlige Fisk komme sall. lidt b~
skadigede som mulig i Dammen og at de slippes var-
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somt ud part lttvvandede Steder for at lllan kan se, om 
Fiskene ere rigtig raske og kvikke. Fisk, som mangle 
Skæl eller som paa anden J\laade ere beskadIgede, 
vokse langsomt. En mangeaarig Erfaring har lært; at 
de legefærdige Karper sjælden lege, dersom der ikke 
samtidig er yugre Ka.rper i Dammen. De~mden faar 
m~tn jo tillige deneu et Cdbytte af Dammen, om og
saa Moderkarperne ikke skulde komme til at lege. 
Naar man for hver Hunkarpe kan faa 1000 Stkr. Yn
gel, bør man være tilfreds; men man kan ogsaa faa 
1500 og flere. - Kan man ikke skaffe sig on Dam, 
der er brugelig til Yngelen, bør man indskrænke sig 
til iLt kjøbe Sættekarper til Kurpedammeue, der altsaa 
kun bruges til Opvækst. 

V æ k s t cl a m m e n e kan man gjøre saa store, som 
man vil. Man maa kun passe paa, at større Rovfisk 
ikke slippe ind i dem, og at de smaa Km'per ikke 
kunne slippe bort. Naar det regner stærkt, og Tilløbet 
derved forøges betydeligt, gattr Karpeyngelen straks op 
imod Strømmen og endog op i lavvandede, smalle 
Grøfter, og deu bliver derved let et Bytte for Rovdyr, 
eller ogsaa bliver den der, lma1' Vandet gaar bort, 
og den kvæles da paa det tørre. :\:lan retter disse 
Damm<:'s Forsyning med Fisk efter den i dem værende 
Føde; for hver Skp. !Jtmd Dammen indtager kan man 
indsætte indtil 50 Stkr. Fisk. 

De egentlige Kttrpedamme tjene udelukkende 
til Opvækst ;~f unge Karper, der ere ældre end to 
Aar. Toaarige Karper skulle i Løbet af to hele Aar 
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i dem kunne hli\'e 8algbare, eller ogsan skulle treaarige 
Fisk i Løbet af et helt Aur eller i Løbet af en SOIll

mel' bli\'e tjenlige til Salg ved at holdes i flem. I 
disse Da,mme kan man ogsaahohle s llUt a Gjedder (5 
for hver 100 Karper), Aborrer og Suder; Gjedderne 
ville i (~thvert Fa1a have Føde lIok i Ahorrerne, elel' 
formere i:lig meget stærkt, og i den Kltrpeyngel, som 
mulig avles. I Almindelighed ville alene (ijedderne, 
Abol'reme og Suderne kUlIne dække de forskjellige 
Cdgifter \ed disse Hanllnes Indretning. Tømningen 
sker i Oktober, og Fiskmle føres satL ovor til de saakaldte 

O\'ervintrillgsdam mo. Disse ere bestemte til 
at sikre Fiskene imod. at dø bort i i:ltrænge Villtere, i 
det de andre luve Damnlfl let kunne fryse saa dybt 
El og i fma lang en Tid, at Fiskelle hlive dræbte; 
de ere derfor næsten uundværlige. Allerbedst er det 
naturligvis, lIersolIl man kan have sille Overviutrings
dftmme saaledes indrettede, at man kan forsyne dem 
med sita meget Vand hele Vinteren om, at .Fiskene 
aldrig kOlllme til at mangle frisk Vand. Man kan 
ganske vist ogsaa indrette de andre KarpedamIlle saa
ledes, at man kan overvintre l,'iskene i dem, Illen skjønt 
man derved undgaar det besværlige Arbejde ved Ud. 
fiskningell Efteraar og Foraal', \'il mall dog stan, sig 
bedst ved at indrette Villterdamllle, da lllalI i ethvert 
Fuld ikke 1mu lade Snderne staa. Vinteren over med 
Karperne i de flade D<tmme, paa Grund af a.t de idelig 
uprode B llll den, og dened fonstYlTe de smaa Karper. 
l Ovonintringsdammene holdes de f Ol'skj elli ge Slags 
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Karper O\ernmade godt sammen, fonli de neh,p staa 
stille i Bunden, naar de først have udsøgt sig en Plads. 

Handelsdamme indrettes kun som Beholdere for 
salgbare Fisk, og de maa ikke være større, end at 
FiskeIle let kunne opfiskefl med en Kætsel' eller en 
Brile. Man lllaa helst have dem nær ved sin Bolig, 
og i ethvert Fald siaar man sig ved at have dem 
uuder Lam; og Lukke. Dernæst maa man sørge tor 
en jævn Vandstrøm igjennem dem, og Beholderen maa 
ved Vandets lndløbsaahning have en Trævæg, da Kar
perne ellers ville udbore Jonten omkring den. For 
at sikre disse Beholdere imod Bnndfryslling gjøl' man 
dem mindst G Fod dybe. 

Karpen vokser stærkt; na.ar den er [)--G Aar 
gammel kan den være G-S Pund tung, ja stundum 
naa1' den endog i samme Tid en V ægt af 1 G Pund. 

Damme for Guldfisk ere nu ikke ualmindelige 
i Tyskland og rrankrig. Herhjemme har jeg hørt om 
den Slags Anlæg ved Slagelse, men jeg ved ikke, 
hvorledes det hal' gattet med denne Ayl. Guldfisk 
kunDe imidlertid holdes i Damme uden sYDrlel'lig Van
skelighed og de skulle baade med Hensyn til Vand og 
Føde være meget nøjsomme og lidet ømfindtlige over
for Vejrliget Det er ikke saa faa Penge, som hvert 
Aar betales for Guldfisk, og det er utvivlsomt, at der 
vilde blive holdt flere af disse smukke Fisk, dersom 
det var mere bekjendt, at de kunne holdes i det fri. 
Guldfisken er nemlig meget sejlivet og meget frugtbar. 
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Man lWll illllrette Dallllllell, som ilian indretter Karpe
damme. Humlen Kkal være leret eller dyndet og del' 
skal nerr on nel Planter tilstede for at Hunnerne 
kunne anbringe dereo; .Æg pan dem. Dernæst maa 
J)allllllene ilHlretteK :maledes, at (lp kunne tømmes og 
let eftenles, saa at ing<'ll Fjender kunne Hkjule sig i 
(lem. Ikke pn G allg Frøor maa ta[tles i (lem. 

Ligmwlll ve(l Karperne bruger man on Yngledam, 
en V æk st(l~tm og elL HmHlelsdam. Yngledammen skal 
Y[rre lavyaJl(let; Va'kstdammen gjøres dyhere og Han
(lclsdamm en dybest. 

N aar LegetidelI kommer, i Maj eller ,J lilli, briuger 
lIlall de legefa·nlige Fisk i Yngledammen i et Forhold 
af ;~ Hunnol' til ln·er Han, og man tager altid kun 
kraftige Fisk. 

Imlel!ol(ler lhtlllllwn ikke FØ<iP lIok. kali man fodre 
Guldtikeno me(l kIlllste, kogte Ærter, Brød og Faare
møg. NIen altfor rigelig Fo(ler gjør ingen Gavn. I 
Øvrigt gjælder, hvad allerede er sagt om Karpeavlen. 

Aaledamme ti !l(l ml lI<eppe eJl(blll lLoget ~tea i 
Danmark, og del' gives nmaHke dom, der mene, at den 
Slags Damme ikko }mve nogen Betydning, i det de 
gaa ud fra, at Aalon er en Vamlrefisk, som endog ikke 
viger tilbago for en Tur oyer tørt Land for at komme 
fra ot Vandste<l til et andet. Lad os derfor først op
holde os lidt ved det, man hidtil kjender til Aalens 
Livshistorie. 

Del' er næppe llOgeu Kjendsgjerning saa almind r-
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lig hekjendt OUl llOgCll FiRks LpvenuuHle som delJ, at 
man intet ved Olll Aa,lens FOl'mcrelsp. Man har rig
tignok i lange Tider S0f!:t at udgrunde [lette }·'01'hold, 
men hidtil har man ildn' llanet sR'rdeIes langt frem i 
I{undslmh derom. Det pr Id nok, at paavise Aalens 
Æggestokke, og ypil jVJik!'oskopets Hjadp kan man 
ogsaa paapege de voI'drllde .lEg. 111('!l fm'st i de sidste AaI' 
ha.!' man sikkert. kUllllet paavise en Hanaal eller skaffe Be
vis for denl\fening, at Aa]ene ere tvekjønIlCde. Mange 
Fiskeres temmelig almindelige Opfa.ttelse, at Aalenc føde 
levende Unger, maa man af tIere (Jl'U1Hle forkaste, og 
hl. A. af aen Unllld, at h'H'urlef.idende Dyr ikke fan 
mange Cngel' ad (iangelJ, medens Aalen vistnok med 
Hette autages at va're ovel'o]'(lentlig frugthar. II vad 
vi kjellde til Aalells Yllglehistorie illdskn1'llker sig egent
lig kun til Yngletidens Begyndelse, og det vi vide 
herom, er rimeligvis indslmi'nket til nt g,jælde om 
den saakaldte Uaardaal, Blanlmal eller Dl'ivaal. 

Det er en hekjendt ;:';ag, at rlen ndvoxede Aal fra 
September til hen i Ileeclllbcl' v:ll1Jrf'r eller "skrider" 
til Havet; derpaa heror AalegHHnlsfiskel'iet og ligeledes 
det rige Aa lekistefiskeri ved flel'ø VandInøller. Denne 
Aalens V itlldl'ing gjælc1er Hn.vet, hvor den vistuok gaar 
ud paa rIet dybere og mere salte Valid, og den saaIe
des udvandrede Aal, der udelul{kende skal bestaa 
af Hunaal, ser man da ikke mere nuget til. Mau 
har Grund til at tro, at den forplal1tllil1gsdygtige Aals 
Udvandring alene sker i ForplanteIsens Tjeneste, og 
denne Opfattelse støttt's derved. at talløse Skarer af 



spfPll Aaleyngel senere dragl~ fra l1<tvni op i Ile f;pl'skl' 
Vamle, hvor !len sila tillll'illgel' sit Li\', in!ltil den er 
hleven kjønsmoden; derpaa vHlHlrer <1<'11 atter ud til 
Hamt. Aaleyngel81Hl Vandrilig op i vort~ fa'fske Vnndp 
er hleven iagttaget af mangn og iagttages rimeligvis 
hvert Aar af Folk, som ere fortrolige morl disse For
hold. De smaa Aal ere ikke mere (,IHl et Par Tom
mer lange, omtrent saa tykke som ell Strikkepintl og 
sall, spa'cle, at Illfln skimter Blodk:u-rmw igjennem 
Hudel!. Man kan stulldulIl tm,fie til, at se Yngelen 
arbejde Hig op ad temmelig stejle Skraauinger ved 
Møllenel'ker o. s. Y., hvor del' kun er en lille Snmle 
Vand, og hvor lllllD næppe skulde tænke Hig Muligheden 
af, at di;;se smaa Dyr kunde komme frem. Men de 
vide med en forbavsende Færdighed at finde lIetop de 
Uta~theder og Aahninger i Sluseværker, ved Møllet1æm
Ilinger og ligllende Steder, som lade li<1t Vawl sive 
igjennem, og straks smutte de frølIl og slippe videre. 

I Frankrig har man hnge benyttet AlLleyngel 
som en Handejsvare, i det !len gjæflle kjøbei:i til der
med at besætte Damme og Søer, d.:'l' ikkø eglle sig for 
"ædlere" Fisk. Og denne Fremgangsmaade svarer god 
Regning; thi efter faa Aars Forløb ere de udsatte AaI 
store nok til at afgive en marlnyttig og sfl.lghar Vare. 
T Henhold til franske Opgivelser bliver uemlig Aalen 
i det førstø Aar af sit Liv omtrent 71 / 2 Tomme lang. 
I det andet Aar bliver den omtrent dobbelt saa stor 
og i det 3dje Aar er den over 19 Tommer lang; den 
har da en Vægt. nf 1--11/2 Pund, T det f:icrcle AaI' 



vokser den ikke synderlig i Længde, men derimod i 
Drøjde, og den hliver da 2~4 Pund svær. Paa det 
Standpunkt er det mest fordf-llagtig at sælge Aalen, 
da den ikke skal vokse hetydeligti den derplUt føl
gende Tid. 

Der el' naturligvis Vande, som hverken kunne 
bruges til det elle eller tIet andet Slags Fisk, lUen man 
kan dog sige, at del' skal meget til for at gjøre et 
Vand ubrugeligt for AaI. Dersom imi{llertid kun Van
det smager rent og friskt, kall man i Almindelighed 
bruge det til Aaleavl. 

Ved Indretningen af Dmnmell el' der ellers ikke 
meget at sørge fol'. En Hovedbetillgelse er det dog, 
at Dammen bygge:> saaledes, at Aa1ene ikke kunne 
slippe bort fra dell. En A:tledam hør derfor aldrig 
graves i Tørvejord, og lmade Til- og Afløbsrør maa 
sikres i:laaledes, st Aalene heller ikke kunne i'llippe 
igjellnPlll dem. I,igeledes mila lllall stoppe aUe mulige 
Vandaarer i Dalllmens Bund og Sider, del' ellers 
muligvis kunde tjelle AtlIene til at undfly. Aalene gaa 
nemlig tidt langt iud i Huller i Jonlen, saR som i Rotte
huller (J. s. v. l Aaledamnwll kan lIlall desuden holde 
Karudser og Skaller. Dis;,e Fisk ere nemlig meget tjen
lige til Føde fol' Aalene, som ogsaa hegjærligt opsøge alle 
i:)lags Orme, Madiker og andre Smaadyr i Dammens 
Dynd. For at fremme Udviklingen af saatlauIle Dy]' 
hruger lllan at kaste Faaremøg i Dummeue. Ingen 
anden GjØdllillg er nemlig saa søgt af alle Slags Smaa
dyr. Vil man eudelig desuden fodre Aalene, sker det 
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f. Eks. ved Hjælp af smaat skaaret Lev(,r eller Lunge, 
ved Regnorme og ved ituska~trne Fisk. Aaleyngel til 
lTltsættelse i Dammene vil man i Reglen kunne skaffe 
sig fra mange af vore Vandmøller. I Tyskland betaler 
man omtrent en halv Snes Kroner for Tusendet af 
Aaleyngel. Ved dens Forsendeli:ie, der sker i fugtig 
}los, er der kun det at iagttage, at man maa lade de 
smaa Fisk sulte en Dagstid, førend man pakker 
dem ind. 

Af det foregaaende vil man }.tltsaa h~tve lært, at 
Damkulturen især derved adskiller sig fra alt andet 
Fiskeri, at man i saa smaa Rum som Fiskedamme 
nøje vil kunne passe paa Fiskene og bestemme, hvor
naar og hvorledes man vil bruge dem, forudsat at alt 
gaar, som det skal gaa Desuden vil man kunne ind
skrænke sig til kun at holde saadaune Fiskearter, som 
passe til Dammenes naturlige Egenskaber, som for
trinsvis ere fmlglmre eller som lllan ellers af en eller 
anden Grund kUIlde ønske at holde. Det er en Fejl
tagelse, der næsten altid begaaes, hvor man uden 
nøjere Kjendskah til Sagen indretter Fiskedamme, at 
man vil holde fur mange Slags Fisk i den samme 
Dam. Visse Fisk kan man umtrent holde overalt, hvor 
det skal være, men det er dog mest saadanne Arter, 
som lllan ikke godt kan regne fur egentlig madnyttige 
Fiske og som derfor med Rette kun bør være til Føde 
for de Fiske, som man vil bruge i Kjøkkenet.. 
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