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])a den anden OriginalurlguV(' aJ illax I)(;)t deJli BOr/ll."" 

)lDie Fisehzue!Jt i. llrivate }I,'ddHlelser bebudedes af forf, og 

da jeg vidste) at den vilde kOlllllH' til atindelwlde hvad 

F'iskelmlt.urf'll indtil den seneste Tid !Javd" indvnndet og hvad 

FoIfaUere·ns El'fal'inl-l' hard€' lært ham i The,q'j OL\' Pl'axis, 

udbad j'"g mig' hans Till,viels(' til at ndgire dell paa Dallsk, 

Han gay yiUig sit ~amt'ykkp og skalfede ogsaa dell 

tyske ForlæggE'rs, Ran at dClllll' (!ctJlsb U'ka ve iH,. il h'llf fOl 

Textens V f,dkommeIld€' frell1t.neder s,\n, ('li uf J\.rftcttel'en ;\yto-

I'isel'et l,;dgave. men er ndst)']'et med det oH'nejelld, 

Antal af Ol'igina.lells olllhygg'clig Ilelf'lIt,- Billeder, der ero 

erhvervede af den da1ll3h Forltllg'ger. For mit eg'et VOllli:olll

mende sim! kun tilføjl'. at j (!,'2' i dp]l Ilall~k;' Cdgayl' har 

udeladt (ilt, hvad ikke fandt praktisl, brugbmi i Dall lila r!" 

50rge og' , Inol' Bug'en ri11[1'II.'2'\i, vil find,' 

og ligeledes hill' fol' ikli" at gjøl'(' Bøgt'll dyn'H' tmd 1I"d-

rendigt udeladt Orig'inalens yirltløftige Bibliografi. 

Viburg, .JoH 1881. 

Arthur Feddersen. 



FØRSTE DEL. 
FISKEAVLEN. 

Ved Fiskc[wlen vil lllall 0plwa at fremme Fiskenes For

mereise og Trivsel og iUflføre n,e Fi~kt'arter til V;wdl', hvor 

de ikke tidlige]'!? fandtes. Man skjelner imellem for
skjellig'c Slags Fisl,ead: 

Større FiRkes Flytning fra et V:tnd til et andet. 

]<'iskpayl i Dam1ll0, d. \', ~. Fordybninger, hvori Vandet 

kan opstemuw,; og bortledes. 

Tilvejebringelsen af befrug'ti!de Fiskeæg" som enten for

deles i Viskevallde eller f(,rsendes eller blive til r d

klækning af Fisk",\llgeL Enten (lYt'rlader lllan .h!t til Fi,kune 

selv, at h.egg-e _Eggene ,.g' at befrugte dem, og man samler 

dem da Sc'Jl;'rp, .- ellpr ogsna lllon }Eg 0lj ,}lælke af de 

kjøllsmodne Fiske 'I;!' tih ,'jehrillger (m kunstig' Befrugtning. 

FiskeYllgel sl,atr.:!' m,tIl 

Floder og Søer, saa led,-" S'lUl det er Skik i Ki.!l'l. eller ogsaa 

udklækker lIlali dpu H'd Hjælp ilf den kll.llBtige Filn"udklækniug' 

eller i ('g'ne Datlllllr:. 
FiskPYl1i('elen hliver enten strax udsat iiI ForsYIliug ;tf 

Vandløh og' Søer eller ogsaa fodres den i Sm<ladl111111W, indtil 

den har nand madnyttig Størrelsc'. 

I. Fiskenes Flytning 
fra et Vand til et a!Hlet pr en Ji'rcmgang'sll1aade, som almind,e

lig bruges, for at illdføreFiskearter i Va.ndt", hvor dd ikke tid

ligere fa.ndtes eller hvor de vare bleYlw udryddedt' eller nxe 
udartede, 

v. cl. Boruc': Fi!;keavl"~}L 
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\' ed Flytning' til frie FiskenlIlfIe, S(llU !Ufln ikke lwn 
udwlTe fllldstæmligt, er det H'd :,1' ;]e 

forskjellige , man ;Jl18ker at indsfptte, at mau "r 
BH-get forsigtig, fordi man el [('l'S tit kan HIld,' shilTp :'lkade 

end XyHe. Saalcde,: hal' Fl~tllillge!l af G,jeddl' tit 

\'æret en farlig Forholdsregel. især 

ædlere }'iskeart.er i Yandet. Dens 
HaitI' der har 10\'(,t (Indre 

V æxt den til en 
Grnadigheil og de'ns hllr

farlig SmnfnndsfæJle 
fo]' alle amIn: Piske. Den hindrer tillige Kal'1H;r, 

i at , hrilket i l.'nkelte Tilfa:lde kan rærl? ]wli fol' 

Km1leav[el1, men ikke altid er (let i frie Va,ude, 
Heller ikke Alil)rrens Indfurdse i et FiskeYilIHl er liden 

Fare. Saaletles fortæller den meget orfarne, llorda1llt'rikanske 
Fiskeavlel' Bainl, at (la lllaH 1854 havde udsat endel 
kjonsmodnl:, sorte AburrE:]' i Potolllildlndell, lInl)' denne Piske
art ikke lHIlJredte disse Fisl,eR Afk<llll ~n,a 

stforkt, at Floden ~nart rar helt fyldt med dl,'m, dil der YiH 

Fmlt· nok. .\len (,rt~mt d" tjrlli,,"!'I' :-;\,e1'1OO af 3nl""
tiske Yrlxe fOfSyunduf>. llll\\j~aa AI)(llTHllP ,It hliw sj,elc1-

nerc. GrundpIl hertil pr h·t at faUe, thi jo mere de lllante

ædemle risl\(' YiHf' aftagne i rralri~'hprl, des men' tm,ng nw.n 
Aborn,rnp ti l at rede h\'eranrlre, i neltil der \'111' ~alllllle 

Ligovll.'gtstilstimd, som (tr'r hersker i (le Floder. hvor cll.'ll sorte 
Aborre altid lliH haft hjemme. Ligul'ndr hHlr Ind
soe]' næsten kun indehold!:' I'n;\læng'dp smila Ak'ITer. ,'ri: ikke 

llalmindel 110S (lS, 

r udførdsen af f. Ex. :lf ElriisI.'T i 
N ikke fordi OrredrIl hlllf.!'1; II li ndn; leH'J' ;tf 

Fi~k,' end n!' IIl~GI(ter (I~' ar ;\Jl(ln' SmililllYL Xililr derffll' et. 
Ilækloh fnrurlcn Orreder IJgsaa ,.,lml ernæ\'(- ;llldre Fi~keartcr, 

blirer ,Iflr altid mindr<' }'ucl" til de o!" dd, cl' d,;1'-
ft·r 11('11<>1' ikke at 0rredy,mt!,' tn- hh:nl\.' 

I'('f[ ft1Cl~ættels(,1l af Elritser i dem. Efter N u ni m amlt'll Ifdlili,'l8 

}lrming r1' (~rllnilpn h('rtil (lg'sall elf'll, at Elrits(lrne mile ØlTed
"rne,~ "l<~l-r (Ig lng'pl. Dette Forhold gja~lrler ;1110 .Lax('tisliP. 

paa ny ;it indfur<' ~;1 wl-



" .) 

arten i Vande. ;\I<::ll cloUc· ~kal Jl<l'rnH'H' "llIt;1.1e~ senen'. ll<l.ar 

denne f'iBk,'urt. h livH næynt. 

II. Damkulturen. 
Dam er J,IIIl ~-flVHI·t. liail d"n Yfllllknuli,,:.:' i :lLtI'-

ken, 
som altsaa 
i Almindel 
blir(\' kalnt 

n'd KUlIot. j til :,.)\)11, 

Pr en af XatUl'IJll ~alllld ,hIT,' \'il "Ilnld~''', :ll,.l] 

D1\1111\1\', Saar 1'11 Dam !ikal til L~I\ra\'1. 

1 .. 1\ fuld-
stamdif!' tør og' pall ny IN "!'" ,ikkc'rt fyld/' (]f:ll, fIm! i llWll kun 
paa den jIaane' lmn ,"<pJ'(' .Hc'JT,: '.ll N }\'rll.,ld,'n,' HlI"J "anline 

Sikkerhed ~(im del\~ l!n'lTII(,d 1\ \ 1'<1:111\,1' "I'.'!' Slll{' 

Stald". Eftersom DalllmC'/l(' II",.; 1\II'd ri, Ild, iwidekr :nllll 

dem J: 

Sf ffJ!I/rlll!llI!I(, der 

!Uldj'i!ll!ilIIIC. som hm ,j,'n's rnnd fra I\ildl'l'll:ld, "1-' 

d,'1' ah'1H' faa YnJldl't· fnrHI'C!ll- ,"111'1' :-i11I'-

\,u)(1 dirrkte "llpr fra Hrnftl'J', s'Im i turt tfill1l110;, ud. 
mest JlIoll Karpell, HU'11 

'.lgSRa andre Fi~h, ~~1a~'1Ii1 (iiP!l,[,'. SnlJ(lart, ,\b"·IT" :'Il([f:r. 

Hn1dtlsL Emde D!T\'d 1:1'1.' ilHl1irin",,,ndl' [);.llI:1i"l\(', Ve',\ ,t',n, 

!!jmldont Tilløb fra ,;t(,rr.:' \'audlol>: dett" pr,aill.\.'(k, Tilf:l'l,li,t 
i I,olhrillgf:n, I"l'hksi(' 11 , LiUlsitl. i g;ilulH'll. 

DammeJlcs 0111 dl'!' 
er i1(\rfor ln;t~l Ht(-Ul \',~,(1 111(I1'p1'-

ningC'n af ]j\ n<:llsyn h"rtil. 
Tilf,)1!rl<.' imll'l'ltl'f; I'll Dam hl,lt ,,!,!' huhh:nl 

H'd 

Sænknilli.! 

g'onde .. h'rdlfla~81', i (kj 
:Lerjord pr 
man gi\(· Dælllllillgrn \.'11 l\\d dIer nr\llHh(,ld af Lpl'. 

('11 

m,j(]e j\)1' Yandd hl'ld,.' (1('( till",!.:','. hH'r mIm Tilhb. 
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For at kUfilH\ tommp Dammen, læg'ger !1li,l1l et Rør t.\'ærs 
igjennem Dæmningen, der ind imod VandE't kan aabnes og' 
lukkes. som man ønskp!, det. Tidlig'Nc indn:th'd~ man gjærne 
dette l~ør af stærke, u(lltlllede Træstammer, hvis RlI'k man lod 
blive siddende, fordi Træet da hedst holdt og' man 

dcm i blødt Jlos, omgh'et af meget fed Ler. Xu bruger man 
murede Damrol' e!lp!' Ror af Stentøj; ind imod DaulJllen an
bringer man d81ll i en Træ- ('liN Cemeutræg. Paa Randbnnil 
maa Rørene være aldeles tætte, fordi dp!, eller~ trællg('r Sand 
ind, som føres bort med V,1lldet og til sid,t frem kalder (·t Brud 

})aa, Dæmningen, saa at Daml\len løber tør. D('rSOI1l llU111 paa 
Sandbund bruger Træror , hør de helst hplt omgives af ('U 

CeJUcntmur. Ind imod DallllUCU lukkes Røret med en Tap eller 
endnu bedre med en Klap, som nd Hjælp af en med Skrue 
forsynet Jærnstang kan hæves og atter sænkes. 

:iran bruger ogs,ta tit et Atlednil1,qSi'!j)', den "nabldh' 

"J1'unlc", som staar l'au det vandret liggende (}lUlldrø r 

og som fortil fra Blllldell til Vandets O,rrfiadp er Inkket ved. 
Hjælp af paa hinanden stillede Stighord. Disse k;m 
man eftcr Ønske sætte paa eller tag\' hort, eftcrsom man vi] 
fylde, <,spamde«, Danunell eller tOllllne den. HVI)r Smaabæklm 
løbe ig:jeunem Dammen. har Munken den Yordel ,·ed . "t 
en ensartet Vandstand ycd den yedligeholdcs. i det Yandet løber 
bort oypr det øverste Rtighord og gjPllnpm )Iunken, og i dl't 
man, som man ønsker, kan forandre Vandstanden. Det er og:saa 
godt, forudcu BUlldrørets Klap at have en }!unk. lIRaf Dammell 
i længere Tid skal tør. fordi Kl~l'Pell ,jdp]ægges, nanr 
Vandct længe sl,al løbe gjeunem RørE,t. :i]al1 lader derfor og
saa undp1' Tørlægningen ~It Tilløh gaa b,lrt. igjfJrmem :ilnnk,'11 
og dækker Klappeu til Jlled Dynd, ll<l<ll' DClJli1ll011 paa ny bliver 

fyldt lUed Vand, for at den kan blive aldeles tæt. 
Aflølwt holdes aflukket for Fiskene yed en Rist af Træ, 

der staar under Yandskoqwn for at d,'n ikke skal madlHl. En 
J ærnrist Cl' ikke tjl!nlig', fordi den altfor lmrtig ruster og 
ødelægges. 

Fisker/ruven er en Fordybning, hyori Fiskene samle sig, 
naar Dammen tømmes. Del! lllaa kunne tømmes hplt, og dcm 
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j løs, lrlød Bunr] gjlCrne uwe! Træ- d]e)' StJ.·m-ægge og 
faRt Bnml af StelJ e]lc']' Træ, Det vil altid være rig

at yde Fiskpgru ben don stør~te Oplllærksomhed (I:';' ,d rense 
meget l)mllYil'geligt fl,r alt DJlHl, naa.r man har tomt 

Dammen. 
Det er ligeledr'" bensigtSJlHl'Rsigt flt indrette en l:lt,lwldrl' 

det Sted, bvor Vandet løber bort fra Bunrll'or"t. Det l'\' 

denne Hrnh(;s Bestemmelse at optag'" do FisIH' , SUlJl sliplW 
igjennem, naar Ristt'1l ('T i Stykker, og dpu hal' derf,l!, og'saa 

'selv ('U }U~t, hv,,\' denlO J.Jlljb er. Ved større Damme i'l' den 
udklædt Illed Træ eller Stim, n.m "lml a Jt,irl holdes fyldt med 
Vand) fol' at Bnnrlroret altid bn ligg'c muler Vatlil o;.;' \æ1'l: 

UdtO!l/iil"lflsltU.'ir't, I Yi!:':. 
sivt Ucltomningsltus, som er 

o,~' 2 er fn'1Jlstill,·t 1.'1 IIIClS

af '\Iul'st(\n ','.C:' Cement, 

er Afløbsklap]lcn, 'U 1\1 \'(!rl Hja-lp af ,/iernkhtppen (, Imn aah
nes og lukkes, Rorl't ,/ ~r lukl,et \"'cl Stighonll'lH' ,r/ ug tjeller 
til at hulde VandstaJllll'll i el1 bestemt Højdl', Gitteret li hol
der FiskcllP borte frit Afløbet. i og' k crt to Intlfabningor i 
Murværket, H'lll tjene til, n,et Hjælp ;tf Sti,rhordc, at dall ne 
en R9ælpedæmlling, Haai' D,Ulllllell "bUH fuld af rand og lnall 

skil.! i~tandsættt' .:i.tluIJd. Dell une, vanrlr<,ttl' Fn is I; 



i :\1ll1'ræl'l;d t,jell{'r til at IHk];,' f,w Fdtf'lllllim:!'~l'il"et y,'il 

af (kr i ;Lllhragte Brædder. C er Dammens Dmnl11im;. 

B 
.1 

Fig. 2. Utltømningsl1Uset ovenfra, 

DamIllPn" Bnnd man Iiled Uruth r, fur at Y"nd,A, 
og' let kctn Jolle bort fra all,' dens Ddo, 0it for at 

li'i"kcllC let lmllllp 11nde Vej til Fiskep'nh"ll. samt for at den 
fede Dyndhund hurtigt kan tørrp og' hlil(' tilgæng'plig for D,IT 
og :\Iennr'~hr, d0]'som Dambul1d,m skal dyrkes. Dersom Dam
men har mangl' naturlige Fc,rdyhuinger. hvorfra Vandet il,ke 

helt kan tØllHll"S ud, er dette Pil lwtydrlig Fejl) fordi d"n'ed 

voldf\s et Tab af mange Fiske fordi lllan derved hilldnJs i 
sikkfH·t at (ja'rll(' alle RoYiiske, Dprfor shl man heller ild,,, 
undlade at slmffe saadallne Fordyhning'er Atløb eHpr ogsail hr'r 
rrmn fylde dem og jævne dem ud. 

~aar et Vandlob gaar igjollueru Dammen. l'r ckt tit 
at hnse en [,rl/uiku i/(ll udenom Dn.l11111 en , fl)]' at Bia!! 

ad, dpll kelli tjærnc den Til!:('an~: af Vand. I lh,ttl' 

0jE'l1lod mila man i Vandløhet indrette IJt Stigbord eller Slus,'-

værk. Dt;tte er især dersom lllall vil hindre 
Sand P!l' Dynd, som føres i at (vine Dallilllf:ll. 
Laurlkanalen sikrer ogsaa ,hr kunde frpmkaldi.l 

Brud )la" Dæmningprne) og af den Urund hul' den yære ~a~t 

ln'pd dyb som !\Inlig. 

EndYidere bm!!,'r man i DammE'. der gjenlll>lllstl'l.,mn;c"s af 



et Vandløb, et Hegn af Fletnerk, hvorved man hindr"!' Fiskl']]p 
i at undkomnJl2. J~t Gitterværk er ikke saa 

fordi dnt altfur hurtigt spærres af Plante]' osv., ''''.!ln V,llliJf,t 
føn'r med. Hegnet opføre, ved Hjælp af Fa~ki][l:r ~lf tynde 

Grene. der ere 1 }leter l all,!!''', og' d"l' "aa lalli't, ;lt V,i!1-

detikk\~ kan konllue udcmlllll dft, Illl'Il maa d,'L 

N aal' Hegnet i TideIlS Loh falder samlllell, 
andre l:'askiner, som lægge,; ovenl'i1it de ga.mk, 

Dl't er Illeg'et heldi:-j-t, om Ilanullene nwd jI,:.lI'"IlJl'lllil at 
tIpr" AnI' komme til at lig/Je f(frrc et halvt Aar elh:r ]l\d~t 

endnu lællgøre, Dr]"red blivH Bunden udluftet ,,~' ('Il Ud Hf 

fiskenes F,iendpl' blive ødelagte. Kitin 1llil,n har nrliJ"kej Karpe

dallllue OUl Eftemard· og naa!' llIalt har Vand !lok til om F,'r
aaret sikkert at kUlllle fyldt, dem. pm, ny, s;\a el' d,,! )"'11,;( ;l1 
lade dem ligge tOlT" Vint.f1l'l'll igjounulll, 

Til LCflI!pfads og Dlklækninf/ af de 
Fishii fastkImhede 5~g', har man med stort. FdhyUe indrdtl't 
et] til'lmntd Ophøjning l)aa BUlJden af IhtHnneu, der paa '.h,t 

dyheste Sted ligger 1\16ter under Vamlskorp"ll Ot2: }l<l<l (h,t 

laveste netoll ligg'cr i denne. IÆgeplad:;cn bliver ilæklu't. l1lE'il 

Grønsvær og' lllan lader Si v ol!; Græs V(\xe frplH fra d,lll Il).;' '.Il' 
over Vandet. Desuden dækker man don foroven 111('(1 pt tUllllllf-

stormasket ,Jærntraadsnæt, SOUl ligg'pr lidt hoj"J'(, eTuI rillHl

skorpen og som tillig'e vmrner OUt Siderne af I,cg';pla,dsell: der
ved opnaar man at forhindre Ænder, }Iaager,Kragf'r (ISy' i ilt 

ødelmgge Yn~'eI0n. temmelig j,l'YlIt paa Gm:::;
hUllflen, og' naur man har anbragt en ~tljlT(' jI,eng-de ~Eg' af 
Karpe, Aborre, Gjedde og andre Fiske paa de11, vil der fn'lll

konmll' en Vrimmel af SIll/.lfltis]n" 
Dersom lUall vil hindre l:'ifikeyngc[('ll i at undvige' Illa:l 

man bmge gan~ke fint Traadnæt. lilan har for Hi'sten endnu 
ikl,e tilstrælikelig Erfaring om den IH,dste Jfaade at all\'ondc' 

den lltlklækker\p Fiskeyngel, saa aT dim girer Bt,ørst Fdhyttc·. 
Hos Kineserne kan man i saa Hcnsetmdc lære megpt, thi de 
baye fra ældgammel Tid fra. Grunden af forstaaet at b\lhilllCl1c 
Fiskeyng(·l. DOlfor vil 1ll,,1l ogsaa lidt længer frennlle i dpnm: 

Bog tinde E'll Del Opl,>':lning'el' om Kinesernes Fiskmd. 
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Dmmnene ved Lii/Jbinchen nær Gnben .i Brandenburg, 

der tilhøre en af de dygt,igste Fiskeavlere i Tyskland, nemlig 

GodstJesidderen R. Eckardt, ('re i mftnge ~Iaader lIønsterrlamme. 

Et Parti af dem fremstilles i Fig. 3 og vil give en Forestilling 

Fig. 3. Damme ved Liibbinchell, 

om et saadant Anlæg'. Boveddamm\'n B er i Midten 4 lIfeter 
dyb; dens Bredo!:!' t're derimod fiade og forsynede med en Gang, 
samt mell talrigt' G,iennemskæring'er, hvorigjennem Fiskene 

knun\:' færdes, Dammen er udmærket passende til Indsamlingcn 
af Karpeleg'. Naar <len ydre flade Bred af den belægges med 

Risknipper, kan man faa KarJlerne til at afsætte deres paa 

dem, og derpaa jage]' man Fiskene ud i det dybe Vand ved B og 

lukkeT de i (tangen værende Aabninger. Bælt CJlanuner) har holdt 

udmærket 1-2 Aar i denne Dam. A er en Ynglt'llam 
for KarpPT, 1:2 .M"t8r d5'b, og kan nafhæng'ig af de andre 



DalllIlIE' tønmH::8 ved S. C ('t' fn' Hjælpedam til Hm;; for den 

i A. udklækkede Yngel; ved (~itterot ~1 hiTHlrcs Legefis];(,l1c i al 

];(,nmlP fra A til C; Da.llllllO havt' den samllH' Vandstand. 

F'jI" at I,UllllC dræl,c Hundestejler Riller, Larver og" andn' 

ska(h'lig0 Dyr og tillig'", for at forlwdre den 81ll'(! DalHhund au

Hml('r man et meget \"irk~omt ::Iliddd, Ili'mlig den ~Hak,ddte 

Ku! h'n/snifi[!. I dpt Ojt'mpt! lIdrører miUl læRk"t Kalk i 

Vand, indtil lllal! faar ('Il V,iJdHkl', og t!PllIlJ? 

hiehkr mani. alle l{Pllder (\p; udoH'r li;,,:'[]('ude Steder, 11 \'''1' ,kr 
lian npho]dp Fjen(]l'l" af Fj~kene, Kalkens farli!-!"p Vid,

ninger forsYind ... meget It 1ll'h gt , og lilaH kan (lerfor 0I!'~ai1 snnr! 

JlM llY hpsætti' DilllJl1l1'n llled Fisk, naar den igjen pr fuh[ ilf 

Vand. En Kildedalll. ,,\ll! ,larlig- mell Urredyu).'f'L 
1:<1\'<113 i F(Jr~tnjl1g('n pt Tab af 1'0- f JO pet af Fiskolli' , llWll 

efter KalkrE'n"ll ing-f' Il pr dptte Ta li san godt HOlli l\pJlllrt. 

Tilløb, "('l!l ];OlllllW fm Landsbyer iltE Alark,'l', (q'C mC'!.nt 
f(,rdnlagtige fClr KaJ'],ech1l1l1ne, fordi df' in(11'1w!de lIwg'f'lI Fodv, 

og der1'or lllall j Wittingau lwller \'andet fra andrp Damllle 

pml frit FloriN, ([pr ikkP l\axn saa. næringslloldigt Vand. Dam

HH'nø ImllllP forhedn's i biij (+rad ved ;'It fure \' aJHI ti I dem trll 

Groft,,!", dpr I'j"lIlwllllu!;er Lallf]sbyt'T og' '-Harker. 
t\lr Rf'shm skal man samneget "Oll I nmlig i AIllIlndeli\.!b'd 

holde' r ftnilstmHlell uforandret. (,g O!ll SOllllllerell 1llHIgaa pludSl'-

og shl'rl\e Tilfnrsh'r af Vand. fordi Fisken;> tEj,l)rne SYOllIliH' 

(,P imod d,'t, frisk indstnHlllllf;lHle Yund, df'l"\'rd lok.kl':i hort fra 

deres OjJIwld~~tpder og It't, udsættes fol' at bliv" "tjaalne, 11('1'

~Oll\ imirllertiil en Vandforsyning- pau Umnd af tort Y 

h!ixer nodwmrli,ll, hin' man kun lade Vand(;t, lobe til '!lil Dagen, 
nlf'(lell~ man sf,,'pper for rIet, om Kattel!. Udflsker I II ml Dam

JIl('IIP, er det llwget at. kunne lpde friskt Vallll til Fiskt,-

for ,It forfrisk(; Fiskrne, dersoll! Ile hliV(' HIatte, 
Xaar '·ed tort \\jrlig- YanrIet falder og' BrNldenw t;flTe 

og' naar der desuden (\pstaar fJj,pring' og I{Qaddell~kah i Plante

npxten i DamJllen, forlitrle Karpernr· dcn:<; Græssep]adser og 

trække ud pM dybt Yand; i Inglr!lall1ll1pne hliver den afsatte 
Leg tør og mlelm,!.:'gel'. Paa dr'n anden Side er elet forr!p11l,.:,tigt, 
(1(;r~('J11 Damlll P , af'!' SOlllnwnm [o1"uIl pr,; hlevne i ndn'ttt,rl,." 
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eft0rlmalld"n 11]i\"0 fyldte Illed rand. ",Ul at Knep,ct først kim 
dl' Del\' og bidrage til at der saml,,!, 

Efterha,ll1ch'll hlive sa~ dissp 
Dele af Di\lUmell t.ilgæng'elig'(~ for Kal'p0r1lf<, i ilet VandstandeJi 
forhøjes, og de dlle fOJ'etnl:'kh 1l0(O]l di:,;se f'tod"r for at R ø ,!! t' 
}'mh,. Df'IIIlP }'remgalJgsm~ilde h:l1'lmade i \\' ittingall og' 
andrp Bteder hetydelirrt l);lmlllelU:~ EYlle ti! at fl'rk 

Ka,rpeme. 

Karpnl'1lP slfge i det hele mest deres FUfh' paa dc' 1;1\

yannedE' Sh'd"r i Damnlf.'1l8. og dAffor 81' det ogsaa hedn' at 
hft\'(, flerp flade KaqwdalllllH' Illed Dybd,'. pnd en stOlT". 
dyb Dam. 

]).Ilnd})/as,~e1" ~O1ll sættP op til O\cl'fladen yed at lOSll(' 

fra H\\llllrJl, og Opw{',d af Si!' trykke Dammenps 

ror at ndr,nldr SiYeU8 maa lllill! flere Gange om SOllllllP]'('ll 

nfm (,j " aem lUlder Vandet, og ved DalllInens T,)l'hegning HUla 
lllUD hmmde Bl1ddf\Tlll', Mlldderøer g.ienl1emsk;ere~ i 

HetningPl' llled Grorter, na:tr de han.' hæuA, op fra Buwlen 
og svømme omkring i TXwllllell: d"I,\,(,(\ faar mall !t-ttert' 

pnkelte Kt.Ykkl'r af dIClll ina til Bredden. Si;lC\ at man kan ta,~\' 

dE'lll IIp, Ell,'r ogsaa kan man holdt' Dyndl't jma Bunden "ed 
nndr\r Dammens Tørlægning at hplægge Bundeu 1110d Sund i et 
Lag )laa flere Tommers Tykkelsc'. TOTyehund er meget 
for Karpedamme , fordi Karperne 111E:!,:'et godt \lita d''"l1 og 

endda voxe godt til i den Damnll', :.\Iell Tøryehund har 
paa den anden Side dcn uheldige Egt'llskab, at dE'n OIU Som
merpI! paa Grund af Fll\-ikJillgPll af forskj(,nigl> Luftarter fra 

dl' raadnpude Plantl']' , let op til Ovorflac!t:n eller ogsaa 

hurtigt overtrækl,"R mod PJallteyæxt. I i;idstl' Fald ladt']' v. d. 

Borne ved Tørlægningen BUlldell udgran' og' erstaUpl' den (1:1, 

med Sand 8Her l,er, eller ogsaa ]wdækkel' Imll den 
Bund med Sannstrilwl', som Pfe ell i\Ieter 

'Meter fra hinand0I!, 
Om ViiitCI'CI1 er dl,t rigtig'st at DamlllellP Til- og 

Afl\lh. Nital' de med 18.bliye dl' Im,ll,'ged...: 0ll i llogQn 
Afst,and fra fiskpnps Opholdssted, og altsaa hmr Fisk('ue 
ikk<, kunne stanges 11lr'd Fiskespyd. IWittingau gjøl' lllali 
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bred", Og' Isen {jml'llP~ daglig' to (:Ullg'(' frn dl:'l\I, D"!'3L\)" 

ISf'1l d,eld\P~ Iwjt af Hne og: d,'l' saa imitnetfer Sem st;l,'rkt 

Tor"jr, at ~llrPll gje!\lwmtnenge;;: af Vand, k,m der ',;::1'<: st,)! 
Tar,' for ()n'lTintring'C'Il, l det dmlll(\ :-;]W paii 

fryser. Fald sldft,'r Vandd i Ahllind,·liJ.r!J"c1 F:l],\'·' d,·t 
l>liwr g'ullall'·nt., lHa,'lhhvidt "Iler brunligt. Il? lllUH \'il d:1 

Aahnill/,!'('1'JH' i [s"1] opdag!' lns,'lde,r. ~Olll (,re matt.e ('1\ d". 
Yiskr'. del' sllappe (·fll·r Luft, Kl'dlSCIl(' dl' frJrst, (!t'l':IWS; 

FroerlIe , san Uo,ttsl"'1l0 Ol!' endelig' Karporne, Vail Q el'llp 
H;prmes af Krai.:'er. Ve ((,Hest(,· :\1idlcr illl,),l Pli st;adan ['lYl,;;,' 

af Tal, Tilf(lr~el af Vand ')12' 

r dtlskn inF, 1\ aar ri,b'llr~ kOllll'110 til Vaagpl'Il<'. ta,tr"r lilaH ,j"l" 

!lp nwd lill1l!'shnftell,' li:a't~f'rc, "urter dt'lIl i Tnl l' ",~ 

bring>!1' dem "trax t.il ~iknl \'interdaUllllP, Deull(' Fr('III,,';]l1,,'';-

mH<l.ch' er o!",aa nytt"ig "ed andrl' Fi,1\f'daIll1ll0, hl' 
<lr:r "m Yintprpn PI' FnT'\ fol' l"iskC'ne" Ij" 

0111 .'\()}}IIIICJ'('I/ k,tll del' indtnPlfp I'n alnlind .. lic: 

lllt'lIl'm l:'i~kpIH\, SaaledeK naal' i \'annt \' ('j rI i", 
at 

rnnrlJl!\ i Yandet ellur naar (1,,1' !\c'lIlIllfJr for !tHl!.':ot (;(1(1Ili!I"~

Y(111d i D:HlllllCllf', YiB!\elle NY"lllllW da ilp til Ovprfla.,](' Il , "Ilap]'" 

dtpl' .Lnft og dø.:--:tærh H .. ,!.!'lI pr da, i ;\ Ilnillt!I'ligl!ed ,1"'11 11\,,1411 

Hjil:\lp, ellr-rs mila 111<111 tal!'e sin Tilflugt til et .'ita'rU Till"l 
af Yand (,Iler r (lti" kll in,!.!', En Dam, der "l' hll~",n ,ail l,·dl'~ 

odela,!!t. hor lllan \lg dyd,,'. 
Som a 111.'1'"dl' menit, er .Tø ri (i'fINit/lI ')~' D,lfJ'kJl i N,I1 ;It' <IC: 

til Il\,'get nyttig'. Dpl1 8tørstl~ af DaJllllJ.e11(· YNI Wit.ting'au h,'d
del' 1{osenberl!': (len er unJr 750 Hektarer ,t.CI!, ol!' d"lh Ind
retning' ~krh-er fm 15H5, Don gav kUl] ot C d

hyUl', nelllll!" hvert. ;\.ar 800--1000 Cont,ll"]' Karv,'!. 

'hl;;n r;ft"r lSii5 Ol' dnnll\,(' Uang"(' bl('\'('l1 tør til~a;Ii'L 

og llU flf!,'iver den hvert andet Aar ,500-17\)0 C('nhwl' Kar
per. Deslldt'll tik man 1871 en stor IlldtH~gt af H(h\1'('. H" 
0.'2.' Gl'æsniu!,', l Lotltringell bruger lIlaJl ved DieuZ(l Dammen" 
to Aur til Fiske og dyrkt'r dem derpaa i et .Aa.r med Km'to Il e t'. 
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til 1'isk (I!,!' dy rkl: l' "ila Hnnkrlrocr i 5--6 ~\ar. I SdJlesien 
drives der g:jæ1'lle FiskC'arl i Dammen!' i 3 AilI' og dernæst 

de 1 2~-3 Aar merl ROllllUcrh,ede, Hane Og' Græs. I 
Frankl'ig dyrkes Dalllllwue i Almindelighed et Aar Illed Korn, 
Klon'1' t>lJer :Ilajs. Ener Dyrkningen pløjer llIan Rnnd('n (ig 

jærnpl' (]rll, 

lIv(i!' Damkultnrell er forlJ1llldet med IJlllHllHll,!.!' har den 
di'll Fordel) at den frembringer Gødning, thi di! GodningsiPmner, 
SOIl' Vandet fører til Dammene, aflejres til Dels i dem eller 
o llI;;:ætte s til Siv ('g' andre Vandplant.er. Dammenes D~'lld af
g'iver mere eller mindre frug,tbal' Gødning'; endriderc gin'!' 
Dammen wd Torlægning en lJlere eller mindre god Høst udpn 
at trænge til \'ide1'e Gødning'. Endclig htwE' Danlll1E'ne ligesi,m 

Skovene Indfly(!t'lsp peta Vejl'lR,g'pt, i det de gjort' dette fug
tigeri:, formindske XaUefrost.en og fOJ'Oetl:, Xe,lborell. 

FdtisknillrWiI af Dammene, SOUl for Resten nærmere Olll

tales red Karpp(\anlllW1li:8 Heskl'irelse, skel' lHm Aal'stidpr, 

('nt('n Foraar p!le'r Eftera.ar: i dE't llonløstlige TysklalHl \'1' S 0-
',mnber on farligllaaned, fordi del' allered(' i den kan indtræffe 
hnmd Frost, X,UlT red TUlllDingen af Danllnene Vandet kan 
lE'dt's ml over Engene, er dette en Fordel. Er det nmligt, 
bor man, lllodens Fiskerirt staar Ima, lpde friskt Van(1 til 1"i8l\e
gruben; og man maa Fang8ten, medens dør øndnu er 
saa meget Vand tilhage, at Fisl{('lH' ikl,,' komme til at mangle i 

,l(,tte er ifiær IlCHlnmdigt, Inor Faugskll g:jælder mere om
taa Irlig'i:' Yiskr. saasulll l1rre!lN :-:andarter. \', d, Bome 

ndfisker hvrrt Efteraar en lhm lll.:d Dyndhund ,lIpI' er b('sat 

med mange Ørreder) og' han har aldrig lidt nogpt Tab derved. 
fordi Orrerh,rnn ere 101('vn,, fangede, forinden Vandet blev fol' 
],1\'t for dem, Paa Udstillingen i Berlin ml' der ell meget 
lH'llsigtsmlfJssig' Plan lldstillf:t af (,t Afløb for Damnw, som erc 

bpsntte merl Karper Og' Ørreder. Ved Hjø:,lp af en :Jlunk og 
et System af lla<t hinanden hvilende Stigbord kunde Vand
standen holdes i hvilken Højde Illan ønskede, og AfiobsgTnhen 
hanle (,t (~ittrr, som kunde holde de fm Da.ml'oret kommende 
Fisk" tilbage. Aftenen før Cdfiskning'en af Dammen sænkes 
deni; VandRtauil >,IUt , at der kun er B Stigbord tilha!l'('. 
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.)I"n (iærner derpaa (~itter('t for Afi,)bd og pJlilnu C't 

StiglJord; om XattE~H gaa da aH!' i·jlT";l,,l'lw 1lC't1 i Aflc\hsgruhen, 
med"llS Kaqwrne IJliH' tilhagl' i DnllilllC'IL 

Ko 1'1)(cd a 1)i )Ji e. 

Karpearlen er meg!'t ganlllH'l. Dell hle' rnrd\lUI dre\et i 
langt større Omfang end un til Dags, og ('mIn n ,pr llIal! 

lll,mge Steder Spor af den tidlig'ere Damkultur, l dl'! 16dl' 

AarlmndrC'de dreve~ delllw Yisl\Oayl særdde~ inigt i T,rsldand 
og u(lllrrdtos ogsaa til Danma.rk og' Sverige, l1lrll "emm! Iw.1-
lagdc' man for 8n Del DalllllWnE', Nu er man paa ny i Færd 
med at optag'o Damkulturen og clC'r er allerede flere ll1Pget stUl'f' 

Allla:g' Huder Drift. Saaledes har Domænen ll7ft/ll,flWf i BlJh
HH'IL som tllhører Fyr;:;t Keh\\'(Incnherg [lg som indtil for llyI:8' 
lededes af dE'll d~,[!'tig(' Well,z'" HOj'{ff'k. ;)(10 DalHme }iaa i It • 

6050 Hektarers :.<tolT.'jse; DOllHf'llC'll PE'itz n'd Kottbu8 j Lausitz 

bar 83 Daulllle paa ialt 6050 Hektarers 8t.ørrelsf> O~\C. 

Karpedamme skIllIr Olll SOlUlIlrrrn kUllllP stærkt og hmtigt 
0JlYii!'!Il('S; det er di'rfol' godt, naar d\> ikkr ,'re (Oi' (lif IH; : Pil 

:MetpJ's Dybde 1'1' df>n mest passrndf> Vandstand, namll1i'Ul~'l 

Erue til at afgi\'c Føde f,w fiRken,' afhæng':!' af dens Blllld, 
og' dens Tilløbs Bt? skuJfmthf' d. Sandhund risntllk ]jltl, 

lIlPlI ;rodt Foder, L.-r og T,'nelmnd en' g"ld(', hil 1ll1l 'i rig' t,'r-

11\lwl er meget Buml, Jll.·(lf.'Hs (iPrilllor! l!Iag"]' L,'rl;Ulld er 
. uheldig S\l!l1 St"nbulld. 

Det pr meget r.igtigt, at lilaH ikl\l.' bC,j(clfcr Dal11111I:Ui' 
altfor stærkt. For halnredjp HUlldrf\dp Aar sidell 1l1 P llt" nUil! 

j Bij}mJen at deUe var umuligt, 111(:11 lll! hal' man 

derom og set, at man ik1((; ah'IH' faar mindl'(: Fiskp, ml'l! 

ogsaa fmrn' Clmtuor af dem, der;';'.11l1 man >,('il BrsR'tnin!.('f'll 
o\'erskrider Yissf' Grænser, som Erfaringen hal' oplyst os 'Ile" 
I A.1mindelighr,d hlln' dog' D,UllllleIH' eminn altfor "h1:ll'kt !w
satte, thi hvor betydplig K,upernri3 Vmxt kan nure, 
heYism' følgendø Exemph>r: I Foraaret 187G lJley en 
Hektar stor Dam forsynet med to Hunnl'j' og' en Hank~rlli!. hve!' 
omtrent 4-5 Pund tung, for at dc' skulde 'yngle i Dammen, 



lJ\c'ri '[',snden bkr ndsat 30 Slider, der rare 20--25 l'enti

;!),~t('r lfUli!'E'. Dmnm('ll bIer tømt i Efturaan:t 1877, og' man 
(la de tre Ka,rper, som yar,,, 11181'IH' 11, 12 og: 15 1"4 

](\el1 fang'edes 30 stOrt' "l[ flen' Sn('~p smila (~jedd .. r, men 
lug'en ung'p Km'per ell,:l' SIHkl', r, rl, BnnH' har ('Il lH,'!!('t 

t'rllgtbar Dam Ima omtrent Hektar, ,0111 llH:rt Foraal' 1)('
sættes med 400,-,500 sh're Ørreder Ol[ 40 Karprr paa r,t 1'n uel 

St~'kket" Om Efteraan,t ':rt: Karpf'l'l\P 4 ruml hlJl!!':'. SHa at 

,ler ,11tsaa alene af Kar]Jckjod ('I' 120 Pnnd, Fisk .. -
aS!P1HI Xieklas , som (lgsaa har i Dam-
lmltur, meddeler, at j en Sommer ]110,'8 de i "11 Xedhorsda.lJl 
(2 Hektarer stor'! udsatte Karpe]' (fra Pund sh'n!) ind
til a lJ1lJlll tunge, Dp)' "ar 11flsar j alt 54f1 Sth" men fiskene 
Iln rde Født,. fonli K\m,!:!'et. hh~\' dnvc't ml i Da,mllWIl 
c,ftHlod ll1E'gell Uødning' i cl.pil, 

,\1a.ll inddel .. !' DmlllllPlH' i 
"f" O\erdllt]'jllE"~dllmllli." 

1. J'n{ller/(f}/I)}ii'h til Fdkhe]m!Ji'('p11 ,lf de Hllgn 

Fi~h, Den maa rlr'rf(lr ikke ind,'llOhl,' l\f\\tish'. fordi elJf'l's 

Kal]J('rnes .Fonnerels<.' imbkni)n!;e". ,iiI helt 11111-

nu Gjed'k lin's, I Bi,l!mell inasættf'r man i 
f"l' 1;n'1' Iml vp Snt's af dt' st,'.'!'l'. 
(jpJ'n,d saR, r1is8esFoJ'me1'rlsf" 

lilli' .Karpe j DamnH'lle, ]\,iar 
t 1e1'11e ad. SLim ('lU d,' 

J\arp"rJJC' ,'il.al'.'d('", at 
thi (kn me!!,,1' tit ilJsatl" 

YnQ\·j, Det ('l' I.h'1'1',']' 
at 111J1d,.~ amin' Fi,],:,' i,,;\'1' h,;OI[rl,']' bort<.' fra. 

Ynt:;-[,'rlal1lmelH'. og derfor hør Damme' helst lIllChæn' Tilloll 
1'1'<1 Yande, II\'od dp!, lel'p1' andn·Fisl;(·, D('rt\'r j'rp '),l;saa :;1.'<1-
t;,·rsdmmne. rll'T klin med Yand re(! r>llf,r Sne, de 
siJ,l'pste YIIIl'h,danllne, Jllaa man passe, at Vandstallcl"]j 

11I,Jrll';;: l\lln, samllW StaJl!lvnn1;t, indtil ere lldkhkko,le, 

1'''1' n l l.(',~";l] ild", sl;al 1{(1[11111(, til nt tør. D,o h"d~te 

,'I'(' lina +-Il Fund; lliHlT ,lp (:re ston.', Pr<: (k 
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har folgende J;\whuld n·a B",m:tningen af enlngledam \'iKt sig' 

1lf'lllig';,:t: til:2 H,'klarer Vnnllfiadl) 10 H,()i!llfi"ke, H ;\[il:lk0-
, cl. y, ~, Oll Hankarpe }la:t omtrpllt. l ['H ml ; 

('1\er lR H";":llli~ke, 10 ;\Ll'lkrdis]n, Ilg ,) .L!,,,'pn·: lllf.'1! Ilell si(l~t.(: 

Bl'"rdniu!t gflY hOf; L iL BClrJ\l' ikke lllPl'i' 1'n,.:'(\1 .'nd den f,)r~ti', 

l .\JllliJl(leli"ll,'rl iik ,<I. H"nw In-mt AnI' i 11 Aar }l!W ilet 
Il<cvntt' Flalh;l'lllll loo.onO--li)I),OOO Stkr. Karpe,\ Han 

åer "re ligl: 
Tnl'\i'lmud. \'re. indtil 1 }ll,t"r dybe Ol" faa (]('I'e;; Vi\lld thi 

}Iarkr;l'l1i' "11,'1' red utm ,,;;færi N], 

Dpll hedi:'Tf' ('r fra. Slutllingel] ilf sIfij indtil før8t 
.flilli: d',,11 heJlQ"'I"; ,'ml r(·d ko ltlt , 

Fn I'llli Ilrlil ',!'Cll, 

paa 8,jv (lg' andn: ellil!' Ima. udlagtl' HisknippI:l' 

rIe ndkhFkk('s i LfJh"t af 8--18 Dage, K ViP,l.!'rt ]101' iklit' han' 
.\Ag'an.:.:· til 11lg1"(!ctll I 1111-11 , fnrdi 
()d(·1H).,~.n.!'pr llH',~'(lll lJ(\;.r. Hvrfll$.dtl. !\,'.t Tyve en' nl(1~'f't 

it'nli Kal'}lr:rn" i Li'!"'f:t.idpH Imn ('re lidet ,,!! kl 
om F"ra::tl'ot, thi Hnrack mlfiskrr !H'I,t 

':1' langt ,svag-"l'l' ''iH Eftrr~an't, "g hultler 

lh"r'nilltrinQ'sdanlLHen.·, Xdl\\Jrsrl;LHll1le maa Hlall illlidir'rt,j,1 

I OlTl IW' 1'1'1' Fi"ki' om Eftl'l'ilal'ot, "n',r:WlIl Fisk"Ii" ,IIi'\',' Id. 

,,'ila til 'llIl Vint,'l'pll, 

Da Fro<:1' ;nh' 

'>\11 Fnraan'f, al 
Et 1l1!lHb·,lf, 

'-r,· H-IO Ctll\, 

ilf Ki,rp~nl(', ':dlilv!' 1"'[11 

"l! at' DalllIJl"!\(' "P' rilinJ.,'lpj •• r d"11. 

KarJli'l' Y,',i l' L, PUlld "c: 
POJ' Id f (/'I/f' Y n!tl'ir'n i sll1l','(' 

man dtp]'. 1,\,<'1' IlIun!"',' der f. [':x, "k:11 lil 
fl'f a.t t\-!lh' "i' 1'1.tt,"TIIlml (IIlHI Q'jellll('mhldlrt BnlJlfl ":': 1ll,llllpj' 

.lerjlaa nd at fyld" ild, 

2, V{d·.-dr!W}/!/I-r'i, I ', [)('rslIlll di'Il i ,'Il Ihull r1l;l'I'nd" 

l:'i~l;d(lde fltlihTIl'llllig' sb.l k,. llllll " til :'\}fle, mel" I[.'n heil 
holdent mIles ilJ Jin,lefl i saa 

It Fisk"Hf' k1ll1lH' V(\X" saa sf!f'rkt som llllllid. Derfor h,'l!fln, 

'-'g;:aa l\.arpprn0 ('n salL :<tørre V[l Jl(lma s", d18rllaallll<:1l 
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at alle DamlllP Ildfiskes hvert A~r og at Tallet af Karper for 

hver Hekta,r VandfladE' formindskes efter samme :\Iaalestok. Rom 

Piskene blive større. Af den Grund kræves og'saa til eli rep'el

ret Karpeiwl i det mindste Sa[l mange Damme, som Karperno 

skulle være gamle i Ailr, nilar rle skullø sælgl's. T Yæxt

dammene faar Yngelen den StørrelsI" den skal haye, naar den 

menrlS at være salgbill" eller madnyttig. Da uu Ki1fllE'rne i 
det mindste p1<'je at blive 4 Aar !!i1mle, foreud lllan s:elger 

dem til :Forbrug, saa har man Yæxtdalllme for etaarR og for 

toaars _Fiske; de fnrste "kulle efter Nit klas besættes med 

400-GOO Stk. Karper for hver Hektar og: de sidsh' llled 

200-400 Stk., alt dog i Forhold til Dammenes -Frugtbarhed 

og Fiskeues StorreIse. Naar der slipper Gjeddeyngel ind i en 

Væxtdam, voxer den meget stærkt, bliver llndl'rtiden i et 

Aar to Pund tung og æder mange Karper; derfor maa '1'il

løhet til Danunene helst komme fra Vande. 11.-0 ri der ikke 

lerer Gjl'dder. 

3. Fedlli 12[18d (Willi!'. Fra Yæxtrlamn](,lle oyerfore~ Kar

Ilerne til }'edningsdanlluenl' for at ,oxp op til salg,r1are. over 2 

Pund tunge Fiske. I Biilnnen holder man disH' Damme 1-3 
Aar i Fred uden at tumme dem. En Hektar Dmn faar 80--120 

Stykker et- eller fireaarige Karller. T 1<'edning~danllnelle maa 

Karperne ikke yngle og derfor indsætter man samtidig med 

dem eu Gjedde for hvor halve Snes Kaqler, n1('n Gjpdden man, 

kan være ell Tre(ljc- eller Fjeraed~l saa tnng' som en ilf Kar

[Jerne. I Biihmen hruger man og'saa at inds:ette Sandart i 

Stedet for njedde, og da altid 8n Sandart for hver Snes K:,rper. 

:For hYer Hektar Dalll har m:"l1l 8,ltsila 8-10 Gjeddrr eller 

4---;) smaa Sandarter. Filt' hwr halvanden Snps Sandart ind

Rætter man en stor paa 3---4 Pund og: passer. at der hliver 

i. alt '2/:\ lInnfiske og I) JImIkefiske . saa at man i :Fednings

daanne Illed Sandbund kan 0pllaa at faa Yngel af Sundart. I 

Løbet af 3 Aar blive de slllaa Sandarter fra 3-G Pund tunge. 

Hvprkeu Ujeddor eller Sandarter holdes i særeg'llc Yngledamme, 

men i Fedningsdammene. Hvor Karpeavl ikke spiller Hoved

rollen, kan Besætningen af Sandart være noget stærkere. For 
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Resten kan lilan lH(>get goM og med Foniet hold" AbolTE' i 

-Stedet for Sltndart. 
Ved Ullfisknillgen sorten'r man stmx Gjeddp- 1l1-' S,mdari.

yngelen og' bærer den on'ri FE'dningsdaUlllll'lH'. 

'For. at ll;pkke det i Tilll'l1s Loh U11111l;;<,laelig\' T,lb 
man i BGhnHm Besætningen en TilgifL som nJd toaar., Fi,\\(· 
er 10-14 pCt., vl'd treaal's 6-7 pCt. og' ved tirea3r, kun 
3-4 pet. Tabet paa Gjec1de beløber sig i Fl'dnings,:lalllluene 

undertiden til 90 pCt., medens det lltlJsten er llbf\tydrligt q'd 
Sandart. Naal' nemlig Gjedden ikke kan komme til at 
saa dør den. I Peitz regner man Tabet i 2 Aar til 30 pet. 

i 3 Aar til 28 pCt. og i 4 Aa1' til 12 pOt.; at det lH)]' er saa 
stort, hidrører fra GjE'dderne, som med Vandf\t fra Spren kom.lll(>], 
ind i Dammene. 

Nicklas antager som n01'll1ale følgende Forhold imcllem 
',' ile forsltjeUige Dammes Fladellural: 

Ynglooammen ........... . 4 peL 
Væxtdammen Xr. l ....... . 12 

Xr. 2 ....... . 18 
Fedningsdammen ......... . 60 

(hervintringsdallllllen ...... . 6 
Peitz stiller ,Forholdet sig saaled,,'~: 

. . . . . . . . . • .. 5 Ilet., 
l ....... 11 

19 

• . . • • • . . •. ti 5 
at llay\) følgende 

-1',1 Pli .. 
18--112 

113--150 
Ovel't'intringsdnmmel1c skullp være dybe) 1lden Dynd-

lJghave et ikke for stærkt Tilløh. I 'W1Uillg'a,u tnekkm' 
Ja1l11ar Vandet i nogle Timer fra Overl'intl'ill:{sd:lllim<?tlt· 
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for at ~jærn(' Dyndot , og dcrpaa lader man dem peta ny lolle 
fuld", Horack regIWl' for hver Hektar 5200-6200 Ka,rpel', 

Anchtstods regner man efter Dammenes Størrelse og Dybde, 
samt efter Yandtilløbet for hver Hektar: 

tORars Yngel 28000-35000, men i Almindeliglwd 17500, 

ctaars Yngel 
spæd Yngel 

st,lre Karper 

42000, 
84000-105000, 

;);')00, 

I. April tømmer lllan gjærne O\'crrintringsdalJl1ll011e "g' 

renser da lu,1t for Dynd, Om Yinton!U tabe .Fisken€' omtront 
2-3 pet. y ægt, fordi de paa den Aan,tid intet æde. 

Pi,s/~('bvhufrlerti.c staa tOllllTH; om Sommeren og forsYIlf's, 
",aa de ere i Brug, med Vand fra Dannue; de ere, naal' 
cl,' skulle rumme 100--200 Centner Karper, 120-150 Kubik
!fIeter store. 

Gjedtlt!, Sandart og' Aborre fodres i FiskebehlJlderPll llled 

Smaaliske. Til Karp{'l' gjør8H Bunden helst af fliser, til 
Sandart d'}l! med Sand: men altid hal' den 
F,lld, at alt Vand kau tømmes ud. Sideyæggene ('rE' murede 

i Witting-au følgende 



l H 

Et Vaad t.il 
0g 30 3L dybt. 

Et Vaad til Bl'lIg' 
danune er l J .J\t 
Et Vaad til 

i SIllaa FfdniJlgsdamllle ('!l' til "ton' Yiext
langt og 12 :'1. dybt. 

mindre VæstdanllHI? PI' 111 Jf. '.lp: 

l) :'1. dyht. 

Et Vaad til y ngledammelle er !i ]\1. 
dybt. 
Nedgarn til at afspærre paa et lille Olllraade. 
Haandhriler, hronned fiskelH' tag'es nd af Dallllll'~Il(,. 

Af andre Hedskaber kan nillVlH'S: Firkantede 8t,llil,l'l' 
lIlI M. i Kvadrat. hvori Karprm1j hært'8: Kar cil Fiskp-

foreløbigt; Bevaring', Il/l .J\!. i Tm~rmaal og 1 ]\1. 
4 M. langt' og' l l\I. brede: Sp"nde til <It b,<:r(" Sand-

M. lalJge, J ;1 M. brede og til 

Et 1\<1 I' 

Fisken i og som er foret med Hø op.' LælT(·d: et ;-;i'rt \'r
et mindre Blikmaal llled g:i\'llll0Jl1hullpt Bund 

'1',;,.,.~l;o!lfl:; det hntp.'es til at tælle YW':'I'!ell '.lp: 

1--2PottPl". 
udfiskes i Wittingall )iaa JLHIl!I>: 

:il der af Vandnw1isell 

util

kan tage Hi"tlm bort, "Iler 
stoppet til lJled Bladl' OS\'. 

HjælI) af et, 200 3leter 
; yed d~tte A.rlJejdp 
Personer. Eft,(,l' at 
til en Fjel'llerh:l af 

merl ta.lrig'tl Rtokkp til 
sall. indenfor (let Ilwd Pt milHln, Yaad, 

det ud tæt ved det, første ]{t'dsk::th, 
af de -: Baalle og fra Bamll'lle hy'k

til Bunden ved Stænger; imidlerti,] tm:'kb'" 
,"af 1 O Mænd, som vade i Vandpt. :\ n;].]' 
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dpI' Ol' tilgtrækkrlig Ilwng'e :Fiske i Vand"t, ltanllo Baari';lJ(' en 
Kreds og tage lJaade ()yer- og Fnderlig inl1, hrorved Fiskene 

fanges og' drages frem fra Bunden og Dyndet. for at Dyndet 
kan komme rigtigt af dem bli"e de stærkt afskyllede. Fiske-

blin'l" allerede for Fangsten begynder, fyldt med Vand, 
ligesolll ogsaa er 11l0d Bnprll1er og Sil', 
Ved Brf'dden el' 0J)stillrt en Snes ('Iler flere Kar, som en: 
llIpd friskt Vand. En Vandmaal,>r tj.:uer heIl' Tiden t.il at 
holde Vandst.anden i sa.mllle Højelt>, "ed InTrt Vaacl,iræt ud-

først Sandartel'llp med langskaftedo Kmtsere: de sættes i 
smaa meri friskt Vand f yl rlt e IhJ"j'('kar og bringes i 
Trallsportkarrene for at fores til df' fiJI' dem best.emtE' Damme 
('Jler BellOldere. Derefter SlEttes Karpel'lle i K,tl'l'enc, 
rejes og hf:eres endelig i til TrallsportkarrCllc, do]' 
kunne rumme 200 250 Pund Karper I deres Humfang er [) 

Hektoliter), l varmt Yrjr Og' nd lang' Transport blirer Viln
(!8t afkølet yed Hjælp af Is. først fyldes Karn:ne halvt 
llkd r and. saa at dGr, eftpr at Karp"l'llc cre sat.te ind i dem, 
(,IHlnu hans 3-·-4 TOlllmer frit Spillerlllll fl1l' Vandet.. Den;nm 
det er Samlarter og Aborrer, som skulle fors(>nc!os, blin'l' Kar
Tet til sidst helt fyldt Jlled Yand for ,lt Fisl\Bllc miudrc let 
"knlle kunne snare hyprandre med deres l et. 
Kar kan hases \1/" C(~utller Samlnn og 2 Centner 
men naar er Htrlllt. indsættc'r man en mindre 
Af 'JIoderkarp.;r hor man ikke tnge flpl'ø ellil 25-,-30 ;'it.kr. llr. 

Kitl': af Karpeyngel omtr::'nt 2500,-3000 Stkr, 
Saa Vaaddrættt,t rarpr. standser lJlan Atlolv.,t af 

\-andel, men 'nanr <"ll stOl' Del ,'lf Fiske]l(J en' blEmw faugede. 
fornIi nd, kel' 

rels,'. Er 
1\\:1n H'll nt forstærke j.flq iJ(·t V f111dlll:1.SS0[lS Stf'r-

ikke man,Q'1' Fiske 
;-ask,'1' Illall Baadeu8 rGne. dem llll·d Vand og fiskerne 
!!Mt imidlertid omkriui" i Dyndet op: V(,d Hjmll' af Kæt-
ser" de sidst.e Fiske, som bringes ind i Bandenp. 

red Fisl,,'riets Slutnill!" i fn n'i t i ':;o,cm!;eL 
H>usel' ma.lt Danlltlcn for Dynd. r d"ttp 
bedst rindende Ol" 

drive en 'Jlassp Dvnd lid 

20 )IcnnesKGl' kHllIH' da i il 
Bundr0rene, Derrfti'r 

man 

Ti IIler 
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tør Vinteren (,yer for at ],Jjy(' udluft"t (,,,' 1'1,1' at alle 
af Fiskene kunne bljH rh'æilte, 

ørn:dr/U}llill". 

Ørreder kUllne meget holdes i DaJllme. ,1111 

Vandets Varme gaar op tlI 20° R. eller endnu og em 
Ilgsaa Bunden er blød eller dyndet. J\ildednmme og Danlllle 
med fast, stenet Bnnd erA de hedste; li,l.!'0Iedt'R dyhn .lJnllJllH,. 

En Ørredbæks Fjsk~hestand forhedreH lIleg'et. , unar lilan lader 
den lobe igjenn01l1 en Række af Damnlf'. }[an llla:1 da II'd 

af Dammen0 tillige have Lub, der kunne "Jltage dl't. 
eUers af Bækken medbragte Dyml) Sand o. s. v. Har m:m 

ingenØrredbæk , kan man skatre sig en Ra,m]an) i det !lUlU 

forbinder de enkelte 0rreddanune indbYl'd .. s, saa flT Fi;;hIJe 
,'kunne trække fra den ene til den anden. Raadel' llIan l saa 

over stenet "Iler gruset Bund og raslit Vandtillob, kan 
at indrette smaa Stæmyærker fremkalde Fald og Af

i Strømmen. Tillige kan lIliln da H!t! at allbrillg'e 
Sten) Drainrør o. s. v. indrette talrige Skjulesteder for 

ug dened nøje efterligne de naturlige 1"01'1101(1 i PH 

Ba,rde Dammene 0t!; Bækken bol' man kunne torhegge 
Plantevæxten søger man at freltlme til ('Il vis 

d~l'Ved ,tillige begllllstiger de Kro bsdyrs, l H:;!) kh'l'S 
en BebngBlse for riskelivet. Man liW O.~'-

'lJllLUllbU'!l adsl,illigtt.iJ Dyrelivets Udvikling ved .li
og'flere Slags Krebsdyr. Færsk
fod:Jrrederne, naar de kun ikke 

kan. man for Resten hindre H'd 
,.ql~ul,·(]la· \'ille æde do nawnte 

.bottæde Algerne, har man i.hke 
Ørreddarnmene. tlO·" KO Ka.rper paa et 

hver Hektar. Vandflade er et passende Tal. 
mali, .holde 0rreQf'rne adskilte efter ,1(\1'(;;; for

for at hindre !le st.ØIT\' i at æde de fllIlaa, 
for hyer Aal'gang' af disse Vj:;ke i d(,t liIindste 

man dn nøje rner hv .. r C,lflsl,nill!2' l'ilSS(' paa, 
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at ing'('ll stolTe Ørred bli\'t'r tilbaQl', du denne dli'rs \-ildo 
odel':l'gge hele den ny Besætning af mindrp Fiske. Beleligst 
Yil det være strax efter Damll)(;}IS Tømnimr at oWl'fare don 
1110d den oY(mf'ol' omtalte Kalklllælk. Dersom Orreddalll1ll0 

faa deres Vilnd fra St,prler, hvor (ler It've andrr Fiske, saaSOl\. 

Gjedder. kommer dere, Yngel meg'et let ind i Dammene, 
l'g Gje:lderne ,-i]le da i en Somlllrr kunne hliy!) saa store. at 

de klllllll' overvll'lrle pt- 0s.r h'aars Ørreder. I saa raId llHtfi 
Jllal] da i Lohd "f SOT1l1l1erOll fip]'(, Galls.rc tømme Dammene 
silfLllwget, at lllall Imn (ja1l'lH' GjeddeYllg'elen. v_ d. Bonw 
nl:iHl.er Yistnok til at und,t!'lHl at uolrle f, Ex. Skaller fra (hTi'c!

damnwllp, fordi de Yille tag'l' en Del mcre Fode fra f:lrF:derllt'. 
<)nd d;' kt,llIW yde dpm; heri kan denm' Bog:; dallsk!· rd!!iH': 

dal.;' ikke særlig' !lyor Talen er om Ørreddamme for 
æld re Orr"cler, Til l1Jlge Orred\'1' ril Ilet vmre meget at 
imbætw en Del _Eg af Skallen, der lnlllllP faab i 
;-;kallens Lpg'<5tid Yl'll at ind,arnll' VaJlllp!alltP]'. hyorpaa :':bl -

l0n~ L('~- er afsat.. 

DmlllllP. der ~aa. Kil(\(>vand, Ilt, de om S(I!:,-

meren ikke blive yannere elld l G o IL. ka11 man fors~'ne lli"d 
kUll~tid Foder og' i det Øjemed udkaste J\jodstnmjlPI' entr 
ituskaarpJl Fisk, 

VI/lir/lf, nllmllll!/I pr illlidlHtid PH stor l:læmpe H'cl Ih-u 
kun,;ti,;.!'e Fndring: rlen frelHko!1:lllor som :Folg'e af ikl", fnrt<l.'
n'de Hest!'r af Fnt!pfl't, der paa lhmm(>n~ Bunel: Og' 

dl'n lmn lllcf!fr1re alle Fiskenes plmlse!ige Død. l Amerika har 
man tilraadet at morlvirke dem\(' HHad(lell~kab i Dammene VI'!! 

at kaste en J)01 Jlnldjord ud i df'lIl. indtil Damoullden har pt 
Latr demf paa 5 C'tnL TykkelsE'. Derved skal Dammen "trr,x 
faa sin Friskhed tilbage. ;\lan 11"ho\'(;)' ikke at rære 
fordi YamIet blin'l' nklart efter denuf' Amendds0 af Mnldjord, 

thi jng,pn Fisk dor af uklart. Vand. D8rimoa lllaa 111811 paa 
ingen Maar1p tappe Dan1111en: man vilde derrrd kUl; røl'e 0l 
Dyndet Ondet endnu yærn". Indsættel~en af Kr('b~ 
di~31.' Damme el' til G~yn, fordi dE' ædf' alt det Fodpr, 

Ørredorne IE'YJle. 



III. Kinesernes Fiskeavl 

~"r en meget gamllwl Industri, (lg de ere sa:1 oH'd,' deri r\~ 

urin" Fisb~ayh'll saft ~Illlinrl('lig'j "g' i ,aa stort 
,'ndog :;.; (\nh,llll'ribnernes FI)1't'tngrmder ~taa I 

hal' desur!1:'1l saa almind,"lig Interl:'ssP '.lU' kau 

Vin]" at \'i 
særlig' Plaib i d'"Jllw Bog, 

J Kina er Staten Ej"l af alk SjJt'l' U'-! 1"l,,,I\:r, (1lelt ih'Il 

:FiHkeri"t til bC\S[rmlh,l'or:,0Iwr, till;\r!"r '[,;HI al lbkl:' 

en J.fg'ih til Stat,;]\ass"I!, "g' 11,1)' TiLsyn 0)2' P"lifim,\"ll
di!;~'llPd ,IH'!' det hl1111 illl.!ri1mlHl'r!,' Vandpl\llaarlp, Ders'.']]) Villldet 

ikke frelllbring'pl' Chl'l'tlodighed af 
forpagter'PIl aarlig' ud"ætte en li, ,Hæng(!(' Fi"J(p,nl,C!'p1, 

s nll'E' l' til FiRkpyandds Slnrre]si:. Han llHla ,'gsaa ,n 1)2\' f,)!'. 

al Fiskew. i Lc!!'etid"1l faa fri Ad !l';] Il !l' til ([('n", 

og' at der fra .April inrItil ilzk,' hlin,r t1~k..t i Sf'n 

t),!l' }<'lr,th'r. 

denp udlwst\'8 .EllIner. St'm crp 

IOl'I!. at dc'r i!rk.! i Y;ln-

1"11' l'i~kell", Pa" L,·,-",-
plndsenw ('r dl:'t forlnlilt ;tt af8bpr<.' y 

num Fiskerne !Hh'n l'm1tagl.'I'E: fiske 
Slag';; Hedskab, For Hpst,Pll pn' 

Vanrlem'R l)rt1dllktiullSente, 1 mal1!,'8 \allil" lIrikr al Fil 

hmg' elleJ' HmaasysJ,?l'; i amin' Fiskrnm,l .. ('r Fisk,'ri()t (]prilll,j(l 

t.illarlt næ,ten lJl'l(' Ann't, (Jill. 

I Kina "kjn'lllp!, man illll'lh'lTl taliltlll' il ,l.!' "ildi; Fiske; il'llld 

de sidste, indvender lilan, at de enl lio\'n"k" ('1[i'r ikke' iJlin' 

store lluk (dIer og'lma nEl,' for lan!,liiJlIlt eJkr Ikke klllllW 11'\(' 
i "lille"taa('nd(' Va.mlt', Af de tamllH' Fis!;e, SOUl flj]' ,kr lllec;t!' 

('re :)Iaal fr'r l'ii'ikea rI. kan nn)\l](:~ dC'1l 

(H,vl")phtlmlmidlthys ;::<illwnil, UP I" kll:r 

rlmY-JiIl 

IIIl! Yiro-

tr'rrn pan Bllnrltm ll!" ".)]11 snuwrr g"dr. 

DOIl hnldl'R }l 'lllll 1\(' p!" hlheJ' 45~· 50 PnlHl tm1,"', En <lw:ir-:: 
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Art af samme Slægt bliver stel]" (lg' I)t\lrks ngsaa i 
Damlli!l. Den saakaldte TsinY-HII (Lenci8CllS idellns) Ol' en 

Skalleart., men <len bliyer 35 Pund tung; den er Damfisk lige

som ('n anden yndet Skallp , nemlig (L. adhiolls), 
'NIan l!(llder og,qaa , lllen d(~ agtf:s ikke 
Tl'nds f0l' (]"res lic'tte Behandling. K<1 rpen \'0\:('1' 

langs(\mt for den kinesiske Fiskeavler. 

synderI igt t.il 
alHor 

af' Fislææg en vigtig Rolle i Kina. 

I Prodnsen Hou-nan samleR de i en Stnrlminf." af Floden 

Siang-kiang'. hvor del' Brerldce]) fllllh!s og store 

:Fig. 5, InusamlinL{' af 'Fiskeæg i Kil1:'l. 

stfll. Her ndspændol' :Fiskeren et Gam af hrunlig' som 
er layet af Tan'rn(' ,ti· Oll Nallc!eplll.nte (Ul'ti~a Det 
hele Redskab er (i-b }Ieter langt og ii---G }l. bredt, og 

Na~ttet stilles imellcm to Bamhus~tæng·E'r. SOlll atter l'rt' fæstede 

til en J.'] a arl e af Bambus, h\'orpna Fiskerens hYiler. Ved 

Siflen af Garnet hamg' I,,)' ml lille Belwlder d fillt Xmt, i h"ilken 
Fiske,eggene gjemmes, efter at I·'iskf'ren har taget dem ud af 
1\ æHet. Det sig højst ejendommeligt ud, naar dter 
eller efter Tøbrud de 0psYlllmedo Stnmnne fare nfsted, medens 
en }Iængde Fis kere uophørligt fre s,rsselsattp med deres Kæt
scre for at ose .Eg op i Beholderne. l~fter Timers Ar-

prøvE' dl'. ('Ill de haye samlet et tilstrækkeligt Antal 

og- hytte i saa Fald dE'1l fyldir Beholder med en tom. 



len (,r lldldipkht. I l'<lrstnill~('n faa!' )'11,,",'('11'11 ti'!' Ibng0 hn,\' 

Dal" fl'i"kt lam1, ,c'm iwlt·]li."J.[er JHtrewlc' 1),,11' dier <I.,,·,aa 
hH,ri 11('1' ('!' rlllrol't Ex\n'pmentH, :':aa ";l1art Yn":'I,len el' 

h!en,u li(lt ,tour, fau r dt'n Vil Dc;j ilt knust" 

'ld"killes rIe yild,' fLt rl(' talJllIl'° .,hl" r " l. 

I Pr',rin,er ,nm]!'r !mm ikkn Fi,l("<l:g. m"1l Fi,,/,;, 

to ]wr,lapt" PlttC' RedSk;th stilles i en ."r
sl,aud il1' 4 -IO 'lr·ter fra Bn'ilden, dll'yso!l1 \' andet er mere 

ø]!pl' mindre (l~-bt. Dr br,d,t" Pladser fur Fang'st;'n p\,(' 

!J""r \'andet (["nner Strilllllrvirvkr. I Lr'g'l'rirl"ll 
1-4 :\",t led "idel! nf hinand('Jj, (kr H'd Hjælp af 

"I:r'rkp Ballllmssta'llg ,'r Ol! to To le en, iiaah'r\t,,, fwste<ll' t i l 
Brpflrl"lJ, at StrOlllllll'Il ikkt' kall tau'" th.'lll lllcd 

s!aa l\i!'t.fr'fl(, 'L:' :\at. .\"'ir f. Ex. dtr,r 

r ned ad Yll,d"l!, pf'tprsp,; l'''Sl'll IlI'nt Ii. va.rter, "g 
Hd,ar dl'll er fnlrl ]w!;. ~ætl", 1n.i!'elvn 0\'01' i d lili,: KIr ,,~ 

til "ir],;t i ·'Il ,tOne BeiH>ld,.'l', ~illl1 Hær Bn,ddl:ll ,'1' fa;;tKilll't 
Fisk('ne cre IHE'l!et Slllaa (;) () }IlIL1. 

, !l\'ilk" Arter (]e tilh'5l'i', Fra Br-

holdel'llt! (,l1eh,tig ,lis,e ~lni\:lfisl{(' til H;md,'j,'llW:JHI, ~Olll 

deb til Fod" dels til ::)<1', iurlnndr, fra ,k 
Prorins('J'. 

4., :\1. 



et Dyhtgam'lHk af 1 :U. Dl' er .. afddte i ;) limdtætte [(lim 

og- hal't> en Besætning- af 20 :'land, Fiskeyugelpn 

Almindelighed i Lerkar: ellers i nmdtætt,.' l{un'c. KalT'·up ("re 
O." .iH. i Tnu'maal "Il' 0,;)1 :\1. lHlje. 1);, st;w i 5 Eta2'C'1' 
over lJ\'erandre, og' Rækkerne ere adsl\ilh' led mellemLtil't(, 
Brædder. Karrene ere ved HalUhnssnol'c fa.:stede til Partøjet. 
()lIltrpnt. 1000 Krukker og KurvE' fores paa hwrt Fartoj. 

Nat fornyes Yalldd i Karn'ile ug' Kllrw.'ll". og Wl,ll' Far
tojcrne kOlllult' til YaIHlu, ",'lil ikk,' imleholcle Fode !lok for di' 
Illlg-e Fiske, hliye di~s~ fodrrdp llled .E,!.!'g'l'blommpl' 
og' tintl\·vpt. Brød, . der stulldlllll 

varp r 40··50 Dagf', de døde .Fiske fol' at (kr iklil' 
skal upstaa større Dødfllig'hcd imellem FiskplH', 

Af saadalllle TrallSIJOrtfartøjer SI']' mnn omtrmt 80 Styk

k,'r af miwlst. 100 T(I115 Dl'fl:'gtighed ankre i en Bugt for ;lt 

indtage dc'res 1,ulning af Fisl,e,mgel. DpllI](' Handel er 

, eftersom d0r alencllaa en PJae!" ~tr,lQ;('s for 
hellH'd 2 :J1illioTlor Kroner 

;:;aasnart. de unl1'e VIRke kOlllme til den'" lh'st('.lI111lt']sesste(\, 
bliH) cl,· P;\il, ny , talllllJe og' vildc' c\rtf\J' imellem 111',,]'-
andre, Alli'rf0r~t kjøbes Fis.keyngelen af 
d,']', efter In'ad del' er deres Plig,t, udsætte dem i F10dpr 
Søer, Thad der saa er tiloycrs, uds<l·ttes i vandtætte 1301\(11-
lIero, som i ~Iidten en: 1 2 :U. dybe (\g ellers 22·_·2,') Ctll!. 
samt. henYl:d 2:3000 K yadril talen "torp, Om ;)"II111h,rOIl Iwrnel' 

man ved Halmmantt,'r Yngelen imod Splstraalerne. Til hYert 
Bassin In'ugos daglig i den forsto ha hc Snes 1'(.\ 

BUIH1('dej: SPIlPl'(' giver Illan Brod o, s, I'. '.\nflr Sl1laafiskpne "re 

l,Jenle 4, 1:< etm. lang'o, surt0res de og' til 1:j(']'(' af 
Dammc i Partipr llaa 100 1000 Stykker. 

DlI1l1l1!PUC pre omt.rent f) og i det højeste 12 Fnd 
i .Jlidten hine de en Forrlybnillg. I dem indrettes fl SllIila

\Jer af haard .Jord eller endnu b,·dre af Sten med Hum imelleni, 
11yori Skildpadder, -:lIusling"or, Krfbsdyr og kUllne 
gjelJl1U8 sig. Øerne Bredderne ere besatt(' llled forsl\,Hlige 
Planter. llpr dl,l" yde Skyggr, dels nfd\'(' PrugtC'L Fiskl'll0 

hold,' af. dels ae f,)1' OddNllP. lhmmell(, 
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holder man tit saa lllall!!', forsk,ilJlligl' randpicmt"!' . at 

man lUan 

Fisb'ne i dprc8 

en D('[ af den! for at d,' ikh ,l; 1'1 le hindr .. 

Benegelsel'. Om SOllIllH:ft'lI fll,lrel' man 
(.1\('!' to (;ange i,lt. IhlllllHm(; holdes altid 1lll';4et n'lH', 

lkt ,'r lS;Pl' Dalllku]t.url'll i ](iam;'-~i, SOIll \'r Uh)llst!'n',f'~-

I)Q' ,lIan indrrtt,']' bpI' ,'t eller !len· 

Bassil1l'J'. ~n1l1 (']'1,' ','llJtl't'nl 10 j'\,d i Firkant ,'~' R V"d 
dl' ha\"P ell Ikholrli'r j \lifltPll. S(llll ('1' ;) F " .. I i FirL!Il! :2 

Fod 1>alllllli'llS Sider IIl1'd L'I" 

at dell kim \"1l'l'<' ,do,'ks \';!,mllwL l 11\'('1' Jb,ll! illlls,t<lt .. s :!oel 

Sth, Yi'ng-Yll j)~' ,il,( 111<1111',' HO(ill-YII. d('r .\lnni,'nt "1',,4 
Cnn, lan,'!"', F,)(ln't Ll'sta;])" ;d ilu,kaarw' n!.!' ~iJllllll"llh\;Jnd,',.i.(' 

Yandlllant"r. l ,Juni uIlIl!'rS(lf'"r lll;1]I . lilli il,'1' f'r 

l'iske i Dalllll\!'ll. El' (l "ttc' Tilfa'ldet, ,<l:t!ei' de j I'n 

J)alll, ~Olll er tl- lU;)1. i FirkaJlt. ;rg ~Olll 1"111 1'11 llJ 111.,' :tuO ---"Pl.i 

Fisk". I Danmll' Pil;l Pli SliP, Skridt j (imf,lllg kil}! IH<I li "I ,
f(ldn' Fi,,];;' til ('Il StlilT"!S',' at' il 10 Fuml. }lan fod 1"'1' \',\'-

m('r! 

Om Yi nt"l'Cll In \',,1' man llil'\'lJSt,)1'(' 

Hishalm . ,,"111 hnr 
itu"bmrd. {\;':' lIdb "t,'r (li~~,' 

st.one ]),lllltll" 
B<:'hnhlr.:n', 

h'rrd 
Dl'! ,'r llli';':'<'l itlilI. 

af Dallllll\'lll' (11' af di' Illim;,:'!' 

. hl"'I'! ,'I" iJlllld.\!'

ra,HIlll'll,1,' l-riH 

111'1'r illld"1l I'li,'r hi "1 

En k:1thobk J'rit"r i Kinn 11,11.' ,aaiPdps medd,'lt. il.! J::lllS F:,
mili,' "11 Dillll pna (lllltn'nt liillralld"ll Tond,· L\lHl Flil<l,'
rUlII, som, fi)rnd"l1 rod,' til Hri)IWl"lIl' l'il,l ikn 

Llnc!r.lpw["lll., ,ernI ','ll lli,ltipd ;,tf "llltr~lit Bill! KrnB<'l'. 
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IV. Fiskeæggenes Indsamling. 

l. Kunstige Legepladser 

[''l' Lax nI? 0rredrr indrettes i l'(1$J;t Ipbende Bække, >ill]]l nJll 
il !tid han' klart V ilnd, lliesten altid ~allll\le Yand"tHIH] 

I)g sum (ll!l Yin1eren ikke til. Til inil!'rttes do 
:-';1Hlel' i BR'ld,PllP, der ikkr ere ,.lækkede af Yandplan1€:r. Lax 

rens,' fiskene 

:-im,lilsten i Bækl\Pu; 

YE'd at llmrod" Bll11-
rlr'n "g' lJl)rt~katrp 111:netl SnaYs (',L!' det altfo]' tine Sand, 

:\aar Ih')' nlkr .. (\,· ,'r (trllS tilstedp pan dl'n ralgt.: L"i"t'
rensrr man !let Hd at kaste (lct I'lllkring (\g hl'g'g'l' ,I,:t. 

~m(lil Bllnker (lg Bænk", saa at fiskene kU]\Jl(' tinde det 

lJ,'];y"lIlt wd Lel'nillgeJI. Desudl'll lokke!' man Fi~keno til H.'11 

H indreHi' 1'''1' drlll sikn' , SOIll ([pis en' }"ndyll

II Ildi'r BrOlldl'lI af ValldJol)Pt: rie l " SI,j ul, ,la Jlllt'!ll' red 

Jli! \l,~,dl'r der (';'rn~, sImITer mall det, "~Il' 

villf' yære tilstrn'kk,'lig-e f,)]' 
Gru" maa alti,1 Y<Brf' \Hh'll 

\~IJf!)nhl'S 

:lh'l! 8tf'l! og' 

Kilrt. foriu(l\ll1 

b(\g,~,ntler, lJline!' i Onll'l1 (lg: I,~rns

rl:l1sede \'ed Omkastlling, San. vidt. muligt llIaa 1ll~1l 

hindr" Orl'l'Of'l'ne i at tl'il'kke oyrr i undre \.'andluh, ng' mali 
maa pa~~e, at Lef'i'lJli1!lsl'rn" kOlllnlf' til at ligge 1111a 11(> 
fo,' Ymldfllgle nwst lltilg'l~'m\'t'ligl' StHh'!'. 

YnfI1f))'l'nt/1' ej' ,'l! Inrlr\'tning, h\'orvell Fi

til at gyde deres Le;:' }Ja;! I'H saadan :\Jrwdp, at 

SI',H're kUllne 0i! ])1"11 brni!('s IlWg'l't 

~lf ,k ,t1lwrikanske riskrill'len', Jfall har H(']'(' Killlstrllkti"ll'!J' 

,d lien: 

1. Ai",'IICI)f'lhB r,'ph,',:w!c hel]' (lver BUlli!Pll tn HamJllP!' 

Irlf"l :\Idalnæt, den elle OWIl (l\,pr den paa hritk\' AalJ-

nill:':"l'IlP i dfl\l une prr saa stlH'\', at filldl' igjPllIwm 

o:.!' bh\'!:, lig',,!'ent!,) pa,t den llf'll!'p H ,l III IlW " tættf'n' :\ll'lalnæt. 

Dpn ,)ne Halllme .'1' dækket med .~lllaastell. 811<1, sllart .lll 
0rrl·t!0]' komme ind i lwrll'renilpll, slmblH' cle Uru"rt 

til Sid(; t'g' li<W :lell uyre HlIud ilt' ::lfetillna:,tttt, DN-



oIti'r I,all HULll I),)nla;;:', \ t'j f"r,t ;l1 

udta!-!'il af ApIlRratet 11c'll (lIT;' Bund md 
Gl'll~la!tet Il!! derpl1n. c1PIl 'w'lhi' Illed, Ylw'1(,
!'('lHli'l1 ruaa nNf' bdt dad,l;c·t 1IlC'i1 Brrl)llder. 

for at Yi"lienp liHlllH; 

YI~d 

man taaet 85 
m,lll \'('(1 dP11 

HO Ilet. lig (hon'YI,'r. 

2, D!'!! ('II/1;II'/.'1' rllil1cHiII{C 'T "ll'lllll 
f"rcli di'll HI'I.1re Buml \'cd den ")'"1<1t1<",\I",,,,o1'I11:; 

af ,'t :.\fl'talwl't. !lili'n Endt." il,)]' I'r ml'pi!'IlIH (,rel' \ ;'Il<1J\'lt" 

Ruller Og' SOlll lian ,mtb,s i B,~m;gel"e \"11 d H,iuhn'rl;, UL'l 

at d(' lH~tr, han, ;.;amld sig ]liW Jldalllætt..t udl'll 

rl"ttc' "i.:' fald .. ,b W,.;! pI Kar, SI,'!I man 

Ollstillt't unde]' :iættet, "c,d dette 
Minnter lldrdh' d('t Ramme, Br'nt \-PC] Ains\yorth, Al'l"ll','l 
"Il hn l \' Dag' for to }la 11d, 

Slijo!1t ili~8(' ,il .... dl" h~1 \'\' \i,1 jl)';1 

ha\;, de illlidli'l't.id ikh i _\.lllni\i;,. k1\nlli'l rll'tm'll~'" 'l"~~ \\1111-

H~frllg:tlljll?!', 

}\(I)i,ti,ije Li",(!(jllatfl'i')' Jo/' KW'll,]id,'I' (Jf! 

l SY',gt. strrJlllllli'ndp, la,l Y<\1]I1 

Bj'(\ad,'l' Hob,· ;11' Sten qg' Gr\l~: ilet sirbh' tin"i'!' 
Ikr hJr.\' brugt til !l1Ti'.J('l'Ih''' L"~'i\l'lil(l",.T, Fllli.Jd,'ll'ilrt h'l 

hliH; g'(,rlt "mkiH,t,'ck ,'g' unhl\"]" i HIl]] k'.'1 . 
Fil)' Sanlla]'t kali Illall 

Sten, GrcllP ngo ...... :roHiHill!.:I'1l 

i Vallfld, Tiltlllgt"tell"l' hl' Fi"k"ll','. f(l1 "lU iHl1F,,'j ilt 

([<'Hl 

Kunst;!.!'p 

Ynm!. I"lil ,olaabwj l'lndser. blilr d .. 'r 
({l'i'lIf, ellICI' Pl' Gnt,,,;lllllHl. 

I ;-..Ulll "'rt!ttl' 

"krr i ~till{\ 

''"'aHrtlJlantp~· ;;,'tl~ 
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}<\)r Bnlsen elg' Skalle intlreHed.' allrrede l 7ri l i 

Ra<\(!malld LlI)I(l i LillkiipillS' JL\~,,('r af Tra: "g' 

:lf ]lasselldl~ Størrr!s€ til KaSSPl'!H' hli\(' indr,'ncligt he
klædt,) med Gnme af \aaletm: ug i dem illilsættf's i Legf'ti(h:n 
Hall- ug HUlll1ske. som afsætte p,t<t (~relle1l0. \',l!,' del'
(·fter blin' slupnp fri ri."] at aabllf' en 8idi'Qeg' pm. 

d·']" er IlH'(] Hallle's!n]". 11:"85\'1\ 1'1' j (-n pller 

)!1<["n So, hvor Gru for Ankl'r. \'l1mlt-t i den 
j,lelig't pna Grnnd af r]rn" Bp\(l'!-!'els p i Vnndf't, lllc,Ii'J1S 

H";2",hevm~!'I'l"PIl"Paavi]"klling' \'!' \ll I I(la]'l,,"j det , ~,l_i 

snart FiskplH' ('·]'C h!t'Tlle 

fi;r dem, for il t ,[., knnIw fr>nlele sig' frit i 'Sm'll. Det ,~r 

"tllJli[nm hist og' her al indsmtte pt Jillt :\h',.-"ing-

Fig. F. 

l Fra.nkrig 11lltl1 , 6,)111 k 111111 l' 

1l,'mIL.: Ska'l'm" af ElH'!,ærllllskcns Gl'l.'llI: ell,-]' Faskinpl' at 

,alllll1<' !'laute,,;;o!ll ~ænke" }lan flad ... ~'dJrp(\(lpr ,'I\'>1' i j)alll11lf~, 
i tid man dtlll mil' Ende af (h'm Hed y<"il Hjælp af 8ft'ue. 
)1d11 Itar "g'~aa i dette 1,and, .;;aa Lnng'(' man 1mB lllirHles, 

;tt Rishnllkrl' ud om Foraar8t ]lan 

"f!' t'un'l' d"lll san :';t,nPTe tilligelllrd di' 

1L.Ir]lI'fii'ke lil andre Yaml", 
Jis~" Fiskeartl'r. J Biihl1lrll 
dallllllt-lI 1'''1' ;lt Kal'lipl'llP 

~om man ønske]' at bpsælh.' llWrJ 

man Bi!'],eri, i \ Il!-!']p

]mnl1e af~ætt,.' ,Ir-res Lpg'. 
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Ed,:[tj'(It,~ Prc Iilf)U 1 I.ll'lIl (/(ul" 
J-(a J'pe II. 

l den belij,'ndte Fiskeavl~Hustalt H:rl Uihbindwu nds,ptter 

man furst i }Iaj 60-70 Stkl'. K<IJ'per i ('Il lbm, 

llf'[;tar ;it"r ()!!' llmtn'n!, l Jlr;tl'r dyb.:'; frw 

Grellc' af En<:liwl'hnsk<"Jl j 

H1,tIl Ikrre(j. itt 

Karpernp Aftellf~n t\'l'lld tr(l:kh lilJi!!t omkring Ib:dd"ll. 

leg'lli ng't'n falder 

lwuimod Klnl;lil:lI 110m 

tæt !Jpsatte med Ka1'l'pkg. 

ej' ;!l]c>l\,tk f,'r1)i 

Elwl'l!:'rris\'ne ('li' d.a, 

\~HI Hjæll' :It' ,'t Y Milt il!!' sætter (km t,v,'r i pll ,milen Dam, 

i'aa sund. \,jjnf'IH' ,Ut;, i hl'jlket i F\\1'1101rl til Yand"t, 

Vamlv lil ske i Lnht,t ar 2-1-; Dag'p, 

.';lllllll!.' }la, tik , '''111 JlIilll <lIlli ph>jul' at 

:E ,!.!' , .Efter a 12 J);W('S !'\,rI,(1) ud-
O!!' i lhlllllllen I'il (1<:1' da iilldes "li }];\$,;(' 

Yll~'pl, ,j "r bw fnr8tmrlp,. Si1a811ilrt d"ll har mi,t"t F"q,'j'
hrrpr0H. 

Til[dklækllil1~' at 

;;;n'llske 

lIIt'fl J~('!!qila(b. 

f_crrplud81i' fIJi' --1/"u'n 
kan intlrettc·s parr sanIlIw }balle S,'lll r,) r 1),',/';1 

"k"J ,IN 1',('1'(: at f,nste "\I i;j'I'!1 af t.d Piletr,l: (·11,·1' :lf '.'t 

!i."ncllll, , 'Ine i nHllth'1l af J)alill1l<.:lI ,dl,,)' ild, Y'\lId. hVt,)' L\,;.:'-

nill!"l:ll skal sb·, .\J,(llTPll ,b sin L,'.", i Form nJ 

Uir];IIHh'I' l'na (;j'i']j(:UP J I(~' HaitI' ,'r" IJiC\'llt, foSt"I-

knn l1\lllI dPlrl iml1rilll-:''' dC'Ul pa<l pI '.'!l,']' :1l1rll't 

Il\an 1,11' 

tit !i;1lI 1';T,]',l 

;lf stUl'ST'.~ IlIt,,!,!,,:,(, for Fiskprid, hrol' ,lis,e Fisk,' 01''' hlf'l'll" 

:,ltf,'r 

2, Den kunstige Befrugtning, 

.11"(/,,,,/,·;1,.'('. .\.I1,.rfurst nl<la Fiskcal'lt:]'('J1 sejr!"'(' f(,r :I! 



modnes Forplantningsl'edskahel'lh' ()!l:saa i og mal! 

kan derfor meget godt holde dem indespærrl'de \'11 Tid feJl' dPTeS 

IJegetid for at afvente deres Gydefærdighed. SatUtrmlH' ri~L\' 

ere Lax og' Ørreder. }Han sætter dem i det Ø5\'lllecl i l'umnw-
Beholdew, som gjellllclllShrJllIllw;! af lllegl't Vand. i dpt Ill;],ll 

holder MælkB- elg RrJf.wfiske adskilt!:' '.H!' prover, llaal' 
hH'r tredje t'lle,' Ih,,', om Fi~kone er\' hl(">'l1(, 

::\ordam81'iJmneroll Cl!. AtkiJiS sknfl'el' V'gdidcn 
et større Anta,1 lev ('mIe Lax. sonl i1f Laxefishl'll€ og-
af dem i Tid i HpIwldere, Den 1. .Juli 18/2 
ha"de Atkins saaledes GOO Lax, af h\'ilkt; kun faa dode, af 
de fik han i Okto\)pl' og :-< .. nember sammI' Aar hl\'

anden Million 
F((i!{le8t!f,8~il "r en bensigtsnnessi!Y llldr"tnill!" til 

Ørreder. Fra Kilslill rar di'!' nrlst.ilipt l.'Il 

saadan Slusl) ]Jaet Fiskeri!ld~til

lini.;'en i Berlin 1880. Den 
fra "n jIc,lle. hYl;!' Il\,m ypd en 

"\Io[],'dnm, ,kr indl'lwhler l1lUJl!.(O 

Gnedet', har den i den 
lilh' Back, SDlll driver ::iIrJllell, 

omtrent 100 1Ieter oyellf,,!' D:1 li:
mpn. rnudet loh,,!, ind \"t.'d fI 

gjelll]('Jll en Hist og ud H;d I), 
Yanrlsbllc!(m 1\10:\ i SllW'll '-<l'l'C 

saa høj, at. .Hl.ohet ikke clJerw 

llv~n og':'Hla O'\'PllOYOr SilHl1l1P; 

d ert'ø J' lukln'l' l)!y"W Gitteret. b 

meta (ler ikkennrles 
\l0!!Cll Ll'iwplads. DI., gTdefn:n'di!.('(' Fi"ke gila dc>rfor op lig' 

i Slusen, For at de kUl1lw værnes imod Strr'llllIlrllS 

har man indrettet dem et 
pitssor foran (/. nJ.~], man ,-il lukke fnj' 
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Vandet, i det <Fiskene tages 0l). }'ølel sen af at være fangne 

holder altid ]'iskene paa l'allgeslusens Bund, saa at man ikke 

behøver at frygte for deres Flugt. I Løbet af otte Dage ere 

de alle tjenlige til Befrugtning. Der fanges flere Hnnner end 

Hanner (67: 56), og dette er af megen Vigtighed, fordi det er 

temmelig mnskeligt at fange Hunnerne i Bækkene og fordi 

HftnllerneS Antal dpI' Almindelighed er 6-8 Oill1ge sbnre 

end Hunnernes *). 

I Kanada har man ved flere 1Sdklækningsallstalter 

Udklækningshuset over Bækken, og Fangeslusen findes da og

saa i denne Bygning. De opgatwnde }'iske lJHye daglig nd

tagne og adskilte efter derf:'s Kjøn. SInsen er hygget saaledpF;, 

at Afløbsristen, der er indrettet \la~ sallllue }Iaade som en 

Hnse, gin'r Fiskene fri Adgang, men hindrer dem i at undfly. 

I en eneste Nat fangedes i en saadan Sluse 50 8tkr. Lax. 

Paa FiskeaYlernes Møde den 14de og ISdc Februar 1877 med

delte lVilmof, at den lille Bæk, vl'd hvilken hans 1Sdklæknings

Ims ligger, endnu i ikke blev besøgt af en eneste 

Lax) medens dpr uu gaar Tusende)' paa 5~-20 Pnnd stykket 

0l) ad den. Bækken er saa lille, at man flere Steder med 

Spaden bar maattet gjøre Plads for de optrækkf'ude Fiske. o~ 
man kan overalt springe oyer den. Laxene I.raa ind i rd
klækningshuset og blive der bCl'OYede deres Leg. 

Mange Fiskearter, f. Ex. Hælt, Stalling, A1Io1'1'(', blive 

ikke kjønsmodne, naar de lwldes i FHllgellslmh. og dl' maa aJt

saa fangcs; 1)aa deres I~('geJlladser. Hos Alosell indtrædl'r 

Kjønsmodenheden saa hurtigt og Fisken leger i pu saadau Fart, 

at den maa fanges i den første Halvdel af Xaften; ogsaa af 

Hælt fanger man de flest.e kjønsmodn\' riske om Xatt"I1. Da 

imidlertid haade.:Eg og Mælke kunne være brugbare flere 

efter Fiskenes Død, især naar det er koldt, saa freml'ydp Fi"l,e

torvene stundum god Lejlighed til at beflllgte 

Den kunstipe Befl'uptninp skel' 11M den 1Iaa(le, at lilaH 

fra kjønsmodne <Fiske tager Æg og }lælke og blaJl(ler dem 

*) Dette stemmer dog ikke med dE' i Jylland af den dauske Utlgil'er 
ia/,;ttagnc Forhold. A. F. 

V. ti, B o rn (': :Fiskeav]en, 3 
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ltIea hinanaen og mecl Vand. Af hvad der sker i den fri 
Xatur ser lllan, at ::\Iælkens øjeblikkelige Berør('lse af Ægget 

fuldbyrder Befrugtningen, eftersom Mælken i Al1l1indelighea 

strax bliver bortført af Vand"t. S aar den kunstige 

ning udføres pall, rette }Iamle, faar man langt flere befrugtede 

.,]~g) end der fremkommer ved :Fiskene~ Lrgen i det frie, fordi 

man kan bringe alle i BerøreIse med Mælke, hvilket llwget 

tit ikke sker i. aet frie. Tidligere udtømte man og .Mælke 

i et mea Vand fyldt Kar og blandede dem smmuen; denne 

Premgangsmaaae er den saakaldte 'l'(uuZe Belrttgtning. .Men i 
rlen nyere Tid brug'er man i Almindelighed den tøn'" Bet'rHf/t
ning, hvorved man først blander Æg og }lælke og til
sætter Vand. 

Still Green, en af Amerikas første :t'iskeavlere, fortæller, 

at han ved sine i 1864 brugte Vand 

og kun lidt Mælke, og at han del"rE'd fik 25 pCt. befrugtede 

,;Eg. Senere han lidet Valid og' megen )lælke, til sidst 

næsten slet intet Vand, og da fik han 96 pct.. befrugtede 

I Førstningen holdt han 8in 'Fremgangsmaacle hemmelig, fonli 

han solgte hefrugti'cle og Efterspørgslen var stor. 

Den samme .Fremgallg'smaade hlev opdag'et af Russeren n":nt8ky 

1856 og kaldes efter ham den rUlidiske JJLeto(](J. l'or Resten 

gjøl' Carl Vuyf Kl'fw pan at være den første , og 
Franskmanden Channe skal for længe siden allerede haye 

j)rugt den. 

Grunden ti.l dette bedre Udfllag er følgende: 

gene gydes, have de et rynket Ydre, eftersom 

ojf'nsynlig er altfor stor. :.'Vlen ved Indsugning af Vand fyldps 

,;l<Jggehinden hi'}t. ud, Omfang tiltager Illi'get stærkt og 

denned ogsaa EVllen til at optage de i Mælken indeholdte Sæd

legemeT. ::\lælken indeholder nemlig en overordentlig 

levE'ndp Organismer, smaa, llled 8n Hals forsynede Blærer eller 

Celler, SOlD kaldes Spermatozoer eller Sædlegemer , der 

sig med megen Livlighed, naar de komme i Vand, men ogsaa 

i kort Tid dø deri. ~lælken er kun sall. længe i Stand til at 

kunne befrugte, som Sædlegemerne ere levende. Man har 

iagttagE't, at i Yaml holrle dl; ubefrugtede ~l;]g sig le1N:;nde 
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hf~jf:'t i dO JlIinata, J[(elkr:n I'jtl/eli[/cis knn Jlfinutc;" 

Derimod kan :JIælken holde lerende Qif alt,ma ,ml'C tjenlig 

til Befrugtning' i (j ,nital" deu gjelUmes i en tor, gl)dt 
tillukket :Flaske. 'l'agnr man Mælken af en godt aftørrptFisk, 

kan den holde uden Tilsætning af Yan d i et med en Glas
]llade da:kket Kar indtil 6-8 Timer. 

Dersom man derfor, som forhen. tilRætler Van'l før 
Befrugtningen, hænd!;!' det meget let, at enten eller 

11ælke do, førend Befrugtnillg'ell indtræder, medens ved den 

russiske :lIetode, hror man ikke tilsætter Vand, :lblken faar 

rigelig Tid til at paavirke En anden Fordel red 
den russisko 1Ietode lJestaar deri, at man maa fjærne færre 

døde fra Ldklækniugstrugene, saa at der følgelig ogsaa el" 

mil1drl' }'are for at de l<m:nde skulle blive smittel]P af de dedn. 
Hos FisIH' ,som i varmt. Vand, forholder det 

anderledes, fordi Mælken da ikke saa hurtig' rlal". Derfor 

kunne f. :Ex. af Aborre og Stamsild llled stOlTn Fordel lw

rrngtes i V,turl, end "1<~ggene nf La" og Ørred. 
Wraskys Opdagelse berettiger til vigtigt' Slu1-

ning'er : 

1. Siden dcm i en Flaske fra .Luft og Vand aflukkr·de 

Mælke vedbliver at være i Stand til at kunne befrugte i flere 

Dage, saa er det let at krydse flere Arter af Fiske med hin

anden, OIll de ogsaa skulle fangt's i langt fra hinanden ~iær
nede Vande. 

2. Det er om lllan ved den tørre Befrugtning 
først udtømmer 811er ~Iælken. 

3. Man behøver ikke yed Befrugtningen at haste "aa 
meget, som det tidligere var nødV(mdigt, ja man kan gjemmc 

}lælken, dersom man en Dag har nok af den, til Brug en anden 

Dag, naar man maaske eller" vilde savne den. 

Pisl,:ellcs Udpn'i"minll lllaa kun ske, 11UitI" de en; aldeles 

modne. .Før :llodningen ligge Æggene i to Hudsmkkc. i fi
skens Bughule, ug naar de ere modne, spnclIge de Sæl,kene 
og falde ud i Bughulen. Ved det svageste gycle de 

Æ:ggene, men sker dette ikke, bor man ikke trykke dem fn·lIl. 

D"rsom Illan paa FiRkens Sider kan se, ligge i 

B* 
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Bugen ordnede i Rækker, og Bugen samtidig ikke er blod, men 
haard, saa er ].fisken endnu ikke tjenlig. Pau samme ~Iaade 
forholder det med Mælken: ogsaa den er kun virkelig 
moden, naar den ved et let Tryk flyder ud af Fisken. 

Mælkens og Rognens Udpresning kan naturligvis ske paa 
flere lIIaader. Man griber Fisken med højTe Haunds Tommel 
og Pegefinger tæt bagved Gjællerne, medens man med yenstre 
Haand holder fast paa Halen bag Gattet. DeTI)aa hæver lllan 
den hurtigt op af Vandet, lægger den halvt om paa Siden og 
holder den under en Vinkel paa 45 o bojet ud over Befrngt
nillgskarret, saa at Gattet staar tæt over Karrets Bund. Sam
tidig bøjer man Fisken omtrent i Form af et S og trykker Bugen 

Fig. 10. Den kunstige Befmgtning. 

let med Tommel og Pegefinger. Dersom I·'ishn holdes rigtigt 
og intet lEg gaur fra den, kan lllan ::;-vagt trykke Bug'en med 
1i'Iellemfingeren paa højre Haand, oyenfra nedefter; hjælper dette 
heller ikke, bør man atter udsætte Fisken i Beholderen, fordi 
den er umoden. Flyde derimod lr~ggene raskt fra l<'iskon, gjøl' 
man lidt efter lidt Bøjningen større, indtil de ophøre at gaa fra 
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den, og derpaa man de endnn 
ved et svagt Tryk mecl:\lellemting'pl'l'll. 

man da }1ælken paa salllIne JiIalL(\e, men af den J\1lLl1 kun 
en Del, Sila at lllan alisael :kan H,mlisken til (:ll p01a
følgende Befrugtning. 

Dersom man ikkE' er øvet og' ikke er , blive alt-
for llHlIlg'e 1Ioderfiske lloskadigede, og riet er ikke sjældent at 

en U0H't dræber af de Fi~ke. som han tager 
gene af. lilan bm neTe tilfreds, naal' llleln efter 0,'0Ise 
kun taber 3-4 pet. Efter }Iening' skal det vær!" nod
yendigt at Hænderne, for man griber }'i"kel1t'. da man 
ellers vilde b"røve dem for af den for dem nodYf'udig'f' Slim. 

Dpt hosstaacndr Billnde (J;'ig. 10) "isel'. lnorledes Sl.th 
(+)'tlcn behandler store Fiske<. 

Bell'n,qtninrJen. og' }Iælke altsaa i en Be-
frugtningsskaal, hvol' de blandeR yed at \'ugge Skaalen til for
skjelligo SidE'r. Derpaa tilsmtti'r man Vand Of!' skyllE'l' derved 
strax I'"ne, i det 11m11 vedbliver at forny VmHlet saa 

, til det (\1' klart. Som allerede nænIt. ltnl'HS der knn 
An øjeblik],elig imellem Æg }1mlke for at Befl'UL;t.-

ningen kan og i Naturen vil donnI' Beral'l11 i!' ]I(\a 

U ndtagplser nær hurtig'oTe være fuldbragt end v('d dr'H kunstige 
Befrugtning. Derfor skal man ikke ladeÆ;g,l.:'CllP stlla i ];l'UgcrP 

Till, saalpdes ,om det sk"r, førend de blin- af81\,\'I-
I('(]o, 11a'lken dør hurtigt, naal' dl'n kc.ll1Jller i Yand. 

0,Z Sæd]fJgemol'lle ere allerede i l Millutnr alle død,.'. Det. 

er derfor bedre ikke at give Mælken Qh11're Lejlighed eud Jlod
ypndigt til at træn!!'e ind i afskyl

man drm i 

Som Hefrugtning'8kar egne sig' 
særlig de P0reelloollsskaale l1lNI Tud, 
Rom Kemikerm' almillllelig' brngp, og J.'ig, 11, I';t llefrugininf(,kar, 

som man kan have Størrelser fra 2 Ctm, 

i Tvæl'uHtl11 hos de hallo.lcwle, S('lll fore Redskaber til l,cmisk 
eller l~l'llg. Pail Grund i.d' disse SI,aales 
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samles og Mælke midt i Skaalen og deres Sammenblanding 

lettes meget derved. Men for REsten kan man f\t 
almindeligt Mælkefad eller et Kar, f. Ex. et Vandfad. 

Seth Green holder det for nødrondigt, saa snart som 

efter L'dpresningen at sætb:, 2\Iælken til Æggene. dn 
allerede et Ophold af 10- 15 Minuter skal ,"ære skadelig'!, 

}Ien en Fiskeavler har dog yentet med Befrugtningen 

af 300 i 30 Timer efter rdpresningen, og' kun et 

Æg af dem døde senere, Man har ogsaa sendt MælkE' <lf 

Ørred fra. 'iVHrzburg til Hiiningen, del' vart' ,12 Tim~r paa 
Vejen, og man befrugtede dermed Ørredæg; Tabet under rdklæk-
ning('ll var 45 pCt. d. Borne har i Vinterr.n 18A"/sl 
en RcBkl;c forsøg pan at sende Fiskeæg i }lælke uden Vand, 

jEggene ankom vistnok llled forholdsvis ringe Tab, men kun 

faa af dem va,re befrugtede, især naaI' Æ:ggeul' hardf' været 

længer enrl 2,1 Timer i Berøring med Mælken, Baade Haaek 

og' AtkiJlS llayO desuden gjort d"ll at Ægg'cuE' for 

storst.c Delen y('dbli,~e at være ubefrugtede eller giYf svag 

Yngel, dersom de bliYe nogle Timer i MælkplI uden 

at der tilsættes Vand. 

Den Bef'r!!gtning khrlJcncle 3;;g, Fiskenes 

ere i Almindelighed ikke klæbende, dersom de ikke komme 

i Berøreise med Vand (herfra undtages dog Aborreæg, dpr 

klælles sammen til hverandre og derved komllle til at lignc 

Perlesnore) , heller ikke naal' de komme i Berørelsp med )Iæl

ken, Derimod klæhe de fleste lllere eller mind ro , saa snaJt 

d!" kOlllme i Vand, men deres Klæhrighed ophører kort Tid 

efter paa ny, Ogsaa Ørred- og' },axeæg 

saa snart de komme i Vand, og 

SteJlP eller til Bofrugtningskarret, "are r dl'nne 

Pastklæben omtrent 30 Minnter, og derefter løsne iEg'gene 

Men hos Karpefiskene, Færslixandsk;-abben, Smælten, Støren og 

flere a.ndl'e Fiske fustklæbes til Vandplanter, Sten og 

andre Gjenstunde. Heraf kan man da udledo følgende Regler 

fol' den kunstigc' Befrugtning' af de klæbende c'Eg: 

1. Æggene og :Uælkell bli,'e tørt udpresi'ede Ol! blandede. 
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2. })en,ft,'T fordeler man , for man bringi'r dem 

Vand, i et "aa tyndt Lag SOUl muligt. 
3. Endelig fordeler man dem saa tyndt som muligt i 

Yan det , i tn'ilkl:'t lIlau har lagt Yat, }los, Vandplanter. Sten, 

Skaar eller lignencle for at .Egt!'Clll' kUllIH' khDlH' iiii.!; 

derpaa. 

Gaudler har udfuudet, at drr \ed den tonI:' Befrugtning 

frembring'es flere HUllflske end yccl den yaade: III NI HL., dellllP 

gay et saa stort OnItal af Hannor , at Hunnerne' mang'!t'd,· i 
Bæklwue, I Lansaulle lull' HlUH , at ell Dd SoorredPL 

der rare aYlede \'ecl den torre B('frugtning, bpstucl af l:Hi Han

ner og af 598 Hunner. }len hermed stemmer \'. d. Bonws 

Erfaringer ikke, i det han HCl den tørre Befrugtning br fanet 

omtrent doblwlt saa mange Hanner som Hllllner. 

Be{ru,qtnillff Ted Hjælp af døde Fi8kc kan Unclllu ske 

flere Dage efter Fiskenes Død, men jo lH:llgorp Tid den har 

varet, des større bliver Tallet (tf de dødo ,indtil pndeli,f4 

alll' rillo være dode. }Ian har brugt dette Forhold red Befrugt

ningen af Hælteæg (i\Iarællræg) ved det klll'ische Hafl'. Dc' 

kjønslllodne Fiske hHve dræbte strax efter I'allgsten for at en 

Del af deres Kjønsllrodllkter ikke skulle gan taht.(' under den 

lange TranS}lort. Naar der lmn blev fang'et Dyr [tf dc'! elH' 

Kj0n, maaUf' man llndertidtm gjemme Jem 1-2 Dage i en 

frostfri Kjælder, illcltil dot lykkedes [tt fangø modne riske af 

(IrIt andet Kjon, En lignondp Fremgangsmaade vil i mimge 

Tilfælde, især yed stOITP Fiskerier, kunne' bruge . ., llled ~tor 

Fordel. 

V. Æggenes Udlægning, 

!laar de ere bleTll(' i Søer Bække, t'r d"1l Slllll'
leste i\laade at hruge dem. I Følge' lletttn,'l er dern'd Sihll 
(Hmlten) IJvclfort til norske Vande, hvor den tidligere manglod(l, 
Det er uheldigt, at 2Eg'gene ere udsatte for mang'e Fan'!' i Bækken: 

men disse bll1lle undgaacs, nan!' 'Fiskene udklækkes i 'C,lklæk-
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ningsapparaterne, og: da de der undgaaes SiLa let og med saa 

faa. Udgifter, er det mindre rigtigt at nedlægge Æggene i de 

fri Vande. 

VI. Udklækningsanstalten. 

1. Vandet. 

Til alle fire Aarstider, ved Kulde og Varme, ved Højvande 

og Tørke, maa Vandet løbe s,taledes, s(lm Anstaltens Tarv 

kræver det. Endog nd det mindste Tilløb af Vand maa der 

være nok af det, og derfor har da ogsaa :Jlinimum af Vand

tilløbet langt større Vigtighed end dets Maximum. Intet Høj

vande hør kunne sætte Anlægget under Vand, og i saa Hen

seende maa lllan forud, naar man lægger sin Plan til det, 

h8se øje for den højeste Vandstand, som kan indtræffe. 

Dernæst er det et vigtigt Spørgsmaal, om det er hensigts

Ryarende at bruge Kildemnd eller Vand fra en Bæk eller andet 

frit Vand. 

Kildevruul har en langt større ensartet Varme end Bæk

vand; det er forholdsvis varmt 01ll Yinter('u og koldt om Som

m('rl?ll. Deune EgenskClb er uundværlig for de Fiskeudklæk

ningsanstalter, som i smaa Beholdere ville fodre Laxefiske, ind

til de ere sal g'bare , thi :Pjældørreden taaler ingen højere Varme 
i Vandet end 13~ 14 o li. , og Ørredernes Fodring lIled Kjød 

o. lign. bliycr farlig, naar Vandets Varme gaar op over 16 o li. 
Dersom Vandet bliver koldere end 2 o R. l bliw disse Fiske 

sløyc og æde næsten ikke. Fremdeles er det .-armero Kilde

vand hensigtsRyarellde for de lJdkhokningsansta.!ter, som stelge 

fosterholdige til andre Udklækning'sallstalter, thi i dd var
nlt?l'f~ Vand udvikles Æggene hurtigere *). De Fiskeavlere, som 

ikke fodre deres Fiske) men som strax ville sætte dem ud, 

bor udklække i Vrmd, der har den samme Varmegrad som det 

'') DC'tte er rigtigt nok, men Kjøberne ville den-ed kun aHfor tit 
lide store Tab, dersom Vandet hos dem er meget koldere. Derfor 
burde Sælgerne helst opgive, vod hvilken Varmegrad de udklække. 

A. F. 
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Vand, hV(lfi Yngelen skal udsættes, d. v. s. omtn:nt O l) R. 
Dersom Vundet er \'armere, udklækl,es Yngelen altfor hurtigt, 

og Trangen til Føde indfinder sig . end ~atuf\m kan 
skaffe den: for Ørreder f. Ex. tidligere, rnd I llsektlint udfolder 

" eller for Hælt, medens Soen ondnu pr bela.g't Illed Is. 1 

dette Øjemed er Kilderalldet utjellligt, fordi det er 1'01' ,armt. 

lllC'n dog tit 

Ilok, fattigt paa nt; i S,Ht Fald mUR man ~(!rge for at mætte 

det nwd dette Grnndstof, da ellrrs og Fiske ville kvæl"s 

i det. Paa Fiskeriudstilling'en i Berlin alle Ud

klælmingsapparaterne og Fi"kflkulllmerne med det meget lnft

fattige Vand fra Stadens Vandlcrlllinger, og det lykl,edes sær

deles gwlt at tilføre Vandet den Iltmængde, som dc,t manglen", 
forni det høje Tryk. hvormed det. shomlUede ud, muliggjorde 

en meget Tilfol'sel af Luft. Yf:'d den lave VarmegTad 
og Vandets meget hurtige I'ornyclsc holdt alle Laxdiske ~ig' 

ypperligt SOlllmeren over. og endog de for Vanllen føl
somme storl Omkostninger) ibereg

til Bestyrelsen samt Renter belob 

til O'l~ Øre pr. Kubikmeter Vand. 

Kildevandet indeholder undertiden Kulsyre, Svorlhrintl' 
eller Salte i saadan 'Jlamgde, at de blive farli~'8 for Fisl{('lW_ 

Flod cal/d let om Vinteren, llg derfllr Illail 1Sdklmk-
llingshnset, naar man vil bruge d0tte Vall(l, være saa OjlV[)TlllPt 

at Frysningen hindres. :\Ian gran,r det d<:rfor lH'd i Jonlf'1l 

og' forsyner det med i:'Il Ovn, salli I'f'cl høj Kulde ikke godt, lmn 

undværes. 

:Flodvandet indeholder nItid en større Mæng-de i det SYlll

H'ndo D!Jmlder i ', som maa f.i rerne s , før Vandet k(111lItlCr ind i 
[dklækningskasserJle, fordi det bundfmldede Dynd altid er meget 
skadeligt for Dette opnaaes helt ,-ed et Filtrer

apparat. Det er on Hoy,,(}fonlel, at BækYanrlet i langt større 

:Uasse er tilstede, end Kildenmd. Saaledos yder 

ethvert Sluseværk eller onhv{'l' )føllesluse on heldig 
for Anlægct af ell Udklæknillgsanstalt :Jlan kan (lg-s~a bort
lede Fdklækning'svandet ypd ('n SidegToft., som faar mimlre 

_Fald, end Bækk('n Imr, og da U dklæl;ningsanstalten, lrror 
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man over ~iYeauet fol' højeste Flod og har passende 

Fald fra .A pparah>t. :Jlan kan la'ggc Tilforse lskanalen vandret, 

naal' den er l }Ieter dyb og bred, og naa!' lllan desuden l'E'ttrl' 

Slla nøje som muligt ef tor Jordsmonnet. ere Bekostningerne 
vecl Anlægget kuu faa. 

, 
4 
• '1 1 

<.. .' 

Naar man opklækk8r Fiske for med dem at 

hesætte Floder elle!' Søer, maa man paa Grund af 

dets lavere Varme om Vintereu bestemt foretrække 

Vand fra næk!;:e og andre Vandløb. 

En [,lIltforn;ycj' er udtænkt af Emil '''eeger 

i Brlinn: den udmærker sig ved stor Silllllelhed og 
Billig'hed, og deu er brugt med meget Held for at 

bibringe Vandet stort Indhold af Luft. Fra en Vand-

ledning strømmer under Rtærkt Tryk Vandet ind i 

et Bljkror I (Fig. 12) af l Cm. Tværmaal og som 

kegleformet ind og ender i en 1 lllm, 

vid Aabning II. Om Roret I er indskudt et andet 

nøje passende Rør III, der gaar indtil ,Jærntraads~ 

a, sa" at Udløbsaalmiugcn II ligger om

trent 1'2 Cm. (lYer de 4 Hutler b. Disse Huller 

ere 3 )lm. i Tyærma",1 og tilføre llwgen Luft, som 
nøje blandes med det i Rørene strømmende Vand 

og som gjennem et Gummirør bliYer ledet til r d

klmlmingstruget. 

Dersom der mangler tilstrækkeligt fald, kan 
man hjælpe sig ved 0t Pnmpeværk. }Ian Ila]' 

derved ved €lu Lejlig'hed over 2 kaliforniske Trug'e 

og 2 Tragtapparater lljulpet sig med 2 Beholdere . 

del' hyer var 5 Hektoliter stor, medens lllan under 

lTdklælmingsapparaterne opstllledp 3 lulrkede Kar, 

Fi".12, Weeger2 som optog det bortflYdende Vand. Beholderne fyldtes 
Luftfotllver ".' 

. mell Vand fra en nærløllende :Flod og foro:ynecle 

Ap]H1J'atArne i 6 Timer med tilstrækkeligt Yand: derpaa pnm
lJed" en i en halv 'rime Yandet paa ny op i Beholderen 

Hn)]' tredje Dag bley Vandet fornyet. Paa denne lIaade ud~ 

klækkrdes 1879 med ringe Tab 20,000 01' i det følgende 

Af\r 10.000 Sth. 
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I de NtOl'l' 

hæves Vandel fra 
i Kalifornien og 
af VandhjuL dpr Rættr~ 

Beyæg'else af det strømmende };'lodvand, 

2, Æggenes Underlag i Udklækningskasserne. 

;\Ian lægt:'(']' tit G-1'lIS stort som Smammter i Kasserne 
for at anbringe' .Egg'l'l1l' paa (let. Er (tnlRPt for gn.ft, kommt> 
Æggene Id ned imellem Stenf'ne og kunne ikke 
mange do og udviklf' delfor . ,'iOll! atter 
oH'rforf's til andre og dem. 
Ilassende Størrelse l'E'llSPl' man det j to 80lrl af fOl'skjl'llig' FiJl
lwd og t:iærner derved do altfor "tore (I~' (1(; altfol' SlMa Sb'lJ('. 

Allerbedst Cl' riet slet ikke at brugl' Grus, thi det ran
skrlil;'gjor Henholdeltien af i høj Grad. CenlPnUrw.l'e 
lllaa foretrækl,t's for Truge af rrnu. og naal' de pa,1 d('lJ iud
\'elldige Side rri' afpudsede, frem 11.y(lP lil' rt .yWl'rligt Lr',il' 

for "Eggc'ne. .Man kan o,ersaa anhringe ~t t~'ndt 

La,g' af rent Ccment for at umiddel-
bart paa Tnt'et. 

I Coste'" pna Hister. 
som h\'staa af IH!'!' IneJ'alJdl'l) i 1'11 H RnJlllf> f<I;8(.!.~d(; (;[118-

stæn,r;cJ'. 

De amerikamkt' 'Fi,l,eilY] er\' hcl'y(, isterletfor IHasrisb'f i ud
ført I.ejer af jlfdaltraad, og dissc lHl'\'(: vist saa. 
svarende, at [le n1(']'0 Og' meri.' aUp andre' 
lHehtltraadene lldgjore re'd at Y(l'n~ flt·ttedt· sammen en Si ellpr 
pt Sold, og har (i 'l'raade Jiaa hver Cm. 
Traadnættet imod Iltning'. 
bedste- syriske Asfaltlak. som er 
derpaa 2~3 Gange endnu med ikke 
('1' hensigtsmæssigt at tørre Traadnættet i r:n Om efter di'Jl 
sidste Oyerstrygning. A.llf'l'f'dp rustedr Tl'aadnæt af Jæ]']] kan 
frigjores for Rusten 11aaJ\laadE': FørRt n'llser lllan 
dem YE'd Hjælp af Olie, Saml og 8aa \'idt lllllli.i!,t 
for Rust, yarmer dem deTl'aa og sao. en ~1an,~ 
ffil"d LillOlif'fernis og til ,~idst tn' Uallg'c 1llC'(1 Asfaltla.k. 
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Ved enhyer efterfølgende Overstrygning maa den forudgaaende 
først yære aldeles tør. 

En Overmaling med rød lVlønnie er ogsaa meget. tjenlig 

og nrig. Selvrensende Appruat.er lakeres helst rode for at 
man bedre kan se ~}jg'g'('ne, 

3, Smaa Udklækningsanstalter, 

FiskeæggE'nes Transport sker meget let, og kan udfør8s 

llled ringe UlE;ilighed og Bekostning indtil de ~iærueste Steder, 
medens len,nde Fiske kun Hillskeligt, med megen FitfC for at 

miste dem og llled store T.:"dg·ifter, kan føres langt bort. Det 
er derfor bedst saa som muligt at unc1gaa .Fiskes Trans

port og c1e.rimc,d at udklække Yngelen sa,a nær som muligt ved 

døn Plads, hvor den skal uds,ettes, Yerl enhver Slllse bar 
man upstille CJb UrlklækniJ!gskasse. 

Det er nemlig >ed Hjælp af de nyere Apparater muligt 

o\'8ralt at in(lrette on Udklækningsanst.alt for nogle faa Kroner, 

dersom man kun kan made orer ",t frostfrit Hum og en stadigt 

løbemle Vundstrolll. Et Appftrat til Udklækning af 5-8000 

Stykker 0rredyngel koster omtrent: 

l kalifol'llisk Trug. . . . . . •. 8 Kr. 

lAfspærringssold , . . . . . .. l 

l Fangekasse , ....... , . .. 3 

Fig. 1:i. Et kalifomisk Udklæknillgetrug med Tilbehør. 

Det kalif'ol'niske Fdklæknin{jstrllg lFig. 13..:1) Ol' lavet 

af Zink og bestaal" af :3 Delt', som kunne skilles ad. Døn 
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ydre Kasse 7) er 30 Cm. lang, 25 Cm. bred og 25 Cm. dyh; 

Afspærringssoldet • som lukker for Truget, er 10 Cm. langt, 

25 Cm. bredt og 10 Cm. højt. Aflukning'f'n sker derved. at 

de 3 Tude e ere ind,atte i hverandre. Naar der altsaa føres 

Vand gjennem Hanen (/ lHl i den ydre Kassp. saa flyd('T dot 

nedenfra opefter g-jeuncm Traadnættet i c og ri og.' ud gjrunem 
Tuden r. TraadnæHet er saa fint, at hverken .:}~g <,Her Yng'p! 

kan slippe igjenuom: den most passendo Storreise 0r 6 Traade 

for hver Cm, 
Fallg'ekassen B er aflllkkf\t ved et vandret Sold rI og har 

til }Iaal at holde de Smaafiskf\ som nnd"ige fra Trngc-t, 

naar lllall har ~jærnet Afsjl:erringssoldct, 

Det kalifornlske har følgendp "Fortrin: 

1. Det urlgjor en fuldstændig lille UdkJækning'sanstalt, hvori 

Fiskeæg kunlle udklmkkes og Jliskeyngelt'n kan oJlholde 

sig, indtil den hal' mistet FosterblæreIl, 

2. Alt Vandet ml nyttes helt, fordi det altsammell maa strønuue 

op imellem lEg'geno eller de smaa Fiske. 

3. Paa Grund heraf kunne Æggene ligge i flere OYP1' 

hinanden, og lJdklækning'sapparatet kan derfor optag.: flere 

lEg, end andre Apparater af den salllme S tØlTIIls t' , 

4. ":Eggene ore mere fri for Dyndafsætning og bdl' sig' lettere 

rense, end i mange andre Apparater. 

5. Derfor er TctbC't forholdsvis 

6. Truget ladpr sig meget let h;mndtere. 

7. Det (ol' meget billigt. 

Det er ikke vmrd at Soldet væsentligt stnrr(c, fordi 

det da let bliver ujævnt og hindrer Æggenes ensartede 'For

deling. I hvert Fald kan Breden forstørres indtil ao Cm, 
Et kalifornisk Trug hruger l Liter Vand til Ørred- og 

Laxeæg i 20-40 Sekunder, til af de forskjellige Slags 

Bælt (Sik) i 150-180 Sekunder. Æggene kunlle uden Fare 

i flere I.ag ophobede over hverandre, fordi alt Vandet er 

nødt til at løbe op imellem ..:Bggenf\, saa at det helt ud bliver 

benyttet. I den første Tid af Udklækningen, da Vostrets øjne 

endnu ikke ere synlige, bør man ikke synderligt bevæge eller 

berøre Æggene. Af den Grund ruM lilan være meget forsigtig 
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med at pille de fra. der ero døde. Yed ~lt Vand-

tilløbet stærkere hæ\'es Æggene jævnt fra Bunden l og man 

naar altsaa derved og'saa til de nederst liggende døde "Eg, Ero 
derimod allerede fosterholdige, lader man dem siml)lest 
skifte I"eje og Stilling, i. det man hæver den indre 

Kasse ved t; og dernæst hurtigt !laa ny trykker den ned. 

Derved omflyttes af det opstigende Vand og det bliver 
da paa den )bade muligt at (jærne alle de døde :Naar 

lllan vil alt Vanflet fm L dklækningstrl1get , hænger 

man et GUIl1mirør ned i dpt ved b, der naar til Bunden, 

tommer igj(mnelll det som igjennem en Hævert Vandet ud. 

Har der afsat sig et eller andet Bundfald paa "Eggene, fjærnes 

det paa den JYIaade, at man tommer Vandet ud af Truget og' 

derpaa oversprøjter Æggene med Vandet fra en Vandkandes 

meget fine Bruse, Men før øjnene erG hos Fostret, 

maa man gaa meget som muligt undgaa ell saadan Ovrrsprøjt-

Iling'. For at holde Lys og "Ctøj dækker lllan Ud-

klæknings karret med et Trælaag. For Fostret er tydeligt 

anlagt og under dets Gjennembrydning af Æ:ggehind('n fjærncr 

lllan Afspærringssoldet, saa at al Urenlig'hed og Æggehinderne 

kunne flyde fra. Saa snart }:iskene komme ud af }Egg'elle, 

~ættes J;'angekassen D foran Udklækningskarret , hvorved de 

llli"\.aske med Strømmen følgende unge Piske blive standsede, 

Hver Dag sætter man de Jlaa denne JYIaade samlede riske til-
i Udklmkningskassen, og fol' at imidlertid Fisk skal 

undvige, er det godt at have endnu en anden Fangekasse i Reserve. 

r Førstningen udklækkes kun faa Fislw, men senere gaar det 

hurtigt, og Udklækningstrllget fyldes llled 2J<~ggehinder, som 

efterhaanden føres bort med Vandet og maa f]ærnes fra 

Fangekassen. Hos Lax~- og ØrredyngE'lcn E'r fra først af 
Fosterblærell tilbøjelig til let at trykkes igjellllem Traadnættets 

Aabninger, naar man løfter den inderste Kasse. Af den Grund 

undlader man i Porstning'en at bevæge Kassen A. De døde 

Æg og Smaafiske fjærnes daglig, 

Yngelen af Hælt (Sik) flyder meget snart op i Vandskorpen, 
og derfor lader man ved Udklækningen Truget være aabent, 

og man lader de smaa Fiske svømme nd i en større FangE'-
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kasse. Pa<i Sanlllle }Iaade bærer man ~ig ad med 17clkhdJlingen 

af Stallingens 

Derimod lJæreT man anderledes all medYllgelen af 
Lax og Ørred: Saa snart aUe ere forsvundne 

fra Udklækningstrllget, og Fiskene bt:gyndc at tumle sig livligt 

omkring, Ol' det rigtigt at holde dem tilbage i Trng'et, fordi 

de her befinde bedre i dell Strøm end i Fange

kassen. Derf\lr aflukker man ogsaa 17dklækningstrnget Uled et; 

Afspærringssolcl. Dette er i Bunden vandret og 250 Kvadrat

eentimeter stort, for /tt I,'iskene iklw altfor let skulle af Stnlln

men blive trykkede imod Tmadllættet og derved drællPS. 

Den }Iængde af og' S(ll!l et Udklækllings-

trug hn l'11mme, afhænger tild01s ogsaa af Vandets Varm.:'. 

"Ved en "Varmegrad O o R har von dem Rorne meg'ot godt 

kunnet have 30,000 eller 10,000 Stykker Ulige I,as: 

ener Ørreder i et Trug. ,J o Varlllere "Vandet er, d,'s lllere 

~predt nma lIlan holde Fiskene og des mere Vand m"a lll3ll 

føre til dem. .Faren for Vandets Opval1l111ing formindHkes vo(1 

en forstærket Tilførsel af Vand. Ved 8 o H. er ilet ikke, 
raadeligt at holde flere end 5000 8tkr. Las: i et Trng, og' 

dette Tal maa formind"k"s, efterhaandell som li dklmlmingsvandet 

bliver varmere. Dersom man FiskeIle IH~je, .-il lllilll 

snart opdage, om de el'O for sammeullakkedc 011er iH,'. 
Det. selvrensende [Td/clælmin{}stl'l/!J er indrettet saaled,'~. 

at Fiskeæggene befinde i on olladgaaende VandstJ't)l1l. hvis 
Stromhastighed er saaledcs at de sunoe J:~g. 

blive tilbage, medells de lettere, fordærvede føn's bort (tf 

Vandet, Tanken om et selvrensende Udklmkllingstrng synes 

at skrive sig fra Amerikaneren som har haft et saadant 
rrrng i Brug sid0Il 187 5. 1~l1dvidere har Sam. Wilmot op-

fundet et sdvren~ende til Hælt (Rik), og Per-
guson ha,r ligeledes indrettet et for Shadfi~ke. 

'L'. d. Borncs scln'cnscnde l'llast':, 

Cylinderapparat har det ·Fortrin, at oventil pr 

ligesaa stor som nedentil; men det er vistnok mindre lleldigt, 
at Va,ndet strømmer til gjennem et snævert R.ør, fordi (let da, 

paa Grnnd af R.orets lille TVæl'lllaal, kommer for raskt ind i 
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U dklækl1ing'srummet og der altsaa opstaar en voldsom Bevæ
gelse i den nedre Del af Cylinderen. Endvidere maa Tilløbs
røret være fast i Eorbindelse med Vandledningen for at ingen 
Luft skal trænge ind med Vandet, men herved bliver Appa
ratet ubevægeligt og dets Indre temmelig utilgængeligt. For 
at undgaa disse MangleT har v. d. Bornt' indrettet en SPI\,
rE'llser. der stemmer overens med det kaliforniske Trug. 

Fig. H. v. d. Bornes selvrensende Udklækningstrllg, 

Selnenseren A (Pig. 14) bestaar af en ydre Kasse b og 
Cylinderen, Stigerøl'et c, der let kunne skilles ad, men hvis 
Tude passe vamltait i hinanden. Den ydre Kasse ",r 15 Cm. 
bred, 20 Cm. lang og 53 Cm. h(1j; Stigerør",t har l ° Cm. i 
Tværmaal og 40 Cm. i Højde. I et saadant Apparat kan 
rummes 50,000 Hæltæg. Dette Apparat er det allerbedste til 
1J dklækning af alle Slags Æg af Coregoner. 

Dersom man gjør SUgerøret videre end 10 Cm., bliver 
Strømmen uregelret. E'or at undgaa dette har Y. d. Borne om
givet Stigerørets øvre Kant med en ringformet Afløbsrende af 
5 Cm. Brede øg Dybde, saa at Vandet overalt løl)e.!' af over 
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,den ØHI' Rand (Fig. 15). Dened forhindres den skYulpende 

Bevægelse helt. 1\1en i Løbet af den sidste Udklelmiugstid 

har Y. d. Borne iagttaget, at det ikke er heldigt at den 

nederste Si videre end 10 Clll. og han dl dprfor fremtidig 
gjol'e SPlnonseron med vidt Stig'eror tragtforlllet nodl'lltil, da 

Fig. 15. v. d. -'i30ilH'S st:lvreusønde 1: dklmkningstrn,Q' 

ellers let PU Del af 'fl'aadmettct "toppe:; af Dynd. Han hal' 
med særdf'los godt "Udbytte af 12 (1g l il Cm. 
i 1'Y<rrmaal; men han foretrækker d"g IO Cm. i 'f','ænnaal, 
uaa!' man ikko I'il ud.klække llloget store 'Jf<rngder af Fisl{pmg. 

De udklækkede Smaafiske svømme meget. hurtigt op til 

Ol'erflallen, det 0l' hedst at la.de (lem SVømlll<' fra r dkhek

ningskarrot ud i Fallgelmssen B. Denne maa V<I'l'(' rllmmdig 
og maa ikkr ha\'c sit Traa.dnæt fol' Hær ved Vandet~ Overflade, 

fordi ellers den onmpaa Vandet svømmonde Yngel alt for 

let trylikes Ol) derimod. v. d. Borne har derfor .i Ka~sen f an
bragt en mindre Kasse i7, som ikke røror vpd Bunden og SOlll, 

nedentil og hvor Vandet løber fra, hestaar af fint 'rraadnæt. 
Naar der a.vles megen Yngel i Se!vrenseren, fordeler lllan \:'ft.cr-

v. d. BOl'ne: ]"'iskeavlen, 
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haanden de unge Fiske i et større Rum, fordi der ikke længer 
er Plads for dem i Em Fangekasse. 

Selvrenseren passer ikke for af IJax, Ørred og Fjæld-
ørred , medens den er det bedste L dklækningsapparat for 
af Hælt (Sik): 
L fordi den i høj Grad letter Borttagelsen af de døde Æg; 
2. fordi der i den optræder ringe Skimmeludvikling ; 
3. fordi Dynd slet ikke kan opsamles, og 
4. fordi Tabene af disse Grunde blive færre end i andre 

parater. 
"NIan maa helst Selvrenseren en rød fordi man 

da bedre opdager i den. 
Yandet skal i Almindelighed kun løbe saa stærkt, at Æg

gene næppe bevæge sig. En om Dagen aabnes Tilløbs
hanen saa meget, at de døde Æg flyde fra; mon da de døde 
Æg først efter et Par Dages Forløb blive lette nok, gaa de 
ikke alle strax bort. Indtræder der større Dadelighed, især 
i den første Tid af Udklækningstiden, forstærker man Til
løbet saaledes, at den største Del af de hvide gaa bort. 
Er der friske , som saa tillige flyde fra, maa man samle 
dem op og dem tilbage i Apparatet. Desuden kan man 
have god Nytte af en af stærk Messingtraad og Flor lavet lille 
Ske med langt Skaft, hvormed man kan udtage døde Æg af 
Apparatet. I et Apparat med et 10 Cm. vidt Stigerør skal 
der i hvert Sekund kunne tilføres 75-80 Kubikcentimeter 
Vand. IJuft, maa ikke kunne komme ind i Stigerøret. Dersom 
der afsættes Dynd, vil det være heldigt fra Tid til anden at 
tømme Vandet ud et Kautschukrør og at rense Stige
rørets Bund; men i den Tid, :Fiskene netop sprænge Ægge
hinderne, bør dette ikke ske. 

Det tragt dannede Udklækningstl'ug er udtænkt a.f Ame
rikanerne Bell og :\father. Jl'Ian bruger det gjærne af Form 
som Fig 16 A, der har det Fortrin, at man i saa Fald uden 
videre Forberedelse kan sætte Apparatet under enhver Vand
straale. 

Indretningen af ~~ppaTatet fremgaar yderligere af Figuren, 
ovenfor hvilken ses en Fremstilling af Afløbssoldet. Tragtens 
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Bund af Traa.dnæt er 10 Cm. i Tværmaa l, medens dens ovre 

Del i T,ærmaal er 30 Cm. Apparatet passer især meget godt 

til Udklækning af Coregonæg. ::\lan gjør Strømmen saa stærk, 

at Æggene stige op i Midten og synke ned langs R.amlen; 

Fig. 16. Bell og 1\Iathers tragtdannecle Udklækniul.lstruf!. 

derved komme de døde Æg, som de letteste, til at øverst, 

og de kan da afskummes med den ovenfor omtalte Ske. Rens

ningen lettes hf>rved overordentligt, Svampedannelse ur mindre 
at frygte og Tabene {'re færre end i anclre Apparater. Cn
regonyngelen kan ikke. holdes i et Tragtapparat , fordi !len 

svømmer omlning i Owrfiaden, mon man slippør deu ud i 
større Fangekasser , altsaa ligesom ycd Brugen af i"lelvrenserl'. 

I det tragtdannede Ddklækningstrug shiar ogsaa Yngel af Lax 

og Ørreder særdel!;'s godt, og ved Hjælp af Vandets raskere 

Fart har ma,n i det forbedret syage Smaafiskes Tilstand. 

4. Eækapparaterne 

en' dc sim])lfJste Indretning'cr til I'clklf"lm;ng af lEg, naar disse 

skulle "æmes imod nmng'e af de dem i det fri truende Farer. 

Til dem høror først og fremmest den af ,Tur:obi, Opdageren af 

den kunstige Fiskea,vl, brugte Yn[)clkaS8c (Fig. l Den f~r 

lavet af tynde Bnedckr, som omslutte (lt Rum, der er 2-,B}I. 

langt, 0,3 -,0,6 }L lJr(!dt og 0,3 :Jf, Fortil og bagtil har 

den Traadnæt for det I:'jennemstrømmende Vand, Ol; ovenpaa 

4* 



Kassen er der et Laag. Bunden af Kassen dækker man med 
et Grus 5 Cm. højt og lægger ovenpaa Gruset Æggene, 
i det man passer, at Vand strømmen ikke tager .frJggene med sig. 

:I'ig. 17. J-ucobis Yngelkasse. 

I B5hmen bruger man llled ,Fordel de af Kuffer udtænkte 
Yngelkrulckcl' (Fig. 18). De ef c lavedE' af brændt glaseret 
Ler og ere forsynede med mange smaa Huller for at skaffe 
Vandet Adgang. Desuden sættes de i en 1'rækasse, gjcnnem 
hvilken Vandet løber. 

Flg. 18. Kuffers Yngelkrukke. 

Det kaliforniske Bækapparat er egentlig kun en Ændring 
af det ovenfor beskrevne kaliforniske Udklækningstrug. Det 
stilles i strømmende Vand paa den Maade, at Strømmen neden
fra gjennemstrømmer Traadnættet og de derpaa liggende 
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ellflr Fiske. I den ydre Kasses forreste Væg bestaal' den nedre 

Del (ved li 19) af et graymasket Traadnæt, som ved 

Hjælp af et Skod kan mere pller mindre blottr,s. 

TI dklækl1illgstruget stil
les saa dybt i Vandløbet, 

at Afløllstuden til Dels 

er under Vand Og' stillet 

,maledes, at Soldet "ed li 
træffes af Vandstromrnen. 

Vandet gaar da ind paa dettp 
Sted. trænger op igjenl1em 

Soldet c og løber 

det ud ad TlIdPn c. Skod-
}'ig. Hi, ]{alifol'nisk 11ækapparat, 

don aabups 1n1l1 sa~tmeget) at .:Eg ellor Fiske ikke sættes 

Bevægelse af Vandstrømmen , men hlin' liggende stille paa 
Bunden. 

Fiskeriforeningen i df:'t ostlige Prenssen har fastgjort et 

saadallt Apparat i en paa Vandet .flydende Trærannne , saa at 

Afløbsrøret ligger j Vand imltil }Iidten. Et af Halm, \kr 

hviler paa Rammen, værner imod Stuv og Sne og' kan red 

Eftersynet af Jf:ggPlle aabm's. 

Fig. 20. Seth Greens s"ømmende Udklækningekasse. 
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5. Den svømmende Udklækningskasse 

er indrettet af Seth Green 1867 for i den at udklække den 

amerikanske Alose eller Stamsild (Fig.20). Ved dette Apparat kom

lUer det an paa, at Aloseæggene ,edblive at flyde i Vandet. Derfor 
ligger lIdklækningskassen for Anker saaledes, at TraadnæUet 
rammes af Strømmen i Floden. hyoned Vandet i Kassen be
væges. Denne Kasse er ()O Cm. lang og 40 Cm. bred, og' 

baade den og 'rraadnættet ere overstrogne med Kultjære. :alan 

har vistnok gjort flere Ændringer ved det.te Apparat, men den 

gamle Indretning forptrækkes dog i Reglen. 

6. Den midlertidige Udklækningsanstalt, 

Seth anen har først meddelt, at naar Fisl,eæg, saa snart 

de ere udpressede, pakkes i fugtigt Mos og holdes ved samme 

Vannegrad som Vandet i rdklækningsapparateL - kunne de 

udvikle Iigesaa regelret og i samme Tid som i Vand. Alle
rede 1874 lod han Ørredmg "trax efter deres Befrugtning 
lægge paa fugtige llled Vat overspændte Rammer. Disse Ram

mer anhragtt's derpaa i Kasser, indtil hver Kas;;:e indeholdt 

150,000 .Fra det Øjeblik vistes del' ikke,Eg'gene videre 

Plejr. En ::'11and samlede Æggene paa }'angepladsen, indtil 

Ll'getiden var forbi, og liragte saa Kasserne til [;dklæknings
Itllstalten. Efter at Fostret havde udviklet sig' blev 

lagte i et almindeligt Udklækningskar , udvilrledes normalt og 
aden synderligt Tab. Clark har gjort lignende Forsøg, i det 
han med et smukt lIdhytte udklækkedc· Æg af d811 amerikanske 
Hælt (Sil,) i et Isskab. 

I samme Hetning har J[rwck udført talrige 1:'orsøg og har 
i Isskabe paabegyndt l:dklækningen af især af Core

gOIlæg, og senere har andre gjort lignendp Fon'øg dels yed 
Hjælp af smeltende Is og' d('ls llled gjenllPl1lllrYllpende Vand. 
Iromgangsmaaden er vistnok meget hensigtss,arCllde, naar man 

i Kærlteden af større Fiskerier paa Stedet vil paal1egyndc Ud
klækningen af de der befrugtede Æg. For at undgaa l!dYik

tingen af Skimmel koger man det till!ndel'lag brugte Tøj godt 
igjennem, før det tages i Bmg, og overstryge!' Træværket, naar 
det er tort, med KlIlt:iære og Ter]lentil1. Y. d. Borne fon,trækker, 
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fremfor smeltende Is at det gjennemsivende Vand har en Varme 

af 2-3 o R og opnaar derved, at Udklækningen ikke for 

længe trækkes i Langdrag. l\ian kan ogsaa hjælpe sig ved at 

holde Rammerne fugtige og ved af og til at overbruse dem fra 
€n Vandkamle. Naar der gaar saa meget Vano. igjennem, at 
Draaberne netop begynde at forene til en sammrnhængende 

Straale, udgjor det l Liter i 10 Minuter eller 150 Liter i 24 
Timer. Til Hylder kan man agsaa brnge lave J Cm, dybe 

Blikbakker llled nogle faa Huller i Bunden og med langhaaret 

Uldløj som Leje for ÆggeIlf), der lades udækkede for at man bedre 

kan oy('}'se dem, .'\ian kan ogsaa mørkt Tøj til l~nder· 

lag, hVOTY('d jEggene bedre sees, men man maa da sikre sig 
imod uægte' Farver, da jl'arveæmnet ellers kunde være farligt 

for Æggene. Man kan ogsaa overspænde Rammerne med Filt. 

lægge Æggene derpaa, dække disse Jlled fint Tøj og endelig 

Vat. ~Ian har haft 60000rredæ/l" i et saadant Dryppeallparat, 

indtil Æggene skulde spnenges af Yngelen j der mistedes kun 
;; 

7. Forskjellige andre Udklækningsapparater. 

Cos/es Udklækninllskar er udtænkt af Prof. Coste og 

laret af brændt Ilor! 50 Cm. langt! 16 Cm. bredt og 8 Cm. 
dybt. I Karrets halve Dybde er der anbragt en JUst, SIJJll 

udgjores af eu Træramme, i hvilken der er indlagt Glasstænger. 

Stængerne ligge saa tæt 

ved hinanden, at iEggeno 
ikke l\Tmne falde igjen

nem. I enhver af Trn-
smalle Emler Ol' 

der nær Rumlen ot Hul, 

der kan lukkes med en 

Prop, og hvorigjenncllI 

vand og Snavs Imn nd

tommes. Dersom man 

har l{l'SCn"etrug, kan man flytte Glasristr'll fra et Trug 
til et andet uden mindste Fare for Eiskene falde 

ned Hi sten , saasnart de ere blevne udklækkede, og 
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man kan, dersom del' er mange af (lem, tage de ikke endnu: 
udklækkede )Eg bort, fjærne de unge :Fiske igjennem Afløbs
hullet og sætte dem i en passende Beholder. 

)i'ortrinnene ved dette Tl'llg cre især, at de meget let 
holdes rene, at Fiskene meg'et let adskilles fra 2Eggene og at 
begge meget let tages nd af Apparatet. Derimod ere andre 
Truge til Dels billigere. 

Trugene stilles trinvis, det ene over det andet, saa at 
Vandet falder fra en Højde af flere Centimeter fra det rne 
Trug i det andet. Naturligvis kan Jllan ogsaa lavo Trugene 
af Skiferplader, Metalblik osv. 

Charles (t. Atkins Udklækningsappayo( blev først 
almindelig bekjendt 1879. Æggene ligge paa flere over hin
anden stillede Hylder af Traadllæt, og Vandet strømmer va,nd
ret ind imellem Hylderne, som delfor maa have fri :11ellemrum 
af l-l ' Cm. Højde. Hylderne stilles ind i en r;(lklæknings
kasse, som er 3-41/2 l\I. lang, 15-20 Cm. dyb og 35 Cm. 

Fig. 22. Grulld Lake 
UJklælmingsapparatet. 

brod. Denne Kasse er lavet af Træ 
og O\'errnalct med Asfalt1ak. Den 
nederste Hylde hviler }laa Længde
lister, der staa 1 Cm. over Tru
gets Bund. Træranlilwrne, hvorpaa 
Traadnættet er udspændt" er l Cm. 
i KYadrat og have 1 Cm. hojo 
Fødder for at der kan være Plads
til Vandets Gj elluemstrømning. Traad
nættet er af Jærntraad; naal' Aab
ningerne ere firkantede, Ol' der l2 
'1'raade paa 2 Cm. I~ængde; der
som Aabningerne ere rektangulære, 

er der 5 Traade, som ere 20 Mm. fjmrnede fra hinanden. De 
lange Aabninger foretrækkes ved Udklækningen af Lmweg for 
at Yngelen kan falde ned igjf'llnem dem. Traadnættet 
tre Gange med Asfaltlak for at værne det imod Rust. 

Pig. 22 viser et Apparat, som er i Brug ved Grand Lake 
Floden, og som baade kan stilles i en Udklækningskasse og 
frit i :Floden. Hylderne li kunne holdes fast sammenlukkede 



ved Rammen a. Samt

lige Hylder undtagen 

den øverste belægges 

med ; MellemruIll-

mene imellem Hyl-

derne ere saa smaa, at 

Æggene ikke kunne 

skylles hort og dog' 

saa store. at Vanc!pt 

frit kan ftyde IlPn over 
dcm. 
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Paa Udldækningsanstalten i Maine bruger man siden 1875 

dette Apvarat, og Hylrlerne ere der (JO Cm. II,!' 30 Cm. 
lIrede; enhwr af dem Imn rnmme 35,000 S t.lo· , Laxeæg·. I 
Udklælmingskasscrnc stilles 2-3 saadanne Hylder ovenpaa hin

andcn. 

Eckardts UdklækninrJsfl'!l{J 2:'l) er en "F:ndring' af 

det kaliforniske Trug. ",EggcnG ligge vaa en Bnnd af Tmar]-

Vandet løber op imellem dem friL neden 11J gaa]' d.erpafl, 

bort Huller i Kassens Bagvæg, l\Lm hl11' flere Aft0bs

huller oveT hverandre, hvo1'\'ed man lmn forhøje Y [tmlstandell i 
Kasserne, i det man lukhr de nedre Huller. l'oldet stanr i 
fast Forbindelse lllf,d Trækassen. Kasserne kunn8 s,eH.c's over 

hinanden, Sila at. dpt samme Vand kan flere af 

dfll ene (~fh'l' den 'Imlpll. Paa denn() }Iaade 8van'l' milll 

baade paa Plads og YitJl,cL 
Det lmot lormede UrlZ,lrpkllifi.pstruil P1' opfundet ilf C. Ret! 

P .. 711at1l1'1'. Anlodning: til KonstrnldiollE'l1 gav den Opg'aye, 
at fare den amerikanske Shadiisk til Enopa. Da to }'orsog' 

vare mislykkede, "ilde JIatherpaa R,ejsen prim) "tildigt nu

dende Vand og indrette et ApIJarat, der kun erstattede de11 

paa VandHt svømmende Udklælming'skasse. Det kom a.n piia 

ved Hjælp a.f en Tilførsel af YaIHl at kunne bolde 

gene syammde i Yandot, og denne Opgavo løste man 1875 

ved det her nævnte Apparat. Vandet fores et 1 

Cm. vidt Rør og gjennelll et Sold i Spidsen af Tragten. Der

ved dri.,;:;; opefter, falde ned paa Sideftader, 



58 

synke ned til Sllidsen og føres nu atter opad af Vandstrømmen. 
Senere have andre Fiskeavlere med Held brugt det tragtformede 
Apparat. 

Den væsentlige Ejendommelighed ved dette 1] dklækllings
apparat el' den, at Vandet paa Grund af Tragtens lille Tvær
maal, hvor det strømmer ind, opnaar en langt større Strøm
hastighed end den samme Vandmængde faar ved at gjennemløbe 
et andet Apparat. 

Fetgusons fr-agtformcde lJdklækningstru,IJ el' af Kobber 
og oventil 50 Cm. bredt, medens det el' 68 Om. højt. Vandet 
stiger op gjenllem Høret og Soldet ,ed (~ og flyder atter bort 

gjennem et a Cm. vidt Gummirør, som er anbragt ved d. 
Oventil er der i Tragtens Indre anbragt en cylindrisk bf, 
som er 100m. høj og som i dens øvre Halvdel b bestaar af 

Fia, 24. 

'l'raadllæt, medens den nedre Del 

t er af Blik. Vandet løber gjøn
nem Ringen (( b og naar ad den 
ringdltllnede Rende li til IT dløbet 
d. Traadnættet lIlndrer "Fiske

yngelen i at med. Tragten 

el' ophængt i et e.L\'et Rte l fol' at 
Skibets Slingringer ikke sbcl 

fremkalde Vandspild. Ved. Øske
llell e kan Tragten løft.es af, nnar 
den skal renses, eller naar Yngelen 
skal udtages. )len forinden smttes 
saaStangventilen, som sees vedIig. 
2j. Ded i Tragten, hvorved der 
lukkes for Soldet (I. Da de dode 

meget hurtig't bliH' lettere, 
samle dP nær Vandets OnT-
flade og' fiskes op med en Kætser 

af Flor, hvis Aabninger 01'0 ~aa store, at de mindre og' friske 
falde igjennem dem, modpIlS de opsvulmede døde .f~g holdes 

tilbage. En endnn simplere Indretning' til at fjæl'lle d"e døde 
j}:g er en lille Lauge i den indre massive Ring ved (; oyerfor 
Afløbet. N aar denne Lai1ge bli Y8r aabuet., forstærkes Af-
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løbet og den'ed ogsaa den opstigende Strøm 
i Tragt,en saa , at de døde og lettere 

Æg flyde bort. 
Chases selvrel1serule Uclklækningskar 
25) bestanr af et cylinderdannet Glas

kar A, der er 50 Cm. højt og 1.') Cm. vidt. 

Vandet kommer ind ad Røret a, der er 3 Cm. 
yidt øg løber atter ud gjennem BliktudolI b, 
Apparatet rummer 140,000 Æg af den 

amerikanske Mal'ame; 1879 ha\'dc Chaso 28 

sn.adanne Apparater i Brug. 
IIoltons Udk1æknings(2)pa-

rat (Fig. 26) har et Trug, som er 50 Cm. 

i Kmdrat, 65 Cm. højt 

ug h\'ori 20 Hylder af 

Traadnæt ere stillede 
Oyellpaa hverandre. Over 
Indløbsrøret P er der 
en Plade h, som fordeler 

H,yldeme 
staa paa Listen i i l:d
klæknillgstruget, A; den 

øverste Hylde er fast-
til to Blikstrimler 

il, SD,a at alle Hylder 
kUllne Blik
strimlerne ere 

med en Hække Huller 
til , hvorved de 

hver Hang 

en Hylde naa!' til den 
øvre Kant af Kassen A. 
Vandet gaar igjennem 
Kassen nedenfra op ener 
og stmllimer tit gjen
llelli flere FdklæJmings

apparater efter hinanden. 
Fig.2G. ![OltOllS patellterecle Ldkla,kningsapparat. 
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Æggene ligge paa Hylderne Cj kun den øvre CC er tom. 
Man hal' et tomt Reservetrug, hn)ri efterhaanden Hylderne 
blive stillede, naar Æggene blive eftergaaede. Dette TId
klækningstrug bruges mest til Æg af don amerikanske Maræne. 
Traadnættet har saa store Aabninger, at de udklækkede Fiske 
kunne slippe igjennem, stige op efter med Vandet og svømme 
bort. }len fol' Resten bruges Apparatet ogsaa til andre Fiske
arters Æg. 

Fer[lU80nS Urllclækningskar (Fig. 27) er meget hensigts
svarende og renligt. Det er bygget eftcr de salllille Grund
sætninger som Holtons Udklækningsapparat. Karret er en 
Glascylinder, med en Aabning i Bunden og en anden oventil i 
den modsatte Side. Naar fiere Apparater ere indbyrdes for-

Fig. 27. Pergusons Udklækning,kar. 

bundne, skol' det ved Hjælp af Kautsehukrør.Æggclle ligge 
paa Hylder af ;yfetalnæt, der have Haandtag, som tillige tjene 
til Bærere for de derpaa stillede Hylder, saa at 9-10 kunne 
~tilles over hverandre i Glascylinderen. Vandet strømmer gjen
nem Hylderne nedenfra opefter. 

Clarks patenterede UdklækningsapPG.1'af (Fig. 28) be
staul' af flere Afdelinger, som ere adskilte ved Skillevægge. I 
enhver Afdeling staar der en Trækasse D, llVori flere Hylder 
B af Traadnæt ligge over hverandre. Kassen D har et fint 
Sold i Bunden og er atter dækket af et fint Sold P, som fastholdes 
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ved en indskudt Kile G. Va,ndet løber igjennem Hylderne 

ovenfra og nedefter og føres gjennem Blikrenden b fra den ene 

Kasse til den anden. Ved Udtagelsen af de døde lEg blive 

Hylderne stilh'de i et Trug, hyori Vandet staar nogle Centimeter 
højt og SOlll stilles ved et Vindue. Dl' udklækkedp }<'iske holdps 

i Kassen D. 
John TVilliamson har ogsaa giv-et sit Navn til et Ud

ldækningsapparat. Det hestaar af et langt Trug', ligesom 
Clark's, der er delt ved Skillevægge i flere Afdelinger, hyori 

Fig. 29. Jol11l '\Villiamsons Udklæknings apparat. 

Hylderne af Traadnæt a ligge over hverandre (Fig. 29). V,m

det gjennemløber ligesom i Holton-Apparatet Hylderne nedenfra 



62 

opefter, og de blive paa samme liaade udtagne og paa ny ind
satte, af hvilken Gl1lnd man lader den ene Afdeling staa tom 
for at kunne flytte Hylderne over i. den, Aplmratet har været 
brugt med Nytte flere Steder i Tyskland, især til Udklækning 
af l\'Iaræneæg, 

En Udklækningskurv er konstrueret af L, Stone og 
Woodbury, I 1875 brugtes ved l\'fc. Oloud River i Kalifornien 
paa den derværende Statsanstalt kun Williamsons Udklæknings
trug, I nogle Afdelinger af dette erstattede man saa de 3 paa 
hverandre staaende Hylder af Traadnæt ved en Kurv af samme 
Æmne 30), der er 60 Cm, lang, 25 Cm, bred, 15 Cm. 
dyb og som paa en Gang kan rumme 9 Liter },axe-Æg, saa 
at disse ligge i 12-15 Lag paa hverandre og at 25,000 Æg 
kunne anbringes paa et Hum af 0,1 Kvadratmeter, Naar man 
forsigtigt hæyer og sænker Knrven i Vandet, komme de døde 

Fig. 30. l,dklækningeku:rven, 

Æg til at ligge 0yerst. Denne Indretning har vist sig saa 
praktisk, at man senere ved den hvert Aar har paabegyndt 
Udklækningen af 10-15 3Iillioner Æg af den kaliforniske 
Lax, og det var clenne Indretning, som gav v. dem Borne An
ledning til at konst.ruere sit dybe kaliforniske tTdklækningstrug, 

Fergu80ns hængende Udklælcningskar bruges til Ud
klækning af Shadfiskens Æg og er for det meste anbragt paa 
et Dampskib, Karret bestaar af en :Jletalcylinder 50 Cm. i 
Tværmaal, 60 Cm. høj og har et Sold i Bunden, ligesom ogsaa, 
dersom det er nødvencligt., dens øvre Aabning kan lukkes mod 
et Sold. 

Dette Udklækningskar hænger paa en lal!g Vregtstangs
arm, som gaar ud over Fartøjets Hæling, Stillingen i Vandet 
er saaledes, at Karrets øvre Rand er over Vandskorpen. I 
strømmende Vand hænges Karret paa skraa, aaa. at dets Bund 
rammes af Strømmen, og derved Vandet og Æggene i Karret 
sættes i hvirvlende BeyægeJse. Som bekjendt er det ved tTd-
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klækningen af Shadfiskens nødyendigt at bolde dem i Be

vægelse i Vandet. DeTfor maa ma,n i stille Vaml fremkalde 

den nødvendige Bevægelse i Udklækningskarret ved at harve 

det langsomt og hurtigt paa ny sænke det, hvilket sker ved 
Dampmaskinens Hjælp. Soldet kan let ~jærn8s og ombyttes 

med en fast Bund, saa at dette Udklækningskar baade kan 

bruges som Udklækllingsapparat og som Transportkar. 

8. Større Udklækningsanstalter. 

Fdklæknin,qskuset er Midtpunktet for det hele Anlæg. 

Det skal være rummeligt, fast lyst og tæt. Om muligt. 

skal Vandet i det mindste kemme ind l Meter over Gulyet, 

for at lJdklækningskarrene kunne staa saa højt, at man be

hemt kan iagttage dem, og for at Vandet fra en Yis Højde 

kan falde ned i Udklækningstrugene. .Jo højere man kan faa 

Vandet indledet i Udklækningshuset desto bedre, især naar 

man har med luftfattigt Vand at gjøre eller naar man vil op

fodre Vtxefiske. 

Naar man arbejder med Vand fra et Bækløb , del' om 

Vinteren i Almindelighed lHtr en Varme af omtrent O o Il.) 
maa man kunne opyarme Rummet for at hindre Vandets "Frys

ning. Med det varmere Kildevand behøves denne Op,'arnming 

ikke. fordi TTdklækllingsrummet da hol (k;; tilstrækkeligt varmt, 

derRom Væggene ore tætte og der ikke kommer kold Luft ind. 

Bedst er det, om Huset kan sænk(;s noget }wd i Jonhm. 

Vinduerne forsynes med tætte }'orhæng og Skodder, da et 

Lys er ltwst t;jenligt for )Eggene og de unge Fiske. 

Sollyset kan let virke dræbende, naar det falder Ina Æggene. 

Fdklækningslwsct i BCl'neuchen er indvendig imlrettf·t 

som i Fig. 31. I It samh's Vandet; AB er et Grusfilter, hc 
et amerikansk Filter; i er en Vandledning; k Vandhaner. 

Vamlet kan ved Hjælp af Skyderen bf.q enten føres fra A til 

B eller fra B til A igjennem Grusfilteret, og det kan uden at 

filtreres bringes over i Udklækningstrugene m. DiClse øre af 

Cement, 2 Meter lange, 50 Cm. brede og 30 Cm. : Van

det gaar fra nd l. 
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AflolH:t sker g:i'~llI]('tl! en Aahning i 
l:dklfclmingstrugets Bagr»'g', der sidder 5 

C,m. over Bllnrlen og h,'staar af et ind
lllurl:t Rør af Zink. Lukht. S,jtl! skal 

hindre I;ishll i at und\'ige, Yises i .Fig. a2. 
Enden a af det knæb'ljede }{or stikk«, 

lurl i Aftohsa8 bnin!!r!ll oyel' Endpl] /) 

smttes et Hylster af Tnwdnmt. hYis On:l'

flade er saa stor som mulig. rerl at 
stille Lukket paa skraa kan man for
mindske Vandstanden iCdklmkllingstru!.(et. ri~. :i2. 
I Trugets Bund er der en mecl en Prop Et Afsjlærring<J'yJster. 

lukliet Aabning hvol'igjenuPlll randet fuldstændigt kan af-

V. dem Borne anbrin,ger O!!SlW «]l 

anden Slags Lukke, naar han i. sim' 

Cpm,:ntirng -ril 11a\'e pn gam;ke la\' 
Vandsta.nd paa 5 Cm.: Lnkket har da 

l'orm som et firesidd PrisnlP og er for

synet ll1c·d et I,aag, saa at man altsaa 
kan rense det mh'endigt fra. Traadnættet 

gjores Sila stort som Illuligt. (Fig. a:r). v. d. 

De smaa 'G dklæknin!,,:,aJlramter Rtilles 0ll indpI! i C\'ment
trng'ene (Fig'. 31), 0i:' (lisse tjene til Belw1d(:J'(' for stone Fiske 

og Krebs og til Opfodring' af J"indiHke, 
Salllle!Ja,<iHe! IFig. 34 og 35) modtag p!' rand,·t ilnl)rfor~t. 

og derfra forddes det vid,'n< lllllkring, efter at ('Jl Dnl :3alld 

:Fig, 34. Et Samlebassin. 

v. d. B o r n c; :Fiskeav(eu. 
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og Dynel hal' bundfældet sig i det. I Bunden har det en 
Ventil rVu hvorigjennem Vand og Bundfald kan ~jærnes. Det 
er saa højt, at det ikke engang ved den højeste Vandstand hh 
flyder over, og Udløbsaabningerne ere saaledes anbragte, [It 

(let endog ved den laveste Vandstand nn giver Vand. For 
Resten er det bygget af }Inrsten og Cement., 2,50 JL langt, 
1,25 :\l. bredt og 1,25 li. højt indtil la veste Y andstand . 

F'iltrerappCtratet. }lan burde aldrig indbringe ikke lil~ 

treret Vand i Udklækningstl'ugene, ikke alene paa Grund af 
l'renlighederne, men ogsaa for at udelukke Insektlarver , fordi 

Cl 

j 
----F------rffil---·--'rr-·---

l' 

Fig. 35. Et Samlebas.in med Filtrerapparat. 

disse Dyr ødelægge en ::\længde Æg. I den skotske Udlilæk
niugsanstalt StormQntfield aad Insektlal'ver i en Saison 70,000 
Laxeæg. "Næst Skimmel er Dynd den farligste fjende for 
J:<'iskeæggene. Stundum er en Kilde eller Bæk klar som Kry
stal, og dog kan Vandet lllaaske afsætte Dynd ycd i 8-10 
TI gel' at flyde over det samme Sted. 

Det i J:<'ig. 34 og 35 afbildede Filtrerapparat har v. dem 
Borne brugt flere Aar igjennem, og det har altid s\'aret tH de 

stillede Krav. Vandet gaar først gjennem Filtrene 1\, F'2' F's, 
P.j. og derpaa gjennem det amerikanske Filter Q. 
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er "t I1H'get virksomt Apparat til endog' at 

tilhageholde de mindste 

:lIan Grus saa st"rt som en dobhelt Xod øller endnu 

grOY\'l'e. }'int Grus udfyldes altfor uden at gjfJre ~ynderligt 

i dE't mindste GO større Gavn end grovere. 

Cm. højt paa Trærister G. 
fyldt Hum U, 

Derumler er del' et med Vand 

F 1 staar i Forbindelse' med P:!, 

li/.::esom 1':; med }~ under ere une Afiøbs

aabninger, som kunne aahnes og lukke;; ved Hjælp af Skydere. 

\Yt , W2 • vV, og W4 ere Ventilt;l" Vandet t:iær-
nes. Il er en Ledning for det filtrerede Vand. [~\.lmjndp-

lighed ore Aabningcrne r!iJC lukkede. Vandet løber 

derfor i F 1 af Gruset, 
1'2' løber dormest til F:j for at, 

op i 1't. Ved c løber det ind 

op ({ruset i 

ned deri og atter 

det amerikansk p Filter (2, 
Ir,or Vandet allerede er saa nmt, at kun ring'e Spor af Dynd 

opfanges af Flonelskmrmene, og indeholder Vamlet, som 

Y. dem Borne bruger, en }længde Dynd. 

Grusets Rensning for Dynd sker palt følgende )Iu:ld,,: !\ aal' 

PI skal renses, lukkes Aalmingernr ((, og f, og' :talmes V cn

tilen lV2 , Denne 01' 10-15 Cm, i Omfang og lian loftes 

saa højt, at Vamlet i en :Fart løber fr".. Drrsol1\ Filteret F] 
er tomt, indføres et en stærk Yalldstrnm, som !llber 

hurtigt Gruset og' tager Dyndet med Rig. :Fylder 

<ternd Yandet Filteret paa ny, holder man II lukket saa læng'l', 

indtil Vandet er løhet fra. Dette gjentagos atter og aitnr, indtil 

randet er lnbct 

fimset er aldeles 

og lIlan ypdbliyer hermed saa længe, indtil 

ll\~i]ket opnaaes i nogle faa J\l1nllter. Fa" 

lignenJc ~Iaad(' vil,skes Grnset i F 2 , F 3 og' Pl' Filtn'lw cre 

mur!?!le i Celll!?nl og' ethvert af dem 1,21i Met€'T i Kvadrat. 

]Jet anw!'ikanske Filte?' bruges almindeligt paa dl' aJncri-

kanske , og' anbefaleT sig Ye(l SiJ1lpelhed 

og Virkekraft. Det hu indrettes af Træ- pll('T MUl'yærk 

Hos y, rlem Borne bnstaar det af det 1/2 J\l. brede og dyl1C' , 

murede Q{J, hyis har 5 Cm. hrede Kulisser, 

hyori Flollelskærmcne indskydes, Disse Skærllle hestaC\ af 7 J /2 
Cm. brede l{runmer, der ere [,rrede af 2,5 Cm, tykke Brærlf'r. 
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Flonelstykket lægges omkring Rammens Kant, saa <1t der i 
Kulissen frembringes en tæt Forbindelse. Antallet af de 

Skærm l' , som indsættes, retter sig efter den ::\'Iængde Dynd, 
som indeholdes i Vandet, mell det maa være saa stort, at ethvert 
Spor af Dynd holdes tilbage. Skjærmene ndtages af og til og 

renses, men fol' at der ikke skal komnw D~'nd ind i U d
klækningskasserne ) bliver den sidst" Skærm flyttet saa lidt 
som muligt. 

Ved Indretningen af Skærmene maa man tage Hensyn til, 
at Vandet bag hver Skærm staar lavere, end foran den, og 

man kan for hyer Skærm regne 2-3 Cm. Tab iFaldhøjdo. 
Men det vil kun sjæl(leut være nøelvendigt at bruge flere end 

2··-8 Skærme, dersom Vandet farsi har passeret et Filter 

lUed Grus. 
De i Vandet. indeholdte Insekter gaa for en Del med 

igjennem GrusC't og ~jærnes fra Tid til anden gjrnnem Ven

tilen 1Y4' 
Et lille FiltJ'f:ra:pparat kan indrettes ved Hjrelp af et 

kalifornisk Udklælmillgskar, i det man fylder Soldet med tiut 
Grus eller endnu bodre med Badesvamlle og leder Vandet der

igj"nmHu, før man for"r det ind i l'"dklækningsapparatet. Bens
lliug'en er meget let; man tager Soldet nd og udskyller Dyndot 
af Gruset eller Svampene. 

'VandledningeN fører Vandl't fra J'iltrerapparatot til Ud
klmkningslmsserne. Den bestaar af en 20 Cm. bred og 30 

Cm. dyb Rende af Træ eller lVIurværk i Cemr.nL I dens 
yderste Del anbringes Skodder, hvorigjellnem det Smuds, som 
muligvis kunde ophobe især dersom man fører ikke filtre
ret Vand til de unge .Fiske, let kan udskylles. Henden er 
aldeles vandret og bred overalt. 

Pa:1 et passende Sted gjøl' man Rendens ovre Kant i en 
Strækning af 1 }Ieter omtrent 5 Cm. lavere for at det over
flødige Vand kan løbe over paa et bestemt Sted, hvor (let ikke 

kan volde nogen Skade. Renden dækkes helt til, fordi Mørke 
hindrer SkimlIlcldannels81l, som let sætter sig paa Træ og som 
vilde føre Æggenes farligste Fjende ind i lJdklækningskasst'rne. 

:1<'01' at hindre Skimmel og for at gjøre Træet mere holdbart, 
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OHrRtryg'cr man (1,ot firTe ::\faamder fOrHrl, fur G"dkhclmingstiden 

beg}'lHler, merl Stcnkulstjære, "Oul man har "pspædt lllc,d T('r
pentin, indtil dl'n 1'1' saa t}ncl som rand. BlanJillp'en 
hu rtigt ind, 11aa1' Træet er tørt, og den a 1m inde

ligt i de allll'Tikansh Udklækningsanstalter til OYl'rstry!.!'ning 
af ::\letal og Træ, f(\rdi den dræber Skimmd~yalllll('ns Sp'Jrer 

O;.; nemer im(,cl Jlnst, 0,-\' RaadenskalJ, Det 1.'1' d('rfo1' o!.rsaa 
!li !tigt eftBr slnth't Udklækningst.id Iwert Aar at gj('ntage 

man har Ragt, at BrngiJll al' StPll-

imod ~kil1lmelsya11lpen er en af de 

pall. FiskeaY!ens Olllraade. 

OJi-

l'aa Y;IJHIi('dllill!2'SrHm!('Il er Trællanp!" af S~Jlllil(' 

snm til (iItunr!n, f\,!' at føre Vam]et til Ud-

klmkningstrugene. Dissø Rfmpr ~idrlc ikke ligt' yetl Bun-
lUen i Vandstandens hahu Rlljde, saa at l!,erl[cn (kt i 

Yand"t svæHlH1e Smurls uller elet, SOlll Rynker til Bunds, kan 

komme ind i 
imlul1lres i 
8tikk0~ ind. 

Ril lWTJl C' , Saar RenclPll hE'staar af Cf'IlWntl1lUf, 

randret Linje Zinkrør , j llrill,t' Hnnern(' 

VII. Arbejderne i Fiskeudklækningsanstalten. 
1. Æggene tælles 

ved at manI" dem i i't Kar, som er f,rldt med Van<1. Hertil 
er døt bedst at bruge d, Glasmilal af 250 elli,r 500 Kllbjk

l:pntinwters RumfaJl,,' med SIm la, Indh(\ldi't, 
lmn ,dImses. :\laalot for forskjelligp 

,'Eg af: 

StUl\l LHXC':HJ,.:' •.•• + ••• + , 

Slnaa (k" ." .. ... . 
St(,'re 
~mMl lIli, 

Kali rom isl; Lax ...... . 
Fj e ltl(jrro (l , ....•...... i 
.\meri kHIlS k Orrcil. ... . 
!hl'it (bil,: ... ' ...... . 

188 
108 

" lii 
}JO 

67 
10 

~1':gget.s Tvrermttal 
i ~lm. 
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2. Æggenes og Yngelens Udvikling. 

I det nylig befrugtede Æg a (r'ig. 36) scs Blommen mod 

Kimen; denne udvikles efterhaandell ycd den saakaldte Kloy

ning saal .. des at ]'ostr .. t til sidst kan skjclnes o~' nt 

øjnene ses som IJlorke Pletter i Efter Fclklækning-oll 

har den spæde Pisk (d) en stor }'oster- eller ~ a rlehlæn:. 11 \'oraf 
den næres og derrecl gjpnJlem Standpunktet e uclYiklE'l' t.il 

den lille Fisk r. l'rangeIl til Føde indfinder saa snart 

"NaYleblærpn er fortæret. 

a 

I'it.:t. 36. 

"Nogen Tid efter Befrugtningen miste ",}~ggOJll' dPrcs klare 

Farve og hlive uigjennemsl,imwnde, fordi Posteret voxer og' 

bliver morkere. Kort for Udklækningen er Fosteret helt mørkt; 

men det holder sig i Almindelighed stille, og kun en Gang 

imellem b!'væger det sig stodvis frem og- tilbage. 

Tidcm, som medgaar til Æggenes lTttklækning', er lællgrre 

ellpr kort,ere , eftersom Udklækningsvandl,t pr b\ldere eller 

varmere. 

T Yand, hvis Yarme val' 0° IL udviklede 0rredæg 

indtil øjnene vare synli,ge, i Løbet af 4 1\Iaaupder, Hæltæg 

Lobt,t af 2 1/ 2 }[aancd. T Yand til 2° R. tog 0rredæg' 81 

Dagp, til 4° R. 49 Dag'o, til 6° R. 31 Dag;:, til 8° R. 23 

Dag!', til 10° R 15 Dage. Den fuldstændige Udklækning 

naaes ved 2 il It. i 165 Dage, ved 4 (IR. i 103 Dag'e, nd 
5° R. i 73 Dage, ved 81) j 47 Dage, ved lOU i 32 Dage 

efter Befrugtningell, Tiden fra Udklækningen indtil :Fostpr
lllærells Fors,'inden varer ved 2 o R. i 77 Da.gp, ved 4 o R 

50 Dag(\, vod 81) IL i 30 Dage. 

](urpel1'll ndklækkes ved en Middelvarme af 15 o 1\. 
Løbrt af' 6-7 Dage. Kanulseæf! tage ved en }1iddelrarnie 
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af 12 o It (\mtrellt [1--10 Dag'('. af Skalle. B1'ose1l Og' 

andre Kar]lefiske b1'llgp \'ed en Yanne af 131,~ o H. omtrent 
8-9 DUg-0. 

3. Æggenes Behandling. 

I af 15dktækllingstiden, d. Y. s. ful' Oj nrm, 

endnu kunne skimtes. maa saa l idet som nmlig't 1)('-

røres. fordi de paa den Tid erI: saa , ltt dl' !etlw-
og dø. r,lklækllingskarreno efterses hver Dag, 0i" ri" 
, dpl' ere hll:YlH' hvidE' og uigjennemsig'tige, f]ærnes 

med en Tang. 11\'01' Dag' 0l,skriH;!' man Tallet pau de døde 
Dersom Illan nærmere vil hrtrag'te Æggene eBp\, Fi"kolW, hp
Hytter lllal! hrlst af et Glasrør, 6 :rIm. vidt (Fig. iH). 

Smn fremstillet i (I, lukk,'l' man Rørets elle Ende med Tommel
fingeren, holtier den andel! Enrle af ilet tæt ind til 
eBpr :Fiskene og tager da lllnclBolig 'rommelfillgeren 11"1)1'
red Vamlet hurtigt loLo!' til og forer ellpr Fiokt; ind i 
I~øret. fJeqJaa Inkkor man Ima ny fol' Horr't og hærer det op 
af Vandet :Fig. 37). 

Senere kan man udell Betænkelig'hed flyttfj "Eggene og' 
rense dem for det. Dynd, som lllllligds har afsat paa dem. 
Dette sker bel1st ved Overbrusning fra en Vandkande, !n'ilkN 
er meget gavnligt 1)aade for Æg og for Yngel. Derimod maa 
man i clen Tid, Iosf,prets første 'CdYiklinr; sker, ,aa ridt nllltig' 
ganske uudgaa al Afskylning, fordi den i Almimleligh<:c1 re).!'f'ln,t 

af stone Tab. 

4. Fiskenes Pleje. 

En :JIorgen,t.uncl, 11llar lllan efterse\' opdag'ør Jll;m 
imellem df'lll hist og her et langstrakt tyndt LCL!'PllW, som lig-
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nel' noget en rrræsplint, og man prøver maaske ~nd(lg paa at 
tage det bort med Tangoll. Ved den første Berøring ,iser 
dc·t imidlertid strax, at man har med Bt lenmde Væsen at 
gjOTC', og man opdager, at de første Fiske endelig ere bleYll8 
ndklækkede. Snart følge flere efter, indtil der hyer Dag slip
per en Mængde ud af Æggene, 11 vorllaa der til sidst kun er 
nogle faa Im8l'11olcre tilbage. Varmt Yejrlig', især en ,arm 
Regn, fremmoT i høj Grad l'dklækningen. 

De smaa Ørreder i FOl'stnillg('n stille paa Sid8n eller 
paa Fosterblæn,n og syømlIlC kun sjreldent eller kun et lille 
Stykke ad Gangen. :Jlen snart begynde do at søge et eller andet 
Skjulested, og naar d;:; intiJt kunne finde, gjellullo de under 
hveramlre. Senere hvile de rrldrig hverken om Dagen eller 
X attc>n; de samle i store Hobe, opsøgr~ de mørkest" Hjor
nol' i Truget (\g ll1lY8 altid travlt Illed at skjnle sig llaa bedste 
:llaade. De bore af rrl :iIa.gt HOYf~llet ned i Gruset og' i enh\"t:>r 
lille Aabning, hH'!' Jllan ikke sknlde mene, de kunde slippe 
ind, og hvorfm de tit heller ikke paany kunno slippe ud. 
:lian bør dorfor ogsaa tilstoppe ethvert Hul og enhvt'T Itcmc 
i l'rIhlækningskassorne; ('!lers Yilde de død" Piske fordærYH 
Vam1et og fremkalde en farlig Smitsot. Det er ikke syn-
derligt mærkeligt, at dø saa g.iærne dIe gjemmo , thi i 
deres hjælpeløse Tilstand som Unger kan kun pt godt Gjt'umw
stE'd værne dem imod cleres talrig'e Pjeurlcr i (let frie Yand. 
l Forstnillgcll ero de Farer, som truo dem i t'dklælmings
kasserne, kun faa og indskrænke mest til d("ll nævnte Fare 
for Kyæ1nillg. Denne Cl' langt mindre, naar der ikke er Gr11" 
i l'dkluckningstrnget. 

:>aar lIen halve Tid er til Ende, inaen Fusterblmrell er for
tæret, indHnde nye Fltrer sig'. Fiskene ere nemlig aa opsatte 
vaa at gm~ imod eller med i'ltrømmen, de opdage enhrer nok 
~aa lille Aabnillg, hvorigjennmn YU.lIdet lober inrI eJler ud, og 
smutte i1<jellllpm, selY paa Steder, hyor man ikkl:' venter deL 
TnsendH af Fiske kllnnc paa denne )1aade Ilmhige gjel1nem 
0n Aalming, hVQrigjennem Vandet kun drypper j enkelte D1":1a
lw1", DNfor maa man ogsaa paa 'len Tid dohhelt omhyggelig 
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.. aage oyer Tnwllmehet red Afløbet og stundum sært,. F<tnge
kasser under Afll,lwt. 

Dersom ]<'isk"ne. h,'ad der tit skel', i denne Tid si1mlt' 
sig' paa visse Stedp!, og' i kb: knrllll' (ll'in'B ,Iorfra, 1mn lIlilil 

rlnn b,'rt ved lmn fra en nogenlunde Hujde at Jack Glits 
Vand fa lcle nerl i o"or dem. 

pro, medens FiskpIle endnu have del'p;,; KayJe-
blære. forboldsyjs :\ogle Piske [lø, i [let (le- ul1klæk-

pait Grnnd af en vandfyldt Opsyullllning 
Navleblæren. Drn sidste har \'. d. Borne 

lægt "ed at sætte Fislu'lle i ,tærkt strømmende Vand, h HH de 

Fig, :)8. Tragt.appa,;:at uden Sold 

lIlalItte kæmpe in[<"l Stmmlllen. Hert,il egner SU!' især t't 

Tragt~lppar,tt udell Scd(l, mm med Oll stær.kt roterende :->trlJUl 
(.Fig. ;~8). 

JIi,~d(f)lndsll' erc temmelig; almindelige. 
mc(l 2 Hall'!", 2 Hoyet1el', 3 øjne eller med 

:Han finder .Fiske 
ellor i Skruc-

linje bug'tede Kroppe. Di8se Fiske (lø g-jærno, før N'aylebla~ren 
ør op brugt. 

Dt'll af[lo\1(', sknl'llSindige Fiskpkync1ig'(', Engelsk-
mandrn Pntnk BucklaHcl har Det Sanse-

Fisk øjet, som den brugeT t.il at 
dens Det. 81' derfor ved UdJdmknillg'en (kt 

llU'st udviklede Parti af KruPI1@ dens (me~t.e 
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5. Æggenes Fjender. 

1. Sk inlm e ls r IUllp c ere farlii-!'C' og Yille Yisselig 
dem. Det brdste drmbe alle dersom Juan ikke kan 

_Forebyggelsesmiddel bestaar deri, at man om Sommeren O\'e1'

stryger alt 'rracn-ærk, naaI r1et er tørt, med en tynd Blanding 

af Stellkulstjmrc og Terpentin og paa ny gjentager deune Be
}mudling efter ('ndt Udklækning. EndYiderc maa ajle døde J-~i! 

ellor Fiske hurtigst muligt ~jærne". Danner der sig Skimmel 
11aa endnu fris\,Q Æg, kan man kOllnne dem i on Saltoplos-

l Salt til 1 I,iter Vand), og' lader 
dem være lieri 1ii--20 Jlfinuter: SaJtet. dn:eber Syampeu og 
skader aldeles ikkE> "'Eggene. Dette derfor ligesaa 
tit, Skimmelen fremkommer lH1a Et andet Middel er 
at udelukke Lyset lwlt fra Vandledning' ae:' lJdklælmingskasser. 

2. Dyndafiætningcn, der efter dens Bes\mffenhed kan 
Ya'rf: merl' l~l1er mindre farlig', fjærner man v('d et g'odt Filtrr. 
Saa snart l'iskenes øju" kunne ses i blirer D,rndt't 
ofhm:: afskyllet H~(l Brusning fra en Vandkande. 

3. Af D?Jf rf især Valldspidsllluson en grum Ri1Yel'. 
Den tager baade og Smaafiske og er ikke let. at oH'rraske. 

Det bedste Middel imod den er et godt aflukket Udklæknillgs
hus og desuden lukkede Udklækningskassel'. Aflolwt fm Huset 
mal), "ære afspærret red E't Gitterværk. Slippe disse 
Dyr alligcyel ind i Huset, fanger man dem bedst i l\lnsefælder, 

hrori der H lagt l i'iskeæg. 

VIII. Æggenes Forsendelse. 

1. Æggenes Ømta.alighed 

cr nalmindelig uens under de forskjellige UdYiklingstrin og af-
af dl' i Indre foregaaende forrallltlinger. 

}'iskeæggl't wlgjøres af to Dele, 2Eggehindeu og BloIllmen; den 
sidste sammensættes atter af Kimen og af Ijarklaget, hvori 
B!ollJllwyædsken er ind8s1uU<3t. Saa længe Æggene OJll

gime af Bngvædskcll, der ('r slimet og har alkaliske Egenska
ber, ere de blødr og Æggehinden slap, Saa snart de derimod 
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komme ud i Yandet , ud~pæJld0S de, btiH' 8tær!\t Imd\("(jp 

langt mere VandpL som illd~\1ges af 
,.la nn(,1' imellem "Eggtehinden og Blommen p.( {\!.; er Iws 
}Ætxetiskeægf!'et omtrent af hele jEg,Q'ets .Hnmin(lh.,ld. Op

Barklaget hE't ind til 
senr;re drrfra n~d drt inrltl'ællgto Vand, (],'r

l'aa \Ced onhYCl' Drejning' af saa at Kinwn kOllllller lil 
at OHIJ"st, medi>llS all!] Fe,ltkugler uden aJ fora lIdre ([ncs 

relatiyo Stilling' med den. Blomll1('yæds!\pll løber samlllC'J], 

;;na snart drn h'mmel" i Bemring med Va,na, h"ilkot skf'l' r,'d 
den Forstyrrelsp af Barl\laget, som adskiller den fra 
Yamlet, men 0mtaalighed oH,rfor lllekillll~k 1'aav1l'k-

ning' f,J' ikke den samme Hnder hele Udklælming~t1d\'11. Om-
ere i den 'I'id, (la Barkhg,et netop er pfta elet 

Pnnkt at sImlle Olllsluttes af den sig- uil"iklende Killlhindp, J 
denne l 'jd pr dell endnu frihlenlll Del af Barklaget SJlil;mlt og 
1ani't snlgere eml de allen'de olJlsluttl'd!' Omgiwlser. Eft!']" at 
df>lllH' Indeslutning' 1'1" f:ordig', fanr HttN ~torn' }I"r!
stands kraft , 

2. Æggenes Forsendelse, 

Illan kan f('r;,;pl1(lE' fi~k()æg. nf den Cr!Yil,;lil1Q', ~Lll1l 

han: nanpt. DN er lette~t ar f"rsend,' 

saa "idt mlklækhde, at l'iRkcllS øjne ses 
3';if" Frn's(.mld"w, r, [lem Borup h,rl" 

(,n Rækk" med n~·li;.;,t, bd'nl!.!'-

ForsemleIse, og ban har n1\n('t til tid at d('l] 
sker let nok, dersom ('l1dnll ikko lutH' suget fnlde 
af Vand, og san hellg'(s Barklaget endHu ikke er\wnl'gdi~·t 

inde i Imidlertid har han endnu ildn) Kjen<ls-
gjprningel" til Berlømmel,w af. hor Yidt Bdl'l1gtlling 

saa }'a\d rar 

11(-

fifaa en rtwd of' dl( 

"troer i ('J/. ,,"io)'/"(' Hol! [mel!O)l tUf/fiflf, Wll"l/,,/"rd fyndt T,u', 
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SOIlI i en Pm/fl. Del'!!(esl /; (riskI, 
FI/!:n lort Jf08, Ton'clI/os, i en Blikkasse, og denne pakk,!s 

atter, omgiH!t af .lIIo~ og Isstumper, i en større Kasse . 
. Enrlnu er det imidlc'rtid ikke afgjort, i 1m)]' Tid 

1,0), i Vand for at de skulle yære let forsen(\()-

lige o~' tillige fuldstændigt 
}3aiHI nwddelrr cn 

Fishns der fortjener Otntal8. 

Shad-

Dr. William Daniel i SanulIlah udtømte en JIængrlp 

'Jg JIælkl' af Slwd-Yiske paa Tnøkpapir. lod dem til (\]J \'18 
Grad blin' t01TI' 11110r moget nænIos iHe!, og sendte dem med 

Postl'n til eu Jland, som saHe dem i rt lille Tilløb til Etrnmh

I'lPllen, der løber ud i Alabama, som j.) har sit l\llob i den 
Jlll'jikanske Bugt og som il,h indeholdt Shad. Æggene bleye 

iagttagne, men forsyandt nogen Tid efter, saa at 

df'r \~;U Grund til at mene. at de vare nrlklækkede og at 1'n-

1;,'I"ll ha.rde ~jærnet Skjunt hidtil, som næmt, Shad-.Fiske 

nre flIdeles i den lllt'jikanskeBugL 1852 

\erl AlalJilIllil første Gang at disse 'Fiske, og siden 1858 lal' 

Fangsten Slliut stone. snart mindre. Dersom nu denne Op

træden af Shad ikke skyldes andre , mindes lllan 

II I'ilkaarlig i dette THfælile om (Ion jæmlig paastaaedr L il-
bredehC' afFi~keæg ved 

ere hlerno 

hare mættet me!l Vand, ere de 

t1Bltafllige, og' Forsendelsen i større Afsti1l\de er vanskelig. Vl,d 
I'mhYl!'gelig Indpakning mener t~anckler, at d.f't lader 

~:j()re i indtil 6 Dage. I Følge hans Iagttagelser hEle J';g

"enG i de tre Dage efter Befrugtningon llleget saa at, 

VmgtforøgelsPll i 70 Timer l'r ,) pet.. Dersom man 
den Tid, ]lt"'" l1\'ilken 

man yed Yejning i dt' fOl'ste Dag'e 
eller ikkf., 

l (let beyæg'elige 'Cdldækningsappamt kall man naturligvis 

til pnhYel' 'rid fra Stort til andt't. 

Forsen/lel.,c!/. af tt'8te1'holdif/e 
dCf",n:l de have (Ion rette Alder. 

kan sl,e meget let, 

sknlle nere 
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lUen Cdklæknin,Q"eIl lllaa ikke være fo]' lHl'], 

fordi .Eggehinuell da el' fo]' sva,g wr jet ~'aar i Stykker paa 

Yej(\ll. V"rlUell lUaa ikke nere synderlig end O () R" 

Di!: der skulle hlødt, lIlaa paa ingen yraadl' hlive 

stidrosne, 31an indpakker ~Egg'elle imellem 1'fJlTC1Il1)S 18]lha~'

l1lUUI, nlimi,t Vat eller langlwaret Underfor: SIJ1:·'-'PIJIlt/, som 

jænllig' , bUHle a1ddes ikke iJ n r ,fJ (; 8 , fordi dot ta,,"r 

for stærk Varme. naa)' det er friskt. Alpue derved en, flerc' 
Sendinger af fra A merika komne i fordærvet Tilstand til 

EHopa. Torvemosset lIflgen Tid forud i et Kar HH'd 

Vand, yaskes, r0nses fol' alle fl'emuwdo 
Jl~lUner og trykk(,s før Bl'llgen 8aa stærkt, at der ikh længer 

løber Valid fra det. }ian bringer }I()sset i N æl'heden af 
g'cne for at forsyne disse mod Ilt. Flilllet Vat er et ypperligt 

eg sikkert Indpakningsæmne. imellem tyndt Tøj 

f. Ex. Gardintøj, før a.t man hurtigt skal kUllne ~jæl'lle dem fra Ind

pakning'on. Man bruger for Resten nu mege.t tynde, omtrent 

Cm. tykke Trærammer , overtruknG llled tyndt Tøj: dt'l'l'ed 

kan man hClh'c Æggene fast og /:jive dem et godt 
Po ~yI(fthel' bragte første Gang af den kalifornisJ;t' Lux i 

Behold til Tyskland. hvilket tidligel'o altid var lllislykkedl'R. 
Hans Indpakning' var følgende: :Eggene laa l)aa '}'r'Cl'i11111nOr 

med t.nHlt Bomuldstøj og uden at være dækhde til. Hammerne 
ntre stillede over hverandre i en Kiste, der bilyde en Dør fortil; 

oyor Rammen er der et Isru111. hvorfra det afsllH:\t.ellde VaurI 
drinI ned 0"1"01' ~Eggene. Paa Opfordring af 1'. Bchr-Sehm.olllo1l', 

Prresidenten fol' den .Fiskeriforening', hlev i Vinteren 

1880/S1 Æg af den amerikanske Jlaræne (vYhite fi~h) ~elldtp til 
'l'yskland, hyor de ankom mild ring(, Tab. De laa IJilfl 'l'ræ
rammt'l', som stod i en Blikkasse, der val' helt opfyldt af dem. 

Rammerne "are fastholdte v<:d indskudte Trælist,>r ng kunde 

ikke forskydes. Blikkassen var s;laledes lukket nled l't 

at intet Vand kunde trænge ind i den, og- den stnd i PTI større 
Trækasse. Imellem de to Kasser var der Is. Da Æg

gene kom til Bl'emerbafell, klæbede de lidt til Tøjet, og do 

neure havde lidt Skimmel, men Tabet var ikke stort. 
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Eckanlt-Liibbilwhen har llled stort lJdbytte lagt Sne 

inwllem Rammerne, lUen Sneen maa ikke WBre koldere end 

O () R., fordi Æggone ellers fryse. 11'ig af Fjældørred har man 
flere Gange sendt til X ordamerika uden synderligt Tab, '.lg 
disse J~g vare pakkede i Sne. 

Fig.39. j,;ll aabllet Dobbeltramme. 

Fig. 40, 
En næslen luldiet llohbeltramme. 

Dobbeltmmm.en er meget hen

sigtssvarende. Den kan aabnes 

eg lukkes og er indn~ndig beklædt 

med tyndt uldent Taj (Fig. 39 

og 40) . 
.2EmJcnC8 Udpakning sker, i det man først yed Hjælp af 

et Termometer overtyder om (len i Kassen herskende Varme. 

Er denne meget eller lavere end O u .R.) saa ere Æg-

gene sandsynligvis ødelagte. E(tl;rhawulcn bringer man Kas

sens Indhold til at faa samme Varmegrad, som det Vand har, 
der skal optage i det man gyder lidt Vand til. Der

paa lægger man Æggene i en lille Skaal, f.imrner de dode 

og overfører derpaa de friske til Udklækningskasserne. 

IX. Forsendelsen af levende Fiske. 

Da .Fiskene a,1llde i ValId og· dpn deri vfOrende, 

ikke kemisk bundne Luft, bestaar Kunsten wd TTans]loIten af 

dem væsentlig i stadig at kunne forsyne Vandet, hyori de for

sendes, med den nødvendige l,uftmmngde. Undersøgelser ove]' 

Fiskenes Stofskifte vise, at Betingelserne for deres Aandedræt 

ved bøjerE' Varme blive llgunstigere, fordi Vandets Absorptiol1s
emo aftager ved forhojrt Varme, medens ~amtidig Irisken€' for-
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bruge mere Ilt. Stofskiftet (~r desuden i Porhold til Vægten 

langt større hos smaa Dyr end hos større. 

Da Vandet vell næsten enhver Fangst. af Fiske ],OlJllllO!' i 
Beyægelse og bliver uklart, saa at Dyrelw faa men' "Iler 
mindre af lTrenlighed ind paa, GjæJlerne, Illaa disse atter renses. 

Dette sker pau den simpleste Maade ved at holde }·lskl'·nc en 

Times Tid i rent og strømmende Vand. Tramportcn lykkes 

uden nog'plI som helst Indretning for at t.ilføre Luft og udell 

I,edsagelse, dersom kun Transportkarret (Blikkasse eller Træka.r) 

indeholder Valid nok. Yandmængden kan lllan dter 

Tmns1Jortens Varighed og Fiskens V ægt, i det sidstllænlte 

multiplieeres Illed T,111ene i døn nedenstaaeude Tabel, hrorwd 

Vandets Væftt bestemmes. 
,'ære 10 o IL; jo layere, jo 
Foraaret eller Efwraaret. 

Vandets Varme Illaa i det 

bedre. Transporten sker altid om 

'Vandets 'Vrag t 8førrf! nul Kroppens /'01' en Trrms/HJI'f af 
Timer: 

10 

1. Orre;l: toa ars ...... 15 
2. Lax: toaars ....... , . 18 
3. HæIt: toaars ... . .. 20 
4. Karpe: treaars ...... ri 

I Amerika transporterer man.FiskeYllg'rloll i Tinkamler, 

der til 1000 Fiske rulllme 80 Liter og til ilOOO FiBke aoo 
Liter. Yngel med J;'osterblmre trænger til mindre Yand end 

urlYiklede J;'iske, og man kan, naal' Vandet er iskoldt, trans
llort,'re 1000 saadaullr J;'i"ko i 4 I,iter 

Vand, medens det llled det salllllle Vand 
er yoyoligt at flytte i det 200 

tre 1Iaalledel' gamle Fiske. J o koldero 

Vandet er, des belh'e lykkes Trans
porten; derfor bor lllan ogsaa i varmt 

Vejr, og llUUl' Vejen cr lang, afkøle 

Vandet med Is. Under Tran~porten 

skal man ikke skifte V"ndet., mou hver 

halve Time yed Hjælp "f en Puster Flg. 41. Eu Transportkande, 



80 

pumt)(' rigelig Luft lled i Yandel. De uuge' :Fiske kunne ikke 

taale et pludseligt Skifte af Varmen, og det rr farligere fol' 

dmn, l1aar de pludselig slillPC ud i varmere Yand, end i kol

d()re. Eckardt-LHbhinchen forsender Fiskeyngel uden I,edsagelse 

paa følg'ende Maade: En Blikkande (Fig. 41 J sta,tr i en saa 

vid Kurv, at der omkring den er et 8 Cm. stort Rum og at 

Kurven naar op til Kandens Hals. I Kurven Cl' der først Ind

llakllingspapir og dernæst tørt 110B blandet Illed Isstnmper. 

Kanden (yldes forst, naar Trausportl'n skal hegYlHk, og derpa,a 

indsættes Fiskene strax, for at Yandet ikke senere skil] være 

for koldt. 

Fig. 42. Schuaters Transportkar. 

Det Transportkar , som Sclwster i Freiburg bruger tit 
mindre Salmonider og spæd Fiskeyngel, ,,1' en oval Btikkande 

(Fig. 42), 60 Cm. lang, 40 Cm. hred og 50 Cm. hoj, der 
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hænger i ('Il 'rræntlllIne yed en stærk }<]odor. Paa Kanelen er 

der en lille Luftpumpe, ved hl'is Hjælp der kan pres,se~ Luft 

ind gjenncm et i Bunden værende llled Huller forsynet Ror. 

Trallflportkallden hænger i et Blikkar , hl'01'1 find"s Is til Af

køling; dpn Cl' beUedt. merl Vat eller tykt Tøj. Der "I' tilli!1'p 
Is i Blikkandens Dohbeltl,mg. 

Schusters større Trallspurtkar af Tne, der udmærke i:lig' 

yed deres lldt,e Ydre og hensigtssvarende Indf(\tning', haye lige

ledC's Indretninger til LnftJornyelse og til Afkøling nd Hjælp 

af k 
Efter andre Principnr har Dr. Herme.'! indrettet et Trans

pnrtkar, hvori han med ,tort Held har ført Fiske i Løbd af 3 

flere Dage til Berlins Akrariul1l. Ved Siden af det ogentlige Trans

portkar er der ,ti1l0t :! Kar, det ene over elet anr]f't, af hyilln' 

det nedre o11tager det fl'i1 TnmSI)Ortkarret afløhende Vand, 

Xaar V11udet er løbet ud Rf det øvre Kar, lwilket slwr i 2---3 

Timer, det ved Hjælp af ell HaaudpRlIlpe J.laa. ny 
fra den nedre Behohler for atter at bOel'ynde sit Kredsløb. Det 

}lør, der fører Vandet ind i TranspOlikarret, Cl' forsynet Illed 

en Luftpumpe, 8a11 at der uafbrudt tilføreR Luft. Vandet kom

mer irrel ved 'rmnsportkarrets Bund, og tværs over for løber 

det atter ud. De tre Kar rumme 40 Ctr. Vand 012; en 

hel .Jærnb11nevogn; de kunne indeholde en Mængde .Fisl,c, 
111ftfornyel~en kan ogslta 

ske paa df'll :\Iaade, at Trans

J10rtkarret ikke helt fylde, merl 
Vand, saa at dette ved Bevæ-

paa Rejsen kommer i 
Bølg8bevægelse og derved 1))'in

ges i nøje Forbindelse med J"uf

ten. DettE' oImaas bl'.(ist. ved 
det keg'ltldannedr Transportkar 

a 

P , 43' I };"\i~'. 4;.1 Det, kcg'lcdanJlede Trausportkar. 
(lg. j. I J<tap'et, kan JllilIl . . 

anhringe Is og ved a er d('r ot Ror, hvorigjonnf'Ul kan ind

pumpes Luft. 

Til COl'egollyngel 
bedst,,! fordi .Fiskene 

v. d. BOtH Ji'iskeavlen. 

er df't cylindriske 'rransport.kar det 

holde til Vandskorpen og fordi 

6 
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Karret maa være helt fyldt med Vand for at hindre dets 
Skvulpen, thi denne vilde snart dræbe de spæde Fiske. Laaget 
er det samme som ved det kegledannede Kar, men det om
gives med tyndt Tøj, for at Fiskene ikke skulle gaa op imellem 
Hullerne i det. Et af Eckardts Transportkar kan rumme 10000 
Stkr. af Coregonyngel, eller fra September til Maj c. 200 og 
i Juni, ,Tuli og Avgust 100 Stkr. etaars , dersom Fi
skene slmIle forsendes uden 

X. Fiskenes Fodring. 

1. Laxefiskenes Fedning. 

I Almindelighed har Fiskeavleren løst sin Opgaye , Raa 
snart Yngelen begynder at æde, i det den da bliver udsat i 
Søer og andre Vande. Men ved mange Udklækningsanstalter 
holder man unge Fiske tilbage for at opfodre dem til madnyttig 
Størrelse. Hertil ere følgende Fiske især tjenlige: enopæisl, 
og amerikansk Ørred, l<'jeldørred og Bastarder af disse Fiske 
indbyrdes og med Laxen. liaaske kan man ogsaa bruge den 
kaliforniske Lax. Alle Fiskeavlere ere enige deri, at Fjeld
ørreden er den bedste Damfisk , fordi den voxer hurtigt og er 
meget fredsommelig; den amerikanske udmærker ved sin 
overordentlige V æxt; og endelig roses Bastarden af Ørred og 
Fjeldørred. 

Til Fedning 'af Laxefiske kræves ubetinget: 
En stor Mængde Ki.ldevand, jo mere, des bedre. Dersom 

Vandet om Sommeren bliver over 14 o R., er det ude med 
Fjeldørrederne, og det er ikke muligt at fodre Ørredernf', 
dersom Vandet bliver varmere end 16 o R. Desuden stiger 
under den stærke Varme i Vandet Faren for, at der skal op
staa Farsot imellem do mange i et snævert Rum vænmde Fiske. 
Bliyer Vandet derimod om Vinteren koldere end 2 () R., blive 
Fiskene dvaske og æde lidet. Jo mere Vand man kan have, 
des bedre er det især for Ørreder, som gjærne leve i stærk 
Strøm. Dersom det var skulde man efter Behag knnne 
føre baade Kilde- og Bækvand gjennem Udklækningsanstalten. 
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)Ian maa altid kunne skaffe en ylængde billigt Fodor, 

især }<'iske eller Kjød. 

Endelig maa lllall hurtigt kunne sælge de opfodr8(le PiskE'. 

Mangler en af disse Betingeiser , bør man paa ingen 
ylaade indlade sig paa dette }'oretagend8. 

BcllOldenze. Por at kunne fodre saa ensartet som muligt, 

bør man holde Fiskene i et saa lille Rum som llluligt ng' ::tor

tere d8lll efter Støneisen ; E'ndog af hver Aa,rgang bør man 
holde de større :Fiske for Strømmen indretter num 8a,l 

rask, at :Fiskene gjøre Front imod den uden at trykkes imod 

Hitteret, som laves af Traadnæt og har følgende Finhed: 

til Ørredyngel ............. 70 Traade pro 0,1 il'I. 
til et halvt Aar gamle Fiske. 40 0,1 
til aars gamle J;'iske .. . . . . .. 16 0,1 ---
til ældre Ørreder . . . . . . . . .. 8 0,1 
1 de forstr 1101drr man Yngelen kaliforniske Trug 

eller i andre Apparater. Deret'ter kan man større Kar, og 

i det andet Aar gjøl' man Beholderne 3··-4 11. lunge ,1M .. 
brede og M, dybe, Til }'iske paa et halvt Pund tager ilian 

Beholderne 1 )I. dylJe, og til Fi.ske paa et Pund og derover 

gjøl' man dem 1,3 )1. dybe. Til Rtørre 0rrnder 

derne 1-2 :frI. brede. 

Behol-

Alle Beholdere mnres i Cement, og Bunden gives for hypr 
Meter omtrent 2 Cm .. Pald, Traaclnættet, bør være stort, 

saa at Oyersvønming ikke kan finde Sted. Beholderne maa 

desuden han; Laag, maa kunne tønnnes helt og om muligt 

bør man hæve dem indtil Brysthøjde op over Jordbunden . 

. l (\ li vligOl'e Vandskiftet udføres, des bedre; desuden lllaa helst 

Vandet, om det er ml1ligt, kunIIe falde lied i BellOlderen fra en 
vis Højde. Det Cl' langt sikrere ikke at holde Fisl,ene i Damme, 

men i smaa Beholdere, furdi en talrig Skal'\; af forskjellige 

Fjender altid smutte ind i Dammene, der Yille knnne holdøs borte 

fra Iieholderne. lUen yc(l et begrænset ~I'illøb af Vawl eller 

ved ~tlJrrfJ Opvarmning ere Dammene altid mere silre, fordi der 

j dem er langt mindre Fare for Sygdom imellolU Fiskene. 
Podringen. Levende Fodp til Yngelen er i den første 

Tid at foretrække, Kan man i.Hr skafl'fJ den, ta.ger man i 

6* 
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Almindeliglied Kalvc- eller Faarehjærne eller hvid. blød Ost 

eller en Blanding af 2 Dele Leyer og l Del Ost eller haard

kogt Æggeblomme. I,overe!l udgnides paa et Rivejærn og æltes 

da med en Rpatel sammen med Ost paa samme )1aade, som 

Malere tvære deres :I:'ar.,or ind i hwrandre. 

opspædes alt Fodrr saa meget med Vand, at 
af det skilles helt ad. 

I 'Førstningen 

de enkelte Dele 

Det cr vanskøligt at fodre .Fiskene altfor stærkt. deri:loUl 

der kun ikke bliver lig"gende altformeget ubrugt roder i 
Truget, hvilket vilde !UHlføre, at VandAt bier fordu:l'\'rt. 

Fiskenes Fordojelsesevne er nemlig forbarsende stor, og de 

roxe vidunderligt hurtigt ved. at faa Foder, saa at de 

i den Retning overgaa de fleste andre Dyr. Derimod hænder 

det ikke sjælcicnt, at Piskene bljye kvalte rorl at slug'e altfor 

store Stykker. 

Efter nog"le Forlal) maa man tage Fiskene ud af 

Udklækningskarrene og sætte dt>llI i Beholderne. 

Snart efter at lllan har begyndt at fodre, dele Fiskeut' 

sig i to Flokke: de stølTe og stærkere holde sig hojt i Vandet 

ved Tillobt't, medens de smaa og svagt' holdt' nær Afiøbt't. 

DellneAdskillelse varer hele Sommeren OlJl, og Cligheden i Størrelse 

bliver eftprhaamlen Raa større. jo ældre .Fiskene blive, fordi 

de stærkeste naturligvis altid faa Løvens Del af Byttet. For at 

formindske rølgen af denne Ulighed bOl' lllan helst, strax skill ... 

de to flokke fra hinanden og derved unddrag"e de svagere 

Fiske for de stærkeres Tyranni. Det er ubetinget nødyendigt at 

iagttage don allerstørste Renlighed og daglig en eller to Gange at 

fjærne alt Affald fra Fodringen og anden lJrcnlighed, som kan hayo 

samlet sig j Beholderne, da der ellers let Ollstaar Epidemier. Sker 

dette alligevel, skal det efter amerikanske };'islmavleres J\Iening 

hurtigst og sikrest Hjælp at komme mørk .:.\luldjord i Beholderen, 

i det man tager J orden umiddelbart under on god Græstørv. 

:J'luldjorden har nemlig den Eme i høj Grad at kunne absor

bere raadne Æmller, og det gjør ikke det mindste til Sagen, 

a.t Vandet bliver helt uklart og .at J orden ligger tykt paa 

BUl1(lcll. Det er og8aa. meget heldigt at lægge hele Stykker 

Grønsvær i Vandet og at faa det. til at voxe i det; det forfrisker 
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nemlig Vn,ndet 0t: skatTer ('nelda Fode til :FiskollO. .fonjolls Ind
virkning l,aa Fiskene ('l' sandelig mærkelig', og det ('l' lwdst 
nt g:jentage Operationen saa tit. som F'iskeneR UdsPolHle viser, 
aJ de ikke lmve det rigtigt godt.. En ligm>nå" Iat:ttag\d~l' bUl 
man for RtlRten yed Bækkene, hvor (k11 efter Hegn frem
kaldte Fklarhpd i Vanuf't er J"jskene sall gavnlig, fil de efter 
dl'n ere langt Tlmntt'pre end efter lant: Tørkl'. 

l den første Tid er eIl halv Kop fyldt med Flldf'1' til
stl'mkk eli g' til 100,000 Ørreder. Til 100(1 to Aar l"i"kr' 
bruges hveT Dag 3 Pund Kjud, til 1000 hp Aar gamle Fiskp 
bruges 5 Pund. IJlvingston Stone regner For!erIlUPllgdmli et 

All)' til af den h'Yf'nde Vægt og !ll'. Dag til 
af Fi~ken5! h'Yende Vægt, og han garn ud fra, at G Pund Kjød
foder fremhring-er l Pund l"iRkekjød. 

J(ul1nibalis1J/e'f/ er en meget frygtet Fjende af Ør]'('davlereu. 
'Saar Sulten driver den, æder nemliQ' enhH~r større Ørred mindre 
Ørreder, (\12' llaal' en ØTred først har smagt l"iskoli,jod, tager 
drn ikke let Ima ny andet f'oder. Derved kunne enkE'lte Ør
reder blivE' meget farlige for deres Sødskende. De IJ!iye o!!en-
sindige 
andrE'. 

og lumsko, leve em:omt og ere stridhare imod alle 
Opdager mall ('II saadan Ørred, g:jor man drrfor bedst 

i stnn at rlræIJe den, thi den ,,]' uforhederlig- og lalli-t't 
større Fortræd, end den selv ('r nerd. )1on dersom man O!ll

h~'gge1igt Borterrr Fiskene efter derE's St0Irrels(', er Faren 
fol' Kannibalismr ikke synderlig' stor. 

En anden Pare opstaar af (len Vanr hos unge Pis1i:e, 
at de na!lpe Stykker ud af hverandres Haler og- FinIler. Uige
ligt f'oder og I'Iads er det lwdsfe ~Eddel herimod. 

F'or Resten "ænner Ørreden sig snart, saa meget til et 
bestemt Poder, at Jen siden nager alt andet. Saaledos tage 
de til Kjødfoder vænnede Fiske, naar de altid faa nok dpmt', 
tit ikke engang Insekter, som ellers ndg'jøre den's l1edsto Eød0, 
hvorimod Vildørreder i den første 'Tid ikke æde Kjød. 

2, Laxefiskenes Føde 

udgjøres mest af dyriske Æmner. 
De smaa Vanddyr, hvoraf .Fiskene teve det fri, ore uden 
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Tvivl den mest passende Føde, især i den tidligste Tid. Disse 
Dyr ere mest forskjollige Arter af C,1Ipris, Cyclops og Daphnia,: 
endvidere Yand-Bænkebideren aquaticus), som er al
mindelig i alle stillestaaende Vande, og den almindelige Fersk
vands-Tangloppe pulex), som level' i alle Kildeyæld 
og Bække. Lig'eledes lldgjøre }Iyglarver et yppt'rligt :Fodel'. 

:&Ian samler de smaa Krebsdyr og JJfYfJla1'1wl"IU wd 
Hjælp af Kætsere af fint Tøj) i det ma,n fisker efter dem i 
Vandhuller og Moser. Efter Haacks Udsagn skulle 3 Børn 

. kunne skaffo nok af denne Slags Føde til 50-60,000 Stkr. 

Ørn'dynge!. 
Sprok, Larver af Vaarflner, leve i Boliger, som de sam

menkitte af Smaasten. Træstumper, Blade o. il V.; de pre 
ypperlige til Føde for 0rredYllgel, efter at de ere ud af 
deres Boliger. 

Levende Fiske, dels som Yngel for smaa Laxefiske og 
dels som større for ældre :Fiske, ere gode til Fodring. 
:&Ian bruger i Almindt>lighed forskjellige Karpefiske. 

]}Iyreæg kunne ogsaa blllges. 
Fiskeæg faa('8 stundnm i Mænftde, og de ædes gjærne af 

Salmoniderue. Nogle bruge dem endog, efter at de først en, 
blevne kogte. 

Regnorme afgive et meget nærende og sikkert J;'oder, og dr 
kunne let skaffes til Veje i større :Jlængder. Efter enhver 
eller naar det er dugget, kan man OlU Aftenen yed Lygteskin 
samle i Have og lHark :fthsser af Regnorme paa Steder. 
Man kan ogsaa avle dem ved at blande Havejord med Blade, 
Hakkelse o. s. Y. og Blandingen paa et skyggefuldt, 
noget fugtigt Sted. man kan gjemme dem længe i Kasser 
med ffluldjord. Ved 'G dklækningsanstalten i Viborg har man længe 
brugt Regnorme til Foder forØrredf'rne, og Grev:&Ioltke til Nørager 
paa Sjælland har hovedsagelig fodret Ørrederne i de af ham 
anlagte tre Damme med Regnorme: Fiskene blive i tre Aar 
et Pal' Pund tunge og af fortrinlig Beskaffenhed. 

]}[adikcl' skaffer man sig ved om Sommeren at lægge Kjor! 
eller et dødt Dyr en Kasse llled Traadnæt i Bunden og med 
Laag. Fluer da deres Æg' paa det raadnende Kjød, og 
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de deri udviklede Madiker falde til sidst gjennem Tmadnættet 
ned i Vandet, over hvilket Kassen er stillet eller ophængt. 

Huldullse?' afgive godt Yoder fol' lidt større Ørreder. For 
at skaffe sig en :Mængde af dem, kan man om J:'oraaret samIe 
en Del Frøleg , der l,an udklækkes i Udklækningsapparatet. 
Saa snart Haletudserne me udklækkede, sætter man dem i 
Ørreddammene', 

Prøer ædes ogsaa gjærnø af Ørrederne, og ligeledes knuste 

Havesnegle . 
Oldenborrer tages ogsaa af de større Ørreder, og Illan 

skal ogsaa kunne dræbe dem og gjemme dem i flere Maaneder, 

uden at. Ørrederne faa Afsmag for dem. 
Af døde }Emner kan følgende særlig fremhæves: 
Raa Hjærnemasse af Kalve, }'aar o. s. v. bruges meget 

som den første Tids :Foder for unge Fiske. For at findele 
den, bliver deu under Vand trykket igjennem en fin Si med en 
haard Børste. 

1()ød, især IIestekjød, og Lunge og Lever af Slagtekvæg 

hruges meget. :Piskene æ(le det gjærne og voxe godt dervea. 
Imidlertid bør man ikke bruge fordærvet Kjød eller Kjødet af 

sj'!fe Dyr. Det hakkes fint, i Ftlrhold til Fiskenes Størrelse, 
og til smaa Tiske udrører man det bedst i Vand før Fodringen. 

Kjødet gjemmes enten i Is eller i koldt Kildevand eller ogsaa 
i Salt. 

Prisk, blød Ost er et ganske bntghart "Foder for Yngelen, 
skjønt den ikke saa gjærne som Kjød. 

Fiskek;Jffd, som fUTst hakkes, bruges særdeles meget i 
Ørr"ddammene. Ligeledes 11 ruger man Indvolde af slagtede 
}'iske. For Resten kan man ogsaa fodre med saltede og tør

rede Fiske. Bntger man saltede Sild, maa disse forinden Fod
ringen udvandes. ~Ien man maa være forsigtig med Brugen 
af saltet Fisk, som er meget ufordøjelig og deTfor kun bør 

i en vis begrænset 1Tængde. 
Lem'et Blod, der findeles gjennem en HaveSllIfJjte, an

hefales somr'oder for Yngelen. 
Piskemel, d. v. s. findelt og tørret :Fiskekjød, der opblødes 

i Vand, har man ogsaa i de sidste Aar an hefalet meget. 
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De.i af 2-3 Dele Kjødmel og 1 Del lIIel. Haldemvang 

har med godt Udbytte brugt on D!ij, der var æltet afI'Ioogn og 

BygmeL eller som bestod af Affald fra Slagteripr, af rensedo 

Indvolde fra }'jerkræ og af Bygmel. 

Kartofrelsago har.' man udblødt i varmt Vand og farvet 
ved Hjælp af Safran. saa at det kom til at ligne Ørredæg. 

3. Karpernes Fedning 

sker i Damme og ved Hjælp af AJlald fra. IJandhusholdningell, 

Haven og Køkkenet. iVlan blander forskjellige Planter, Kar

toffelskaller, Hoer, }las k o. s. Y. sammen og helst hakket og 
findelt. Desuden kan Illan meget bruge Gødning fra 
Svinestalden eller fra de andre Stalde. Gødning fra et }'ede

svin giver rigeligt Foder til Podning af 100 Pund Karper 1 

3- 4 l\:Iaaneder; de ere da yoxede 8aa stærkt, at man ,mten 
maa give dem Illere :Foder eller Illaa formindske deres Antal; 

4 ::'Ilaaneder efter kan man bruge dobbelt SRa meget :Foder og 

d~rv0d i et Aar faa Karperne til at veje indtil 250 Pund. 



ANDEN DEL .. 
FISKERIETS FORBEDRING. 

E'iskrnes Frugtbarhetl er saa "tOl', at. man maaske kunde 

mene den stor nok til at opretholde vore :FiskevandE's størstE' 

Evne til at give Udbytte, og i Virkelig'heden vilde Vandrne i 
deros naturlige rrilstand overalt vrimle af .Piske, dersom Men
TI{'skene ikke havde grebet forstyrrnndc ind. Vi iagttage lIetop, 
at næsten m'oralt Fi,:kemængden tager af i .Forhold til den 

stigende Kultur. Dette er imidli?rtill lang'tfra nogen nødvendig 

følge, thi f. Ex. Kina har forstaaet at tilegne en lTli?get 

høj Kultur uden, som Evropæerne tit gjøre, at forvandle en 
eneste :1"100. til en Kloak, hrori do fleste Dyr omkolllllle. 

Fiskea,len har det. JYIaal at erstatte de manglnnde Lege
pladser, som orc benJVt,deFis](ene ved uoverstigelige Sluse
,ærker, ved Vandløbenes Hegulcring, ved Dampskibsfarten osv., 
og deu kan dette fuldstændigt, dersom den drives j et 

passende Omfang og [Jaa rette JlIa.ade. DeslldBll har man i 
fiskeavlrn et godt Middel til at støtte værdifulde Fiskearter 
i (lp lYS Kamp for Tilvmrelsl'll imod ,ærdiløsf\ Arter. Dette 
"ker især med stort Hrld vcd Karpeavlen. I det mau saa 
vidt muligt forfølger .Fiske af ringe Værdi, frCmmE'T man der
ved de bedre' Arters TrivseL SaaIedcs burde mau f. Ex. i 

Vande, der egne sig fol' Ørreder, udrydde alle andre Piske, 
ligesom man burde formindske Antallet af Brasen og Karudse, 
naar der Cl' Karper nok. :;\Ien vi ville forst da avlr :l:'i8ke 
med det rette Udbytte, 11aar 

dm rette Fisk bringes til at leve i (let t'etle Va-nd. 



90 

Derfor kræves fremfor alt, at vi nøje kjendo Beskaffen
heden af yore Vande og vide, hYilke Fiske der pat, hvert 

Sted kunne trives. v. dem Borne har af den Grund inddelt 
Søer og Vandløb saaledes, at han efter at have erfaret Ud
bredelsen af visse l f' d f' n d e Fiskearter. af dews Forekomst 
Kan bestemme Vandløbet;:; BeskatIenhed Styrke, 
Vandrigdom, Bundens BeskaffenlH'd, Renhed Klarhed af 

Vandet, samt dets Varmeforandrillger) og de andre deri lt'yende 
Fiske. 

:Vlon V()d eIl saadan Inddeling af }'iskevanrlE'110 maa man 
ikke glemme, at Vandenes Karakter og især Vandløbene, tit 
ændres paa korte Strælmillger, ef tor som en stærkere og sva
gere Strøm, dybere og fladere Vand, stenet, gruset, sandet 
eller dyndet Bund skifter, og at paa samme lHaade ogsaR 
Fiskefavnaens Karakter forandrer sig, saR at de forskjellige 
,Fiskearter paa, lange Strækninger ere indflettede i hverandre. 

1. Vandløbene. 

Bækørreden (Trutta fario) eller, som den ogsaa kaldes, 
Forellen, lever i Bække og mindj'e Vundløb med stærkt 
}I'ald, stærk Strøm og stenet Bllnd*). I Bækorredens Re
gion tinaer man som Karakterfiske : Elritsen laevis) 
og Smerlillgl'rne (Cobitis barbatula og C. 
Bækken bliver mere vandrig, kan andre Fiske 
saaSOlll StaJling og Skalle. ØrredRvlen passer særdeles godt 
for denne Region, og man kan ved i den at udklække de 
vandrende Fiskes Yngel bidrage meget til at udbrede Ørred og 
Lax; hindres nemlig ikke af Sluseværker o. s. v. i at 
gaa ned til Søer eller til Stranden. :}len dR 0rreaen ikke kan staa 

overfor andre )i'iske, maa man helst ~jærne d('m. 
Et rationelt r'iskeri kan naturligYis først drives i et Vand

løb, naar man fuldstændigt kan gjøre til Herre o,er det. 

Man burde derfor egentlig indrette saaledes, at man kunde 

enhver Strækning af det, og i dette Øjemed kan man 

*) Udgiveren følger ved denne Betegnelse v. dem Horne; han kan 
kun betragte Bækørreden som en Standsningsform af Ørreden. 
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inddele Bunclell for efterhaanden at føre Vandet ind i de for

skjellige Dele af den; eller ogsaa knnd,:; lllan indrette Damme, 

der kunde tage sall meget Vand, at midlertidig en Strækning 

af Løbet kunde tor og udfiskes. 
SfaWn.qen (Thymalllls \'1l1garis) lc'/:er i større Bæklcr; 

og i VandltJb mcd stærk Strøm, samt rncd derud eller fIr/I

set Bund. Den holder ikke af Kildeyand og' udhreder 

derfor ikke saa højt op i Bække med mange Kilder som Ør

roden, med hvilken den ellers til Dels lever i Fred; don ga,ar 

for en Del nc'd j Kal'pernes Region. Den Del af Stallingens 

Omraade, hvor tillige Ørreden er Standfisk, opsøges JllHl særlig 

fOl'kjærlighed af Laxen til LegeplarIs. Derfor har man ogsaa 

ret egrntlig her dl' Punkter, hyor man med mest Cdsigt til 
Udhyttr kan udsættr Laxeyngel. 

Brasenen (Ah ramis hrama) opholdM' .'lig i lani/sand 

løbende Floder af) paa sandet eller dyndet Ba'lld. Den 

gaar ikke op i mindre Strømme. Sammen med den lev('T 

Karpe, Skalle, Rudskalle, Emde, Bleg, Grundling, Ahone, 
Harke, Gjedde og FærskvandskvalJbe; i stilh'staaende jJdelinger 

af Vandløbet træffer man Suder og Karudsø. 

Af alle Fiske i Vandløbene er Karpen uhetingpt den yig'

tigste, siger v. dem Borne, og han mener efter mangeaarig 

Erfaring at kunne vide, at naar man i Søer og Vandløb, IlYorj 
der er mange Rovfiske, saaSOJll Gjcddn, Al)OlTC o S. v., ud
sætter 250 etaar~ KaT})er for hver Hektar Vandflade, saa har 

man udsat Fiske nok. Sættckarperne avler man i Yngledamme, 
og naar disse em meget god(\, kan man gaa ud fra, at man 

fra dem kan besætte fuldstændig et 1000 Gange "aa stort 

Pladi'rurn. Men da man pM Grund af Rovfiskene ikke kan 
paaregne en Formereise af Karperne i Søer og Vandløb, maa 
man stadig erstatte :Fangsten ved at indsætte frisk Yngel. 

Der80m man vilde opklække 2~3aars Karper) vildr: man he

høve en 3 til 7 Gange saa stor Damovorflade) da man vilde 

behøve 160 toa ars eller 80--120 treaars Karper til hver Hek

tar. Man kan derfor med den samme Damovcrfiade udrette 

langt mere, naar man i den paagjældende Dam avler etaars 

Karper for frie Yande. 
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I mange Vandløb træffer man on Blanding Pærsk- O{! 

SaHI'andsfaNtrlcn, i det flere Fiske fra Havet gaa op i det 

fmrsk0 Vand, saalodcs Skrubbe og Rødspætt0, og blive der. 

2. Søerne. 

,fJrreden opholder saadanne 8øer, der staa i For-

bindelse med Ørredbække. 

Hæl! (Sik) og de med den i Slægt værende Fiske (Core

leve i A1mhldelighed i meget dyb.: Søer. 

Smælten (Oslllerus (;1ler1anu8) leyer i Søer i IÆY'-

lande, hvor Vandet er rent, samt har gruset Buml. 

Brasenen holder mere af lavt Vand og Dyndbund. 

J[ar/.IIl,~cn triYes i Smaavande m[;d DYlldbund, i 
Irl'ilkc undnr Vintre andre Piske let kvælrs; den undgaar 

Vand, som har raskt J,øb. 

All€' vore Søer egne sig rimf~Jigyis for Karpf'n, og Illan 

turde ved Hjælp af Karpen mulig wnte i fila Aar at gjøre 

vore Vande saa fiskerige, som deres Indhold af Fiskeføde ville 

till,~de. ~"" Anc Coregoner, med Undtn.g'olsc af de unge, lene 

OlU Sommeren i dybt 'rand og ere om Vinteren paa de 

lavvanc1(>de Steder. De indsættes mturligvis med størst L d-

sigt til Udbytte i de som allerede indeholde COI'E'!-wner, 

og dernæst i Søer, ,om are meget dybe og have udstrakte, lav

vandede Flader, Imidlertid er det. vanskeligt forud at kunne 

om Coreg'oner pa.sse til en Sø, især naar dens Dyreyerden 

og øvrige Forhold ikke kjemles nænllere; man maa da prøve 

sig fn~m. 

Sandarten ((ljøs) lever i Søer med sandet og stenet Bund, 

samt lUP;} uklart Vand. Om den kan trives i en So, maa For

vise. 

3. Paa hvilken Plads og til hvilken Tid kan Yngelen 
udsættes. 

Man bør tilb,Yde den "Fiskeyngel, som udsættos i Floder 

og' Søer, saa vidt mulig·t de samme Livsbetingelser, som der 

bydes den i den fri Natur, og derfor bør man udsætte den pa,a, 
Plarlser, som Moderfiskene vildt! have valgt til Legeplads. 
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Udsætte18cstiden bør falde sammen Jlled den, ]J lUl lwilkr'n 
dtn /: det fri Vand lulklækkede YJb(ll:l IJt({yndcr at 8.0r(l1' 

tOf sig 8"zt: og selv søger SlJl Føde. 
Ved l~dsættelsen af Laxe- og 0nwl.\llgel bør man 

f(JIgende: I det fri opholder den uuge Yng'el af Lax Orred 
paa lanamIede Steder llIed stenet Bund og' lidt 

Vand. Saa snart dr mærlm til Fare, ile (le smila Fi,kc hort 
og skjllle sig im'll1l'lli Str'Helle, Her orc dp si l\l'<'d" imod dl' 
større Fiske, fordi disse heller !ipholde sig' .i Nærheden af dM 
dy!wre Vand, Dette hvorledes man hedst g'aal' frem vod 
IIskencs Gtls~ettelsC'. Th'bn hør foretrække SIllaa stellede Bække 
1118d ]wskyttede Pladser og Jllan bør endda forsyne Bunden 

med gTovt Grus og dersom d0,1' Ol' }1fIllgl'l paa dem. 

IiskE'lle fordeler man saa. IDeget, som man kan, for ikke at 
lokke Rovfiske illldre Ejomler til, tbi disse Dyr lmve Hl 

mærkelig Eme til at udfillllf' de bedste .Jagtpladse!' , og man 

kan Y<m(\ Yis JliUL at (lisse H0YC1'C' følg·\' rislwa'l'lnruo pan nært 
Hold og ikkr' røUUll c Pladsen, før det, ikke lifJng.,l' lønner 
Umagen at ]J(la det St~d, Frank Buekland anbefaler at. 

Smaafiskc nd af Transpol'tkarret. med en liUe Britl) og 
fordele dem Dusinvis i BifJ],hll. I Almilldf'lighNI gjøl' ma.1I 
dog bN]re i at flytte Fiskene H;d at hælile delll fra .rned ViI,l\
det, end. ved at fange dem med Brile. En fort.rinlig 13rilc for Ud
klækningskasserne Ol' en firkantet l{itnlllle af sherk )lessing
traad, 15-20 Cm. i Firkant og forsY1lot med e1l0f 
andet tJudt Tc\j. 

Ved Behandlingen af Coregonyng·pl gjælde ligl1l'I1(lo Rog
ler; man udsætter Yngelen llær ved Legepladsernll eller paa 
Steder, cl",r ha\'e Egenskah"r tilfælles med dem. 

Ligesaa er Spørg'smaalet: til hvilken Tid .skal 

man udsætte Piskcynprlcn. Vi \-ide, at. don æder og 
Planteæmner, og' at disse en, HEms eJt,,\' Aar~tidon~ forsk,icllige 
VarmoforllOld;Plante- og DyreliV' vækkes OIll Vaanm \ijd Var
lUen og mlYiklpl' i stor Fylde', Dell lille Fi~k lHtr Trang 
t.il at æde, smt snart l"osterblærell ,'r ophrugt, dette ('r 
TilflDldet. i dell fri !\nt.ur, lli.iår dPI" er 1~(JdG nok tiJRtede. 

Fremme Yi UtlYildingel1 fllr stærkt og udsætte Fiskeue før drt 
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rette Tidspunkt er indtruffet, saa er der stor Fare, for at den 
gaar til af Sult. Vi vide, at Udklækningstiden afhænger af 
Vandets Varme, og vi skulde (lerfor fremfor alt stræbe hen til, 
at denne Varme er den samme som i den fri XatUT. Ther
mOlnetret er i saa Henseende den bedste Vejleder. I Alminde
lighed har Vandet hos os, naar det fryser, en Varme af 0°, 
og af den Grund bor man foretrække det kolde Bækvand frem
for det yarme Kildeyand. Dersom de spæde :Fiske i Udklæk
ningskasserne miste deres Fosterblære tidligel'o end deres 
Slægtninge, som leve frit, bør lllan fodre dem. Frygten 
for at Fiskene deryed blive for tamme og miste Evnen til at 
vogte sig for de Tusende!" af }<'arer, er vistnok overdreven, tilmed 
da Fjendernes Tal i Sanlllle Grad, som Fisken bliver 
storre. I Kina fodrer man i Almindelighed J;'iskeyngelen i 
længere Tid, før man slipper den, og saaledes har man baaret 

ad i Aarhundreder. Drtte t'T ogsaa sikrere, end 
naar lllan udsætter Yng'elen for den Fan' at gaa til af Sult 
i det fri Vand. D0syærre €f imid10rtid Spørgsmaalet om 
Fodringsmaaden tit vanskeligt at bes,are, og det er derfor det 
bedste, at lade :Fiskene udvikle sig saa langsomt, at man ikke 
bel10ver at fodre dem, Illen strax kan sætte dem ud, naar 
Tiden kommer. 

Endelig kan man kun vente et fuldstændigt Udbytte, 
dersom man udsætter en tilstrækkelig JJfængrle Fisl;;e. Der
som man derimod spreder sine Kræfter og fordeler nogle 'fu
sender af Fiske OVeT store Strækninger, Yille de forsvinde som 
Draaber i 11l1vet, og man ,cil bringe sine Anstrængeiser i 
vanry. Man lllaa derfor anbefale at søge opnaaet et stort 
Udbytte paa enkelte Punkter, der kan staa i "Forhold til de 
til vor R3,adighed staa,ende smaa Midler. Derved vil man op
naa at fOl'yandle den udbredte 11iRi.ro til Fiskoavlen til en 
almindelig Tillid. Udsætter man f. Ex. i en Sø paa 100 Hek
tarer 100 smaa Karper, vil man sa.ndsynligvis ikke 
nogen salgbar KarIJC; IIlen indsætter ma.n 25,000 Stkr., saa 
er Udbyttet sikkert, og lTdlæget ,il indYindes mange Gange i 
Løbet af 3-4 Aar. 
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4. Udbyttet. 

Det er sikkert nok, at Fiskeavlen meget tit har 

haft det ventede Udbytte, og at den lovede Ørred i enhver Ar

bejders Gryde endnu lader vente paa sig. Tit var Grunden 

til det ringe Udbytte, at man ikke satte Fishn i det rette 

Van(l eller at man ine udsatte den paa den rette Plads (Artens 

Legeplads) eller ikke i tilstrækkelig :Mængde ellor at dette 

skete paa en Tid, da Yngelen endnu ikke knndp leve i. det 

fri; eller ogsaa lod llULU uheldige .Forhold vedblive at bestaa i 
Vandløbet, der først maatte væro hl evne hævede. saasom U d

strømning af lJrenligheder og dræbende Æmner i Vandet, Roy-

skadelige Dyr o. s. v. VE'd disse negative Resultater ('r 

Fiskearien altfor tit kommen i Vanry. Heldigvis kan man 

dog ogsaa, nævne talrigo Exempler paa heldig'e Udfald. An
gaaende Udbyttet af Karpeavlen er det nok at fn'mføre "t 
Exempel, som skyldes Horae/.;, Han har meddelt fnlgende: 

»Det bedste :WIiddel til at faa eu tilstrækkelip- Mængdø 

Yngel af sommerlogende :t'iske har IlIan i Dammene, I Wit

ting au bar man hvert Aal' et Overskud. fra dem af 110,000 

Stkr. unge Karper, der udsættes i Ploderne, Hvor "tort Ud

byttet af l<'Ioderne kunde være, viser sig af 'Fangsten fra den 

øn Mil Kanal, som fører Vandot til ,Yittingauer Dam-

mene. Kanalen er ikke tilgængelig for Dalufiskenc, "om Ne 

afspærrerle fra den vcd Hjmlp af Git.teHærk og ]i'nskiner. 1874 

tømte s Kanalen og udfisketles; den gav 800 Pnml Karper, 

1000 Pund Gjedder, 400 Pund Suder, 400 Pund Aborrer, 30 
Aal og 16,680 Stier. Brasen foruden for 300 Kr. Smaafiske. 

Heraf ser man, hvor mange Piske \'ore Floder og Soørkundo 

ernære. 
Ved den Bideu 1870 hvert Aar gjentagne Udsættelse af 

omtrent en Million unge l~axi de tyske og sehwelziske ITilløh 
til Rhinen er :FangstclI bleyot meget større, hma man utvlvl

somt ~er af Markedsberetningerne fra Kralingsehereer. 

Ligesaa øjens:vnligt er Udhyttet i Oder. Siden 1870 
l,egyndte Laxon foran DieYf:Tlow-lVlundingen paa n,r at hliye 

almindelig' og gav saa udmærket CdllyUe, at lldnm
drede Fiskrrfamilier atter Yf:'udte tilllage. 
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Mange Bække, som tidligere ikke indeholdt Ørreder (}'o~ 

reller), ere i Tyskland nu righoldige og g'ive et udmærket 
Fiskeri. Desuden ere en :f længde Søer med stort Held bleyne 
besatte med 

I i Schweiz, i Storbritannien, i og i 
Sverige har man ogsa'b haft, de bedste Resultater, og overalt 
arbejder man videre for at udbrede Piskeavlen. 

I Amerika har man 0lluaaet det mest Ud~ 

bytte med Axlen af Shadfisken, især i Floderne Connectieut, 
Hnrlson og :Jlerrimae. I Staten Virginia ere 
faa AaI' siden vare fiskefattige, nu fyldte med 
Fish, del' ere lette at fange og ero bleyne 

der for 
de værdifuldeste 

billige. 



TREDJE DEL. 
FISKENE. 

1:1 
j' i~keavlel'i:m inddeler Fiskene (.ftpr lle Kjenddegll, ~<)lll 

have Vigtiglwd for Fiskl'avlen og Rom kræve en llf'nsarti't Bp
handling af Fiskene. Han Akjrlner drrfor illll'llelll: 

frie 

1. S01i11l1rl'lc!JI:,nde og t'intcrTc,qpnrlc Fi8ke, eftl'l'50111 d,' 
i lIen varme piler i den kold P Aarstid, 

2, "om læl!'ge (ric 3~'.rt, og Fiskp, kvi" .ll{IJ kh,,!Jr 
fast. efter Lægningen. 

Ior Fi"kpuylplI crt' især de Fiske uf Yigtiglll'd, dE'r 
fordi hos dem ('n fuldsnendil!' Befrugtning' ad 

Yr'j og' 

De 
af de ubrugplige Æg' er let. 

Fiske med frie cEg kan Jllall leHest 

~iaJrnt fralig'geude VaUflr', fordi 
Tralllillort l,r ]pt "pli en lav Varmegrad, og fordi derp~ Flhik-
Jing pr R,ui at dr'r (,r Ti,l nok til at ~elld(' dem 

bort. kræve 1'11 forskjellig' Belumdlillg, dtersom 
df\ , som hos L,,, og Ørred, graves nerl i Grusrt, <,\lp!, som 

1108 frit i Vanrlf\t. Klæbend.' har 

bl. a. AbolTl'll og Kal']lcfiskenc': rle opfostr('~ bedst i Danm'l'. 

3, Efter føflen inddelpr Ilmn fishne i RI)/)fiskl' og Fi"ke, 
som ikke [C Uf a( Rol', eller ngsaa inddrler Illan rlem i Fi,~kr
ædere, In.w~kt(['d(;rc og Plant(,(1'I7ere. 

Gjeddeu el' IllPst Fi s ke,pcli'], , Aborren Fiske- n!' Inspkta'der, 
de unge Ørredpl' æde UH'st InspkteJ' og andrC' Smaadyr. ~al\lt ta~'p 

af og til Fiske: Karpen er Plant.\'- og Insekbl'd0f, I Natu\'rns 
Hnsholdning den samtidigp Forekomst af Rlwtiskp ~lf 

V. d, Born FiskE'aylen, 7 
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Fiske, som ikk" le\"(~ af R()v, af den største YigtigIH'd. De 
plantPædende ]<'jsh ere saa. fordi do finde deres mestR 

Føde i Vandet ogaltsaa i en given Vandmasse frembringe 
mest Fiskekjod. l\Ien naar deres Antal overskrider Pil vis Grænse, 
SM at den tihitedevæl'ende Føde ikke længer el' tilstrækkelig, 
hlive Piskene ikke alene mindre, men deres samlede Vægt 

synk(\l' ogsaa., og Vandarealet vil hvert Aar frembring'e færrE' 
Centner Fiske. Dette 1Iisforhold afhjælpes verl Rnvfiskcnes, 

især ved Gjeddens Hjæljl, ikke alene fordi den ædrl' de mindre 
Fis ke, men ogsaa fordi den afholder de Iwnslllodne Fiske, 

Karperne, frilo a.tlege. Sto!.lrlal'f meddeler, at Ørrederne 
bliH stor!'!·, naar der leH·r Gjedder sammen med dem. Naal' 

det derfor, 80m ved Yng'ledammen, kommer an ]Jaa at opklække 
megen , el' dot. a,llerheldigst, dersom alle RoYfiske ere 
nærnede fra Dammene. Hvor det derimod knll1mel' an paa at 
vinde større Fish og flere Centner a.f dem, der yder Rovfiskenes 
TilstoQcværelse Pll dobbelt Fordel, nemlig for det første, at do 
give smaa ellers værdiløse Fiske Værdi ved at ælle dem, "g' 
for det andet) fLt de frE'ltlllw 'Væxten af de andre fiske, i det 
de formindske' Kostfællernes Antal. 

4. )Iau skjelner imellem Vandretiskc (Ig' ikke I'ruulrcll.de 

Piske. Imellem de førstnævnte ere de Arter dr> Yigtig;;te, 
som kun i deres første Levetid søge Næring i dpt fmrske V,md, 
men "ellNe næsten udeln.khnde tage }'ode i Haypt. Staten 
har stor Interesse af at neme om disse Fiske, t'onli de kunne 
giH' det sturste Udbytte. 

De andre Færsknmdsliske ero vistnok ogsua vigtige, lllell 

lftllgtf'ra. i saa haj Grad, fordi deres Trivsel aflut'nger af rlt'll 

::IIællgde Fisl((>føde, som .Flodor og Søer frembr:.lll':l', og fordi 
rl(>res :Formere Is" ud ,wer df'lme Grænse er Helt 

rmderledes forholder dette hos de Vanrll'efisko, der, saasolll 
Laxon, Laxørreden og Sfamsilden, kun sogo Næring i clrct færske 
Vand i deres første Levetid, men senere ikke tage Fode i det. 
De leve den meste Tid i Hawt og æde og YOXEl der. Til visse 
Tider af AUTet, naa)' de ere kjodfulrle og fede, drage de saa 
langt op i Floderne. som de derværende Hindringer tillad n, (·Iler 
indtil de llave fundet hekH'lllme Legepladser. Dp tmrl? llJlllpI' 
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di'tte Ophold i dl't f<e]'sl«~ Vand paa (h~rc's Huld ImliVl' kUll 

i ,len Tid fri Opg'iI ng 'w Plads til at Derfor kan 
dun af randrofish, der g'na op i PI Vandløb, naa !'1I fnrh;n-

send!' (hM", er of!'saa virkelig Tilfældet. ima' :.\Ien-
ne~ket forst:.rremle ind. Saaledes InBklwl' Laxi'll 
i tallosl' 8k<1)'('r "p i Floderne i det nordlige 
"isse 'ri (ler or(' PolarlwvNS Finder paa Alaska, n'd 
elg I hritisk Columbia 111('(1 Fi~ke saa op, S'llll r a 11(1-

Hindringer. I 

i Mart" og' April Sfla stfcl'kt, at .le 
hindre Kanoorllo i at komme frem og at de i uhyre :ilaRser 
fældrs med af Indiaw:rne, I'iSk<>110 b li\'!) H,d dn'('s An

for at k(lmmp (lp over Vandfaldeu(' saa urlmattet1". 
at rie sel\' imod Klipperne og' tit synk .. døde 
i Om Efteraarot er do' flest optnekkond,' Lax, (\g' 
cler er tit ~aa mange døde Fisk!', som drin op lalli"S 

at Yaml og'Luft milevidt forpestes, I lang Tid har Hudsous
Kompagniet ndfort mange rogede, tørrede og llr;dlagte Lax, og 
11 ('(L,aJt"d(' fores rle til Kina. Sandwiehsfferne og' til "f 
~)·dmllerika. 

l)'m største Hindring for Vandretiskplli' udgjor lnc1n'tniu
SrlUmnerker, fordi de dern'd af~kærf's fra 

(le]'0s , og det. "r da ogsaa klart. at ('li '-I1P,t(-
s,laclall helt kan herove et stort Floc!olllra;[(l\:' disse 
Fiske:. l Kaliforniøn (']'1' sanlrdes allprerle Klag'prne lJ{ljr ,lr('l' 

paa Tallet af Yiske i Floder, llnn' lllan i lIen n,H-rn 

Tid har StremYlprker. vare tidligc'J'(' Flu(lfmlO 
til dr,t all,mtiskr Hav, især ved Udløbene, saa rige Jlarl FiBkl\ 
at man knnde saa mangu man vilde til næstell enlI 1'('1' 

.\arsticl. }len ~idell StæIllværk"r han afslmaret dissr' }'i8ke fra 
(le1'l'1; , er deres Anktl meget formindskot, og' i nUlllg'C' 

llæBten IIdrydd,'dt'. Fllllllrlb ('1'(' de 

Heraf den st()re Vigtighed, ~Ul1l Indretlting'('l1 af 
u(]"noJU 'Stællll'ærhr ug Vandfald har for Yandl'f:-

fiskenes FOrIllel'else; denerl klllllW rir nemlig fores op til 
pladsE'rtlE', Indtil 185G incleho\l1t BallisoclaretlO(len i dl't nord-

Ireland Lax. fordi eler nær lien R Fdlnh Undes non', 
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for Fiskene uoverstigelige Vandfald. )Ian byggede derfor tre 

Laxetrapper og saHl' Laxeyngel ud i Floden oYenfor Vand

faldene. Der vi~te sig saa snart efter Lax. og deres Antal 

forøgedes Aar for Aar, saa at man f. Ex. 1870 fangede 9750 
Stkr. Laxetrappernes Bygning kostede omtrent 18000 Kr. og' 

den aarlige Indtægt sættes til 24000 Kr. 

1. Laxen (Salmo salari 

hører til de Vandrefiske, der lege i :Floderne, tilbrin~e den tid

lig'ste Tid af deres Li" i det færske Vand og senere voxe til 

i Havet, hyor de fraadse af andre Fiske. I Eng'lands, Skot

lands og Trelands :B'lodlob skal imidlertid Laxflll ogsaa tage 

Føde til sig; men i Tyskland er dette iHe Tilfældet. Heri 

ligger maaske ogsaa Grunden til, at Laxen i England kan 

tages ved l\Iedning, hvilket i Almindelighed ikke er Tilfa:ldet i 

Tyskland. }iIan kj ender kun to Tilfældl' , i ln"ilke udh,gede 

Hanner han: taget Næring til sig i Rhinen. ";\Iedens Laxen 

opholder sig i den næynte :B'lod, tærer den paa det Huld, den 

har samlet i Hayet. og desuden gaar 1/ 3 af alle Kroppens 

faste Bestanddele o"er i Forplanteisesredskaberne , der altsaa 

udelukkende "oxo paa Bekostning (tf Fiskens Krop. De om 

Vinteren fangede Lax. som ikkP han udviklede Kj0nsredskaber, 

og som ikke lege den Vinter, kalder man Vinterlax. Yed Basel 

fangos de fra K oyember indtil Marts og desuden hele Som

meren og om Efteraaret, og- de lege samtidig llled de fra ~hj af 

opstigende større Skarer af senere Opgang-sfiske fra midt i 
November indtil midt i Derember det følgende Aar. Den 

stone Del af Baseler Laxen opholder sig 6-9 1
/ 2 }laaned og 

nogle faa endog 15 ";\Iaaneder i Rhinen uden at. tage drn rin

geste :B'øde til sig. Indtil A\'g"ust fanger lllan flest Hu JllH'r , 

men fra den Tid ser man flest Hanner kOllllllo op, og i Oktober 

er }'orholdet imellem de to Kjon ens. 

Iblandt de i Rhinen fang-ede Lax mangle \"isse' Størrelser, 

fonli Fiskene voxe til ude i Havet. De "saakaldte Si. .Takobs 

Lax, :B'iske paa 3-6 Pd. Vægt. vise sig i Reglen ved Holland 

.J uli og A vgust. 

N aar Laxen drager første Gang ud i Havet. er den omtrent 
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l Aar gmllllJ('l. Dens fen'bte Besog' paa Legepladsen1l' IsOUl 

f.lt, Jakobs Laxl sker i en Alder af 2 Aar. Senn en Lax 
paa 7-13 Pund den sin antlon R('.i~e til Ijeg'eplad~('ll, 

(II' den (·r da 3 ~tar gammel. og nit,1r dClI vud en 
aJ 13-,20 Pund foretag'er sin tredje Tur, lllelle~ (h11 at 

y,pre 4 5"\ .Aur. YinterlaxC'1l 41) ·55 Da!!.' fur 

at ko 1\1111 e fra Holland nl1 til Basfll: bt. ,Jak'JbA Laxen yi~er 

red Holland i ~torn\ Ji'lokke forst og mirlt i .lull, ;'12: deL ('l' 

da mest Hanller ; den vandrer langsolllmere end de ældre 

La". gaar ikke altid 'lp til Basel og' mangll'l' derfor hrlt i 
et Aar paa deune Fisk('plad~. 

Lil' i rloderue, Efter rdliihet af 90·140 

Dag" ll,lkhekkes de i Grn~et sl,jultn (,p: FiskeIlo tærr nu 

i 5,~ti L' ger pau l1er('3 :x-"vlebIam" Den helt udviklede lille 

Fisk er 2 Cm. og len!' skjult imellem Grus og :-:tcn, 
l! Y l'l' don finde, indtil en D,dJde af 20 og ::10 Cm, Det. er 

derfor ikke at ndsætte rlen kunstigt udklækkede Yngel i 
Vand eller paa Dyndhnnd, mon at Plarlser. der 

vililc \'lpre til 1e)g'epJadser for Laxf'Jl, 

2, Den kaliforniske Lax (~nilln:\t) 

leH'r i de Iloder, der fra Kalifornicll Oi!' Orego!! luimunrle 

det Stille Hay, og den fanges endnu i ,t(lj'fj }las:;i'r i dem, 

Da den i SaermnenLoftodell ophulde]' sig i 1alWt varmere Vand 

l'ud øst ky~tens Lax. lwx Jllan forsøgt at indføre den i de syd-

Yandlob paa Atlanterhavots , hvor I,axen mungll'l'. 

Af s,unl1W Grund har man j Tyskland fra 1877--80 indført 

670,000 af den kaliforniske Lax lIg udsat den største 

Del af Yngelen i Dllnaugebetpt, hvor der, som bekjendt, ikke 

lever nogen Lax, der trækker til Hayet: en Del af Yng;,len er 

OgSM IJtl~at. i rwrdt.\'~ke VRnde, Dct er Yistnok t,Ylvl-

om denne Fisk i XordcHopa vil faa anden Bct,ydninf!' ('lVI 

~Olll Damtisk i Vande JllHl forholdsvis Yaruu'g-rad. 

3. Laxørreden (Trutta. trtltta) 

vandrer lif('~SOlll Laxen. Dell h'ger i 'Bække og FIodc'r . paa 

fla.de. Pladser 0'" faa]' i Reglen ,in Ildvikh:,(le Størrelse 



102 

i Haret. Uern'd adskiller den si!! fra den OJ'l'cdflirlil, SOlll kal

des Bækørreden :For Hesten er den meget forskjel-
i Form og i SkindE'ts og Kjødets l"arHl. jIau. skjl'lncr 

imellem den radkjøded(', meget A fart ofr d('l! 
mindre llled hYidt Kjod (Engelskmalldens spa trout og 
buU Efter Frank Bncldamls Opgivels',r har lIlan yt'(1 
mange engelske Ylodel' 
LaXOl'r8deu bliver 

at LaXf'lle i Taj, Uelar 

, og df'tte synes at hidl'Øl'{' derfra, 
at Laxorred"n er kraftigere og lettere kOlllmpr O\'E~r Stæm
værlwl'llc, at den bed!'f' llu,hraar ftarnene. fordi dPll er mlndn', 

og at den Laxearlen, uaar den indfinder ]lan 
fordi den ædel' I.axens _:Eg. 

Frank Bnckland , at Fisken med J'cll'kjær-

holder til de Yandløb, dc'r komme fra Torn'mn"er 
og hare hrunfal'vet Vand. 

Det er denne Ørred, som i lIlE'Ht er jlaalet for 
kunstig Udklækning .• Den yoxer j DalUme og 

rede Søer, og behøver aldeles ikke at kOlllme til StrandpIl. I 
So bliver den milld"t 7 ~8 Pund faar en SI"ær, 

sammentrængt Krop: dertil bliver den fed. I DanlIlle 

bliver den og'saa hurtig naar dcm fodrt>8 godt. Hos GIPV 

llfoltke til paa Sjælland, hor dl'!' mest fodrcdf's llwd 
H.t>gnorllle. hlev Ørrederne i Løbet af 3 AaT indtil Pund 
tunge; de tre DalUUlP ere omtrent 60 Fod lange og 90 Fod 
hrede og haye Tilløb af Kilclev::mcl. 

4. Smælten (Osnlerns 

lader let og' hurtigt uclklækl,c. T Yihorg har det vi~t 
sig', at Udklækningen var endt i l,(jbet af e. 8 Dage. Vaush

ligst vil det være at gjclllme YJlgelen. da den Cl' 

og ~aa" klar O." gjenn8Illsig·tig, at den næppe kan ses. ,I~g 

kan mau Id skaffp ,E'uten ved at samle dpl1l i r,egetiden 

(April - :Jlajl, h villwt godt lader sig' da Æg'gene siddr 

klæbede til .Planterne i Vandet, ellpl' o.\1'saa yed li!:refrem ])1'-

lAmerikIl Ilar }<','l'/nIson IldklækkPt store :Masser af 
d€'nll€' Fisk, der vare tørt Han det af hJUl 
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h(ln~trueredp Apparat. Han anbefaler for HC'stru at indt',,!',PtTP 
Fishtme før teg'Ni!len at lade dem bli,,\' 1ll,,)(l1H' i Behol
dernl'. Herimod man indn'llde8, at i '1'01'(' Vande Fis!;PIlP mC'~r 

fanges, llledens de 

5. Stamsildene 

bore til VandretlskPnl?; dl' i Floderne nlxP fnr det 

l11l'ste til i Han't. Kaar StamsiJdell som ung- har !t.·Vf't j "Ipt 
færsl;c Vand llf!' senere vender tilhagp til det, hutf"l' dptl ikk,' 

her læn,!!'er nO"wn Særillg' til "ig, 
I har lilaH to Arter, nellllig; 

l. 7][ajfisken yulg-aris'l. en meget H'ISllmg,mdl' og' 

hojt anset Fisk SOUl gjærne blirer 30-,60 Cm. lang og ind
til f) Pund tnng. Dell lever i alle rnopmiskfJ Han:) men er 
rigtignok sjælden undpr drn danskr, Kyst *i, hvor den ikke, saa 
"idt man Yf'd, gaaI' op i noget. Vandløb. I Rhinen gaar d"ll 

op til Basel og Lanfenbnrg, den ogsaa \reser 'H!' 

Elben. I C\orditali<?ll er den megrt alIllindelig, især i Como

{)(! Garda Soen, I Rhinen gaar den op i :\laj og' .Juni, men 
naal' det er meget mildt allerede i April. I England, Skotland 

Dg I roland den en l\Iæl1g'de IIoder 

2 }Iaaneder i dem. tigt'SOIll de 

bliver omtrent 
Art!"!' udmilg'l'(,s 

Upn meget j Legetidell og er ofter den aldeles nrhnatt"L jn tit 
D,or den t'ndog af e dmattelse. 

2. Delt almimleli[/(' Sfa!msild (A. tinta) er 

end l\Iajtlsken op: bliv<?!' i det højesto 40 Cm. lang' 
mi mir.: 

og 2 Pund 

tuug:. nen er ikke llI<?get yærd, da den SllH1ger daarligt o.'" 
lugter ubehageligt Den g'aal' 4 senere op i 'lP i Yont
S0('U udmnlldendti 'Floder olld døn foregaacude Art.; i 'l'hems(,ll 
leger dt'Il i den anden l:ge af Juli. Den findes ogsaa i 0",tm'
søen '}g' .hm-ulig und"r den danske Kyst, 11\;or den gaa r 
{lP i enk(·lte Vandløh 

Af disse Fiske' ri1 rinwligYis allt'l'forst l\1ajfiskeu llIE'd 

*} Et Par Gange fanget i 
*") Gaar cop i enkdte Aa0L .\, F. 



104 

Tiden blire 11aal for .Fiskeavl en , og den ,-il clened ogsaa i 
Korden kunne faa praktisk Betydning. Stamsilden kan mulig 
faa Vigtighed som Føde for andre Fiske. 

B. Den f/{))'damerikanske Stamsilil, Shacltisken prae-
stabilis) ligner meget }Iajfi.sken i Størrelse, Leremaade og 
Yelsmag. Den er ndbredt langs hele Østkysten af ~ on]a,merika 
og' rar fordum i høj Grad almindelig. Næsten enhver }'Iod 
ble,' om F oraaret besøgt af Stimer, der under deres °11-
gang afgiw rigelig }'ocle til Landets Beboere. Stamn'ærker og 
Vandfald hindrn nu TiHkellt> i at naa op til Tlodernes l~dspring) 
og u,orfor ere de nn hIerne mindre almindelige, ja endog' helt 
udryddede paa flere Pladser. Dette var et stort nationalt Tab, 
og derfor gjorde allerede 1807 Seth Uree ri ,le første 
pa,t atndklække Shadfisken i de allerede omtalte smmmende 
T.\lklækningskasser (Fig. 44). l\lfalclet. var heldigt, og man 
optog Sagen nd mange Vandløb. 1871 ble,- der i Conncetieut
floden udklækket 63 ::\Iillioller af disse Æg og 1872 endog 9B 
:\Iill. De første Følger af l:dklækningell 1867 mærkedes 1870, 
i det der ,-ed Long Island viste uhyre Stimer, som alle 
trak til ConlleetieutflodE'll. 187 I var der endnu flere Fiske, og 
det bIp\, vanskeligt at afhænde Fangsteu. .For Tiden er Shad
fiskt'riet saa rigeligt, at før forladte Fiskepladser paa nyere 
tagne i Brug. I Rudson og .lierrimae har der ogsaa været 
stærk Tilgang af Shad, og det er sandsynligt, at disse Fiske
rier ril naa, om ikke overgaa den oprindelige Yppighed. I 
Løbet af 4-6 Aar vender Sltadfiskell tilbage til Flodløbet. 
Den er nu indført i :'IIissisippi , i Floderne paa Vest.kysten og 
i (18 store Indsøer. 

Shadarlen drives langs Atlanterhavets Kyst i dt> brede 
Flodmllmlingor, hyor Fiskeu i stor Mængde; saaledes i 
Chesapeak-Bugten og i Mundingen af Snsquehanna. ylodne Fiske 
fanges aldrig OlU Dagen, lUen kun i Xattens første Timer. 

En helt udvoxet Run plejer at 100,000 hvoraf 
Illan ved kunstig Udklækning faar 90-95 pCt. 

Shadfiskell leger i Maj og J nni, og dens ere saa lette,. 
at de sjældent gaa til Bunds) lllen drive bort med Strømmen . 
. Legningen begynder med Tusmørket og varer indtil }Iidll<ttr 
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ug i en stille Nat hører Illall 

bragt,' Plasken i Vandet. Man 
dell af Fiskene frent

da Hunfiskelle ved Hjælp 

af fiarn, tager fra dem og lader dem falde i on med 
Vand fyldt Skaal, som man holder i jævn , hvorpaa 
man ehdelig sætter Mælken til. Saa snalt Skaalen er fyldt med 

bliver den endnu sat i jævn BenugeIse omtrent i et Kvarter, 
medens man af og til fornyer Yandet, indtil haYe 

mistet deres uklare lIdseende og' ere blevllc lllere end dobbelt 

saa store. Saa er det Tid at komme dem i Udklækningskarrene, 
rdklækningen varer 3-5 Dagp, og sættes deqJa.a. 

i }'rilJell, i det man om K atten vonder Kasserne om, thi paa 
den Tid af Døgnet staa de SIllaafiske, som inde 

uuder Land, Yngelen svømmer først op imod Strømmen, men 
gaar dprpaa eftm'haanden uel i Hal'ct, 

I dl' sidste Aar brngeJ' man til Uelklælmingell af Shad
tisk en lille Damper, som indeholder en :Hængde Tergll>10nske 

Tra;:rtapparater. Dampmaskiner }JUmper Yand ind i Apparatet 

og sætter det tillige i 
Villdstillp er nødyendigt. 

, mar dette paa Grund af 

6, Størene (Acil,eU:i01'), 

a. DI11 StH}' (A, Stnriø) lcyer lang~ ,llle 

Evropas Kyster undtagen i det Sorte Hav og gaar Oll i TIo

demo. Siden 1877 har man i Tysklimel gjort flere forgjæves 
Forsøg paa at udklække Størens Æg, I Amc~rilm har Seth 
Gran og Jforks 1875 gjort De kjollsmodne Fiske 

bleye opskaarne, og Mælke l}leve udtagne og Befrugtningen 
udfortes. iEgge1l8 en sammenhæng'ende, khebende 
Masse ligesom Aborreleg. Ved at ryste i Yand l~k

ked.:s det 1/2-2 Timer senere at ~jærne det klæhende ";Emlle, 
og derefter satte man JEgg'ene isyømmende Udklækningskasser. 

h I'ori de Novo udklækkede. Efter 6 Forløb var Foster-
blærell og Yngelen udsattes da i HudsOll. 

/1. Stcrlden (A. Huthenns) leHn' i ,Floder, som falde ud 

i det Sorte og i det Hay, og synes ikke at gaa langt 

ud i Havet. Fra "'olga er den gjennem Kanalforhindelserne 

naaet o\'or i Dwina og lever nu i denne Flod lige indtil dens 
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lob i det hvide H::ty. Det er derfor ogsaa sandsynligt. at 
denne Fisk kan leve i 1\m!rp Vandloh i det EI'-
ropa. 1871 har man i Husland at formere den ad 

Vej, op; det lykkedes 
Æ:,!tgene, som klæbede meg'et stierkt. Eller DageR Pr,rh)!> 

Fiskene at udklækkes, og l~ dldmknill:!l'en yedhl('v i 
1l0g'('1l Tid. 'Nugle fiske til In,)1' rle 
lHIRatte~ i en SOlll tilhøre]' Hertnge.u af Sntherlallfl. 

7, Aalen 

er en VmldroJisl;, lllf'1l (lens Vandringer adski1le den' ed fr:, 

de hiMi! omtalte at Aaleyngelen j uhyre }!as,e>r tnfJkker 
fra Ha let op i Flodlfihene, og at de urlyoxede ."-.al sPlH're paa 
ny \ende til Havet. Det el' først paa NonuJlel'e>n i )laj, 

at Tnekket Rker op j \'amlløbene, og Stimerne kunne llllder
tidt'll \'ære SRa Btorp, at Vanrlet er oY\;rfyldt af de ~ma.a Dyr. 

Ved :Unndim';·"ll af HholW har man set diRRe Stimer af 
Aalc'.m:,:!'d :Wlt'll Afbrydelse trække i Løbet af 14 Dagl', Di' 

og 4--5 )[m. i Omfang', 

De fang,'s f. Ex. ved de f1'1m81:e 1"lorlo1' i :\-længdi', Oh de hm-
da riste>d0 til Salat eller indbagte i rller 

til Suppe eIlp!, snUes. }Ian har ogsaa lamg'o brlli:-t at for
sende dom indpakkede imellem Vandplanter eller Hnlll! 
i Kurve eller Sa.·kke. D" sidstnævnte la'gges da i størn' Knrw, 

l1€'dpakhdø imellem Høvlspaaner. Pall. langt> Hej ,'w r pa.kkes 
Sæl,hnp undertidelI i Vand for at forfriske dp llllgl' Skahnin

gel'. D8nne ,\aleyngel er ll0IJllig undor Navn IlJ 111ol/fl" i 
en Hftndelsntff'. der lHed særdelel' godt Cdbytte hru

gps til Bes~ptning af Vandbassillpr, Danllne og TørYrgrave. 
Paa denne lilaade Imr 1lI;11l omtrent, forrloblet 'Udbytt.et af 
Karpedanulle. l je1011aeo og andre Steder )liddelhaH,t, 

hHI1' lilan paa Grund af Begnmang'el samler Vandet i Cisterne'!'. 
sH'!Ue]' man i IlisRe smaa Slllll mdl' ri\' i. l\p-

I! '.' hIerne \'irrende Org'i;\lJ i Rlllor , del'\'cd lHllde Vanrh,t rent 
og triYes meget godt.. [ell Karlwkultlll' ved 
Braunschweig anbragto lllan lSnl omtrent 5000 St.kr. UlUle 

Aal i en 76 Hkt. "tor DaUl, og halYandet Aal' eft",. har man 
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atv'!' enuel af dom, der mre et Pund 

t1111ge, enkelte yejede to Pund mange et Fjerdingspund. 

Det vil ikke i Danmark være vanskeligt at faa Aaleyngf'l. 

.Man har da ogRaa saa smaat at bruge dell til Ud-
og Brødrene mll{(sens Fiskerøg('rier i Holbæk har i 

de "enere Aar med Hdd udsat og forsendt Aaleyngel. 
10uner det at nd.stl't,te lloget stølTe Aal: man kan 

a.f hvilke 1000 Stkr. 50-ti0 Pund, ug' nclsipHe 
dem i 3Iergelgrave, Damme og lukkede Valllle. For-

selHlrlsPIl Cl' megrt lnt, 

Det (;]' orerordelltllg interessant, at Spørgsmaalet om 
Anlc'lls Forplantning, h\'ormed de Natnrkyndige siden 

Aristoteles fOl'/,(jæv"es have i den nyere Tid til lkls er 

lust df!rved, at S,Ill'sk,l1 18/<:1, opdagede Hanaalen. Det dste 

at Hannen altid er mindre end Hunnell, at den 

i Almindelighed· er nnder 480 MIll. lang Og' i det højeste 485 

samt at den ikke gaar langt op i Yandlobelle. H1\n-

aalen har en meget bronr~elign('ndH }Ietalglall~, 

8, Bækørreden tTl'\ltta fario) 

\)llel' Prwcllen, som Illan ogsaa almindelig kaldE'l' den, fir 

ikke andpt end en Afart af Ørreden, der er 

dOllllllelig for mindre Vandløb, Af praktiske Hensyn omtalfJS 

den her for sig setl', og Fiskeavlrren kan med Rette den 

for en bestemt Fiskeart, siden dens c'Eg kun fremhringe Bæk

orreder, d, \', s, Fiske, som beholde Foreldmgten og; ikke blive 

til Ørreder, medpns pan den anden Side Ørredens i 
Rmaavamle tit bliver staaende Ilaa Forel stadiet og da ikke er til 

at fra Bækørreder. 

Bækorreden fortjener i Grad Fiskeadenm,; 

fordi den er ~ejli\'et, nøjsom med 
til Pode, meg'et godt skikket til kunstig Fiskeayl, hal' haard

føre .LEg' og fordi den afgiver et særdeles yndet og Fude

amme, Xnar den fodres voxer den meget stærkt, Den 

kUll dyriske Æmner, og' dens lJle~te Næring bestaar af 

Insekter, Llryer, Snegle og mange smaa mikroskupi~ke 

Da YHlldplanter llOjlig fn:'lllll1e alle disse Dyr~ Tri\'sel, rre ilo 
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til stor ~'ytte. Bækurredl'u ;eder ogsaa <ludre Fiske. lIlen ikke 
"aa gja!rne som de onmfor l1ærnte Dyr, mell de af dem, som 

tage fiskeføde , voxe hurtigere end de andre af sanlllli, Klll<l: 
derimod et' deres Kjød ikke nær saa godt. Da Bækørreden 
altsaa ('g'811tlig ikke lever af andre Fiske, indsknunkPs dens 
Trirsel, naar den lever i Yællesskab nwd aud re Fiske i (h,t 

samllle Vand, og det er derfor heller ikke fordelagtigt at inde 
sætte foderfiske i ForeJbække. 

Bækørl'eden legor i lavnllldede, hurtigt lølwllde Bækk" 
Illed Gm8bulld; delt kan for Resten meget godt forekolllllii" i 

et Vandløb paa flere Steder og ikke findes paa anorl', naar de 

ikke frembyde de uødvendige Naturbetingelser.Hvor den skal 
len' samnlf'n med Stalling, Gjedde, .Aborre og andrt' Fiskp af 

den Slags, kOlllmer don i Almindelighed til kort. 
Paa dyndet og tøn-eholdig Bnnd og i hmgsomt løbende 

Vand V0xer Bækørreden hurtigere end paa Grusbund og: i rn,kt 
løbende Bække. f(\nli del' i de førstnævnte Vande er størst Cd
vikling af Plant(,next og' af de Smaadyr, S01l1 Fiskene ædi'. 
Derfor kan ,ler nok yære en :Jlængde Bækørreder i smalt. 
stpneue Bjergb,pkke, men de ere smaa, og: derfor frt'mbring'(' 

langsomt hJholldp Vandløb, der ~taa i forbind.else med SllUW 

grus1lClagte Bækkt" talrige. vplsnmgeudc Brclwrreder lUe (l 
smuktfarl'et Kjod. 

l'klart Va,nd er slet ikke BækolTi:'dc'll imod, D\,tte frpll\

gaar hl. a. deraf, at lIlau kan sætte Bækørn:dpn i Vandiw;s
damme med ringl' Tilløb og med li:'ret Bund. Skjont Vandet 
af de i det vadenele Dyr t,it blev saa tykt SOll! i øu Ll;rgrav, 

\'oxede. Fiskene dog me,get hurtigt og vare meget velsmagende. 
Efter lIeffing triVCf; Bækørreden i Norge i Ehe og Brekke, 

hvis Bund udelukkende llestaar af Dynd. lUtar dp]' kun tllldps 
behemme .Legepladser. ' 

Naar et Vandløb har mange, dybe Fdvidelser (Huller) 

!!led Vandplanter, udhulede) Brinker, Trmrodder og andre Gjemme
st8der, fremmer dettE' i høj Grad BækørredOllS Væk~t, om der 
endogsaa kun er lidt Vand. 

Vandets Ojil'((i/'JHnin(1 O!!l Sommeren pr ikkp ::tlbd 

for Bækørrerlen. hl'ilket gjæl'llc menes. ::lian har €u-
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kelte Steder i DlLlllme flere igjennem iagttaget en V,trme 

af 21,4 o R.. ja 20 o R.. uden at Fiskeno led noget. 

Vandets Opvarmning er trærtimod lIyttig, fordi den frpnuuel' 

Forøgelsen af Fiskenes Næringsæmner. Amerikaneren 1JIather 
siger ogsaa; Bækørredeu voxer langsomt i Kildevand til 9 o H. 
hurtigt derimod i Bække, som opvarmes indtil 16--18°, og 
y ngelen drager, naar den udsæt,tes i koldt Kildevand, ned efter 
med Strømmen til det varmere Vand. Kaar i det hele Vandet 

opvarmes til oyer 18 o IL, søger Fisken med Forkjmrlighed 

hen til kølige Kilder og skyggefulde Pladser. Derfor ere Bække 

llled mange Kildevæld smrdeles gunstige for Bækørre

den. SkJ/{!ge fra over Vandet udhængende Træer og Buske 

søges ()/:l'saa af disse Fiske, fordi de samtidig paa det skygge

fnlfte Sted vil tinde mange Insekter, der ti)f(12ldig falde nrd fra, 

Grene og Blade. 

)Eppcnes Farve er hos Biekørreder med farYet Kjød røll

lig, men naa1' Kjødet er hvidt, ogsaa hvide. 

:\.!lerede naar Bækørreden er 1-~2 Aal' gammel kan man 

træffe den kjønslllodell; n3ar den er 2 Aar har den 200-500 
med 3 Aars Alderen indeholder den 500-1000, og i en 

Alder af 4-5 Aar den 1000-2000, )len i meg'et 

smaa Bækløh i har man ogslla truffet 12 Cm. 

kjønsmodne Bækørreder, som kun indeholdt omtrent 80 

Dersom lllall paa ny vil besætte en udlisket (!rTNlbæk, 

maa ma11 aarlig udsætte i det mindste 10,000 SUlaallske i 
Løbet af 3 Aar; derefter vil Bækken ymre tilstrækkeligt for

Del, pr langt lettere paa denne llaade at udYikle et 

fiskeri i en end at o}lfostre Bæl,ørreder i en Dam 

ved kunstig fordi }'iskene bedre kunne ~lJrg0 

og naar man værner om dem saa indtil 

Yine de nok senere sørge for selv. }Ian 

har da endnu l\Un at sørge for hekvPInme og indrettede 

Legepladser. 

Til Forbedring af smaa 0Tl'edbække intlretter lilan i dem 

smaa TWilrdæmninger i en Afstand af 30-40 Meter fra hin

anden, der bJgges af Risknillper og Kjmes nogenlunde faste 

red Hjælp af Grønsvmr, Sand llg Grus, medens lllau yed Ioden 
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af dem Fordybninger, som ere ('11 :Uder dybe og 1311 

:\letel' laul'e. I h,er af disse Fordybningor man 
]wgle "tore S1on(', saaledes at Ørrederne kUlllH' skjule sig 
imellem og llnder dem; derved hindrer man, at 
lJefiskes med Garn. Da Tnordællll1ingerne frembringe smaa 

Vandfald, forstørres Hnllerne ved hvert Hojmndl', dcrs''}llL man 
passer pau, at Dæmningerne ikke samtidig forsvinde. Dersom 
de ere indsatte nogle :F'od i Bredderne, saa at Vandet ikk" 
kan om ved Siderne, bidrager dAt med \c andet tilforte 

{ims til at gjore dem fastere. 
Endnu bedre vil det være, dcrRolll man langs Bækken 

hygger en Række Damme, SOlll kunne tørlægg'es, og im8JlCl1l 

hvilke der findes Strækninger af Bækløbet , som lllPd 

stærkt fald strømmer nyor Sten. Men red Siden af dem nmlt 
mim da ikke gI P 1Il III C at lægge Sidekanalel' til V,enl for 

D"HlllH'lle. 

9. Fjældørreden (Sahno Salvelinus) 

holder sig kun til klare l~iærgvande og krmH'r ndelnkkende en 
la r VarmegTil,d i de yarn]\; SOTIlmennaaneder; derf,)j' oph()lder 
don i stor DylJdo i de dyberr ligg"nde Fjældsl)I)J'. Den 

indtil umtrent 6000 Fod onw Ha\~et. }!rm for Reste]] 
trives don me~'et i lavvandede Søor i (h' 11l'drfJ B,j,ergegu('. 
naar Yandc::t kun faar Tilløb Ilok af st,erko Kildevæld. 
som kunne afknle det. Kjødpt af ,!emne Fisk, som kan lllin' 

stor, Hl' llH'get yplsmagend0) og dens Udsermde lig'n,']' 
Yd noget Bækorr{',lens, 111011 di']] er pnrldigere pni1 

Grnnrl af tlen8 orangegule nller ZiUl101JclTorle Bug; d('ll er en 
af de smukkeste fiske i l';Yropas Vande. Den er llJf)g'l~t let at 
holde i Damme Og' egner sig hedst af alle Laxefislm til .Ferl
ning. )Icn den kræn!!' aldeles llodvenrlig,t . at lenl i rt'llt 
KildeYaud af temmelig ensartet Varmegrad, der opntrmes 
,.n:er 12-14° It }Iest maa man anbefale den til FiskcaYlere. 
som have Adgang til I1t faa fat i rig'eligt Insektfoder som 
opdrætte deres :FiskE' llal1 E't begramset Rum fra l}~gg'et af 
indtil salgbar Størrelse, i det de fodre med Kjød 
ug :FiskP. pr e11 
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der forhulder sig meget fredsommelig imellem Fiske af for

skjellig Art og Størrelse, medens Bækørreden altid er sky og 

stridagtig. 

10. Bastarder 

faaes meget let imellem Lax, Bækørred, Ørred og Fjældorred. 

De skulle alle være golde, men smage udmærket og ,OX(' hur

tigt ligesom alle andre golde Dyr. En Laxebastard mangler 

Laxens Yandredrift. Imellem Bastardyngelen er der altid mauge 

Fif!. 45. Stallingen (Thymallus vu)garis). 

Misdannelser, saaSOlll Knim

ninger af ,Rygraden, saHl
menvexede Fiske o. s. r. 

ll. Stallingen 
(Thyrnalhls vuIgariE) 

lever i storre Bække i 
Vandløb Hled raskt Løh, samt 

stenet og gruset Bund. Da 

den ikke holder af Kildevand, 
gaar den ikke saa højt (\p 

i Bækkelle som Bækorreden. 

Dens Kjød er særdeles vel

smagemde hedst om Vin
teren. Den VOXflr telllmelig 

hurtigt, llle11 den bEYer ikke 

saa tung' som Ørreden og 

hliver vistnok sjældent orer 

4 Pund tung: allerede a 
})und er P11 "ægt. DE'IlS 
Legetid. falder i ;,Iart:i og i 
April, og den leger, hvor 

der er rask Strøm og lavt 

Vand urer Grusbund. .iEg

gone ere mindre end Bæk

ørredens og faaes, i det man 

fanger de kjøllsIUodne Fiske 

paa I.egepladserne. De for

sendes yanskeligere end de 
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vinterlegende Fiskes paa Grund af dE>n varmere Aarstid. Yn
gelE>n har en lille Navleblære og svømmer snart efter Udklæk

ningen i Vandskorpen. Da Stallingen er langt m"re kræsen 
med Hensyn til sit Opholdssted end Bækørreden, maa Vandets 
Egenskaber helt anderledes svare til de Livsbetingelser, hvor
under den level' i det frie. Sikrest ('r det naturligvis at vælge 
et saadant Yand, hvori den allerede lutr hjemme. Saa vidt 
vides, har det endnu ikke lykkedes at holde Stallingen i Damme. 

12. Coregonerne (Coregonus) 

erø ogsaa Laxefiske og have altsaa ogsaa den imellem Hyg
og Gatfinne siddpl1de Fedtfinl1f:. Der er stor Lighed imellem de 
forskjellige Arter, som derfor ere tenllnelig yanskelige at ad
skille fra hvm·andre. 

Den lille J1[aræne (C. albula) bliver næppe tungere end 

et halvt Pund og lever i dybe Søer. Den lever flere Steder i 
Sverige og i det sydøstlige Norge, In-ol' den ved Mjøsen kaldes 
Lakesild ; i Danmark findes den kun i F ousing Sø ved Ran
ders samt i Juul Sø ved Silkeborg og paa Sjælland i Søthorup 
Sø ved Gisselfold. Deu kan let overføres til Vande, som passe 
for den. 

Den store lrlaræne (C. ~laraena) findes i nordtyske dybe 

Søer og kan blive fra 1-20 Pund tung. Den leger fra midt 
i November til midt i December. Hunneu indehohkr for hvert 
Pund, den vejer, 5200-5400 

Fig. 47. Hælten C. (lavareiu.i. 

-v. d, B o rn e: Fiskeavlen. 
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Hælten (C. lavaretus) kaldes paa Norsk Sik og i Sverige
Graasik, medens Tyskerne kalde den Vandremarænen. Den 
bliver omtrent 7 Pund tung og lever foruden paa den skan
dinaviske Halvø ogsaa i flere jyske Indsøer og Fjorde. 

Snæbelen (C. Oxyrhinchus), N!l.bbsiken paa svensk, har 
omtrent samme 1:" dbredelse som den foregaaende, men i vore
Indsøer findes den dog ikke. 

Fig. 47. C. albula. Fig. 48. C. Maræna. 

Fig. 49. C. Lavaretu •. Fig. 50. C. Oxyrhinchus. 

Coregonerne leve næsten alene af smaa Krebsdyr, Blød
dyr, Orme, Insektlarver o. s. v., som opholde sig paa Bunden 
af de dybe Søer, og mangle disse Dyr i Søerne, kunne de ikke 
i Længden afgive Opholdssted for Coregonerne. 

L dklækning af Coregoner er vistnok, i hvert Fald efter 
større Maalestok, udføli først af Sam. Wilmot i Kanada 1867 
og 1868 j senere have de amerikanske Fiskeavlere udklækket 
Masser af den amerikanske Maræne (C. albus), Amerikanernes 
White fiah, der er meget velsmagende. I Tyskland har man 
ogsaa med Held udklækket Coregoner, og det er paavist, at 
Fiskene i et Par Aar kunne leve i Damme og lavvandede 
Søer, men det er meget tvivlsomt, om det vil være muligt at 
opklække dem paa denne Maade i større Mængde og med For
del. Paa lignende Maade forholder det sig med Omflytningen 
af større Maræner, der oftere er sket med Held. Coregonernes 
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ejendommelige Levemaade gjøl' det sandsynligt, at disse Yiske 
bedst ville tri,es i Søer, som ere mere end 31 Meter dybe. 

Men selY naar de haye denne Dybde, kan man endnu ikke 
paastaa, at de derfor ere egnede til Ophold for Coregoner. 
Man bør i sall, Henseende prøve sig frem og først tmdersøge 

Søens Dyreliv og Bundforhold. Derimod har man Sandsynlig
heden for sig med Hensyn til et godt Udbytte, naal' man be

~ætter Søerne med en 1vIasse Yngel, efterat det har vist sig, at 
der allerede findes Coregoner i dem. 

18. Karpen (Cyprinns Carpio) 

er højst forskjellig i Form, fordi den i saa lang Tid er ble,en 

opfostret i Damme og derved er bleven til et halvt Husdyr. :rvIan 

adskiller saaledes Spejlkarpen , der kun til Dels er bedækket 

med nogle faa, uforholdsmæssig store Skæl, og den skælløse 
Læderkarpe. 

:Man har ogsaa langstrakte Karper med flad Ryg, og korte 
højryggede, samnHmtrykkede Afarter. Karpen har det :Fortrin 
fremfor Gjedden, Aborren, Sandarten og Laxefiskene, at den er 
Planteæder , skjønt den ikke forsmaar dyrisk -Pode. Derfor 

frembringer den ogsaa under ligt'Porhold en langt størne 

:JIængde Kj ød , end de i samme Vande lerende , nylig nævnte 
Fiske kunne frembringe. Derfor er den ogsaa fra gallllllPI Tid 
blenm boldt i Damme, og den fortjener det saa meget mere, 
fordi elen har et meget yelsmagende R;jød, som langt overgaar 

andre planteædende Fiskes. 
1840 fangedes i Lehnsahn i det nordlige Holstein to 

Kar11er, som vejede 42 og 55 Pund, og Eckardt-Lilhbinchen 

llwdrleler. a.t der i Schwanen-See i Aarene imellem 1830 og 
1840 blev fanget en K11rpe llaa '/5 Pund) der bley sendt til 
Hotfet i Dessau; sonort' saa han ved den sallllne E'ø 18 Kar

I)er, som byer ,t'jede fn\ 25 til 30 Pund. 

Karporne holdes næsten udelukkende i Damme. 
Opmærksomhed fortjener den af Eckardt-Ltibbinchen for et Par 
Aar siden i Brug bragte Fremgangsmaalle, hvorved man skaffer 

KarpeYllge J. Man lHtr vistnok rlerved faaet et Middel til 
fnldstændigt at, forsyne Søer og Vandløb Ill.ed Karper. Det 

8* 
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kommer nu kun an paa at udregne, hvor megen Yngel der 
kræves til en bestemt Vandmængde, der enten har eller mangler 

Rovfisk". 

14. Karudsen (Cal'assills 

omfatter ligesom Karpen flere Afarter; den højryggede Form 
har man saaledes kaldet Damkarudse, den langstrakte Sø
karudse. Legetiden falder i .Juui, men ved g'odt Vejr kan den 
ogsaa falde i Maj. Karudsen holder af stille Vand og af dyndet 
Bund; dens Kjød er i AlmindeJighed yndet, men dog mindre 
end Karpens. lJndertiden holder man Karudsen sammen med 
Karpen i det samme Vand og faar da Bastarder af dem. :Ulen 
de blive ikke saa store og voxe ikke saa raskt som Karperne; 
derimod er(\ de overordentlig' sejlivede og kunne leve i de 
mindste Vandhuller. 

Krydsning af Karudsen med GnIdfisken giver et meget 
smukt, rødgyldent Afkom. 

15. Suderen (Tillea vulgaris) 

opholder ogsaa helst .i stille Vand med dyndede Bredder, 
og lerdyndet Bund. Den er ret udbredt og leger i .Jnni paa 

}'ig. Dl. J)en alm. Smler (Tinea vulgaris). 

:flade græsklædte Pletter, hvor den ligesom indretter en Rede. 
Dens Kjød er yndet, og den holdes gjærne i Karpedammene. 
En Afart er Guldsuderen , der opfostres i Dannue til Akva
riebrng. 
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16. Guldfisken (Carassills auratlls; 

holdes alene i Damme. Flere Steder i Tyskland og Italien er 
dens A vi meget indbringende. I Danmark yngler d.'n ogsaa 
flere Steder i Damme. 

Fig, 52. t'~mden (Idn~ me1anotns). 

17. Guldrimten 
(Idlls melanotus) 

er en Afart af Rimten (Em
den), hvorfra den adsbller 

ved en pragtfuld guld
rod Farve. Den agtes ikke 
synderligt som madnyttig 
Fisk, men den har Værd som 
Prydfisk, fordi den flokkevis 
holder sig nær Overfladen af 
Vandet, og fordi allerede 
dens Yngel er guldgul, 
medens Guldfiskens i de to 
første Aar er mørkladen. 
Den er desuden let at holde 
i Damme JUed ikke altfor 
koldt Vand og er ttmllnelig 
let at forsen<le. 

18 Løjeren 
(Alburnus lilCidll::;) 

holdes et eukolt Sted i 
Damme for at skaffe Poder 
til Sandarten. :\[an lægger 
i Søerne langs lave Bred
der og paa Sandgrunde 
Grønsvær, Sila at Vandet 
flyder hen derorøl'. Løjc-
ren leger gja'l'ne paa en 

saadun Plads, og Gronsværet kan da flyttes iUlI i DammelH', 
hvor man vil opfostre Fiskene. 
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19. Ma.llen (Silurus Glanis) 

kan godt holdes i større Damme. I Wittingau har man faaet 
Maller paa et Pund til at bli,e 14 Pund tunge i Løbet af 4 

1'ig. 53. Mallen (Silurus gJan;,). 

Aar. 1\le1l for Resten hold,'s den kun hist og ber som en 
J\læl'kelighed. Til Sorø So er den bleven indført 1880. 

20. Gjedden (Esox Lncins. L.) 

er Oll af de mest udbredte evropæiske Færskvandsfiske. Den 
leg'er paa lavvandede Pladser imellem Siv og andre Yand-
]Jlanter, hvor døn afsætter en J\lasse Allerede de unge 
Fiske løye ligesaa ensomt som de Gjedder og holde 

langs Bredderne. De Solskinnet, øre lidet 
og æde i Førstningen Orme, Insekter og andre smaa 

Vanddyr. Fra miflt i ,runi begynde de at tage Smaafiske, soge 
ud paa dyhere Vand og blive mere sky. Gjeddens Graadighed 
er stor; naar den kan faa fat i Fiske nek, æder den i 
en to Gange saa mange :Fiske) som den selv vejer, men 
i et Aar voxer den ogsaa 1 ~ 2 Pund og mere. 

Gjedden er uundvmrlig for Karpeavlcn, fordi den tager 
en Del og andre smaa som vildc berøve Karperne 
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}'øde og hindre deres Fonnerelse, saa at de ,oxe hurtigere, 

-end naar der ingen Gjedder fandtes. 
Efter Udfiskningen af en Yngledam om Foraaret udsatte 

man i den 21/ 1 Hkt. store Dam, der indeholdt overordentlig 
mange Frøer, 20 Gjedder (12 Pund) og 15 Gjedder il, Ih Pund. 
'Om Efteraaret·· fangede man 6 Gjedder paa omtrent 5 Pund 

((le øvrige vare mindre), flere hundrede Pund KarpeYl1geJ fra 
Sommeren og 480 1/ 2 Pund KarpeT fra Yngelen om Foraaretj 

alle Frøern(' vare forsvundne. 
Gjeddens kunue let kunstig befrul,'ios; en 41/2 Pund 

tung Hun llavde 86,G92 Man kan udklække dem i en 
smmmende l 1dklælmingskasse, i et kalifornisk 'rrug, i et selv· 
rens('u(le Apparat eller Jlaa Oll kuustig Ynglt'plads i en Dam. 

21. Sandarten (Luciopcrca Sandra) 

er en Aborrefisk. Den findes paa den jyske Halvø kun i 
Hader1dev Dam, og !laa de danRke Øer forekommer den slet 
ikke; derimod levcl' den baade i svenske og norske "Vande, 

hvor d(\ll hal' :\aYllet Gjøs. 

:Fig. 54. Sandarten (Lucioperca Sandra). 

Den lever af In;::ekter og Fiske, altsaa som den alminde

lige Aborre, men den opnaar kun del' sin fulde Størrelse, hvor 

den faar Fiske nok at æde. Den holder mest af større Vande 
med sandet og Bund. De Søer, hvori den opholder 
have for det meste mere eller mindre uklart "Vand, og de skulle 
indeholde mange Fiske til Føde for den, men ingen store 

Rundestejler . 
I Følge Horack's Iagttagelser afhænger Legetiden af Van· 
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dets og Luftens Varmegrad; den falder undertiden i Marts, 
men almindelig i April og l\Iaj, ja endog langt senere. For 
at lege, trækker den til Vandenes sandede Bredder; den er 
kønsmoden, nital' den er l Pund tung, men de bedste 
Modem .ke veje dog 3-4 Pund. Efter Eckstrom leger den i 
Sverige i Reglen om Natten og gaar da flokkevis op paa 
stenet Bund i aabne Bugter eller trækker op til stenede eller 
sandede Bredder. Den leger i dybere Vand, ikke lavere end 
en Meter, hvorfor den vel næppe iagttages i Legetiden. Sand
arten formerer sig meget stærkt, men dens Yngel er ogsaa 
udsat for mange Farer; de gamle Fiske æde Yngl? len, og fra 
de sandede Banker, hvor Legningen sker, blive Æggene drevne 
ind paa Land eller ædt af forskjellige Dyr. 

Det hal' flere Gange lykkedes at indføre Sandarten i Søer 
og gjøre den til en fast Beboer af dem. Paa den anden Side 
har man gjentagne Gange iagttaget, at uden synlig Grund 
pludselig alle Sandarter i en Sø ere bortdøde. }Iest hensigts
mæssig vælger man til Indflytning større, legedygtige Fiske 
pall. 2 Pund og derover. I Almindelighed kan man imidlertid 
ikke vide forud, om Sandarten vil synes om et bestemt Fiske
vand eller ikke. 

N aar man vil overføre Sandarten til andre Pladser. maa 
man fange den, medens Vejrliget er køligt, fordi den er føl
som mod Varme og Beskadigelser og ikke let taaler Trans
porten; sikrest flytter man den ved Pfi'aarstid, medens der om 
Efteraaret kræves megen Forsigtighed. Ved 17dfiskningen af 
Karpedammene fanger man først Sandarterne, medens der endnu 
er Vand i Dammene, og man bringer dem derpaa fra 
Garnet i en med friskt Vand fyldt Ballie og fra den til et 
med friskt Vand fyldt Transportkar. For 550 Liter Rumind
hold regner man 1-1 114, Skok Sætte-Sandarter eller 
Skok store Sandarter. Karret mali. være fuldstændigt fyldt. 
for at Vandet kan være bedre i Ro og for at Fiskene mindre let 
skulle kunne saare hverandre med de skarpe Finnestraaler. 
Dersom det lader sig gjøre, bliver Vandet fornyet under Trans
porten. At Sandarten ved særlig Omhu og Pleje kan udholde 
endog en længere Transport fremgaar deraf, at en Fiskehandlel' 



121 

i Hamburg ikke sjældent ved Midsolllmertid sender levende' 

Stykker fra Hamburg til Berlin. :\Ian maa især l)asse Ima, 

at Fiskene ere glinsende grønne og ikke og gule, naar 

Rejsen begynder. 1878 bragtes endog 2ti omtrent 2 Pund 

tunge Sandarter til England uden at lide 

:NaaI' en Sandart trives i en Sø, men alligevel ikke leger 

i den. saa er det sandsynligt, at den dertil mangler Lejligheil. 

Man lllaa da indrette Legepladser for drn, og dette Ilar mali i 

Praxis haft Held med. Man har l!emlig indrettet Legcplarlsernc 

paa følgende lYlaade: fra Søens Bred blev der kjørt. Sand og 

Stene 11d i den, og om Vinteren vedblev llIan d8l'llH,d fra Hnl-

ler i ISE'Il. Desuden sænkede man paet Steder, hvor 

:Fiskeriet ikke kuude forstyrrl'~, Træstnbhe med mangp Rod

grene. iYlall opnaaede fuldstændigt, hvad man ønskede. 

I 'IYittingan holder man Sandarten samUlPn med Karperne. 

De større Damme med koldt Vand og sandet, gold Bund 

uden Plantevæxt og Damme, som ere forbundne me!1 Bække, 

hvorfra der kan tilføres Smaafiske, egne hedst dertil. 

Damme med D,vndbund kunne vistnok ogsaa være g0d" for 

dens da den helst staar inrle ved Breddernp. m('n det 

under Fangsten forstyrrede Dyndvand bliver farligt for 

den. :N aar mali 

llled Korn eller 

millilre Grund til at 

.Fangsten staal' paa. 

svag Græs- og 

deu Slags Damme tørre og' dem 

hliyer Bnllden og lIlalI har da 

frygte for at mudre randet, m ed<.'ll <:I 

Men en sandet og S"bHllf! med 

giver imidlertid det storste Gd-

bytte af Randart. Gjedder bør ikke indsættes i saadanuf" 

Damme før i det andet Aar af Rotationen. 

I Wittingau har lllall ogsaa Sandarten i Beholdl~n> fra 

Foraar til Efteraar og fra Eftcraar til :Foruar. Diss(J BI'

holdere ere 4-·6 .Meter dybe, hase fast Bund, rigeligt Tilløb 

af Vand og forRyne8 llled }'odemske. }Ian har haft det Til-

fælde, at over B .Pund tunge Sandarter have i Beholderne, 
at if~ggenG udkJækkerlefl og Rt Yngelen lUtaede Ill(;d Vandet til 

andre Beholdere og' Damme. Ogsaa i Bassinet paa Wiener

udstillingen hayo Sandarterne Jeget, "aa at llJan maatte fjærne 

Rognen. Det er dprfor sandsynlig't, at Fiskene knnne faLLeR 
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til at lege i Beholderne paa Fletværk eller lignende Gjen

stande og at man da kan bruge Legen til kunstig Udklækning . 

.Ylan har behandlet de modne Fiske, der bleve fangede i 
Legetiden og gjemte l en Beholder af Sh1altraad, paa følgende 
)laade: hver Dag prøyedc man Fiskenes Gydefærdighed. Naar 

den var tilstede, udpnlssedes I{ognen og befrugtedes tørt, hvor

llaa d"r tilsattes Vand, i det man med en Vandplante (Tusend
blad) rørte sagte om i Vandet og derved fik til at 

fast paa Plantedelene. bleye udlagte paa lid-

klækningsbede og gav en nalmindeli!x Jfængde Yngel, men i 
Løhet af Sommeren gik største Delen til Grunde. 

22. Aborren ilnviatiJis) 

(IIJholder sig' paa stenet, sandet, leret og dyndet Bund, hvor 

den æder Fiske og InsekteT. Legetidrn falder fra Marts til 
Maj, og Lpgningen s kel' imellem forskjellige Slags Vandplanter 
eller Trærødder. hvor Æggene Gardiner eller 

Blonder. Aborren holdes Sandarten i Karpedalllmene. 
Man kan avle den enten ved kunstig Befrugtning af 

ved at samle i man betjener sig da hen

af en med Yngleplads forsynet Dam. HVOl' der 
-er for mange A lJorrer i et FiskH1\nd. kan man i Legetid!?n 

en Del af Legen. 

23. Flodkrebsen tluviatilis) 

bliver lllpd hvert Aar sjældnere, Da den voxer meget 

somt, havp FiskeaYlerne i den seneste 'rid syslet en Del med 

Sporgsma<tlet om dens Fonuflrelse ved Kunst. Og dette Spørgs

maal er blevet 8aa meget mere paatrængende, som der over 
.;>n stor Ih,l af Mel1emenopa er udbrudt en Sygdom, der har 
næst.en helt ødelagt Krebsebestanden i de paagjældende Egne. 

r de videnskabeligo Undersøgelser hidrører Sygdommen 

fra et Snyltedyr (Distoma eirrigerum), der udefra trænger ind 
i Krebsdyret, lever i Musklerne hos det og gjennemyandrer 
disse paa samme ~1aade som Trikiner og til sidst indkapsler 
sig disse. Hos en eneste Krebs kan man undertiden 
træffe 100-200 af disse Dyr. 
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SidlIn IB7li har Ing'enieufl'n Bru8sow i Schwerin syslet 

llled Krebseavl. I et Bassin, som var 1 'i,4 M. langt, 6,3 M. 

bredt og 1,3 M. dybt, blev der langs Væggene ophobet 5 Cm. 
vide Drainrol' i flen' Lag, san. at der var et Drainrør til Bolig 
for hver Krebs. Desuden udlagde s nogle ~tørr(] Sten til Skjul 

for Krebsene. 1 to af Hjørnerne er der u(llag't lJennergeL som 
('1' beplantet med Siv, Brøudl,arse og Vandpest. .Efterat Bas
sinet var blevet fyldt med Vand, blev .1m Foraaret 1400 æg

bærende Hunkrehs indsatte i BassilJøt. De blev fodrøde wed 
Kjod, I,'iske, frøer og Roer, og imidlertid løb 11afhrndt en 2 

Cm. tyk Vandstraale ud i Bassinet, der dervt'd kunde fYldes i 
70-80 Tinwr. :\Ji(lt i Oktober var der i Bassinet 20,760 
unge Krebs) som blpy solgte for 20 l{eiehsmark (omtrent 

17,75 Kr.) f(\j' Tllsendet. Da }l"lodkrebsen æder sine egne Lnger, 

naal' de have skilt sig fra)1oderens Hale, hvilket i l{pglen 

sker imod Slutningen af Juni, man til den Tid de 

bort. Briissow tik af hver HUllkrebs i de forskjellige Aar 15, 

60 og 67 Lnger. 'Forsøget paa allerede om Efteraamt, 
da Flodkrebsen parrer sig, at indsætte Hanner og Hunner har 

næppe et heldigt Udfald, og heller ikke har Kildevand, 

hvis Varme var 9 o R., vigt sig hensigtsSfarende. 

En af Krebsens farligste fjender er Aalen, saa den elle 

Avl udelukker den a,ndcn, Ligpledes foretrækkpr Odderen FJod

krebs for al anden røde, og hvor den ,kan æde mæt i 
Flodkrebs, tinder mali kun Krebsoskaller i dens Skarn. 



FJERDE DEL. 
FISKENES FJENDER. 

Mennesket. 

~.1ennesket er uden Tvivl }'ærskvandstiskenes værste 
Fjende, ikke alene fordi han er udrustet med saa mange }lid
ler til at jage dem, men ogsaa indirekte, i det Kulturen ind
skrænker og ødelægger Vandene. }'or saa vidt som Fiskeriet 
ikke kan bestaa ved Siden af andre Næringsveje, maa det vige 
Pladsen for de vigtigste af dem. Men i Almindelighed er 
dette dog ikke Aarsagen til Fiskeriets }'orfald, derimod er on 
vis Ligegyldighed overfor de skadelige Indflydelser, der kun 
langsomt og næsten umærkeligt komme til at virke, indtil de 
have naaet en ængstelig Størrelse, Skyld deri. Vi skulle søge 
at Yise, at de fleste og farligste Hindringer for }'iskeriet uden 
Skade' for andre Næringsveje kunne undgaaes eller forringes. 
Det kommer kun an paa alvorligt at ville gribe ind. 

Fiskeyanilenes Ødelæggelse ved Urenligheder af alle Slags. 
især fra industrielle Anlæg, har taget et saadant Omfang, at 
Spørgsmaalet, hvorleiles dette :IIisforhold skal kunne indskræn
kes eller modarbejdes, er blevet meget paatrængende, særlig 
fordi Ondet ved den sig stadig udviklende Industri er i yed
varende Fremgang. I Kina siger man: Snavs er kun en 
Ting paa urette Plads. Der have Byerne ingen Kanalisation, 
alt Affald bliver brugt, .Jordbundens Frugtbarhed vedligeholdes 
i dens oprindelige "Fylde, Floderne ere rene, som de altid have 
været, og de udbrede ingen ildelugtende Luftarter eller farlige 
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Smitteæmner. Derfor ere ogsaa alle Vande overalt fulde af 
Fiske, som yde mange Millioner l\Iennesker Fode og Nydelse 
og fremkalder en storartet Handelsvirksomhed. Fabriker og 
lignende Anlæg, som Vandene urene, burde indrettes saa
ledes, at deres Aflob ikke kom til at gjøre Vandløbene umulige 
for Fiskelivet. Det offentlige burde gjenllem Sagkyndige udøve 
('n skarp Kontrol i saa Henseende. 

Stæmværker og andre Hindringer for Fiskenes frie Gang 
have utvivlsomt gjort Fiskeriet særdeles stor Skade. De hav\' 
hindret de legende .Fiske i at naa op til deres Legepladser, og 
derved have de forstyrret den ollrindelige }'iskerigdom. "Jlen 
de have tillige formindsket i:3tandfiskenes Tal, fordi disse om 
Vinteren eller ved lav Vandstand gaa ned ad Strømmen og 
senere ikke paa ny kunne vende tilbage, og fordi ogsaa mange 
Legepladser ere blevne utilg'ængelige for dem. I }[0rdamerika, 
hvor den oprindelige Tilstands store Fylde endnu ikke er glemt 
som i Erropa, nægter man Behoerne Ret til ved Hjælp af 
uoverstigelige Stæmværker at berove udstrakte Landstrækninger 
et værdifuldt Næringsmiddel og tvinger dem til paa deres egen 
Bekostning og uden Godtgjørelse at bygge Fisketr:l,l'per. Da 
Fiskene kun vandre ved stigende eller faldende Flod, kunne 
Fisketrapperne holdes for dem udell Skade for 
Ejerne af Stæmværkerne. Det er nemlig tilstrækk(\ligt, naar 
det overflødige Vand gaar ad Fisketrajlpl?n. Det er (}psuden 
liret at give Ejerne af Stæmværkernr ndplnkkend(' Het til alle 
til haus Stæmvmrk kommende Fi~ke, som dog haH' hjemme i 
hele Stmmgebetet. Kun gamle Privilegier og Hævd llave nogfJt 
at men de burde i de fleste Tilfælde afløses. 

Skadelige Dyr 

vmrger man sig simpelst og sikrest imod ved at fange dem i 
Saxe; men disse mfta være af forste Slags. Hos v. d. Borne 

Odderen en Vinter i Løbet af 6 F ger 1350 store Karper; 
han satte da Saxe for Odderne og fangede i det første Aar 
24 Stkr.; senere have de kun gjort ubetydelig Skade, fordi df' 

tilvandrende Oddere strax J;'ra 1871 til ]. J\farts 1881 
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har han i Saxe fanget: 70 Oddere, 343 Hejrer, 421 Isfugle, 
85 Rovfugle, 15 Ræve, 14 Ildere, 4 Maare, 24 Katte, 198 
Ænder, 44 Dykkefugle, 1 Maage og som uskyldige Ofre 2 Ugle. 
4 Viber og 1 Skildpadde. 

Odderen (IJutra vulgaris) 

er en af de farligste 'Fiskerøvere. Den er en udmærket Svøm
mer og Dykker og bevæger sig lige godt enten den svømmer 
paa Ryggen eller paa Bugen; naar den jager, synes den mest 
at svømme med Ryggen ned efter. Dersom den har 'Fiske nok 
at tage til, æder den kun de Dele af dem, der smage den 
bedst, f. Ex. Karpens Indvolde, og lader Resten ligge; den 
dræber ogsaa af Lyst, naar den er mæt. Især holder den af 
Bækørred og Krebs. Den opholder sig i .J ordhuller ved Bredden 
og laver sig der et Leje af Blade og Græs. Boet er tit større 
end Rævens og udgraves af Odderen selv. Udgangen ligger 
til Dels under Vandet, til Dels lige over det. Om Dagen 
hviler den undertiden paa Træstammer, Sten o. s. v. og sover 
saa fast, at man kan skyde eller slaa den. Den har ellers 
en meget fin Næse og meg.et skarpe øjne; Stemmen er pibende. 
Skarnet indeholder 'Fiskeskæl, 'Fiskeben, Krebseskaller, Insekt
skaller o. s. v. 

Odderen er et selskabeligt Dyr, og undertiden vandrer flere 
sammen fra det ene Vandløb til det andet, om de ogsaa skulle 
tilbagelægge flere lI'IiI. 

v. d. Borne fanger altid Odderen paa dens Stier ,'ed 
Vandet. Naar Vandstanden ikke hurtigt forandrer sig, er det 
bedst at stille Fælden 7 ~ 10 Cm. under Vandet, saa at Saxen 
staar midt i Stien, og at dække den med Dynd og Vandplanter. 
Til KjædHn f:Dster man et langt og stærkt Stykke Reb, der 
bindes til en Pæl og dækkes til med .Jord. Ved Hjælp af en 
Trægren , som dyppes i Vandet l oyorstænker man den friske 
.Jor{L Saa snart Odderen er fanget, svømmer don ud paa Dyb
den og drukner. 

Skifter derimod Vandstanden hurtigt, maa, man 'Fæl-
den uIlliddelbart ved Vandet, rilen paa Land og midt Stien. 
Man !:lænker den saa dybt i .Jorden l at den ligger i Niveau 
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dermed. under Saxen, Bøjlen og Fjedren lægger man lidt 
blødt 1\'108 og dækker det hele med Sand eller Dynd, eller om 
Vinteren, naar de nævnte Æmner vilde fryse, med tørre Blade, 
tørt Sand eller aldeles fintdelt trøsket Træ, og indretter Stedet 
saa jævnt, at den skjulte Fælde ikke røbes. Dersom KjædtlTh 
ikke er saa lang, at Odderen kan komme ud paa dybt Vand 
og drukne, saa forlænger man den yed et stærkt Reb, fæster 
dette til en Pæl og skjuler det ligesom Jærnet. 

Om Vinteren holde Odderne Huller aabne i Isen, hvor
igjennem de gaa ned for at fiske. De kunne svømme meget 
langt under Isen, og naar de skulle aande, svømme de op til 
Isen og indaande den Luft, som i Blærer har samlet sig imel
lem Vandet og Isfladen. Saaledes kunne de svømme længe 
under Isen. Man fanger Odderen under Isen paa følgende 
Maade: Man sætter en Pæl, hvortil Kjædens Ring passer, 
saaledes ned i Bunden, at dens øvre Ende staar 20 Cm. under 
Isen. Lavere;> nede maa der være en kort Gren, som kan 
hindre Ringens fuldstændige Afgliden og gjøre det muligt at 
hæ,'e Fælden, na,ar Odderen er fanget. Ringen sættes neden
fra paa Pælen, før denne sættes i Bunden. Oventil har man 
ladet sidde to Grene, omtrent IO Cm. lange, og Plcvisen imel
lem dem udfylder man m('d Mos, saa at der dannes en Slags 
Rede, hyorpaa man kan stille Saxen. Odderen gaar op paa 
Pælen, og saa snart den er fanget, springer den tilh:lge i Van
det, hvor den drukner; paa aen Maade kan man fange mange 
paa samme Plads. 

To Ting ere endnu nødvendige for at opnaa et tilfreds
stillende Resultat, nemlig en dulig og flittig Fanger og en 
større Mængde Fælder. Dersom man ikke kan opdrive en 
dygtig Fanger, vil man, om man har nok saa mange Fælder 
af bedste Sort, kun opnaa et ringe Udbytte. Derfor shl man 
fordele sine Fælder imellem alle de ]'olk, som synes skikkede 
dertil og hvis ]'OlTE;tnillger bringe dem i Nærhetlen af Vand8t. 
Man skal dernæst udlove en hoj Præmie eller overlade Skindet 
til }'angerell, for at h11,11 kan have stor Fordel af at fang'e 
meget. Ikke mindre rigtigt er det at opstille mang'e Fælder, 
for at Odderen, som undga11,T aet ene .J æm, kan fa.nges i et 
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.andet. v. d. Borne har for de over en halv Kvadratmil lig
gende Vande 18 Odderfælder i Brug. 

Ved Gilt kan man ogsaa udrydde Odderen. I den Hen
tager man en frisk, omtrent 15 Cm. lang Fisk, flækker 

den langs Ryggen og strør i Saaret lidt Strychnin. Saaret 
trykkes derpaa sammen, :Fisken sættes med fast paa en 
Pind, der atter stikkes ned i Vandet paa Odderstien , saa at 
Fisken staar omtrent IO Cm. over Vandskorpen. Om Dagen 
lllaa man ~jærue Fisken, for at den ikke skal af en eller 
anden Fugl. Odderen dør meget snart, efter at den har taget 
Fisken, og driver med Shømmen. 

En Indhegning: omkring Fiskedammen holder kun Odderen 
borte, naar Hegnet staar dybt i Jorden, thi ellers graver Od
·deren under det. Gangene, som de grave, ere saa smaa, 
at man meget let overser dem. 

Ræve og Katte 

æde g'jærne :Fiske og vide meget snildt at fange dem. 
De bedst med Sax eller dræbes med Gift. 

Den brungraa Rotte (:lIns decuIIlanns) 

er en umættelig Røver, dersom den faar Adgang til 
mf:'dens de ere fyldte med Rogn til Udklækning. Man 

Illaa derfor passe godt paa, ellers finder den nok Vej ind i 
Udklækningshllset. :Forleden Aar hjeillsøgte saaledes en Rotte 
Udklækningsanstalten yed Viborg i nogle Dage, førend det 
lykkedes at finde den Vej, atl hvilken den kom ind. Dette 
skete gjennem Yandh)dningsl'0rd fra J.'orsyningsbrønden, og 
Rotten maatte svomme en hal,. Snes Alen i det lukkede Sten
fOr, før den slap ind i AnstalteuR Filtrerapparat, hvorfra den 
san til Kasserne og fraadsedf'. 

Vandspidsmusen (Sorex fodions) og 

Dværgspidsmusen (S. pygmao1!s) 

er ogsaa slemme Røvere o\'erfor :Eg og Ung·er. Ja, efter 
Brehms Fdsagll pr den førstnævnte i Forhold til sin Størrelse, 
,et i Sandho(l frygteligt Dyr. som afgnaver øjnene og æder 
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Hja'l'Il<:ll ud ~f "t o f!'t> l'lshe, Sfla~Oll1 

2 Pund, I Danmw (\.!! FiskrbdlOldere 

Ral]wr pas. endog 

den derfor tit 
JlI('g-en F\il'trwd; rydder dl'n Oll i l'dklækning's
Ims~ernfJ, 1 r dk læknillg:;<iURtalten nd Viborg lUl r man heller 

jkh nOH't l Fred for den : wh'nfor Anstaltf'll 

Art bh,r Iler ('pstillet PI! i\lusofæhh', og: 
Jlæste Dag' f2llldtc, tre Il\Ul'ilJ de tl.1 "rare, dødt' af Rulde" . 

ALk ~IU~elll' \are Villldspirlsllm.', lllf'll dl' to dnde vare 

lllwbt" af d('l! 11\ "dl.'non,h, Kalllllit'rat. som hanie ,edt et stort 

Hul j Xakk"Il paa b'I'r ilf (h'IIL Ih'sndell ffmdtef' 
Fældell ~lIlldl'll af 1,11 VawlspidslllllS, cl l'otrr og l Hale, Ol\[ 

,Hri'nell RI. ",n DI\.lllUlI' Dag: fandtf's j :'Iluocfældell 3 

12 Pull'!' u;.:' 3 Haler. I Løbet fif Dag'C'n aad den lH'mlig de 
b l\:lllIllIt'ndl'r helt op, <'lIff m"d an(]]'(; Ord, dCl! havdp efter 

(,t DUf!'llS Forloh redt tre Kammerater, alt~aa omt.r(,llt tre Gang" 
stil e,!'1'\'1I Ya'gt, 1\ a:~t(' Da;.;'s "Usaa t.oh Timer spnen', 
laa den dnd i [i'ælden: mall skulde ikke nH'lll, , at den I'ar 

dCld af Sult, IltelI det Cl' d.et Randsynligste, Pældell bier 

aHer ,tilll.,t op og forsynet Uled Lokkcmad, DenlJlev tomt 

fI,'rn af ;lIllsene , JllOll tip larf) lige saa tit undslujllll'. 

Det viste "aa v:ndnlig, a.t 'Tremmer!](' i Fælden yare for 

fm hinan,lcll, 0!1' at J\f!IS(Jll., lllldsla.l', thi 1111 det kun 
Dnerg,spidsmus, SuHl g'ik i [kn, En ~ilLlda.ll lille J\.na';.:t hlev 

}laa fiNsk GjernilIg' ellil!" rl't,ter\' pait fmrsk Fisk. :,tom 
\'ar lag't i F<t\ldelJ, Di~se Slllaadyr mUl' l'gsaa , hvad 

vistnok iIdie for Ol' 

Hejren 1).l'>lea dn,:rea) 

!e\'cr lHest af Fisk" (i~ær 

al' }'nJl'l', 

.sit 

riutu'll, 

)IllS, .\Iu\:iliIlger og lJls1)kti'r, Fm 
fl,Hvr lien til ~it l\"ttl)I,vart0r grul i SI;:Ulll-

ved sit m('(! o;to!Te 

J\forgen!,'T,Y n;\Jste l'I!eJ]elllrum f]'Clll];C>llllUl'lldc 

er den aU,'r l'ua Ph,dsell, Di'Il fauger Byttet \'od i lart Vand 

og ;;piddl.' FiskcJl(l: j det lIe'n IYllsnart ~agtl: at listo frl\11l 

stnehliOl' Hat"con og' dN X,eb i ,h'Hl, 
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,ogte sig for ilt nærme 

llll'd ?\æbllet. 
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Fc.rdøjebe hru~'pr den megen Fodl'. 
lllun fundet 12 Karper saa store ;';l'm 

har Halsen fri, lIlaa lIlall 
da ([\\n stf)(lpr efter 

paa lavvandede Sh'der. hyo!' Hejren sjJankt:r um for at 

at indrette af Dynd Pil lille U, der omtrent ~taar 15 Cm. frem 
over Yandet og er ,aa sttll', at netu!l en O([I1('I'S,}:\ kan 

lUes i den. San snart Hejn:1l er lllalt, lw,\'l vel' den til d(,tl 

.'iaa bdw.g·clige Hrilpplacls (Il.(' fallges. }Ien for Hesten har man 

flere Slags Hdrefælrlt'r, og llIall kan da 0g'salt dræbe dem ved 
Hjælp af risk. lnuri man har gjemt (lift. 

Fiskeørne andre fiskeædende Fugle 

trælfe,r man kUli altJor tit ved Dalllme clg' Soer. :\iliLr Ka.rper 
og and r!' stiJlTe }'ish hOlllllle 0l' i Vanllskorp,·n. ~t(Jde RllV

fuglene lied, ;;laa deres sLærlie Kluer i Fisken og flyve !)ort 
med Byttet fi)r at æde lid pau "l eller anllet ~ikkl'rt St,ed, 
De studE' ogsaa efter de Fisl,e. stim (~r() anhragte paa 

Hejresaxen , TIll'U stulldulll fau&;'es de alligevel ikke>, fordi de 
paa ny meget ra"kt, gila til Vejrs. :\:Ian fanger delll ugsaa 

pall, den )laade, at man ralllllltH' eD stærk Pæl ned i Vandet 

og lægger en Sax paa den. Pælen "iI nemlig f()rekOlllllle 
lemp at \·ære'. en saa god Hvileplacb, at de gjærne sætte 
paa den. Ænder og man sikrest ved at stille 

on Sax yed Reden i Rugetiden. Svanen er meget 

fordi d,'n lll('d stor æder FiskeIeg'. Derimod 
synl'S Vandstæren kun at æde Insl:kter tig' ingen Fiskeæ.!j' eller 
Yng'e!: Illan har i hvert B'ald ikke kUllnet finde Spor deraf i 
dens Kro. 

Frøer, Vandfirben vg' Snoge 

æde Slllaatiske, naar de kuune mi.tgte dem, Horaek fandt 

i sine Y æxtdamme Frøor llwd 4- ti SlIma Karper i Jlayon, 

Andre have fundet Sma<t0l'reder i )lavell paa l'f0l'r; men atter 

andre have ikke kunnet finde ttUdet end Inse'kter og lig'nonde 
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Dyr. krybe Frø!:!' af GE'jl-
hpll, <.Ip paa Huycuct af større Karper, fattl' dl:Dl mod J;'or

t"lleue i OjlJl'llt' og' klamn' "m fa~t til dem, at 
du. 

Insekterne 

u 1Il fatte 1l1~'Hg(' farli;:t' Fjf'u(kr ror Fi"li\'lll' 

'Vandhiller og dpr!'~ Lani'L \'Cll1dkah!'lH' 

fnr"kj'Jll 

i~,'ll, lUilr!!'ill~di" 

ug Il, lahssilllLtS) Cl\' d,' lær,tc>. De H'd,' LIlIlIn [ml i 

at Karpenlf', Frank BLH,klillll\ !!mtall'l' at de "ll-
P'illl~' ha Il' ;pdt dE' il r elO O ,0110 

I,'ru,' bddr· skjlllte i Dyndd 

lH1Hl']\!(",k Fi,\((" Bil

IWIIIIlH' up t,il Oy,'rfladoll. 

nilar man rnd"r l'lU i DYJl(jvt, Dpt \il'l,~'!I!lSt(' ~li(l{i(d inIt"t 

dis,,' Dyr n ilt Damllll'lll' "". killkl' dem. li:-:'i'SUlll Illitll 

f. Ex. for ill udl',\dd!' HUIld!'ste,jI0rlle, 

Snyltedyr 

h.j!~tn:søg(i. ~oln HHHl 

Efter \" cl. BUllH'8 

i ,lur :Ua'n,:!d,', 

L"rni18!)("'nl cy-
farli;,r for de smila Unetlur i dl,t rll rst< , ,\ar af Ile1'08 

Li \' Ogpa<t el! H,BtHle!llrlll \nlder d,' unge (J1'r('dN" 

dcres Krop :->I'llI llH'l' "p. i!ldtil Fislwl1(' du, 

Et ,'ftCl' 

:lli,i ]Jall "illaa Ond"L', l.'iskellt' 
l;live syg", faa hlide Pletl.er '\.!{ dø. ~:t L(l;~gellLidllel ht'r

i!llod skal man hall: i $Olll indeholder omtrent U'IIJ pCt. 

Salt ug' hvori Fisl(CllC blh'c satte saa , indtil dt' 

}.l/Hl Side11. OIiC'l'hlJyedet sYlles det, at lidt ~'kllt i YDndet 

fremllIer 0rredenH:s Velvære. 

Skimmelsvampe 

for Fiskoll!'. De fr,'mkolIlme 

Il\(),t 11'11 Forraadncbell af kvælstclfholdige I1'Jtllfll'I' up: ved Danuel-

8,'11 af iltlelugtendi' Kulbrinteforbindelsl'f. ls:1'r raaddent Kjød 
frellllllcr SkillllllOllllhiklillgeu, (lg' mest Ilaaf V,lIlllct ,'}' I'arlllt. 

\l" 
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De 8TfHllW Alger kUllne: 'ed for stærk V,ext hindre :Fisl,l'llt' i 
den.'N lknl'gelser ug kuulle d,'ned hlive farlige for øne']Prn{" 

tUell et Par ~n<lrt up, det de H!dc Algerne. 
For Resten pr ,11 ,,'røn Plantc,Uc;xt 
d~ll 111<)\11 irker SkilllllleJdanlle!sell. 
og frerlHller li cl dklingcn af Insekter. 

hYcil'i1f Fisken\' leve. 

f,,]' Fiskene, thi 

Vandets IltltuldiglH'd 

Kn~bsdyr og SllwaSllcgle, 
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P. G. PHilIPSENS FORLAG. 

FÆRSKVA NDS FISKER lET. 
AF 

ARTHUR FEDDERSEN. 

(.,U('I.-]. 'rid."). '""rt La1\l1 f'l'ellll'yd,'r pn fortrinlig Lejliglled 
til at udøve den her omhall,.lledf' Tdræt, og F"rfattcr':ll. llcr l'r hædc:r
lig som .M,'dlt'lll af RC:Ilaktiun,'1l "f (C Ti,l,,,krift fol' Fiskeri, 

cl" for ,ine lJ("træbulscr fOf ,len lWllstig'8 Fiskeavl" Fl'elllllll'. ,,}W'" 

os i alt va'selltligt at have v<l'n't lIeldig med den Vejledning. han hill' 
"i",t w(\ "Færskvandsfiskeriet". BogelI smukt udstyret (op: ],'d
~aget Hf gode Afbildninger. 

("t'Ul(h·('laudt·t .. ). A,ljlillht Feddersen hul' nH 1l,lgive1 ,'Il 

lille . ,lcl' vi"belig vil kunu,· V'kl]'l' til i ell ,j,! K r,o·lb. 
])ell olllhalllller kun ,h' Fisk. der t'fl' af fl,r }',('rskvands-
fiskerne', dell g'iv"r tiHiel·e. saa vidt man I'iill sc. lIll )lællÆtll" prak
tiske Anvisninger. nen er tiUi,tt, alla1t"t paa ,lil meget underhol
dende Maade. saa at ,len godt kan læses af Folk udenfor Faget, 
den er ,lerllO, HH'd <'Il Rt1lkke smukke Billeder, baadt' a {' 
Fiskene op: Fallg'erecl:,kabtlrne. 

(,.Dugl'iH·lt'gr·uphen"). 1.',,1' L'llhver. (h'l' har Lyst til Fi
,kLId ug Ims kel' \'c'jlelltlin;! i (ku pmJ1i,;l;e FtldallllelsiC i (kulle inte
ressante og sunde Sport, vil denne lille Bog være særdeles kjær
kommen. pc{ ('l' llt,t"[1 (klllll' Yejlcdnillg, F,'rtrin. at ,len gin'r en 
klar Anvisning til Valget og Brugen af d" simpleste 0;2: llw,t prak
tiske Rell"kabn. 

("nugbladt·t··). Det ('I' F'l\'!" "t le'HTl' ikke- nlelll' 
et brugbart, lIlPIl d fortrinligt ug værdifuldt Hi,l!'ng t.il ,J,'nno hidtil 
i høj Grad forsømte Afdeling af vur Litl'ratUl', Yi tvivlu ikke "lU. at 

;:;OlH isa:!' lit' Anr har gj~)rt big' 

om dpI! ,'nd hmgtrra har naailt det :\Ianl. sum paa 
llwnge amIn' Steder. Yil faa en i Hl'. }\,ddl'rsen, 
Aruejdv. 
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