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1. Sump.

dumpar kallar man de i vattnet nedsänkte
förvaringsrum, uti hvilka fiskar någon längre
tid och till åtskilliga ändamål kunna förvaras
och hållas vid lif. De äro af3:neslag: Stånd-
sumpar, Släpsumpar och Segelsumpar.

Ståndsumpen göres afbräder, helst af såda-
na, somäro gamla eller förut varit begagnade till
annat ändamål, utan att hafva tagit röta. De
hopspikas i fyrkant på 4 st.hörnstolpar,hvilka
hafva två sidor flata, på hvilka bräderna spi-
kas och den motsvarande kanten, som vändes
inåt sumpen, afkullrad. Hörnstolparne böra
räcka 12 till 18 tum nedom bottnen, som fä-
stes pålitligt vid sidobräderna. Det är nödvän-
digt, isynnerhet om sumpen ställes på sjö-
bottnen,att han genom stolparna, som då ut-
göra fötter, blir upphöjd från densamma, ty i
annat fall skulle bottnen isumpen snarare ta-
ga röta,och mycket af det slamm, som linnes
på sjöbottnen, intränga isumpen och orena
vattnet, till men för de deruti inneslutne
fiskarne. Sumpen täckes med bräder, påhvil-
ka finnes en öppning, tillräckligt stor, för att
derigenom träda den mindre håf, med hvilken
ilsken upptages. Öppningen har ett lock, för-
sedt med gångjern och haspe, att det måtte
kunna igenläsas. Så väl på sidorna, som på
bottnen och locket borrar man tillräckligt sto-
ra hål,med ungefär 6 tums afstånd från hvarje.
Hålen böra hafva minst en tums diameter,
och för att isamma sump kunna förvara äf-
ven smärre fiskar, göres ett kors af grof mes-
singstråd öfver hvarje hål. Sumpens storlek
lämpas efter behofvet. Göres sumpen af nya
bräder, bör den, innan han begagnas, brännas
invändigt med halm, som inkastas och antän-
des. Der sumpen skall utställas, nedslås först
ibottnen 4 st. grofva pålar eller smalare stoc-
kar ifyrkant på så långt afstånd från hvar-
andra, att sumpen får jemt rum emellan dem.
Idessa stolpar eller pålar äro krokar inslagne,

på hvilka sumpen upphänges med jernkedjor,
hvilka äro fastade iöfre ändan af sumpens
hörnstolpar. Detta är så mycket nödvändigare,
som sumpen bör höjas eller sänkas isamma
förhållande, som vattnet stiger eller faller på
stället, der han ligger; så att locket alltid är
några tum öfver vattnet, ty nedsänkes sumpen
under vattenytan,kommer fisken attsakna den
atmosferiska luften, qväfves och dör. Der
tillgång är på sagta rinnande vatten, gör man
bäst att välja ett sådant ställe försumpens ut-
ställning, emedan det inneslutne vattnet, då
det är stillastående, genom många fiskars sam-
manvaro snart förlorar sin halt af luft, blir
odugligt för andedrägten och måste således
städse ombytas, om fisken deruti skall kunna
länge hållas vid lif. Finnes icke rinnande
vatten, måste sumpen ställas vid en bråddjup
strand, der bottnen består af sten eller sand.
På grundt vatten, der bottnen är gräsig, eller
består af dy och gyttja, lefver ingen fisk i
sump, om icke Rudor, Lindare och dylika,
som allmännast uppehålla sig på en botten af
nyssnämde beskaffenhet. Ehuru det är min-
dre tjenligt, att icke säga onaturligt, att för-
vara fiskar af olika storlek och olika arter in-
om ett så trångt rum, som en vanlig sump,
då man alltid har att befara, att t.ex.en större
Gädda kan uppsluka alla de Mörtar, som fin-
nas isumpen, låter detta sig likväl någon gång
göraen kortare tid; emedan rof-fisken förlorar
något, om icke allt, af sin rofgirighet, dåden
finner sig fången. Försigtigast äremedlertid, att
man, vid förvarandet af flere fisksorter,skiljer
de större rof-fiskarne, Gäddor och Abborrar,
från smärre fiskar. Nödvändigt är äfven, att
dagligen efterse om , någon fisk dör, och då
genast uttaga den ur sumpen.

Ståndsumpar, i hvilka gröfre fisk skall
förvaras,kunna äfven förfärdigas af spjälar,
som spikas på fyra hörnstolpar, med 1 a 1?
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tums afstånd mellan hvarje spjäle. För att
gifva sumpen mera styrka, sättes en bräd-
ribba niidt emellan hvardera af de fyra stol-
parna, parallelt med dem, och tvenne öfver
bottnen och locket. På dessa brädribbor fästas
äfven spjälarne. Rådligast är likväl, att göra
botten och lock af hela bräder med derpå bor-
rade hål, som redan är nämdt. Dessa sumpar
hafva den fördelen, att vattnet flyter lättare
igenom dem; men de äro ock bräckliga och
fordra jemn tillsyn, ty om en spik, som lätt
händer, släpper eller fortares af rost, så att
han går af, faller spjälen lös,och hela fiskför-
rådet kommer på fri fot. För att få sum-
pen att sjunka, läggas några stenar på locket,
icke inuti sumpen, ty dels äro dessa hinder-
liga då fisken skall upphämtas, dels händer
ock, att stenarne genom sin tyngd lossade brä-
der, som utgöra bottnen.

Släpsumpar kallas de, hvilka fiskaren slä-
par uti ett tåg, fästadt vid ökstocken eller bå-
ten, dels för att deruti transportera den fånga-
de fisken lefvände från stället, der han fån-
gas, till bostaden, dels ock för att uti den
medföra lefvande betesfiskar till sådana fiske-
bragder, för hvilka de användas. Dessa sum-
par förfärdigas pä tvenne olika sätt:

1:0 i form af en snöplog eller likbenfc
triangel (Pl. A. fig. i.). I sådant ända-
mål spikas 3:ne brädlappar, af minst |alns
bredd, vid 3:ne i trekant tälgde stockar, som
sättas en i hvarje hörn. På sidorna bor-
ras tätt med fina hål. Bottnen och locket
blifva täte, och på det sistnämde göres vid
ändan af sumpen, eller triangelns bas, ett fyr-
kantigt hål så stort, att fiskaren ledigt derige-
nom kan införa handen och uttaga fisken. Näm-
ele hål tillsln tes med en lucka, försedd med
gångjern och hake. Iden smala spetsens öfre
kant, inslås en stark merla, hvaruti det tåg
fastknytes, med hvilket sumpen fästes vid far-
kosten.

2:0 iform af en rund,ibåda ändarne afkull-
r»d trädstam (Pl.A, fig.2.). Denna nyttjas egent-
ligeniskärgården och förfärdigas på ett eget

sätt. Man tager nemligen en grof tall- eller
granstock, afhugger den till hvad längd man
behagar, vanligen till 2ä 2! aln. Den af-
huggna stocken afkullras derefter ibåda än-
darne, afsiätas och putsas. Derefter klyfves
han, och båda klyfterna urhålkas så mycket,
att skalet blir omkring en tum tjockt. Sedan
sågas iena kanten på midten af den ena af
klyfterna ett fyrkantigt hål, tillräckligt stort,
för att derigenom kunna införa handen, der-
efter läggas båda klyfterna åter tillhopa, så
att de passa tätt efter klyfningen och hopfä-
stas först med trädpinnar ikanten och sedan
med 2:ne band af jern, som slås omkring vid
båda ändarne. Rundtomkring den, på detta
sätt urhålkade och åter hopfästade knubben,
borras gröfre hål, ungefär 5 å 6 tum mellan
hvarje, och öfver hvarje hål slås ett kors af
messingstråd. Locket till den förutnämdeöpp-
ningen skares alldeles likt sprundet till en
tunna, hvaruti dricka förvaras, och öfver det
sättes en haspe af jern med sin merla, som
håller locket fast. Iden ena ändan af den,
på ofvanbeskrifne sätt inrättade sumpen, inslås
en 'merla med sin jernring, uti hvilken tåget
fastgöres, då sumpen medföres.

Segelsump kallas äfven, då den är mindre,
Båtsump eller Roddsump. Ändamålet med den-
na är, att på längre väg transportera en stör-
re mängd lefvande fisk. Den inrättas af en
större eller mindre båt. De mindre och van-
ligaste hafva 6 å 8 alnars köl och storleken
proportionerad derefter. Vid aktern eller bak-
stammen afstänges båten till iaf hela längden.
Rundt omkring denna afstängning, som bör
vara vattentät, åtminstone på den sidan, som
ligger inåt båten, borras ett tillräckligt antal
hål, hvarefter detta rum förses med tak, på
hvilket åter är en öppning, som lillstänges
med en lucka. Idetta rum insläppes fisken,
som skall transporteras. Vid transporten är
att observera, att man icke begifVcr sig ut i
hårdt väder, om det än skulle vara medvind,
ty af sumpens allt för starka fart, samman-
prässas fisken och dör af vattnets tryckning.
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Mindre roddsumpai^ alldeles på lika sätt in-
rättade, begagnas ofta istörre sjöar af fiska-
re, som då vanligen medförabetesfiskenisum-
pen. Detta har den fördelen, att, isynnerhet
om ett mindre segel begagnas, man kan kom-
ma fort en längre väg, utan särdeles arbete;
men den olägenheten är likväl för fiskaren
förenad med bruket af ett sådant fartyg, att,
emedan det är försedt med köl,det icke kan
begagnas vid de fisken, då fiskaren bör upp-
stiga på stranden, eller komma den mycket
nära, isynnerhet om stranden är långgrund.

Uti Skånska Resan, sid. 126, omtalar v.
Linné en sort sump, som brukas vid Kiviks
fiskeläge och kallas Tobis-Säfva. Hans ord
äro följande: "Tobis-Säfvan var en sump,
knappt en famn lång, byggd alldeles som en
båt, dock med lack uppå, samt på alla sidor
igenomborrad med hål, så stora som skrifpen-
nor; då fiskarena fingo mer Tobis, än de kun-
de rensa, bevarades han lefvande idenna säf-
va, som låg ivattnet."

2. Mjärde.

Detta fångningsredskap, som på olika or-
ter far olika benämning och kallas än Mjärdre
än MjäJe,är ett af de äldre. Namnes ofta i
Sveriges gamla lagar under namn af Mcerdrce
eller Mcerdrum. Det förfärdigaspå flere sättoch
af flere ämnen. De allmännaste ärode så kallade
Fidemjärdar (Pl.A. fig. 3.). Dessa görasaf släta,
qvistfria videtelningar, på så sätt, att ioais
videtelningar, allt so.m Mjärden skall göras
stor, trädas med de tjockare ändarne genom
en hank af tög (fina klufna granrötter), så stor
att telningames storändar jemt få rum i
densamma. De genom hanken iden tjockare
ändan förenade videtelningarne utbredas så,
att de utgöra radier ien cirkel, hvars medel-
punkt hanken är. Telningarne böjas sedanöf-
ver ett tunnband, eller en i cirkelform böjd
granqvist, af omkring 14 tums diameter och fä-
stas med tög vid den samma, på lika afstånd
från hvarandra och så långt från hanken iän-
dan, att emellan dem och den cirkelformiga
granqvisten blifver ett afstånd af omkring 12
tum. Derefter böjes en annan, något grofre
granqvist äfven icirkelform, till ungefär lika
storlek med den nyssnämde. Vid denna fästas
äfven videtelningarne, så att ett afstånd af

omkring 19 tum uppkommer mellan de båda
cirkelformiga granqvistarne. Då detta är gjordt,
är hvad man kallar Stommen färdig. Deref-
ter börjas bindningen, iändamål att samman-
hålla videtelningarna, hvilket tillgår på det
sätt, att ifrån ändan, der qvistarne äro förena-
de ihanken, bindas de så tätt tillsamman,
som möjligt är. Till bindningen nyttjas fin
tög eller bast, af hvilken tvenne remsor tagas
åt gången och trädas mot hvarandra, ned ge-
nom den ena och upp genom den nästliggan-
de öppningen mellan videtelningarne, lik in-
slagstrådarna ien väf. Härmed fortfares rundt
omkring mjärden. Sedan anlagges på lika sätt
åter ett band, omkring 4 il 5 tum ifrån det
första, och fortfares på detta sätt, så att en
Mjärde af i| aln får omkring 10 sådana band.
Men som mjärden skall hafva en konisk form,
äro de telningar, som blifvit insatte ihanken
och utgöra stommen,alldeles otillräcklige; man
insticker dérföre, under det att man binder,
mellan dem andra videtelningar, att mjärden
får den täthet, som fordras. När man, på nu
beskrifnc sätt, hunnit fram med bindningen
till den cirkelformiga granqvist som är främst,
d. v. s. som sist insattes,, börjar nian med
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sjelfva ingången. På lika sätt, som förut är
nämdt, sammanbindes, med något finare tög-
remsor, så många storändar affina videtelningar,
att då första bandet äranlagdt, öppningenblif-
ver så stor, att handen kan med lätthet föras
ut och in genom den samma. När denna för-
sta bindning är gjord, vidgas videlelningarne
något, och ett annat band, 3 å 4 tum från
det första anlagges. På detta sätt fortfares
med telningames utvidgande och bandens an-
läggning, tilldess att banden uppgå tillett an-
tal af 5. Sedan insattes denna strutformiga
väfnad imjärden och fästes vid den cirkelfor-
miga granqvisten, der bindningen slutade.
Det förstås af sig sjelft, att ju vidare struten
blifver, desto flere telningar fordras, och att
derföre sådana måste afspetsas och insättas ef-
ter hand under sjelfva bindningen. När den
strutformiga ingången på ofvannämde sätt är
fästad vid den cirkelformiga granqvisten, bör
sjelfva öppningen, som äfven är strut- eller
trattformig, tillskapas. Detta verkställes så,
att alla smalare ändarne af videtelningarne,så
väl de, som höra till sjelfva mjärden, somäf-
ven de, hvilka höra till ingången, utböjasoch
sammanbindas med tvenne töghand, på 3 å 4
tums afstånd från hvarandra. De fina spetsar
af telningarne, som blifva öfriga sedan sista
bandet är anlagdt, sammanflätas till en, circa
3 tum bred krans. Denna flätning är alldeles
lik den, som verkställes vid flätningenafgam-
malmodiga brödkorgar och kan svårligen be-
skrifvas. För att kunna uttaga den imjärdar
fångade fisken, skares vid den främre cirkel-
formiga granqvisten ett fyrkantigt hål,hvilket,
då mjärden utlägges, tilistänges ined en tunn
brädlapp, som deröfver fastbindes. De mjär-
dar, som bindas af furu-spjälor eller fina gran-
qvistar, förfärdigas alldeles på lika sätt.

Garnmjäräarj ehuru på lika sätt och i
samma ändamål begagnade, som de nyss be-
skrifne videmjärdarna, skilja sig från dessa,
icke endast deruti, hvad sjelfva namnet till—
kännagifver, att de äro gjorda af garn,utan äf-
ven ianseende till skapnad och sammansättning.

De äro af tvenne slag: större, som alltid be-
nämnas Gammjärdar, och mindre,som få namn
af Sänkinjärdar.

De förra((ig.4-) göraspå flera sätt, vanligen
runda med tvenne ingångar, en i hvardera
ändan. Dessa uppställas så, att sedan man af
3 eller 4 grangrenar eller hasselstammar, af
omkring|tums diameter, förfärdigat lika mån-
ga cirkelformiga bågar af al till 3 alnars om-
krets, förenas dessa medelst 4 st. hasselkäppar,
hvilka påbindas öfver bågarne sålunda, att en
båge fästes vid hvardera af hasselkäpparnes
ändar och den 3:dje midt emellan. Dessa käp-
pars längd rättar man efter den längd man
önskar gifva mjärden, som vanligen är a alnar.
Sedan hasselkäpparne äro med starkt garn på-
litligt fastade vid bågarna, är ställningen eller
stommen färdig. Denna öfverdrages med nät,
som spännes och fästes så väl vid hasselkäp-
parne, som vid bågarne. IIvar och en af in-
gångarne består af tvenne, kilformigt bundna
notslingor, hvilka, då de äro sammanbodde och
utspände, formera en tratt eller strut,hvilken
bör iden större ändan hafva lika vidd med
bågen, vid hvilken han fästes. Den smalare
ändan indrages imjärden, och hela ingången
hålles spänd genom tvenne fina snören,fastade
med ena ändan i ingångens smalare ända, och
med den andra iden cirkelformiga båge, som
ligger vid den ändan af mjärden, mot hvilken
ingången är riktad. På lika sätt insattes in-
gången iden motsvarande ändan af mjärden.
Härvid bör likväl iakttagas, att ingångarne bö-
ra vara så långa, att de räcka några tum fram-
om hvarandra, samt att de snören, som fästas
i ingångens öppning, icke äro flera än tvenne,
och att de fästas så emot hvarandra vid in-
gångens kant, att öppningen liknar en springa,
hvars ena sida är mindre hårdt spänd än den
andra, så att den lätt öppnar sig för den på-
trängande fisken; men faller tillbaka isin för-
ra ställning, då fisken inkommit, Utspännes
äter ingången, som ofta sker, med fyra snören,
blir den öppen stående och lemnar fisken till-
fälle, att gå samma väg tillbaka, som han in-
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kommit. Lika origtigt är, att göraingångarne
så korta, att de mindre öppningarne stå mitt
emot hvarandra. Äro de då äfven spända med
4 snören, så kan man vara säker, att hälf-
ten af den fisk, som går in genom denena in-
gången, går ut genom den andra. Ett annat
sätt att gillra inre öppningen, som måhända
af alla är det bästa, består deruti, att man
från den inre öppningen låter flera fina snören
gå till ett gemensamt fäste uti mjärdens bot-
ten, midt emot öppningen. Dessa snören,
som hållas lika spända, hindra ej fisken att
deremellan intränga, men göradet nästanomöj-
ligt för honom att finna väg ut. Denna gill-
ring finnes afteeknad under fig. 5.

Mjärdarne hafva någongångden förändring
i formen, att den ena sidan är flat (plan) och
den andra rund (fig. 6.). Denna form gifves
derigenom, att de tre nämde cirkelformiga bå-
gar på denna endast blifva halfcirklar; för öf-
rigt äro de alldeles lika. Dessa, som till for-
men mycket likna hummer tinor, begagnas en-
dast för sådan fisk, som jemt håller sig Vid
bottnen och har lättare att komma in, dåden
flata sidan på mjärden alltidlagges nedåt, t. ex.
Ål, Flundra, Ruda m. fl.

Sänkmjärdar (fig. 7.) kallas så, emedan de
med vidbundna stenar nedsänkas, och utläggas
icke inågon instängning. Till formen äro de
olika med de beskrifne deruti, att de äro ko-
niska, nästan fullkomligt lika en bikupa, och
hafva endast en ingång i den tvära ändan;
men liksom de beskrifna öfverdragne med
nät. De äro äfven mindre, eller oftast blott
1, sällan 11 aln långa. Alla de tre beskrifne
slagen af garnmjärdar hafva på densidan,som
lagges uppåt, en 5 å 6 tum lång Öppning, ge-
nom hvilken den fångade fisken uttages, och
som, då mjärden utlägges, hopsättes med ett
gröfre snöre, som på lika sätt som ett snör-
band trades imaskorna vid öppningens kant.

Baslmjärdar skilja sig icke från de nyss be-
skrifne iannat afseende, än att det nät, med
hvilket de öfverdragas, är bundet af bast,
spunnen till grof tråd, istället förhampgarn.
Af samma anledning kallas så väl garnmjärdar
som sänkmjärdar med ett gemensamt namn,
Garntnjärdar, till åtskillnad från Vide- ochBast-
mjärdar.

En mera sällsynt sort mjärde är, hvad
man iskärgården, der den egentligen nyttjas,
kallar Alkupa (fig. 8.). Efter hvad namnet
tillkännagifver, nyttjas den endast för Ål. Den
göres allmännast af videtelningar och Lindes
med bast eller tög. Sammansättningen ärallde-
les lik videmjärdens,menhufvudsakliga skillna-
den ligger deruti,att ålkupan är trekantig, föratt
ligga tätt intill sjöbottnen, och har iden sma-
lare ändan eller könens spets ett hål, hvari-
genom den fångade ålen uttages, hvilket hål
tillslänges med en trädplugg (propp) då mjär-
den utlägges. Den är äfven något längre, än
vanliga videmjärclar, oftast tvenne alnar och
derutöfver, samt iden större ändan så vid,att
hvarje sida i den trekantiga öppningen är|aln
lång. Den trattformiga ingången måste äfven
vara mycket längre. Denna mjärde eller kupa-
bör vara mycket tiit och bindas fast, emedan
ålen vanligen tränger sig ut genom den öpp-
ning, der han får in stjerten. Och som vide-
telningarne äro mjuka och gifva efter för på-
tryckning, nyttjar man ideras ställe fina furu-
spjälor, hvilka alltid äro mycket stelare. Des-
sa hållas tillsamman genom flätning med tög.
Ålkupan får derigenom utseende af en flä-
tad korg. På några orter är ålkupan för-
sedd med armar, hvilka bindas af hamptråd
hvardera lika hög med en sida uti den liksi-
diga triangel, som utgör öppningen afålkupan.
Armarne fästas vid de två sidor, som komma
att ligga uppåt, då ålkupanutläggesisjön, och
spännas sedan längre eller kortare ifrån hvar-
andra.



3. Verke.
Denna inrättning är af ålder känd. IUp-

lands-Lagen heter det: nu hvggcer man mccr-
drcß iunncers mans wcerkcv. Benämningen af
Verke, som man ännu på flera orter bibehål-
lit, är således gammal. Denkallas äfven Mjär-
delager, derföre att mjärdar alltid läggas uti
densamma, samt Vase eller Mörtvase, då den
endast är utställd för att deruti fånga Mört,
under denna fiskens lektid. Sättet, på hvilket
Verke byggdes ide äldsta tiderna, var lika
enkelt, som besvärligt för fiskaren. Förstned-
stöttes isjöbottnen tvenne rader störar,hvar-
je rad af 3 till 4 alnars längd, på så långt al-
stånd från hvarandra, att mjärden hade till-
räckligt rum mellan båda störraderna;derefter
nedpackades på sjöbottnen ett lager granris, så
bredt att det jemt fyllde afståndet eller rum-
met mellan störraderna. På detta granris-lager
lades sedan mjärden, öfver den åter ett lager
granris, sedan åter en mjärde. På detta sätt
fortfor man med mjärdar och granris emellan,
ända upp till vattenbrynet; likväl lades icke
Verke på djupare vatten, än att 2 högst 3
hvarf mjärdar räckte upp till vattenytan. Den-
na inrättning hade den stora olägenhet, att fi-
skaven, då mjärdarne skulle vittjas, nödgades
upptaga, icke endast mjärdarne, utan äfven
granrislagren, utom det som låg på sjöbottnen.
Till förekommandehäraf,uppfanns ett annat sätt
att utställa verke, hvilket nu begagnas och
består i följande: först anskaffas grofva och
långa störar, helst af En eller Asp, eme-
dan dessa trädslag stå länge mot röta; dessa
störar hvässas iden tjockare ändan ochnedslås
partals irader, 6 störar ihvarje rad, paren
så långt skilda, att afståndet blifver två alnar
emellan hyårdera på längden, och 9 å ro
tum på bredden. När första störraden på
detta sätt : : : är utsatt, nedpackas tätt
emellan störparen, långs åt raden, täta och
barrika granqvistar, och på det att icke stö-
rarne måtte böjas åt sidorna af det, emellan
dem packade granriset, hållas de tillhopa ge-
nom hankar, hopvridna af grangrenar. När
nian först lagt ett lager granqvistar på sjö-

bottnen mellan störarne, påsattes enhank;der-
efter lagges åter ett lager granqvistar tillunge-
fär en alns höjd, då åter enhank påsattes, och
fortfares på detta sätt, till dess man hunnit
med riset några tum öfver vattenytan. När
detta är gjordt, är hvad man kallar en Balk
färdig. Derefter utsattes, alldeles på likasätt,
till lika längd och höjd så många balkar man
behagar, hvilka vanligen äro trenne till anta-
let. Härvid är att observera, att balkarnabö-
ra ligga parallelt med hvarandra och så långt
åtskilda, att mellanrummet mellan dem blifver
omkring i± aln, som utgör vanliga vidden på
mjärdens öppning eller krans. Detta mellan-
rum, ihvilket mjärdarna läggas, kallas Bås.
Uti hvarje bås, ungefär ii aln från hvardera
öppningen eller yttre kanten, samt midt emel-
lan balkarnej nedsättes i sjöbottnen en smal
stör, som slätas och afspetsas åt öfre ändan.
När mjärden lagges ibåset, vändes ingån-
gen inåt det samma, och den afspetsade stö-
ren trades på tvären genom mjärdens öppning,
tätt invid eller inom kransen. Den motsva-
rande mjärden isamma bås, vändes äfven med
öppningen inåt båset, så att mjärdarnes öpp-
ningar ligga emot hvarandra (Fig. g.). Sedan
mjärdarne äro utlagde, täckas de med täta ris-
qvistar. Då vattnet är djupt på det stället,
der Verke är utsatt, plägar man träda 2 a 3
mjärdar på samma stör, så att då den ena
ligger på bottnen, ligger den andra ihalfva
vattnet, och den tredje mot vattenytan. Har fi-
skaren ej tillgång till så många mjärdar, som
härtill fordras, men vill ändock försäkrasig om
god fångst, bör han till en början utsätta de
mjärdar, som han äger, påolika djup, t.ex.låta
ena mjärden uti båset ligga vidbottnen och den
andra närmare vattenytan, för att på detta sätt
utröna, hvilkendera som fångar bäst. Har han
derutaf funnit, på hvilket djupdenmasta fisken
träffas, utsätter han sedermera på detta alla
mjärdarne. Då mjärdar vittjas, begagnar man
sig af en längre krok,med hvilken de, somej
räckas med handen, upphämtas.

8 FISKEREDSKAP.



WETTE 9

4. Wette. (Pl. B. fig. 1.)

Dess ändamål är att utvisa stället, der
fiskaren utlagt sin redskap. Den kallas: Wet-
tares Wåkare> Flöte^ och göres af något lätt
trädslag, vanligen gran. Härtill tages en tunn
brädlapp, som hyflas mycket slät, för att icke
fastna idet redskap, till hvilket hanbegagnas,
och brärilieS på undre sidan, dels för att icke
blänka, dels ock för att icke så lätt uppblötas
ikanterna, och der blifva ojemn. Formen är
antingen rund eller fyrkantig (fig.1.b). Ime-
delpunkten borras ett hål, uti hvilket en pin-
ne (visaren), af obestämd längd, insattes. I
nedre ändan af dennapinne, som skjuter unge-
fär 3 tum nedom brädet, fästes sanksnöret,an-
tingen iett hål, borradt på tvären genom pin-
nen, eller uti en inskärning i pinnens ända.
Den öfre ändan af visaren, som får efter be-
hag 6 å 12 tums längd, skares flat på tvenne
sidor och hålles alltid ren och lysande; står
lodrätt upp emot vattenytan, då Wetten ligger

på vattnet. Andra nyttja istället för den fyr-
kantiga trädlappen ett kors af tvenne tunna
trädspjälar (fig. 1. a).Idenändanaf sanksnöret,
som icke är fästad vid Wetten, fästes denred-
skap, hvars läge Wetten skall utvisa, eller då
den nyttjas för långref, eller att utmärka ett
metställe o. s. v., en sten, hvars storlek är
lämpad efter djupet och Wettens storlek, att
denna icke, om stenen är för lätt, af storm lös-
ryckes från stället der han lades. Den mindre
ordentlige fiskaren nyttjar en trädkloss el-
ler dylikt i stället för Wette. Härvid hör ob-
serveras, att, ehvad form man än må gifva
Wetten, denne alltid hör vara lätt och så in-
rättad, att den synes på längre afstånd, äfven
under storm. De Wettar, som begagnas i ve-
stra skärgården vid det så kallade storfisket _,
skola framdeles i sammanhang dermed be-
skrifvas.

5. Läggna t.

Dessa nyttjas för åtskilliga slags fiskar och
få namn efter den fisksort, för hvilken de be-
gagnas, såsom: Gäddhätj Siknät_, Abborrnät o.
s. v. Efter fisksorten rättar sig ock maskornas
storlek (bandets gro/lek). Braxennätet bindes
öfver en circa 2i tum bredkafle; Gäddnätetöf-
ver1 tums; Abborrnätet öfver|; Gösnätetöfver
Ii;Mörtnätet öfver io. s. v. Storlekenär myc-
ket föränderlig. De laggnat, som endast nytt-
jas om sommaren, blifva svåra och oviga att
handtera, om de öfverstiga 12 å 15 famnar i
längd och 3 alnar idjuplek. De, som endast
begagnas om vintren, t. ex. vissa Gösnät,kun-
na vara både längre och djupare. Alla sorter
nät, om de skola fiska, böra bindas på höjden
(djupet) och af mycket fin tråd, eller helst en-

kelt garn. Till Telnar (de snören, vid hvilka
nätet är fästadt) nyttjas oftast grofva snören,
som innan de fästas vid nätet böra väl sträc-
kas, för att ickeknorra sig (garna påsig). Ännu
bättre äro de, som snos af tagel eller ox-svans;
dessa äro lätta, knorra sig aldrig och stå län-
ge emot röta. På öfre telnan inkos nätslingan
minst till hälften, så att af 30 famnars slinga
blifver endast15 famnars nät;menpå den undre,
eller stenteinan, så mycket rummare, att då
telnarna läggas på hvarandra, knutarna af öf-
re telnans bomaskor gå inom knutarne af den
undres. Anledningen härtill är, att den undre
telnan, som skall åtfölja bottnens ojemnheter,
bör vara längre, då den öfre deremot, som all-
tid bör stå rak, kan vara kortare. Till Lätten
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eller Flarn nyttjas än träd, än tall-bark, än
näfver, hvilket sistnämnde är det vanligaste
och bästa. Göras de af träd, tages dertillgran,
som skares mycket tunn: den ena sidan rät,
som fästes vid telnan, den andra afkullrad,för
att icke med hörnen fastna imaskorna; läng-
den 4 å 5;bredden 2 å 3 tum. De, sombe-
gagnas af tall-bark, äro klotrunda, medett hål
imidten, hvarigenom telnan dragés; de borras
utur barkstycket med en endast för detta än-
damål inrättad borr. Näfver-lätten göras af
näfverremsor, lika breda, som öppningen på
bomaskan (den maskan, som bindes då nätslin-
gan fästes vid telnan) af det nät, till hvilket
de skola nyttjas; och omkring 6 tum långa. Då
dessa remsor skola påsättas, blötas deikokhett
vatten och lindas medan de äro varma omkring
telnan, då de efter torkningen bibehålla sin
krökning kring densamma. TillSänkennyttjas
af förmögnare fiskare bly, men vanligen ste-
nar, horn och sandpåsar. Blysänken förfärdi-
gas på det sättet, att de gjutas i rund eller
cylindrisk form med ett hål, passande efter
telnans tjocklek, eller ock hamras blyet i tun-
na skifvor, som lindas kring telnan. Nyttjas
sten, böra dertill runda och släta stenar väl-
jas, hvilka hackas rundtomkring, så att man
får ett spår, ihvilket snöret knytes, hvarmed
stenen fästes vid telnan. Man kan äfven in-
lägga stenen ien näfverlapp, med nödig för-
sigtighet, att den icke utfaller, hvarefter näf-
verlappen fästes vid telnan. Då horn använ-
des, bör det vara tätt; oftast nyttjas bitar af
bockhorn; på dessa borras 2 å 3 hål, genom
hvilka tråden dragés, hvarmed sänket fästes.
Sandpåsar äro onekligen de bästa, endast de
göras långa, 4 å 5 tum, så att de icke kunna
tränga igenom maskorna på nätet. Sanden,som
lagges ipåsen, bör vara grof. Någongång fyl-
las påsarne med små stenar af en hasselnöts
storlek; men dessa skramla, då påsen är torr,
och nöta snart hål på densamma.

Tillnätethärer äfvennätstickan(Pl.B. fig.2).
Denna förfärdigas ilika form,somdenföreställes
på planchen, och alltid afnågot hårdt trädslag.

Deu fastes vid flarntelnan på det sätt, att den
ena ändan af telnan dragés genom det hål, som
är istickansbredare ända, och fastknytes. Iden
andra ändan af samma telna är en ögla,genom
hvilken stickan trades, sedan nätet är,uppträdt
på densamma, och på det att icke nätet måt-
te skrida af stickan och trasslas, är uti ett an-
nat hål på stickan ett snöre, af omkring 1alns
längd, fästadt, hvilket slås om nätet, då det
skall transporteras, eller förvaras.

Så väl sommar- som vinter utläggas näten
omaftonen, och upptagas eller vittjas följande
morgon. Vid utläggningen böraalllid t venneper-
soner åtföljas, af hvilka den ena verkställer ut-
läggningen, under det den andra ror båten el-
ler ökstocken. En allmän regel är, att allanät
utläggas vinkelrätt mot stranden, så framt de
icke läggas iafsigt, att stänga inloppet till nå-
gon å eller rännil, eller ock att omsluta någon
viss trakt af stranden. Hvilketdera som sker,
börjas alltid utläggningen från denändanafnä-
tet, der öglan är, hvilken af några fiskare, då
de hafva gifna ställen för näten, trades på en
smal, slät stör, som beständigt blir stående på
samma ställe, så länge sättningen varar. All-
männast utkastas först den nämde ändan löst
ivattnet, och under det den ena karlen iök-
stocken ror, repar den andra nätet redigt af
stickan, fortare eller långsammare efter roddens
hastighet. Då nätet är slut, bindes vett-snö-
ret vid stickan, och sedan nätet hunnit bott-
nen, bindes andra ändan af vett-snöret vid
■\Vetten, som derpå utlägges. Skola flera nät
utläggas isamma linie, hopfastas de under ut-
läggningen på det sättet, att så snart det för-
sta nätet är utlagdt, trades dess nätsticka ge-
nom öglaniandra nätet. På detta sätt fort-
fares med så många nät man önskar hafva ut-
lagde i samma linie. Vid slutet af sista nä-
tets sticka fästes vett-snöret och Wetten. När
näten skola upptagas, ror man tillWetten,upp-
drager nätet med Wett-snÖret, och så snart
man fått upp stickan uppträdes nätet på den-
samma. Äro flera nät ien linie utsatte, tagas
de åtskills så snart det stället träffas, der de
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äro ihopsatte, så att de särskilt kunna upp-
hängas till torkning. Då de endast skola vitt-
jas, börjar man, som redanär nämdt, vid Wet-
ten; men istället för att uppträda nätet på
stickan, nedsläppes det åter, så snart man ef-
ter hand upplyftat flarntelnan så högt öfver
vattenytan, att man kan se om någonfisk fast-
nat eller icke. Bäst och vanligast är,att upp-
taga näten hvarje morgon, emedan de om da-
gen sällan fiska, dels för dagsljuset, som göratt
fisken ser försåtet, dels ock derföre, att näten
sällan taga någon fisk,då de stått längeivatt-
net, så att de hlifvit tunga och tråden eller
garnet v;tsvällt.

Nätsättningen under is om vintren är
förenad med mycket större besvär och fordrar
flera särskilta redskap. Den tillgår vanligen
således: sedan man känner nätets längd, af-
mätes på isen ett deremot svarande afstånd.
Der mätningen börjar, väckes en vak af om-
kring 1 alns diameter, och en lika stor vak,
der mätningen slutar. Mellan dessa större va-
kar väckas åter llere smärre, mellan hvilka af-
standet blir något kortare, än en stång (i?«),
som fiskaren medför. Vid den tjockare än-
dan af denna stång fästes den ena ändan af
ett starkt snöre, som med denandraär fästadt
iöglan vidslutet afnätet,och som är några alnar
längre än afståndet emellan de stora vakarne.
Råu eller stången nedsk jutes med den smalare
ändan förut under isen genom den större va-
ken, ochriktas mot den närmaste af de smärre,
framom hvilken den räcker ungefär 1aln. När
stången står med spetsen iden första mindre
vaken, föres den med en tjufva (Råtyfvci) till

nästa vak. På detta sätt fortfares till dess
stången blifvit framförd till den sista större
vaken, der den uppdrages på isen. När detta
är verkstäldt, har man det förut nämde snö-
ret draget under isen mellan de större vakar-
na. Då nedsänkes nätet så djupt iden första
större vaken, att endast den öfre telnan är öf-
ver vattnet. Den ena af fiskarena, som fört
Rån, drager då med snöret nätet under isen,
hvilket efter hand slappes af stickanafdenan-
dra, som lägger ut. Är då afståndet med nog-
granhet afmätt, bör den af fiskarena, som ut-
drager nätet, hafva dess ena ända i den sista
stora vaken, då den, som utgifver det,har slu-
tet, der stickan sitter, iden första. Då nätet
på detta sätt är spändt emellan vakarna, ned-
sänkes det tillbottnen med sanksnören, fastade
idess ändar; dessa snören fästas med den an-
dra ändan vid käppar, som läggas öfver va-
karne. När ett så utlagdt nät skall vittjas,
uppdrages det först jemt ibåda de större va-
karna, sedan bindes ett snöre iden af nätets
ändar, der öglan är, och med detta snöre,som
bör vara längre än nätet, släpper den ena ål-
fiskarena efter nätet till den andra, som dra-
ger det åt sig, lägger det ordentligt på stickan
och uttager den fångade fisken. Då detta är
gjordt och nätet åter skall utsättas, drager den
af fiskarena, som håller i snöret, nätet tillba-
ka, hvarefter det, på nyssbeskrifne sätt, åter
nedsänkes. Skola flera nät utsättas ien linie,
tillgår det alldeles på samma sätt med hvart
och ett af dem, med den skillnad likväl, att
ett särskilt sanksnöre fästes på hvarje ställe
der näten äro ihopsatte.

6. Landn o t.

Denna är inrättad endast för att dermed vid landet, och fiskarena, då stranden är myc-
fånga de fiskar, som uppehålla sig nära strån- ket grund, ofta nödgas vada i vattnet. Van-
den. Den kallas äfven Vada och har fått des- liga längden af denna not är 30— 40 famnar
sa benämningar, emedan hon alltid dragés in- d. v. s. 15— 20 på hvarje arm. Den är alltid.
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försedd med kil, som på några orter kallas
kalf. Kilen, hvars maskor vanligen äro myc-
ket finare än notens, är säckformig, smalare
utåt ändan, samt 4— 6 alnar lång; ifrämre än-
dan eller öppningenär denlika vid,som notenär
djup. Djupet på noten är mycket olika; läm-
pas efter djupet af det vatten, der den skall
begagnas. IHugget (midten afnoten, der ki-
len är insatt) är hon djupast, vanligen 6— B,
och vid Räcken (Pl. A, fig. 10), somär insatt
vid böljan af hvarje arm, 4—6 alnar. Till
telnar tages fina rep, till grofleken lika med
vanliga tömmar. På denöfre,somkallas^/Zara-
telnarij äro fastade flöten eller så \alladejlarn.
Dessa göras vanligen af träd omkring 5 tum i
längden och 4 ibredden, samt omkring Itum
itjocklek och afrundade iden ena ändan, der
äfven finnes ett hål borradt, genom hvilket
tråden dragés, hvarmed flarnen, på 12 tums af-
stånd från hvarandra, fästas vid telnan. Öfver
hugget fästes en tunn trädskifva omkring 1 h
Iialn lång för att hålla kilen öppen. Ispet-
sen af kilen fästes ett större flarn, som vanli-
gen skares iform af en halfmåne. Denundre,
som kallas stentelna, har flere eller färre på-
fastade runda och släta stenar. Mellan mäng-
den af flarn och sten, som påsättas, fordrasen
viss proportion om noten skall gå väl. Äro
flarnen för många och stenarne deremot för få,
går icke noten till bottnen; äro åter stenarne
för många, skär noten ner sig, då bottnen är
mjuk. Proportionen mellan flöte och sänke
(flarn och sten) börbestämmas efter notens djup-
lek och garnets groflek. Linorna eller logarna,
hvarmed denna not dragés, äro antingen sma-
la hamprep, eller ock förfärdigade endast för
detta ändamål af tog (granrötter) eller bast.
De sistnämde äro lättare att handtera, och stå
mycket längre mot röta. Längden är mycket
föränderlig, från 50 till flere hundrade fam-
nar, allt efter som stranden är långgrundare
eller djupare, der noten skall dragas. Är stran-
den långgrund fordras mycket längre linor,än
då den är brådjup. Till notens duglighet bi-
drager egentligen, att den, som man säger, är

rätt stäld; detta åter beror på huru den
är bodd. All sort not, som skall dragas, bos
på lika sätt, så nemligen, att notslingan inbos
till hälften på den nedre eller stentelnan,men
på den öfre eller flarntelnan så mycket rum-
mare, att då telnarna läggas på hvarandra,bo-
maskornas knutar på stentelnan, gå inom de
sammas knutar på flarntelnan. Att detta bo-
ningssätt är rakt motsatt boningssättet på nät,
härleder sig deraf, att, då noten dragés, bör
stentelnan gå före, och följaktligen vara korta-
re. Hvårföre den på nätet bör vara längre,
är anfördt vid art. Lnggnät.. Landnoten dra-
gés af tvenne personer, som endast medhafva
en ökstock, och kan icke begagnas för andra
fisksorter än de, som uppstiga nära stränderna.
Dessutom fordras, att bottnen, der denna not
dragés, bör vara fri från skräp, stenar, m. m.
ty i en annan händelse fastnar noten; fiskaren
måste då upplyfta henne från bottnen, föratt
få den lös,då de i noten inneslutna fiskarne
icke försumma att löpa ut; dessutom sönder-
slites noten ofta vid dylika tillfällen till för-
lust och tidspillan för fiskaren. När man har
fullkomlig kännedom om stranden och vet, att
noten går fram, företages dragningen på föl-
jande sätt: noten lagges redigt iden större el-
ler bakändan af ökstocken, så att den armen,
som sist skall utläggas, kommer att ligga un-
der, och den andra ofvan. Tögarna eller li-
norna fästas pålitligt vid rackerna. Den linan,
som hörer till den öfverst liggande armen, fä-
stes först vid någon sten, buske eller dylikt
vid stranden: derefter stiga båda fiskarena i
ökstocken;den ena af dem, som sköterrodden,
ror derpå rätt ut ifrån stranden så länge linan
räcker; men då linan är slut och Räcken ut-
kastas, börjar han att vända ökstocken inåt
varpet och fortfar dermed, till dess räcken af
andra armen är utkastad; då börroddaren,om
han under rodden förhållit sig rätt,hafva hun-
nit en jemn halfcirkel-bågc, så att ökstocken
är vänd med förstäfven mot landet; han fort-
sätter derefter rodden rakt fram, till dess han
åter uppnått stranden. Noten bör då ligga i
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en halfcirkel och båda linorna rakt ut ifrån
stranden. När den, som rott ut noten kom-
mit upp på stranden, går han till stället der
första linan fastades, löser henne och börjar
draga, sedan han förut gifvit tecken till den
andra fiskaren, som utlagt noten, och skall
draga den sist utlagde armen, på det att drag-
ningen måtte på en gång företagas.

Vada eller Landnot dragés allmännast med
handkraft, då dragaren, på det att han icke
måtte blifva ömi handen, eller linan slinta i
den, håller tillika med linan en trädpinne (Pl.
A, fig. 12) ihanden. Emedan linan, uppdra-
gen på landet, vanligen är besvärlig för dra-
garen att få med sig, då han under dragningen
måste förflytta sig,brukas på någraorter, att lin-
da henne, allt efter som hon inhalas, på enbå-
ge (Pl. A, fig. 11), som dragaren alltid har
stående utmed sig på stranden. Denna båge
tager han i handen, då han skall flytta sig.
Flyttningen sker af båda dragarena jemt och
på en gång, samt småningom ett litet stycke i
sänder, så att de endast äro 6 å 9 alnar åt-
skilde, då noten kommit så nära, att rackerna
uppnått stranden. Är noten stor, skulle den
blifva alltför svår att draga med blott hand-
kraft; man begagnar sig derföre i sådane fall
af en så kallad Notvind (Pl. A, fig. 13), på
hvilken fiskaren sittande vindar noten till lan-
det. Föratt hålla notlinanren och fri från gräs,
som vanligen fäster sig vid densamma, rister
eller slår fiskaren den mot vattnet, då noten
dragés med handen. Sker dragningen åter med
den nämde notvinden, har den, som vindar,
en käpp eller dylikt till hands, med hvilken
han då och då slår på linan, hvarigenom en
skakning uppkommer, som gör att gräset bort-

faller. När, som redan är nämdt, noten hun-
nit så nära landet, att rackerna äro vid stran-
den, börjar,hvad man kallar, örningen. Dra-
garena ställa sig då tätt tillhopa och uppdraga
noten på det sättet, att undre och öfre telnan,
sammanläggas och på en gång omfattas. Fin-
nas 3:ne personer närvarande, ställa sig alla
tre i bredd; den medlerste drager då sten-
telnan till båda armarna på det sättet, atthan
tager dem tillsammans ihanden, under det de
öfriga tvenne fiskarena, som stå på sidorna,
draga hvar sin flarntelna. Härigenom vinnes,
att stentelnarna hållas tillsammans och hindra
den i noten inneslutna fisken, att krypa un-
der och undkomma. Telnarna böra hållas så
under dragningen, att stentelnan går något
framför flarntelnan. Är noten rätt ställd,sker
detta utan att fiskaren dervid behöfver använ-
da nå^on särskilt åtgärd under dragningen.
Sedan noten är uppdragen på stranden,uttöm-
mes den fisk, som ingått ikilen; de fiskar, som
fastnat på armarne, uttagas under det noten
åter intages (inhankas) i ökstocken. Dennabör
derföre genast, så snart noten är uppdragen,
hämtas till det stället af stranden, der noten
ligger, och vändas med den breda ändan åt
densamma. Noten intages sedan iökstockenpå
det sättet, att den notarmen (högra eller vän-
stra), som sist skall utläggas, inhankas först.
Den, som verkställer notens intagning iökstoc-
ken, tager derunder en telna i hvardera han-
den, så att telnarna blifva rena (fria från los-
garn), och lagar så, att lösgarnet kommer att
ligga redigt. Sist intagas de upplindade tögar-
na, och fiskarena begifva sig till ett annatstäl-
le af stranden, för att på nyssbeskrifna sätt
utlägga och uppdraga ett nytt varp.

7. Metspö.
Mete är onekligen ett bland de äldsta af

nubrukliga fiskesätt, och metspöetiföljdderaf
ett bland de äldsta fiskeredskap. Edda säger
oss, att Thor metat, och de metkrokar, som

ännu nyttjas af träd eller ben och nyligen
ibland alderdoms-lemningar äro funne äfven af
sten, tyckas gifva tillkänna, att detta fiskesätt
är äldre, än metallens bruk, åtminstone äldre
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än tiden, då den blef så allmän, att mankun-
de använda den till ett så lumpet instrument,
som metkroken.

De metspön, som inärvarande tider be-
gagnas, hafva många olika former,men äro egent-
ligen af tvenne slag: Flötspö och Sänkspöj,
.hvilka benämningar uppkommit af deras olika
inrättning. Flötspöet nyttjas endast tillstrand-
mete; sankspöet någon gång äfven till djup-
tnete. Båda dessa slagen förfärdigas allmännast
af enträ ide orter der detta trädslag finnes så
frodväxt, att det till nämcle ändamål kan an-
vändas. Den mindre upplyste och fördomsfulle
fiskaren fäster vid detta trädslag den vidskep-
liga tankan, att det skall bidraga till lycklig
fångst. Till samma ändamål användes äfven
Hassel, Rönn,m. fl. trädslag, och de mera för-
mögiie förskaffa sig icke sällan metspön af rör.
Hvad trädslag, som härtill väljes, är visserli-
gen likgiltigt, endast det är rakt, långt, qvist-
fritt och lätt. Spetsen bör vara mycket smal
och spänstig, för att mildra motståndet, då
fisken skall uppdragas, så att icke spöspetsen
afbryles eller fisken sönderryckes i munnen.
Flötspöet bör vara 6 å 9 alnar långt, om det
med fördel skall kunna nyttjas vid stranclme-
te, emedan me tåren, stående på stranden, icke
alltid kommer den så nära, att han kan ut-
kasta kroken på vederbörligt djup. Refven för-
färdigas på olika sätt och af olika ämnen. All-
männast begagnar man hvitt, eller ibrist der-
af svart hästtagel. Minst 4 eller högst 12
tagelstrån hopsnos antingen så,att de tagelstrån,
flere eller förre, som skola snos, läggas jemt i
ena ändan, hopknytas och snos till dess att
något strå tryter, då åter en knut slås äfven
för denna ända, och denna längd bortlägges.
På detta sätt fortfares med andra lika många
tagelstrån, till dess man fått så många läng-
der, som man önskar hafva refven lång, då
hvarje af längderna hopknytas med en knut,
på det sättet,att ändan tages tvenne gånger ige-
nom öglan innan knuten tilldrages. De utom
knutarne blifvande spetsarne afklippas vid,
dock icke .alllfö/ »ära intill knuten. Till den

ref, som på detta sätt snos, bör tagas så långt
tagel, som möjligen kan erhållas, och de strån,
som skola hopsnos isamma längd, hafva idet
närmaste samma längd. En på ofvanbeskrifna
sätt förfärdigad ref får en knut vid hvarje
längd och har den olägenheten, att knutarna
antingen fastna mot hvarandra, eller ock fäster
sig gräs och dylikt vid dem, då refven upp-
drages ur vattnet. Den bästa metref förfärdi-
gas likaledes af tagel på det sättet, att man
först uttager hälften så många tagelstrån, som
man önskar hafva i refven,och tager, att bör-
ja med, sådane, som äro mycket olika långa.
Dessa snos tillsamman och hvarefter de snos,
upplindas de på en trädkrok. Under det man
snor, bör man noga se efter, när något tagel-
strå tryter, och då genast istället inlägga ett
nytt isnodden. På detta sätt fortfares till
dess man fått den längd man behagar. Der-
efter snos på en annan trädkrok, men på lika
sätt, till lika grollek och längd, en annan ref
(tåt), hvilken, då den är färdig, lagges tillsam-
mans med den förstsnodde på så sätt, att se-
dan båda refvarna (tåtarne) äro hopfästade,
snos de ännu ytterligare med krokarna, ett li-
tet stycke isänder, till dess de blifva så hårdt
snodde, att de sjelfmant lägga sig tillsammans.
Härvid bör noga tillses, att tåtarne blifva lika
hårdt snodde, då de hopläggas, ty i annan
händelse blir refven, hvad man kallar, hall-
strängd och svag. När refven på detta sätt
är snodd, afklippas ändarne af de utom ref-
ven fränastickande tagelstrå-ändarna, hvarefter
refven hastigt och med försiktighet drakes ce-
nom lågan af ett brinnande ljus, hvaraf tagel-
strå-ändarne afsvedas och refven blir alldeles
slät och jemn. Vill man hafva refven ännu
starkare och jemnare, tages 9 till12 tagelstrån,
hvilka snos i3 tåtar, med lika många tagel-
strån ihvardera, på nyss beskrifna sätt, och
dessa 3 tåtar hopläggas sedan på en gång, då
likväl 3 personer dervid böra vara behjelpliga.
Den ref, som snös tretrådig, blir alltid både
slätare och starkare, än den tvåtradiga, oak-
tadt den skulle innehålla ett mindre antal ta-
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geistrån. Utom tagel ensamt, begagnas ock ta-
gel och silke blandadt, t. ex. en tåt på hvar-
dera. Men då det nästan är omöjligt, att få
det stelna taglet och det mjuka silket likahårdt
snodt, blir denna slags ref nästan alltid hall-
strängd och derigenom mindre stark. Denref,
som snos endast af silke, blir tyngre än tagel-
refven, och har dessutom den förtretliga egen-
skapen, att lätt trassla sig. Samma olägenhe-
ter, och dessa i ännu högre grad, äga äfven
rum i afseende på den ref, som förfärdigas af
tråd. Sällan nyttjas den ock af detta ämne.

Icke endast refvens groflek och styrka,
som bör rättas efter den större eller mindre
fisksort man ärnar meta, utan äfven dess rela-
tiva längd till spöet, på hvilket hon skall fä-
stas, bör af fiskaren kännas och iakttagas. Till
6 a 7 alnars långt spö bör refven vara minst
8 a 9, d. v. s. alltid 2 a 3 alnar längre än
spöet. Då refven skall fästas påJlötspöj fast-
bindes den pålitligt kring spöet ungefär Iialn
från spetsen. Då hon är lastad, lindas hon
kring den smalare ändan af spöet från detta
ställe till yttersta spetsen, der hon åter fästes
med en eller två lyckor (Jielsvepar'). Lind-
ningen öfver ändan af spöetstyrker spetsen och
gör, att refven kan förlängas efter behag, och
att något finnes att ersätta med, om den brister
och en del går förlorad. Landningen bör lik-
väl ske så glest, att refven kommer att sträc-
ka sig omkring Ialn utom spöets tjockare än-
da, då den är fästad ispetsen och lagges utåt
dejisamma. Efter refven kommer dess närma-
ste tillhörighet: tafsen-

3 ibetraktande. Den för-
färdigas af samma ämne och på lika sätt som
refven; men är alltid något finare och börva-
ra mellan 10 å 12 tum lång. Vid den ena än-
dan slås en ögla af 1 till II tums längd, och
vid den andra föstes kroken. På midten af
tafsen, 4 å 5 tum från kroken, är stället för
sänket. Detta göres alltid af bly, hvilket an-
tingen gjutes i form af en, mot båda ändarna
afspetsad cylinder, som har genom hela läng-
denett hål, så stort, att tafsen kandragas der-
igenom och uti hvilket, sedan sänket är på-

trätlt, en trädpinne intryckes ihvarje ända af
sänket, för att hindra det att skrida på tafsen;
eller ock utplattas en blyskifva så tunn, att
den kan hårdt lindas omkring tafsen och på
detta sättet fästas vid densamma. Ju grpfre
raetrefven är, desto större bör sänket vara; då
man metar på djupt vatten, bör äfven större
sänke nyttjas, än då metningen skerpå grundt.
Flötspöet har alltid ett mindre sänke^ emedan
det alltid nyttjas på grundare vatten, och dess-
utom skulle ett tyngre sänke neddraga flötet,
sona utgör en väsendtlig del af hvad som for-
dras för detta slags metspö. Tyngden af sän-
ket bör derföre stå iett jemt förhållande till
flötet, så att det sistnämde icke neddrages un-
der vattenytan. Kroken bör likaledes lämpas
efter det fiskslag,. som man ärnar meta. Det
är alltid förmånligare, att hafva en något för
fin än för grof krok. För Abborre är kroken
tillräckligt stor, om han har ett afstånd från
udden till skaftet af 3-till 4 linier; förBraxen
5 a 6; för Löja 1 a 11 o. s. v* Sedan man
valt en passande krok, bör man vara angelä-
gen att den rätt fastes på tafsen. Idetta än-
damål slås en ögla på tafsens ända^ på det
sättet, att ändan tages tvenne gånger genom
öglan. Derefter sammandrages öglan något, då
den under dragningen vrider sig till tvenne
öglor,genom dessa ti-ädes kroken (Pl.B,fig.4),
hvarefter knuten starkt tilldrages och ändanaf
tafsen afklippes vid knuten» Vill man hafva
kroken ännu pålitligare fästad,hvilket är nöd-
vändigt, då större fisk dermed skall metas, slås
knuten på förenämde sätt kring skaftet af kro-
ken så långt ned, att denkommer något ofvan
den linie, som dragés från udden till skaftet.
Kroken vrides derefter så, att tafsen kommer
att ligga på den sidan af skaftet, som vettet-
mot udden, hvarefter tafsen fastlindas vidkro-
ken med svart eller grönt, vaxadt silke. Lind-
ningen bör ske jemt och tätt från knuten till
ändan af krokens skaft.

Flötet (Pl. B, fig. 3 a, b, c) är af mång-
faldig form och afolika ämnen. Det förfärdigas
af korkj furubarkj gåspenna eller träd. Då
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det göres af kork, (fig. 3 c) svedes ett hål på
längden igenom en' vanlig kork, så stort, att
en gåspenna deruti kan införas. Då flötetskall
påsättas, dragés refven genom hålet i korken,
och sedan manuppskjutit denna så högtmanbe-
hagar på refven, instickes gåspennan, som bör
vara så tjock, att den fyller hålet och hin-
drar flötet att skrida på refven. Längden af
pennan är likgiltig; vanligen framskjuter hon
2 å 3 tum utom ändarne af korken. Då furu-
bark eller så kallad flarnbegagnas,skares flötet
rundt eller iform af en trissa (fig. 3 b) och
förses med hål imidten; genom detta påträ-
der man refven på sätt, redan är nämdt vid
korkflötet, och en gåspenna eller trädpinne
inskjutes för att fästa flötet vidrefven. Då det
åter förfärdigas af träd (fig. 3 a), som är det
minst brukliga, tages dertill något lätt träd-
slag, som skares mycket tunnt och af olika form.
Ibåda ändarna borras ett fint hål, icke större
än att refven lätt kan dragas derigenom. Ref-
ven trades genom hålen upp frun denena sidan
af flötspånen och ned från den andra, hvari-
genom flötet blir sittande på refven utan att
skrida, så att man nödgas draga det med han-
den, då det skall flyttas. Vill man begagna
ensamt en gåspenna, tages dertill en sådan,
som är stor och tät, utan hål och sprickor;
fanet afrepas och den smalare ändan skares
tunn och vikes tillbaka utåt skaftet, så att en
ögla derigenom uppkommer iändan afpennan.
Uti denna ögla trades refven och den tillba-
kavikne ändan hålles fast vid skaftet genom en
ring, skuren af en annan gåspenna, som på-
trädes. Samma ring bör äfven omfatta refven
för att hålla pennan eller flötet fast vid den-
samma. Då flötet skall flyttas upp eller ned
aftages ringen eller nedsk jutes den till den sma-
lare ändan af pennan. Så snart man ombyter
metställe, bör flötet äfven fattas,och vid flytt-
ningen så afpassas efter djupet, att då flötet
ligger på vattenytan, kroken hänger en eller
annan tum från bottnen. Det kan vara likgil-
tigt af livad ämne Hötet göres, endast det är

lätt, ty ju lättare flötet är, desto tydligare och
hastigare visar det genom sina rörelser på vatt-
net, när fisken nappar. Vanligen söker man
icke att uppdraga fisken förr, än han neddra-
git flötet under vattnet.

Då flötet och tafsen skola påsättas refven,
bör det så verkställas, att sedan flötet är trädt
på refven, slås en större ögla på ändan afden-
samma, hvaruti sedan tafsenmed sin ögla fästes
på så sätt, att öglan på refven trades genom
öglan på tafsen, genom hvilken krok ochsänke
derefter dragés, då öglorna, efter tilldragnin-
gen, sluta uti hvarandra. Då spöet skall trans-
porteras till och ifrånmetstället,upplindas ref-
ven på spöet och kroken insattes uti ett i
spöets tjockare ända inskurit hak.

Sänkspöj då det nyttjas af en fiskare,som
står vid brådjup strand, en strömbrädd,åkant,
bergudde eller bro, kan vara af alldeles lika
längd och beskaffenhet med flötspöet, endast
med den skillnaden, att Jlötet saknas_, refven
är starkare och sänket tjngre. Det får då äf-
ven namn af känspöj emedan känslan i han-
den skall säga metaren, när fisken nappar och
det rätta ögonblicket är, att uppdraga den.
Sänkspönj som nyttjas till det så kallade djup-
metetj äro beräknade derpå, att metaren skall
sitta iokstock eller båt. De göras af samma
trädslag, som flötspöet;men äro endast 2 å 3
alnar långa. På spetsen, som bör vara mera
stel än flötspöets,bindes en ögla af fin mes-
singstråd, och på ett afstånd af ungefär 6 tum
från den tjockare ändan, i hvilken fiskaren
håller spöet, inborras i sned riktning ifrån
hvarandra tvenne smala, 2 å 3 tum höga pin-
nar,med 4 å 5 tums afstånd mellan hvardera.
Refven trades med ändan genom messingstråd-
öglan, framdrages utåt spöet och upplindas der-
efter på pinnarne till så stor del, somicke be-
gagnas vid metningen. Refven och tafsen äro
för öfrigt lika med livad, som redan är be-
skrifvit vid flötspöet,utom det, att så väl ref
som tafs böra vara gröfre och sänket mycket
större.

Under



METTRÄD. 17
Under metning, i synnerhet vitl gräsig

strand, händer icke sällan, att metkroken fast-
nar i gräset. För att lossa den, begagnar
man en blyring, hvilken trades på refven, se-
dan den är lossad från spöet, och slappes att
skrida utåt refven, som då bör hållas slak.
Ringens tyngd gör, att kroken lossnar. Rin-

gen uppdrages sedan med kroken, hvarpå den
blifver hängande. Inödfall hopvrides en ring
af en mjuk qvist, på denna bindes en sten,
hvarefter ringen på förenämde sätt begagnas.

Huru ofvanbeskrifne redskap användes,
så väl vid strand- som djupmetej är redanbe-
skrifvet i l:a Häftet, sid. 5.

8. Mettr äd (Pl. B. fig. 5, a, b.).
Är egentligen ett metspö,uppfunnit föratt

med bekvämlighet kunna medföras och begag-
nas vid sådant mete, der en längre ref är lika
nödvändig, som spöets form är likgiltig. Det
göres af hvilket trädslag som helst, endast äm-
nesträdet är sådant, att man kan gifva det den
rätta formen. Enträd är det vanligaste träd-
slag, som nyttjas af det skäl, som är anfördt
vid beskfifningen af metspöet. Likaledes är
det likgiltigt om stam eller gren tages, endast
den är så växt, att den från räta delen, som
icke behöfver vara mer än 5 a 6 tum lång,
böjer sig uti en halfcirkelformig krok. Den
räta delen, som bör vara trind, utgör sjelf-
va skaftet eller handtaget. Den krokiga delen
åter, som skares flat på öfre och undre sidan,
är deri, på hvilken refven upplindas. Denna
har i ändan eller spetsen en djupt inskuren
klyka, och derunder ett hål. Vidare borras
på samma sida af skaftet, som kroken vetter,
tvenne pinnar i sned riktning från hvaran-
dra, i samma linie och på 2 a 3 tums af-
stånd. På öfre sidan af skaftet hugges etthål,
så stort, att det rymmer kroken; öfVer detta
hål fästes ett på öfre sidan afkullradt lock,
med en pinne genom den ena ändan, så att
det kan vridas öfver hålet. Man kan äfven
med en grof borr göra ett hål iändanpå skaf-
tet, så djupt, att det rymmer kroken, hvilket,
då den är inlagd eller uttagen, stanges med en
propp', uti hvilken .eu inskärning är gjord för

refven. Den ref, som begagnas till metträdet,
bör vara stark, och då den, som vanligen in-
träffar, är gjord af tagel, bör hvarje tåt, om
refven är tretrådig, innehålla 3 å 4 tagelstrån.
Längden bör aldrig vara under 8, ofta uppgår
den till 12— -15 famnar. Då metträdet nyttjas
vid sommarmete för Braxen eller Abborre på
djupet, är refven inrättad alldeles på likasätt,
som den redan beskrifne för djupmetemed spö.
Den skillnad är likväl härvid att iakttaga, att
den krok, som nyttjas för Braxen, bör vara
mycket större, än abborrkroken och att tyng-
denisänket ökes efter djupet och grofleken af
refven. På metträdet fästesrefven sålunda,attden
ändan af refven, vid hvilken tafsen icke är fä-
stad, trades från yttre sidan genom det under
klykan varande hålet imetträdets främsta än-
da, och dragés sedan fram till den af pinnarne
på skaftet, som är närmast dess ända. Vid
denna pinne fästes refven och upplindas på
båda till så stor del, som man icke anser sig
behöfva för det djup, på hvilket man arnar
meta. Den ofriga delen af refven, till ändan
der tafsen fästes, upplindas mellan klykan i
metträdets spets och den pinnen, vid hvilken
hon fastades. Kroken inlägges i dess rum ipo
handtaget. När metaren vill.begagna dettared-
skap, utkastas, som vanligt, först den påbeta-
de kroken; metträdet tages i vänstra handen,
och med den högra aflindas den emellan pin-
narne och klykan upplindade refven, till dess
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att sänket hinner botten. Den delen, som då
är qvar mellan klykan och pinnarne, är öfver-
flödig och aflindas afven, men uppiindas
straxt åter emellan båda pinnarne så mycket,
att sänket med kroken står 4 a 6 tum från
sjöbottnen. Är åter den ref, som blifvit
upplindad mellan pinnarne och klykan, ic-
ke tillräcklig för djupet, aflindas af pinnar-
na livad som ytterligare fordras, för att få
kroken att stå på nämde afstånd ifrån bottnen.
När detta är gjordt, hänger refven enkel från
den pinnen, som är närmast fiskarens hand, då
han håller trädet, öfver metträdets båge och
ut genom hålet under klykan. När det nap-
pat,som fiskaren, isynnerhet då han är van,
lätt känner ihanden, och fisken skall uppdra-
gas, uppiindas icke refven mellan pinnen och
klykan för hvarje fisk som fås, utan metträ-

det lagges då i ökstöckén, och så väl refven
som fisken uppdrages med blotta händerna. Då
metträdet, som alltid sker, begagnas för vin-
termete (Haft. 1, sid. 7), är väl sjelfva refven
lika med den nyssnämde, men utan tafs; ty
här sättes kroken vid sjelfva refven, och som
kroken alltid är af bly eller tenn, är sänke öf-
verflödigt. Att här intet flöte kan komma i
fråga, förstås af sig sjelft. När fisken nappat,
kastar icke vintermetaren metträdet ifrån sig,
som vid sommarmete, utan han håller det qvar
ivänstra handen och uppvindar ref och fisk mel-
lan metträdet och metskofveln, som hålles uti
den högra.

Den vanliga formen, som metträdet har,
visas på fig. 5. b.;en förenkling af denna vi-
sar fig. 5. a.

9. Metsk o fv el (Pl. B. fig. 6a, b.)

Denna nyttjas endast vid vintermete, och
då stångkrok utsattes om vintren, för att ur-
skotta, eller rensa vaken från den sönderhac-
kade is, hvarmed den under vakens uppväck-
ning fylles. Den förfärdigas af något trädslag,
som icke är tungt och kan göras slätt. Skaftet,
som icke behöfver vara tjockt, är vanligen om-
kring 1 aln långt; men bör vara längre, om

isen är tjock. Metskofveln har på ändan ett
tunnt blad af circa 4 tums bredd, som antin-
gen skares ovalt (fig. a.) eller iform af en van-
lig skofvel (fig. b.); derefter bör det brännas,
för att mindre suga åt sig vätan, och att icke
så lätt nötas mot den skarpa isbrädden, hvar-
igenom kanterna, som böra vara släta och jem-
na, för att icke fastna irefven, blefvo trasiga.

10. Metsläde (Pl. B. fig. 7.)

Kallas äfven Metartäfsa,Methjnda och
Metsugga. Den är inrättad idet ändamål, att
metåren må hafva alla sina nödvändiga red-
skap på ett ställe och medlätthet kunna trans-
portera dem, samt hafva något att sitta på,un-
der det han metar. En stark fisk-korg gör väl
samma nytta, och brukas äfven ofta i samma

ändamål; men den måste bäras och blir så-
ledes mödosammare för fiskaren. Metsläden
nyttjas endast under vintren vid fiske på is,och
består af en omkring 11 aln lång låda af tunna
bräder, på b vars lock är skuret ett aflångt hål,
så stort, att metåren igenom det kan inlägga
fisken, hvarefter han är uppmetad, utan att
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för hvarje gång, som en fisk skall inläggas, be-
höfva att öppna locket. Då metarenendast be-
hofver ömsa rum på metstället eller mellan fö-
ga skilda metstälien, instickes metträdet och
metskofveln genom det nämda hålet på locket,
då skaften eller handtagen på båda blifva utan-
före, så att de sedan med lätthet kunna utta-
gas; men på vägen till och ifrån sjön, lagges
metdonen in ilådan, sedan locketär öppnadt,
äfven så när isen är glansk, ochmetaren,åkan-
de på metsläden, transporterar sig utåt den-
samma. Lådans bredd och djuplek rättar sig
efter metarens eget tycke och behofvet. Hon
är fästad på tvenne jernskodda medar, men då
dessa böra lämpas efter lådans storlek, kunna
de icke blifva annat än mycket små. De böra
likväl, tillika med fjettrarna, på hvilka lådan
egentligen står, hafva den styrka, att metaren
under sjelfva metningen kan med säkerhet sit-
ta på dem. Metsläden dragés af fiskaren med
ett smalt tåg eller groft snöre, af hvilket den
ena ändan är fästad midt på denslå, som fram-

till sammanhåller medarna, och den andra an-
tingen knuten om lifvet, eller försedd med en
så stor ögla, att fiskaren kan lägga den öfver
axeln, på lika sätt, som remmen af en ränsel
eller skjutpåse. Är isen hal och glansk, nytt-
jar fiskaren metsläden för att både fortochbe-
qvämt transportera sig mellan längre frånhvar-
andra ailägsna metställen. Isådant ändamål
sätter han sig i ridande ställning öfver lådan
(som visas på fig. 7.) med fötterna frampåme-
darna, och med en kortpikstaf ihvarderahan-
den drifves släden framåt. Hastigheten i far-
ten beror på vana och armstyrka. Utom de
nämde redskapen, fordras för isfiske ännu ett,
som är Isbillen3 hvilken längre fram kommer
att beskrifvas. För att icke hafva något besvär
af denna, som är vinter-fiskarens tyngsta in-
strument, instickes denitvenne öglor af lä-
der, spikade på metslädens sidor. Isamma
öglor inläggas äfven pikstafvarna, då de icke
begagnas.

11. Blank-krok (Pl. B. fig. 8.)
Får på olika orter olika namn, och kal-

las Vintermetkrokj Vinlerpimpel och Slät-
nacke. Denna begagnas endast under vintren,
isynnerhet för Abborre, men äfven, med nå-
gon obetydlig förändring iformen, för Simpa.
Dess inrättning är beräknad på fiskens rofgirig-
het, som synes af dess form, som liknar en
mindre fisk af Karp-släglct, och på det den
måtte kunna hållas blank och tillika vara tung,
så att den äfven tjenar för sänke, göres den af
tenn, eller tenn och bly blandax.lt, större eller
mindre efter djupet och fisksorten, som skall
sökas. Stort djup och grof fisk fordra alltid
större krok. Sidorna af kroken hafva antingen
en kant eller rygg på midtenutåt hela längden,
eller ock är den ena sidan flat och den andra
afkuilrad. Iden nedre ändan, som föreställer

fiskens stjert, ingjutes en afspetsad ståltråd, så
lång utanför kroken eller blyet, att den, då
den böjes, får storleken af en mindre abbor-
krok. För detta behof nyttjas äfven ganska
ofta en gröfre synål, hvilken likväl då bör
glödgas, för att icke afbrytas under böjningen;
denna krok kallas udd till skillnad från tenn-
kroken. Då kroken är afputsad och färdig,bö-
ies udden. På yttre sidan af udden lio-wr en
tunn tennskit va, som gjutes på samma gång,
som kroken; denna skifVa, som icke får räcka
längre än på halfva udden, kallas Rödhåll,
emedan mellan den och udden sättes en myc-
ket liten lapp af rödt kläde, som skall före-
ställa stjertfenan. Detta rödhåll har äfven ett
annat ändamål, att nemligen fästa agnet på
udden, som saknar hulling. Isådant ändamål
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uppvikes yttersta spetsen afrödhållet, då agnet
sättes på kroken, hvarefter densamma till-
tryckes och derigenom fasthåller agnet. Iöf-
re ändan af krokenär gjutet en hakeeller klack,
med ett langsgående hål, hvarigenom än-

dan af refven instiekes uppifrån, ochfästes med
ca under haken eller klackenslagen knut. Huru
detta redskap begagnas, är redan heskrifvet i
l:a Haft. sid. 7.

12. Stimspö.
Begagnas att meta abborrar, då de under

stimtiden på sommaren stimma på grund och
sluka de mindre fiskar, som finnas uppe vid
vattenytan. Häraf har detta metspö ock fått
sitt namn. Det utgöres utom spöet endast af
ref och krok, emedan hvarken sänke eller Höte
här kan komma i fråga, åtminstone icke det
sistnämde. Spöet är alldeles likt ett flötspö,
som nyttjas vid strandmete, menbörvaraläng-
re; vanligen hopskarfvas tvenne spön, för att
få det till sin vederbörliga längd, 8 a 10 al-
nar. Refven får här äfven vara längre, än på
flötspöet,och öfverstiger spöetslängd, oftamed

1a Iialn. Kroken är en vanlig abborrkrok.
Några nyttja väl sänke på refven, men detta
bör då icke vara tungt och sättas omkring i
aln från kroken. Agnet till denna sorts mete
kallas stimlapp. Till denna utsökes en liten
abborre, som afskäres tvärt under buken, litet
ofvan nafveln (analöppningen), och klyfves så,
att något af stjertfenan finnes vid] lappens än-
da qvarsittande. Kroken trades genom den i
lappens bredare ända varande nafveln. Huru,
när och hvarest detta fiske nyttjas, är redan
beskrifvet i l:a Haft. sid. 7.

13. Hugg-krok (Pl. B. fig. 9).
Har, likasom vinter-metkroken, utseen-

de af en mindre fisk. Meningen med denna är
ej, att roflisken skall svälja den, utan att han
skall huggas, då han närmar sig det förmenta
rofvet, för att gripa det. Häraf härleder sig
äfven dess namn. Denna krok gjutes af tenn,
nästan i lika form, somvinter-metkroken,utom
det, att han är mycket större, så att längden
uppgår till fulla 3 tum,samt att hanhar tvenne
uddar eller krokar af något grof ståltråd, med
mycket fina och skarpa spetsar. Den ena ud-
den, som är störst, är fastgjuten inedre ändan
af kroken, och bör, då kroken är 3 tum lång,
vara så stor, att den inåt böjda spetsen står

omkring Ii tum från krokens sida. Den an-
dra udden, som är ingjuten på midten af den
motsatta sidan, bör vara något mer än hälf-
ten mindre. Uddarne hafva inga hullingar,
men böra, så ofta de nyttjas, hållas mycket
skarpa. Huggkroken har, likasom vintermet-
kroken, en hake eller klack iöfre ändan, med
ett hål igenom på längden, i hvilket refven
trades och sedan förses med en pålitlig knut i
ändan, genom hvilken en röd klädeslapp dra-
gés, som förut är klippt iform af en liten fe-
na. Huru denna krok begagnas, är anfördt sid,
7. Vid Abborren.
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14. Långr e f.

Begagnas endast under sommaren för svälj-
fisk, och är ett lika lönande,som allmänt kändt
och användt fiske-redskap. Utom sjelfva ref-
ven med tafsarna, vid hvilka krokarne äro fa-
stade, fordras följande tillhörigheter: Lögnot
och Glihåf, för betesfiskens fångande; Sumpar
för dess förvarande;2 slags håfvar, en föratt
dermed taga betesfisken ur sumpen, den andra
för att taga under de stora fiskar, som fastnat
på refven, då dessa skola upplyftas i ökstoc-
ken; Sankstenar; Flöten;Wettar; Rejlåda;
Dragg eller Kråka samt Krok eller Kläpp,
hvarmed den fångade större fisken upplyftes i
ökstocken då håfven icke dertill nyttjas. Alla
dessa redskap, hvilka dels redan äro,delskom-
ma att särskilt beskrifvas, äro nödvändiga vid
Långrefs-fiske. Med några mindre betydliga
förändringar får Långrefven olika namn, efter
den fisksort, för hvilken den begagnas. Den
kallas: Gädd-ref_, Jlrefj Lakrefj Laxsträng
o. s. v. Lån»refven utgöresaf ett 2- eller 3-
tradigt snöre af hampa eller lin. Tvåtrådigt är
bäst, emedan då det är löst hopslaget knorrar
det sig icke; längden är olika efter fiskvattnets
storlek. Sällan är den långref lönande, som
icke åtminstone upptager 200krokar,då denbör
vara omkring 1000 famnar lång. 1 besväret
med sjelfva utläggningen är föga skillnad om
refven är lång eller kort, ty det, som egent-
ligen är besvärligt och tidsödande vid detta
fiske, är refvens skötsel, då hon är upptagen,
påbetningenoch betesfiskens anskaffande. Tafsar-
ne böra vara finare än refven, oftast äro de af
så kalladt simpelkort _, men en svårighet der-
med är, att de då alltid få knut afven iden
ändan, som skulle fästas vid refven, hvilket
icke är det rätt», emedan knutarne fastna och
trassla tafssarne, då krokarne utdragas u>r knip-
pan, ihvilken de ligga, då de skola påbetas.
De bästa tafsar äro de, som af grof och stark
tråd hoptvinnas för hand, hvar ochen särskilt,
så att den ena ändan blifvei' utan knut.. Läng-

den på tafsarna är föränderlig, från 1 till 6 al-
nar. Vid den ändan af tafsen, der knuten är,
bindes kroken på lika sätt, som vid mete re»
dan är beskrifvet, med den skillnad likväl,att,
då kroken, som oftast inträffarmed finmessings-
krok, har en ögla på ändan i stället för att
vara slagen platt, trades den ändan af tafsen,
som icke har knut, igenom nämde ögla, och
tilldrages, sedan kroken förut är påknuten. Då
kroken har tafs af messingstråd, trades garn-
tafsen genom öglanimessingstråds-tafsensända,
och då fina silfverbasar nyttjas, böra garntaf-
sarne hafva öglor på denändan,som skallvän-
das nedåt kroken, ihviika öglor basarna fästas
med lika sort knut (Pl. C, fig. 23), som kom-
mer att beskrifvas vidSlantkrokens fästning vid
slant-refven. Någon gång äro ock dessa tafsar,
genom lindning fastade vid garntafsen. Kro-
karne äro antingen af messing eller jern,ihvil-
ket sistnämde fall de ofta äro förtente. Mes-
singskroken bar den fördelen, att icke tafsen
afrostar i knuten. Samma fördel borde ock
den förtenta jernkroken hafva; men förteningert
afnötes snart. Krokames storlek är mycket
olika och bör lämpas efter fiskslagen, för hvil-
ka de utläggas. Utom ofvannämde slags kro-
kar, begagnas äfven krokar af träd eller ben,
egentligen för Lake. Dessa nyttjades fordom
allmänt, och förfärdigas af en tvågrenig qvistaf
något hårdt trädslag, allmännast af En, eme-
dan fiskaren trodde, att lukten af detta träd,
vore angenäm for fisken. De, som önska des-
sa krokar varaktigare, nyttja dertill ben. Båda
slagen äro nu högst sällsynta inom Skandina-
vien. Agn eller Betej som nyttjas till lång-
ref, är antingen lefvande eller dödt. Derefter
rättar sig ock refvens utläggning.

Med lefvande bete. Detta verkställes på
tvenne sätt, allt efter de krokar man nytt-
jar. Begagnas krokar med tafsar af messings-
tråd, hvilka visserligen äro de sämsta (nyttjas
»u sällan och endast för Gädda), bör refve»
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först nystas iså kallade hålnystan, alldeles på
lika sätt, som repslagare nysta segelgarn. Nyst-
ningen sker på pinne, och den ändan, med hvil-
ken nystningen börjar, knytes om ändan på
pinnen, så att man kan få rätt på den, sedan
nystanet är färdigt. Sedan fiskaren insamlat
alla de förutnämde redskaper i båten, sätter
lian sig på vänstra sidan i densamma, och rod-
daren på sitt ställe vid årorna. Refnystanet
lagges iett embar eller bytta, som ställes fram-
för fiskaren på vänstra sidan, och så väl kro-
kar som tafsar läggas på ett bräde, som är
lagdt tvärt öfver ökstocken framför fiskaren.
Sumpen, ihvilket betet förvaras, om den icke
är inrättad ibakändan af båten, utan medfö-
res lös,bör ligga på vänstra sidan om ökstoc-
ken eller båten och. tätt utmed sidan, på det
fiskaren må kunna, antingen med blotta vän-
stra handen, eller med en mycken liten för
detta ändamål inrättad håf, efter behofderutur
upptaga betesfisken. Vigast är, att hafva ett
embar till hälften fyldt med friskt vatten,
hvaruti betesfisken efter hand, 20— 30 isänder,
insläppas. Embaret ställes vid fiskarens vän-
stra sida. När allt är på detta sättlagdt på sitt
ställe, börjar utläggningen. Fiskaren binder i
den ändan af refven, med hvilken nystningen
började, en sten, något större än en knyt-
näfve; denne sten kastas antingen istrandkan-
ten på en punkt, der man kan återfinna ho-
nom, eller ock bindes tillika med refven ett
sanksnöre vid densamma, som har en på an-
dra ändan vidbunden Vette. Sedan roddaren
hunnit ett stycke ut ifrån stranden, utkastas
stenen, och då han hunnit så långt ut, att han
kommit öfver branten (stället der brådjupet
börjar), bör första kroken utkastas. Fiskaren
tager då en af tafsarne,binder denändan af taf-
sen, på hvilkcn knuten är, med en lycka vid
refven; tager sedan kroken ihögra och betes-
fisken ur embaret eller sumpen med vänstra
handen, insticker den ändan af messingstafsen,
på hvilken öglan är, imunnen på betesfisken
och träder den genom buken till analöppningen
(nafvein) der messingstafsen uttages och fram-

drages så långt, att kroken kommer att sitta i
en af betesfiskens munngipor (Pl. B, fi<r, 14c);
derpå trades den ändan af trådtafsen, på hvil-
ken ingen knut är, genom öglan på messin»s-
tafsen och fästes vid den med lyck-knut,hvar-
efter fisken med krok och tafs kastas i sjön.
Fiskaren bör noga känna längden på trådlaf-
sarne; om dessa äro t. ex. C alnar långa, bör
afståndet mellan dem på refven vara öfver 12
alnar, ty eljest skulle betesfiskarna hinna ihop
och trasslas. Afståndet finner fiskaren på det
sättet, att han under utläggningen, då han
repar refven af nystanet, mäter den med fam-
nen. På beskrifne sätt fortfarestill slutet afref-
ven, der en sanksten, något mindre än den,
som lades istranden eller lastades vid början
af refven, knytes tillika med ett sänksnöre1, så
långt att det räcker från bottnen till vatten-
ytan, der en Vette bindes vid detsamma. Det-
ta är det äldsta, men ock det ovigaste sättet,
att utlägga långref, ochnästan omöjligtatt verk-
ställa under hårdt väder, så framt icke så väl
fiskaren sjelf, som roddaren dervid äro mycket
vana. Bättre är, att för detta fisksätt förkasta
all sort krok med stela messingstråds-tafsar och
endast begagna dem för stångkrok, ochistället
nyttja för Gädda vid kroken korta och fina
siifverbasar, fastade vid vanliga trådtafsar. Det-
ta lättar besväret vid utläggningen och gör att
betes-fisken lefver längre. Sker utläggningen
med tafsar af sistnämdc beskaffenhet eller med
sådan krok, som har endast trådtafs, undviker
fiskaren att knyta trådtafsen vid messingstråds-
tafsen, som är svårt utan lång vana, hinder-
ligt och tidsödande. Likaså är det besvärligt
och fordrar lång vana om det skall gå fort, att
utlägga refven af nystan och under utläggnin-
gen knyta tafsarne vid refven. Man har der-
före uppfunnit följande mycket lätta och be-
qvärna sätt, hvilket verkställes således. Innan
fiskaren begifver sig ut tillsjös, upplägges ref-
ven i en fyrkantig låda (PL B, fig. 10) på det
sättet, att han af den nystade refven först in-
hankar i lådan 6 å 8 famnar, derefter bindes
en krok med tafsen vid refven och lagges ien
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skåra i lådans kant, ungefär 1 tum från kro-
ken, som blir hängande utomlådan; sedanmä-
tes åter med famnen något mer än dubbelt så
långt mellan hvarje krok, som tafsarne äro lån-
ga; hvarpå åter en tafs med krok påbindes,
och så vidare så länge refven räcker. När
detta är verkstäklt, har fiskaren tvenne saker
undangjorde: tafsarna bundne på refven, och
afståndet dem emellan afmätt. Lådan, med den
på beskrifne sätt inlagde refven, ställes, då den
skall utläggas, på ett bräde lagdt öfver båtens
eller ökstöckens sidbord, framför och något till
höger om fiskaren. När då utläggning skall ske,
börjas, som förr är nämdt, med sankstenen
vid landet, från hvilken fiskaren, då han vill
spara sin ref för nötning mot strandstenarna,
har en särskilt gröfre ref, som räcker från
stranden till brådjupet, der den skarfvas vid
den ilådan liggande refven, hvilken utlägges
allt efter som man hinner att sätta agnet på
krokarna» Påbetningen tillgår på lika sätt, som
redan är nämdt, att betes-fisken tages med
vänstra handen ur ett embar eller bytta, stäld
vid fiskarens vänstra sida, och kroken lyftes
ur skåran i reflådans kant, med den högra.
Belesfisken hålles ihanden medhufvudet vändt
åt fiskaren, då krokudden insattes på vänstra
sidan af fiskens rygg ungefär midt under r}rgg-
ienan och stickes antingen snedt igenom ryggen
ofvan ryggbenet (Pl. B, fig. 14 a), så att udden
af kroken utträdes på den motsatta sidan, eller
ock så, att den utträdes någralinier längre fram
på samma sida. (Pl.B, fig. 14b). Härvid obser-
veras, att, då kroken insattes, är udden vänd
mot fiskens hufvucl, och att krokenicke insattes
så djupt, att ryggraden skadas, ty isådant fall
dör fisken snart. Vid slutet af refven bindes
sanksten,sänksnörc och Vette, som förrär nämdt.

Då réS utlägges med dödabeten: dödNors,
Löjor eller metmask , tillgår det alldeles på lika
sätt, endast med den skillnad,att man då på-
betar (sätter agnet på kroken) under det man
inlägger refven i lådan, och sedan manpåknu-
tit tafsen inlägges den, på förr beskrifvet sätt,
iskåran i lådkanten, så att kroken med be-

tet hänger utanför lådans brädd. När fiska-
ren således slipper att beta på refven, under
det hon utläses, kan utLägffningen ske ilivad

DO
'

DO O
väder som helst, äfven under stark storm.
Detta om utläggningen»

När refven skall 'vittjas utan att upptagas,
börjar man vid en afändarne,likgiltigt hvilken.
Refven upplyftes då stycke förstycke öfvervat-
tenytan, något högreänbåtbrädden, ochnedsläp-
pes efterhand. Den som ror bör dervid noga
se sig före att han icke styr ökstocken eller
båten öfver refven, och om det, som någon
gång under storm inträffar, icke kan undvikas,
måste fiskaren, utan att släppa refven, taga den
under ökstocken upp vid den motsatta bräd-
den (relingen). Har refven, som vittjas, lef-
vande beten, böra sådana vara till hands, som
förr är nämdt, likaså om dödt bete nyttjas.
Lösa tafsar, med sina krokar, böra alltid ligga
på sitt ställe framför fiskaren. När då enkrok
träffas, på hvilken en fisk fastnat, aflöses taf-
sen och en annan tages i stället, påbetas och
påknytes; är åter kroken afäten (utan agn),på-
betas han endast. För att vara säker, att icke
den fisk, som nappat, skall slå sig lös,då han
upplyftes iökstocken, bör fiskaren hafva till
hands liggande en mindre, djup håf (Pl. C, fig.
29), för att med den taga under fisken, då han
upplyftes. Man brukar ock till samma ända-
mål en jernkrok med skaft af träd (PL B,fig.
13), hvarmed man hugger uti fisken och vipp-
lyfter den.

När refven upptages^ börjar man vid en
af ändarne, och sedan sankstenen är aflossad,
upphankas refven antingen uti ett kärl, embar,
bytta, korg, eller dylikt, och tafsarne aflossas
efter hand och läggas redigt på ett bräde fram-
för fiskaren; eller ock, hvilket är ännu bättre,
upphankas refven i refiådan och tafsarne in-
läggas i skårorna på lådans kant, på lika sätt
som då refven inlägges ilådan föratt utläggas.
Är refven inhankad inågot kärl och tafsarne
aflossade, upphärflas hon vid hemkomsten och
härfvorne torkas. Är hon åter inhankad ilåda,,
behöfver man, för att få henne torr, endast
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ställa lådan något upphöjd från marken, så att
vädret får spela under dess botten, då honsä-
kert torkar utan att uttagas ur lådan, och kan
utan vidare besvär påbetas och utläggas efter
flera dylika torkningar. Någon gång under det
refven jemt brukas, bör man likväl aflösa taf-
sarue och upphärfla refven för att torka den,
emedan hon i annat fall ruttnar på de stäl-
len,der tafsarne varit påknutna.

Vill man göra refven färdig tillutläggning
hemma, hvilket låter sig lätt göradå dödt bete
nyttjas, och sedan transportera den längre väg,
utan att den trasslas, begagnas en annan sort
reflåda (Pl. B, fig.11), hvilken egentligen är upp-
funnen för en längre transport (se art.Reflåda).

Då refven skall vittjas eller upptagas,hän-
der icke sällan, att den fastnar vid bottnen och
måste afslitas, man är då nödsakad att börja
vid den andra ändan;men om samma händel-
se åter inträffar, innan man hinner till stället
der hon först fastnat, får man den medlersta
delen qvar isjön och kan icke på annat sätt
återfå den, än att man med Draggen (PL B,
fig. 12 a) eller Kråkan (PL B, fig. 12 b) ror
fram och åter på det stället man förmodar att
refven ligger, då hon fastnar på draggen och
på det sättet återfinnes,

Är refven ny eller mycket torr t. ex. då
lion första gången utsattes, böra mindre sank-
stenar af ungefär ett hönsäggs storlek fästas vid
den på 70 å 80 famnars afstånd frånhvarandra.
Dessa stenar aftagas då refven vittjas, ty sedan
honblifvit genomvåt, sjunker hon utan sänken.

Lägger man ref isådana sjöar, som hafva
stark gräs- eller dy-botten, försesden med flö-
ten, som bestå af alns-långa käppstumpar, som
fästas vid refven jjå 15 å 20 famnars afstånd
från hvarandra. Sjunker refven till bottneniså-
dana sjöar,händer merendels, att den fisk, som
tagit, kryper ned i gräset eller dyen och fä-
ster refven så, att, om denicke vid upptagnin-
gen brister, följer fisken åtminstone icke med.

Refven bör vittjas qväll och morgon,men
kan ligga ute minst 3 dygn innan den behöf-
ver upptagas och torkas. Slutligen bör fiska-
ren noga tillse, att krokarne alltid äro hvassa.
De olika tider och ställen, på hvilka långref
nyttjas, jemte de större eller mindre förändrin-
gar den är underkastad iafseende på fiskarten,
för hvilken hon brukas, anföras vid beskrif-
ningen af sjelfva fiskarterna.

15. Reflåda (Pl. B. fig. 10.).

Denna består af en öppen, fyrkantig låda
af tunna bräder, med 4— 6 tums höga sidor
och vidden lämpad efter refvens storlek. Bott-
nen är antingen flätad inotform af rötter el-
ler messingtråd, eller ock af smala trädspjälar,
så nära fastade intill hvarandra, att refven icke
kan utfallamellan dem,menmed tillräcklig öpp-
ning är lemnad för vattnets afrinnande, och
luftens genomgång. Derigenom kan refven,
qvarliggande uti lådan, torkas, utan att man,
för hvarje gångden nyttjas,behöfver härfla den.

Utiöfrekanten af sidorna äro insågade skåror,|
tummellan hvarje och så djupa, att tafsen fäster,
då den intryckes uti dem. Vill man hafva en
båge af jern eller träd fästad öfver lådan till
handtag, då den skall bäras, måste denna bå-
ge kunna nedfällas och vara så vid, att den
faller utom lådans kanter. Då refven icke är
stor, kan ett groft såll användas till samma än-
damål, sedan de nämde insågningarne blifvit
gjorda ibågens eller sidornas öfre kant.

Då
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Då man vill transportera refven längre väg,
sedan hon är påbetad och färdig tillutläggning,
nyttjas dertill en låda af helt annan samman-
sättning (Pl. B, fig. 11). Den består af en 3
å 4 tum hög och lika bred, samt 1 a 2 alnar
lång låda, allt efter refvens längd och storlek.
Bottnen af denna låda består af ett helt stycke,
och skjuter framom den ena sidan, ungefär 1
tum. Ikanten af denna utstående del af lå-
dans botten äro fina hål borrade,meden tums
afstånd från hvarje. Uti dessa hål fästas slut-
maskorna af ena sidan utaf ett nät, bundet af
stark, grof tråd, till lika bredd, som längden
af lådan. Nätet behöfver likväl icke alltid va-
ra fyrkantigt, utan blir ofta något längre än
lådans bredd. Iden kanten af lådans öppning,
som vetter mot nätet, äro inskärningar med såg
gjorda på itums afstånd från hvarandra, för

att deruti inlägga tafsarne,och vid denmotsat-
ta eller yttre sidan af öppningen är ett lock
fästadt, som jemt täcker lådans öppning. När
nu refven på lika sätt, somofvan är beskrifvet,
påbetas, och tafsarne påbindas, hankas den på
nätet, som isådant ändamål jemt utbredes och
tafsarne med krokarne inläggas i inskärningar-
ne i lådans kant, så att krokarne hänga inuti
lådan. Derefter nedfälles locket öfver densam-
ma, hvarigenom krokarne blifva inneslutna i
lådan,som sedan rullas öfver den på nätet lig-
gande refven, hvilken derigenom täckes af nä-
tet, som slutligen, då allt är hoprulladt, blir
omslaget med 2— 3 band eller snören,fastadei
slutet af detsamma. Då refven skall utläggas,
upprullas nätet försigtigt och utbredes antingen
på bottnen af ökstocken, eller på ett par brä-
der, lagde ibredd öfver dess sidobord.

16. Abborrhåf (Pl. B, fig. 15).

Detta fiskeredskap, somenligt v.Linné West-
götharesa, sid. 259, fordom brukades iWerm-
iand och sjön Yngen, beskrifves, på anförda
ställe således: "En jernring, som midtpå kan
hopledas till 2:ne halfcirklar,är af3 alnars dia-
meter; men på sidan något bredare, eller 31
aln idiameter. Bottnen är rund och flat, som
en talrick af 1alns diameter, gjord af tagel,
ragg- eller svinhårs-rep, som spiralt är hop-
sydt, ochutomkring med en tjock jernring om-
gifven. Håfven eller nätet af hvilket håfven

är bunden, emellan öfre jernringen och nedre
botten in formam coni truncati, är 9 qvarter
djupt. Maskorna äroså stora, att minsta fingren
kan inträdas genom dem, med yttersta spetsen.
Denna håf är upphängd med fyra tåg, på än-
dan af en 4 alnars långstång, ihvilken stångs
andra ända ett tåg af 12 alnars längd är häf-
tadt". Huru denna håf, hvilken i närvarande
tid, sällan lärer begagnas, fordom användes,
är redan anfördt sid. 8 vid Abborren.

17. Brandjern (Pl. C, fig. 3—4).
Är visserligen ett bland de äldre redskap,

som användes vid fiske, och inrättadt iända-
mål, att derpå lägga torr antänd ved, på det

att fiskaren vid skenet deraf skullekunna verk-
ställa sådana fisken, som måste företagasunder
nattens mörker,utan att vara hindrad afblos-
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set, som då det först begagnades, troligen alltid
fördes ihanden. Ilikhet med alla öfriga red-
skap har brandjernet med tidenundergått mån-
ga förändringar, ledandetill förbättringar idess
sammansättning. Nu förfärdigas detta redskap
allmännast af ett,inågot störreän en rät vin-
kel böjdt jern, af ungefär |tums fyrkant. Vid
den ena ändan har detta jern en hylsa, uti
hvilken ett 5 a 6 qvarters långt trädskaft fä-
stes, och iden andra är det böjdt uppåt ien
tvär krok, af ungefär 4 tums längd. På den
raka delen mellan dessa böjningar, sombör in-
nehålla|alnilängd,fästas på tvären och till li-
ka afstånd från hvarandra 3 smala jern, hvil-
ka hafva spetsarna böjda uppåt och äro kring
&— l2 tum långa. När Brandjernet skall be-
gagnas, inträdes ändan af trädskaftet ien på
ökstockens sidbord eller bakstam fästad klots,
hvarefter veden lagges öfver de på tvären fa-
stade jernen och antändes.

En annan sort brandjern (Pl. C, fig. 4)
har utseende af en lykta och synes vara en
sednare tiders uppfinning. Består af en korg
af smala jern, i form af en upp och nedvänd
kon. Den har ibottnen en jernplåt, på hvil-
ken fiere runda hål äro huggne, iändamål att
veden, som reses på ända ikorgen, icke må ut-
falla, men likväl tillräcklig luft intränga ge-
nom hålen, på det att veden måtte brinna så
mycket starkare. Denna korg upphänges på
tvenne dubbar uti en klyka af jern, som, på
lika sätt med det nyss beskrefne brandjernet,
har ett skaft af träd, som insattes med nedra
ändan iklotsen på bakstammen eller sidbordet
af ökstocken.

Det är svårt att afgöra, hvilketdera af des-
sa tvenne redskap fullkomligast uppfyller ända-
målet. Det först beskrifna ger ett starkare sken,
och man har lättare, att på det både upptän-
da och underhålla elden; men det har deremot
den stora olägenheten, att spilla mycket ved,
som då den nedfaller i sjön halfbrunnen ofta
skrämer fisken, till skada och förtret för fiska-
ren. Det sist beskrifna har deremot endast den
olägenheten, att det, isynnerhet då korgen är
tät, gifver mindre sken ifrån sig och alltid lem-
nar någon skugga af den i bottnen varande
jernplåten. Dessutom är detta sistnämde mer
kostsamt och svårare att förfärdiga.

Den fattige fiskaren, som icke har råd att
förskaffa sig någondera af ofvanbeskrifne red-
skap, tillrustar ett mycket simpelt på följande
sätt. Han tager en något tjock brädlapp af
ungefär 1 alns fyrkant, och borrar idess midt
ett groft hål isamma lutning motbrädlappens
yta, som ökstockens sidbord mot vattenytan.
Idetta hål fäster han en stake af ungefär 2i
alnars längd, som med andra ändan fästesiden
förr nämda klotsen på inre sidan afökstockens
sidbord-; är då hålets lutning ibrädlappen rätt
iakttagen, får denett fullkomligt horizontelt lä-
ge mot vattenytan. På denna brädlapp lägger
nu fiskaren en nyss upptagen tunn grästorfva,
med gräset, som bör vara fuktigt, nedåt lappen,
som derigenom hindras att fatta eld. På torf-
van lagges veden som upptändes. Det är tyd-
ligt, att detta redskap skall hafva flere olägen-
heter och lysa dåligt, då skenet endast kanspri-
da sig åt sidorna; men det medförer deremot
ingen kostnad.

18. Spigghåf (Pl. C,fig. 28).
Kallas äfven Norshuf^ då den begagnas för

denna fiskart, likasom den någongång får namn
af Gliliäfj då dcrmed fångas små Löjorj, Gli eller
annat fiskyngel. Spigghåfven bindes af fin tråd,

med så fina maskor, att spetsen af liilfingret
icke kan införasidem. Noten fästes omkring
en båge, som har 2 å 3 alnars diameter, och
är pålitligL fästad vid ett 3 alnars långt skaft,
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hvilket riktas så mycket uppåt, att dess lutning
utgör en 30° vinkel emot bågens plan. För
att hålla noten spänd, äro på håfvens undre
sida tvenne halfbågar fastade ikors,öfver hvil-
ka noten spännes, och somgöra att håfven blir
skålformig. Till styrka för bågen är vanligen
ett starkt snöre fästadt ifrån skaftet till bågens
motsatta rand. Huru dennahåf nyttjas, då Spigg
till trankokning dermed fångas,är redan beskrif-
vet vid denna fiskart, sid. 20. När den nytt-
jas för små löjor eller fiskyngel, som dermed
fångas för att användas till agn vid djupmete
för Abborre, eller på långref, sker det alltid i
åar och strömmar, der dessa smärre fiskar äro
samlade imängd. Fiskaren fäster då framän-
dan (förstäfven) af båten eller ökstocken vid
stranden och ställer sig sjelfi bakändanafden-
samma. Håfven nedföres i vattnet 2 a 3 al-
nar under vattenytan och hålles der stilla en
stund till dess fiskaren förmodar, att de små
fiskar han söker samlat sig öfver densamma,
då den hastigt uppdrages på det sätt, att skaf-
tet af håfven hvilar motbåtbrädden eller stam-
men, som, då håfven blifvit uppdragen något
öfver vattenytan, utgörstödetförden häfstångs-
rörelse, hvarigenom den derefter hel och hål-
len lyftes ur vattnet och stjelpes med de fån-
gade fiskarne i ökstocken. Då denna håf an-

vändes vid Norsfiske sker det alltid iströmmar
eller trånga sund, der starkt strömdrag finnes.
Håfven nyttjas då antingen på lika sätt,somnyss
är anfördt, att fiskaren håfvar den, stående i
ökstocken, eller ock äro på sådana ställen, der
Norsen stiger, Risgårdar inrättade för detta än-
damål. Fiskaren står då på en Öfver Risgår-
den lagd bro, nedsätter håfven iöppningenoch
då Norsen inströmmat deruti stjelper han ur
den uti en utmed risgården liggande ökstock.
Troligen är det äfven med den ifrågavarande
håfven, som Nors fångas iClar-elfven på det
sättet, att en karl ror båten med strömmen på
de ställen, der norsstimmen vanligenplägar, up-
pehålla sig, då tvenne karlar stå i hvar sin
ända afbåten, försedde med hvar sinhåf, som
föres mot bottnen af elfven och emellanåt upp-
tages och uttömmes, hvarpå de åter ro uppfö-
re mot strömmen, för att taga ett nytt varp
på lika sätt. Med en ungefär dylik håf fån-
gas Nors isjön Sömmen iÖstergöthland under
vintren på det sättet, att på det stället af sjön,
der det djupaste vattnet är, väckes en vak på
isen; utmed denna vak upptändes en eld, då
Norssen, lockad af eldskenet eller för att häm-
ta luft, uppstiger i vaken ochblir deruturupp-
öst med håfven.

19. Ryssja (Pl. C,fg. 5).

Detta redskap, som på någi^a orter kallas
Hommcij på andra Ruskaj har sannolikt upp-
kommit af ett äldre, redan beskrifvet redskap:
Mjärden. Då man fann, att denna var otill-
räcklig att dermed tillstänga de sund och åar,
genom hvilka fisken, isynnerhet under lektider-
na uppsteg, fastade man armar vid mjärden,
lämpade efter bredden af det vatten, sombor-
de stängas; på detta sätt uppstod Ryssjan, som
likväl under tidens lopp undergått många för-

ändringar, innan den erhöll den form, hvilken
den nu äger. Ryssjan förfärdigasendast afnot,
bunden af lin- eller allmännast hamptråd,ma-
skornas groflek rättar sig efter fisksorten, för
hviiken hon utsattes. Vanliga uppställningen
tillgår så, att noten spännes öfver 3 till 5 bå-
gar, allt efter som man vill hafva längden på
Ryssjan. Den främsta bågen är endast enhalf-
cirkel, af en någorlunda grof och stark gran-
qvist eller hasseltelning, mellan livars ändar
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ett starkt snöre är fästadt. De öfriga 3 eller
4 bågarna äro af samma trädslag, men sma-
lare, cirkelrunda och minskas i vidden,allt ef-
ter som de insättas längre från första bågen.
Den smalaste ändan, som kallas stjertetij hop-
drages med ett snöre, trädt imaskornaochhop-
fästes med en knut. Afståndet mellan bågarna
är ifrån första bågen störreoch minskas sedan,
så att, om t. ex. afståndet mellan l:a och 2:a
bågen är Ii aln, är afståndet mellan 4:de och
s:te endast ialn. För att hindra fisken att
gå tillbaka,sedan han inkommit iRyssjan, blir
hon försedd med t eller 2 strutformiga ingån-
gar, från 1 till 2 alnar långa, nära lika dem,
som nyttjas för mjärden (Pl. A, fig. 5). Den
första ingången fästes alltid vid första bågen
med den vidare ändan, och idensmalare fästas
4 starka trådar eller mycket finasnören, hvil-
ka fästas i andra bågen då ryssjan har 2, och
i3:dje då den endast har en ingång. Dessa
snören fästas så, att den strutformiga ingångens
inre öppning utspännes i fyrkant, om ingån-
garna äro två; men är denna ingång den en-
da, fästes inre eller smala öppningen endast
med tvenne snören, det ena öfver det andra,
så litet spände, att öppningen faller ihop efter
den inkrupna fisken. Den inre ingången bör
alltid hafva en så beskaffad inre öppning. För
att inleda fisken i ryssjan, förses den alltidåt-
minstone med en arm, hvars längd och djup-
lek är mycket föränderlig efter vattnets djup
och ställets beskaffenhet, der ryssjan utställes;
likväl bör armens djuplek alltid utgöra ? af
främsta bågens höjd. Armarna kunna för be-
sparing bindas af sämre garn, änsjelfva ryssjan,
ochpå det de måtte stå spända i vattnet, för-
ses demed telnar, mellan hviika, på omkring1
alns afstånd från hvarje, tunna trädspjälar fä-
stas, hviika äro lika långa, som armen är hög.
Några fiskare låta dessa spjälar stiga några tum
nedom armens undertelna och afspetsa dem i
samma ända, på det den måtte kunna nedtryc-
kas isjöbotten, då armen vid ryssjans utsätt-
ning utspännes. Detta nyttjas nu mera sällan,
emedan spjälames spetsar alltid fastnaiarmen,

då den upptages ochutsattes, och äro idet fal-
letförtretliga,dessutomuppfylla de sällansitt än-
damål, ty det är sällsynt att bottnenär så slät,
att dessa spetsar kunna fästas ibottnen, utan
att uppdragas då armen spännes rät. För att
få armen att stå rak och spändi vattnet,nytt-
jas allmännare, då han är lång, att hafva en
eller högst tvenne mycket smala störar bundne
på densamma. Dessa bindes vid nedra telnan
så löst, att bandet skrider upp på stören om
denna nedtryckes längre i bottnen,och det an-
dra bandet, hvarmed han fästes vid öfra telnan,
kan jemkas efter behof vid utsättningen. Ar-
mens längd är olika, från 2 till 6 alnar. Då
ryssjan har endast iarm, fästes denalltid midt
för öppningen på det sättet, att, då armen är
utspänd, dess främre ända utgör en vertikalt
dra°en linie öfver första ingångens cirkelformi-
ga öppning. Någon gång nyttjas tvenne armar,
en på hvardera sidan om den främsta bågen,
och fastade vid densamma. Detta sker då ryss-
jan utsattes iändamål att stänga öfver åar och
sund. Sällan nyttjas 3 armar på samma rys-
sja, och då detta sker, är den medlersta, som
står rakt ut ifrån ingången,några alnar längre
än sidoarmarne. Ändamålet med de 3 armar-
ne är, att när fisken följt den medlersta ar-
men till öppningen af ryssjan och vill vända
om,han skall stöta på någondera af sidoarmar-
na och af dem inledas iryssjan.

Ryssjans utläggning tillgår på följande sätt:
Platsen, der ryssjan skall utställas, bör hafva
någorlunda jemn botten och så djupt vatten,
att åtminstone halfva ingången till fyssjankom-
mer att ligga under vattenytan. Da ryssjan har
en eller tre telnar bör den ena} eller medler-
slctj ligga vinkelrätt mot stranden och fästas
med ändan antingen strax invid stranden, el-
ler, om den är jemt sluttande, uppå torra lan-
det. Denna sistnämde försigtighet är af vigt
att iakttaga, ty Gäddan tränger under leken
så nära landet som möjligt, ofta så långt upp
idet grunda vattnet, att hön till " någon del
blir synlig öfver vattenytan, ehuru hon följer
bottnen; och som under vårtiden vattnet kån
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betydligt stiga på en enda natt, skulle lätteli-
gen Gäddan bereda sig väg mellan armens än-
da och landet, om icke nyssnämde försigtighet
iakttages.Istället för arm, eller då armen icke
räcker till, begagnar man äfven med fördel en
risgårclj som från strandenutlöper ivattnet till
det stället, der ryssjan lagges eller der ar-
men vidtager. Det är icke heller af ringa vigt,
att noga afpassa det djup, på hviiket ryssjan
utställes, ty kommer denna att stå så djupt,
att vattnet går öfver den, lyckas icke fångsten;
emedan Gäddan följer stranden så länge inga
större hinder möta, och då hon, för att und-
vika dessa, måste göra en längre omväg och
ledes af armen till djupare vatten, vänder hon
hellre om, än att fullfölja kursen. Då ryssjor
utställas på mj-cket långgrunda ställen t. ex.
vidsträckta, öfversvämmade ängar, ställas flera
ryssjor å rad, den ena efter den andra så tätt
tillhopa,att icke Gäddan kan tränga sig emel-
lan dem, och iså lång sträcka, att då denena
står iiivid stranden, den sista ligger nära un-
der vattenytan. Finnas 3:ne armar på ryssjan,
utlöper den medlersta från stranden eller ris-
gården,och de tvennesidoarmarneutspännasder-
emot snedt emot denna. När ryssjor nyttjas i
mindre åar, eller isund mellan tvenne sjöar,
hafva de alltid endast tvenne armar, och stäl-
las då så, att ingången vändes med strömmen.
Sidoarmarne böra då vara så långa, att de räc-
ka till ömse stränder eller åkanter, om man
icke vill skarfva dem med risgårdar. Vid så-
dane tillfällen kan man med större fördel, i
stället för armar, afstänga ån eller sundet med
risgårdar från ömse stränder, ochpå dessablott
lemna en öppningimedeldjupet, hvilken öpp-
ning bör vara afpassad efter ryssjans bredd, så
att den deraf fullkomligt upptages, då hon i
den utsattes. När allt detta är observeradt,
företages sjelfva utläggningen_, som tillgår på
följande sätt:Ilyckan af det snöre, hvarmed
ryssjans smalare ända är hopdragen, insattesen

stadig, iden tjockare ändan afspetsadstör, som
får namn af stjertstör. En dylik fästes vid
slutet af armen, samt, om dennas längd uppgår
till 6 alnar eller deröfver, ännu en lika be-
skaffad, men smalare stör på midten afarmen.
De störar, som fästas på armen, fastbindas så,
att nedre bandet vidundre telnan,slås om stö-
ren ungefär 6 tum från den afspetsade ändan,
och det öfra bandet så långt upp på densam-
ma, som armen är djup. Då detta är gjordt,
är ryssjan färdig, till utläggning. Först ned-
sättes stjertstören;ryssjan utdrages fullkomligt
rät, och om störarna påarmen äro tvenne,ned-
sättes den först, som är midt på armen, och
den vid slutet sist. Man bör noga göra afse-
eride på att ryssjan blir rät utspänd, ty eljest
fä icke ingångarne hvarken sin rätta form eller
sitt rätta läge. Vidare efterses, att strängen på
ryssjans främsta båge ligger jemt och tätt till
bottnen,samt att armens nedra telnaäfven föl-
jer den. Detta sistnämde är ofta svårt, och
man har derföre uppfunnit åtskilliga medel att
afhjelpa svårigheten. Några hafva spjälarnapå
ryssjans armar, hvarom redan är nämdt,så lån-
ga, att de med några tums lång spets sträcka
sig nedom undertelnan, dessa spetsar nedtryc-
kas vid utsättningen ibottnen; men sällanblir
en så utsatt arm slät och utan lyngor. Andra
begagna smala trädkäppar med en utstående
qvist eller klykanära nedre ändan. Dennaklyka
sättes öfver nedre telnan och nedtryckes, så
att den håller telnan fast vid bottnen; mot
öfre ändan af samma käpp skares ett hak, så
högt upp, som armen är hög, hvaruti öfre tel-
nan inlägges. Då sådana käppar nyttjas, har
armen vanligen inga spjälar. Är vattnet så
djupt, att det stiger ungefär på |af ryssjans
höjd, och är denna tillika lång och icke pålit-
ligt spänd, vill hon gerna flyta upp;man ned-
sätter då 2:ne störar i lutande ställning, så att
de komma att stå ikors öfverRyssjan ochhin-
dra henne att uppflyta.
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20. Ljuster. (Pl. C, fig. 1.)

Detta är troligen det äldsta af våra nu
brukliga fiskeredskap. Det är bekant att spjutet _,
pilen och harpunen voro de äldsta vapnen, som
våra förfäder nyttjade icke endast mot skogames,
utan äfven mot flodernas innevånare. Vilda
folkslag nyttja ännu idag pilen och harpunen
till fiskfångst, t. ex. Indianerna vid Oronoco
floden isödra America, hvilka större delen af
året lefva af fisk, skjuta med pilar de till vat-
tenbrynet uppstigna fiskarne. Ljustret är icke
annat, än en forntidens harpun, hvilken, för
att gifva säkrare hugg, kanhända äfven der-
före att tretalet ansågs heligt och följaktligen
lyckligt, i äldre tider inrättades med 3:ne ud-
dar. Det kallades då Ljustru af gamla ordet
lysta (slå, stöta). Då färdigheten, att med sä-
ker arm föra spjutet, genom en afbehofvet min-
dre påkallad öfning förlorades, och denna för-
lorade skicklighet måste ersättas genom en ri-
kare uppfinningsgåfva isammansättningen afde
redskap, som begagnades, ökade man uddames
antal, hvarigenom instrumentet fick en bredd,
som gjorde, att man vid stöten, utan allt för
stor oskicklighet, nödvändigt skulle träffa före-
målet. Ljustrets ändamål är, att dermed hug-
ga och qvarhålla de större fiskar, som låta fi-
skaren nalka sig på närmare afstånd. De som
uv brukas hafva väl åtskilliga benämningar,
såsom Lax- Ål- Gädd- och iSV/?zyu-Ljuster, men
konstruktionen är ihufvudsaken lika, och för-
ändringarne efter fiskarten, för hvilken de
skola begagnas, obetydliga. Ljustret består af
tvenne delar: skaftet och ljusterjernet. Skaf-
tet göres af något lätt trädslag till den tjock-
lek, att fiskaren beqvämt kan omfatta det med
handen; längden rättas efter omständigheterna
och vattnets djuplek, från 4 till 12 alnar. Till
ljusterjernet bör tagas fint, mjukt jern, utan
bräckor och flagor; det består af tvenne delar:
Hylsan och Kammen. Den förstnämde utgör
ljusterjernets öfra ända; med densamma fästes
&et vid skaftet på det sättet, att stången af-

spetsas efter hylsans öppning och fästes med 2
a 3 spikar, för hvilka hål äro slagne så väl i
hylsans utåt stången uppstigande bladformiga
spets, som ikanterna af sjelfvahylsan. Nedre
delen af hylsan är utdragen till en 2 å 3
tums lång tenaj vid hvilken sjelfva kammen
fästes. Någon gång är tenanså långt utdragen,
att den utgör medlersta pinnen i ljusterkam-
men. Denna fästes alltid med en stark ochpå-
litlig nagel vid tenan, vinkelrätt emotden, och
utgöres af ett mer eller mindre, från 6 till 15
tum långt, och \ till|tum bredt jern, hvar-
uti pinnarne fastnaglas. Dessa äro runda el-
ler något flata, mer och mindre tjocka efter
kammens storlek, till ett antal af 9 å 13, från
2 till 5 tum långa, och hafva omkring 1 tum
från spetsen livar sin hulling, utom den med-
lersta, som icke sällan har tvenne, en på hvar-
dera sidan. Hullingarne äro huggna på den si-
dan om udden, som vetter ifrån den medler-
sta. På detta sätt (Fig. 1. d) äro deljuster in-
rättade, som nyttjas för Lax och Gädda, och
endast skilde genom storleken.

Ål-Ljustret (Fig. 1. b.) är endast 6 tum
bredt och har det jern, ihvilket pinnarne van-
ligen fästas, nedböjdtpå sidorna lika långt, som
pinnarne äro långa, samt med en utböjning på
ändarne. Här äro icke pinnarne fastadeinäm-
de jern, utan sitta fastnaglade uti ett annat,
som åter är fästadt högt upp mellan de ned-
böjde sidojernen. Pinnarne, 7 till antalet,haf-
va lika beskaffade spetsar, somredan är nämdt,
men endast 2 tums längd och en vanlig gås-
pennas tjocklek. För Ål brukas äfven ett an-
nat ljuster, så skiljaktigt i form, att det kom-
mer att särskilt beskrifvas under artikeln: Ålgel.

Simp-Ljustret (Fig.1.c),hvarmed äfven an-
nan smärre fisk hugges, har hylsan likamedGädd-
Ljustret jmen någon tena finnes der icke,utan
pinnarne, som äro lika fina med Ål-ljustrets _,
äro längre, omkring 6 tum och med öfra än-
darne hopböjde och sammansmidde invid hyl-
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san, så att detta ljuster får utseendeaf ett hal-
ster eller skåfvei. För att gifva de, emot sin
längd, något smala pinnarne styrka,är vanligen
en grof messings- eller stål-tråd flätad flere
hvarf fram och tillbaka mellan dem, ungefär
4 tum från uddarne.

Till Ljustrens konserverande hörer, att de
tid efter annan värmas och öfverstrykas med
beck eller harts, för att hindra rosten att för-
tära jernet. Huru de begagnas kommer att be-
skrifvas vid artikeln Eldstödjning.

21. Stångkrok (Pl. C, fig. 12, 13, 14, 15.)

Är en sort mete, hvars inrättning åsyftar,
att fiskaren en längre eller kortare tid kan
vara frånvarande från de spön eller stänger
han utsatt, utan att han genom denna från-
varo skulle förlora något af fångsten, som i
likhet med metet är beräknad på fiskens rof-
girighet. Stångkrok nyttjas så väl sommar, som
vinter. Till den stångkrok, som allmännast
nyttjas om sommaren, hörer: stången^ refvenj
bågen eller klykcnij kroken och agnet. Stången
bör vara smal och slät, af qvistfritt träd, van-
ligen Hassel, spetsen icke alltför svag, ochden
gröfre ändan afspetsad, samt längden passande
efter djupet, vid hvilket hon skall utställas.
Refven är ett två eller tretrådigt snöre, all-
deles af samma sort, som brukas till långref;
längden omkring 5 famnar. Bågen består af
en B—;98— ;9 tum lång, något mindre än fingers-
tjock En- eller Hasselpinne, som låter böjasig
ihästskoform, och hålles i denna form genom
ett omslaget segelgarn, till dess han är full-
komligt torr, då han vanligen bibehåller den
böjda formen. Klykan göres af en tvågrenig
qvist af En eller annat träd; tjockleken lika
med den, som är uppgifven för bågen och
längden mellan 3— 4 tum. Kroken är meren-
dels alltid af messing och hamrad flat, för att
ickekunna uträtas, samt så stor, att emellanud-
den och skaftet är |verktum. Tafsen, om-
kring 8 tum lång,är hopsnodd af 2:ne fina mes-
singtrådar, och med den ena ändan fästad vid
kroken genom ett hål i ändan af krokens skaft.
1 tafsens andra ända är en liten ögla, jemt så

stor, att refven kan trädas igenom den. Till
agrij som alltid bör vara lefvande, nyttjas all-
männast Mörtj men i brist deraf små Sarf,
Löja, och inödfall Abborre och Gers. Små
Rudor äro de bästa, der de kunna erhållas,
emedan de äro mycket seglifvade. Alla dessa
tillhörigheter medförer fiskaren, då han begif-
ver sig åstad för att utsätta stångkrok (fig. 12),
hvilket tillgår på följande sätt: först påfästesbå-
gen sålunda, att den omkring Iialn eller något
mindre från refvens ena ända fastknytes; den
öfriga delen af refven uppiindas redigt öfver
bågen till så stor del, att endast 3 alnar eller
deromkring, allt som vattnet är djupt, lemnas
hängande, sedan man förut fästat den uti en
för detta ändamål gjord klyft ispetsen af den.
ena af bågens armar. Nyttjas stångkrok med
klyka (fig. 13), fästes klykan på lika sätt på
refven; men istället för att upplinda refven
på den, lindas refven i öglor mellan 2 fing-
rar så långt, att endast omkring 3 alnar
återstå. Den upplindade refven sättesiklykan,
och på det den icke måtte utfalla, lindar man
ett eller annat slag under den, hvarefter ref-
ven på ofvannämde sätt fästes i en spric-
ka ispetsen på endera af klykans armar. Då
detta är gjordt, nedsättes stången med den
gröfre afspetsade ändan i sjöbottnen, en eller
annan aln från vasskanten, så fast, att denic-
ke lösryckes, då gäddan tager, ej eller lössli-
tes af storm. Stångens ställning bör vara lu-
tande från vassen, och dess längd så afpassad
efter vattnets djup, att spetsen räcker omkring
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2 alnar Öfver vattenytan. När stången är ned-
satt, fästes vid dess ända den delen af refven,
vid hvilken bågen eller klykan är bunden. Är
denna del så lång, att bågen eller klykan hän-
ger nedivattnet, upplindas så mycket deraf
på stångändan, att bågen kommer att hänga i
aln minst öfver vattnet. Derefter företagespå-
betningen. Den verkställes antingen så,att än-
dan af messings-trådtafsen trades ingenom mun-
nen och ut genom analöppningen på fisken,el-
ler ock, som är ännu bättre, borttages 1 a 2
fjäll på sidan af ryggen på fisken, fram emot
hufvudet; der stickes ett fint hål endast ge-
nom skinnet, uti hvilket hål den ändan af
tafsen, påhvilken öglan är, inträdes och fram-
skjutes under skinnet till omkring itum från
stjertfenan, der tafsändanuttages,och tafsenmed
kroken framdrages så långt, att äfven skaftet af
kroken kommer under huden, och udden, som
vändes nedåt, kommer att ligga vid eller un-
der bröstet. Båda dessa påbetningssätt hafva
sina fördelar och olägenheter. Vid det först-
nämde, då tafsen trades genom munnen till
analöppningen, skola inelfvorna nödvändigt ska-
das, emedan det icke är möjligt, att messings-
tafsen kan följa tarmens böjningar;vid det sist-
nämde inträffar någon gång, att tafsen trades
för djupt, då fisken snart dör,eller förgrundt,
då agnet snart sliter sig lös från kroken. Det
förstnämde sättet nyttjas allmännast. När ag-
net är på ettdera af ofvanbeskrifne sätt fästadt
på kroken, bindes den vid refven på det sät-
tet, att ändan af refven trades genom öglanpå
messingstafsen och fästes med en lyck-knut.
Några fiskare bortiemna alldelesbågeneller kly-
kan och fästa endast den ena ändan af refven
vid stångens spets och den andra vid den på-
betta kroken (fig. 14); men på det att ickebe-
tesfisken måtte lägga sig på bottnen, derifrån
han mindre begärligt tages af roffisken, upp-
hänges han 2 a 3 alnar under vattenytan på
det sättet, att en fin tråd fästes med ena än-
dan vid stångens spets, och med den andra i
en fin knappnål, som insattes tvärtföreibetes-
fiskens rygg. Det förstås, att tråden då bör

vara så lång, att den räcker från stångens spets
så djupt under vattenytan, som man vill haf-
va fisken stående under den. Hela refvenlag-
ges lösi vattnet. Ofta händer, särdeles då
våren något framskridit och vattnet blifvit
varmt, att betesfisken dör, har man då så
knapp tillgång derpå, att icke en ny i den
dödes ställe kan påsättas, hänges dendödeupp
på det sättet, att en knappnål med en vid-
bunden tråd fästes, som förr är sagdt, genom
betesfiskens, rygg och den andra ändan af trå-
den knytes om refven så högt upp, att den-
samma tillika med fisken och trådändan utgör
en liksidig triangel (fig. 15), ihvilken den ena
sidan utgöres af refven, den. motsatta af tråden,
och basen af messingstråds-tafsen med den på-
satta fisken. Härigenom får betesfisken sinna-
turliga ställning i vattnet och tråden med
knappnålen går lätt undan, då agnet gripes, af
rofiisken.

När stångkrok utsattes om vintrerij tillgår
det sålunda, att, sedan man på isen några al-
nar från vasskanten väckt upp en vak af un-
gefär 1| alns diameter, nedsänkes den på lika
sätt med sommar-stångkroken tillrustade och
påbette refven ivaken, och bindes med den
ändan,som är ofvanför klykan, omkring en
öfver samma vak lagd käpp eller stör-stump,
hvarefter denna jemkas så, att refven kommer
att hänga midt i vaken. När stångkroken
utsattes sedan han torkat, händer alltid,
att refven icke vill sjunka, så framt icke be-
tesfisken är så stor, att han kan neddraga den.
Isådant fall sättes ett sänke af bly på refven,
strax utmed och ofvanför kroken eller tafsen,
eller ock bindes en mindre sten ofvanför kly-
kan. Då denna krok skall vittjas, som van-
ligen sker livar eller hvarannan dag, är nöd-
vändigt att se sig noga före då vaken skall
väckas upp, att upphuggningen sker tätt intill
vakens kant, ty iannat fall kan man lätt af-
hugga refven, och förlora icke allenast denut-
satta redskapen, utan äfven den fisk, sommöj-
ligen tagit.

Då
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Då stångkrok utsattes om vintren på af-

lägsnare ställen, der nian fruktar att den vitt-
jas af tjuffiskare, bindes icke refven omkring
någon stör lagd öfver vaken, utan för att döl-
ja att någon krok finnes utsatt i vaken, väc-
ker man på sidan om den, ungefär på 8 a 10
tums afstånd, ett mindre hål, genom hvilket
nedstickes en smal trädgren, eller en mindre
stam af en buske, som iden ändan, som ned-
stickes, har en tvär krok, eller längre utgå-
ende gren. När denna är nedstucken iden
lilla vaken, vrides den mot den stora, och vid
kroken på grenen eller qvisten på buskstam-
men, som då blir synlig i den stora vaken,
fästes refven. Då detta är gjordt, vrides kro-
ken tillbaka under isen, så att intet deraf sy-

nes istora vaken, hvaraf tjuffiskaren tror, att
kroken är upptagen. På grenen, som härtill
nyttjas, låter man qvistarna qvarsitta på den
delen, som är öfver isen, så att den får utse-
ende af ett vakmärke. När en på detta sätt,

utsatt krok skall vittjas eller upptagas, medta-
ger fiskaren en käpp, som har en krok på än-
dan; med denna tager han i den stora vaken
under isen och framdrager den utsatta stång-
kroken,som derefter, sedan denär vittjad,åter
nedsläppes istora vaken. Är vädret så mildt,
att icke den gren, vid hvilken refven är fä-
stad, fastfryser, behöfves ingen särskild krok
att dermed framdraga refven, utan omvrides
grenen tilldess kroken blirsynligistora vaken.

22. Klumpkr ok. (Pl. C, fig. 16).
Är en förändring.af stångkroken, der klum-

pen företräder stångens ställe. Denna nyttjas
om sommaren, och begagnas endast för sådana
ställen, der antingen vattnet är så djupt, att
stången icke räcker till, eller bottnen så bård,
att den deruti icke kan nedstötas. Klumpkro-
ken består af en 1^ till 2 alnar lång trädklabb,
eller- störstump, med en inskärning ihvardera
ändan; vid den ena ändan fästes ref och krok
och i den andra ett snöre med sanksten. När
denna skall utläggas, utkastas först sankstenen
bunden vid sanksnöret; när stenenhunnit bott-
nen, fästes den ena ändan afklumpen vid sank-
snöret tätt invid vattenytan, somhindrar klum-
pen att flyta från stället. Vid klumpens an-
dra ända bindes refven, som förut biifvit på
lika sätt utrustad och påbetad, som när den
utsattes med båge eller klyka, och bvilket re-
dan är beskrifvet. Bäst är, att till kiumpkrok
nyttja båge, emedan den kommer att hänga
under vattnet; ty om klyka nyttjades, skulle
refven lätt ryckas ur klykan genom vattnets
sqvalpning.

Emedan det icke sällan händer, att be-
tesfisken dör på kroken, antingen till följe
af den skada honom tillfogas vid påbetningen,
eller af värmen ivattnet då året längre fram-
skridit, och man icke alltid har tillfälle att er-
sätta den med en annan lefvande fisk, harman
uppfunnit ett eget sätt att få honom, såsomdöd,
att hålla sig uti horizontel eller lefvande ställ-
ning ivattnet. Till detta ändamål fästes en
knappnål iryggen på fisken, nära hufvudet,
och isamma nål knytes åter en fin tråd, som
med sin andra ända fästes så högt på refven,
att denne med fisken och trådändan bildar en
liksidig triangel på det sättet, att ena sidan
deraf utgöres af refven, den motsvarande af
tråden, och basen af messingstråd-tafsen med
den påsatta fisken (Pl. C, fig. 15). Detta sätt
användes vid alla slags stångkrok, der refven
är lindad på båge eller fästad iklyka, således
vid vanlig stångkrok samt vid klumpkrok.

5
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23. På lkrok. (Pl. C, fig. 17).

Denna består af en 30— 40 famnar lång
ref med tafs och krok iena ändan ochen sten
iden andra, samt en väl torkad slå eller spjä-
le, helst af gran, omkring 6 qvarter lång, med
en inskärning iena ändan. Denna krok utläg-
ges på följande sätt. Med stenen, som utgör
sänke eller ankare till refven, afmäter mandet
tjenliga djupet och slår på refven en rännsna-

ra, som fästes uti inskärningen på spjälen, och
så afpassad, att, då stenen ligger på bottnen,
neddrager den spjälen så djupt, att endast |
af den står upp från vattenytan. Den öfriga
delen af refven med krokenpåbetad, helst med
lefvande bete, kastas ett stycke utoch får sjun-
ka till botten.

24. Angelkrok. (Pl. C, fig. 8. 9. 10. 11.)
Nyttjas endast' för Gädda under vintren,

och har fått sitt namn af krokens form (fig. 9),
som har utseende af en triangel, ihvilken den
tredje sidan är öppen. Denna form, var tro-
ligen den äldsta, men synes sedan blifvit än-
drad på det sättet, att krokenistället för en
vinkel eller ängel, fick 2:ne (fig. 10). Inär-
varande tid, har den vanligen en bugform (fig.
11). Formen är ihufvudsaken likgiltig, en--
dast bågen eller vinkelen är så stäld, att den
ögla i bågens eller vinkelens öfre ända, uti
hvilken refven fästes, ligger öfver jemvigts-
punkten, så att, då refven knytes iöglan och
kroken hänger fritt, den nedre delen af bågen
eller sidan af vinkelen kommer att stå våg-
rätt. Af dessa tvenne former är den sistnäm-
de, som vi kunna kalla basformen denallmän-
nast begagnade, hvårföre den ock skall nogare
beskrifvas.

Till krok tages en grof tråd af jern eller
messing, af 10 tums längd; denna hamras nå-
got flat för att blifva stelare; den ena ändan
böjesien cirkel af 31 tums diameter och i
spetsen vrides en liten ögla,för att deruti fä-
sta refven. Den andra ändan af tråden utdra-
ges nästan rak och spetsen böjes till en krok
af I tums öppning och|tums längd,med hul-
lirig, som bör vara stark och hafva sitt läge

ungefär |tum från udden. Utom kroken for-
dras en 5 a 6 famnar lång ref af segelgarn el-
ler helst så kallad simpelkort;en tunn fyrkan-
tig brädlapp^ af omkring 6 tums längd och 4
å 5 tums bredd, vid hvilken refven fästes och
på hvilken hon upplindas; ett fint spö 20— 30
tum långt, af något mjukt trädslag (Sälg eller
Hassel);en kilformig trädbit (fig. 8) 2å 3 tum
lång, som iden öfre tvära ändan har ett Ml
så stort, att den tjocka ändan af spöetkander-
uti insättas; samt slutligen lefvande Mört till
agn. Då fiskaren, försedd med dessa tillhörig-
heter, kommit till stället der han skall fiska,
väcker han lika många vakar på isen, som han
har krokar att utsätta. Vakarna väckas icir-
kelform af i— Ialns diameter på några alnars
afstånd från vasskanten och 20 å 30 steg från
hvarandra. Vid kanten af hvarje vak hugges
ett litethål, uti hvilket den nämde kilformiga
trädbiten insattes, sedan spöet förut är fästadt
med den tjockare ändan ihålet' på trädkilen,
som bör hafva någon, fast obetydlig lutning in-
åt vaken. Derefter tages refven, som förut är
upplindad på brädlappen, och idess ända fä-
stes kroken. Derpå tages den i ett vattenem-
bar medförde betesfisken och sättes på det
sättet på kroken, att udden insattes i ryggen
på sidan om ryggbenet, der tjockaste köttetär,
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och uttages mot hufvudet, så att,då fisken slap-
pes i vattnet, kroken håller honom i naturlig
ställning och udden af kroken är vänd bakåt.
Derefter nedsiäppes betesfisken i vakenmer och
mindre djupt efter vattnets djuplek, så att han
kommer att stå ungefär ihalfva vattnet,hvar-
efter en ögla slås på refven, hvarmed denupp-
hänges på spöspetsen. Det öfriga af refven re-
pas af brädlappen och lagges redigt på isenvid
kanten af vaken. För att afböja den olägenhet,
som ofta inträffar under stark kyla, att ref-
ven, isynnerhet då hon är våt, fryser fast vid
isen och icke löper efter, då Gäddan löper ut,

bruka några fiskare att upplinda refven på en
rulle, fästad ien ställning, som ställes öfver
eller tätt invid vaken. Fiskaren bör hålla sig
på midten af den sträcka, som de utsatta kro-
karne upptaga,emedan han genast bör vara
till hands när Gäddan tagit,som visar sig deri-
genom att spöet, som är krökt af refvens och
krokens tyngd, reser sig så snart Gäddan fat-
tat betesfisken, nedryckt refven af spöspetsen
och begynner löpa ut. När då fiskarenhunnit
fram till stället, fattar han genast refven och
uppdrager Gäddan.

25. Slant (Pl. C, fig. 18-26.)
Namnet på detta lönande fiske härleder

Ihré från det Belgiska ordet, slonden (sluka),
emedan kroken med agnet nödvändigt måste
sväljas af roflisken, om denna skall kunna fån-
gas. Slant är egentligen icke annat, än en för-
ändring af vanligt mete, der stången företrä-
der metspöets ställe och så väl ref som krok
äro lämpade efter den större fisksort, förhvil-
ken detta metningssätt användes. Till detta
redskap fordras: Stånga RefmedLekare,Krokj
Betesfisk eller Agn och slutligenNålj hvarmed
agnet eller betesfisken påsattes. Stången^ som
bör vara 10— 12 alnar lång, förfärdigas all-
männast af Gran, för att vara lätt; den göres
så smal, som den kan vara, utan att för myc-
ket kröka sig af sin egen tyngd. Formen är
lik metspöets, spetsigare åt främre ändan;iden
bakre lemnas vanligen en tjockare trädklump,
för att utgöra någon motvigt. För att kunna
med lätthet transporteras, göres ofta stången i
3 delar, hvilka sammanfogas genom hylsor af
iern eller messing, som skjutas öfver skarfvar-
na. Den förmögnare fiskaren nyttjar alltid
slantstång af rör,hvilken då är så inrättad,
att den utgör 3:ne delar, af hvilka den baker-

sta är af träd och urhålkad, så att de öfriga
2:ne främre, som äro af rör, kunna inskjutas
uti den. För att hafva någon motvigt i den
bakre ändan, finnes der alltid något bly ingju-
tet. Islantstångens främre spets, eller smala
ända, inslås en stark, rak ståltråds dubb, som
blir sittande ungefär itum utom stångspetsen.
Refven 10 å 15 famnar lång nyttjas visserli-
gen ofta af garn, eller ett fint snöre, men bör
helst förfärdigas af tagel, för att, som redanär
anmärkt vid metrefven, vara lätt och ej trasla
sig. Det förstås, att grofleken af denna slags
ref bör lämpas efter den styrka, som fordras
för att uppdraga en Gädda, någon gång på 1
L:U.s vigt. Vid den ena ändan af refven fast-
bindes Lekaren (fig. 24), som, utom den form
som synes på planenen, någongång endast be-
står af en rulle, fästad vid ett skafteller hand-
tag genom en grof ståltråd, som går genom rul-
len; vid den andra ändan slås en ögla af un-
gefär 1 tums längd. Fem till sex alnar från ref-
vens ända, vidhvilken kroken fastknytes, fästes
en ögla af messingstråd, vanligen en öska;den-
na bör fästas på det sättet, att denkan flyttas
på refven, som lätt låter sig göra, om manuti
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de tvenne smärre öglor, som finnas på öskan,
träder upp refven genom den ena och ned ge-
nom den andra. Kroken,, som är omkring 3
tum lång, bar många olika former efter olika
landsorters bruk ocb olika fiskares tycke; den
gjutes alltid af bly, för att sjunka fort,ocb ska-
res ofta rund, men bör helst vara fyrkantig,
emedan betesfisken i annat fall vrider sig på
kroken. Udden eller uddarne göras alltid af
grof ståltråd. Den krokens form, som på plan-
chen är framstäld under fig. 20, är allmännast
antagen; dernäst fig. 19, och sällsyntast eller
åtminstone minst begagnad är fig. 18. De kro-
kar, som bafva flera uddar, skulle väl synas
hålla bättre fast den fisk, som sväljt dem;men
blir kroken riktigt sväljd, är en udd alldeles
tillräcklig, ocb de flere uddarna, utan att gö-
ra något särdeles gagn, äro alltidbinderliga och
förtretliga för fiskaren, emedan de lättare taga
fast igräset eller vassen och äro svårare att
isådant fall hålla rena, i synnerhet om ud-
darna,såsompå fig. 18, försesmed huliingar. Till
kroken börer äfven tafsen; dennabör vara om-
kring 9 tum lång, och helst en så kallad silf-
verbas, spunnen på silke.Ibristbäraf kan vis-
serligen en tunn skifva af hvalfiskben eller gås-
penna begagnas, men dessa äro alltid stela, så
framt de icke göras allt för fina, då de åter
blifva svaga. Tafsen fästes vid krokens smala-
re ända på det sättet, att den lindas fast med
vaxad fin tråd eller silke. Spetsen af tafsen
får icke hafva någon knut. Till redskapen bö-
rer ytterligare nålenjmedhvilkenbetesfisken sät-
tes på kroken. Nålen göres antingen af hårdt
träd (fig. 26) 6 å 7 tum lång, mycket fin och
spetsig mot den smalare ändan, ocb bar iden
tjockare en spricka af ungefär 1 tums längd,
eller ock förfärdigas den af en tunn messings-
skifva, som vikes eller rättare rullas iform af
en så kallad späcknål. Denna nål är rund, af
lika längd, som trädnålen, och bar enöppning
iden ena ändan, uti bvilken tafsen inskjutes
då nålen begagnas (fig. 25). Till betesfisk nytt-
jas Mört,Löja, Ruda m. fl. fiskarter af Karp-
slägtet, som blänka i vattnet. De breda, af

Braxenformen, nyttjas likväl icke. När betes-
fisken skall sättas på kroken, tillgår det på så
sätt, att fiskaren först insätter ändan af tafsen
isprickan eller öppningen af nålens tjocka än-
da, derefter tages betesfisken i vänstra banden
med bufvudet vändt åt fiskaren, ocb med den
bögra inträder ban udden genom munnen på
fisken, låter den följa efter ryggraden tillstjert-
fenans rot, der nålen utdrages tillika med taf-
sen. Kroken intryckes sedan i fiskens kropp
och vrides derunder så, att omkrokenbar blott
en udd, denna kommer att ligga utåt fiskens
hufvud, bar den åter 2:ne, en större ocb en
mindre (fig. 19), ligger den större udden utåt
bufvudet, ocb den mindre utåt underkäken.
Har kroken tvenne lika stora uddar (lig. 18),
vrides den så, att uddarna från fiskens mumi-
gipor (munnvinklar) ligga utåt dess sidor. När
fisken på detta sätt är fästad på kroken, bin-
des med en stark tråd öfver st jerten, tätt in-
vid roten af stjertfenan;detta sker på det
icke fisken, som vanligen är längre än kroken,
böjer sig då stjerten fastnar mot gräs ocb dylikt
under det manslantar. Sist afklippes alla fenor-
na af betes-fisken, på det de icke måtte fastna
idet gräs, eller de växter, som finnas på bott-
nen ocb ibalfva vattnet utan att nå till vat-
tenytan, ibvilket fall de af slantaren kunde
undvikas. Sist fästes tafsen vid refven, med
en egen sort knut (fig. 23), slagen kring öglan
iändan af refven.

När alla dessa redskap äro på ofvannäm-
de sätt tiilrustade och fiskaren med dem kom-
mit iökstocken, begagnas de på följande sätt:
Den ena af fiskarena (vid slantning böra de
alltid vara tvenne), som skall ro, börjar, så
snart han kommit så långt från stranden, att
han hunnit omkring 5 a 6 alnar från vasskan-
ten, att följa densamma på nämde afstånd på
det sätt, att han hamnar eller sväfvar d. v.
s. skjuter årorna framifrån bakåt så att ökstoc-
ken går förut med den breda ändan. Idenna
ställer sig fiskaren, tager stången och skjuter
den bakom sig så långt, att han hinner dess
främre ända, i hvilken dubben är inslagen;
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på denna träder han den på refven fastade
öskan, kastar så ut betesfisken med kroken i
vattnet och skjuter åter fram stången, under
det att han derjemte omfattar dendelen afref-
ven, som är mellan öskan och lekaren, och lå-
ter den följa utåt stången. Det öfriga af ref-
ven,tillika med lekaren,blir liggande påbott-
nen iökstocken bakom fiskaren. När då stån-
gen hålles med båda händerna, ungefär 1 aln
från dess tjockare ända, hänger denfrämre de-
len af refven, som är mellan betesfisken och
öskan, från dubben i stångspetsen lodrätt mot
vattenytan. Med denna nedhängande del af
refven doppar fiskaren kroken mer eller min-
dre djupt ned i vattnet, allt efter dess djup-
lek, och uppdrager den omvexlande, hvarige-
nom betesfisken kommer uti en beständig rö-
relse upp och ned. Dessa rörelser locka Gäd-
dan att gripa betesfisken, hvilket fiskaren lätt
märker af motståndet. Så snart Gäddan nap-
pat, rycker fiskaren i ögonblicket stången så.

mycket tillbaka, att öskan slinter ut af dub-
ben istångändan, då refven med delsamma är
loss och slappes efter så länge Gäddan löper
ut. När hon stannar, hålles ökstocken stilla
på stället antingen derigenom, att roddaren
svänger ökstocken inåt vassen och håller den
dervid fast, eller ock nedstöter han den tjoc-
kare ändan af slantstången i sjöbottenoch hål-
ler ökstocken vid den. Fiskaren väntar nu en
stund, högst 15 å 20 minuter,att Gäddan må
svälja, hvilket han märker derpå, att hon åter
börjar röra sig; då är tiden inne att hala
in både ref och Gädda. När Gäddan tager
trögt, nödgas man vänta längre än vanligt att
hon skall svälja, och då man är osäker omhon
svälj t eller icke, drager man mycket sakta på
refven, livarvid Gäddan, om hon sväljt, icke
försummar att söka göra sig lös,då fiskaren vid
Gäddans rörelser lika litet bör försumma att
draga till sig den fångade.

26. Springkrok. (Pl. C, fig. 21, 22).
Är till utseendet mycket nära lik slant-

kroken med tvenne lika långa uddar (fig. 18);
men skiljer sig deruti, att den är omkring i
tum längre,och att uddarne uti denna äro rör-
liga, så att de kunna inskjutas och utdragas.
Springkroken förfärdigas på det sättet, att man
hoplöder en strutformig hylsa af jernbleck el-
ler tunn messing, lång som kroken, och hvars
öppna ända håller ungefärligen 3 linier idia-
meter; derefter drillas ett fint hål tvärs ige-
nom den strutformiga hylsans vidare ända,un-
gefär 3 linier från öppningen. Då detta är
gjordt, sättes en trädpinne genom hålet, och
hylsan öfvergjutes med bly, hvarvid likväl no-
ga tillses, att intet bly intränger uti hylsan.
Blyet skares sedan i alldeles lika form med
slantkroken. Udden till denna krok göres af

stål, som smides iform och groflek af en icke
grof ståltråd; den får icke hafva flagor eller
broekor. Tråden tages omkring 4 tum lång
och böjes i vinkel på midten. Trädpinnen,
som suttit i hålet endast för att hindra blyet
att tillstänga det, uttages, och den i vinkel
böjda ståltråden inskjutes i hylsan med vin-
keln förut, så långt in som möjligt;sedan bö-
jas de återstående ändarne af ståltråden till-
baka uppåt kroken. Derefter härdas ståltråden
så att den lätt fjedrar sig; instickes i hylsan,
och hindras att utfalla genom en ståltrådstift,
som insattes ihålet, der förut trädpinnen sut-
tit. Tafsen och dess påbindning blifver på
denna krok alldeles lika med hvad redan är
beskrifvet vid stångkroken.
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Då denna krok skall nyttjas, påbetas han

och fästes vid refven alldeles på samma sätt,
som slantkroken; men innan han utkastas i
vattnet, inskjutes udden ihylsan (fig. 22). Ud-
darne komma då att ligga utåt betesfiskens si-
dor och springa ut (fig. 21), så snart Gäddan
griper agnet och vidrörer dem. Sättet att slan-
ta med denna sort krok är alldeles lika med
det vanliga, beskrifna, endast med den skill-
nad, att man här icke tillåter Gäddan svälja,
utan uppdrager henne så snart hon nappat,

emedan de utspringande uddarne fastna idess
gap. Denna sort krok begagnas likväl sällan,
emedan den stora olägenheten alltid inträffar,
att uddarne springa ut äfven för det minsta
grässtrå, som vidrörer dem, och att fiskaren
följaktligen ganska ofta hindras med deras åter
inskjutande. Endast vid sådana stränder, som
äro alldeles utan; gräs eller växter i vattnet,
kan denna krok nyttjas, men vid sådana strän-
der uppehåller sig Gäddan ganska sällan.

27. Dra g. (Pl. C, fig. 27.)
Kallas på olika orter: Gädd-Dragj Drag-

spån_, OpprorjBottenror o. s. v.; är ett slags
mete och har troligen fått sitt namn deraf, att
det dragés efter ökstocken eller båten då det
nyttjas. Dess ändamål är, att genom rörelser-
na ivattnet hos den konstgjorda metallfisken,
som utgör agnet till kroken, framlocka roflisken
att gripa det. Till detta redskap hörer: Dra-
getjRefven och Lekaren. Draget förfärdigas
af silfverj messingj tenn eller jern. Silfver
är onekligen det bästa i anseende dertill, att
det lätt kan hållas blankt och icke förändrar
färg, men såsom dyrare äges det ej af många;
messing brukas allmännast, då den ofta för-
silfras, emedan erfarenheten lärt fiskaren, att
de drag, som hafva hvit färg, äro de bästa,
troligen derföre, att de då närmast likna hvit-
fiskarne, som utgöra Gäddans hufvudsakliga
näring. Ivissa mindre sjöar, anses den gula
färgen på dragen vara bäst, hvårföre det ocki
sådana nyttjas af messing, som ofta är förgyld;
någon gång finnas de äfven försilfrade på den
undre konkava, och förgylde på den öfre kon-
vexa sidan. En hufvudsak ianseende till fär-
gen är, att det hålles rent och blankt. För-
nämsta egenskapen ligger likväl imetallplå-
tens form; denna liknar en mindre fisk afcirca
4 tums längd och störstabredden1| tum. Plå-

ten krökes mer och mindre och slås kupig, så
att den ena sidan blir konvex och den andra
konkav. Iden bredare ändan, som föreställer
fiskens hufvud, är spetsen tvärt krökt inåt den
konkava sidan och igenom den krökta spetsen
är ett hål, hvaruti insattes en 3— 4 tum lång
messingstråd, hvilken på den ändan, som är
inåt draget, har en knapp eller nagel af mes-
sing, som hindrar att icke tråden kanutdragas
genom hålet, och iden andra ändan en ögla,
ihviiken refven fästes. Denna messingstråd är
en sort tafs. Hålet imetallplåten bör vara så
stort, att den lätt vrider sig på messingstråden.
Imetallplåtens smalare ända, som föreställer
fiskens stjert, har kroken sitt läge. Dennasmi-
des af fint jern, och har skaftet, från böjningen
till slutet, antingen omkring 2 tum, eller är
det så långt, att det räcker utåt hela längden
af metallskifvan och öfverskjuter den ofta så
långt, att slutet deraf har en tvär böjning,ge-
nom hvilket hålet är,derutimessingstråden tra-
des, på hviiken metailskifvan rörer sig. Är
skaftet på kroken kort, fästes det endast med
2:ne naglar vid metallskifvan, är det längre,
fästes det vid densamma med flere. Sjelfvakro-
ken har omkring Ii tums höjd, räknadt från
udden till skaftet, och är försedd med en gan-
ska stark huiiing af|tums längd, räknadt från
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krokudden. Dels för att göra metallskifvan än-
nu mera lik en fisk, dels ock föratt döljakro-
ken, fastlindas en dubbel röd lapp, klippt i
form af en stjertfena, vid den smalare ändan
af metallskifvan och räcker utomdenlika långt,
som kroken. För att fästa denna lapp vidskif-
van, äro 2—3 fina inskärningar gjorda i kan-
ten på metallplåten. Har metallplåten sin rät-
ta böjning rörer det sig lätt (leker) då det dra-
gés i vattnet. Om krokens läge, då draget le-
ker, antingen den bör vara vänd uppåt vatten-
ytan eller nedåt bottnen, äro icke fiskarena öf-
verens;några anse bäst, att han är vänd upp-
åt, emedan han derigenom anses lättare taga
fast iGäddans gom; andra anse att han bör
vara vänd nedåt, på det han måtte få ett på-
litligare tag uti underkäken. Hvad som fiska-
ren icke bör förgäta, är, att så ofta draget nytt-
jas hålla metallskifvan blank och krokudden
skarp. Dragrefven består af ett 20— 25 fam-
nar långt snöre och nyttjas både med ochutan
sänken. Iförra fallet är det första sänket fä-
stadt 4— 5 famnar från draget och det andra
ungefär lika långt från det första. Refven fä-
stes med den ena ändan imessings tråden, vid
hvilken metallplåten är fästad, och med den
andra vid Lekarenj som är alldeles lik den,
hvilken finnes beskrifven vid Art. Slant. Gädd-
fisket med drag, som vanligen kallas att ro
drag, tillgår på följande sätt: En eller tvenne
fiskare sätta sig uti en lätt ökstock, den ena
för att ro, den andra föratt skötadraget. Piod-
den sker utåt stränderna, ungefär 6 alnar från
vasskanten, och bör underhållas jemt och nå-

gorlunda fort. Så snart roddarenkommit ifar-
ten, utkastar fiskaren draget och låter refven
efter hand löpa af lekaren, på hvilken den
varit upprullad, likväl bör det, som sagdt är,
ske efter hand, ty låter fiskaren för mycket af
refven löpa ut på en gång, sjunker draget till
bottnen och fastnar. Huru många famnar af
refven, som böra utsläppas, beror på djupet
och på den fart, som roddaren gifver ökstoc-
ken. Är vattnet djupt, bör refven vara längre
och rodden mindre hastig, än om vattnet är
grundt. Sådant är äfven förhållandet, om ref-
ven har sänke eller icke; iförra fallet måste
rodden vara mycket starkare. Detta är föröf-
rigt en omständighet, som läres både lättare
och säkrare genom öfning änföreskrifter. När
draget under rodden fastnar igräs,måste fiska-
ren uppdraga det och alltid söka att hålla kro-
ken ren; nappar Gäddan bör fiskaren förstgif-
va ett måttligt hugg, så att kroken tar fast i
Gäddans gap, och sedan hala åt sig refven jemt
och så fort, att refven är spänd, ty eljest släp-
per kroken icke sällan. Är fiskaren ensam,som
oftast inträffar, nödgas han hålla refven mel-
lan tänderna, emedan dess båda händer ärosy-
seisatta med rodden; föröfrigt beter han sig
alldeles på samma sätt, som redan är nämdt.
Stundom utkastas tvenne drag af samma fiska-
re, då refven på det ena alltid bör hållas 6
å 9 alnar kortare, än på det andra. Detta sker
iden afsigt, att det draget, som löper före,
skall locka ut Gäddan från stranden, då det
andra är framme och lättare förhenne att taga.

28. Eldstödjning.
Är måhända ett bland de äldsta fiskesätt

och uppfunnet för att med mindre kostsamma
fiskdon, ochutan att behöfva använda ett större
antal menniskor, kunna erhålla de fiskar, som
under nattens mörker söka stränderna. Det till-

går inärvarande tid på följande sätt: Brand-
jernet (Pl. C, fig. 3— 4), hvilkendera formen
fiskaren väljer, nedsättes iden klots, som är
anbratjt antingen på bakstammen (aktern) el-
ler på en af ökstockens sidor; på detta lagges
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den torra, fint huggna veden,hvartill rötter af
furu, inågra orter kallad jlägbrandj helst an-
vändas, och hvaraf den mängd, som förmodas
åtgå för natten, bör vara till hands i ökstoc-
ken. Då detta är iordning, begifver sig fi-
skaren, försedd med Ljuster (Pl. C, lig. 1),
åstad, och sedan han itändt veden,skjuter han,
om han är ensam,ökstocken sakta och varsamt
med ljusterskaftet kring stränderna. Har han
en kamrat, bör denna hafva endast ett åliggan-
de, som är att sköta elden på brandjernet att
den brinner jemt ooh klart; ty skall den,som
förer ljustret, äfven sköta elden, blir hanblän-
dad af eldskeiit.,' så att han på'en lång stund,
sedan han omlagat elden, icke kan se de fö-
remål, som finnas ivattnet, och om kamraten
framskjuter ökstocken, som någongång sker,
händer ofta, att han gifver ökstocken en an-
nan riktning, än fiskaren åstundar. Till fiska-
rens beqvämlighet hörer, att han hafver en
slokig hatt med stora bräm på hufvudet, för
att icke besväras af eldskenet. När fiskaren ser
livar Gäddan står, riktar han hugget mot fi-

skens hufvud, ihändelse den skulle söka att
fly undan. På hvad sätt ljustret föres med
skicklighet och säkerhet, kan endast läras ge-
nom öfning.

Med ljuster kan äfven fisk huggas på ljusa
dagen; detta fisksätt får då namn af Ljustring
och nyttjas egentligen för Lax, då denna upp-
stiger ifloderna, och för Gädda, då hon leker
på grunda kärrängar. Fiskaren är då alltiden-
sam, och står antingen på landet eller vadar
han ivattnet med fisk-korgen bunden på ryg-
gen, för att deruti förvara de fångade fiskarna.
Huggningen eller Ljustrets handterande tillgår
alldeles på lika sätt, som videldstödjning,utom
det, att som fisken på dagen är svårareatt kom-
ma nära, fordras således den särskilta konsten
att kasta ljustret handlöst på fisken.

Eldstödjning begagnas nu mindre, än i
fordna tider, sedan man påfunnit säkrare fiske-
sätt och samlat den erfarenheten, att fisken
derigenom skrämes från landet och fisket följ-
aktligen skadas.

29. Skottnät.
Då sammansättningen af nästan alla öfriga

sorter nät är beräknad derpå, att fisken sjeif-
niant skall fästa sig pånätet, är Skottnätet der-
emot så inrättadt,att fisken derpå drifves med
våld. Detta är således ett redskap, som uti en
systematisk uppställning af nu brukliga fiske-
redskap borde hafva sin plats mellan not och
nät,isynnerhet som skottnätet på några orter
utlägges som not, och på lika sätt dragés till
stranden. Till skottnätfiske fordras, utom ök-
stocken, sjelfva nätetj, stången och jorken.

Nätet bindes af mycket fin tråd, eller
helst fint lingarn; i sednare fallet bindas 2
hvarf med stai'k tråd på öfre och undre sidan
om notslingan. Maskornas storlek rättar sig ef-

ter fisksorten,förhvilkennätet skall brukas,och
hvilken storlek är uppgifven vid Art. Laggnat.
Djupleken är mellan 2 och 3 alnar, samt läng-
den B—lo8 — 10 famnar, om det skall skötas af en
karl; men kan vara mycket större, då det skö-
tes af tvenne. Till ett 10 famnar långt och
3 alnar djupt nät fordras en notslinga, som är
20 famnar lång och 3| å 3|alnar djup. Utom
notslinga fordras till Skottnätet en så kallad
grimma (ett nät med mycket grofva maskor);
denna bindes af mycket grof och stark tråd,
lika lång med notslingan, om den endast skall
räcka på en sida om nätet;men skallden,som
allmännast sker, räcka till båda sidor, bör den
vara dubbelt så lång. Grimmans ändamål är,

att
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att när fisken löper på nätet, skjuter han det
framför sig genomgrimmaskan, hvarigenom han
kommer att ligga uti en påse, och kan icke gå
tillbaka. Maskornas storlek på grimman rättas
efter nätets djup, så att 5 maskor upptaga djup-
leken. Till 2 alnar djupt nät, d. v. s. 2| aln
djup notslinga, fordras 10 hvarf djup grimma,
då den är bunden öfver 6 tums bredkafle. — "

Sättet att bo skottnät är en konst, som få fi-
skare känna, vi skola derföre försöka att full-
ständigt beskrifva det. Först afmätas telnarna,
som böra vara af hampa eller helst tagel, två-
trådiga, för att icke knorra sig, och af en smal
gåspennas tjocklek. Den öfre eller flarntelnan
bör vara hälften så lång som notsiiiigan, och
den undre eller stentelnan hvar s:te famn
längre, så att om öfre telnan är 10famnar, bör
den undre vara minst 12. De telnar, somsät-
tas vid ändarna, böra vara Itill|aln kortare
än notslingan är djup. När telnarna äro på
detta sätt afmätte, uppträdes notsiingaii på dem
på det sättet, att den ena telnan trades genom
notslingans öfversta, och den andra genom dess
nederstamaskor; när den telnan,som skall blif-
va flarntelna, trades genom notslingans maskor,
påträdas äfven flarnen eller Jlötena på ett af-
stånd af 7 a 8 tum mellanhvarje, och begag-
nas härtill de rundaJlarnj som äro beskrifne
vid Läggnälet (sid. 10). Derefter börjas bonln-
gen^ som så tillgår, att hvar 5: te maska fästes,
och de öfriga löpa lösa på teman. Svårigheten
ligger uti att känna afståndet mellan hvarje
fästning. För den ovane är derföre bäst, att,
då han känner längden på telnan och antalet
af maskorna inotslingan, uträknaafståndet mel-
lan hvar s:te maska, och nyttja cirkel eller tolk
för att afinäta det, och utmärka stället med
blyerts eller rödkrita på telnan. Det förstås
af sig sjelft, att då stentelnan är längre, blir
äfven afståndet längre mellan maskornas fäst-
ning"; för öfrigt tillgår boningen alldeles på li-
ka sätt. Sist fästas telnarna vid ändarna, så
väl vid den öfre som undre telnan, sedan lik-
väl sidotelnarna förut äro trädde genom de si-

sta maskorna på notslingans ändar; dessa tel-
nar fastas på intet annat sätt vid dem. När
sjelfva notslingan på detta sätt är påbodd, på-
sattes grimman. Denna inbos jemt hälften på
öfre telnan, och på den undre så mycket rum-
marej som denna är längre. Grimman fästes
alltid vid telnan med synåloch tråd, som dra-
gés icke endast omkring, utan äfven igenom tel-
nan, på det icke grimman måtte skrida. Vill
man, som alltid är det förmånligaste och van-
ligaste, hafva grimmor på båda sidor om nä-
tet, böra dessa på nämde sätt fästas vid tel-
narna så noga midt emothvarandra,att,då nä-
tet utspännes, det ser ut som let endast vo-
re grimma på en sida. Till sänke begagnas
endast bly. För dettaändamål uthamras smär-
re blybitar af några lods visjt och vikas om-
kring telnan, samt sättas så tätt, att omkring
5 U. bly åtgår till ett skottnät af 10 famnars
längd. Några fiskare gjuta dessa sänkeniform
af en cylinder, som är något afspetsad mot än-
darne och har ett hål genom hela längden, så
stort, att telnan kan dragas derigenom. Nytt-
jas sådana sänken, trädas de på nedra telnan på
samma gång, som telnan trades genom notslin-
gans nedersta maskor, och fästas vid telnanan-
tingen derigenom, att de klämmas i spetsarne
fast till telnan, eller ock inskjutes en trädpin-
ne ihålet på sänket, hvarigenom det hindras
att skrida på telnan. Vid ändarne af flarntel-
nan fästes en så kallad kabb (Pl. C, fig. 7).
Denna göres af träd, i forna afen afspetsad och
ihålig kon, samt har från bågen en utgående
trädskifva, ihvars ända är ett hål, uti hvil-
ket telnan fästes.

Utom det nu beskrifna nätetj hörer till
detta fiske, som vanligt, en ökstock, ihvars
främre ända är fästad en ring af jern, rep el-
ler tåg, som har omkring 6 tums diameter.
Stången^ hvarmed nätet utskjutes, förfärdigas af
Gran, till12 å 15 alnars längd, och måste iså-
dant fall ofta skarfvas på midten, som tillgår
på det sättet, att de ändar, som skola samman-
fogas, spetsas och hållas tillsammans med lind-
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ning; tjockleken får icke vara större, än att fi-
skaren beqvämligt kan omfatta stången med
handen, och icke så liten, att honicke bärsig,
(blir för svag). Vidare fordras en så kallad
Forkj TerveJ eller Puls (Pl. C, fig. 5), hvars
skaft, som består af en smal stör, 7 a 8 alnar
lång, härden ena ändan flått afspetsad, föratt
lätt kunna nedtryckasisjöbotten, och den an-
dra försedd med en trädklump, af olika form,
vanligen ett halfklot, hvars afskärning är trätt-
formigt urhålkad, föratt, då dermed stötes,kun-
na neddrifva ivattnet den luften, som finnes
i ihåligheten, och derigenom åstadkomma star-
kare buller. Med dessa redskap begifver sig fi-
skaren på vackra sommardagar till sådana strän-
der, som äro beväxta med gräs eller vass. Då
han träffat stället, sticker han skaftet af for-
ken med den spetsiga ändan genom ringen i
ökstockens framstam och nedtrycker den så
kraftigt i bottnen, att ökstocken står säkert.,
Derefter nedsänker han nätet, som förut bör
vara redadt, framför ändan af ökstocken;tager
så stången, insticker ändanderaf ikabberij och
utskjuter nätet med den isned riktning mot
stranden. Då han utskjutit den ena sidan så
långt stången räcker, rycker han den hastigt
tillbaka ur kabben och nätet blir liggande. Se-
dan träder han på samma sätt stångspetsen i
kabben vid nätets andra ända, utskjuter det på
lika sätt, så att då båda ändarne af nätet äro
utskjutna, det ligger i snöplogform med öpp-
ningen mot stranden, och spetsen mot ändan
af ökstocken; derefter uppdrager fiskaren for-
ken, jemkar först ut den mediersta delen af

nätet, som icke stången varit tillräcklig att
kunna utskjuta, och framskjuter sedanökstocken
med forken kring ena ändanafnätetmotstran-
den, och då han kommit den så nära, som
möjligt är, och har nätet framför sig, vänder
han till den andra ändan afforken, och stöter
inåt nätet, hvarunder han tillika småningom
framskjuter ökstocken, till dess han hunnit nä-
tet så nära, att han räcker det med forken;då
tager han med den under nätets nedra telna,
upplyfter telnan öfver vattenytan och tager
den, tillika med flarntelnan ihanden, och in-
tager nätet iökstocken. Sedan han redat nä-
tet på det sättet, att han tagit en telnaihvar-
dera handen och lagt det redigt i ökstocken,
begifver han sig till ett annat ställe, för att
taga ett nytt varp.

När Skottnätet är så stort, att det skall
skötas af tvenne personer, utlägges det på sam-
ma sätt som not i en halfcirkel, och då ut-
läggningen är verkstäld, ror den ena af fiska-
ren ökstocken från landet mot nätet,under det
den andra med forken drifver fisken på det-
samma.

Några ord torde vara nödiga att tillägga
om Skottnätets skötsel. Då det upphänges att
torka, hänges stentelnan öfverst och lösgarnet
neddrages till flarntelnan; stentelnan bör man
alltid, äfven vid utläggningen, söka att hålla
ren och fri från lösgarn. När nätet nedtages
efter torkningen, uppträdes det på vänstra han-
dens pekfinger, och omslås med en tåt eller ett
band nedanför så väl sten- som flarntelnan.

30. Dragg. (Pl. B, fig. 12. a).
Så kallas, på sjömans språk, det allmänt

kända instrument, som utkastas för att dermed
fasthålla fartyg; fiskaren nyttjar samma benäm-
ning, troligen af formens likhet, för det red-
skap han begagnar att igensökaden fiskredskap,

som händelsevis förlorat de Vetlar eller Va-
karej som skulle utmärka stället, der denblif-
vit utsatt. Draggen göres af jern till obestämd
storlek; sällan är den öfver 12— 15 tum lång.
Iöfrc ändan finnes en ögla, hvaruti en jern-
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ring är fästad, vid hvilken snöret eller tåget
biades, då draggen nyttjas. Iden nedre än-
dan äro 3— 4, omkring 6 tum långa klor,hvars
ändar äro afspetsade och något utböjda. När
Draggenskall nyttjas, fästes, som redanär nämdt,
ett snöre eller smalt rep i ringen, och då fi-
skaren kommit till stället, der han förmodar
att den saknade redskapen ligger, utkastar han
draggen, låter den sjunka till bottnen, och ut-

släpper sedan så mycket af linan eller snöret,
att draggen kan dragas liggande utåt bottnen;
ty är linan för kort, uppreses draggen och gör
derigenom ingen nytta. Så snart draggen på
detta sätt är utkastad, har fiskaren en annan
karl ibåten, som ror fram och åter öfver stäl-
let, till dess draggen, släpad efter ökstocken,
slutligen tager fast iden sökta redskapen,som
dermed uppdrages.

31. Kraka. (Pl. B, fig. 12. b).
Är den fattige fiskarens dragg. Denna be-

står af en afhuggen,mycket grenig buskstam, af
omkring|alns längd. Grenarnaafskäras 3— 4
tum från stammen och afspetsas. På det krå-
kan måtte sjunka och åtfölja bottnen, då den
dragés, bindes en sten på midten. Iden än-
dan, mot hvilken grenarnas spetsar äro riktade,
bindes repet, med hvilket kråkan dragés, all-

deles på lika sätt och i lika ändamål, som re-
dan är nämdt om draggen. Ehurusimpelt och
föga kostsamt detta instrument är, uppfyller
det likväl säkrare sitt ändamål ändraggen,och
blir derföre ganska ofta begagnadt, äfven afde
fiskare, som icke allt för noga beräkna kostna-
den för den redskap som de begagna.

32. Vittjehå f. (Pl. C, fig. 29).
Fiskhåfvar äro af flera slag med någon för-

ändring i formen, lämpad efter de fiskesätt, vid
hvilka de användas, och vid hvilka de äfven
skola beskrifvas. Abborre och Spigghåfäro re-
dan beskrifne N:o10 och 18. Här anföraviden,
som begagnas till Långref- Slant- och Stång-
krok-fiske, då dessa skola vittjas, och får der-
före namn af Vittjehåf. Den göres af en två-
grcnig smal trädgren, hvars tvenne utgående
grenar bindas tillsammans med de främre än-
darne till en båge och sammandragas till dess
man får bågen så mycket hopdragen, som man
vill hafva öppningen till håfven stor. Skaf-

tet hyflas till den tjocklek, att fiskarenbeqvämt
kan omfatta det med handen; längden är mel-
lan 1 och 3 alnar. Noten, hvars maskor icke
behöfva vara fina, fästes kring bågen och göres
tillräckligt djup, samt smalare åt bottnen. Den-
na håf bör fiskaren hafva liggande på högrasi-
dan om sig iökstocken eller båten, då han är
syseisatt med krokfiske, på det att han dermed
må kunna taga under och upphämta den fisk,
som fastnat på kroken, emedan denne annars
vanligen söker att göra sig lös, då han skall
uppdragas.
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33. Sumphå f. (Pl. C, fig. 30).
Denna håf är inrättad för att beqvämligen

kunna upptaga de fiskar, som förvaras isump.
Den förfärdigas, likasom den nyss beskrifna,af
en tvågrenig trädgren. De utgående grenarna
afskäras ocli intappas uti ett tvärträd, somhål-
ler dem åtskilda tilldenbredd,somman åstun-
dar; detta tvärträd är tunnt i främre kanten
och har iden bakre några täta, fina hål. No-
ten, som bör vara mycket fin och icke djup,
fästes på sidorna kring bågarna och framtill i
de finahål, som äro borrade itvärträdets inre

kant. Denna håf får utseende af en skåfvel
med skarpa hörn, på det man må komma åt
de fiskar, som intränga ihörnen på sumpen.
Storleken rättar sig efter ändamålet, hvarföre
den göres. Är sumpen stor, bör håfven vara
minst ett par alnar lång, och bågen i

—|aln
bred; men då den nyttjas endast för att upp-
taga betesfisk utur en mindre sump, bör hela
längden deraf uppgå till högst 1 aln ochbred-
den af bågen till &— lO tum; garnets djuplek
bör ock lämpas derefter.

34. Kläpp. (Pl. B, fig, 13).
Är ett lika simpelt, som nyttigt instru-

ment, hvilket man begagnar till samma ända-
mål, som den förutbeskrifna Vittjehåfven,nem-
ligen iafsigt att försäkra sig om, att större fi-
skar, som fastnat på kroken, ej må vid upp-
hämtningen iökstocken slå sig fria, eller ge-
nom sin tyngd afslita refven. Kläppen består
af en hvass iernkrokj som stadigt fästes vid ett

skaft af träd. Storleken af så väl kroken som
skaftet är godtycklig, endast att instrumentet
äger nog styrka för att upplyfta så storafiskar,
som kunna ertappas, men derjemte ej större,
än att det med beqvämlighet och lätthet kan
handteras. Skaftet håller vanligen från 3 till
5 qvarter ilängd ochhyflas slätt tillden tjock-

lek, att det beqvämt kan omfattas. Kroken,
hvars förnämsta egenskap är, att hafva enhvass
udd, fästes pålitligt vid skaftet antingen så, att
krokens öfra ända är något utplattad och för-
sedd med 1 a 2 hål, genom hvilka den fast-
spikas vid skaftet, hvarefter en jernring påsat-
tes, som omfattar kroken och nedra skaftändan,
eller ock så, att krokens öfra ända böjestillen
hake, som man inslår uti skaftets sida, hvar-
efter kroken fastsurras med ett starkt snöre.
Kläppen har fiskaren alltid liggande till hands,
och då en större fisk blifvit upphalad till vat-
tenytan, hugges kroken uti den ochfiskenupp-
drages sålunda med säkerhet ibåten.



Förklaring öfver Redskaps-Plancherna

Pl. A.
77» " A ~\'> Släpsuiupar ...... Beskrifning uti Bihanget, sid. 4.
— 3. JVide-Mjärde ............ 5.— 4. Garn-Mjärde ined 2:ne ingångar . . . . . . . . »6.
— " 5. Gillring af Garn-Mjärdens Ingång . . . . . . . »7.

6. Garn-Mjärde med flat botten ......... o 7.
7. Sänkmjärde ............ a 7.

— 8. Ålkupa ............. o 7.— 9. Ferke eller Mjärdeläger . . . . ... . . . »8.
— 10. Not-Rack . ' . . . »12.— 11. Båge, på hvilken Not-linan upplindas . . . . , . . »13.

12. Pinne, att hålla ihanden under hotdragning . .... a 13.
13. Not'vind ............. a 13.

Pl. 13.
Fig. 1. a, b. f/Fette . . . , . Beskrifning uti Bihanget, sid. 9.

■
—

■ 2. Nätsticka . . . . . . . . . , . . »10.
3. a. b. c. Met-Jlöten . . . . . . . . . . . »15.

■

— 4. Metkrokens påknjtning . . . . . . . . . . »15.— 5. a. b. Metträd » 17.— 6. a. b. Metskofvel »18.— " 7. Metsläde »18.
8. Blank-krok . »19.— 9. Huggkrok »20.— 10.-)__ n|Beflåda »24.— 12. a. Dragg, b. Kruka »42.— 13. Kläpp ...» 44.

14. a. b. c. Betesfiskens påsättning pä Långrej' ...... i, 23.— 15. Jbborrhåf »25.



Pl. C
Fig. 1. a. Vanligt Ljuster .

1. b. 11-Ljuster > Beskrifning uti Bihanget sid. 30.
1. c. Simp-Ljuster .....— . 2. J/ge/ »

—
'\ Lirandjern . » 25.

4J
,i

— , 5. Rjssja ............. » 27._ 6. For/i^ e/fe Puls »42._ 7. Ka£& . " . »41.
8. Kil till spöet vid Ängelkrok-fiske ........ a 34._ 9.

- 10.J- Ängelkrokar ............. 34.
i- 11.

, > Stångkrok ♥ . . . . . . . . . . . a 31.-— " io. \— 14.1
/" Sätt att uppfästa dödbetesfisk på Stångkrok...... a 33.

' Yo.j—
■ 16. Klumpkrok ............ a 33.

17. Pälkrok ; ... . . . . . * . . . » 34.— 18.J— 19.1 Slantkrokar »36.— 20.)— 21.1'> Springkrok ............ a 37.

■
— 23. Tofsens påknjtning vid fiske med slantkrok .......36.— 24. Lekare 35.

25.1'> Slantnålar ............ a 36.— 26.)— 27. Drag ............. a 38.-—
■ 28. Spigghåf............. a 26.— 29. Wittjehäf » 43.— 30. Sumphåf » 44.

















INNEHÅLL:

Planchen 55 Skrubbskädda Pleuronectes flesus.— 56 Bergskädda Pleur. microcephalus.— 57 Taggmakrill Caranx trachurus.— 58 Blanklax Salmo salar.—
59

" idem -
— 60 Rödspotta Pleuron. plalessa.

Svensk Text lill Grönlingen. Latinsk T. till Cobitis barbatula.— Tobiskungen. — Ammodytes lanceolalus.— Skrubbskäddan. — Pleuron. flesus.— Bergskäddan. — Pleur. niicroceplialus.— Rödspeltan. — Pleur. platessa.— ' Taggmakrillen. — Caranx trachurus.

Accedit versio latina, pag. 49
— 56, describens pisces, in tabulis 20— 25 pictos.

Pris:
Illuminerade figurer mcd text B:co R:dr 4.
Svarta dito dito » » 2.
Tillökning då den föregående latinska texten begäres...» » .10 s.

Anm. Så snart tillfället medgifver, utkommer ett oxtrahäfte, innehållande det ännu felande slutet
af texten jemte register och titelblad, hvarmed arbetets första volum afslutas.
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