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486 .L\HLSBE!-\G OG L\ I\ \'Il\ A~!T. 

Brasr~n l'orekom 1TH•r i I lram mc11s(dven, <ler Pr ('Il gr:undsP.c l ,. 
ror amtet, ligcs:i.a i l'isku111va t 11 o.L!: da n~l og 1 l•:ikerun; <len 
forekommer i Gogsjø, Borrevatn, Aa~rumvatn, Hillestathatn, 
Nordre Bergsvatn og Grennesvatn. 

Der er nagle ferskvandsfiske af dem, som er inclvandrecle 
fra øst, som forekommer i Drammenseh·ens n edre del, der i 
Skoger er grændseelv for amtet. 

Rid hører: 
Løya (albunws lucidus) er en !iden ferskvandsfisk, omkring 18 

cm. lang, som mest holcler til i elve, gjerne samlet i stimer. 
Den er ganske værdiløs som føde, men anvendes som agn. 

Skjællene fi~-der nogen anvendelse Ycd forfærdigelse af kun· 
stige perler. 

Fremdeles er kjendt fra Drammenseh·ens nedre t1cl : 
Raufjødrin_q, ide (leucisr:us idus) h older sig mest i storre 

inclsjoer og \'asdrag. Det er en noksaa stor , kraftig fisk, "!O 
-50 cm. og mere. og en ganske gocl maclfisk. 

Krøkle, slom (osmerus eperlwms) er som la ksen en nmdrefi sk, 
der gyder i ferskt eller brakt Yand, men som voksen ogsaa finel es 
i sjøen; den gaar gje rne i stimer. 

:Den forekommer hos os alurie i sjoer og elve paa Østlandet, 
men og i Drammensf;jonkns one d e l. Den findes enkel tYis o m 
høsten blandt brisling udenfor Kristiania. 

Fisken har en eiendommelig s mag, me n ansees i enkelte 
lande som veismagende. Den tjener ,;om føde for laks og 
ørret og lever selv af alleslags smaac1yr og yngel. Den er 20-
30 cm . lang. 

S'ilc (core_qonus larnrelus) er en noksaa stor fisk, 30-90 cm " 
der forekommer paa 0stlanclet og er i ndftyttet i flere sjøe r, hYor 
den tidligere ikke fandtes. 

Siken har et hYiclt, nogenlunde godt kjød og er en macl
nyttig tisk. Den foTekommPr i F:LrrisYatn og f<:i kercn. 

Orekyte (plwxi1111s aphya) bli\'Cl' hoist l u l' UJ. lang, lcYer ar 
insekter og andre smaadyr samt rogn. Den er almindelig i 
bække og elve i det syrl lige Norge. Den tjener som agn, men 
spises ikke; den gjør nærmest skade YCcl at fortære ørret- og 
lakserogn. 

lforu.ds (carassius vulgaris) er en seiglivet ferskvanclsfisk og 
holder sig gjerne paa mndderbnnd; den ligger i dvale om 
Yinteren. 

Karudsen er let at holde, men er ikke nogen anseet madfisk. 
I amtet forekommer den saaletlcs i Kullerødvatn i Andebu. 

Hersling, yuldliust (leuciscus fjYisla_q·ine) holder sig mest i el ve, 
men delvis ogsaa i brakvand. 
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som m:idfisk. Den forekomm er i 
,·atn, Gogsjo, Farris,·atu. Aasrumvatu, 

u.<tmJiesvai;n, ~l\kersYatn og GrorndYatn. 
1vlort (leuciscus rutilus) foreko mmer i elve og indsjøer, hos os 

kun paa Østlandet. Den er ikke anseet som nogen god maclfisk. 
men a1ffendes som agn. Den holder sig i st i mer. Den er iagt· 
taget i Strømmen herred ved Svel"ik. Den forekommer i Borre
vatn, Vestmoenvatn, Hallevatn og T orpevatn. 

Søri: (leuciscus erytl1rophthalmus) holder sig gjerne paa mnclc1er
bund. Den er en lidet værdifuld ferskvanc1sfisk. 30-35 cm . lang. 
Den er kjendt fra omegnen af Larvik. Den kaldes i J arlsberg 
og Lar\'ik amt suril og forekom mer i Farrisvatn og Eikeren. 

},~iauging, fe1·skvandslampretten (petro'lll!JZOn planeri) er sjelden 
ornr 2:)-'30 cm. lang. Den er alminclelig i elve elet "Yd-
lige Norge. 

P e1·leskjrel. I en inclberetning af 1648 11æn1es i3 eln som 
særlig rige paa perler. Den ene af disse var Aarholtseh·en i 
Tønsberg len (el . e. den eh-, som fra Ande bu gj enn em As kim
va tn gam· incl i Skjee og siden paa grænsen mellem Sancle
herred og Kodal ud i Gogsjo). 

Det heder, at folk troecle, at perlerne kun var modne Sankt 
hansnatten. 

Perlefiske Yar i ælclrc tider et regal e for dronningen, senere 
for statskassen. P erlerne fiudes i perlemuslingen eller perle
skjællet (unio margaritifera). Der blev inclsat «inspektører» til at 
have overopsyn, og de, som an toges som fiskere, slap militærtjeneste. 

Nettoindtægterne blev sniaa. Det heder, at bonderne 
fiskede i al hemmelighec1 perler og solgte dem til hollænder
skipperne. Flere af de indsatte inspektører blev mistænkt for 
uærlighed. Der blev dreYet en odelæggencle rol'fangst, perleskjæl 
blev opfisket i tønc1evis. Allerede tidlig i l Ide aarh. var elven 
mlfi~ket. I J 7:~ ·1 blev sendt op en saksisk perlefis ker, som J_Jaa
stod at kunne aapne og undersøge muslingerne udeIJ at 
skade dem. 

Som et findested for perler nævnes Hallevatns Yasc1rng 
Brunlanes. 

Om perlefisket, se Nedenes amt, bind I, pag. 33i. 
Af og t il tindes kostbare perler i norske elve. I Grane

e!Yen i Sna asen fandtes saaledes en perle 13 mm. i d iameter, 
vægtig 2.:2 gram, hvilken i Kristiania betaltes med i3 000 kr. 

Udb~·ttet nf f'erskrandsfisket i a mtet, naaT laksen ikke 
regnes med, er ikke betydeligt . Arealet af indsjøer i Jarlsberg og 
Larvik amt ndgjor 7 5 km. 2 Antages, som almindelig i Norge, et 
gjennemsnitligt udbytte af 30 kg. fisk pr. km .2 om aaret, skulcle 


