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Förord

I den här e-boken får du veta mer om de tusentals kineser som lev-
de hela sitt liv ombord på båtar. 
När den här texten skrevs i slutet av 1800-talet så kallades de här 
människorna för ”Kinas simmande befolkning”.

Den korta skildringen beskriver livet i hamnar som Kanton och 
Hongkong och du får framför allt spännande detaljer om båtfol-
kens vardagsliv och matvanor. 

Den här texten publicerades ursprungligen den 8 oktober år 1882 
i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken ”Kinas sim-
mande befolkning”. Texten publicerades anonymt.

Förord
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Kapitel 1 – Kinas  simmande befolkning

Ett besök 
i en kinesisk 
hamn år 1882

Den här texten publicerades ursprungligen den 8 oktober år 
1882 i tidskriften ”Illustrerad Familj-Journal” med rubriken 
”Kinas simmande befolkning”. Texten publicerades ano-
nymt.

En märkvärdig del af det ”himmelska rikets” befolkning bildar 
dess ”simmande” undersåtar som ha deras hem på dschonker 
och större eller mindre båtar i floderna och hamnen och som 

aldrig bli räknade med vid någon folkräkning, emedan de alltid äro 
i rörelse och än dröja här, än der, hvarest af arbetet bäst betalar sig. 
Hur stort antalet af de till bostäder tjenande fartygen och dess befolk-
ning är, låter sig icke en gång på tusentalet bestämma; endast den s. 
k. Skepparbyn på Perlfloden vid Kanton ger bortemot 300,000 men-
niskor uppehåll på omkring 80,000 båtar, och i hamnen vid Hong-
Kong fins det bortemot 30 000 sådana tankiaer eller båtinvånare, 
hvilka antingen förtjena deras bröd som fiskare eller att biträda de 
större fartygen med arbete. Några af de större fartygen, som inlöpa i 
hamnen, bruka nemligen engagera en sådan dschonk, hvars manliga 
personal hjelper till vid lossningen af fartygen, medan den qvinliga 
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tvättar för officerare och manskap. Man berömmer i allmänhet dessa 
dschonk-invånares ärlighet. Dessa personers lif är mycket enkelt: 
många af deras båtar äro icke öfverbyggda och blott en stråmatta 
skyddar dess invånare mot solens strålar eller regn och blåst. En liten 
transportabel ugn utgör i allmänhet den värdefullaste delen af boha-
get och på denna kokas den oumbärliga risen, medan en blandning af 
allt slags kött — rått-, katt- eller hundkött — kokas i en gryta bredvid. 
Dessa rätter, en och annan gång serverade tillsammans med té och 
någon frukt, bilda år ut och år in dessa menniskors enda näring; men 
de bli friska och starka genom detta lefnadssätt och äro vanligtvis 
glada och tillfredsstälda, oaktadt det lilla fartyget, hvarpå de lefva, är 
deras hela rikdom På detta sätt draga ofta hundratals dschonker från 
hamn till hamn, från flod till flod, och den som varit i tillfälle att se 
en kinesisk flod, har också sett den betäckt med en ”dschonk-by”, så-
dan vår teckning framställer. Dschonken ser redan märkvärdig nog 
ut genom sin form och blir det ännu mera genom det sätt, hvarpå den 
vanligtvis är utstyrd. Den målas vanligtvis så ljus och i ögonenfallan-
de som möjligt och det egendomliga seglet, som vikes solfjäderlikt 
tillsammans, gör att en sådan båt alls icke liknar något annat fartyg 
i verlden. Många af dschonk-invånarne födas på dschonken och de 
lefva och dö vanligtvis derpå och komma först i land, när de skola 
vigas åt den sista hvilan. Det är omöjligt att bestämma, när dessa ds-
chonk-invånare först uppstodo i Kina, ty deras tillvaro går så långt 
tillbaka i tiden att ingenting nöjaktigt kan sägas derom. En kinesisk 
legend säger, att det var efter en stor öfversvämning, ett slags ny syn-
daflod, som landets invånare måste rädda sig om bord å båtar, och 
när de, efter det vattnet fallit, sågo att all deras egendom på land var 
förstörd, beslöto de att aldrig mera lemna deras båtar.
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Kapitel 2 – Bild. En kinesisk dschonkby.

En kinesisk dschonkby.
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Historiska titlar från E-boksforlaget.se

Fler böcker:
E-boksforlaget.se

Om du gillar e-böcker om historia så kommer du att gilla 

utbudet hos E-boksforlaget.se

Här kan du söka bland e-böcker från flera olika förlag om 

en rad olika ämnen, bland annat historia och arkeologi.

Alla titlarna går att hitta hos de flesta e-bokhandlare, i 

iTunes samt på många bibliotek.

Här är några exempel på titlar: 

Klassiska deckare
•	 ”Sherlock	Holmes:	»Gloria	Scott»”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Beryllkronan”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	fem	apelsinkärnor-
na”

•	 ”Sherlock	Holmes:	De	rödhårigas	
förening”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	avhuggna	tum-
men”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	blå	karbunkeln”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	brud-
gummen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	försvunna	kap-
plöpningshästen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Blodbokarna.”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	spräckliga	bandet.	
”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	grekiske	tolken”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Musgraves	ritual”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	gula	ansiktet”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Det	hemlighetsfulla	
mordet	vid	skogssjön”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Den	hemlighetsfulle	
patienten”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Börsmäklarens	
biträde”

•	 ”Sherlock	Holmes:	En	skandal	i	Böhmen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Krymplingen”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Lorden	och	hans	rika	
amerikanska	brud”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Mordet	i	Reigate”

•	 ”Sherlock	Holmes:	Tiggaren	med	den	
kluvna	läppen”

Arkeologi 
•	 ”Solgudens	yxa	och	Tors	hammare”	



9

Fler titlar hos E-boksförlaget.se

(1899)

•	 ”Hällristningarnas	ålder”	(1869)

•	 ”Feniciska	kolonier	i	Skandinavien”	
(1875)

•	 ”Hällristningar	på	Kinnekulle”	(1892)

•	 ”Forntidens	perioder”	(1892)

•	 ”Hur	gamla	är	hällristningarna?”	(1869)

•	 ”Bohusläns	bygdeborgar”	(1909)

•	 ”Bohuslänska	hällristningar”	(1879)

•	 ”Fynden	i	Troja”	(1878)

•	 ”Förbindelse	mellan	Skandinavien	och	
vestra	Europa	före	Kristi	födelse”	(1889)

•	 ”Svear	och	götar	under	folkvandrings-
tiden”	(1905)

•	 ”Husaby	kyrka”	(1899)

•	 ”Hällristningarna	i	Järrestad”	(1881)

•	 ”Nordens	fartyg	från	hednatiden”	(1872)

•	 ”Anmärkningar	rörande	figurteckningar	
från	forntiden”	(1842)

•	 ”Grafkistor	af	klufna	och	urhålkade	
stockar”	(1894)

•	 ”Den	svenske	solguden	och	den	svenske	
Tyr”	(1906)

•	 ”Skånska	fornminnen”	(1853)

•	 ”Ölands	fornminnen”	(1874)

•	 ”Tors	hammare”	(1872)

•	 ”Våra	fornminnen	–	vad	de	lära	oss”	
(1916)

•	 ”Sveriges	fasta	fornlämningar	från	hed-
natiden”	(1901)

•	 ”Förstörda	fornminnen	i	Bohuslän	år	
1924”

Djur & natur 
•	 ”Svenska	djur	i	folktron”	(1898)

•	 ”Skäggets	historia”	(1893)

•	 ”Kattens	kulturhistoria”	(1882)

•	 ”Djurens	sömn”	(1889)

•	 ”Katten	i	forntida	Egypten”	(1889)	

•	 ”Ett	dygn	på	månen	år	1870”

•	 ”Orkidéernas	historia”	(1894)

•	 ”Blomsterspråket”	(1888)

•	 ”Sveriges	hundraser”	(1880)

•	 ”Guide	till	biskötsel”	(1885)

Kulturhistoria 
•	 ”Midvinterns	solfest”	(1894)

•	 ”Julen	på	1870-talet	–	Skildringar	och	
illustrationer	i	svenska	tidskrifter	”

•	 ”Om	julens	härkomst”	(1899)

•	 ”Julen	i	Skåne	på	1820-talet”

•	 ”Nyaste	och	tillförlitligaste	Drömboken”	
(1918)

•	 ”1870-talets	bästa	tips	för	frisyr	och	
utseende”

•	 ”Lyxens	historia”	(1870)

•	 ”Gaffelns	historia”	(1889)

•	 ”Kanalbyggen	på	planeten	Mars”	(1888)

•	 ”Vårt	solsystem”	(1878)

Resor 
•	 ”Ett	besök	i	Venedig	år	1878”

•	 ”Strandgatan	i	Visby	år	1879”

•	 ”Resa	på	Dalslands	kanal	år	1877”

•	 ”Nyköpings	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Marstrand	år	1882”

•	 ”Min	resa	i	Blekinge	och	Kalmar	år	1854”

•	 ”Resor	med	luftballong	år	1873”
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Fler titlar hos E-boksförlaget.se

•	 ”Runlejonet	i	Venedig”	(1871)

•	 ”En	utflykt	på	Mälaren	år	1871”

•	 ”Skildring	af	Vestergötland	år	1882”	

•	 ”Kalmar	slotts	historia”	(1880)

•	 ”Ett	besök	i	Södertälje	år	1881”

•	 ”En	färd	på	Donau	år	1882”

•	 ”Ringmuren	i	Visby”	(1874)

•	 ”Fredrikstens	fästning	och	Karl	XII”	
(1879)

•	 ”Petras	helgedomar”	(1921)

•	 ”Ett	besök	i	Boxholm	år	1885”

•	 ”Ett	besök	i	Roms	katakomber	år	1870”

•	 ”Skildring	av	Riseberga	klosterruiner”	
(1874)

•	 ”Borgholms	slottsruin”	(1878)

•	 ”Rundtur	i	södra	Frankrike	år	1880”

•	 ”Ett	besök	på	Djurgården	sommaren	
1868”

•	 ”Sigtunas	tidiga	historia”	(1872)

•	 ”Helgeandskyrkan	i	Visby”	(1878)

•	 ”Norrköpings	historia”	(1871)

•	 ”Ett	besök	i	Waxholm	år	1870”

•	 ”Vadstena	slott”	(1875)

•	 ”Skildring	av	Island”	(1870)

•	 ”Besök	på	Gripsholms	slott	år	1895”

•	 ”Ett	besök	i	Rom	år	1870”

•	 ”Besök	på	Helgoland	år	1874”

•	 ”Guide	till	Uppsala	år	1875”

•	 ”Kyrkoruinen	S:t	Katarina	i	Visby”	(1877)

•	 ”Gripsholms	slott”	(1877)

•	 ”Ett	besök	i	Strängnäs	år	1874”

•	 ”Ett	besök	i	Visby	år	1906”

•	 ”Bohus	fästning”	(1869)

•	 ”Ett	besök	i	Ystad	år	1872”

Svensk geografi
•	 ”Märkliga	orter	i	Sverige”	(1883)

•	 ”Skildring	av	Värmland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalälven	år	1876”

•	 ”Skildring	av	Ångermanland	1882”

•	 ”Skildring	av	Bohuslän	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Dalsland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Närke	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Öland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Stockholm	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Västmanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Härjedalen	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gästrikland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Jämtland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Göteborg	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Halland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Blekinge	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Gotland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Södermanland	år	1882”

•	 ”Skildring	av	Östergötland	år	1882”

Vikingar
•	 ”Vikingatidens	Lund	och	Birka”	(1909)

•	 ”Jomsvikingarnas	saga”	(1888)	

•	 ”Fyndet	av	vikingaskeppet	i	Gokstad	år	
1880”

•	 ”Hervars	och	Hedreks	saga”	(1888)

•	 ”Carl	Larssons	Uppsala-tempel”	(1908)

•	 ”Sagan	om	Ragnar	Lodbrok	och	hans	
söner”	(1880)

•	 ”Sverige	och	vikingafärderna	västerut”	
(1924)


