Förord
De fisken som äro föremål för dessa underrättelser äro 1:o Sillfisket, som i äldre tid
utgjort icke enbart en näringsgren för fiskaren utan även en wiktig inkomst för landet
och hwars föremål sillen endast och allenast är, hwilken, ehuru den nu sällan i större
mängd besöker våra kuster, genom mer ändamålsenliga fiskesätt och en mindre
wåldsam behandling i framtiden, nödwändigt skall blifwa av större wikt, så wäl för
det enskilda som allmänna bästa. 2:o Storfisket, varmed förstås det fiske, som
bedrifwes med fartyg, på betydligt djup, på flera mils afstånd från kusten, och hwars
avkastning egentligen är beräknat att utgöra en handelswara. De fiskarter som
derunder isynnerhet eftersökes och fångas, är torsk och långa. Makrillfisket, ehuru
hörande till det mindre, eller om wi wilja kalla det: Husbehovsfisket, bör derföre
föras hit, emedan makrillen, begagnad som agn, bidrager till storfiskets större
afkastning och kan, då det rätt skötes blifwa, näst sill- och storfisket det mest
lönande.
Inom Bohusläns skärgård finns dessutom tvenne fisken, nämligen Hummeroch Ostronfisket, hwilka rätt skötta och vårdade, kunna bli en rik inkomstkälla för
fiskaren.
Att nu genom tjenliga föreskrifter, hämtade av erfarenheten och andra länders
stadgar för wården av fisket och förbättringar wid sjelfwa redskapen och fisksättet,
bibringa den fiskande allmogen, på rikets westra kust, en närmare kännedom om den
mest ändamålsenliga utöfningen av sitt yrke, är ändamålet med denna skrift.
För att winna detta ändamål, har warit nödigt att i sjelfwa afhandlingen upptaga
åtskilligt som wid första påseendet skulle tyckas icke höra till saken. Det som är
anfördt om fiskens lefnadssätt, skulle synas öfwerflödigt i ett arbete, som egentligen
hade bordt uppta enbart fisksätten; men som det är omöjligt för fiskaren att rätt
inrätta sitt fiske, om han icke kan urskilja det slags fisk, han ärnar fiska, och tillika
äger en redig kännedom om dess lefnadssätt, har detta blifwit i korthet anfört1. Den
fisk som erhålles skulle ock blifwa mindre winstgifwande för fiskaren, om han icke
ägde kunskap i fiskens rätta beredande, för att blifwa en begärlig handelsvara;
hwarföre äfwen det hufwudsakligaste i detta avseende är anfördt. Något om
anskaffandet och walet av agn, jemte den för fiskaren nödwändiga kännedomen att

Det är på kännedomen om fiskens lefnadssätt, som alla i andra länder widtagna författningar i avseende på
fisket, stödja sig.
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genom garnredskapens tjärande och färgande gör den mer waraktig och mer fiskejäf,
har äfwen i största korthet blifwit avhandlat.
Wid det ställe i texten, hwarest ett fiskeredskap första gången nämnes, finns ett
nummer inom parenthes utsatt, hwilket hänvisar till motswarande nummer i
redskapsbeskrifningen, hwilken jag, till winnande av mer redighet, ansett böra utgöra
en särskild afdelning av boken.

