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1865.

Under et Ophold i Kina ifjor Sommer*) havde
Forfatteren Leiliglied til at overbevise sig om, at
en væsentlig Betingelse for dansk Fragtfarts Blom
string i de ostasiatiske Farvande nuomstunder er,
at vore Skibe have samme Adgang til nogle japan
ske Havne, som adskillige andre med dem rivali
serende fremmede Skibe. Der finder en særdeles
betydelig, stadig stigende, Udvexling af Frembrin
gelser Sted mellem Japan og Kina, der blandt
andet har til Folge, at de med Rette saa yndede
Maanedsfragter fortrinsviis komme de Skibe tilgode,
der modtages i japanske Havne. At Skibe under
dansk 1 lag ikke ere i dette t ilfælde og at over
hovedet den japanske Regjering, i Modsætning til
den kinesiske , ikke tilsteder sine Undersaatter
Samkvem med nogen Nation, der ikke staaer i
ti cllvt <11 1 J t Forhold til den, har der været flere
Leiligheder til at forvisse sig om ligesiden Brig
gen Villielmine, Capt. Benedictsen, af Kjøbenhavn
i Aaret 1858 bortvistes fra Nagasaki. Der er
saaledes al Anledning for Danmark til at soge at
erhverve en Handelstraktat med Japan. Naar man
*) I Egenskab af Sekretair ved den Viceadmiral Steen Bille be
troede Mission.
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seer, hvorledes selv mindre Magter, som Portugal
og Schweiz, med Lethed have naaet dette Maal,
skulde man synes, at Sagen ikke i og for sig kan
være forbunden med Vanskeligheder for Danmarks
Vedkommende, og det er i Haab om at bidrage
til at vække den fornødne Interesse for dens
Gjennemførelse, at de efterfølgende Meddelelser
overgives til Offentligheden.

I.
Den Forbindelse mellem Japan og nogle frem
mede Magter, som nu bestaaer, skriver sig forst
fra Aaret 1853 og der tilkommer de Forenede
nordamerikanske Staters Regjering Æren for at
have indledet den. Denne lod nemlig i July s. A.
ved Kommodore Perry, i Spidsen for nogle Or
logsskibe, efter forudgangen Parlamentering afgive
adskillige Forslag til nogle japanske RegjeringsKommissairer, der mødte ham i Gorihama, et
Landsted, beliggende paa Jeddo-Bugtens Vestside
Syd for Uraga. Disse Forslag vedrørte den Be
handling, som man meente burde blive nordameri
kanske Skibbrudne tildeel paa japanske Kyster,
og de Betingelser, hvorunder der ønskedes Adgang
til i Japan at forsyne navnlig nordamerikanske
Dampskibe med Kul og Proviant, saasnart en
dengang paatænkt Dampskibslinie mellem Kali
fornien og Kina var bleven oprettet. Der tilioiedes
en indtrængende Anbefaling af Handels - Samkvem
mellem de resp. Staters ündersaatter. Fra japansk
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Side reistes ingen Vanskeligheder mod selve For
slagene; alene med Hensyn til det sidste Punkt
fordredes der nogle Maaneders Betænkningstid,
hvilken indrømmedes, og ved sin Tilbagekomst i
Februar 1854 lykkedes det Perry, rigtignok forst
efter lange Underhandlinger, at opnaae Afslutningen
af den forste Traktat med Japan. Dette gik for
sig i Jokohama, en ubetydelig Landsby i Nær
heden af Staden Kanagava, der ligger omtrent
midtveis mellem det fornævnte Uraga og Hoved
staden Jeddo. Traktaten, som ratificeredes i Fe
bruar 1855, benævnes derfor ogsaa KanagavaTraktaten. Dens vigtigste Bestemmelser vare: at
Skibe fra de Forenede Stater skulde i Simoda, en
Havn paa Nipons Sydkyst omtrent 40 Miil fra
Jeddo, og i Hakodadi, paa Sydkysten af Jesso,
have Ret til gjennem japanske Myndigheder at
forsyne sig med Brænde, Kul, Vand og Proviant;
at skibbrudne nordamerikanske Undersaatter over
alt i Japan skulde mode god Modtagelse og Be
handling samt føres enten til Simoda eller Hakodadi for der at udleveres, Alt for den japanske
Regjerings Regning; at Borgere fra de Forenede
Stater skulde være berettigede til at besøge de
nævnte Havne og disses Opland i en Omkreds af
een dansk Miil, samt til gjennem de stedlige
Myndigheder at drive en vis begrændset Handel
med Japanesere; og endelig, at de Forenede Sta
ters Regjering skulde være berettiget til at holde
en Repræsentant i Landet, som i Egenskab af
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Konsul skulde have sit Sæde i Simoda. Der
føiedes hertil nogle Artikler, som indeholdt det
fornødne Havne- og Handels-Regulativ.
Kanagava-Traktaten indrømmede saaledes hver
ken Ret til direkte Handel med japanske Undersaatter eller til at tage Ophold i Landet, og at
Japaneserne i sidste Henseende end ikke vare til
sinds at gjøre nogen Undtagelse, beviser den Om
stændighed, at en endnu i Aaret 1855 til Simoda
ankommen nordamerikansk Familie , som havde
foresat sig i nogen Tid at nyde Godt af Japans
sunde Klima, strax atter maatte forføie sig bort.
Men der var gjort et betydningsfuldt Skridt fremad
paa den Vei, der har ført til hine Rettigheders
Erhvervelse. Traktaten betegnede et Omslag i den
japanske Regjerings Udelukkelses-Politik; den var,
efter de japanske Underhandleres egne Yttringer,
et Forsøg, som de for Tiden ikke troede at burde
give større Udstrækning, fordi de folte sig altfor
meget som Folk, der, efter længe at have været
indelukkede i et mørkt Rum, pludselig ere bievne
forte ud i stærk Solbelysning for at undersøge flint
Billedskjærer-Arbeide.
Allerede forinden de Forenede Staters Kon
sul, Hr. Harris, i August 1856 var ankommen til
Simoda, havde Englænderne, ansporede af deres
Rivalers Held, gjennem Chefen for den britiske
Sømagt i de asiatiske Farvande, Admiral Stirling,
opnaaet de samme Fordele i Japan, som Nord
amerikanerne, idet der dog, istedetfor til Simoda,

Simoda- Overeenskonisten.
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var indrømmet dem Adgang til Nagasaki paa Kiusus
Vestkyst. Adgangen til Hakodadi, der tilstededes
paa lige Fod med de Sidstnævnte, skaffede dem,
under den endnu dengang ikke tilendebragte Krig
med Rusland, adskillige Fordele.
Konsul Harris hvilede imidlertid ikke, for
inden lian for sine Landsmænd ogsaa havde er
hvervet Ret til at besøge det for Samkvemmet
med Kina saa heldig beliggende Nagasaki. I den
Overeenskomst, lian derom i Juny 1857 i Simoda
afsluttede med den japanske Regjerings Befuld
mægtigede, opnaaedes desuden folgende yderligere
Fordele: Nordamerikanske Borgere skulde frem
tidig kunne bosætte sig i Simoda og Hakodadi;
deres medbringende Monter skulde i Japan være
lovligt Betalingsmiddel i Forhold til sammes Ge
halt efter japansk Maalestok, dog med Fradrag af
6 pCt. for Ommøntningsomkostninger*); nord
amerikanske af Japanesere anholdte Lovovertrædere
skulde udleveres til og dommes af deres egen
Øvrighed paa Stedet, Konsulen eller den lioistkommanderende Søofficeer; endelig tillodes der
Konsulen for sin Hausstand Ret til ved egne Folk
direkte lios japanske Undersaatter at forsyne sig
med alle Fornødenheds-Gjensiande og til at bereise
Simodas Omegn i en Omkreds af 5 danske Miil.
*) Handelen maatte, som det vil erindres, dengang kun drives
ved Hjælp af japanske Myndigheder, og disse udgave ikke
fremmede Mønter, men indsmeltede og oiniiiontede dem til
japanske Penge.
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Denne sidste Omstændighed gav Anledning til
lange Udflugter i det smukke Land, som fristede til
endnu længere, og den utrættelige Harris fandt efter
ikke ret lang Tids Forløb et Paaskud til, med de ja
panske Myndigheders Samtykke, at gjæste Hoved
staden Jeddo, Sædet for Taikunen, Japans øverste
verdslige Herre. Han ankom hertil tidlig paa Foraaret i 1858 i Selskab med en hollandsk RegjeringsAgent, og Begge benyttede den søgte Leilighed
til at træde i umiddelbar Konference med Taikunens Regjering saa godt, at de endnu i Marts
s. A. med denne kom overeens om et udfør
ligt Grundlag for virkelige Handels- og Ven
skabs-Traktater mellem Japart ag deres resp. Regjeringer; det aftaltes endog, at dertil svarende
formelige Traktater, 4 a 6 l ger senere, skulde ud
stedes og underskrives af de kontraherende Parter.
Hermed gik det dog ikke saa hurtigt; Japaneserne
vidste at trække Sagen )ud
*
indtil Englændernes
samtidige Krigstog i Kina var endt og havde beviist de fremmede Vaabens Overlegenhed. Men
neppe havde den nordamerikanske Orlogsdamper
Powhatan bragt Efterretning om, at Keiseren af
Kina ved Freden til Tientsin i July 1858 havde
indrømmet alle til h&m stillede Fordringer, for
inden Taikunen erklærede sig villig til at fuldbyrde
*) Det ansees dog for mere end et blot Paaskud til For
haling, naar det heed sig, at Sagen skulde forelægges en
Forsamling af Daimioer og derefter for Mikadoen; dette skal
virkelig være skeet, men hvad de have erklæret, vides ikke.
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Traktaterne paa det overeenskomne Grundlag uden
nogensomhelst Ændring. Endnu den 29de s. M.
gave hans Befuldmægtige ombord i Powhatan deres
Underskrifter paa Traktaten med de Forenede Stater.
Isen var saaledes brudt og det gik nu Slag i Slag.
Med Holland enedes man definitivt den 18de i den
følgende Maaned. Fra Kina vare imidlertid Lord El
gin og Baron Gros ankomne, og den Forste slut
tede allerede den 26de næstefter paa Storbritaniens
Vegne en tilsvarende Traktat med Japan, medens
den Sidste paa Frankrigs Vegne naaede Maalet
den 9de October s. A. Ogsaa Rusland erholdt
endnu forinden Udløbet af 1858 de samme Rettig
heder, som de fornævnte Magter. I 1860 kom
den portugisisk-japanske Traktat istand; i det fol
gende Aar afsluttedes Traktat med Preussen paa egne
og den tydske Toldforenings Vegne og endelig i
1863 med Schweiz, hvis forste Underhandler var
en Agent for Union horlogére i Genf og livis Re
præsentant ankom paa et til Øiemedet i Kina
fragtet Handelsskib.
Alle disse Traktater hvile paa det mellem
Konsul Harris og Taikunens Regjering, som an
ført, i Marts 1858 vedtagne Grundlag og indeholde
24 Artikler, foruden Toldtarifer og Handelsregle
menter, hvis Hovedindhold i det Følgende omtales.

IL
Efterat den engelsk-japanske Traktat af 26de
August 1858 var kommen istand, erholdt Stor-
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britaniens Repræsentanter og Handlende, som en
naturlig Følge af deres fædrelands Stilling og Ind
flydelse paa Asiens Fastland, snart Overvægten
blandt de Fremmede i Japan. Men forinden vi
betragte den Udvikling, som denne Forandring har
medført, vil det være nødvendigt at lære de om
fattende Udvidelser at kjende, som i og efter
nævnte Aar bleve de Fremmedes traktatlige For
hold tildeel.
Hiin Traktat bestemmer i clet Væsentlige Fol
gende: Havnene Hakodadi, Kanagava og Nagasaki
aabnes for fri Handel — uden Mellemkomst af
japanske Myndigheder — den 1ste July 1859;
fremdeles aabnes Neégata paa Nipons Vestkyst
den 1ste Jan. 1860 og endelig Hiogo paa Nipons
Sydkyst ved det japanske Middelhav — inland
.sea — den 1ste Jan. 1863. Britiske Undersaatter
kunne nedsætte sig paa disse Handelspladse og i
dette Øiemed arvefæste Jord, kjøbe eller opføre
Bygninger, dog hverken Blokhuse eller noget Slags
Fæstningsværker; Japanesere tor ikke ved Grave,
Volde eller paa anden Maade afspærre eller isolere
de Fremmedes Eiendomme. Efter 1ste Jan. 1862
skulle de endvidere have Adgang til Hovedstaden
Jeddo og eet Aar senere til Staden Osaka, belig
gende i Havnen Hiogos Opland, men kunne ikke
tage fast Bopæl i disse Stæcler undtagen i sær
skilte efter nærmere Overeenskomst dertil udvalgte
By distrikter. Britiske Undersaatter kunne bereise
Havnenes Opland i en Omkreds af 5 danske Miil
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med nogle faa Undtagelser. De britiske Konsuler
skulle have udelukkende Jurisdiktions-Myndighed
i alle Sager mellem britiske Undersaatter i Japan
og fælleds med japanske Myndigheder i Sager
mellem Briter og Japanesere. Det tør ikke for
bydes Japanesere at tage Tjeneste hos Briter, og
disse skulle frit kunne udøve deres Religion i egne
Kirker. Engelske Monter skulle af Japanesere
tages i Betaling for deres virkelige Værdi i For
hold til japanske uden Fradrag af Ommøntningsomkostninger. Al Slags Mønt, alene med Und
tagelse af japanske Kobberpenge, skal frit kunne
udfores. Den britiske Orlogsmarine kan holde
Oplag af Fornødenheds-Gjenstande til eget Brug
i Kanagava, Hakodadi og Nagasaki; den betaler
ingen Told, men tor ikke sælge deraf til Forbrug
i Japan. Skibbrudne Briter skulle overalt i Japan
modtages og hjælpes paa bedste Maade samt tores
til nærmeste aabne Havn, for der at udleveres,
Alt paa den japanske Regjerings Bekostning. Ja
panske Lodse maae ikke nægte deres Tjeneste mod
Betaling efter Overeenskomst.
Ind- og Udklareringer, samt overhovedet al Handel mellem Briter
og Japanesere, skal foregaae i Henhold til sær
skilte Tarifer og Reglementer. Opstaaer Meningsforskjel mellem det japanske Toldvæsen og en
britisk Handlende om Værdien af en toldpligtig
Gjenstand, livad enten denne skal ind- eller ud
fores, er Toldvæsenet berettiget til at fastsætte
Værdien paa egen Haand, men i saa Fald tillige
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forpligtet til mod kontant Betaling at overtage
samme for den saaledes ansatte Priis, om den
Handlende skulde ønske det. Britiske fortoldede
Varer maae ikke underkastes nogensomhelst Af
gift eller Hindring for Forsendelsen i det Indre af
Landet. Gjenudførsel af fortoldede Varer er til
ladt og den erlagte Told tilbagebetales. Britiske
Konsuler skulle kunne ansættes overalt i de aabne
Havne og en britisk Gesandt kan tage Ophold i
Jeddo; den Sidste kan bereise alle Dele af Landet.
Enhver yderligere Rettighed eller Fordeel, som i
Japan af Taikunens Regjering indrommes nogen
anden Nation, tilfalder uden videre ogsaa den
britiske.
Toldtarifen er af en eiendommelig simpel og
klar Natur. Indforsels-Gjenstandene ere deelte i
fire Klasser og deraf omfatter
1ste Klasse, der er toldfri, Guld og Solv, montet
eller umontet, Gangklæder, andre person
lige Brugsgjenstande samt Bøger og Huusholdningssager, der ikke ere bestemte til
Forhandling i Landet;
2den Klasse, der betaler en Værditold af 5 pCt.,
Skibsudrustnings- og Skibsbygningsgjenstande, Hvalfangerredskaber, salte Provi
sioner, Brød og Brodstoffer, levende Dyr,
Kul, Huusbygnings-Tømmer, Riis, afskallet
eller i Skaller, Dampmaskindele , Zink,
Bly, Tin, Silke, Bomuld, Uldgarn og uldne
Toier;
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3die Klasse, der svarer 35 pCt. af Værdien,
flydende spiritueuse Varer af alle Slags;
4de Klasse, der svarer 20 pCt., alle andre
Varer, som enten ikke kunne henføres til
de forannævnte Klasser eller ikke ere for
budte.
Til Varer, der ikke maa indføres, horer Opium og
Krigsmunition; hvad der af Opium forefindes i noget
Skib mere end 3 Kattis, omtrent 4 danske Pund,
er underkastet Konfiskation og en Mulkt af 15
Dollars er bestemt for hver Katti, der forsøges
indsmuglet. Munition maa ikkun sælges til selve
den japanske Regjering.
Udførselstolden andrager 5 pCt. af de ud
førende Gjenstandes Værdi; alene Guld og Sølv i
møntet Tilstand og Kobber i Barrer samt Alt,
hvad der udfores for under en Reise til et andet
Land at tjene til Forbrug, er toldfrit. Riis og
andet Korn, høstet i Japan, kan kun udføres i
sidstnævnte Øiemed og af fremmed kunne alene
saadanne Ladninger gjenudføres, hvis Losning ikke
har været paabegyndt. Af Kobber tør alene det
udføres, som afkjøbes Regjeringen ved dens perio
diske offentlige Auktioner.
Istedetfor Læste- eller Havne-Penge erlægges
til det japanske Toldvæsen 15 Dollars ved et Skibs
Indklarering og 7 Dollars ved dets Udklarering,
foruden
Dollars for hver Ladnings- og Los
nings -Tilladelse, hvert Sundhedspas eller hvilketsomhelst andet Skriftstykke, som ønskes udstedt
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af Toldvæsenet. Alle øvrige Havne- og ToldbodReglementer stemme i alt Væsentligt med de fra
Kina bekjendte.
I alle disse for samtlige Traktat-Magter fæl
leds Bestemmelser ere indtil den allernyeste Tid
ikkun folgende Forandringer med alle Parters Sam
tykke foretagne:
Fra de Fremmedes Side er der indrømmet, at
Havnene Hiogo og Neégata — eller istedetfor denne
sidste, der ikke synes at blive betragtet som hen
sigtsmæssig, en anden med lignende Beliggenhed —
først skulle aabnes for Handelen i Aaret 1868.
Fra japansk Side er der indrømmet folgende
Lettelser med Hensyn til Indførselstolden: Til 1ste
Klasse, som er toldfri, skulle henregnes adskillige
Artikler, der benyttes ved Behandlingen og Pak
ningen af japansk Thee, saasom Bly i Plader, Sigter,
Maattevæv, Rottinger, Malervarer, Gibs, Indigo og
Tørrepander; til 2den Klasse (Værditold af 5 pCt.)
skulle regnes, foruden de tidligere anførte Varer, alle
Slags Maskiner og Maskindele, Apothekervarer,
Jern i Klumper, Stænger eller Plader, Jerntraad,
Tin i Plader, hvidt raffineret Sukker, Stue- og
Lommeuhre, Uhrkjæder, Viin og Glasvarer; og fra
4de Klasse (Værditold af 20 pCt.) undtages: Forarbeidet Guld og Sølv, Haandspeile, Parfumerier,
Sæbe, Tegninger, Boger, Vaaben og Isenkram,
hvilke Artikler kun skulle betale 6 pCt. af Vær
dien i Told.
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Endvidere er der fra japansk Side indrømmet
ikke alene fri Gjennemfart ad Shimonisaki-Strædet
)
*
til det japanske Middelhav, hvorved Sejladsen til
Jeddo-Bugten for Skibe, som komme fra Kina,
meget betydelig er lettet, men ogsaa Ret til over
alt i bemeldte Stræde at forsyne fremmede Skibe
med Vand, Kul, Mundforraad og Tømmer.
Det er ikke uden Interesse at lægge Mærke
til, hvorledes Nordamerikanere og Englændere, livis
egne Regjeringer i deres egne Lande benytte Told
systemer, der ere himmelvidt forskjellige fra det
japanske, have Fortjenesten af det sidstes saa na
turlige og hensigtsmæssige Ordning; man beskatter
Ind- og Udforselen i Japan paa en i det Hele
lemfældig og ligelig Maade og gjor kun saadanne
Undtagelser, som ansees nødvendige for Statens
Sikkerhed og Undersaatternes Helbred og Morali
tet. Denne Ordning stemmer i Principet med den
lignende kinesiske ligesom ogsaa med subsidiaire
Frihandelsfordringer, der selvfølgelig maae gaae ud
paa Tilvejebringelsen af Omsætningsforhold og Vilkaar, nærmende sig mere eller mindre dem, der
vilde fremkomme, dersom aldeles ingen Toldbeskat
ning — den principale Fordring — fandt Sted. Det
tør med Foie antages, at det umaadelige Opsving,
som Handelen i Kina og Japan allerede har taget
og som endnu er i Stigning trods en stor Mængde
Hindringer og Vanskeligheder, der hidrøre fra an*) Mellem Sydvesthjørnet af Nipon og Nordkysten af Kiusu.
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dre Forhold, staaer i nogen Aarsagsforbindelse med
den Maade, hvorpaa Toldbeskatningen er ordnet i
begge Lande. Det Folgende vil vise, hvilken Ud
vikling Japans Handel med Udlandet allerede har
modtaget, samt berøre Møntforlioldene m. m.

III.
Den nordligste af de tre for Tiden aabne japan
ske Havnestæder
),
*
Hakodadi paa Jessos Sydside,
forsyner vel Nabolandet Kina med en Deel Tøm
mer og Havprodukter, og dens Befolkning, der kan
anslaaes til omtrent 10,000 Mennesker, bygger en
Mængde mindre Fartoier, samt viser sig som drif
tige Mellemhandlere i Trafiken med Nipon, hvor
fra der til Jesso fores Riis, Hirse, Hvede, Olie,
Grønsager og andre Fødemidler, men Pladsens
Betydning for den fremmede Handel er saagodtsom indskrænket til Hvalfangerskibenes Interesser;
disse have her Oplag og forsyne sig herfra med
hvad de trænge til under deres Farter i det
nordlige stille Ocean. Byen er smukt beliggende

*) Simoda blev for nogle Aar siden ødelagt ved et Jordskjælv, der
tillige forstyrrede Havnen; Byens Beliggenhed ved Indgangen
til en folkerig, veldyrket Dal, med en fredelig, af Qmtrent
7000 Mennesker bestaaende, Befolkning, der drev udstrakt
Kysthandel overalt i Japan og desuden ved gode Landeveie
stod i Forbindelse med det Indre, gjorde den særdeles skik
ket til en Handelsplads for Fremmede; den blev i Aaret
1860 erklæret for lukket og Nordamerikanernes derværende
Etablissementer flyttedes til Jokohaiua.

Kanagava. — Nagasaki.
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ved Havnens Østside opad Bakker, hvis Rygge
ere bedækkede med Skov; Havnen er sikker, rum
melig og dyb.
Det er følgelig ikkun Kanagava (Jokohama)
og Nagasaki, som kræve vor Opmærksomhed ved
Betragtningen af Japans udenrigske Handelsforhold.
Disse Stæders Beliggenhed er allerede antydet.
Kanagava skilles kun ved en Aa fra den lille
Landsby Jokohama; men da Ankerpladsen udfor
denne sidste har flere Fortrin fremfor den, der findes
udfor Staden, gik man fra de Fremmedes Side
gjerne ind paa Japanesernes Ønske om at hen
lægge Toldboden , Konsulaterne , Pakhusene og
dermed saagodtsom hele det fremmede Røre til
det lille Jokohama, hvor saaledes de Fremmedes
Kanagava rask udvikler sig. Nagasakis gode og
rummelige Havn valgtes allerede i Midten af det
17de Aarhundrede — paa hvilken Tid saagodtsom
alle dengang i Japan værende Fremmede ombragtes
eller udjoges — til Anløbssted for de faa Kinesere og
Hollændere, som beholdt Tilladelse til at handle paa
Japan. Den lille 0 Decino, udfor den lavest beliggende
Deel af Byen og med Udsigt over hele Havnen, var
indtil Gjenoprettelsen af Samkvemmet med Japan i
vor Tid det eneste Punkt i Riget, der af hine
Fremmede turde betrædes. Byen er regelmæssig
bygget, har brolagte Gader og omtrent 100,000
japanske Indbyggere, hvoraf Nogle tale og skrive
Hollandsk, medens Mange kunne gjøre sig forstaaelige i dette Sprog paa en mere eller mindre
2
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tydelig Maade. Terrasseformede, skovklædte Bakker
omgive Staden, der strækker sig opad disse og
afgiver et smukt Skue i den fordetmeste klare
friske Luft, som gjor Opholdet i Japan saa til
trækkende for Europæere. De fremmede Etab
lissementer ligge fornemmelig paa Byens Vestside
mellem Havnebredden og Bakkeskraaningerne; der
forefindes blandt dem en af hollandske Ingenieurer
anlagt Tørdok, hvor endog større Skibe kunne
istandsættes, ligesom ogsaa et Maskinværksted,
saa at selv Dampskibe i flere Tilfælde ikke ere
udelukkede fra Hjælp ved Udbedring af Maskiner.
De indfødte Arbeidsfolk skildres som lærvillige
og flinke.
Der gives for Japans Vedkommende ingen
officielle Ind- og Udforselslister, fordi Landet hidtil
har undgaaet at paadrage sig Gjæld til frem
mede Magter og altsaa ikke har behøvet at stille
Sø - Toldstederne under Fremmedes Medbesty
relse, saaledes som i Kina, hvor slig Gjæld afgjøres ved aarlige Afdrag med en Qvotadeel
af de indkommende Toldbeløb. Da imidlertid 1 orbindelsen med Udlandet endnu saagodtsom ude
lukkende gaaer over Kina, især over dette Lands
Hovedplads, Shanghai, der staaer i livlig Damp
skibsforbindelse med Nagasaki og Kanagava, vil
man i Beskaffenheden og Værdien af de til Shanghai
kommende japanske Ladninger have paalidelige
Veiledninger ved Bedømmelsen af Udførselen, der
spiller en Indførselen langt overveiende Rolle. Efter
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officielle kinesiske Oplysninger ankom i Aaret 1863
fra Japan til Shanghai:
6318 Pikuls*) Silke, hvis
13 Millioner
Fod Planker
33500 Stkr. Bjælker
56000 Stolper

Værdi angaves til 7^ Mill. Rd. R. M.
1
z . . . .
—
7(
)

33400 Pikuls**) Thee
109600 - spiselige Søplanter ...
4900 Trepang
350 Ginsengrod
1624 Tin
5700 Tørfisk
2000 - Kobber og Kobbermønt f)
1580 Champignoner
1080 Vox
1400 Liim
4500 Tons Steenkul .
..................

2590 Pikuls Tobak
12600 Stkr.
Steenfliser
21700 Tons Trækul
2450 Pikuls Papir
1290
- Bomuld...........................
790
- Muslingskaller til Ruder
756
- Muslinger og a. Skaldyr
710
- Leer- øg Steentøi ...
4200
- Stangjern
680
- Kamfer
4900
5200

- Riis (udsmuglet) ....
- Maatter

—

940,000

—

373,000—
—224,000
163,000—
90,000—
174,000
—75,000
75,000—
—72,000
gi q q q

53,000
51,000

50,000
50,000
z
40,000
—
37,000
—
33,000
—
32,000
31,000
31 ø q q
—
30,000
27 q q q

Desuden bragtes Silke- og Bomuldstøier, Græslæn ed, Dukker og andet Legetøi, Hjortetakker,
*) c. 765000 danske 7T.
**) Ovfer 4 Millioner danske
t) Den sidste udsmuglet.

.
2*
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lakerede Sager, Bly, Lakritsrod, Apothekervarer,
Olie, Frugtskaller, Peber, Porcellain, tørrede Reier
og Krabber, Salpeter, Haifiskefinner, saltede og
tørrede Grønsager, samt flere andre Artikler, hver
især dog kun for et Belob, som ligger mellem
5000 og 15000 Rigsdaler R. M. Den bekjendte
Udførsel fra Japan i bemeldte Aar androg 20 */2
Million Rigsdaler, nemlig: lö1/^ Million for Varer
til Shanghai, 1/3 Million til andre Havne i Kina,
navnlig Tientsin og Kanton, og 2/.3 Million for
Silke, der som Transitgods fortes til Shanghai og
derfra omladedes -direkte til europæiske og ameri
kanske Markeder, hvorhen ogsaa den anførte Silkeog Thee-Udforsel finder sin Vei, Theen dog først
efterat være bleven underkastet en ny Bearbeidelse,
hvilken Industri Japaneserne langtfra forstaae saa
godt som Kineserne.
Handelen paa Kina drives, saavidt muligt ved
fremmede Skibe, af Japanesere og Kinesere for de
Artiklers Vedkommende, der henlioldsviis ere Gjenstand for Frembringelse og Forbrug i Kina og Japan,
hvorimod den egentlige fremmede Handel i Japan —
Udførselen af Thee og Silke samt Indførselen af
europæiske Varer — gaaer gjennem de store i
Kina og andetsteds i Asien virksomme fremmede,
navnlig engelske, Huse ved Hjælp af Agenter eller
Kommissionairer i Nagasaki og Kanagava.
Neppe en Trediedeel af det anforte UdførselsBeløb dækkes ved Indførsel af fremmede Varer, bestaaende for Tiden navnlig i europæiske uldne og
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bomuldne Stoffer, Kvinkallie, Sukker, Metaller, Apothekervarer, Farvestoffer og andre asiatiske Varer,
hvoriblandt ogsaa Riis, og en betydelig Indførsel af
Penge samt ædelt Metal i Barrer finder derfor Sted
til Dækning af Underskuddet. Det er kun mod
stræbende og ialtfald alene som Forskud, hvad
Thee- og Silke - Leverancerne angaaer, at Japaneserne bekvemme sig til at tage udenlandske
Varer i større Partier. Herved foranlediges en
Kreditgiven, der er ukjendt i Kina og en af Aarsagerne til den større Risiko, Handelen lober i
Japan fremfor i hiint Land; mere end een Gang
liave allerede de japanske Myndigheder paa frem
mede Konsulers Opfordring offentlig maattet ad
vare japanske Handlende mod Indgaaelse paa Kon
trakter, som disse ikke kunde eller vilde holde.
Man har i Japan saavel Jern- og Kobber
som Guld- og Sølvpenge; de almindeligste ere:
af Jern: den lille Mon eller Zheni, hvoraf fire
gaae paa den større Shi-mon-zheni;
af Kobber: den lille Shi-mon-zheni, af Værdi
som den ligebenævnte af Jern og som den
kinesiske Tsien, altsaa omtrent ’/5 Skilling
dansk R. M.; den udsmugles hyppig til
Kina og der gaaer deraf 24 paa den større
Kobbermønt Tenpo eller Tuhiaku;
af Sølv: den lille Is-chi-bu, der svarer til 4
Tenpo’s og hvoraf der gaaer 2 paa 1
Ni shin og 4 paa 1 Icliibu; denne sidste
større Sølvmont, der udgjør 1/4 af den
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endnu større Riu, er meget almindelig og
omtrent y3 mexikansk Dollar eller neppe
4
dansk R. M. værd.
af Guld: den bekjendte Koban, som af Japaneserne i Handelens første Tider udgaves
til en Sølvværdi af 1 Riu eller 4 Ichibu.
Da det af de Fremmede hurtig udfandtes,
at dens Sølvværdi i den øvrige Verden om
trent var 3 Gange liøiere, opkjobtes den af
dem med Begjærlighed til stedse stigende
Priser; men dens deraf følgende hurtige
Forsvinden af Omsætningen vakte snart den
japanske Regjerings Opmærksomhed og det
fororclnedes, at Kobanerne skulde skaffes
tilbage. Dette opnaaedes ogsaa for Største
delen, deels ved ligefrem at træde i Kon
kurrence med de fremmede Opkjøbere og
byde høiere Priser end de, deels ved
til saadanne at tage dem i Betaling ved
Toldstederne. Denne gamle Koban steeg
derved efterhaanden til en Værdi af 14
Ichibu og Japaneserne vare da visse paa
at beholde den. De have nu udmøntet en
ny Koban, der har en Værdi af ikke over
4 Ichibuer, saaledes som oprindelig paatænkt.
Japans Regjering. vedbliver skinsygt at vaage
over de hjemlige Mønters Bevarelse for Landets
Beboere og anvender i dette Øiemed et meget
simpelt men kostbart Middel, idet den har for
beholdt sig efter eget Tykke til enhver Tid. at
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bestemme Ichibuens Kurs paa Toldstederne og
nøie paaseer, at denne aldrig bliver under Pari.
Følgen deraf er, at Ichibuen i Handel og Vandel
gjælder indtil mellem 2 Shilling Sterling og 1/2
mexikansk Dollar og at der ved Indkjøb hos og
Salg til Japanesere maa benyttes et temmelig vidt
Spillerum ved Beregningen af den Penge-Værdi,
som i ethvert Tilfælde skal ydes eller modtages.
Der gives i Japan ogsaa Papirspenge, udstedte af
Regjeringen, og Monter, bestaaende af én Blan
ding af Guld og Sølv. Det er en Selvfølge, at
Forholdet mellem alle disse Betalingsmidler og de
mexikanske Dollars, der af de Fremmede indføres,
er af en i hoi Grad foranderlig Beskaffenhed og
at Regjeringens Toldbodkurs i saa Henseende er
en vigtig Factor.
Forøvrigt beroer Samfærdslen mellem Frem
mede og Japanesere paa folgende almindelige Be
stemmelser, trufne af de Forstes Konsuler for at
forebygge Rivninger og Forstyrrelser:
Til Oprettelse af Logis- Trakteur- eller andre
offentlige Huse behover enhver Fremmed sin Kon
suls Samtykke. Nyankommende, der agte at for
blive i Japan skulle, senest 10de Dagen efter at
være komne iland, melde sig lios deres Konsul
og skulde Nogen i sin Tjeneste eller i sit Følge
skab liave en Undersaat af en ikke til Japan i
Traktat-Forhold staaende Magt, maa lian skriftlig
erklære sig ansvarlig for en Saadans Opførsel.
Brugen af lldvaaben i Nærheden af Boliger, be-

-
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færdede Pladse og Gader eller i Havnene er al
deles forbudt.
Doclsfald skulle strax, tilligemed
Omstændighederne ved samme, anmeldes for den
Afdødes Konsul. Det er forbudt at ove nogen
somhelst voldelig Adfærd mod nogen Japaneser,
naar det ikke som Nødværge-Middel er aldeles
uundgaaeligt; derimod staaer det enhver Fremmed,
der forurettes eller forulempes af en Japaneser,
frit for at anholde eller lade denne anholde og
mod Qvittering aflevere ham paa den japanske
Toldbod, hvorefter Sagen strax skal anmeldes for
Konsulen. Enhver, der vil færdes i Omegnen af
en Havn, skal forinden i sit Konsulat noie lade
sig de Grændser og Regler betegne, som i saa
Henseende paa hvert Sted især ere foreskrevne.
Modstand mod japanske Øvrighedspersoner, Over
trædelser af Landets Love eller Fornærmelser mod
dets Skikke ere Handlinger, hvorfor Konsulen kan
drage enhver vedkommende Fremmed til Ansvar.
Ind- og Udladning af Varer kan ikke finde Sted
udenfor visse bestemte Havnegrændser, hvorom
Enhver forud maa skaffe sig Oplysning hos Kon
sulen. Indkommende Skibe skulle vise National
flag indtil Papirerne ere modtagne i Konsulatet.
Iland maa intet Flag lieises uden en Konsuls
Vidende og Villie, og ombord kun saadanne Flag,
der tilhore en til Japan i Traktat-Forhold staaende
Nation. Blandt de til Konsulen afgivende Skibs
papirer bor findes en noiagtig Ladnings Fortegnelse
— Manifest — og en Liste over ombordværende
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Passagerer eller Personer, der ikke ere i Skibets
Tjeneste. Udlændinge, der tilhøre en Nation, der
ikke staaer i Traktat-Forhold til den japanske,
kunne ikke landsættes uden særlig Tilladelse for
enhver Enkelt. Udgaaende Skibsførere skulle for
deres-Konsul fremvise en noiagtig Fortegnelse over
den indtagne Ladning og en Liste over eventuel
medreisende Personer, der ikke ere i Skibets Tje
neste; tillige skal et Klarerings-Certificat fra den
japanske Toldbod forevises, hvilket paa Forlangende
meddeles, naar alle Afgifter ere betalte og ved
kommende Skibsforer ellers Intet har Jadet sig
komme til Last paa egne eller Mandskabs Vegne.
Steen og Ballast maa ikke udkastes i nogen Havn.
Skibe med mere end 200 Pd. Krudt eller andre
brændbare Materialier ombord skulle søge og be
holde de dem anviste Ankerpladse. Matroser tor
ikke tilbringe Natten iland; for deres Opforse] om
Dagen under Landlov er vedkommende Skibsforer
ansvarlig; Desertioner fra et Skib skulle uophol
delig anmeldes for dets Konsul, og uden dennes Sam
tykke tør ingen i noget Skibs Tjeneste ankommen
Person efterlades i Japan ved Skibets Afreise.
Af det Anførte turde det for Enhver, der har
gjort sig bekjendt med Handels- og Samkvems-For
holdene i Nabolandet Kina, saaledes som de nu
bestaae*), være bleven klart, at disse i Japan ere af
en derfra forskjellig Natur. Trods den absolutistiske
*) See Traktaten med Kina og Udenrigsministeriets iaar ud
komne Beretning om kinesiske Handelsforhold i 1864.
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Regjeringsform er Kina et væsenlig demokratisk
Land, medens Feudalisme og Religions-Fanatisme
blomstrer i Japan; kan Kineseren sammenlignes med
Nutidens Engelskmand, vil Japaneseren kunne stilles
ved Siden af Middelalderens Franskmand. Til disse
politiske og sociale Grundforskjelligheder komme
andre, der betinges af Beliggenhed, Klima og Sæd
vaner, og det er derfor naturligt, at de Fremmedes
Forhold til og i Japan har udviklet og fremdeles
vil udvikle sig paa en i flere Henseender noget
anden Maade end i Kina. I det Følgende vil dette
Forhold nærmere blive belyst.

IV.
Da Nordamerikanere og Europæere traadte i
internationale Forhold til Japan, vare de, ligesom
i sin Tid i Kina, nødsagede til at betinge sig Juris
diktionsmyndighed over deres Egne; det gik ikke
an at udsætte disse for Følgerne af den japanske,
saalidt som af den kinesiske, Retspleie. I politisk
Henseende vilde desuden, om man gjorde det, et
vigtigt Formaal: paa muligste Maade at styrke og
opretholde de bestaaende Regjeringer i begge Lande,
altfor hyppig blive udsat for Fare, da begrundede
Klager over indfødte Embeclsmænds Vilkaarlighed
og L retfærdighed idelig vilde fremkomme og nødvendiggjøre Forholdsregler, der meget hurtig kunde
føre til de i Forveien svage Regjeringers fuldstæn
dige Undergang og derved til de traktatlige Rettig-
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heders Kuldkastelse overhovedet. Det »imperium
in imperio«, som ved liiin Myndighed er indrømmet
de Fremmede, foraarsager imidlertid dem selv et
ikke ringe, tilmed kostbart, Besvær og er, ligeoverfor indfodte Myndigheder, en stedse flydende
Kilde til Misstemning paa begge Sider og deraf
opstaaende Rivninger; det maa derfor befrygtes, at
de fremmedes Retspleie i Kina og Japan med
Tiden alligevel vil blive en medvirkende Aarsag til
Omvæltninger i begge Lande.
De japanske Samfunds- og Regjerings-Tilstande
ere desuden, som antydet, i endnu høiere Grad
end de kineske, vanskelige at bringe i Samklang
med europæiske internationale Fordringer og An
skuelser om, hvad der er rigtigt og passende. De
siden Samfærdselens Aabning henrundn^ faa Aar,
have derfor ogsaa været rige paa blodige Optrin
og Sammenstød, de sidste dog ikke som i Kina
med selve Regjeringen, men med nogle af den for
nægtede Lokalinteresser. Japaneseren er i Besid
delse af mange gode Egenskaber, men tillige liden
skabelig, hævngjerrig og, ialtfald ligeoverfor Frem
mede, aldeles upaalidelig i sin Tale; saameget
desto større Forsigtighed og Klogskab i Om
gangen med ham skulde altsaa iagttages; et
engelsk Reglement af 19de November 1861 an
tyder imidlertid, at den britiske Repræsen
tant i Japan tidlig fandt Anledning til at be
klage Mangelen derpaa hos britiske Undersaatter.
Dette Reglement, som ogsaa er tiltraadt af de
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andre Traktatmagter i Japan, er for betegnende
for Tilstanden og for vigtigt for Landets Besøgere
til her at kunne forbigaaes; det er deelt i 10 Af
snit og bestemmer: 1) at Ingen maa ride eller
kjøre saa stærkt paa nogen offentlig Gade eller Vei,
at derved kan afstedkommes Fare for Andres Liv
eller Lemmer; paa Gaderne i Stæderne og Lands
byerne maa overhovedet kun rides og kjores i
Skridt; 2) at Enhver, hvad enten ridende, kjorende
eller gaaende, skal, naar han moder Indfødte paa
sin Vei, holde sig paa dennes venstre Side; onsker
han, naar han er bagved dem, at komme forbi,
skal han dertil benytte Veiens høire Side; dog tør
det kun skee, naar aldeles ingen Udsigt til Sam
menstød er tænkelig; 3) at al Skydning paa
nogetsomhelst Sted eller til hvilkensomhelst Tid
er forbudt, medmindre Tilladelse er indhentet baade
fra den japanske Øvrighed og den vedkommende
fremmede Konsul; 4) at Ingen maa udøve Jagt
i nogen Havns Omegn uden sin Konsuls skriftlige
Samtykke; 5) at Ingen maa betræde nogen privat
Eiendom uden Eierens Indbydelse eller Tilladelse,
eller nogen offentlig Anstalt uden vedkommende
japanske Øvrigheds Samtykke; 6) at Ingen af
nogensomhelst Grund tør med Magt modsætte sig
nogen japansk Embedsmand eller Øvrighedsbetjent;
7) at Enhver, som forseer sig og af den Grund
anholdes af en japansk Betjent, kun ved til denne
at levere sin af Konsulen stemplede Adresse er
berettiget til at undgaae Fængsling fra japansk
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Side; 8) at Ingen, under forresten tilladte Ud
flugter, maa tage Ophold i Stæder eller Lands
byer, eller overhovedet tilbringe Natten paa noget
andet Sted end i eller ved de fremmede Etablisse
menter, medmindre han har erhvervet særlig Til
ladelse dertil; 9) at der for Overtrædelser af de foregaaende Regler af Konsulen kan idømmes Boder
indtil 200 Dollars eller en Maaneds Arrest; 10) at
ingen i en Fremmeds Tjeneste staaencle Kineser
tør befindes ridende i Japan undtagen i sin Husbonds
Følgeskab, naar denne gjør længere Reiser, og da
ikke i Stæder eller Landsbyer, som han kun tør
passere tilfods; i Overtrædelsesfald er Husbonden
underkastet en Mulkt af 200 Dollars eller tilsvarende
Fængselsstraf.
Mellem Regjeringens geistlige og verdslige Over
hoveder — Mikadoen i Kioto og Taikunen i
Jeddo — hersker fra tidligere Tid en Spaltning,
der siden de Fremmedes traktatmæssige Tilstedelse synes betydeligt at være udvidet. Enhver
af de nævnte Regjerings-Magter stotter sig til flere
eller færre Daimioer, store arvelige Lehnsbesiddere
af Fyrsteæt, som staae i Spidsen for de respek
tive Provindsregjeringer, ere omgivne af en talrig
Hob bevæbnede Vasaller og udøve deres Myndig
hed paa en mere eller mindre vilkaarlig og selv
stændig Maade. Endskjøndt det, som tidligere
berørt, antages, at ialtfald de forste af de med
Taikunen i 1858 afsluttede Traktater, den ameri
kanske og den hollandske, forelagdes en For-
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samling af Daimioer, saa have dog nogle af
disse, der høre til det de Fremmede modarbeidende geistlige Parti, aabenlyst modsat sig
Traktaternes Gjennemførelse , og paastaaet, at
Mikadoens Sympathi var paa deres Side; saaledes
blandt andre Fyrsten af Nogato, der ifjor saa
grundig blev tugtet af en forenet engelsk-franskhollandsk Eskadre, fordi han forhindrede fremmede
fra kinesiske Farvande kommende Skibe i at pas
sere Shimonisaki Strædet og altsaa i at naae
Jeddobugten ad den korteste Vei.
Vel synes
Taikunen og hans Venner ikke at ledes af de æd
leste Bevæggrunde, thi baade Kanagava-Traktaten,
hvori disse Mænd betingede sig en vis Deelagtighed i Handelen, og Røret, saaledes som det efter
1858 har udviklet sig, indeholde Beviser paa, at
de selv søge Handelsvinding, undertiden endog for
byde al Førsel af japanske Frembringelser til de
aabne Havne indtil egne Forraad ere solgte, men de
paastaae, at Mikadoen underhaanden har givet sit
Samtykke ti] Traktaterne, og Taikunen fordrer
i ethvert Fald Agtelse for disse og sin egen Magt
fuldkommenhed.
Dette fik den samme Fyrste
af Nogato at føle; han havde, samtidig med
sin Modstand mod de Fremmede, foretaget en
Demonstration mod Mikadoen i Kioto, som
det hedder sig, for at tiltvinge sig en aaben og
formelig Fordømmelse af Traktaterne fra dennes
Side, og Taikunen tog deraf Anledning til, efter
Fyrstens hurtige Nederlag ved de fremmede Strids-
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kræfter, at dekretere hans og alle hans Tilhængeres
Udryddelse som Høiforrædere. Der haves et andet
mærkeligt Beviis paa, at Mikadoen ialtfald ikke
offentlig har erklæret sig mod Traktaterne; det
findes i en Forestilling, som 7 geistlige Raader i
1863 henvendte til Mikadoen og som her med
deles, fordi den kaster et Lys over de Følelser,
hvoraf de Fremmedes Modstandere i Japan besjæles;
den lyder efter den engelske Oversættelse som følger:
»1 vort hellige Land foregaaer der en stor
Forandring med Hensyn til Udlændinge. Vi have
allerede to Gange skriftlig henvendt os til Mi
kadoen angaaende denne Sag i Haab om, at han vilde
tage den i Overveielse, men uden at modtage
hans Svar; vi ville ikke hvile, førend et saadant
er udstedt og skrive derfor nu igjen. Ligesiden
den første Mikado’s Tid indtil nu har vort Land
været i en blomstrende og mægtig Stilling; det
nu stedfindende Venskab med Udlændinge er en
Skam og Fornærmelse mod hans Minde. Denne
Mangel paa Ærefrygt for Mikadoens guddomme
lige Natur er en sørgelig Ulykke. Til evig Spot
og Skade for Landet er man bange for de Frem
mede, taaler deres Vilkaarligheder og raa Væsen
og giver derved maaskee Anledning til at de bringe os
under Aaget. Disse Fremmede have hoilio- Uret i
at behandle et i s aa mange Tider for helligt
anseet Land som et Fiskerleie.
Der er stor
Skyld paa Taikunens Side. Rigtignok er det bleven
sagt, at Taikunen angaaende Traktaterne har raad-
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ført sig med Mikadoen, men vi kunne paa ingen
Maade troe saadant. Det er ikke sandsynligt, at Taikunens Sendebudde i dette Anliggende have vovet at
nærme sig Mikadoen; de have sikkerlig meget
mere ikkun foregivet, at Mikadoen gav sit Sam
tykke, og Taikunen har da ved falske Forestillinger
forskaffet sig Daimioernes Bistand ved Traktaternes
Afslutning. Vi ere aldeles ubekjendte med, at
Mikadoen nogensinde har givet Bemyndigelse
dertil og ere meget bedrøvede over den Under
fundighed, der saaledes er kommet for Dagen.
Taikunen er derfor Aarsag i Landets Forstyr
relse. Udlændingen, saalænge han er her i Landet,
taler hoit og lydeligt om Handelens gjensidige
Velsignelse, men hjemme tænker lian kun paa sin
smudsige Fortjeneste; vægre vi os ved at efter
komme alle hans Fordringer, truer han med Sol
dater og Orlogsskibe; det er hans Plan at gjøre
sig hele Riget underdanigt og lian betjener sig af alle
mulige Rænker, for at naae dette Maal. Tillade vi
de Fremmede at nedsætte sig og forblive iblandt
os, ville de først ved smukke Taleaaaader søge at
vinde Folkets Hjerter; saasnart de derefter have
lært Landet at kjende, ville de overalt paa de
bekvemmeste Punkter bygge Fæstninger, og tilsidst forlange Umuligheder af os; naar da Krigen
udbryder, hvorledes skulle vi forsvare os? Men
selv om de ikke bekrige os, er vor Stilling
uforandret; de ville stedse fordre mere og mere,
optræde som vore Herrer og vi ville i Virkelig-
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heden blive deres Slaver. Hvilken Sorg for Alle,
der have seet Lyset i vort elskede Land! Lad
dog dem af Daimioernes Mænd, som beklæde høie
Poster, sige deres Mening om Sagen og angive et
sikkert Tilflugtsted for Mikadoen, naar Ulykken
o^ervælder os; den vil iøvrigt forst ramme dem,
fra den Høieste ti] den Laveste, der have be
gunstiget Traktaternes Afslutning. Men fremfor
Alt er det nødvendigt, at Mikadoens Svar til
Taikunen bliver bekjendt.
Vi skrive dette til
Landets Bedste med Frygt og Underkastelse.«
Hvorledes nu end Sagens sande Sammenhæng
er: om Mikadoens formelige Samtykke er fornø
dent eller ikke; om det miderliaanden er givet eller
ikke; om Mikadoen har Grunde eller ikke til offentlig
hverken at sige Ja eller Nei til Traktaterne — saa er
saameget vist, at de store europæiske Vestmagter
i fuldkommen ere enige om at betragte Taikunens
Regjering i Jeddo for den eneste ligeoverfor dem
ansvarlige Myndiglied i Landet, og, naar fornødent,
at holde sig til den i alle Spørgsmaal betræffende
Traktaternes Gjennemførelse. Den allerede sted
fundne Udvikling af Handelen i Japan er Borgen
for, at denne Enighed vil vedvare og bære
)
*
Frugter.
Taikunen synes ogsaa fuldkommen villig
til at modtage Konsekventserne af denne Stilling;
der er ingen virkelig Grund forhaanden til at
*) I sidstnævnte Henseende er selvfølgelig den betydelige
Stridsmagt, som især England underholder i Japan og som
har et fast Støttepunkt i Hongkong, af særlig Betydning.
3
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ansee ham for mindre venlig sindet mod de
Fremmede end i 1858, da han gik ind paa
Jeddotraktaterne *
); men hans Tilhængere havde
jo i de forudgangne 5 Aar, som Mellemmænd i
det daværende Handelssamkvem, haft Leilighed til
at tilvende sig Fordele, og det tor ikke undre, at
de under de sidenefter indtraadte nye Forhold
søge at sikkre sig andre lignende. De Handels
forstyrrelser og Standsninger i Tilførslerne, der,
som antydet, endnu forekomme selv i Kanagava, altsaa saa at sige under Taikunens Øine, ere
i Regelen Følger af denne Spekulationsaand, skjondt
der vel ogsaa undertiden kan være en Nødvendig
hed tilstede for Eftergivenhed mod det geistlige
Parties Stræben efter at afbryde Samkvemmet.
At Taikunen dog efterhaanden vil vænne sig til
én paa engang mod Indlandet bestemt og mod Ud
landet forsonlig Politik kan, efter Forholdenes
Natur, ikke betvivk^s; derimod turde det være et
Sporgsmaal, om de Fremmede ville eller kunne
blive staaende ved Traktaterne, saaledes som disse
nu engang ere.
Blandt de Fristelser, de i saa
Henseende ere underkastede, er den ikke den rin
geste, som folger af det store Misforhold mellem
Landets aarlige Indførsel og Udforsel af Varer.
Det derved betingede besværende Behov for ædle
Metaller fra England i Forbindelse med Fordelene
*) De stedfundne Anskaffelser af Dampskibe og Andet fra Ud
landet til Krigsbehov ere aabenbar kun beregnede paa
hjemlige Modstandere,
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ved Opium-Dyrkning i Engelsk-Ostindien og det op
muntrende Exempel fra Kina, ere Omstændigheder,
der begunstige Indsmuglinger af Opium; saadanne
finde allerede nu Sted og ville, dersom de tage
Overhaand, med Lethed gjore Artiklen til en For
nødenheds - Gjenstand for Befolkningen, der for
modentlig i denne Henseende deler Smag med
Fastlands - Stamfællerne.
1 saa Fald ville Eng
lænderne ikke længe lade vente paa sig med Forslag
om at tilstede Opiumhandelen, saaledes som det
efter lignende Antecedentier skete i Kina, og slige
Forslag fra en Magt, som Storbritanien, til en
Regering som Japans, pleie at kunne sættes i
Klasse med ueftergivelige Fordringer. Det hedder
sig med Bestemthed — at sige mellem fkke-Englændere —, at Taikunens Regjering er opmærk
som paa denne Fare og at den soger at styrke
sig deels ved særlig at knytte sig til Frankrig og
),
*
Nordamerika
deels ved at slutte Traktater med
de Nationer, der endnu maatte attraae det og hvis
Interesser i Opiumssporgsmaalet ikke falde sam
men med Storbritaniens. Til disse horer uimod
sigeligt den danske. Da vor Regjering hidtil ikke
har ladet nogen Leilighed til Afslutning af nye
Handelstraktater uforsøgt og den dansk-kinesiske
Traktat, der fra flere Sider med Rette er Gjen*) Den har haft Gesandtskaber begge Steder og forbereder nye.
Modsætningen i dette Punkt til den kinesiske Regjering,
der ikke indlader sig paa Sendelser til Udlandet, er be
tegnende.
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stand for Opmærksomhed, saaledes som i Indled
ningen bemærket ikke kan faae sin fulde Betydning
for os, forinden vi tillige have en dansk-japansk,
tor det antages, at de fornødne Skridt til dennes
Opnaaelse ikke ret længe ville lade vente paa sig.
Da nu tillige Sagen hverken synes at være for
bunden med Vanskeligheder eller med store Be
kostninger, naar den behandles paa den jevne
Maade, som de hjemlige og japanske Forhold i
lige hoi Grad paabyde, og vore Handelsskibe saa
ledes maaskee om forholds vii s kort Tid ville
kunne færdes i japanske Farvande folger endnu
til Slutning — efter »China Pilot« — en kort
Veiledning i Beseilingen af de derværende aabne
Havne.

Keiserdommet Japan bestaaer af de større
Øer Jesso, Nipon, Sikok og Kiusu, foruden det
Halve af Øen Sagallien eller Karafto i Norden, og
en Mængde mindre Øer, navnlig i Syden. Sagal
lien er ved Laperouse-Strædet skilt fra Jesso, og
denne ved Tsugar-Strædet fra Nipon, den største
og vigtigste i hele Gruppen med en Længde fra
Nordost til Sydvest af henimod 200 danske Mile
og en Bredde, vexlencle mellem 12 og 40 Mile.
Sydvesthjørnet af Nipon danner, i Forening med de
Syd for samme beliggende Øer Sikok og Kiusu,
det indre Farvand eller japanske Middelhav, Surro
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Noda kaldet, hvor der vel findes en Deel Øer, men
som uden Vanskelighed kan beseiles selv af de
største Skibe. Fra Vest fører Shimonisaki-Strædet,
mellem Nipon og Kiusu, fra Syd Fiki-Strædet,
mellem Kiusu og Sikok, og fra Øst Kino-Strædet,
mellem Sikok og Nipon, ind i Surro Noda. VanDiemens Strædet skiller Kiusus Sydkyst fra det
sydlige japanske Arkipelag.
Alle japanske Kyster frembyde brudte Linier
og takkede Omrids; Øerne ere bjergfulde og mange
Toppe rage meget høit frem. Fuziyamas Tinde
paa Nipons Sydostside hæver sig henved 12400
Fod over Havets Overflade, er den høieste af dem
alle og afgiver et fortrinligt Landkjendingsmærke
for Skibe, som nærme sig Jeddo-Bugten.
Paa Nipons Østkyster ere nordlige Vinde
fremherskende i Maanederne fra Oktober til April
og sydlige i Aarets øvrige Tider; stik østlige og
vestlige Vinde hore til Sjeldenhederne, især de
første; Stormene komme i Regelen fra nordost- og
sydøstlige Hjørner, ledsagede af tyk Luft og Regn.
Paa Vestkysterne spores ingen lignende Regel
mæssighed; sydlige Vinde med smukt Veir ere
hyppige hele Aar et rundt og tykke Taager alminde
ligere i Maanederne Mai og Juni, end i andre.
Hovedretningen af Strømmen i Farvandene omkring
de japanske Øer er betinget af den storé fra det
stille Oceans Æqvatorial - Strom kommende Hav
strøm, som ved Formosas Sydspids deles i to Grene,
hvoraf den ene, den vestlige fører op i Kina- og
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Japan-Søen, medens den anden, den østlige, under
Navn af Kurosiri eller Japanstrømmen gaaer mod
Nordost, udenom Miako-, Luchu- og Japan-Øerne
og med en ligeindtil Tsugar-Strædet stadig stigende
Hurtighed. Denne Stromarms Indvirkning spores
paa alle japanske Øers sydlige og ostlige Kyster,
alene med de Indskrænkninger og Forandringer, som
stedlige Forhold betinge; dens Bredde er ved
Formosa ikke meget over 100 Kvartmile, men
efterhaanden udvider den sig, allerede nordenfor
Luchu-Øerne indtil over 400 Kvartmile; dens
Vande ere adskillige Grader varmere end det om
givende Oceans, hvilken Forskjel i Varmegraden især
træder stærkt og pludseligt frem paa alle Strøm
mens Nordvest-Kanter. Overalt i Strømmen findes
Steder, hvor Vandet viser sig ligesaa oprort som
i Brændinger, paa Rev eller Grunde, hvad der
alene hidrører fra Hvirvler og Uregelmæssigheder
i Vandløbet, frembragte ved Tverstrømme, Øer
eller endog blot store Forskjelligheder i Havets
Dybde.
Strømmen lober med en gjeimemsnitlig
Hurtighed af 38 ä 40 Kvartmile i Døgnet; under
tiden kan det dog hænde, at den i flere Dage har
maattet kæmpe med stærke nordøstlige Storme og
dens Hurtighed kan da ved indtrædende For
andringer i Vindretningen voxe til 80 Kvartmile
i Døgnet.
Staden Kanagava med Landsbyen Jokohama
ligger, som allerede berort, paa Jeddo-Bugtens
vestlige Side; den i Forbindelse med Hav-
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Bugten staaende Deel af samme kaldes UragaKanalen og er et temmelig snevert Farvand.
Naar man, kommende sydfra, styrer ind i Bugten
holder man sig vestenfor den 0-Række, som
fra Syd strækker sig mod Nord midt i dens Aabning, og Indlødet til Uraga-Kanalen vil da, udfor
den nordligste af dem, Ohio, kunne søges i N.
0. V4 N. og omtrent 25 Kvartmiles Afstand; det
maa ikke forvexles med Karatshu-Fjorden, der,
5 Kvartmile vestligere, ligeledes skjærer sig ind i
Landet og fra hvis nordøstlige Pynt et temmelig
langt Rev strækker sig ud i Bugten. Idet man
nærmer sig Uraga-Kanalen sees Kap Sagamis
Saddeltop i Nord, Plymouth-Klipperne paa Ka
nalens Vestpynt og et sortagtigt Høiland paa dets
Østside. Plymouth-Klipperne passeres i i/2 Kvartmiils østlig Afstand for at undgaae IngresolGrunden, hvorpaa ikkun findes 6 Fod Vand og
som er den eneste skjulte Fare i Kanalen. Fra
bemeldte Klipper indtil Kap Kamisaki er Far
vandet reent og Ankerbunden god. Fra Kami
saki skyder et kort Rev ud i sydlig Retning og
Strømmen lober med stor Styrke omkring det,
men Nord for samme er Kysten fri og Vandet
dybt. Afstanden mellem Kap Kamisaki og Joko
hama Fjorden er 14 Kvartmile i Retning af N.
N. V.; man styrer i N. til V. i/2 V. henimod den
sidstnævnte Fjords skovbedækkede hoitbeliggende
Nordside, indtil den saakaldte Traktat - Pynt, et
guulagtigt Høiland paa Nordsiden af den nærlig-
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gencle Misissipi-Fjord, er klaret og man har faaet
samme i S. V. til S.; derefter styres i N. V. tilN.
overimod Staden Kanagava indtil Ankeret kan falde
paa 5’/2 i 6 Favne Vand udfor Jokohama. Man vil
da være østenfor Mandarin-Bakken, der hæver
sig steilt i Veiret, omtrent 1 Kvartmiil norden
for Traktat-Pynten.
I Jokohama Fjorden findes
en Grund, der fra dens Nordside strækker sig
1 a 2 Qvartmile ud i Vandet og fra MandarinBakken strækker sig en anden af lidt kortere
Længde ud i nordlig Retning. Vandet i Fjorden
stiger og falder til og efter Kl. 6; Forskjellen
mellem Hoi- og Lavvande er omtrent 6 Fod;
Strømmen derimod føles i meget ringe Grad.
Staden Nagasaki med sin Havn findes i
Enden af Nagasaki-Fjorden, der i nordøstlig Ret
ning skjærer sig ind i en Halvø paa Kiusus yderste
Vestkyst; denne Fjords sydligste Arm ender i en
Pynt der slutter sig til en Forbjergkjæde, hvis
hoieste tvedeelte Spids kaldes Kap Nomo, i Fra
stand fremstillende sig som en 0, men i en Af
stand af 6 a 7 Qvartmile let kjendelig paa nogle
omkring liggende Klippeholme.
Kommer man
vesterfra og har passeret nordenom Miak-Øerne i
en Afstand af mellem 3 og 6 Kvartmile, vil en
Seilads af 62 Kvartmile i Retning af N. O. til O.
bringe Mithusu - Klipperne og det 3 Kvartmile
nordvestlig for dem beliggende Kap Nomo i Sigte.
Saasnart disse i S. 0. til 0. ere komne over Et
med hinanden, styres mod Ivo-Øens ligeledes
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synlige Nordvesthjørne i en god ]/2 Kvartmiils
nordvestlig Afstand fra tvende Rev, der altid be
mærkes, da de netop ere bedækkede ved lloivande. I Nærheden af Ivo - Øen findes ingen
skjulte Farer; naar Øen er passeret styres 0. 3/4
S. mod et Lob, som fører til Nagasakis Ydrerhed
midt imellem Papenberg-Øen og Hungry-Klippen,
der ligger nordenfor Hirasu-Klippen, hvilken ligesom
hiin ved Høivande viser sig lige i Overfladen.
Har man derefter faaet Løbet godt aabent foran
sig, styres N. O. ind i det, hvorpaa man holder
sig til sammes vestlige Side, med den hollandske
Konsularflagstang i O. N. O. indtil O. til S., for
at undgaae Decino Grundene, der fra Lobets ostlige
Side strækker sig ud deri og indsnævrer Farvandet
indtil 2 Trediedele af dets øvrige Grændser. An
kerpladsen kan nu søges midt i Lobet enten oven
for disse Grunde med den nævnte Flagstang i
0. 2/3 S. eller nedenfor samme med denne i
0. N. O. Nagasakis Havn har 3 forskjellige Ankerpladse: den ydre vestenfor og den mellemste
ostenfor Papenberg-Øen, samt den indre ligeforan
Staden. Paa den første Plads findes 22 å 25 Favne
Vand, en god Holdebund, Beskyttelse mod alle
andre end nordvestlige Vinde og ikkun udfor
Kamino-Øen en skjult Fare i Barakuta-Grunden.
Den anden Plads har 17 Favne Vand i Gjennemsnit, noget mere henimod Papenberg og noget
mindre henimod Østsiden; N. N. O. for Papenberg
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findes her den lille meget flade med Krat be
groede 0, Nezunii.
Til den tredie Plads eller
Indrehavnen kommer man gjennem et 2V2 Kvart
mile langt Løb, i Retning af N. 0. l/2 N. og med
en indtil 5 Favne gradeviis aftagende Dybde; den
er ikke over y2 Kvartmiil bred paa noget Sted
og indsnævres efterliaanden til nogle faa Kabel
længder.
Staden Nagasaki ligger paa Havnens
Østside, hvor der findes 6 Favne Vand med en
Ankerbund, bestaaende af fiint Leer. Paa Grund
af Vandets store Dybde og en i Regelen altfor
følelig Sogang, kunne de tvende førstnævnte Ankerpladse ikke anbefales til enhver Tid; derimod
egner den mellemste Deel af Havnen sig bedre
end den indre til Udbedringer afSkibe, da Kysten
omkring den sidste er meget blod og sumpet. Ved
Nagasaki stiger og falder Vandet til og efter Kl. 6
28 M., og Forskjellen mellem Iloi-og Lavvande er
i Gjennemsnit 6 */4 Fod.
Hakodadi’s Havn er det sydøstlige Hjørne
af Hakodadi-Fjorden, hvilken, 5 Kvartmile lang,
skjærer sig ind i Landet fra Nordsiden af Tsugar
Strædet. Den er let tilgængelig og afgiver mange
sikkre og gode Ankerpladse. Fjordarmens Yder
pynter, Hakodadi - Hoved mod Øst og MusselPynt mod Vest, ere 43/4 Kvartmile fjernede fra
hverandre. Det forste er over 1100 Fod høit og
forbundet med Fastlandet ved en Sandisthme;
det rager steilt frem af dybt Vande uden skjulte
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Farer, medens der fra Mussel-Pynten udstrækker
sig nogle Grunde, dog kun af ringe Længde.
Hakodadi-Hovedet passeres i en god Kvartmiils
Afstand for ikke at udsætte sig for Stille ved at
komme for tæt under Land, hvorefter der styres
nordefter mod Komagadaki’s skarpe Bjergspids
indtil Saddelbjergets ostlige Spids, i N. O. til N.,
er vel ude fra den paa Bjergets Side værende
runde Klump; derefter styres nord- og østerefter, saaledes at de nævnte Punkter stedse holdes
godt aabne, indtil Midtpunktet af Sandisthmens
Banker, der kjendes paa deres sorte Toppe, haves
i S. O. til O. 3/4 0., hvorved en Grund klares, som
i Retning af N. N. V. lob er ud fra Byens Nord
ve stpynt og som er 2/3 Kvartmiil lang. Med
Sandbankerne en Streg paa Bagbordsbov staaer
man da indefter indtil bemeldte Nordvestpynt
haves i S. V. '/2 • °g
da være paa en bekvem
Ankerplads med ö’/a a 6 Favne Vand. Befindes
Saddelbjerget, hvad ofte liænder, indhyllet i Skyer
eller Taage, styres, efterat Hakodadi-Hoved i den
anførte Afstand er passeret, N. N. 0. lien indtil
Midten af Sandbankerne haves i S. O. til 0. 3/4 0.,
hvorpaa Reisen sluttes som ovenbemærket. 1 en
kort Afstand fra den omtalte Grunds Yderpunkt
findes en isoleret Grund med 3V2 Favne Vand,
og betegnet ved en hvidmalet Lægtebøie; indenfor
denne Grund er der et smalt Løb med 4V2
Favne Vand, og Skibe af ringe Dybtgaaende
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kunne saaledes passere paa hvilken Side af Bøien,
det onskes; dog gjør man rigtigst i at holde sig
paa dens nordre Side. Vandet stiger og falder
til og efter Kl. 5 og Forskjellen i Vandstanden
er i det Høieste 3 Fod under almindelige Om
stændigheder.

