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Utda·ag m· d. v. sek.-löjlnanten vid flott an 
C. dc Champs', efter återkomsten från en
gelsk örlogstjenst, under d. 16 M.ars 1865 

afgifna rapport. 

( Forts. fr.ån föreg. häfle.) 
Då, så vidt jag har mig bekant, för närvarande knap

past finnes en enda svensk eller norsk handelsfirma uti 
China, som eger en sådan ställning, att ett consulat med 
fördel åt densamma kunde anförtros, så anser jag, derest 
någon svensk såsom cosul med lön ej ditsändes, att perso
ner, tillhörande engelska eller amerikanska firmor, äro att 
föredraga framför tysl\ar såsom consuler, och detta af det 
skäl att vi af dessa sednare hafva att befara största partisk
het ; Yår förnämsta handel är nemligen frakthandeln, men i 
denna är det just också de continentala Europeiska makter
nas fartyg samt af dem förnämligast de tyska, som äro mest 
anYända, ty de engelska och amerikanska segelfartygen 
sysselsätta sig mest med den direkta import- och export
handeln till Europa och Amerika och jemförelsevis högst 
obetydligt med kus!handeln. Den konkurrens vi således haf
va att frukta är den tyska, och troligt är det att en sYensk 
consul, tillhörande en tysk handelsfirma, skulle hafva mer 
intresse af att söka fördelaktiga viikor åt sitt eget lands 
fartyg, än åt svensk-norska .. Deremot, då engelska och 
amerikanska köpmän ega jemförelsevis högst få seglande 
fartyg, sysselsatta med kusthandeln, så kan man ej hafva 
skäl att tro annat, än att de skulle uti sina råd och hand
lingar taga i främsta rummet de svenska intressena i be-
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tral1tande. Blan·J dessa hus ~iro de, som tyckas åtnjuta mesta 
:mscende engelska husen: Janline l\Ialhison &. C:o, Dent &. 
C:o, Gibb Liringstone & C:o och amerikanska husen Russel! 
&. C:o och Augustin Heard &. C:o. 

Alt ~i fven vid valet af agenter för svensk-norska han
delshus ofvannämnde försigtighelsmått bör lagas i betrak
tande behöfves viii knappast lillfiggas. 

Hafva nu några af våra fartyg ej gjort goda afl'ärer 
pä denna kust, så tror jag alt det oftast kan tillskrifvas 
några af följande orsaker: 

'':o att fartygen ya rit för gamla och illa försedda, så 
all de ej med fördel kunnat täfla med andra nationers vid 
betingandct af en högre befraktning och dessutom ofta kan
ske fordrat reparationer, - en sak som på denna kust. i 
anseende till dess dyrhet isynnerhet bör undvikas. 

2:o att fartygen varit. för stora, för att kunna användas 
på Jmsthandeln eller den handel som för svenska fartyg 
trolirren lämpar sirr bäst· tv hvad den större exporten till o o 'l oJ 

Europa eller Amerika belrälfar så bedrifves den af engels-
män, amerikanare och hamburgare, och dessa använda helst 
egna fartyg. 

:3:o att fartygen varit förda af kaptener hvilka ej egt 
tillracklirr kännedom om denna lmsts handelsförhållanden, o 

ty så länge vi ej ega uti China några större handelshus, 
måste vår frakthandel der till en stor del öfverlemnas åt 
kaptenernas eget omdöme; det är derföre af största vigt att 
dessa ega vana och skicklighet vid uppgörandet af frakter 
o. s. v. samt dessutom en noggran kännedom om handels
förhållanden derstädes; att de dessutom böra vara det en
gelska språket mäktiga torde ej behöfva påpekas. - Denna 
kusthandel, uti hvilken våra fartyg böra finna ett vidsträckt 
fält för sin verksamhet, ligger till stor del uti chinesernas 
händer och fördes förut af deras junkar; men dessa sedna
res långsamhet och osäkerhet, jemförd med Europeiska far
tygens, äfvensom den omsliindighetr.n, att de ej kunna assu-

rera sin last, har gjort att chineserna börjat öfvergifva dent 
och nu i stället befrakta Europeiska fartyg af frän 1:50 till 
250 tons dräglighet. Continentala fartygen hafva der den 
fördelen framför engelska och amerikanska, att som de ej 
hafva så stora utgifter i aflönandet och födandet af besätt
ningarne etc., kunna de befral\tas billigare än dessa. Denna 
handel föres nu till en stor del under Hamburgs, Brernens, 
och Preussens flaggor. Huru lätt skulle det ej vara för 
våra små snällseglande Norrlandsbarkar att kunna tälJa med 
dem! Som ofvan sagdt är, böra dessa fartyg vara i fullkom
ligt godt stånd och väl försedda och utrustade i alla afse
enden, ty chineserne hålla på denna omständighet ett särde
les vaksamt öga, och de befrakta ej gerna något fartyg, der 
de ej kunna få sin last fördelaktigt assurerad och på sam
ma gång hafva förhoppning om snabba resor. Dessa far
tyg böra ej draga för mycket vatten så att de ulan svårig
het kunna gå uppför floderna. 

De laster dessa fartyg mest taga ii ro: från de norra 
hamnarne: ärter, bönor och andra grönsaker, frukter, korn 
medirinalier, talg, hudar och tobak ; från Hongkong och de 
södra hamnarne: reexporter, bestående mest af manufaktur
varor samt ris, socker, the, bomull, indigo, äfvensom från 
Singapoor; tropiska produkter från Malacca, Borneo och Ja
va. En vidsträckt handel eger rum emellan Singapoor och 
de särskilda Chinesiska hamnarne. Då Singapoor eger en 
koloni af emellan 70 och 80,000 Chineser, hvilka förnäm
ligast bidragit till att göra det till hvad det nu är uti kom
mercielt hänseende, så är det tydligt att största delen af dess 
handel med China ligger uti chinesiska l{öpmäns händer. 
Blott ännu för några år sedan använde dessa vid skeppning 
nästan uteslutande sina egna junkar; men då dylika fartyg 
endast kunde göra en resa fram och tillbaka på året, nem
ligen ner till Singapoor med N.O. monsomlen och upp till 
China med S. V, finner man lätt hvarför företräde b !if vit 
g ifvet åt de Europeiska fartygen. Ett annat användning:s-



sätt för Europeiska fartyg är transporten af Coolies, för
nämligast från Swatow och Amoy till Singapoor och lla

tavia. 

Uti op:ii-transporten deremot kommer .troligen sällan 
eller .aldrig svenska eller continentala nationers segelfartyg 
att användas. Opii-handeln ligger förnämligast uti händer
na på två engelska och ett amerikanskt hus, och dertill 
användas mest ångbåtar från Calcutla till Honkong oc.h der
ifrån medelst de små kustångbåtarne till Chinas öfriga 

hamnar. 

Hvad exporten af silke beträffar, så är det dermed nära 
på samma förhållande som med opium, med undantag förfartyg, 
som lasta direkte på Europa, men äfven då föredraga köp
männen att använda egna nationers fartyg. Dessutom sän
des ganska mycket silke medelst postångbåtarne till Suez 
och derifrån vidare till Europa. 

Under förlidet år sändes t. o. m. stora qvantiteter bom

ull samma väg. 

Att här nämna med någon grad af säkerhet några frakt
priser vore alldeles omöjligt, enär de äro utsatta för ständiga 
fluktuationer, varierande från Chinas hamnar till London 
från L. 4 t i l l L. ·l O och på k u sten från Dollars 3 till Dollars 
10 per ton. Vexelkursen är också särdeles obestämd; vär
det på dollarn står vanligen högst uti början af Februari, 
då det Chinesiska nyåret inträffar. Enär nemligen vid den
na tid alla skulder skola enligt Chi:nesiska lagen liqvideras, 
gifver sig då ett större penningebehof tillkänna. Det är 
likväl alt förmoda, att det nya myntet i Hongkong, som 
nyligen etablerats, kommer att i någon mån jemna kurs
förhållandet . 

I Januari ,1864 steg Mexikanska dollarns värde i Shang

hai till 5 sh. 3 d. 
Uti orvanstående uppgifter har jag tagit följande me

delkurser: 

8" <J 

L. sterling fi ror &O öre. 
Shanghai Tael 5 1' 50 ,, 
Mexikanska dollarn ~ , , 

Hvad tullen beträffar, så skedde i fordoa lider dermed 
stora missbruk, hvilka, ehuruväl mycket förminskade, deri
genom att ulländningar på flera af de vigtigaste platserne 
åtagit sig tullens skötande, ännu ej äro alldeles borttagna. 
Chinesiska embetsrnannen är särdeles illa lönad, och en 
ovilkorlig följd deraf är oärlighet och en synnerlig motlag
lighet för mutor, h varföre många af de Europeiska köpmän
nen med motvilja sågo Veslmakternas inblandande uti Chi
nas tu llaffärer; men då detta demoraliserande system, om än 
lönande för den oärlige Europeiska handlanden, var i hög
sta grad skadligt för chinesiska regeringen äfvensom för 
alla rättskaffens Europeer, så kan man intet annat än glädja 
sig åt att denna förändring egt rum; derigenom inser chi
nesiska regeringen de stora materiella fördelar den kan 
draga utaf handeln och i följd deraf kommer dess motvilja 
för densammas vidare utveckling säkerligen mer och mer 
aH försvinna. 

Det finnes ännu ett annat missbruk som har ett ganska 
skadligt inilytande på handeln, nemligen en gammal praxis 
att pålägga taxor på dell. infödde köpmannen . Dessa taxor 
gå under namnet "Squeeze". Uti somliga hamnar skall den 
chinesiska handlanden, så snart han af eller till Europeer 
köpt eller sålt någon vara, betala en viss lokalskatt, i all
mänhet godtycklig och ofta särdeles hög. Det är allt skäl 
att förmoda det regeringen ej har någon fördel ar denna 
lokala inkomst och alt den till en stor del stannar uti man
darinernes fickor. Emellertid hafva chineserne en sådan 
fruktan för dessa embelsmän, att de ej töras göra någon 
anmärkning och sällan meddela det åt Europeer; men nu, sedan 
landet erhållit mera lugn·, är det att hoppas att dylika oord
ningar så småningom, förmedelst de utländska ministrames 
och consulers Wlhjclp, komma att förhindras. 



B!aud hinder för handelns ut reckling må slutligen uäm

nas sjöröfveriet, som ehuruväl betydligen förrninskadt, tack 

vare engelska flottans energiska mått och steg, likväl ännu 

-visar spår af sin tillvaro. 

Jl a 11 a u. 

Detta land kommer troligen att inom en icke särdeles 

långt atlägsen framtid, i commerciell och industriell hänse

ende in taga uti Asien den plats som Stor-Brittanien eger 

uti Europa Rikt på metaller och kol, särdeles väl uppod-· 

lad t och på många ställen ytterst fruli tbart, framalstrar det 

de mest omvexlande produkter. En gifmild försyn har vi

dare försedt det med ypperliga hamnar, hvaraf äfven de 

nordligaste alltid äro öppna, samt slutligen med en befolk

ning som utmärker sig för intelligens och arbetsamhet. 1\Ied 

sådana häfstänger skola säkerligen inom få årtionden Japans 

handel och industri svinga sig upp till en punkt, dit nå

gon annan Orientalisk nation kansl\e förut ald rig nått. 

Att omnämna de olika Ilandelstraktater som underteck

JJats under 16:de århundradet mellan Japan och åtsl<illiga 

Europeiska länder, samt de orsaker som afbröto dessa för

drags fortfarande tillämpning, och huru Japaneserne under 

200 år hållit sitt land alldeles stängdt för alla nationer, med 

undantag af de få Holländare, som unJer det de ledo alle

handa slags för-ödmjukelser, tillätos att på gunst och nåd få 

.bosätta sig på den lilla ön Desima, vore att upprepa histo

riska fakta, som ega föga sammanhang med detta lands nu

"arande tillstånd, hvilket åter utgör egentliga ämnet för 

denna rapport. Om man emellertid endast går tio år lill-· 

baka, linner man, som ofvan är sagdt, Iandet stängdt och i 

Htla arseendcn lyckligt, framalstranrlc allt som erfordras 1il! 

111ermis!\ans till och med mest luxuösa be!Jof, oGh lyckes del 

som om dess innevånare egde rätt att ej känna den ringaste 

längtan för någon förändring i detta tillstånd; men det mot

stånd, som den .Japanska regeringen hade rest emot de 

Europeiska mal\ternas inkräktning, var dömdt all så smä

ningom gifva med sig. Då de Europeiska makterna äfven

som Amerika hade till en så viisend tlig grad utvidgat sina 

relationer med China, vändes ögonen till Japan, som fanns 

erbjuda för många och stora fördelar, för att ej alla de 

nationer som voro intresserade uti handeln i dessa farvatten, 

skulle lemna något tillfälle oanviindt eller möda ospard, som 

kunde på ett eller annat säll gifva dem mer eller mindre 

fäste i delta land. 
År 18;)4 lyckades det den amerikanska commenclöreu 

Perry, v;enom det moraliska inflytandet af den största esca

cler, som visat sig i detta lands hamnar, att erhålla ett fördrag, 

hvarigerrom i sjönöd vanmde amerikanska fartyg kunde fn 

anlöpa vissa Japanska hamnar och der erhålla lifsförnöcleu

lwter etc.; äfvensom tillstånd för en consularagent att bostill a 

sig i Simoda (ett litet ställe söder om inloppet till Yecldo 

bay). Detta fördrag följdes sedermera af ett Engelsl\t, Hol

ländskt och Ryskt; men det var ej förr än i Juli 1858, som, 

till följd af den verkan intagandet ::11' fästena Yid Peihotlo

dens mynning utöfvade på .Japanska regeringen, det lycka

des m:r Harris, lord Elgin och baron Gros, sändebud från 

Amerika, England och Frankrike, att fr ån denna motsträf

viga regering erhålla den första egen tliga handelstraktat, 

som sedan nära 3 ärilundraden undertecknats med delta 

land. 
De för handeln vigtigaste artiklar uti dessa fiirdrag 

voro: 
Utdrag af' Art. 2. Diplomatiska agenter cga rältighet 

alt vislas i Yeddo och att resa öfverallt i Japan, och att 

etablera consulater i alla hamnur, öppnade itt han
deln. 



Utdmg af Art. 3. S!äderua och ftamuanre Hakodadi, 
Kanagawa och Nagasaki skola öppnas den ,l Juli 1859. 
Hamnen Neegata eller någon annan hamn på vestkusten af 
ön Nipon, skall öppnas den 1 Januari 1860. Hamnen Hiogo 
skall öppnas den 1 Januari 1863. I föregående hamnar 
ega undersåter af de traktat-undertecknande regenterne alt 
bosätta sig, köpa tomter, köpa eller bygga hus och rnagasi
ner etc. - 1 Januari 1862 skall Yeddo och 1 Januari 
1863 skall Osaca öppnas åt utlädningar, men endast för id
kande af handel. 

Utdr·ag af Art. 10. Allt utländskt mytlt skall gälla i 

Japan ' 'igt för vigt. 
Artiklarne uti dessa fördrag hafva ej' på långt när upp

fyllts; hittills äro endast nammrrne Hakodadi, Kanagawa 
(Yokohama) och Nagasaki öppnade för handeln. Under 
en stor del af året 1863 och en del af 1864 kunde ej nå
gon Europeisk minister residera i Yeddo; utländskt mynt 
tages ej för mots varande vigt i Japanskt mynt. 

Å andra sidan anhöll Japanska regeringen om uppskor 
för öppnandet af hamnarne Neegata-, Hiogo samt städerna 
Yeddo och Osaca, på den grund att folket ej ännu vore be
redt på så stora förändringar.*} 

Japans hufvudprodukter äro: silke, the, bomull, vege
tabiliskt vax, olja, kamfert, limmer, plank, sjögräs, tobak, 
kol; (ris och metaller, som likväl ej ännu få exporteras), 
Uti industrien: porslin, papper, lackerade arbeten och bron·
ser. De artiklar som mest begäras äro: bomulls- och ylle
manufakturvaror, bly, tenn, medicinalier från China, vapen i 
stora qvanliteter, samt ångbåtar, hvaraf de på sednare tiden 
köpt många till särdeles höga priser. 

Sil!ret är i Japan särdeles vackert och uti Yokohama 
har det ständigt derå varit stor förfrågan, till en del fram
kallad utaf svårigheten att på senare åren erhålla en till-

*) l!iogo ocu Osaca öppnades den ·l Januari innH. åP. Red:s amn. 

riicklig q vantiLet från Cftina, der Taepiug-upproret under
grärt silkesproduktionen. Utländs\{a handlande hafva länge 
klagat öfver att Tycoonens regering försöker, att på· allt 
sätt hindra den fria exporten utaf si'lke. Japanska köpmän
nen tvingas att föra allt silke till Yeddo, der de få erlägga 
en särdeles hög exporttuU, innan det får föras till markna
den i Yokohama. Orsaken till att dessa hinder förnämliga :7t 
drabba silket, torde ,·ara att söka deri att, som silkespriset 
är det som mest intresserar de priviltgf.erade klasserna, re
geringen för att försona sig med dem, lagt dessa hinder i 

vägen för stlkesexporten. Emellertid lärer en af följderna 
af affären vid Simonasaki vara upphärvandet af detta olag
liga tvång från regeringens sida, och nn torde både en be
tydligen förö\{ad export, och på samma gång fördelaktigare 
priser, hvilka till följd af ofvannämnde skatter hade drifvits 
alltför högt, vara att förvänta. År 18&3 gällde i medeltal 
silke ar medelqualite omkring 500 dollars per picul ('133~ 

eng. !b.}; förnämsta utskeppningsorten för silke är Yokohama. 
Theet är af ganska god qualite. Första åren va•· det 

med svårigheter förenadt att få theet bered t, för h vilket än
damål thebladen skickades oberedda till China, der de pre
parerades och packades in för Europeiska marknaden; men 
nu finnas flera theberedningsställen uti Japanska fördrags
l~amnarne, och Japanesiskt the kan med fördel täfla med det 
Chinesiska. År 1863 gällde i medeltal the af medelqvalite 
omkring 1 !~ dollars per pi cul. 

Bomull har endast under de 2:ne sista åren visat sig 
vara en vigtig exportartikel för Japan, ty ännu de första 
åren efter undertecknandet af handelstraktaten importerades 
bomull till Japan från China. Då nemligen, till följd af 
amerikanska kriget, priset å denna vara så betydligen steg, 
skyndade Japaneserne sig att i större mängd odla bomull 
och hafva också lyckats att öka produktionen deraf till en 
så hög grad, att det under de tvännc sednustc åren utgjort 
en af ·deras förnämsta exportartil{Iar. 
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Ar 1ö63 exporlerades frau Yu!.uhama 46,697 piculs. 
Ar 1862 exporterades endas 4,6 ·16 piculs. Detta torde 

beYisa att Japaneserne ej iiro okunniga om den utländska 
handelns fördelar. Den Japanes iska bomullen har större efter

frågan iin den chincsiska. 
År •1863 gällde i medelt<.ll bomullen omkring 25 dollars 

per picul; mot slutet af året steg dock priset derå betydligt. 
Vegetabilis!;t vax och olja. Båda dessa artiklar äro 

~Larkt efterfrågade bttde för dcu Europeiska och Chinesiska 
marknaden. Vaxet iir ar mcde!sorl, melian biens vax och 
den vegetabiliska talgen. Vegetabiliskt vax gällde i medeltal 
i Yokohama •18G2 omkring 1 G dollars per pi cul. 

J(amf'ertlrädet finnes i stor mängd uti Japan. l\amfert 
gällde i medeltal år ·181Y~ i Yokoharna omkring 30 dollars 
per picul 

Timmer och plan/r. En ganska stor qvantitet plankor 
exporteras årligen till Shanghai, och vackra skogar finnas i 
landet; men till följd ar de dåliga kommunikationsmedlen, 
äfvensom de små dimensionerna ar deras junkar, har nä
stan intet timmer af ansenl ig tangd iinnu funnit väg till 
Japanska traktatharnnarnc. 

Sjögrds, som för det mesta kommer från den nordliga
ste ön, Yezzo, exporteras i större qvantiteter till China, der 
det begagnas till culinära <indarnål - gäller omkring 3 dol
lars per pi c u l. 

Tobalren är af särdeles god beskali'euhet, till sina egen
skaper liknande den turkiska tol.Jaken - gäller omkring 4 

dollars per picul. 
Hol finnes troligen i stor mängd, isynnerhet i granska

pet af Nagasaki, men är knappast användbart för ång
båtar, troligen till följd deraf att bearbetningen af grufvor 
na är i så måtto felaktig, att kollagret brytes från ytan, 
-- gäller från 8 till 9 dollars per ton i Nagasaki. 

~Ietaller finnas i öfyerflöd ; af guld måtte der finn as 
jcmförelsevis mycl<cl , om man f<1r döma deraf att år 1808 

()J 

var föri1 ~dlandet mell<m guld och silfl'cl: i Jupan som G til! 
·1, då det på verldsmarknaden står i förhållandet af •15 ~ till 
1. Således hade det i Japan knappast 1, af det Yiirde det 
har annorstädes. Det var denna stora sl•illnad som ledde 
till den plundring här ofvan blifvit omuämud. * ) 

Hoppar finnes i ymnighet, af särdeles god beskall'enhet. 
Sanuna förhållande eger rum i afseende på kopparvärdet 
som ofvan nämdt är angående guldet. 1\opparn användes 
af innevånarne på det mest slösaktiga sätt. 

Silfver finnes, men jemförelsevis på långt när ej i sam
ma förhållande som guld och koppar. 

Jern lärer finnas i stora qvantileter på norra delen af 
ön Nipon. Att döma af Japanesiska jernarbeten måtte mal
men vara af utmärkt beskafl'enhet. 

Bly. En stor blygrut:va lärer iinnas prt ön Yezzo. Det
La hindrar lik väl ej att bly tillika med zink, importeras i 
rätt stora qvantiteler, troligen till följd af grufvornas dåliga 
bearbetning. 

· Uti industrigrenarne äro det Japanska porslinet och det 
så kallade äggskals porslinet, äfvensom de lackerade arbetena 
och bronser väl kända fii r sina goda och vackra egenskaper. 

Papper göres utaf barken af ett träd och liknar i seg
het och styrka pergament. Deraf göres en mång d olika slag. 
J)et begagnas i Japan till allehanda ändamål; det er
sätter vårt fönsterglas, våra näs- och handdukar m. m. 
Utom de här ofvan uppräknade exportartiklar drifves också 
en temligen betydlig exporthandel uti träkol, torkad frukt , 
champignoner, ginsengrot etc. för chinesiska marknaden. 

Börjande söder ifrån hafva vi följande hamnar öppnade 
åt den utländska handeln : 

Nagasalii på ön Kiusiu's vestra kust och ifrån 1623 till 
1 &57 den enda plats i Japan der några utländningar (Hol
ländare och Chineser) tillätos att vislas för idlwncle af han-



del, och det under de alldra me-st förödmjukande vilkor, -

egande endast rättighet att lasta 2:ne skepp per år. Na

gasaki eger en ypperlig hamn af emellan 2 och 3 engelska 

mils längd och ~ mils medelbredd, skyddad för alla vind'ar 

och med ett djup varierande frårr ,11 famnar vid dess in

lopp till 3 famnar midt för staden. Klimatet i Nagasaki är, 

jemfördt med det å Chinakusten, helsosamt Den kallaste 

månaden är Januari, då: thermometern håller sig i medeHal 

2 a 3 grader Celsius öfver fryspunkten; den hetaste är 

Augusti, då thermometern ej sällan når + 370 i skuggan. 

Regntiden börjar i Maj och varar ungefärligen 6 veckor; 

Nagasaki har en befolkning af emell<m 70 och 80,000. 

Den eger en mekanisk verkstad vid Akanoora på hamnens 

nordvesfra strand, der mindre reparationer å ångfartygs

machiner etc. kunna verkställas. Dessutom lämpar hamnen 

sig särdeles väl för anläggandel af dockor och skeppsvart 

Åt utländningarne har öfverlåtits, utom Desima der Hollän

dare äro bosatta, en temligen stor sträcka land kallad Oora, 

med en vattenfront af något öfver 1,000 alnar. Allehanda 

lirsförnödenheter kunna anskaffas till t.emligen billiga priser. 

Vattnet är godt. Som ofvan nämdt är finnes kol men ej 

lämpligt för ångbåts-machiner. Under sommaren, om dagen, 

är hamnen uppfriskad af en syd-vestlig sjö-bris, som blåser 

uppför viken och det är för en örlogsbesättnings helsotiii

stånd förmånligt att medelst spring svänga fartyget tvärs 

för vinden: Hamnen besökes nästan årligen af en Typhon 

vanligen under Augusti eller September månader, - den 

blåser vanligen hårdast från sydkanten. 

Nagasakis hufvudsakligaste exportartiklar bestå af the, 

silke, sjögräs, plankor, tobak, vax, kol, kamfert, porslin 

och på de 2 senaste åren bomull i stora qvantiteter. 

Importerna bestå utaf: bomulls- och yllemanufaktur

varor samt tenn och bly, äfvensom vapen och ångbåtar, 

hvaraf under de två mdnaste åren sålts ett stort antal till 

särdeles höga priser. 

År ,1861 uppgick Nagasakis importhande.! till ontkring 

2,450,000 rdr rmt, och dess exporthandel till omkring 

3,555,000 rdr rmt. 
År 1862 uppgick der im,porthandeln till omkring 9,200,000 

rdr rmt inberäknade sålda ångbåtar, och exporthandeln till 

omkring 13,125,000 rdr rmt. 
Dessa tal torde likväl vara under värdet af den verk

liga handel, som drifves på denna plats, ty dessa siffror äro 

hemtade från tullen, och då tullen betalas "ad valorem" så 

förklaras värdet alltid betydligcn under det verkliga. Dess

utom smugglas der rätt mycket, så att jag skulle ej anse 

det öfverdrifvet att till orvanstående si1I"ertal lägga 50 proc. 

för att något så när erhålla det verkliga värdet af all han

del med denna stad under ofvannämnde år. 
Nagasaki besöktes år 1861 af 147 fartyg af 54.,986 

tons, och år 1862 af 212 fartyg af 69,945 tons. 
Deraf voro omkring hälflen engelska, nära en tredjedel 

amerikanska och dernäst holländska. De i Nagasaki bo

satte europeer och amerikanare äro omkring 160 och dess

utom finnes en ganska ansenlig chinesisk coloni. 

Yokohama på ön Nipons sydöstra kust vid Yeddo-viken, 

3 engelska mil från Kanagawa, den ursprungliga fördrags

hamnen. Yokohama föredrogs framför Kanagava utaf hand

lande, derföre att det erbjöd mera heqvämligheter åt sjöfar

ten. Fartygen ankra på redden utanför staden uti 4 till 6 

famnars vatten. Yokohama erbjuder ej som Nagasaki för

drJaktiga lägenheter, för anläggandel af dockor, skeppsvarf 

etc.; men det lärer vara fråga om att anskaffa en flytdocka. 

Klimatet är helsosamt; kallare under vintern än i Nagasaki 

och mindre varmt under sommaren. Jordbäfmngar äro der 

högst vanliga. Den åt Europeer öfverlemnade marken är 

rätt stor; för öfrigt är staden helt obetydlig. De förnämsta 

ex portartiklame äro : silke, the, bomull, vax, olja, tobak, 

sjti_gräs, plank och timmer, porslin, lackerade arbeten, pap

per etc. Importen: ylle- och bomullsmanufilkturvaror, vapen, 



hly, tenn, soeker., mcdieinalier, articles de Paris etc.; ej för
glöm mandes el! stort antal ångbåtar. 

Ar 1860 uppgick importen till omkring 3~ million rdr 
rmt; exporten till omkring 11 ,q million rdr rmt. 

År H~6!: importen till omkring 5,390,000 rdr rmt; 
exporten till omlHing 9,7Rz,OOO rdr rrnt. 

År 1862: importen till 10,300,000 rdr rmt samt dess
utom sålda ångbåtar för 2 millioner; exporten till 25! 
million 

Ar ·186 3 : importen till omkring U. l million, utom 
fartyg, sålda till något ärver 3,000,000; exporten till omkring 
46,'175,000 . 

Dessa tal torde likväl vara långt under det verkliga 
värdet af handeln, till följd af samma orsak, som ofvan nämn
des, angående Nagasaki. 

Till Yokohama ankomma år ·186'i: 74 fartyg af 3 ~1,037 

tons dräglighet. 

År ~1862: 12 ·1 fartyg af 42,595 tons dräglighet. 

År 1186:3: ~110 fartyg af 60,34 'l tons dräglighet. 

Af dessa äro mera än hälften Engelska, nära en fjer
dedel Amerikanska och dernäst komma de Holländska. 

Uti Yok.ohama funnos mot slutet af år 1863 följande 
antal handelsfirmor : Engelska 16, amerikanska 5, preussiska 
!), holländska 4., fransyska 2. Summa 32. 

Antalet der bosatte Europeer och Amerikanare, obe
räknade garniso nen och sjöfolket, uppgick vid ~amma tid 
till omkring tre hundra personer. Lifsförnödenheter af alla 
slag kunna anskaffas, äfvensom kol etc., men till följd deraf, 
att srora eskadrar der uppehållit sig under de sednaste tven
ne åren och att en blandad fransk och engelsk garnison, vari
erande från 3 till 500 man, der är förlagd, hafva priserne 
å lifsförnödenheter betydligen stegrats; särdeles giiller detta 

*' 
om kött, ty lH s:uiant af Japanescrne sjclfva ej förliires, Y:Jr 

redan tillgången derpå temligen begränsad ; likYiil alldeles 
tillräcklig för den ursprungligen fålaliga Europeiska colonien; 
nu deremot lärer stora sYårigheter finnas att uppfylla det så 
betydligen förökade behofvet. 

Ha!wdadi på ön Yezzos södra kust och norra sidan af 
Tsugarsundet, eger en prtil\lig redd 4 .Eugelska mil bred 
och 5 mil lång. Hamn en ligger i sydöstra ändan af bayen 
och fullkomligt skyddad för alla vindar; lwr god ankarbot
ten å 5 famnars vatten. Staclcn har ett gjuteri. Der fin
nes också mindre skeppsvarf, der reparationer å fartyg kun
na verkstallas. Alla slags lifsförnödenheter kunna erhållas. 
Hamnen är mycket besökt af hvalfiskfångare. Staden, som 
år 1854 beräknades hafm en befolkning af endast 6,000 

innevånare, hade år 1862 en befolkning af 45,000. .Euro
peernas och amerikanarnes antal är likväl högst ringa och 
torde ej öfversliga BO. Ön Yezzo lärer vara särdeles rik 
på metaller, men grufvorna arbetas högst obetydligt. Hako
dadis förnämsta exportartiklar bestå af: sjögräs, timmer, po
tatis, tobak, träkol, lmclar, bläckfisk och fiskolja. Koppar 
Iärer finnas i stora qvanliteter och af utmärkt beskaffenhet; 
men det är ett regeringens monopolium och hålles till så 
höga priser, att exporten deraf är alldeles hämmad. Dessa 
exportartiklar gå mest till södra Japan och China; högst 
sällan lastar här något fartyg direkte på Europa eller 
Amerika. 

Importhandeln består af manufakturvaror af olika slag. 
Hakodadis utländs!1.a exporthandel uppgick år •1862 till 

ett värde af omkring 670,000 rdr rmt och år 11863 till ett 
värde af omkring 1,076,000 rdr rmt. 

Importhandeln uppgick: 
År 1862 till ett värde af omkring 46,000 rdr rmt och 

år 1863 till ett värde ar omkring 20,000 rdr rmt. 
Häraf synes att Hakodadis utländska handel är särde

les ringn, lnilket til l en stor del beror deraf att dess .pro-
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dukter icke efterfrågas för den Europeiska marknaden och 
de, som begäras Jör den Chinesiska skrymma så myckc1, 
att när frakten är betald lemna de en högst ringa behåll
ning; härtill kammer att farvattnen omkring Hakodadi, 
hela Tsugar-sundet, äro särdeles farliga, i det att tjocka och 
stormar der äro högst vanliga. 

År 1862 besöktes Hakodadi .af följande antal örlogs
Jartyg: 23 ryska, 1 franskt, ·l holländskt och 1 ameri
kanskt. 

År 1863 besöktes det af följande örlogsmän : 4 O ryska 
och 2 brittiska. 

År 1862 inkomma följande handelsfartyg till Hakodadi: 
~ 4 engelska, 4 ryska, 2 holländska, 17 amerikanska, och 
1 l> amerikanska hvalfiskfångare. Summa 52. 

År ,1863 inkommo följande handelsfartyg till Hokodadi: 
'22 engelska, 1 ~ amerikanska, 2 preussiska, 2 holländska, 1 
fransltt och 1 ryskt. Summa 43. (Antalet hvalfiskfångare 
okändt) 

Det synes häraf som att ryska regeringen tyckes vilja 
göra Hakodadi till ett slags hufvudqvarter för dess eskader 
i dessa farvalten, och deröfver kan man ej förundra sig då 
Hakodadis hamn är öppen hela året om, under det att der
emot ryssames förnämsta hamn i dess Amoor besittning, 
Nikolajewski är stängd af is under 7 månader a f året. 
Rysslands intressen i Japan tyckas vara helt olika de öfriga 
Europeiska nationernas. Dessa hafva förnämligast handelns 
och industriens fria utveckling till mål för sina sträfvanden, 
då detta deremot för Ryssland tyckes vara en bisak; de haf
va icke ens någon konsul i Yokohama och Nagasaki - de 
två förnämsta handelsplatserne, men deremot besöka deras 
örlogsfartyg ofta och under längre tider Japanesiska ham
nar, likaså uppehålla sig flera ryska så kallade vetenskaps
män och naturalister, troligen dermed förenande andra ålig
ganden, under längre perioder i landet, hvilket allt tycks 
antyda att Hysslanrl striifvar efter att förviirfva sig ett poli-
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tiskt inflytande i .Japan, som i en framlid kan blifva för 
detsamma af största vigt. Till uppnående af detta mål bi
draga de officerare och embetsmän, som af ryska regerin
(Jen skickas till Japan särdeles mycket, genom den förmåga 
"' de besitta att tillvinna sig infödingarnes, af alla klasser, sym-
patier: de bemöda sig ej blott att lära deras språk, de an
taga också till en del deras lefnadssätt m. m.; ja, jag skulle 
tro att Ryssland utan att hafva lossat ett enda skott, lyckats 
bland öfriga nationer göra sig mest respekteradt, på samma 
gång som mest älskadt af Japaneserne. 

Ett bevis åtminstone på den aktning det åtnjuter vågar 
jag här anföra genom att återgifva en konversation som 
engelska ministern sir Rutherford Aleock berättar sig hafva 
haft med en af de Japanska ministrarne. 

Samtalet hade afseende på 1854-1856 års krig och 
den Japanska ministern ställde till sir Rutherford Aleock 
följande frågor: 

"England är ju en makt af första rangen?" 
"Ja visst." 
"Franluike likaså?" 
"Ja." 
"Sardinien och Turkiet äro ju bland de största makter 

af andra rangen?" 
"Ja." 
"Då måste Ryssland vara bra mäktigt då två makter af 

första och två af andra rangen hade så svårt att tvinga det 
till fred" var Japanesens anmärkning. 

Skulle Ryssland, till följd af detta inflytande, lyckas att 
i en framtid etablera ett örlogsvare i Hakodadi, eller någon 
annan af Japans hamnar, så skulle det, i händelse af ett 
nytt krig med V estmakterna kunna tillfoga Englands handel 
i dessa farvatten omätliga förluster. - Rysslands Amoor
eskader är ej talrik, men den består af särdeles snabbgåen
de mindre corvetter; således de allra lämpligaste fartyg till 

7 
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kaparefjenst. I händelse af ett sådant krig, är det troligt, 
att Japanska regeringen och nationen funne sig mera sinna
de till, att på direkt eller indirekt sätt bispringa Rysslands 
intressen än V estmakternas; ty ehuruväl Japansiw folket, 
och isynnerhet den del deraf som kommit i beröring med 
utländningar, börjar att inse de stora fördelar, som elen 
Anglo-sachsiska racen genom dess handel och industri spri
der kring sig, så kan det likväl ej annat än hata ett folk 
som genom dess individers öfvermod och brist på grannla
genhet, hopat förolämpning på förolämpning. 

En kort beskrifning öfver de i traktaten nämnda städer 
och hamnar, hvilka om ej redan öppnade, dock troligen 
snart komma att åt utländningar upplåtas för alt i en 
framtid efterföljas af flera, torde kanske när ej sakna in
tresse. 

Söder ifrån räknad t: 
!liogo på sydkuslen af ön Nipon, Osaka's hamn, beläget 

1 l! engelska mil vestvart om sistnämnde stad, har omkring 
20,000 ingevånare och en ypperlig redd, skyddad för alla 
vindar, utom från N O. till syd; men som den är belägen 
vid den så kallade Suwonada eller inländska sjön och det 
ej är mera än omkring 25 engelska mil till motsatta strand, 
torde från denna direktion åtminstone ej någon särdeles svår 
sjö sälta in på redden, hvillmt erbjuder god anluuplats på 
5 till 7 famnars vatten. Allehanda förfriskningar kunna 
erhållas. 

Osaca största handelsstaden i Japan, på södra delen af 
ön Nipon, beläget 5 engelslw mil från Suwonada eller in
ländska sjöns nordöstra kust på en gren af i! oden Sedogawa, 
samt på ett afstånd af 20 engelska mil i sydvestlig riktning 
från J\'Hako eller Kioto, Japans urgamla hufvtldstad och 
lVIikadons residens. Osakas befolkning lärer uppgå till om
kring 1 miilion Floden Sedogawa är segelbar ända upp 
till staden, för fartyg ej dragande mera än 11 fot vallen. 
Utom det att Osaca är Japans förnämsta handelsstad, är det 

ovkså dess förnämsta industriella centrum, och det är allt 
skäl att förmoda, att, så snart denna stad en gång blir öpp
nad för utländska handeln, den kommer att drifva större 
handel än alla de öfriga hamnarne tillsammantagna. 

Yeddo Tycoonens residensstad, beläget vid Yeddo-vikens 
nordvestra ända, sträckande sig med förstäderna en distans 
af 8 engelska mil utefter kusten. Yeddo-viken är så lång
grund, att vid lågt vatten en skeppsbåt ej kan komma sta
den närm are än 1 engelsk mil 5 batterier äro byggda 
på omkring 2 famnars vatten, uti en rad omkring 2~ eng. 
mil från stranden. Man kan ej finna någon an karplats när
mare än 4 a 5 engelska mil från staden, utanför batterierna, 
uti omkring 4 famnars vatten. Der finnes god ankarbotten. 
Yeddos befolkning torde stiga till mellan 2 och 3 millioner. 
Staden har mycken rörelse; men som residens för utländ
ningar har den det stora obehaget alt alirid vara fylld med 
Daimionernas satelliter - den för ullcinduingar farligaste 
klassen i Japan, som också kommer att göra ulländningars 
vistande i Yeddo mindre säkert än på någon annan plats i 
Japan. Yeddos hamn är Yokohama. 

Neegata på veslimsten af ön Nipon, beläget nära myn
ningen af en liten flod, som har ett djup af 4 famnar utan
för stade n, är den förnämsta handelsstaden på denna kust; 
men torde likväl föga lämpa sig för den utländska handeln, 
till följd deraf, att floden bildar en bank utanför dess utlopp 

' som ej tillåter fartyg, dragande mera än 8 fot, ,att inlöpa, 
äfven vid högt vatten. Redden utanför är alldeles öppen 
och ankarbotten dålig. Troligt är det derför, att en annan 
hamn på denna kust kommer att utses, för den utländska 
handeln. Skulle ej någon lämplig sådan finnas, så torde 
den bästa ankarplatsen för fartyg, som hafva laster till eller 
från Neegata, vara under ön Sado, 25 mil vestvart om 
N eeg a ta, och då kunde lasten transporteras i junkar till eller 
från sistnämnde stad. 
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Af rlet förutntimnda synes alt Japan har en stor fram
tid som haudelsstat· och tanl<er man sig att år ·1862 eller , 
3:ne år efter landets öppnande åt den utländska handeln , 
det förklarade värdet på importen och exporten uti de båda 
hamnarne Ynkollarna och Nagasaki, uppgick till nära 60 
millioner rdr rmt, hvilket belopp, af orsak, som förut är an
gifven, i verldighelen torde uppgå till omkring 90 millioner 
samma mynt, och detta trots alla möjliga hinder för varors 
fria tillförsel, svårigheter och förlu ster i emottagand et af ut
ländskt mynt (mexikanska dollars), osäkerhet till lif etc.; så 
måste man medgifva att ett dylikt resultat vida öfYerstiger 
äfven de djerfvaste förhoppningar, och alt om man härvid 
anställer en jemförelse med China, Japanska handeln med 
all sannolikhet kommer att förr uppnå sin fulla utveckling 
}in den Chinesiska. Ja man kan säga att när Japans han
del går i blom har Chinas nyss börjat att skjuta upp, ty så 
långsamt går del, oaktaclt elen till troligen 400 millioner 
uppgående befolkningen, att gifva fart åt den gigantiska ut
veckling hvaraf det "H immelska riket" är mäktigt; hufvud
hindret bes l år onekligen i, all det kolossala territoriet till 
följd af dess läge är jemförelsevis svår-åtkomligt. Japan 
åter, med ett territorium och en befolkning utgörande troli
gen blott en tolftedel af Chinas, går med jättesteg framåt: 
men der tirlila vi ett land bestående af en samling öar för
sedda med ypperliga hamnar och derföre tillgängliga på alla 
kanter för utländsk civilisation Japan besitter således, om 
än värdet af dess handel ännu ej utgör mer äh en liten del 
af alla handelstransaktioner på dessa den yttersta orientens 
kuster, fulit tillräckligt framstående egenskaper för att på 
det högsta intressera alla handels- och sjöfarande stater. 
Dessutom är Japan uti kommercielt hänseende så fästadt vid 
China, att hvarje regering som eger handelsfördrag med 
sistnämnda land, måste om hon vill undvika att se sin han
del (isynnerhet frakthandeln) med China alldeles förfalla, 
bemöda sig om att med det snarasie erhålla handelsrättig-
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beter i Japan. H vad frakthandeln beträfl"ar, ~å är det tyd
ligt, att ju flera hamnar man eger rättighet att anlöpa, dc
sto mera tillfälle finnes det till förljenst. Såsom det nu är, 
skall man med Svensk-Norrska fartyg, som endast kunna 
anlöpa hamnar på chinesiska kusten, tätla med fartyg, hvilka 
hafva rättighet att anlöpa både dessa och de Japanska, 
Inarigenom de förstnämnda fartygen lida en jemförelsevis 
stor förlust. I följd af denna ofördelaktiga ställning och 
det i jemförelse med andra nationer inskränkta fält vi nu 
ega, höras kaptener å våra fartyg, som på egen hand drifva 
fralltfart på chinesiska kusten, ständigt yttra den önskan 
att ett handelsfördrag med Japan måtte med det snaraste 
afslutas: slutet af en lä !lan på så olik a vitkor blifver eljest 
vär flaggas bannlysande från Chinesislw sjdn. Är det åter
igen fråga om befraklning på längre tid utaf chinesiska eller 
andra köpmän, så är det klart att dessa ej betala på långt 
när så mycket per månad eller år för de fa rtyg, som en
dast ega rättighet att anlöpa en del af de hamnar som 
på des' a kuster äro öppnade åt Europeiska handeln. 

Men det är troligen ej så mycket genom sin handel, 
som icke mera genom sin blifvande indnsl.ri, som Japan 
kommer att i en framtid utmärka sig. Med sin rikedorn på 
metaller, kol och skogar, med sina ypperl iga och talrika 
hamnar, samt med en intelligent befollming, ej som den 
chinesiska förblindad utaf en inrotad egenkärlek, utan tvärt
om vettgirig och ifrig att bemäktiga sig och tillämpa alla 
Europeiska uppfinningar i ångmachiner, telegrafer o. s. v. 
kommer troligen snart äfven Japan att känna behofvet a{ 
jernvägar, kanaler, skeppsvarf och dockor, mekaniska verk
städer, ångspinnerier, förbättrade systemer att bearbeta kol
och melallgrufvor med mera: hvilket !if i handeln bör då ej 
uppstå? hvilket ypperligt tillfälle blifver det då ej för unga 
företagsamma ingeniörer, mekanici, skeppsbyggmästare 
o. d. att l"örvärfva sig kapilaler? Nlcn det g~iller att vara 
tillstädes i början, ly länge komma troligen ej Japaneserna 
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att behöfva Europeisk hjclp till fullföljandet af sina industri

ella företao· ty J·nte!lirrens arbetsförmåga, företagsamhet och 
o' o ~, '-' 

}(apitaler fattas dem lika Ii te t, som naturens alster. 
Ett annat sl\äl, för att om traktat skall afslutas, göra 

det så fort som möJ"Ji ut iir att i de hamnar, som framdeles 
" ' ' lwmma att. öppnas, erhålla tomter ifrån första början, isyn-

nerhet i Osaca och Hiogo, ty på dessa båda ställen kommer 

med all sannolikhet värdet å tomter alt stiga alldeles oer

hördt. 
I afseende å afslulandet af en traktat med Japan fin

nes det personer, som tro att det ej låter sig göra med 

mindre än alt ditsända en stor eskader, för att så till sägan

des genom våld tvinga Japanska regeringen dertill; andra 

deremot, som antaga en alldeles motsatt ås igt, och anse alt 

11ågot örlogsfartyg ej alls är nödvändigt; jag skulle tro att 

båda dessa åsigter äro felaktiga; den första derföre, alt der

igenom årlroge man sig en stor kostnad ulan någon nytta. 

JaJJaneserna hafva nem!. på senare åren sett alldeles 

för många örlogsfartyg af olika nationer för att några far

tyg mer eller mindre skulle nn på något ·vis påskynda af

slutanclet af en ny traktat. Den andra är opraktisk, der

före att den sätter sändebudet uti en beroende ställning, dels 

af andra Europeiska nationer och dels, som värre är, af 

Japanska regeringen. 
Jag anser mig härvid böra nämna att det stora dröjs

mål af 1 O månader som föregick afslutanclet af Japanska 

traktat•m med det Schweitziska sändebudet kan till en del 

tillskrifvas den nes totala brist på tillgång af örlogsfartyg, 

hvarigenom han kom i beroende dels af andra Europeiska 

nationer och dels äfven, hvilket ännu mer skadade hans 

sak, af Japanska regeringen sjelf. 
Ofta förelwmma resor som en person med elylikt upp

drag måste företaga fram och tillbaka till Yeddo och de 

öl'riga harnnarne. Dessutom är det alltförväl käncl t h vilken vigt 

som alla öslerliinclslw nationer, och ibland dem Japan tro-
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Jigen mera än någon annan, fästa vid yttre demonstrationer 

och ceremonier o. s. v., och vid sådana tillfällen äro bellof
vet och nyttan af örlogsfartygs närvaro påtagliga. 

I händelse de förenade rikena skulle besluta sig för af

slutandet af en handelstraktat med Japan, vore det väl då 

lämpligast att sända en ångfregatt, åtföljd af en eller helst 

tvänne mindre ångkorvetter, de sednare behöfliga för att vid 

pålcommande behof anlöpa grunda hamnar eller företaga 

lwrtare resor etc. Derigenom finge sändebudet ett vigtigt 

stöd för de diplomatiska förhandlingarne, förenadt med ett 

fullkomligt oberoende af alla samt tillfälle att upprätthålla 
de förenade rikenas flaggors anseende. 

Dessa fart yg skulle dessutom på lämpliga tider kunna 

besöka Chinesiska hamnar, der visa vår flagga, upprätthålla 

våra consulers anseende ocl1 initiera befälet uti der existe

rande handelsförh ållanden m. m. Lägger man nu härtill 

öfningeu i sJömanskap för så väl befäl som besättning, är 

hela den kostnad en sådan exped ition skulle ådraga staten 
väl tillgodogjord. 

I sammanhang med detta får jag päpelw behofvet och 

nyttan af att hafm örlogsfartyg stationerade på atlägsna 

farvatten, för handelns skyddande, i synnerhet i de ofvan

nämnda, h vilka, till följd af sin a/lögsenhet, äro för oss min

dre kända. Att vidare framdraga motiven för ett sådant 

åtgörande, är ej behö/ligt, då de förut, så väl i tal som i 
skrift blifl'it afhandlade. 

(Slut.) 



Anf'ör·ande i Kong!. Öi'logsmanna-Sä1lskapet, 
högtidsdagen den 15 November 1867. *) 

I egenskap af föredragande i sjelle klassen, borde jag 
redogöra för hvad som under årets lopp anmärkningsvärdt 
passerat beträffande "Handel och sjöfart". -· De källor som 
för en såd<tn redogörelse hittills här på platsen finnas att 
tillgå äro emellertid så få och föga gifvande, alt jag af så
dan orsak måste taga sällskapets öfverseende i anspråk om 
hvad jag nu har att anföra ej blir af nog vigt eller intres
se. - I förbigående torde det tillåtas mig att påpeka huru
ledes en ändring i detta hänseende möjligen skulle kunna 
beredas åt blifvande föredragande inom denna klass, i den 
händelse ö. S. satte sig i beröring med Kommerskollegium, 
för att erhålla del af vigtigare, till detta embetsverk ingå
ende konsulatsberättelser o. d., hvilka derefler, i den mån 
de sådant förtjenade, kunde inflyta i Sällskapets tidskrift, 
och dymedelst på samma gång gagna vårt lands handel och 
sjöfart, samt girva åt Örlogsm.-Sällskapets verksamhet och 
tidskrift ett större intresse för allmänheten och åt den sed
llitre en vidsträcktare spridning. Att Kommerskollegium be
redv illigt skulle tillmötesgå en framställning i denna rigtning 
torde ej vara alltför vågadt att förutsätta. 

En ny traktat har under innevarande år blifvit sluten 
mellan Japan å ena sidan, samt Nord-Amerikas Förenta 
Stater, Stor-Brit.tanien, Frankrike och Holland å den andra. 

*) Af kaplen F. A. Palander. 

• 
Denrw traktat trädde i gällande kraft den 1 sistlidne Juli , 
och äro dess bestämmelser, enligt en Engelsl\ tidskrift, i korl
het följande : 

1. Tillståndsbevis för lossning eller lastning i Japan 
Jemnas hädanefter gratis. 

2. Japanska styrelsen upplägger på nederlag varor, som 
till Japan importeras i Kanagawas, Nagasakis och Hakoda
dis hamnar, och ikläder sig ansvar för dem så länge de der 
förblifva. Vid förflyttning derifrån måste importören eller 
egaren erlägga den i tariffen stadgade tull jemte magasine
ringsafgift. · 

3. Alla i Japan producerade artiklar må flyttas från 
hvilken plats som helst inom landet till hvilken som helst 
af dess för utländsk handel öppna hamnar, utan annan transito
afgift än den vanliga accis, som i och för vägars eller vat
tens underhåll drabbar all trafik lika. 

4. Allt utländskt mynt, eller guld och silfver vexlas 
mot Japanskt mynt af samma intrinsika värde, emot afdrag 
endast af myntningkostnaden. 

5. I hvarje hamn skall den Japanska Guvernören vid
taga anordningar gemensamt med de utländska konsulerna 
för att förekomma bedrägerier från arbetames sida samt 
för transitovarors skydd. 

6. Hvarje Japansk undersåte äger rättighet att inom 
eller utom riket köpa ång- eller segelfartyg af hvad slag som 
helst för transport af passagerare eller fraktgods. Krigsfar
tyg kunna förvärfvas under Japanska styrelsens bemyndi
gande. Alla sålunda köpta utländska fartyg skola regi
streras såsom J apans k a. 

7. Förutvarande restriktioner med afseende på Japan
ska köpmäns direkta utrikes handel upphäfvas, och alla 
"Daimios" (d. v. s. länsfurstar) eller personer i deras tjenst 
äga rätt att besöka hvilket främmande land som helst. 
Alla Japanska undersåter ha rätt att skeppa varor till eller 
från hvilken som helst Japansk hamn eller till eller från 
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hvarje främmande nations hamnar, vare sig i Japanska 
fartyg eller i de nationers fartyg som ha traktat med Japan, 
och efter att ha uttagit pass må hvarje Japansk undersåte 
r~sa utrikeE för idkande af studier eller handeL 

8. De öppnade hamnarne skola förses med fyrar, bojar 
och båkar på Japanska styrelsens bekostnad. 

Som man finner äro dessa bestämmelser ganska liberala 
för ett. land, som ända intill år ,1808 vur så godt som af
stängdt för den öfriga verlden. 1\ämda år ralilicerades nem
l igen, såsom kändt är, den första konventionen mellan Ja
pan och en utländsk magt. (Nord-Amerikas Förenta 
Slater.) 

De länder som seelan dess och intill närvarande tid slu-
tit traktat med Japan äro: Holland, England, Frankrike, 
Hyssland, Portugal, Preussen, Schweitz, Italien och sednast 
Danmark. Sedan den Taikun, som år 1853 först öppnade 
landet för främlingar, förlidit år afliclit, har Japans politik 
under den nye Taikunens regering antagit en för utländnin
gar allt mer och mer afgjordt gynnsam riktning·, och tyckes 
man nu redan ha gått så långt på den nya banan, att ett 
återvändande ej skulle låta sig göra. Den nye Taikunen 
beskrifves såsom en klok och fördomsfri man, som önskar 
befordra gemenskapen med ullandet och som på ett eller an
nat sätt vetat öfvervinna det motstånd Daimios deremot gjor
de Af det föregående finner man, att det numera endast 
är några få bland de civiliserade sjöfartsidkande nationerna, 
som sakna traktat med Japan och för llYilka detta lands 
hamnar alltså äro slängda. Bland dessa få nationer befinna 
sig, oaktadt deras betydande sjöfart, ty värr äfven Sverige 
och Norge. 

Följande lwrta utdrag ur den i Köpenhamn utgifna 
"Tidskrift for Sovesen" visar hvilka förluster i ekonomiskt 
hänseende saknaden af en dylik, jemförelsevis så lätt åstad
kommen, traktat medför. Tidskrill for Sovesen säger : 
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Emellertid är det tillträde till Japanska hamnar på sam
ma viikor som gälla för alla andra fr~lmmande flaggor , 
hvilket omsider kommit vår - Danmarks ·- handelsilagga 
till del, af särdeles betydelse för de af våra skeppsredare som 
deltaga i den chinesiska kustfarten, hvilken, såsom l<ändt 
är, tidtals är mycket lönande, men som ulcu1 detta tillträde 
hade måst upphöra. Orsaken härtill är det allt feclan år 
1858 starkt utvecklade produktutbytet mellan China och 
Japan. De staters handelsfartyg som ha tillträde till Japan
ska hamnar ha framför dem hvilka derifrån afvisas - och 
delta är fallet med alla dem hvilkas hemlands regering ej 
står i traktatsförhållande till Taikunen i Yeddo - fördelen, 
såväl af en utvidgad fraktmarknad, som ock af företrädet vid 
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närode kustfart. Denna bedrirves förnämligast genom infödda 
köpmän, och deras verksamhet omfattar, på sätt nu är an
tydt, vid mångfaldiga tillfällen äfven Japan Följden deraf 
är, att dessa köpmän, vid befraktningar per månad eller 
annorledes, företrädesvis söka sådana fartyg som ega till
ti:äde tiil Japanska hamnar. Så länge v<lr handelsflagga var 
utestängd från Japan voro våra fartyg i China i en oför
delaktig ställning. 

Så långt "Tidskrift for Sovesen". 

På kapitlet om handels- och sjöfartsförhållandena i den 
yttersta Orienten torde följande utdrag ur ett den 13 JVlaj 
innev. år daterad!. bref från representanten för ett af de 
största tyska handelshusen i Hongkong, införclt i tidningen 
Börsen-Halie för den 3 Juli och af denna tidning särskildt 
betonaclt, ej sakna intresse, såsom visande på samma gång 
en betydande tysk handelsfirmas och elen stora Hamburger
organens åsigt om behöfligheten såväl af sl\ydd för handeln 
i dessa aflägsna trakter som ock af aflönacle konsuler å 
dess förnämsta handelsplatser. I brefvei, som föröfrigt mest 
sysselsäl!er sig med del under innevarande år till koncurrcns 
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med ":Bureau Veritas" inrättade fartygs-klassificerings-insti

tutet "der Germanische Lloyd", läser man: 
".Med h vilket stort intresse Tysklands enhet och införan

det af nordtyska förbundsflaggan på alla tyska fartyg följes 

af tyskarue i utlandet, och isynnerhet här i Östern, kan 
blott den rätt lilligt föreställa sig, som sjelf en längre t.id 

lefvat utomlands och lidit af hittillsvarande förhållanden. 
Jag är sjelf Hanseat, men stryker med glädje min flagga 
för en sädan som kan bidraga till att höja den tyska han
deln och gifva den det skydd som iir oss så nödvändigt 
och som vi så länge ha måst umbära." 

"Hvad beträll'ar representerandet genom diplomatiska, 
aflönade konsuler, så är sådant här i Hongkong (såsom 
varande engelsk besittning) väl icke oundgängligen nödvän
digt, men deremot på de ehinesiska platser der konsulerna 
ombesörja fartygens in- oeh utklarerande absolut nödigt. 
Önskvärdt vore det likväl äfven här i Honkong. l\'lan har 
i Preussen, likasom i Hansestäderna, utgått från den grund
satsen, att till konsuler blott böra väljas sådana köpmän, 
som representera ett betydande handelshus; af de mångfal
diga pligter som åligga en sådan affärsman rättfärdigas väl 
emellertid den frågan, om han är i stånd att egna sina 
åligganden som konsul nödig tid och ro? Då man betänker, 
att under det sistförfltltna året ~.14 nordtyska fartyg in
lupo i vår (Honglwngs) hamn, skall man väl icke kunna 

besvara denna fråga annorlunda än nekande. Derföre är 
en lönad konsul ock önsl<ad här i Hongkong, oeh hvad 
kostnaden beträfl:'ar, så bör den, tillfölje af den stora han
delsrörelsen, fullkomligen betäckas af konsulatsafgifterna. 
.Men på de chinesiska platserna är en diploma
tisk representation nödvändig, redan af det skäl, t. ex., att 

vid fartygs klarerande genom konsul, köpmanskonsuln, i det 
allmännas intresse, ej ens bör ha rättighet att genomse de 

af hans concurrenter lastade fartygens manifester; ej heller 
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bör, vid meningsskiljal\figheter med tullfjcnstemiinnen, opar
tiskheten sättas på prof. 

Genom det i Singapore bildHde s. k. "Tanjong Pagar 

Dock Company", hvars nya, 4.50 eng. fot långa och vid 
springtid 20 fot djupa doeka blir färdig i början af nästa 
år, har en stor lättnad blifvit beredd för fartyg som anlöpa 
Singapore för att lossa, lasta eller reparera. Bolagets kajer 
ha en längd af 1,HO eng. fot med ett djup derinvid af 
mera än 25 eng fot. Stora förrådshus af tegel och jern 
för varors magasinering äro uppbyggda, och kranar oeh 

winchar för ångkraft begagnas for lossning och lastning. 
Den '15 Juni öppnades vid Aberdeen på Hongkongöns 

södra sida Honkong, Canton och Whampoa dockbolags nya 
i granit huggna docka, den största i Orienten. Det upp
gifves, att endast ett enda af eng. örlogsflottans nu egande 
fartyg är för djupgående för att kunna, utan att i förväg 
lättas, flyta in deri. Äfven i Malta har under nu förflut
na sommar grundstenen lagts till en ny docka, denna för 
eng. örlogsflottans räkning, oeh lärer detta blifva den stör
sta docka af sitt slag i verlden, sam t komma att på tröskeln 
få ett vattendjup af 33! en g. fot. 

Ehuru det, äfven enligt deras beräkningar hvilka hysa 
de slörsta förhoppningarne, ännu kommer att dröja inemot 
två år innan Zuezkanalen kan öppnas för trafikerande, så 
är doek godstransport med pråmar, eller s. k. "chalands", 
redan börjad mellan Port Said vid Medelharvet och Suez 
vid Röda hafvet. Sedan den 8 sistlidne September gå nern
Iigen regelmessigt sex transporttåg i månaden mellan nämn
de ändpunkter. Transporlen sker mellan Suez och Ismaila 
på sötvattenskanalen, och emellan Ismaila och Port Said på 
den s. k. "Rigole maritime". Pråmarne bogseras på "Rigole 
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maritime af små ångbätar, men varpas fram sötvattens-
kanalen på följande sält: 

Genom denna kanals hela l;ingd från Suez till Ismalla 
iir en jernketiing lagd. Varparen, en liten ångare ulan 
skruf eller sido!ljul, eller, rättare sagdt, en flytande locomo
bil, har öfver vattnet ett tandadt starkt hjul, som kringvri
des genom ångkraft. Längs kettingen, som ur kanalen lö
per öfver nämde hjul så att dettas tänder gripa i Jwtlin
gens länkar, halar sig varparen genom hjulets kringvridan
de fram, bogserande pråmtränen. 

Af den i början af innevarande år Förenta Staternas 
congress förelagda officiela berättelse rörande skeppsbygge
riets nuvarande tillstånd inom unionen visar det sig, att det 
nordamerikanska skeppsrederiet under de sednare åren på 
ett högst märkbart sätt aftagit. Då skeppsbyggnad och 
rederi i S Yerige äro ganska vigtiga näringsgrenar, böra 
några närmare upplysningar om förhållandet, hemlade ur 
en tysk tidning, ej vara utan intresse: 

I den nyssnämnda berättelsen till congressen läser 
man: 

Herrarne Mc Kays en gång så berömda varf var helt 
och hållet öfvergifvet, intet ljud lät sig der förnimma; in
gen menniska utom herr Mc Kay sjel! fanns der. Inga 
llyggnadsmaterialier syntes; intet fartyg var under byggnad 
och sedan mer än ett år tillbaka hade ej något der blifvit 
bygdt. Herr .Mc Kay berättade, att han förr brukade bygga 
15 fartyg på en gång, nu hade hade han ej ett enda un
der arbete Det finnes ej afsättning för andra amerikanska 
fartyg än sådana smärre, som användas till kusthandel, och 
detta slag bygger han ej. Förr levererade han •l :sta klasEens 
skepp utrustade sjöklara för 65 a 70 dollars pr ton, nu 
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skulle samma sort fartyg kosta •l ·l O d:rs pr ton, ett s ii!. t alt 
placera penningar, som ej skulle inbringa någon vinst. I 
briltislw provinserna kan samma sort fartyg nu lemnas ut
rustade sjöklara för 40 a 50 d:rs pr ton, d. v. s. för half
va priset, och detta fastän ekvirket derlill köpts i Maryland. 
Andra skeppsbyggares berättelser låta nästan lika nedslående, 
och som en följd deraf börjar den amerikanska skeppsfarten 
att bedrif\'as med utländska fartyg. Så blefvo under ne
dannämnda år utklarerade: 

i Amerik. fart. i Ull. fart. 

1860. 6, •165 ,924· tons. 2,621,065 tons. 
•1864. 3,090,948 " 3,741,13 11 , 

1866. 3,383,-176 , 4,438,384 ,, 

hvaraf synes, alt det inhemska rederiet aftagit med hälflen 
under det att det utländska ökats med inemot två tredjede
lar. Det ofantliga aftagandet förorsakades från början ge
nom kriget, och erbjuder detta ett varnande exempel på den 
inverkan blotta krigstillståndet utöfvar på skeppsredare, till 
och med i ett land som aldrig hade att frukta ett halft dus
sin kaparefartyg i sjön. De fles ta ameri,kanska fartyg sål
des till ulländningar, resten förbruk a des och ersattes ej af 

nya. l\'Ien - hvad som är ännu märkvärdigare - under 
det att efter kriget det utländska slwppsrederiet särdeles 
betydligt tilltagit, har det amerikansl\a, sedan krigets hinder 
försvunnit, ej tilltagit i samma proportion Hvad är orsa
ken dertill ? 

Engelska tidn ingen "Economist" lwmmer till det resul
tat, att följande tvenne grunder hufvudsakligen bära skulden 
till detta förhållande: 

För det första äro pålagorna i Förenta Staterna icke 
jemt fördelade. De gynna de enkla industrigrenarue och 
trycka de sammansatta. Congressen har lagt en sl\att af 
6 proc. på alla manufakturvaror, och denna skatt uppbäres 
för hvarje artikel så snart den är färdig till försäljning. 
Då nu få manufakturvaror nå konsumentens händer såsom 



resultat af en enda procedur, utan de flesta färdiga artiklar 
äro resullalet af flera olika manufakturbehandlingar, så blir 
nästan på hvarje färdig produkt 8 till 15 och ibland 20 
proc. upptaget i form ar skatt. 

Vid förfärdigande af en paraply eller parasoll, t. ex., 
blir merendels trädhandtaget, öfvertyget af siden, alpaca 
eller gingham, stälspetsarne, gummibandet, knapparne, tof
sen o. s. v., allt hvar för sig beskattad!, och slutligen måste 
ytterligare för den färdiga pjesen 6 proc. skatt ad va
lorem betalas. 

Betänker man nu, att ett fartyg är en vida mera sam
mansatt maskin än ett paraply, så är det tydligt, att det 
amerikanska beskattningssystemet måste medföra den säkra 
verkan, att bortjaga hpitalerna från denna och alla kom 
plicerade industrigrenar, och fästa dem vid enkla, blott en 
gång beskattade manufakturer, eller vid det alls icke be
skattade jordbruket. 

För det andra, säger Economist, är skeppsrederi och 
skeppsbyggnad näppeligen en synnerligen lämplig verksam
het i ett nytt land, som i sin jungfruliga jord, sina obegag
nade grufvor och kollager, erbjuder så många oförlikneliga 
fördelar. Vid skeppsbyggeri deremot har Amerika blott 
den enda tördelen: billigt byggnadsvirke, då det deremot 
lider af den obotliga olägenheten: brist på arbetskrafter. 

Denna olägenhet har ytterligare förstorats af kriget, 
hvilket störde hela den amerikanska industrien och dref ur 
verkstäderna en mängd menniskor hvilka aldrig dit åter
vände. Äfven framgent kunna i Amerika goda och skick
liga arbetare endast erhållas mot mycket hög lön, och dess
utom inbringa rederi och skeppsbyggeri öfverhufvud taget 
aldrig så stor vinst, att man i någon öfvervägande grad bör 
sysselsätta sig dermed i ett land der penningar af naturliga 
orsaker äro dyra. Innevånarne i ett garnmalt land Imnna 
anse ,l O procent för en god handelsvinst och derföre köpa 
fartyg hYilka inbringa så mycket; men i ett nytt land måste 
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kapitalet afkasta högre ränta, och i följd derar måste frakt-· 
priserna sättas högre, bYarigenom äfven konkurrenterna i 
de gamla länderna genom deras billigare priser ha betyd
ligt företräde. 

Såsom tillägg till och i vissa delar förändrande den 
sedan år 185 4 i England gällande sjölagen (The merchant 
shipping act of 185<\.), har en ny lag (The merchant shipping 
act of 1867) i år blifvit antagen, alt träda i ~raft och ver
kan från och med den '1 Januari '1868. De orsaker som 
vållat den nya lagen voro i första hand: 

· · den allt oftare försporda klagan öfver osunda, illa 
försedda, och för trånga bosläder för besättningarne å eng. 
handelsfartyg ; · 

de allt oftare förekommande fall, då besättningarne 
å eng. handelsfartyg lidit af skörbjugg, enär, tillföljd af 
njugghet eller bedrägeri, gällande för.eskrifter rörande ut
spisning af lemodsaft och andra antiskorbutiska ämnen 
icke efterlefvats. 

Orsakerna i andra hand vor o: 
svårigheten att till besättningar å eng. handelsfartyg 

erhålla folk af egen nation, en svårighet så stor, att, öfver 
hufvudtaget, circa * af bemanningen å en g. handelsfartyg nu
förtiden äro utländningar; 

· de, såsom en följd härar, allt mer och mer mörknade 
utsigterna för att, i händelse af ett större sjökrig, kunna 
bemanna Englands örlogsflotta; 

påtryckningen från pressens sida, synnerligast den del 
deraf som specielt förer de af landets sjöfart närmast in
tresserade klassernas talan, samt den sanitära vetenskapens 
förnämsta organ, tidningen "The Lancet". 
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Den nya lagens stadganden gå förnämligast ut på: 
att intet eng. fartyg får vara i saknad af lämpliga 

medicinalier och medicinsk utredning, jemte tillförlitliga in
struktioner för densammas användande; 

att den lemon- eller citronsaft som skall utspisas om
bord skall vara af vederbörande auktoritet i land profvad, 
samt i hvarje hänseende af fullt tillfredsställande beskaffen

het, och försatt med 15 proc. sprit; 
att tillräcklig qvantitet deraf skall tagas ombord; 
att å hvarje fartyg destineradt till annan hamn än de 

i Europa, på östra sidan af Nord-Amerika, i Medelhafvet, 
eller i Atlanten norr om 350 N. lat. belägna, 1 O dagar 
efter afseglingen och sedermera allt framgent, utom då be
sättningen i hamn får färsk proviant, dagligen till hvar man 
ombord skall utspisas ett uns lemon- eller citronsaft med 
lika mycket socker, allt blandadt med vatten; 

att sjöman, som blir sjuk till följd af skeppares eller 
redares uraktlåtenhet att förse honom med tillbörlig kost, 
bostad, medicin o. d., skall ha alla omkostnader som honom 
orsakas af sjukdomen, intill ett belopp motsvarande 3 må
naders hyra, ersatta af den dertill vållande; 

att sjöman, som genom sin egen uppsåtliga handling 
eller förseelse ådragit sig sjukdom hvarigenom han urstånd
sättes att göra sin tjenst, under tiden ej är berättigad till 

hyra; 
att tillförsäkra besättningar å handelsfartyg minst 72 

kubikfot utrymme och 12 qv.-fot däcksyta pr man, samt 
snygga och sunda, säkert byggda, väl upplysta och ventile

rade bostäder. 
En mängd detaljerade bestämmelser i och för vinnande 

af det arsedda målet äro gjorda, och synes en följd af den 
nya lagen böra blifva, att andra nationers sjölagar förr eller 

sednare i enahanda syftning ändras. 
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Inera bolag ha under den sednare tiden i Tyskland bil
dat sig till bedrifvande af storsjöfiske, och har sannolikt den 
kommitte, som år ,1863 tillsattes af eng. parlamentet, för 
att undersöka hafssjöfiskets tillstånd, genom sin rapport, 
hvilken väckte stort uppsende, gifvit första impulsen dertilL 
Till dessa bolag höra: 

Tyska Nordsjöfiskeri-Sällskapet i Bremen, hvars första 
last af 75 kistor i is inlagd butta, sjötunga, helgtlundra, 
kabiljo och kolja, försåldes på auktion i Bremen den 23 
Februari d. å. 

Nord-Tyska Sjöfiskeri-Sällskapet, inrättadt den 23 Mars 
d. å., med ett aktiekapital till en början af 160,000 Pr. Th:r, 
och h vars första i England byggda fartyg "Hansa" bort tjena 
till modell för öfriga 19, som under årets lopp skolat byg
gas vid Elbevarfven. 

Östersjöfiskeri-Sällslwpet i Danzig, derstädes bi!dadt in
nevarande höst, och som har för afsigt att med 20 st .. far
tyg a 7,000 Pr. Th:r pr st., bedrifva fiske i Östersjön. 

Då få näringar för Sverige kunna vara mera naturliga 
än fiske i de vatten som skölja dess kuster, har jag trott 
några utdrag utur en, ursprungligen från en i Rotterdam ut
kommande tidning hemtad uppsats, rörande nordsjöfisket ej 
böra vara utan intresse. 

Artikeln lyder i sammandrag och fritt öfversatt så
lunda: 

Nordsjön ger en högre afkastning än åkerjord. De 
rikaste fält äro mindre fruktbara på näringsämnen än dettu 
hafs fiskesplatser. Ett tunnland godt fiskesgrund afkastar, 
säger Times, i veckan minst samma vigt födoämnen som ett 
tunnland god jord afkastar om året. Fem fiskesfartyg, till
hörande en och samme egare, inbragte på en enda natt 
från en ytrymd icke öfverstigande 25 tunnland, en massa 
ypperliga födoämnen, i vigt motsvarande 50 st. oxar eller 
300 st. får. Den kommitte som i England, der man länge 
insett fiskeriernas stora vigt för landet, år ·1863 tillsattes 



af parlamentet för alt undersöka fiskeriernas tillstånd, kom, 
efter moget öfvervägande, lill nämda, i Times citerade, re
sultat Den åsigten hade gjort sig gällande, att genom det 
hittills brukliga fiskessättet, rikedomen på fisk skulle lida, 
men denna åsigt blef af kommitteen icke endast grundligt 
vederlagd, utan visade denna till och med att rikedomen 
på fisk å Englands kuster är i tilltagande Enligt dessa 
undersökningar är Nordsjöns afkastningsförmåga nu först 
till en del utvecklad, och på de bästa fiskesplatserna fiskar 
man endast obetydligt. Doggers Bank, t. ex, med en yta 
af några hundra qvadratmil, är högeligen fiskrik, men hit
tills bearbetas den till en stor del ej, och på vestra kanten, 
som man nästan ensamt begagnar, upptäckas ständigt nya 
grund. Visserligen tar Holland i vinsten af Nordsjöns lef
vande skatter en ganska stor andel, men står dock ännu 
alltid myclwt efter vid jemförelse med Englands rationella 
sätt att gå tillväga, hvaremot i Tyskland fiskerihandteringen 
hittills legat så godt som i linda. Hundratals stora fartyg 
byggas för att i Ostindien och å alla främmande haf söka 
en osäl\er vinst, under det att man har framför sig källan 
till stor enskild och nationel rikedom . . Af sakkunniga upp
skattas antalet af de vid Helgoland och omkring Norderney 
fiskande engelska fartyg till tre a fyra hundra. Tillräckligt 
starkt byggda oeh med besättningar som icke sky något 
väder fiska de hela året om, ocl\ icke blott, såsom vanligt
vis Holländare och Tyskar, endast vid lugnt väder och under 
den goda årstiden. Sommarliden samla sig de engelska far
tygen i eskadrar af från 5 till 20 fartyg, välja en af skep
parne till "Amiral", och så snart ungefärligen en skeppslast 
lisk fångats, föres hela fångsten på ett fartyg till deras van
liga utgångspunkt Hull, och derifrån merendels till Londoner
marknaden Hvarje fartyg har is ombord, hvari fisken i 
nödfall kan hållas frisk ti till 6 veckor. Omkostnaderna fiir 
liskel äro i l'iirhållande till de denu härnytande fiirdelarne 
\eke betydliga. Af de fem personer hvilka vanligtvis utgöra 
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ett sådant fartygs besättning, erhålla de båda Iärlingarne 
blott föda och kläder; två matroser h var och en q, och 
kaptenen 1 fr af de 8 lotter i h vilka inkomsten fördelas; 
återstoden tillfaller redaren. På delta sätt lum en matros 
ganska väl årligen förtjena 100 L. sterling eller 11,800 rdr 
rmt, under det att bruttoafkastningen af hvarje fartyg öfver
hufvtld taget beräknas till fyra å fem hundra L. sterling, 
d. v. s. ungefärligen dubbelt emot utrustnings- oeh under
hållskostnaderna. Häraf synes tydligt hYilken vinst England 
har af sitt fiske. Holländare och tyskar ha framfiir engels
männen den stora fördelen, att fiskesYattnen äro mycket när
mare deras egna hem, men den fördel hvarigenom engels
männen hittills haft företrädet är den kapitalstyrka, som i så 
betydlig grad gynnat denna näringsgren i England jemfördt 
med i andra länder, och efter detta föredöme har man llll 

i Bremen och i Hamburg grundat t''änne sällskaper, det ena 
med 450,000, det andra med 90,000 guldens kapital, för att 
på rationell sätt idka nordsjöfiske. 

Enligt den af Bureau Veritas månatligen utgifna lista 
på fartyg om hvars förolyckande nämde Bureau erhållit 
kännedom, gin go sistlidne år in alt e s 2,7 6 4 segeilartyg och 
168 ångare förlorade. Af segelfartygen voro 2,732 ar tr~id 

och 32 af jern. Orsaken till förlusten v'ar fiir 130 påseg
ling, för 1 O ~1 eld, för 4 explosion, för 2,336 strandning eller 
öfvergifvande i sjön, för 160 kondemnering, för 15 sönder
skärning af is. Om det öde som drabbat ·186 fartyg, llVar
ibland tre ångare, saknar man all underrättelse Under in
nevarande års första hälft ha 1 ,ti 17 fartyg gått förlorade, 
d. v. s. 6 fartyg mera än under samma tid sistlidne år. 

-----·-~ ·- ·- --~--- ·- . 
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Hvarjehanda, 

Ett vackert exempel på ovanligt väl hållna båtar och 
öfvade båtbesättningar förekommer i en rapport om passa
gerare-ångaren "Singapore' s" skeppsbrott vid japanska kusten 
sistlidne Augusti. Fartyget hade afgått från Yolwhama den 
20 i nämda månad, och nästan innan man lemnat hamnen 
ur sigte, stötte det under stark fart på en obekant klippspets 
om 8 fots bredd, så att det inom en timme derefter sjönk 
på djupt vatten. Af de 25 passagerarna och en besättning 
af 120 man gick likväl ingen förlorad; deras räddning kan, 
näst Guds hjelp, tillskrifvas den utmärkta tjenstbarheten af 
ångarens båtar samt chefens och besättningens rådighet, 
disciplin och lugn, ty alla båtar voro klargjorda och pas
sagerarne nere uti dem inom 6 minuter efter det att far
tyget stött. Befälet qvardröjde ombord så länge möjligt var 
att der uträtta något, och erhöll för sitt beteende icke blott 
fullständigt frikännande från skulden till olyckshändelsen, 
utan uttryck af loford från den undersökningsrätt, som på 
engelska konsulatets begäran kort derefter hölls i Kanagava 
inför amiralen på stationen. 

I nordveEt från Bellringssund har år 1867 ett vid
sträckt land blifvit upptäckt i norra ishafvet. Ehuru kapten 
Kellet på eng. korvetten Herald redan år 1849 tyckte sig 
Iinna utseende af land åt detta håll, och ryska amiralen 
Wrangel hörde kustboerna tala derom, har det likväl först 
nu blifYit sett af kapten Lang på hYalliskfångarefartyget 
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Nile, som seglat flera dagar utmed södra kusten deraf, 
och kallade det Wrangels land. Han hade likYäl icke till
fälle att landstiga der, men aftecknade kusten, som närmast 
hafvet tycktes betäckt af grönska, men norrut begränsades 
af oändliga snöbetäckta bergshöjder, hvaribland en liknade 
en utbränd vulkan och beräknades inemot 2500 fot hög. 
Vestligaste udden anträffades på 100 46' n. lat. och 78o 
30' ost. Iong. från Greenwich. Landet ligger således en
dast 70 mil från siberiska kusten och säges af inneYånarne 
der hafva blifYit sett vid mycket klart väder. ÄfYen haCYa 
de fordom märkt flockar af renar komma till dem öfver 
isen, och tro dem varit från detta land, som de anse vara 
bebodt. Såsom ett skäl dertill anföra de, att de för några 
år sedan funnit vid sin strand en död hvalfisk uti hvars 
späck hittats spjut med skifferspets, hvilka slags vapen icke 
förekomma bland Tschuktscherna eller andra siberiska folkslag. 
Föröfrigt säga kapten BliYen på skeppet Nautilus och andra 
som under 1867 års oYanligt blida sommar sett detta land 
från nordöstra sidan på 72° lat., att det måste yara en myc
ket stor ö eller kanske en ny kontinent, att en myckenhet 
hvalrossar anträffas i det omgifYande hafvet, och att landet 
synes mera grönskande än det närliggande asiatiska kust
landet, så att det bättre kan underhålla menniskor. Detta 
nyupptäckta land ligger inemot 40° ostligare än det förut 
_kända Nya Siberien, samt tyckes hafva en ö än längre i 
nordost. 
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Sammandl'ag af Kongl. B1·ef, Förordningar, 
Generalonlei' m. m., utgål1gne från Sjö

fö rsvarsd ep artementct. 

(Kong!. Bref.) 

Febr. 7. Befälet, underbefälet, maskinister och maskinist
lärlingar å den på vinterexpedition vid rikets 
vestra kust utevarande kanonångslupen ''Gunhild" 
tilldelas, från dagen efter den ångslupen till Gö
teborg ankom, 100 procent förhöjning 'å den 
dem enligt sjöaflöningsreglementet' tillkommande 
atlöning; fartygets öfriga besättning, 26 till 
antalet, tilldelas hvardera '2'6 del af den ersätt
ning som inflyter för lemnadt biträde åt nödställda 
fartyg. 

, 7. Bifall leronas till Förvaltningens af Sjöärendena 
framställning om uteslutande af vacuum-maski
nerna å den under byggnad varande ~onitorn. 

, 14. Anslag beviljas till anskaffande och underhåll af 
bordsservis m. m. för kasseruerna vid sjövapnets 
stationer. 

, 14. Löjtnanten vid kong!. flottan J. A. V. Breekström 
tilldelas 2:dra årets stipendium för tjenstgöring i 
kejserlig fransk örlogstjenst. 

, 14. Bifall leronas till Förvaltningens af sjöärendena 
hemställan rörande verkställandel af försök med 
undervattensminor, byggandet af en minbåt, 
111. Hl. 

l't:i 1r. ~i. Sludcrantl en J. Th. Pihlgren tilldelas, sii snar! 
han styrkt sig hafva vunnit inträde vid "i'Eeole 
imperiale d'application du genie maritime" i Pa
ris, ett understöd af 1,000 rdr rmt för genom
gåendet af nämde skola. 

, 2 1. Fregatten "Josephine" skall förändras i enligheL 
med hvad blifvit i afseende på fregatten "Norr
köping" föreskrifvet i Kong!, Brefvet af den G 
J?ebruari 1866. 

, 2S. Hepslagaregesällen vid 6:te handtverkskompaniet 
N:o 5 Johan Moberg tilldelas ett exemplar i. 
silfver af medaljen utaf S:de storlel\en med in
skrift "För berömliga gerningar" att i högblått 
band med gula kanter bäras å bröstet. 

:Mars 

" 

" 

(Generalorder.) 

G. Följande besättningslista utfärdas för ångfarlygcl 
Valkyrian : Chef lwptenen och riddaren G. af 
Trolle, kommenderad officer löjtnant J. JU. La
gervall, kadetter 20, underofficerare och manskap 
38, summa 60. 

6. Korvetten af Chapman skall rustas för att kunna 
inmönstras i början af nästkommande 1\'Iaj. Be
sättningslistan upptager : Chef kommendörkaptenen 
och riddaren J. U. G. Ameen, sekond l1.aptenen 
och riddaren friherre J( W. von Otter, kommen
derade officerare: kaptenen och riddaren friherre 
F. W. Bennet, löjtnanterne Y. N. Christierson 
och L. 1\f. Törngren; lmdettofficerare från kongl. 
sjökrigsskolan 2, kadetter 20, civile 3, underof. 
ficerare och manskap 218, snmma 24S. 

9. Kaptenen å 1\ongl. 1\'Iaj:ts flottas nya reserv-stat 
grefve C. G. von Hosen beviljas tillstånd att un
der sin den 1 nästkommande April infallanda 
~cmester yistas utom riket. 



.1\'Jars 13. Kanonångbåten Gunbild skall efter ankomsten till 
Carlskrona inlägga på varfvet och afmönstra. 

, ~ 6. Öfverdirektören och riddaren J. C. A. d' Ailly 
skall den 20 dennes företa~a en resa under högst 
en månads tid för att inspektera de arbeten som 
för sjöförsvarets räkning utföras i Norrköping och 
Motala äfvensom för att besöka kong!. skepps
varfvet i Carlskrona. 

" 
Hi. Ynglingarna C. G. Wallenstjerna, C. A. Lewen-

haupt, W. von Eckermann, H. B. Liedberg, I. 
Dannström, C. Wirsen, C. P. Åkerhjelm och A. 
Been tillåtas att såsom extra l\adetter på egen 
kost åtfölja korvetten af Chapman på nu förestå
ende öfningståg med sjökadetter. 

,, 17. Monitorn John Ericsson slmll rustas i Stockholm 
för att vara klar att gå till sjös i sednare hällten 
af Maj. Besättningslistan upptager: Chef kom
mendörkaptenen och riddaren J. H. Ankarcrona, 
sekond kapten F. A. Palander, kommenderade 
officerare 3, läkare 1, underofficerare och man
skap 7 4., summa 80. 

, 20. Ynglingen IL A. Posse tillåtes att såsom extra 
kadett på egen kost åtfölja korvetten af Chapman 
på nu förestående öfningståg med sjökadeller. 

, 20. Utom de redan till rustning anbefallda kanon-· 
ångsluparne Alfbild och Sigrid skola nedannämde 
kongl. skärgårds-artilleriets far tyg klargöras nem
Iigen : i kanonångslupar, ångfartyget I\are, 4 
chefsfartyg, 1 landsligningskanonslup, 1 bomb
kanonslup, 1 mörsarefartyg, 4 däckade segelbå
tar, 1 vattenfartyg samt erforderliga roddbålar 
för att i slutet af instundande Maj kunna utsän
das i skärgården. 

, ·:! 1. Direktören och riddaren J. H. Fornell, skall un-
der öfver-direktören m. m. J. C. A. d'Ailly's 
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bortovaro tjensfgöra såsom ledamot i kongl. För
valtningen af sjöärendena. 

Mars 23. Korvetlen Norrköping skall rustas, förses med 
fullt proviantförråd och utredning för 5 månader 
och vara klar att inmönstra i slutet af instun
dande Maj månad. Besättningslistan upptager: 
Chef kommendörl\apten F. Thorsell, sekond kap
ten A. L. C. Zielfelt, kommenderade officerare 4, 
civile 3, underofficerare, extra kadetter och öfrig 
besättning 292, summa 301. 

, 24. Den till rustning anbefalda kanonångslupen Alfbild 
skall vara klar att i början af nästkommande 
April inmönstra, försedd med fullt proviant och 
kolförråd, men med bestyckningen lemnad i land. 
Besättningslistan upptager: Chef kapten W. T. 
Schyberg, kommenderad oficer ~, underofficerare 
och öfrig l)esätfning 32, summa 34. 

, 24. Skonerten Amphion skall till skrofvet klargöras 
och sättas i sjön för att i början af nästkom
mande Juni kunna användas som flytande loge
ment för till artilleriförsök kommenderadt befäl 
och underbefäl m. m. 

, 24. F. d statsrådet och konter-amiralen kommendö
ren med stora korset af K. S. O. m. m. m. m. 
C. M. Ehnemark tillåtes att framgent bära k. 
flottans nuvarande konter-amirals uniform. 

, 24. statsrådet general-major m. m .. m. m. C. M. 
Thulstrup förestår kong! sjöförsvars-dep:tet under 
den resa H. M. konungen nu företager till konun
gariket Norge. 

, 27. Y ng lingen F. Carlson tillåtes att såsom extra 
kadett på egen kost åtfölja korvetten af Chapman 
på nu förestående öfningståg med sjökadetter. 




