Kinafarere

med Asiatisk Kompagni til Kanton 1730–1800

av Kari Telste
I oktober 1730 la skipet «Cronprinz Christian» ut fra København på den lange ferden til Kina. Flere europeiske land hadde
startet import av kinesiske varer fra Kanton, eller Guangzhou
som byen heter i dag, og kong Frederik 4. ville undersøke om
Danmark-Norge kunne kaste seg ut i den lukrative handelen.
Etter en vellykket reise ble Asiatisk Kompagni etablert, og
grunnlaget var lagt for et handelseventyr som skulle vedvare
gjennom hele 1700-tallet.
Kinafarten ga økonomisk gevinst for Asiatisk Kompagni,
men også store fortjenester for sjøfolk og handelsbetjenter i
kompaniets tjeneste. Her vil jeg se nærmere på porselenshandelen i Kanton. Hvordan ivaretok dansk-norske handelsmenn
kompaniets interesser i møte med en kinesisk handelskultur,
og hvordan sikret mannskapet om bord sin egen framtid?

ASIATISK KOMPAGNI OG HANDELEN MED KINA
Asiatisk Kompagni ble stiftet i 1732 og fikk enerett på handelen
med Kina. Kompaniet overtok også handelen med Trankebar
i India, der Danmark-Norge allerede i 1620 hadde etablert en
handelskoloni. Fra 1733 og framover sendte kompaniet en lang
rekke handelsskip til Kanton. Noen forliste på den farefulle
ferden, men de fleste vendte hjem til København med ettertraktede kinesiske forbruksvarer: te og porselen, lakkarbeider,

silke og bomullstøyet nanking. Mye kunne likevel gå galt. Den
dyrebare teen kunne bli ødelagt av sjøvann, og mang en porselenslast kom fram i tusen knas.
De to viktigste varene – te og porselen – utfylte hverandre.
Te veier lite og kunne kjøpes i store kvanta, mens porselen er
svært tungt. Derfor egnet det seg ypperlig som ballast. Te og
porselen utfylte hverandre også som forbruksvarer. Fra slutten
av 1600-tallet var te og kaffe etterspurt blant høyere sosiale lag
i Europa, og de nye drikkene skulle helst nytes i eksklusive porselensserviser (mer om disse varene i artikler av Geir Thomas
Risåsen og Marie Fongaard Seim i dette nummeret). Selv om
prisen holdt seg høy, økte forbruket av te og porselen utover
1700-tallet. Den enorme etterspørselen i Europa var en viktig
forutsetning for at handelen med Kina ga overskudd for Asiatisk Kompagni. Bare en brøkdel av importen gikk til forbrukere
i Danmark og Norge. Mesteparten ble solgt videre til det store
tyske markedet, og København ble et senter for handelen med
kinesiske forbruksvarer i Nord-Europa.

Kontorbygningen til Asiatisk Kompagni ble bygd i 1738 bare seks år etter at kompaniet ble etablert. Bygningene til høyre i bildet er pakkhus, og i bakgrunnen ses riggen på et handelsskip. Mesteparten av varene fra Kina ble solgt på auksjon til oppkjøpere fra hele Europa, og
kontorbygningen rommet derfor også auksjonslokaler.
Maleri av Johannes Rach og H.H. Eegberg, 1749, tilhører Nationalmuseet, Danmark.

MØTET MED KINA

Kanton, maleri på glass ca. 1805 av ukjent kinesisk kunstner.
Langs elvebredden lå de utenlandske faktoriene på rekke og rad.
Til venstre i bildet vaier det danske flagget. I havnen utenfor ser
vi europeiske sjalupper og kinesiske sampaner. Bak og mellom
faktoriene lå livlige kinesiske handlegater.
Tilhører Peabody Essex Museum. Foto: Jeffrey R. Dykes
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Kartet viser innseilingen til Kanton og Perleelvas delta. Når
de europeiske handelsskipene rundet Macao – en portugisisk koloni inntatt i 1537 og først overført til Kina i 1999
– seilte de opp elva og kastet anker ved Whampoa. Ferden
videre til Kanton gikk med småbåter, enten sjalupper eller
kinesiske sampaner. Fra W. & A.K. Johnston Limited.
Foto: Wikimedia Commons.

En kinareise varte som regel litt over halvannet år. Ombord var
et stort mannskap av sjøfolk og skipsoffiserer, skipsprest og
-lege og en gruppe handelsbetjenter som besto av lærlinger,
handelsassistenter, undercargoer og supercargoen som hadde
det overordnede ansvaret for handelen. Hva møtte dem når de
seilte opp Perleelva og kastet anker? For noen ble det sikkert
et forvirrende første møte med en fremmed kultur og et språk
de ikke forsto. Utover i 1730-årene kom det etter hvert mange
erfarne kinafarere i kompaniets tjeneste. Også tidligere hadde
norske sjøfolk vært i Kina. Nordmenn hadde lenge tatt hyre på
hollandske skip, og handelskompanier i Holland drev kinafart
lenge før Danmark-Norge kom på banen. Alle ombord hadde
ganske sikkert hørt mye om Kina.
I Europa hersket en fascinasjon for Kina. Allerede i 1665 utga
nederlenderen Johan Nieuhof en rikt illustrert bok om Kina og
kineserne. Etter hvert som flere reiste kom muntlige fortellinger, og skipsdagbøker og andre bøker fra kinaferdene ble utgitt.
En av dem var skipspresten Huusmann på «Cronprinz Christian» som nedtegnet sine inntrykk fra den første kinareisen.
Mange hadde nok derfor forutinntatte oppfatninger av landet
de var kommet til og folket som bodde der.

Et mystikkens skjær hvilte likevel over Kina. Dette kan ha
sammenheng med at utlendinger fra 1699 ble utestengt fra
kinesisk territorium, og handelen med europeiske kompanier
ble konsentrert til Kanton. Innseilingen opp Perleelva var fylt
av sandbanker, og de store europeiske handelsskipene kunne
ikke seile lenger enn til øygruppen Whampoa, ca. 22 kilometer
fra Kanton. I handelssesongen lå skipene på rekke og rad ved
Whampoa, mens folk og varer ble fraktet opp og ned elva med
skipenes egne sjalupper eller med kinesiske sampaner. Det var
bare kapteinen og handelsbetjentene som fikk lov til å komme
inn til Kanton. Resten av besetningen måtte holde seg ved
ankringsplassen på Whampoa. De fikk dermed et begrenset
inntrykk av landet de var kommet til.
Heller ikke kapteinen og handelsbetjentene hadde adgang
til selve byen Kanton, men måtte holde seg i handelsstrøket
utenfor bymuren der alle utenlandske kompanier hadde sine
faktorier og de kinesiske handelshusene sine butikker og
pakkhus. Forvillet de seg for langt utenfor handelsstrøket, ble
de møtt av ukvemsord fra lokale kinesere. Restriksjonene på
utlendingenes bevegelsesfrihet skyldtes, slik skipspresten
Huusman framstiller det, europeernes uforskammede nesevishet. Tidligere hadde de prøvd å ta seg til rette slik de ellers
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Bildet viser kinesiske arbeidere i ferd med å pakke porselen. Innredningen tyder på at pakkingen foregår hos en forhandler i Kanton.
Porselenet ble enten pakket i bunter med halm, eller i kasser der det var beskyttet med sago eller papir. Kasser og bunter ble blant
annet merket med tollsegl for å vise at innholdet var blitt fortollet. Tilhører Universitetsbiblioteket, Uppsala Universitet.

Akvarellen viser pakking av porselen i bunter, med musikk til arbeidet. Buntene var tønneformede og dannet av trestaver som ble holdt
sammen av tauverk. Porselenet var beskyttet av halm. Inngår i en serie på 50 akvareller fra Kina (1725–35) som viser porselensproduksjon ved den keiserlige porselensfabrikken i Jingdezhen. Tilhører Universitetsbiblioteket, Lunds Universitet.
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gjorde i Afrika, Asia og Amerika, men i Kanton ble deres forsøk
på kolonialisering snudd på hodet. Kinesiske myndigheter
beholdt herredømmet over eget territorium, og handelen med
vestlige kompanier var strengt regulert.
Kompanikjøpmennene måtte finne seg i rekke restriksjoner.
Hvert kompani fikk tildelt én bestemt Hong, en av de kinesiske
kjøpmennene som hadde monopol på handelen med utlendinger. All handel måtte gå gjennom ham. Porselenshandelen var
imidlertid unntatt fra Hong-kjøpmennenes monopol, ettersom
det ble antatt at det krevde en viss spesialkunnskap. Innkjøpene kunne derfor gjøres i et forholdsvis fritt marked. Uansett var
handelen strengt regulert og toll- og avgiftsbelagt. Kinesiske
myndigheter var nøye med å føre regnskap over hva de enkelte
skipene hadde med til Kina, og hva de førte ut av landet.
Utlendinger fikk ikke lov til å lære seg kinesisk, men måtte
benytte tolker, kalt lingvister. Det var i det hele tatt forbudt å
ha omgang med kinesere, særlig kinesiske kvinner. Myndighetene skulle ikke ha noe av at utlendinger etablerte seg med
familie. De var der for å drive handel, og derfor var det heller

ikke lov å oppholde seg ved Kanton utenfor handelssesongen.
Hvert år måtte derfor kompanikjøpmennene innta sine faktorier på nytt. Herfra gjorde de forretninger, forhandlet om priser
og leveringer, og valgte porselen fra beholdningen som kom
inn for sesongen fra porselensbyen Jingdezhen.

PORSELENSINNKJØP I KANTON
De fleste skipene ankom Kanton i juli eller august. Det gjaldt
å være på plass når porselenet fra Jingdezhen ankom Kanton.
I 1746 ankret de to skipene «Fyn» og «Christiansborg Slott»
opp ved Whampoa allerede tidlig i juli. Handelsbetjentene dro
straks inn til Kanton, og i negotieprotokollen har de notert
stadige runder i porselensgaten, men uten hell – porselenet
var ikke kommet enda. Først 30. juli fikk de endelig tak i 60 000
tekopper hos forhandleren Attay. Koppene ble straks pakket
og fordelt på hvert av skipene, og så var handelen i gang. Den
varte gjerne til nyttårstider. Da ble faktoriene stengt, og de
utenlandske handelsskipene forlot Whampoa fullastet med
varer.
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Kopp og skål i ordinært eksportporselen.
Kopper innkjøpt i Kina manglet ofte hank.
De tok mindre plass i lasten enn kopper
med hank, og større mengder kunne
dermed stables i kassene og importeres
til fordel for kompaniet.
Foto: Anne-Lise Reinsfelt,
Norsk Folkemuseum.

For at kinafarten skulle lønne seg var kompaniet avhengig
av dyktige supercargoer. De burde helst ha erfaring i å handle
med kinesere. På den første reisen med «Cronprinz Christian»
1730-32 falt valg av supercargo på nederlenderen Pieter van
Hurk, som hadde vært i Kanton fire ganger tidligere med det
hollandske «Oostendse Compagnie». I Kanton lærte han opp
sine tre undercargoer, og på den neste reisen var de rykket et
hakk oppover i hierarkiet. For hver reise skaffet undercargoer
og assistenter seg erfaring og kunnskap, og sikret samtidig
kontinuitet for kompaniets handel.
En viktig oppgave var å sørge for at porselenet ble forsvarlig
pakket. Et innkjøpt parti porselen ble straks pakket og fortollet
hos forhandleren, for deretter å bli ført ut til skipet på sampaner. Bunnen av skipet skulle helst dekkes av to lag porselen før
resten av varene ble ført ombord. Enkelte år var det ekstra mye
brekk. Ved ankomst til København kunne det vise seg at porselensbuntene var sammentrykte, kassene altfor tett presset
sammen i lasterommet, eller det var spart på emballasjen, slik
at porselenet lå mer eller mindre løst i bunter og kasser. Mang
en supercargo fikk en oppstrammer etter slike episoder. Hvordan kunne han ha tillatt kineserne å gå så uforsvarlig til verks
med pakkingen? Handelsbetjentene måtte føre mye bedre
tilsyn både med pakking og lasting.
Porselen var en vare som var underlagt motens svingninger. Minst like viktig som pakkingen var det å ha følelsen av
hvilket porselen som ville falle i smak hos forbrukere i Europa.
Hvert skip hadde med en instruks fra direksjonen i Asiatisk
Kompagni, der det stadig ble presisert at de ønsket utsøkte
og «nyemodige» mønstre. Nå visste neppe kinesiske porselensmakere hva som til enhver tid var på mote i Europa, men
i et stadig samspill mellom kinesiske arbeidere og europeiske
forbilder ble det utarbeidet nye former og mønstre som fulgte
stilskiftene i Europa. Dessuten var det kinesiske blåmaleriet
populært i Europa gjennom hele 1700-tallet.
I instruksene presiserte direksjonen i København stadig at
supercargoene måtte bestrebe seg på å skaffe porselen med
«smukke, moderne» mønstre, fasonger og tegninger. Til hjelp
hadde de nummererte mønsterprøver og tegninger. Likevel var
det neppe snakk om å velge det mest eksklusive porselenet,
men heller – som ofte spesifiseres – ordinært gods til gode priser. Ordinært gods var betegnelsen på porselen som ble laget
i Kina for eksport til det europeiske markedet. Mønstre, former
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og farger varierte. Tallerkener kunne være runde, kantede eller
ovale. Fargene blått og hvitt eller brunt og blått går igjen i innkjøpslistene sammen med gulltegninger og emaljefarger.
Gjennom hele 1700-tallet kjøpte kompanikjøpmennene inn
hundretusenvis av te-, kaffe- og middagsserviser, store mengder punsjeboller, te-, kaffe- og sjokoladekopper med skåler,
dype og flate tallerkener og fat, samt diverse tilbehør i tilsvarende mønstre og farger. Slik kunne kundene i Europa selv
komponere sine serviser med tallerkener og terriner, sause
nebb, smørskåler, saltkar, og oppsatser, eller te- og kaffekopper med kanner, melkemugger, spillkummer (skylleboller),
sukkerkopper og tedåser, alt i matchende farger og mønstre.
I tillegg ble det – i alle fall på de første reisene – kjøpt inn
pyntegjenstander. Såkalte «skabestell» med krukker og begre
til pynt var tydeligvis etterspurt blant kundene i Europa. Det
samme var gurgletter (langhalset flaske med vid bunn), for
ikke å snakke om figurer. I 1750 vendte «Kongen av Danmark»
hjem med et stort antall figurer i lasten: 5 000 små «Drenge
Possiturer» og noen hundre «fine Fruentimmer Possiturer», en
håndfull porselensfugler og tusenvis av dukker. Det siste dreier
seg antakelig om kinesiske nikkedukker som på 1700-tallet var
svært populære i Europa.
Etter 1750 ble det mindre rom for slike innkjøp. Skapstell og
figurer skulle ikke kjøpes inn, heller ikke gurgeletter, olje- og
eddiksett, smørkanner eller saltkar. Grunnen var at det ikke
lenger svarte seg å selge dem i Europa. Porselen av saksisk
form, tyrkiske kopper eller andre kopper med hank burde helst
bare anskaffes i små kvanta, ettersom de tok for mye plass.
Supercargoene fikk isteden beskjed om å bestrebe seg på å få
tak i mest mulig kurante varer. Fra 1760-årene og til slutten av
århundret inneholder negotieprotokollene for de enkelte skip
nesten utelukkende ordinært gods, slik som hankeløse kopper
og skåler, tallerkener, fat og boller som enkelt kunne stables i
kister og bunter.

JAKTEN PÅ DET BESTE PORSELENET
Kompaniets handelsbetjenter skulle følge instruksen, men
måtte samtidig forholde seg til virkeligheten i Kanton. Direksjonen i København forlangte at de skulle skaffe best mulig porselen til lavest mulig pris. Ofte støtte de på problemer. Etterspurte
mønstre og former var ikke tilgjengelige i butikkene. Noen år
var det ikke åttekantede fat å oppdrive i Kanton, andre år var

Porselensbutikk i Kanton. Innenfor sitter den kinesiske forhandleren med sitt utvalg av porselen. Utenfor står en europeisk
kjøpmann. Holder han utkikk for å se om nye forsendelser av porselen var på vei? Konkurransen mellom de europeiske
kjøpmennene var stor, og det gjaldt å være først ute for å sikre seg det beste porselenet.
Inngår i en serie akvareller som tilhører Universitetsbiblioteket, Lunds Universitet.
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Tekannen og en kopp med skål er det eneste som er igjen av et dukkeservise som har tilhørt Margery Kierulf. Serviset er dekorert i blått
og hvitt blomstermotiv. Kannen er reparert og limt på flere steder. På en papirlapp under bunnen av kannen er det notert at hun fikk den
som barn av «en onkel Chrystie der var Chinafarer». Foto: Haakon Harriss/Norsk Folkemuseum.

det mangel på runde. Enkelte år var det til og med vanskelig
å få tak i det ordinære blå- og brundekorerte porselenet. For å
sikre seg, la supercargoene inn bestillinger som skulle effektueres året etter hos forhandlerne.
Av og til fant handelsbetjentene å måtte avvise porselenet
som var forhåndsbestilt. Dette gikk ikke alltid bra. To undercargoer på skipet «Sleswig» vegret seg i 1742 for å kjøpe 100 testell
av forhandleren Texia, ettersom prisen neppe ville gi fortjeneste
for kompaniet. Texia ble sint, og svor ved sitt kinesiske jas (vrøvl)
at testellene var bestilt av supercargo Lintrup året før og til avtalt
pris. Det endte med at de kjøpte testellene, men de oppga at det
var fordi de nødig ville bli uenige med Texia, ettersom de losjerte i hans hus, og daglig fikk hjelp og tjenester av ham.
Betjentene ser ut til å ha grepet til en unnskyldning som
føyer seg inn i en stereotyp oppfatning av kineserne. Skipsprest
Huusman skriver at de var svært påståelige, og sjelden lot seg
overtale med det gode. Episoden illustrerer også hvor avhengige handelsbetjentene var av godt samarbeid med lokale
forhandlere. Samtidig er inntrykket at gjensidig samarbeid var i
begge parters interesse. Begge var ute etter å gjøre en god handel, men kineserne ville ikke la utlendingene sette premissene.
Negotieprotokollene viser at handelsbetjentene i Asiatisk
Kompagni gjerne holdt seg til faste forhandlere. Av og til måtte
de likevel gå fra butikk til butikk for å få tak i det «smukkeste
og beste» porselenet, og helst før andre «nasjoner» kom dem
i forkjøpet. Konkurransen mellom kompaniene var hard. Alle
var ute etter porselen av god kvalitet og til overkommelig pris,
samtidig som det var om å gjøre å få tak i tilstrekkelige mengder porselen til underlast slik at skipene ble seilklare til rett
tid. Disse to hensynene kom av og til i konflikt med hverandre,
noe som ble satt på spissen i 1766 da skipet «Dronning Sophia
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Magdalena» var i Kanton.
Dette året var det uvanlig mange handelsskip ved Whampoa, men det kom nesten ikke inn forsyninger av porselen fra
Jingdezhen til Kanton. Det var uroligheter i Kina, og elvebåtene
som skulle frakte porselen var beslaglagt av myndighetene til
troppetransporter. Forhandlerne sa hver dag at de ventet nye
mønstre inn, men høsten gikk. Handelsbetjentene holdt utkikk
for å se om det kom nye forsyninger, slik at de fikk se det før
andre og kunne sikre seg det beste. Det lille som kom inn, var
verken nytt eller særlig bra. Manglende forsyninger forplantet seg til lastingen. Kaptein Dixen nektet å ta ombord annet
innkjøpt gods før de hadde fått tilstrekkelig porselen til tyngsel i
skipet. Til slutt måtte de rett og slett kjøpe alt de kunne få.
Fra 1770-årene og utover ble det stadig vanskeligere å innfri
direksjonens krav om få tak i porselen av god kvalitet. Det
hjemsendte porselenet svarte ikke alltid til spesifikasjonene i
instruksen. Isteden måtte handelsbetjentene ta til takke med
det som fantes hos forhandlerne, og til den prisen som var
forlangt. Ofte endte de opp med det nest beste, eller rent ut det
de beskrev som «slett» eller «heselig». Da var de nøye med å
understreke at de ikke hadde valgt det ut fordi det var spesielt
fint, men av nødvendighet.

FØRINGSGODS OG GAVER
Trass i alle vanskeligheter er inntrykket i det store og hele at
handelsbetjentene anstrengte seg for å velge porselen som
ville oppnå bra pris. I en innberetning fra Kanton i 1773 forklarte
de at de hadde lagt vekt på å kjøpe porselen som hadde vist seg
fordelaktig hjemme, «endskjønt vi ej kand rose os af, at have
faaet alt etter eget ønske». En grunn til at handelen – tross
alt – gikk bra, var nok at super- og undercargoer fikk utbetalt

Fregatten «Fredensborg Slot» gikk i kinafart for Asiatisk Kompagni. Andreas Chrystie var to ganger i Kina med dette
skipet, i 1767-1769 og 1770-1771. Kinafarerne forlot gjerne København ved årsskiftet og ankom i august. Ved nyttårs
tider satte de igjen kursen hjemover, og var tilbake i København i juni, vel halvannet år etter utreisen. Etter gouache
av Clement Mogensen Clementsen, ca. 1765. Tilhører Museet for Søfart, Helsingør. Foto: M/S Museet for Søfart.

en andel av verdien av returlastene. Derfor var det i deres egen
interesse å passe på at porselenet ble forsvarlig pakket, og at
de fikk tak i porselen som ville oppnå god pris på auksjonene i
København.
Det øvrige mannskapet – sjømenn, skipsoffiserer og handelsbetjenter – fikk utbetalt hyre ut fra hvilken rang de hadde
ombord eller i handelshierarkiet. En underassistent hadde
sjelden mer i lønn enn en matros. Til gjengjeld ga kinaferdene
mulighet til raskt å stige i hierarkiet, og alle kinafarere kunne
tjene en god slump ekstra på varene de fikk ta med hjem.
Kunder i Europa som ønsket noe annet enn det ordinære
kinesiske eksportporselenet kunne bestille dette spesielt. Ofte
dreide det seg om moteriktige eller personlige dekorasjoner.
Fra omkring 1750 til 1780 var rokokkoinspirerte serviser med
monogrammer i vinden både i Danmark og Norge. Kompaniet
ordnet spesialbestillinger for prominente personer, som enke
dronning Juliane Marie, prinsen av Raffadali og kompaniets
egne direktører, mens andre måtte be en supercargo eller andre
som sto på farten til Kanton om å besørge deres bestilling.
Alle ombord, fra kaptein til matroser og handelsassistenter
hadde rett til å ta med seg en viss mengde føringsgods. Hjemme ble varene solgt med høy fortjeneste, og til summer som
ofte oversteg lønna. Hvor mye den enkelte fikk lov til å ta med,
var avhengig av rangen om bord. Kapteinen og supercargoen
hadde rett til å føre med seg atskillige kister. Enkelte fylte opp
lugaren med føringsgods, slikt at de knapt hadde plass selv.

Figuren viser Michael Tønder, den norske kaptei
nen på den første turen til Kina med skipet
«Cronprinz Christian». Under Store Nordiske Krig
kjempet han sammen med Tordenskjold ved Dynekilen. I Kanton gjorde han som mange handels- og
sjøfolk og gikk til en kinesisk facemaker for å få
laget en naturtro portrettfigur av seg selv.
Tilhører Museet for Søfart, Helsingør.
Foto: M/S Museet for Søfart.
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Matroser og andre underordnede hadde bare rett til én kiste. Til
gjengjeld kunne den romme mye. Det var bestillingsvarer for
kjente hjemme, for ikke å snakke om såkalte galanterivarer,
som silketørklær, figurer, nips, nikkedukker, porselensboller og
serviser som de ville imponere jentene med.
Mange fant også plass til gaver til familien. Et blått og
hvitt dukkeservise i Norsk Folkemuseums samling forteller
en interessant historie om en kinafarer. Serviset har tilhørt
Margery Kierulf som vokste opp i Kristiansand. Hun var født i
1775, og skal ha fått det av en onkel Chrystie som var kinafarer.
Sannsynligvis har han kjøpt dette og et annet servise som også
har tilhørt henne i Kanton.

KINAFARERENS SISTE REIS
Margerys morbror var kjøpmannssønnen Andreas Chrystie
som var født i Moss i 1743. Lite har vært kjent om ham, men
det viste seg at sporene fra hans tid som kinafarer for Asiatisk
Kompagni har ligget gjemt i et kortregister som nå er digitalisert. Hans første reise til Kina gikk med skipet «Cronprintzen
af Danmark» i 1763–65. Ved reisens begynnelse var han 20 år
gammel, og han hadde mønstret på som «Reserve IV vakt».
I 1765–67 reiste han med samme skip til handelskolonien
Trankebar, nå som IV vakt. Det er uvisst hva fjerdevakt er. Det
kan ha vært en som har ansvaret for vaktene, eventuelt en med
lavere rang i styrmannssjiktet.
I 1767–1781 ble det flere kinareiser, de to første med skipet
«Fredensborg Slot» og de fem neste med «Kongen af Danmark». Gradvis fikk han høyere rang. På de fire første reisene
klatret han fra tredje til første fjerdevakt, og på de tre siste ble
han tredjestyrmann, så understyrmann og til slutt overstyrmann. Antakelig kjøpte han dukkeservisene til sin lille niese
Margery i 1778 og 1780, mens han var i Kanton på de to siste
reisene.
Ved hjemkomsten til København i 1781 ser det ut til at han
ville gå i land. Familiehistorien forteller at han forlovet seg i
København, og ville «sette seg ned». Han skulle bare gjøre en
siste reise først. Hans forlovede skulle i mellomtiden vente på
ham i Kristiansand, der hans mor og flere av hans søstre hadde
slått seg ned. Men på reisen druknet han.
Andreas Chrystie seilte 21. juni 1782 ut fra København som
kaptein på skipet «Nikobar» med kurs for Trankebar. Skipet
kom aldri så langt, og endte sin ferd i False Bay på sydspissen
av Sør-Afrika: «Skibet flakkede længe om i Guineabugten og
forliste 11. juli 1783 i Bay false, hvorved C. druknede». Bare 11 av
mannskapet ble reddet. Skipet hvilte på havets bunn til 1987.
Da ble det funnet igjen med en last på 11 tonn svensk «plåtmynt» i kobber, som skulle selges i India.

RISIKOFYLTE – MEN LØNNSOMME FERDER
Selv om langt de fleste kom velberget tilbake, er Andreas
Chrysties historie på mange måter typisk for kinafarere. Skip
forliste, det hendte folk falt over bord og druknet, eller de ble
syke og døde på den lange reisen. Andreas Chrystie var nok
innforstått med risikoen. Før avreisen med «Nicobar» skrev
han sitt testamente, og etterlot seg også et «smukt» brev til
moren i Kristiansand.
Den lange reisen over havet var farefull, men kunne gi store
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rikdommer. Dette var sikkert grunnen til at Andreas Chrystie
ville foreta en siste reise før han slo seg ned for godt. Denne
gangen var han forfremmet til kaptein, og fortjenesten – både
i form av høyere lønn og føringsgods – ville bli langt større enn
på tidligere reiser. Men allerede før den siste reisen må han
ha vært en velstående mann. I testamentet etterlot han seg
betydelige midler. Fire av hans nieser arvet til sammen 2.500
riksdaler, og han sørget godt for sin forlovede. Hun fikk 5.000
riksdaler som, ifølge familiehistorien, var mer enn nok til å leve
godt for resten av livet.
I likhet med Andreas Chrystie skapte mange av dem som
seilte for Asiatisk Kompagni seg en formue. En av disse var
Christen Lintrup. I 1730 var han med som underassistent på den
første kinafareren «Cronprinz Christian». På senere reiser steg
han raskt i gradene, og var alt på den fjerde reisen i 1738 blitt
supercargo. Samtidig hadde han etablert handel, og var i 1737
kjent i København som «den kinesiske købmand». I tillegg til
kinesiske varer som lakkmøbler, silketøy, blomsterpotter og
pyntegjenstander, kunne han til og med tilby levende kinesisk
fisk. Etter sin siste og femte reise vendte han hjem i 1742 med
en betydelig mengde føringsgods. Han var nå en rik mann, og
giftet seg med datteren til en av kompanidirektørene. Deretter
ble han først kammerråd, så justisråd, og ble adlet som Lindencrone.
Også andre kinafarerne gjorde det bra. Johan Jørgen Gude,
også han kjøpmannssønn fra Moss, skal ha fått hjelp av bekjentskaper i København til ansettelse i Asiatisk Kompagni. På
utreisen i 1780 er han som 20-åring registrert som skriver for
kapteinen, og igjen i 1783 som volontør. I ti år skal han ha reist
til Kina, også som supercargo. På reisene la han grunnlaget
for handel med te og andre kinesiske varer, og opparbeidet en
betydelig formue. I desember 1789 giftet han seg, og i 1791 tok
han borgerskap som kjøpmann i Moss.
Disse tre enkelthistoriene illustrerer hva de enkelte kina
farere så som formålet med reisene. Den svenske historikeren
Lisa Hellman fant at de fleste ville tjene seg opp penger, og
helst så raskt som mulig. Klatring i rang og hierarki fra reise til
reise var et middel for å nå dette målet. Ambisjonene lå derfor
ikke i rangen ombord. Det de hadde for øye var så raskt som
mulig å kunne gå i land, gifte seg og få familie, og sette seg ned
som kjøpmann eller få andre stillinger, slik Lintrup og Gude
gjorde, og Chrystie hadde planer om.
Både for den enkelte kinafarer og for kompaniet kunne
kinaferdene gi eventyrlige fortjenester. De to skipene «Kongen
af Danmark» og «Juliane Marie» vendte for eksempel i 1777
tilbake til København med laster som var verdt over en million
riksdaler. Verdien var to og en halv gang mer enn kapitalen på
utreisen. Denne besto stort sett av det betalingsmiddelet kineserne foretrakk, nemlig sølv i spanske pjastre. Hver reise fordret
at det ble investert i spansk sølv, og dette måtte kjøpes på det
åpne markedet i Hamburg og Amsterdam. Til tross for forlis,
varierende fortjenester og problemer med porselenshandelen
var kinafarten gjennom hele 1700-tallet et overskuddsforetagende. Først i 1844 opphørte handelen med Kina.
Kari Telste er etnolog og førstekonservator i Kulturhistorisk
seksjon på Norsk Folkemuseum.

Mange kinafarere reiste ut med mål om å tjene seg rike. Ambisjonen var å slå seg ned, starte handel og stifte familie. Drømmen om et
lykkelig familieliv utspiller seg i denne silhuettgruppen fra omkring 1814. Det viser en hagescene med Andreas Chrysties niese Margery
Kierulff sammen med sin mann, Niels Andreas Vibe, og deres barn. Tilhører Norsk Folkemuseum, Thaulowsamlingen. Antagelig klippet
av Franz Liborius Schmitz (1762 -1827). Foto: Anne-Lise Reinsfelt / Norsk Folkemuseum.
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