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HIS1300: Kinas nyere historie – en keisertradisjons endelikt 

 

Autokratisk og kommersiell arv fra Ming (1368-1644) 

Lang periode med forholdsvis fredelige forhold: fra ca. 70 til ca. 130 millioner innb. Dele inn 

i fire perioder: 

1. Under Hongwu-keiseren (1368-98) og Yongle-keiseren (1403-24): gjenoppbygging, 

nye institusjoner, militær og diplomatisk ekspansjon. 

2. Andre del av 1400-tallet og litt inn på 1500-tallet: tilbaketrekking og forsvar 

3. Fra ca. 1520 til mot slutten av 1500-tallet skjedde det igjen store samfunnsmessige, 

økonomiske og intellektuelle endringer. 

4. Fra slutten av 1500-tallet og fram mot dynastiets fall i 1644: en rekke kriser, politiske, 

finansielle og handelsmessige, som endte i omfattende oppstander. 

 

Mongolene forsvant ikke, de hadde bare ridd hjem, spredd seg, og omgruppert. Ming hadde  

ingen direkte kontroll over Sentral-Asia, Tibet, og Mongolia, av ”middels utstrekning”. 

 

Mer autokratisk styringsform – avskaffet Det keiserlig kanselliet (i praksis ”regjeringen”) i 

1380 og erstattet det med et mer personlig Storsekretariat som sto over De seks ministeriene. 

Et opplyst (?) enevelde, avhengig av sterke keisere som Hongwu-keiseren. 

Strid mellom evnukker og embetsmannsstyre, som fortrsatte gjennom hele dynastiet. 

 

Yongle-keiseren flyttet hovedstaden til Beijing i 1421: bedre strategisk beliggenhet. 

Ny murbygging ble igangsatt, med ny indre mur fra 1430-åra, og ny ytre mur på 1470-tallet. 

 

Aktiv tributtvirksomhet til lands og til sjøs, det siste særlig under Yongle-keiseren (1403-24). 

Det mest originale var sju enorme armadaer (opp til 30.000 deltakere)  under ledelse av 

evnukken og embetsmannen Zheng He og andre evnukker i perioden 1405-33. Hovedmotiv å 

manifestere det nye dynastiets prestisje og få stater til å anerkjenne keiserrikets overhøyhet.  

 

Ming utfordret av japansk og koreansk piratvirksomhet. Nådde sitt høydepunkt på 1500-tallet, 

men stoppet ikke handel og smugling, tvert i mot: den regionale handelen økte i perioden. 

 



2 
 

Paradoks: dynastiet preget av antikommersiell ideologi (fra konfutsianerne), men handels- og 

håndverksutviklingen var likevel stor. 

Teknologiske utviklinger, nye råvarer. Ga større subsistensgrunnlag fremmet handelsjordbruk. 

Skapte både et stort innenlandsmarked og et stort regionalt marked. 

Stor byvekst, handelsjordbruk og handel, framvekst av et merkantilt samfunn. 

Uoffisielle handels- og håndverkslaug vokste opp i byene, særlig i Øst-Kina. 

 

Fra ca. 1520 ble det investert mer i handel og håndverk enn i jordeiendom og jordleie. 

Totalt sett doblet handelen seg i løpet av dynastiet: betydelig større enn i Europa. 

Konfutsianerne ville holde folk bofaste gjennom forordninger. 

 

Internasjonal handel økte på, først den regionale: sølv fra Japan tok etter hvert over for 

papirpenger, så spanske sølvdollar: Spania etablerte Manila i 1571. 

Dynastiet åpnet visse byer langs sørøstkysten for handel: Ningbo, Quanzhou, Kanton. 

Verdenshandelen preget mer og mer den kinesiske samfunnsøkonomien. 

 

Sølvet grunnlag for en omfattende skattereform i flere faser i siste halvdel av 1500-tallet: Yi 

tiao bian (’Ett enkelt piskeslag’): slo sammen mange skatter og avgifter til noen få; skatt ble 

innkrevd til faste tider i sølv. (Tidigere skattelegging enten i form av produkter eller hoveri.) 

Mot slutten:  Finanskrise: Holland og England fortrengte Spania, mindre med sølv, tyngre 

skatter. Politisk krise: evnukkstyret tok helt over. Reaksjon: embetsmenn organiserte seg til 

motstand i grupper. Mest kjente var Østskog-akademiet  (Donglin dang) i Wuxi, som begynte 

sin virksomhet i 1604, og som vokste i styrke fra 1611 av. Var ”partiske”, dang 
�

 . Var en 

ortodoks bevegelse mot en nytolker av konfutsiansimen, Wang Yangming (1472-1529).  

Seinere kom andre grupper, som Samfunnet for fornyelse, Fu she, på 1630-tallet.  

 

Intellektuelle strømninger var opptatt av despotiets problem: tilsynel. sterk, men svak. 

Huang Zongxi (1610-95), Wang Fuzhi (1619-92), Gu Yanwu (1613-95) 

Blir kalt for ”Ming-lojalister”, for de nektet å samarbeide med mandsjuene.  

 

Oppblomstring av folkekultur, særlig i form av talespråksromaner: 

Reisen mot vest,  Xi you ji; Fortellinger fra De tre riker; San guo zhi yanyi; Beretninger fra 

myrlandet, Shui hu zhuan; Den gyldne lotus,  Jin ping mei. 
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Høykultur: Yongle-ensyklopedien fra 1407: 11.095 bind, 3000 lærde arbeidet i 7 år. 

Formalisering av embetsmannseksamener: alle måtte skrive ”Åtte-beins essays”, Ba gu wen. 

 

”Den dynastiske syklusen”: Indre oppløsning og splid, uår og epidemier, opprør. 

Li Zicheng, poststasjonsmester i Nordvest, fikk ikke bevilgninger, ble militær i 1630, gjorde 

mytteri, og med en styrke på flere hundre tusen inntok han Beijing i 1644.  

Chongzhen-keiseren ringte med klokka, men ingen svarte. Hang seg ved Kullhøyden. 

En general i Nordøst, Wu Sanggui (1612-78), inviterte de tungusiske mandsjuene innenfor 

muren for å sloss for seg, og det gjorde de så godt at de tok over hele riket. 

Grunnla Qing-dynastiet i 1644, som varte helt til 1912. 

Wu Sanggui ble stempla som quisling, sjøl om han til slutt gjorde opprør mot mandsjuene. 

Ming fortsatte fram til 1659 som et fallert dynasti på flukt i Sør- og Sørvest-Kina. 

 

Kremmere med og uten kors: Portugiserne opprettet Macao som koloni i 1557, tok etter hvert 

handelen fra japanerne. Jesuittene kom til Kina med handelen i de siste tiåra av 1500-tallet. 

Fikk virke i Sør-Kina. Matteo Ricci i Kina fra 1583 til sin død i 1610. En dyktig organisator 

og lærd. Jesuittene gikk først ut på grasrota, men for å få raskere resultater, gikk de på eliten, 

særlig i hovedstaden.  Jesuittenes rapportering, skrivevirksomhet og oversettelser formet 

Europas Kinabilde. Cathay = Kina? Benedict de Goes fant det ut. Han la ut fra Agra i India i 

1602, kom fram til Jiuquan i Nordvest-Kinai 1605. 

 

Var Ming introvert, etnosentrisk og despotisk? Eller innovativ og økonomisk nyskapende? 

Hvorfor ikke noe moderne gjennombrudd under Ming? ”The High Level Equilibrium Trap” 

 

Qing-dynastiet (1644-1911) – Den nyere keisertidas høydepunkt og nedtur 

 

Pre-dynastisk mandsju-rike i Nordøst-Kina (Mandsjuria/Manchuria). 

Nurgaci/Nurhachi (1559-1626) grunnla Det seinere Jin og utropte seg til keiser i 1616. 

Sønn Abahai (1592-1643) tok navnet mandsju/manchu for folket og riket – uklart opphav. 

En annen sønn av Nurgaci, Dorgon (1612-1650) tok Beijing i 1644, og innsatte Abahais sønn 

som keiser, Shunzhi-keiseren, som satt til 1661. 

 

Tok lang tid å forfølge de siste restene av Ming. Wu Sanggui o.a. gjorde opprør ”De tre 

lensområdenes opprør” (1673-81), men ble knust. 
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Taiwan første gang under keiserlig kontroll: En Zheng Chenggong (1624-62) slo seg opp ved 

Fujian-kysten. Kalles Koxinga (= Guo xing ye ����� ). Kontroll over Fujian og Taiwan fra 

1646, fordrev hollenderne fra øya i 1661, men mandsjuene tok øya endelig i 1683. 

Mandsjuene organisert i 8 såkalte bannere – en effektiv sivil-militær organisering. 

Holdt sin elite atskilt fra befolkningen. Holdt Nordøst atskilt som sitt eget reservat. 

Styre: Tok over Ming-autokratiet, men mer opplyst. 

       Parallell-administrasjon, alt på både mandsju og kinesisk, også regionalt. 

Historisk flaks med tre sterke og dyktige keisere: Kangxi-keiseren (1661-1722), Yongzheng-

keiseren (1722-35) og Qianlong-keiseren (1722-95). 

Kangxi dyktig så vel militært, administrativt som kulturelt. 

Yongzheng var usurpator blant mange brødre, hardhendt, dyktig, buddhist-daoist. 

Qianlong (levde til 1799) – den nyere keisertidas høydepunkt. 

Indre Asia erobret på 1750-tallet – for å svekke mongolene. 

Tibet under mandsjuherredømme fra 1750 av. 

Samfunnsmessig, økonomisk og teknologisk framgang, men stor befolkningsvekst. 

Kulturelt: Si ku quan shu , Komplett samling av de fire genrene - for stor til å trykkes. 

Stor filologisk kritisk virksomhet av den store konfutsianistiske tradisjonen 

Mer korrupsjon siste 25 år av Qianlong-epoken: Hoffyndlingen Heshen (1750-99) 

Uro innad: Den hvite lotusens selskap til opprør fra 1796-1804 – første store på 100 år 

----- 

Russerne kommer! Grenseavtaler i Nerchinsk i 1689 og i Kiakhta i 1728. Likeverdige avtaler. 

Fremmet tidlig studier av kinesisk i St. Petersburg. 

Kanton-systemet fra 1750-av, bygd på gammel modell om å la utlendinger handle i bestemte 

byer: keiseren utnevnte kinesiske handelshus som mellommenn: (co)hong – (gong)hang 

( � ) � . Disse var i sin tur ansvarlige overfor en keiserlig tollinspektør: hoppo – (Yue) hai 

(guan) bu ( � ) 	 ( 
 ) � . Så vel import som eksport ble skattlagt. Systemet passet de vestlige 
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østasiatiske kompaniene (priviligerte), men de ville ha mer variert tilgang til Kina. Se: 

http://ocw.mit.edu/ans7870/21f/21f.027/rise_fall_canton_03/cw_essay01.html 

Endte med Lord Maccartneys besøk til Qianlong i 1793, der han krevde lavere tariffer, flere 

åpne byer, og tillatelse til å opprette legasjon i Beijing. Les Qianlongs berømte svarbrev. 

1795: Siste hollandske utsending til det kinesiske keiserhoffet, selskapet oppløses i 1799. 

Kangxi favoriserte jesuittene som astronomer, toleranseedikt overfor kristne i 1692. Rite-

striden svekket jesuittene sterkt. Yonghzeng forbød jesuittisk virksomhet i 1726. Siste 

europeiske jesuittiske lærde døde i Beijing i 1795. 

 

1796-1820: Jiaqing-keiserens regjeringstid.  

Ca. 1805: Begynnelsen på engelsk herredømme på havene med Lord Nelsons seire. 

1807: Første protestantiske misjonærer, skotten Robert Morrison, ankommer Kina. 

1800 og 1813: Forsøk på tilstramming av forbud mot opium fra 1739.  

1816: Besøk av Lord Amherst, engelsk sendebud til den kinesiske keiseren, mislykket.  

1819: Den britiske kolonien Singapore grunnlegges av Stamford Raffles. 

Fra 1820 av: Sterk økning i opiumsimporten til Kina. Mer opiumsimport enn bomullsimp. 

1821-50: Daoguang-keiserens regjeringstid. 

Fra 1825 av: Pidgin-engelsk overtar som handelsspråk i Øst-Asia etter portugisisk. 

1832: Firmaet Jardine, Matheson & Co. grunnlegges. Rikdom basert på opium. 

1833-34: Det engelske Ostindia-kompaniets mister sitt handelsmonopol.  

1836-39: Interne diskusjoner på topp-plan i Beijing om hvordan opiumskrisen skal løses. 

1839: Kommissær Lin Zexu gis i oppdrag å destruere den britiske opiumen i Kanton. 

1839-42: Første Opiumskrig, der engelskmennene viser seg knusende overlegne. 

1842: Ulikeverdig traktat i Nanjing mellom Kina og England.  

1847: Sverige-Norge forhandler fram avtale med Kina basert på Nanjing-traktaten. 

1843: Wei Yuan utgir ”Illustrert beretning om sjøstatene” (Haiguo tuzhi).  

1843: Hongkong blir britisk kronkoloni, i første omgang bare øya Victoria. 

1843: Første utlendinger slår seg ned i Shanghai. Fra 1863 ”International Settlement”. 

Ca. 1848: Organisert kinesisk arbeidsutvandring, den såkalte ”kuli-handelen”, begynner. 

1849: De engelske Navigation Acts opphevet (= handel mellom England og koloniene kunne 

 bare foregå på engelske båter) – handelen ble mer åpen 

1850-1864: Taiping-opprøret. Oppretter hovedstad i Nanjing fra 1853 av. 
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1850: Første dampskip fra London til Shanghai. 

1851-60: Xianfeng-keiserens regjeringstid. 

1854: Første vesterlendinger ansettes i det nyopprettede kinesiske tollvesenet. 

1854: Første kineser, Yung Wing, sendes til utlandet for å studere (Yale-universitetet) 

1856: Hongkong tar over fra Kanton som viktigste havn i Sør-Kina. 

1856-58: Den andre opiumskrigen. Kolonimaktene presser på for nye krav. 

1858: Tianjin-traktaten mellom Kina og England, Frankrike og USA. 

1860: Britisk-fransk erobring av Beijing. Det keiserlige sommerpalasset plyndres. 

1860: Russisk-kinesisk traktat i Beijing. Russland tar alt land øst for Ussuri-elva.  

1861-74: Tongzhi-keiserens regjeringstid. Start på enkekeiserinne Cixis politiske makt. 

1861: Tongzhi-restaurasjonen, en konservativ konsolidering av Qing-dynastiet. 

1861: Det første ”Utenriksdepartementet” etableres. Vestlige legasjoner i Beijing.  

1863: Kinesisk oversettelse av Henry Wheatons Elements of International Law. 

1865: Jiangnan-arsenalet grunnlegges. Begynnende rustningsindustri. 

1867: Frankrike tar Cochinchine, dvs. det sørlige Vietnam. 

1868-69: Første kinesiske diplomatiske sendelag til USA og Europa, bl. a. Stockholm. 1870-

80-åra: ”Sjølstyrkingsbevegelsen”, for å bygge opp industriell-militær virksomhet. 

1870: Massakre av vestlige misjonærer i Tianjin. 

1870-77: Yakub Beg, med opphav i Kokand, tar kontrollen over mesteparten av Xinjiang. 

1871: Kina knyttes til det internasjonale telegrafnettet. 

1872: De første kinesiske studentene sendes til USA. (Fra 1876 til Europa). 

1874: Annam, sentrale deler av dagens Vietnam, blir fransk protektorat. 

1875-1908: Guangxu-keiserens regjeringstid. Enkekeiserinne Cixi har den reelle makten. 

1877: Første kinesiske ambassadør i utlandet, Guo Songtao, akkreditert i London. 

1877: Den tyske geografen Ferdinand von Richthofen gir navn til ”Silkeveien”. 

1881: Kinesisk-russisk traktat i St. Petersburg. Kina får tilbake deler av Yili-regionen. 

1883: Tongking, den nordlige delen av dagens Vietnam, blir fransk protektorat. 

1884: Xinjiang gjenerobret av general Zuo Zongtang, og får status som provins. 

1884-5: Den kinesisk-franske krig. Kina må godta fr. overherredømme over Vietnam.  

1885: Taiwan får status som provins (erobret første gang i 1683). 

1894: Den kinesisk-japanske krigen, den kinesiske flåten senket, Kina må gi tapt.  

1895: Ydmykende fredstraktat i Shimonoseki. Taiwan og Korea blir japanske protektorater. 

1895: Protester og petisjon i Beijing mot traktaten, ledet av reformvennlige embetsmenn.  

1898: Reformbevegelse. ”De hundre dager”. Enkekeiserinne Cixi slår tilbake, Guangxu- 
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keiseren blir satt i husarrest, og reformatorer blir drept eller flykter til Japan. 

 
 


