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Then som är beprydd medh Dygden, 
 
Han kan reesa igenom Öcknen, 
 
Uthi the Arabers Landh; 
 
Ey skal honom skee tå Fahra, 
 
Om han hooss Inder mon wara, 
 
Eller Aethiopers Landh. 
 
– Palingenius / Pier Angelo Manzolli 
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Sammendrag 
Denne oppgaven handler om den første svenske reiseskildringen fra Asia og Afrika, skrevet 

av Nils Mattsson Kiöping og utgitt første gang i 1667. Nils Mattsson Kiöping reiste i nesten 

ni år i Asia og langs kysten av Afrika, i årene 1647 til 1656. Oppgaven er en case-studie i 

kunnskapsproduksjon, i hvordan erfaring gjøres ut fra eldre kilder og tradisjoner og hvordan 

disse erfaringene gis form gjennom tekst. Reiseskildringen som sjanger er avgjørende for den 

formen erfaringene gis. Oppgaven legger til grunn at det på 1600-tallet skjedde et møte 

mellom to kunnskapstradisjoner: en eldre, som bygget på boklig kunnskap fra antikke kilder 

og Bibelen, og en nyere, erfart kunnskap som vokste fram gjennom Renessansen og med de 

store sjøreisene. Oppgaven undersøker dette møtet som representert i Nils Mattssons 

reiseskildring gjennom en tematisk lesning basert på etnografi, dyr, og geografi.  
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Forord 
Da jeg satte meg ned med Nils Mattsson Kiöpings reiseskildring første gang, hadde jeg ingen 

anelse om den reisen jeg var i ferd med å legge ut på. Jeg hadde ikke så mye mer enn 

overfladisk kunnskap om 1600-tallet da jeg satte i gang med å finne ut av hva Nils Mattsson 

kunne fortelle om verden og om tiden han levde i. Når jeg nå setter punktum for denne 

oppgaven, er det med en følelse av å reist verden rundt sammen med Nils – til steder jeg bare 

kan drømme om å reise til, i en tid jeg bare kan nå gjennom tekster som Nils’.  

En stor og hjertelig takk til min fantastiske veileder Erling Sandmo. For det første 

hadde ikke denne oppgaven blitt til i det hele tatt, hadde ikke du introdusert meg for Nils. 

Takk for at du gjorde det! For det andre hadde jeg aldri klart å fullføre denne oppgaven uten 

dine gode og rettledende kommentarer, engasjement, givende veiledninger og interessante 

samtaler over utallige kaffekopper. Du har fått min oppgave til å virke som det viktigste i 

hele verden. Jeg vil også takke Bente Lavold på Nasjonalbiblioteket, som funnet fram flotte 

kart og bidratt med interessante perspektiver religiøs geografi. 

Det er andre som også skal ha takk for å ha gjort denne oppgaven mulig, og som har 

vært der med støtte og oppmuntrende ord når reisen har vært på sitt mest strabasiøse. Tusen 

takk til Julia og Alexandra, som har lest mer eller mindre gode utkast, rettet opp slurv og 

kommet med kommentarer og forbedringsforslag. Dere har løftet teksten! Takk til mine 

herlige medstudenter, for morsomme og interessante samtaler og diskusjoner, både på og 

utenfor Blindern. En særlig takk til Anna Marie, Even og Kjartan. Uten dere hadde det vært 

utrolig mye tyngre å ro denne oppgaven i land. 

Takk til mamma og pappa, som har heiet på meg hele veien. Takk til mine gode 

venner på utsiden av studiebobla, for at dere alltid er der. 

Til sist, en varm takk til min kjære Eirik, som har holdt ut med meg i opp- og 

nedturer, som alltid støtter meg, og som har hatt spanderingsbuksene på stort sett hele tiden 

de siste to årene.  

 

Blindern, november 2018.  
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1 Innledning 
I 1667 ble det gitt ut en bok i Sverige med tittelen Een kort Beskriffning Uppå Trenne Resor 

och Peregrinationer, samt Konungarijket Japan.1 Forfatteren av bokens første del var Nils 

Mattsson Kiöping, en svensk prestesønn som tilbragte nesten ni år på reise i Asia og langs 

kysten av Afrika. Det er denne reiseskildringen som er tema for denne masteroppgaven. 

Nils Mattsson Kiöpings reiseskildring fanget meg da jeg leste den første gang. Den 

var morsom, rar og underholdende; den fortalte ting som jeg tenkte at var fornuftig og logisk, 

men samtidig la den fram historier og beskrivelser som umulig kunne stemme. Dette fikk 

meg til å lure på hva som gjorde at en slik fantasifull skildring ble tatt seriøst i Sverige i over 

hundre år, som en nøktern skildring av hvordan ting faktisk var i Sør-Afrika og i Asia. For 

tilsynelatende ble den det. Det er dette denne masteroppgaven skal handle om: Hva Nils 

Mattsson Kiöping forteller om Asia og Afrika, hvordan han gjør det, hvilke forståelser av 

verden han trekker på og hvordan reiseskildringen hans kan fortelle oss minst like mye om 

informasjonen han hadde med seg fra før som om de stedene han faktisk reiser til. 

Nils Mattsson Kiöping var student ved Uppsala universitet da han bestemte seg for å 

legge fra seg studiene og reise ut i verden.2 Kanskje var det på universitetet at hans 

nysgjerrighet på verden og interesse for navigasjon ble vekket, i hvert fall var det fordi han 

ville lære seg navigasjon at han i 1647 la fra seg studiene og reiste ut på eventyr.3 Etter 

hjemkomsten skrev Nils ned sine opplevelser. Teksten ble trykket sammen med tre andre 

kortere skildringer. Dette var den første samlingen reiseskildringer fra Asia og Afrika på 

svensk, og det var den første boken som ble trykket på Grev Per Brahe d.y.s trykkeri på 

Visingsborg. 

Nils reiste ut for å tilegne seg kunnskap for sin egen del. Han var ikke en offisiell 

utsending og hadde tilsynelatende ingen spesiell plan om hvor han ville dra eller hva han 

ønsket å oppnå. Nils’ tekst er, i hvert fall ved første øyenkast, slående nøytral. Det er svært 

sjelden Nils eksplisitt dømmer mennesker eller kulturer. Kanskje var det en fordel at Nils 

ikke var ute på noe offisielt oppdrag fra staten eller var handelsreisende – han hadde dermed 

ingen grunn til å skulle forvente noe av de stedene han reiste til og de menneskene han møtte 

der.  

																																																								
1 Full tittel og mer om bokens bakgrunn i kapittel 1.3: «Reiseskildringen». 
2 Også Mattson og Matson. Heretter bare kalt Nils. 
3 Dette kan vi lese i Nils’ selvbiografi «Nils Mattsson Kiöpings självbiografi för åren 1647-1658», i Samuel 
Loenbom (red.) Anecdoter om namnkunniga och märkwärdiga swenska män  (Stockholm: Kongl. Finska 
Boktryckeriet, på Joh. Arvid Carlbohms bekostnad,1773) bind 2, ss. 29-40. (Transkribert av Martin Rundqvist, 
2005). 
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Nils’ tekst bærer preg av å være skrevet av en mann med en umettelig nysgjerrighet, 

stor entusiasme og et svært observerende blikk. Entusiasmen og undringen er like stor 

uavhengig om han skriver om mennesker, dyr, religioner eller naturfenomener. 

Reiseskildringen hans er ganske ulik det vi i dag regner som en troverdig og sannferdig 

skildring, blant annet fordi den ser ut til å inneholde litt av alt. Denne blandingen av nøkterne 

og deskriptive skildringer på den ene siden og det kuriøse og merkverdige på den andre, gjør 

at den i dagens målestokk virker både underlig og vanskelig å plassere. Teksten forespeiler 

det fokuset på naturvitenskapen og empirisk kunnskap som preger opplysningstiden, men 

trekker samtidig på et vell av eldre kunnskap og myter om verden. 4 

Nils’ reiseskildring er ikke skrevet som en personlig dagbok, men er skrevet med 

tanke på en lesergruppe – Nils henvender seg til et publikum i teksten sin. Skulle han bli 

trodd, måtte han spille på de forestillingene som fantes blant dem han anså som sine 

potensielle lesere. Dermed speiler innholdet i skildringen oppfatninger om Asia og Afrika 

som allerede fantes. Disse oppfatningene hvilte blant annet på de antikke kildene, som lenge 

var autoriteter på kunnskap. Det blant andre Aristoteles, Ktesias og Plinius fortalte om fjerne 

land og steder, ble ansett som sannheten – ergo fantes det mennesker med hundehoder, 

énfotinger, barbarer, enhjørninger, evigflyvende fugler, og mye mer. Også middelalderske 

reiseskildringer, slik som Marco Polos skildringer fra slutten av 1200-tallet, den italienske 

presten Odoric av Pordenones skildringer av særlig Sentral-Asia fra 1330, og den mer eller 

mindre oppdiktede The Travels of Sir John Mandeville fra midten av 1300-tallet, bekreftet 

forestillingen om Asia som et sted fylt av merkverdige og rare ting, dyr og mennesker. 

Den statusen bøker hadde i middelalderen, som kilden til all verdens kunnskap, ble 

utover 15- og 1600-tallet utfordret av kunnskap basert på erfaring, med en mer vitenskapelig 

holdning til verden og alt i den. Renessansemennesket var opptatt av å erfare verden, se 

hvordan den var med egne øyne, teste den, for så å kunne bestemme noe om den. 

Vitenskapsmenn stolte ikke lenger blindt på bøkene. Etter hvert som stadig flere europeere 

reiste som handelsmenn, diplomater og navigatører til Asia via sjøveien forbi Kapp det gode 

håp, økte informasjonen om verden. De reisende kom hjem med erfaringer, historier og 

artefakter som utfordret det de gamle tekstene fortalte. Dette tvang folk til å endre sine 

oppfatninger av disse stedene. 

																																																								
4 Denne teorien ligger til grunn for oppgaven og bygger på det Anthony Grafton framsetter i New Worlds, 
Ancient Texts: The Power of Tradition and the Shock of Discovery (Cambridge, Massachusets, London: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 1995).  
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I Nils’ reiseskildring møtes disse to tradisjonene. Han bærer med seg forventninger og 

oppfatninger av verden som er preget av en eldre kunnskapstradisjon. Mange av disse 

forventningene tar han uttalt stilling til. Han bekrefter eller avkrefter, forklarer og beskriver 

en rekke fenomener. Samtidig, og helt avgjørende for Nils’ syn på verden, ligger et kristent 

protestantisk verdigrunnlag som et fundament for Nils’ oppfatninger. Alle uttalelser Nils gjør 

om verden, må sees i lys av den moralen og de verdiene som bygger på dette grunnlaget. Det 

vil bli klart gjennom denne oppgaven at Bibelen og det protestantisk kristne verdigrunnlaget 

er det som står helt støtt og uutfordret i Nils’ reiseskildring. 

 

1.1 Problemstilling og avgrensning 
Nils Mattsson Kiöpings reiseskildring er en relativt kort (136 sider i originalutgivelsen), men 

innholdsrik og kompleks tekst. Det er ikke lett å sette fingeren på akkurat hva den egentlig er 

eller prøver å si, og det er det jeg skal diskutere gjennom oppgaven. Nils’ reiseskildring er en 

tekst som dypest sett kan sies å handle om forventninger til og erfaringer med verden. 

Oppgaven er en case-studie i kunnskapsproduksjon, i hvordan erfaring gjøres ut fra eldre 

kilder og tradisjoner og hvordan disse erfaringene gis en form gjennom tekst. 

Problemstillingen jeg har jobbet ut fra er: Hvordan møtes en eldre kunnskapstradisjon og en 

erfart kunnskap om verden i Nils Mattsson Kiöpings reiseskildring, og hvordan gis disse 

erfaringene form gjennom teksten? 

Problemstillingen forutsetter at det finnes to etablerte kunnskapstradisjoner, en eldre 

og en som er erfart og nyere. Begge kommer til i reiseskildringen. Med den eldre 

kunnskapstradisjonen menes en kunnskap om verden som i hovedsak baserer seg på boklig 

kunnskap, antikke kilder og Bibelen, informasjon man kunne lese seg til. Skriftspråket og det 

å kunne lese ble sett på som nøkkelen til all verdens kunnskap. Dette synet på kunnskap var 

gjeldende i middelalderen. Med den erfarte kunnskapen om verden menes det empiriske 

fokuset som vokser fram gjennom renessansen og med de store sjøreisene. Nils’ møte med 

verden er et erfart møte, men erfaringene formes også av den verdensforståelsen som er 

gjeldende i hans samtid og som han har tilegnet seg gjennom tekster han har lest. 

Problemstillingen legger til grunn at erfaringer, altså den informasjonen man får 

gjennom egen sansing og handling, kan gis form gjennom tekst. Dette bringer oppgaven inn 

på et tekstanalytisk spor som både omhandler sjanger, intertekstualitet og kontekst. Hvor 

viktig er sjangeren for hva som kan inkluderes i en reiseskildring? Hvor avgjørende er andre 

tekster, eldre og samtidige, for hvordan Nils gir form og mening til erfaringene sine?  
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For å besvare problemstillingen og de forutsetningene og spørsmålene som følger av 

den, har jeg gjort en tematisk nærlesning av Nils’ observasjoner innenfor tre bestemte temaer: 

etnografi, dyr, og natur og geografi. Dette er bare et utvalg av temaene Nils skriver om, andre 

interessante temaer som også kunne vært utforsket er handel og handelssystemer, 

verdensreligioner, navigasjon og moralske historier. 

Denne oppgaven er strukturert på følgende vis: Først kommer to delkapitler som 

omhandler personen Nils Mattsson Kiöping og reiseskildringens bakgrunn, samt et 

delkapittel om tidligere litteratur på temaet. Kapittel 2 omhandler teoriene og metoden som er 

benyttet i oppgaven. Empiridelen av denne oppgaven består av tre kapitler (3, 4 og 5) basert 

på de tre utvalgte temaene etnografi, dyr, og natur og geografi. I siste kapittel forsøker jeg å 

samle trådene fra analysen, og konkluderer med at møtet mellom to kunnskapstradisjoner i 

Nils’ reiseskildring gis form gjennom en organisering av verden basert på tre målestokker: 

grad av sivilisasjon; geografi; og et fysisk og et metafysisk episteme. 

Kildematerialet jeg har brukt i analysen, er de transkriberte versjonene av Nils 

Mattsson Kiöpings reiseskildring og selvbiografi. Tekstene er transkribert av arkeolog Martin 

Rundkvist. 1667-utgaven av reiseskildringen ligger tilgjengelig på nett hos Projekt Runeberg 

i scannet og transkribert versjon via http://runeberg.org/treresor/ (Publisert 23.12.14). Mine 

henvisninger i oppgaven til reiseskildringen er basert på kapittelinndelingen i den 

transkriberte versjonen. Kapittelinndelingen er ikke å finne i 1667-utgaven, men er satt inn i 

1674-utgaven og beholdt i senere opplag – også i utgaven som ble gitt ut høsten 2016.5 

Transkripsjonen av selvbiografien, som originalt ble publisert i Samuel Loenboms 

Anecdoter om namnkunniga och märkwärdiga swenska män i 1773, var tidligere tilgjengelig 

på nett via lenken http://www.algonet.se/~arador/nmkbiografi.html, publisert 22.12.2005. 

Denne lenken fungerer ikke lenger, men transkripsjonen er den samme som den som er å 

finne på side 159-171 i 2016-utgaven av reiseskildringen.    

Jeg har tatt for gitt at Martin Rundkvists transkripsjoner er riktige og gode. 

Originalteksten finnes på Kungliga Bibliotek i Stockholm. Fulle referanser til kildene, samt 

til illustrasjonene som er brukt i oppgaven, finnes i litteraturlisten. 

 

 

 

																																																								
5 Kiöping, Nils Mattsson. Reesa som genom Asia, Africa och många andra hedniska konungarijken, sampt öijar 
medh flijt är förrättat (Sverige: Ruin, 2016). 
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1.2 Nils Mattsson Kiöping 
Nils levde og reiste i en tid da Europa var preget av store endringer. Europeernes ekspansjon 

ut i verden saknet opp på grunn av de bitre religionskrigene som ble utkjempet på 

kontinentet, og uroligheter og maktkamp rystet nasjoner den engelske og den franske – for å 

nevne noe. Samtidig ble det økonomiske senteret forskjøvet fra middelhavsområdene til 

Nord-Atlanteren, og med det endret også matbalansen i Europa seg. Nederland steg fram som 

toneangivende for kulturen på kontinentet. I svensk historie betegnes denne perioden som 

stormaktstiden. Landet nådde i løpet av 1600-tallet sin største utstrekning både i areal og i 

politisk innflytelse. Under regjeringstiden til Gustav II Adolf (1611–1632), Dronning 

Kristina (1644–1654) og Karl X Gustav (1654–1660) var landet i krig, og gjorde seg 

gjeldende som en europeisk stormakt. Ved slutten av trettiårskrigen bestod Sverige av et rike 

som strakte seg rundt nesten hele Østersjøen.6 Landet skaffet seg også kontroll over områder 

utenfor kontinentet: i 1638 ble kolonien Nya Sverige grunnlagt i Nord-Amerika. 

Kulturelt preges perioden Nils levde i av overgangen fra renessansen til 

opplysningstiden. Dronning Kristina, som regjerte da Nils reiste ut fra Sverige, var en 

markant kvinne i tiden som søkte av å heve riktes kulturelle nivå. Hun inviterte blant andre 

Descartes til det svenske hoffet.7 Descartes filosofi var toneangivende i tiden. Hans tanke om 

at menneskets intellekt har skapt orden i naturens kaos, er et eksempel på mentaliteten i tiden, 

som satte mennesket i sentrum.8 

Vi kan ikke vite hvor bevisst Nils var på filosofenes tankegods, men dette var viktige 

strømninger som man i ettertiden anser som betegnende for tiden. Det lille vi vet om Nils, er 

det vi kan lese i reiseskildringen og en kort selvbiografi han skrev. Selvbiografien omhandler 

årene på reise, men denne ble utgitt først i 1773 av historikeren og antikvaren Samuel 

Loenbom i Anecdoter om namnkunniga och märkwärdiga svenska män. Han hadde funnet 

originalteksten blant etterlatte dokumenter og papirer etter greve Brahes sekretær Nils 

Gyldenstolpe.9 Loenbom skrev en innledning til selvbiografien som blant annet omfattet 

Nils’ slektskapsbånd, oppvekst og skolegang, men mye av dette har vist seg vanskelig å 

																																																								
6 Dette avsnittet er basert på Jacob Christensons «Inledning» i Signums svenska kulturhistoria: Stormaktstiden, 
red. J. Christenson (Lund: Bokförlaget signum, 2005), 9-15.  
7 Mardal, M. A., «Kristina Augusta», (2018, 25. februar), i Store norske leksikon. Hentet 5.11.18 fra 
https://snl.no/Kristina_Augusta.  
8 Sæbø, Magne (red.). Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation. Vol. II: From the 
Renaissance to the Enlightenment (Göttingen: Vandenhoeck & Reuprecht, 2008), 38. 
9 Almqvist, S., «Kiöping, Nils Matson», i Svenskt biografiskt lexikon, hentet 02.11.18 fra 
https://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=11508 
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etterprøve.10 Den som har skrevet mest om Nils’ liv, er forfatteren Sven Almqvist. Han har 

gått Loenbom etter i sømmene og supplert med egne funn, og han står blant annet bak 

biografien om Nils i Svensk biografiskt lexikon. Den biografiske delen som følger, hviler i 

stor grad på Sven Almqvists tekster. 

 

1.2.1 Biografi 
Nils Mattsson Kiöping ble født 23. juni 1621 i Arboga i Västmanland i Sverige.11 Foreldrene 

hans var Matthias Nicolai Thunæmontanus, rektor i Arboga og senere prost i Köping, og 

Malin (Magdalena) Carlsdotter. Nils’ mor skal ha vært uektefødt barn av friherre Karl 

Gustavsson Stenbock, noe som innebærer at Nils blant annet var i slekt med greve Per Brahe 

d.y., riksdrott, generalguvernør over Finland og greve på Visingsö.12 Forbindelsen til greven 

har nok vært viktig.13 Det var, som nevnt, på grevens trykkeri at Nils’ reiseskildring ble 

trykket – det er ikke utenkelig at det var greven selv som etterspurte en skildring fra Nils’ 

eventyr. Det kan også tenkes at Per Brahe talte Nils’ sak for dronning Kristina og sørget for 

at han fikk reise ut.14 

 Nils gikk antagelig på skole fra tidlig alder og han var innskrevet på Uppsala 

universitet fra 1641 til han dro ut på reise.15 I 1647 hadde begge foreldrene gått bort og det 

var kanskje ikke så mye som hindret ham i å følge drømmen om et liv på havet. I 

selvbiografien skriver Nils at han hadde et sterkt ønske om å reise til sjøs og lære seg 

navigasjon og at han søkte og fikk dronningens anbefaling, hennes «recommendation», for 

reiser utenriks.16 I 1647 la Nils ut på det som altså skulle bli nesten ni års reise til sjøs, i Asia 

og langs kysten av Afrika. 

																																																								
10 Sven Almqvist har undersøkt Loenboms biografiske nedtegnelser om Nils i «Nils Matsson Kiöping och hans 
mecenat» i Lychnos, Lärdomshistoriska Samfundets årsbok 1965-66 (Stocholm: Almqvist & Wiksell, 1966), 
337-338. 
11 Almqvist, S., «Kiöping, Nils Matson», i Svenskt biografiskt lexikon. 
12 En utførlig beskrivelse av slektskapsbåndene mellom Nils og greven er å finne i Almqvist, «Nils Matsson 
Kiöping och hans mecenat», 345-346.   
13 Rundkvist, M., «Förord till den elektroniska utgåvan» i Nils Mattsson Kiöpings reseberättelse från Afrika och 
södra Asien 1647-1656, tryckt 1667, hentet 02.11.18 fra http://runeberg.org/treresor/ 
14 Almqvist, «Nils Matsson Kiöping och hans mecenat» i Lychnos, Lärdomshistoriska Samfundets årsbok 1965-
66 (Stocholm: Almqvist & Wiksell, 1966), 342.  
15 Samuel Loenbom, i innledningen til «Nils Mattsson Kiöpings självbiografi för åren 1647-1658», skriver at 
Nils gikk på skole i Köping og Västerås, men dette lar seg ikke verifisere. Sven Almqvist har undersøkt 
Loenboms biografiske nedtegnelser om Nils i «Nils Matsson Kiöping och hans mecenat» i Lychnos, 
Lärdomshistoriska Samfundets årsbok 1965-66 (Stocholm: Almqvist & Wiksell, 1966), 337-338. 
16 «Anno 1647 den 14 Aprilis blef efter min begäran mig meddelat Hennes Kongl. Maj:ts Drottning 
CHRISTINÆ recommendation (emedan mitt sinne stod aldeles at informeras uti Navigation) och försöka mig til 
Sjös». Kiöping, Nils M., «Nils Mattsson Kiöpings självbiografi för åren 1647-1658». 
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Da Nils kom hjem, tjenestegjorde han i den svenske flåten i fire år og var blant annet 

med i slaget mot danskene mellom Ystad og Møn i september 1657 og mot nederlenderne i 

Øresund i oktober 1658, før han i 1660 mot sin vilje fikk avskjed fra tjenesten.17 Det betyr 

ikke nødvendigvis at han hadde falt i unåde. Historikeren Arne Forssell peker på at den 

svenske marinen generelt var i forfall etter Karl X Gustafs død, og at Nils var en av mange 

som mistet sin stilling i flåten under formynderstyret til Karl XI.18 I 1658 giftet Nils seg med 

prestedatteren Magdalena Mattsdotter, fikk barn sammen med henne og levde etter 1660 i 

ganske fattige kår i Stockholm. Nils fikk nok ingen økonomisk kompensasjon fra kronen etter 

å ha blitt avskjediget, og det ser heller ikke ut til at han fikk noen ny fast stilling og inntekt. 

Han ble i stedet forsørget av sin slektning Per Brahe, som bidro med støtte både i kontanter 

og i natura.19 Nils døde høsten 1680, ironisk nok av drukning i en av Stockholms kanaler. 

Enken mottok 22. november penger til begravelsen fra Brahes dødsbo.20  

 

1.2.2 Reisen21 
Starten på Nils’ reise var nokså dramatisk og forteller sitt om hvor bestemt denne mannen var 

på å komme seg ut i verden. Nils dro først til Nederland og vervet seg som matros på et 

handelsskip, men like utenfor øya Texel ble skipet og mannskapet tatt til fange. Mannskapet 

ble ført tilbake til Nederland og der ble Nils sittende i fangenskap i syv måneders tid før han 

ble kjøpt fri av rederne. «Efter Rançon marcherade jag til Dynkerken», forteller Nils, og 

vervet seg på en kaperbåt, men dette skipet ble stoppet av et skip fra Rotterdam. Mannskapet 

ble anholdt og Nils skadet: «jag blef qwäst både i högra armen och låret». Igjen ble 

mannskapet ført som fanger tilbake til Amsterdam, men fordi han var utlending og i tillegg 

skadet, fikk Nils gå fri med en gang. Så, endelig, på høsten 1648, tok han hyre som båtsmann 

i Det nederlandske ostindiske handelskompani (VOC) og fikk bli med et skip sørover. 

30. april 1649, seks måneder etter at skipet forlot Nederland, ankom Nils Batavia 

(dagens Jakarta) på Java. Her måtte han stige i land og tjenestegjorde som soldat noen 

måneder. I 1650 la han ut på sjøen igjen: «Anno 1650 seglade jag ifrån Java til den 

mägtigaste Indianiske Potentatens Grand Mogols eller Mogors länder, nemligen uppå Costa 

Malabar». Her besøkte han stedene Negepatan og Keilepatan, «der som de skönaste Pärlorna 

																																																								
17 Almqvist. «Kiöping, Nils Matson», i Svenskt biografiskt lexikon. 
18 Forssell, A., «Till historien om Nils Mattsson Kiöpings och Olof Erikson Willmans reseskildringar» i Olof 
Traung (red.) Herbert Jacobsson 1878 30/11 1948. Festskrift (Gøteborg: Sjøfartsmuseet i Göteborg, 1948), 53. 
19 Ibid., 66; Almqvist, «Nils Matsson Kiöping och hans mecenat», 344.  
20 Almqvist. «Kiöping, Nils Matson», i Svenskt biografiskt lexikon. 
21 Den følgende gjengivelsen av Nils Mattssons reise er tatt fra selvbiografien, «Nils Mattsson Kiöpings 
självbiografi för åren 1647-1658». 
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fångas och fiskas», samt flere handelssteder på begge sider av Indias sørspiss. Samme år 

seilte han til Det persiske riket og gikk i land i Gammeron (Bandar abbas). Fra denne 

havnebyen reiste han rundt i store deler av riket, hvor han «besåg […] många ALEXANDRI 

Magni och DARII reliquier och notable Antiquiteter»22, samt mange av de viktigste byene. 

Nils forteller at han i Isfahan fant spor etter en annen svensk reisende, Bengt Oxenstierna 

(1591–1641), som hadde risset sitt navn inn i en klostervegg der.  

I noen måneder livnærte Nils seg som leiesoldat i den persiske sjahen Abbas IIs 

livgarde, og han forteller at han var med på erobringen av Kandahar (dagens Afghanistan). 

Etter dette felttoget, som gikk raskt og vellykket for seg, fikk Nils og de andre utenlandske 

leiesoldatene avskjed fra sjahens hær. Nils fortsatte reisen på egenhånd nordover, til steder 

som Hamadan og Tabriz i det nordvestre Persia, i dagens Iran, hvor han blant annet så flere 

av de gammeltestamentlige profetenes graver og kong Ahasverus’ palass, og til Jerevan og 

Araratfjellet i Armenia.  

I 1651 reiste Nils igjen gjennom landet, denne gangen sammen med et nytt 

bekjentskap: «imedlertid kom til en Herre benämd Philip L’Augel, hwilken mig antog för sin 

Tolk. Samma Herre fölgde jag til Arabien».23 Nils skriver at han reiste sammen med Philip i 

de arabiske områdene, først til Bassora (Basra), så Bagdad – hvor han også fant Bengt 

Oxenstiernas navn risset inn i en mur – og så over Eufrat til det som skulle være ruinene av 

Babylon. Det var bare noen få ting å se her, forteller Nils, nemlig en liten del av den gamle 

bymuren, løvehulen Daniel hadde blitt kastet inn i, og ovnen hvor tre menn ble forsøkt brent 

av Nebukadnesar da de nektet å tilbe gullstatuen hans.24 I 1652 reiste de tilbake til Basra og 

ble med et skip fra Basra til Ceylon. På Ceylon ble Nils avskjediget fra sin tjeneste som tolk 

og måtte igjen verve seg som soldat, men ble sammen med flere andre kristne satt til å fange 

elefanter. Han ble etter hvert svært syk på Ceylon, og skriver at det skyldes både klimaet, 

maten og vannet: «igenom landsens osunde och förgiftige luft, mat och watten, miste min 

helsa.»  

I 1653 kom Nils i kontakt med en nederlandsk ambassadør ved navn Henric 

Pelliconie, som ansatte Nils som tolk og hovmester på sitt skip. Sammen med ham reiste Nils 

																																																								
22 Mange egennavn er skrevet med store bokstaver i originaldokumentet. Rundkvist har i den transkriberte 
teksten valgt å beholde dette, derfor gjør også jeg det. 
23 Nils forteller at han var ansatt som tolk av flere forskjellige menn. Hvilke språk Nils snakket, har jeg ikke 
klart å finne ut av. Hva jobben som tolk innebar, forteller Nils heller ikke noe om. Den Philip Nils sikter til 
her kan være Philips Angel II, nederlandsk maler, forfatter og kjøpmann i VOC. Han var på handelsreise i 
Persia og de arabiske landene i 1651-52. Moes, Ernst W., «Angel Philips (2)» i Blok, P. J. og P. C. 
Molhuysen, Niew Nederlandsch biografish woordenboek. Deel 1. (1911), 147. Hentet 19.04.18 fra 
http://www.dbnl.org/tekst/molh003nieu01_01/molh003nieu01_01_0294.php.   
24 Daniel 6:1-8 og 3:8-30. 



	 9	

fra Sri Lanka til Rødehavet og besøkte mange byer langs kysten av dagens Jemen og Saudi-

Arabia. De kunne reise fritt rundt om i alle byene her, bortsett fra den hellige byen Mekka, og 

fikk god oppvartning hos de arabiske muslimene og sultanene. De reiste helt til det innerste 

av Rødehavet for å kartlegge kysten, og Nils fikk muligheten til å bli med en arabisk konvoi 

til Sinai-fjellet. På vei tilbake igjen seilte de blant annet innom Suakin (i dagens Sudan), der 

de lastet skipet med mumier. Deretter gikk reisen rett gjennom Bab-el-Mandeb-stredet til 

Coromandelkysten, hvor Nils fikk observere og oppleve «de grofwe Hedniske Inbyggare» på 

nært hold, og fikk se mye spennende, som deres gudstjenester og «andra wederstyggeliga 

Ceremonier» – her overvar Nils blant annet en begravelse som gjorde meget sterkt inntrykk 

på ham.25  

Etter å ha returnert til Batavia og blitt sagt opp fra stillingen hos Pelliconie, dro Nils 

til Kina, der han på Pelliconies anbefaling ble tatt hånd om av den svenskfødte Fredric Coyet, 

som senere var hollandsk stattholder på Formosa (Taiwan). Sammen med Coyet så Nils blant 

annet Siam (Thailand) og Tonkin-bukta. Videre inn i Kina lot det seg ikke gjøre å reise, 

skriver Nils, fordi tartarene hadde kontrollen der. Nils hadde etter dette tenkt seg til Japan, 

men på veien dit kom flåten av kinesiske skip han var med utfor en orkan og Nils’ skip gikk 

ned. I denne dramatiske overfarten ble Nils hardt skadet. Det tok tid å bli frisk igjen, men mot 

slutten av 1655 var han frisk nok til å bli med et skip til Java, hvor han ankom julaften 1655. 

3. februar 1656 gikk Nils om bord på et skip med kurs mot Europa. På veien reiste skipet 

innom mange av de stedene Nils på vei ut kun hadde seilt forbi: Kysten av Afrika, 

Madagaskar, Kapp Verde, St. Helena, Kanariøyene. Han besøkte også flere steder i Europa 

før han endelig, 22. oktober 1656, kom hjem til Stockholm, nesten ni år etter han dro 

hjemmefra. 

 

1.2.3 Noen kildekritiske betrakninger 
Selvbiografien som jeg har gjengitt her er altså Nils’ egen beskrivelse av reisens gang: Hvor 

han selv sier han reiste, hva han så, til hvilken tid og med hvem. I tillegg fungerte teksten 

som en form for selvpromotering:  

 
Angåendes öfwer berörde länders, med des Inbyggiares Religioner och 
Politier, uti hwilka jag hafwer warit curieux observera och göra mig förfaren, 
wil jag hwarjom och enom så mycket jag sedt och förfarit hafwer, icke allenast 
mundteligen utan ock skrifteligen communicera, enär uppå fordras.26  

																																																								
25 Se kapittel 6.1: «Et nært møte med døden og ’de andre’», samt vedlegg 4. 
26 Kiöping, Nils Mattsson. «Nils Mattsson Kiöpings självbiografi för åren 1647-1658». 
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(Angående de ovennevnte landene, med innbyggernes religioner og 
institusjoner, der jeg har vært og nysgjerrig observert og gjort meg kjent, vil 
jeg fortelle hver og en som spør alt jeg har sett og opplevd, ikke bare muntlig 
men også skriftlig.)27 

  

Nils vil altså på oppfordring fortelle, både muntlig og skriftlig, om det han har opplevd og 

observert i landene han har besøkt. Selvbiografien er relativt sober og strippet for historier og 

skildringer. Nils framstår som troverdig, og hadde vi bare hatt denne teksten, hadde reisen og 

historien kanskje ikke vært så mye å lure på. Selve reiseskildringen inneholder derimot 

såpass mange merkverdigheter og fantasifulle historier at den får oss til å lure. Hvor seriøst 

kan vi ta en mann som blant annet forteller at han har sett en kvinne føde et apebarn og at det 

på Sri Lanka er elefantene som dømmer over rett og galt?  

Noen steder i tekstene er det mulig å sammenlikne opplysninger, og da ser vi fort at 

usikkerhetene er mange. Et eksempel på dette er at Nils i selvbiografien skriver at han ble 

veldig syk av en landsyke på Ceylon i 1652; i reiseskildringen forteller han at dette var to år 

sener: «I thet iagh Åhr 1654. bleff mycket illa siwker uppå Ceylon, aff Landzsiwkan, och 

kunde inthet finna någon Läkedom som migh hielpa kunde, uthan bleff skickat till Palikatte». 

Et annet eksempel er at Nils forteller i selvbiografien at han reiste med Philip L’Augel i 1651, 

etter at han var i sjahens hær. I reiseskildringen skriver han at han gjorde tjeneste som 

leiesoldat i sjahens hær i 1652. Videre i selvbiografien forteller Nils at han reiste med 

L’Augel til Ceylon i 1652 og der ble avskjediget. Dersom Philip L’Augel er den samme som 

Philips Angel, stemmer det ikke at de reiste sammen til Ceylon – Angel ble nemlig værende i 

Persia som maler ved sjahens hoff.28 Men det skal sies at selvbiografien er litt utydelig, og 

det er mulig jeg feiltolker den. Nils skriver for så vidt at han seilte til Ceylon «der min Herre 

mig förlät» – denne herren kan jo like gjerne ha vært en annen enn Angel.  

Dette virker kanskje pirkete, men det er av betydning når det kommer til tekstens 

troverdighet. Mange reiseskildringer fra middelalderen og tidlig nytid har blitt stemplet som 

løgn og fantasi, eller som tekster bestående av samlinger av andre forfatteres tekster, slik som 

																																																								
27 Alle sitater fra reiseskildringen og selvbiografien er bokstavrett gjengivelse av Nils’ tekst etter Martin 
Rundkvists transkripsjon. Jeg supplerer med egne oversettelser når sitatene er mer omfattende, som her. 
28 Angel ble tatt for å lure unna varer som egentlig tilhørte VOC i et forsøk på å tjene penger selv på si. Etter 
denne avsløringen mistet han all tillitt i kompaniet og fikk valget mellom enten å ta tilbudet fra sjahen om å bli 
maler i hans hoff eller å reise tilbake til Batavia. Etter å ha tenkt seg nøye om, takket Angel ja til sjahens tilbud. 
Se Hootz, A (red.), Journaal der reis van den gezant der O. I. Compagnie Joan Cuneas naar Perzië in 1651–
1652 door Cornelis Speelman (Amsterdam: Johannes Müller, 1908), 198-199.  
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The Travels of Sir John Mandeville.29 Spørsmålet om hvorvidt teksten er troverdig eller ikke, 

dreier seg for mange i dag om hvorvidt forfatteren faktisk var ute og reiste eller ikke, hvor 

mye av det han skriver om som er selvopplevd og hvor mye av det som kan etterprøves. Jeg 

tviler ikke på at Nils reiste i de områdene han sier at han gjorde eller at han har sett mye som 

for ham og hans lesere er rart, merkverdig og annerledes. Jeg tviler heller ikke på at han 

hadde en stor dose fantasi, god fortellerevne og en solid kjennskap til mer og mindre kjente 

myter, antikke forestillinger og lokale historier.  

 

1.3 Reiseskildringen 
Nils’ reiseskildring er strukturert geografisk, ikke kronologisk. Skildringen struktureres etter 

land og områder fra vest til øst. Selve reisens gang, hvor Nils var til hvilken tid, får vi kun 

innblikk i gjennom den korte selvbiografien. Denne strukturen vitner om et forsøk på å si noe 

om verden slik den faktisk er. Med et slikt oppsett er det ikke individet Nils og hans 

opplevelser som vektlegges, men hva som er å finne hvor i verden. Dette skiller seg fra en del 

andre reiseskildringer og er en av grunnene til at den kan være vanskelig å definere.30 Nils’ 

tekst er verken primært en personlig fortelling om en reise protagonisten har foretatt eller en 

geografi med nøkterne beskrivelser av den fysiske verden og hva som er i den. Den er verken 

en roman eller en vitenskapelig tekst. Den en personlig skildring og en beskrivelse av verden. 

På bakgrunn av det store spennet i innhold og tematikk virker det kanskje merkelig å 

si at Nils gjennom skildringen sin forsøker å sortere og forklare verden for sine lesere. Men 

skildringens inndeling vitner om nettopp det: Den er delt inn etter geografi, med landene Nils 

har besøkt presentert fra vest mot øst. Reiseskildringen forteller oss mye om Nils og hans 

verdenssyn, bakgrunn og tiden han levde i. I dette delkapitlet skal jeg se nærmere på 

konteksten reiseskildringen oppstod i. I første omgang vil jeg se på situasjonen den fysiske 

teksten oppstod i, deretter vil jeg se på rammene rundt innholdet i teksten. 

 

1.3.1 Bakgrunn og tilblivelse 
Ingen tekster oppstår i et vakuum. For å forstå Nils’ reiseskildring må vi også forstå den 

konteksten teksten hans ble til i, den må plasseres i sin kulturelle og historiske sammenheng.  

																																																								
29 Kanskje en av historiens mest kjente og leste reiseskildringer, antagelig skrevet i Frankrike i andre halvdel av 
1300-tallet. Hvem forfatteren var og horvidt han/hun i det hele tatt var utenfor Europa, er det stor tvil om. Se for 
eksempel Moseley, «Introduction» i The Travels of Sir John Mandeville, overs. C. W. R. D. Moseley (London: 
Penguin Books, 1983). 
30 Dette diskuteres nærmere i kapittel 2: «Kunsten å reise og fortelle». 
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Dette delkapitlet inneholder en del bokhistoriske fakta og tar for seg den spesielle situasjonen 

teksten opprinnelig ble til i, det som kan kalles situasjonskonteksten for Nils’ reiseskildring.31 

Bokhistorie har særlig fokus på teksten (all skriftlig kommunikasjon, ikke bare bokens) som 

materielt objekt, og dreier seg om studiene av de kulturelle og historiske sammenhengene den 

materielle teksten er en del av og bærer med seg.32 De bokhistoriske aspektene i denne 

oppgaven dreier seg om Nils’ reiseskildrings tilblivelse, hvordan og hvorfor den ble trykket, 

og redigeringsprosessene den har vært gjennom.  

Nils Mattssons reiseskildring var en del av 

den første boken som ble trykket og gitt ut fra greve 

Per Brahe d.y.s boktrykkeri på Visingsborg i 

Sverige. Tittelbladet, i tidens noe omstendelige stil, 

fortalte hva boken inneholdt: Een kort Beskriffning 

Uppå Trenne Resor och Peregrinationer, samt 

Konungarijket Japan: I. Beskrifwes een reesa som 

genom Asia, Africa och många andra hedniska 

konungarijken sampt öijar, med flijt är förrättat aff 

Nils Matson Kiöping, Kongl. Maij:ttz för dettan 

skepslieutenant. II. Förstelles thet stoora och 

mächtiga konungarjike Japan, sampt thes 

inwånares handel och wandel. III. Beskrifwes een 

reesa til Ostinidien, China och Japan, giordh och 

beskrefwen aff Olof Erichson Willman, Kongl. Maij:tz skepscaptein. IIII. Vtföres een Reesa 

ifrån Maszcow till China, genom Mongul och Cataija, öfwer strömen Obij; forrättad aff en 

rysk gesandt, som til then stoore tartaren Niuki war skickadh. Then goda läsaren till nytta, 

lust och tienst, vthi thenna lilla boock författad och tryckt på Wisingsborgh, aff hans 

höggrefl: nådhes, rickzdrotzens egen booktryckiare thersammestädes, Johan Kankel, anno 

1667.  

Nils’ tekst omfatter 136 av bokens 260 sider. Boken inneholdt også tre andre 

reiseskildringer: En forkortet oversettelse av belgieren François Carons bok om Japan, Olof 

Eriksson Willmans reiseskildring fra Japan, samt en 10-siders skildring av en anonym russisk 
																																																								
31 Den unike sammenhengen en ytring ytres i, kan grovt sett deles inn i to dimensjoner: situasjonskonteksten og 
kulturkonteksten. All tekst forutsetter begge dimensjonene. Asdal et al., Tekst og historie: Å lese tekster 
historisk (Oslo: Universitetsforlaget, 2008), 42-43. Jeg kommer tilbake til dette i kapittel 2. 
32 For en oversikt over feltet, se for eksempel Adrian Johns, The Nature of the Book: Print and Knowledge in the 
Making (Chicago & London: The University of Chicago Press, 1998) og Tore Rem, «Innledning» i Tore Rem 
(red.), Bokhistorie (Oslo: Gyldendal, 2003), 15-24. 

Figur	1:	Tittelbladet	til	1667-utgaven.	
Hentet	fra	Projekt	Runeberg,	hentet	

02.11.18	fra	
http://runeberg.org/treresor/0001.html	
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diplomats reise landeveien fra Moskva til Kina.33 Dette første opplaget ble trykket i 500 

eksemplarer og ble nok godt mottatt, for allerede i 1674 ble den utgitt på nytt. Disse to første 

opplagene er begge kreditert til Johan Kankel (1614–1687) , som var Brahes boktrykker på 

Visingsö. Etter dette har ikke boken, med alle fire skildringene, blitt trykket i sin helhet, men 

Nils’ tekst ble trykket ytterligere tre ganger på 1700-tallet: i 1743, 1759 og 1790. Høsten 

2016 ble teksten igjen trykket i sin helhet, i en liten bok med et forord av historikeren 

Kristina Saviin. Teksten har også ligget tilgjengelig på nett siden 2014, i transkribert og 

scannet form, gjennom Project Runeberg34, med et forord av arkeologen Martin Rundkvist. 

Deler av den ble gitt ut 1961 av lingvisten Ture Johannisson, men da som bakgrunn for en 

språklig sammenligning av tekstens andre og tredje opplag.35 

Ifølge historikeren Arne Forssell er det sannsynlig at Nils skrev ferdig manuskriptet til 

reiseskildringen og selvbiografien mellom februar og oktober 1660 og at teksten så havnet 

hos greve Per Brahe d.y. og hans folk, hvor den gjennomgikk redigering om omskrivninger 

fram til den ble gitt ut i 1667.36 Forssell bygger dette på to observasjoner. For det første viser 

han til at Nils mot slutten av selvbiografien skriver at han kjempet «under min alldra-

Nådigste Konungs och Herres CAROLI GUSTAVI, nu Salig hos Gud och Glorwördigst i 

ihugkommelse». Dette viser at Nils skrev teksten sin etter kongens død, 13.februar 1660. For 

det andre mener Forssell at det er sannsynlig at Nils skrev ferdig tekstene før han ble 

avskjediget fra den svenske flåten i slutten av oktober 1660.37 Han begrunner dette med å 

vise til en annotasjon i Palmskiöldska samlingen i Uppsala universitetsbibliotek, som blant 

annet forteller at Nils planla en reise til Middelhavet etter at han ble avskjediget fra flåten og 

derfor søkte om underhold for kone og barn.38 Om han gjennomførte denne reisen, vet vi 

ikke. Forssell mener at det er lite sannsynlig at en så livsomveltende hendelse som å miste sin 

stilling som løytnant i flåten og en potensiell reise til Middelhavet ikke skulle nevnes i 

selvbiografien, og at det derfor er logisk å tenke at Nils skrev ferdig og leverte fra seg både 

selvbiografi og reiseskildring før oktober 1660.39 Forssells begrunnelse for tidsbestemmelsen 

er fornuftig, men dette siste argumentet er ikke nødvendigvis et tydelig bevis. Siden 

																																																								
33 Rundkvist, Martin. Nils Mattsson Kiöpings reseberättelse från Afrika och södra Asien 1647-1656, tryckt 
1667. Förord till den elektroniska utgåvan. Hentet fra http://runeberg.org/treresor/ 
34 Projekt Runeberg består av en samling av klassiske skandinaviske tekster på nett. 
35 Kiöping, Nils M. & Ture Johannisson, Svenska texter 6: Nils Mattsson Kiöpings resa. Parallelltexter ur andre 
och tredje upplagorna (Stockholm: Svenska bokförlaget/Norstedts, 1961). 
36 Forssell, A., «Till historien om Nils Mattsson Kiöpings och Olof Erikson Willmans reseskildringar», 54-58.   
37 Ibid., 54. 
38 Ibid., 53. 
39 Ibid. 
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selvbiografien kan sees som en form for selvpromotering eller promotering av 

reiseskildringen (se over), er det ikke opplagt at Nils ville fortalt så ivrig om sine nederlag. 

Reiseskildringen må ha gjennomgått redigeringer og endringer av en annen hånd enn 

Nils’, frem til like før den ble trykket i 1667. Politiske undertoner og nye historier er lagt til. 

Et sikkert eksempel på sistnevnte (dersom vi legger til grunn at Nils leverte fra seg teksten 

høsten 1660), er at en detaljert historie om nederlendernes tap av kontrollen over Formosa 

(Taiwan) i 1662 har kommet med. I reiseskildringen er hendelsen feilaktig satt til 1659, men 

uansett er dette flere år etter at Nils kom tilbake til Sverige.  

1667-utgaven inneholder også en rekke anti-hollandske uttalelser og undertoner, som 

ikke nødvendigvis stemmer så godt overens med meningene til en mann som i mange år 

reiste sammen med nettopp nederlendere, og som var ansatt av en nederlandsk ambassadør 

som han bare hadde gode ting å si om. Disse tendensene er tatt bort i 1674-utgaven. Forssell 

forklarer dette ved å vise til Sveriges utenrikspolitiske klima i perioden: Gjennom Elbing-

traktaten av 1656 mellom Sverige og Nederland og de påfølgende utdypende 

«elucidationerna»40 innført i 1659/60, holdt Sverige i stor grad en engelsk-vennlig kurs i 

utenrikspolitikken. I 1665-67 var England og Nederland i krig med hverandre, noe som satte 

Sverige i en kinkig situasjon hvor landet var på randen av krig med Nederland og Danmark. 

Et mål for svenskene var å bli kvitt «elucidationerna» og England hadde forpliktet seg til å 

bistå Sverige i dette. Et resultat av fredsslutningen mellom Nederland og England i 1667 var 

at de utdypende tilleggene til traktaten ble opphevet.41 

I dette klimaet var det nok av rom for anti-hollandske tendenser i Sverige, og 

kombinert med spennende fortellinger fra fjerne land, kunne slike politiske holdninger lett 

spres til flere lag av befolkningen.42 I 1674 hadde det utenrikspolitiske klimaet derimot endret 

seg, og det var viktig for svenskene å beholde vennskapet til den store sjømakten. I utgaven 

av 1674 har boktrykker Kankel fjernet så godt som alle de anti-hollandske uttalelsene. Det at 

Kankel, eller muligens greve Per Brahe eller noen andre i hans krets, så det nødvendig å 

publisere en «mildnet» utgave allerede sju år etter den første utgivelsen, tyder på at boken var 

populær. Både Nils’ og Willmans skildringer bærer preg av anti-hollandske tendenser i det 

første opplaget, tendenser som i begge tekstene er redigert vekk i 1674-utgaven.43 Dette taler 

for at det ikke var de to reisendes politiske syn som skinte gjennom, men at tekstene ble brukt 

																																																								
40 Forklaringer, opplysninger, særlig brukt om forklarende tillegg til en traktat. Svenska Akademiens ordbok på 
nett, s.v. «elucidation». 
41 Forssell, «Till historien om Nils Mattsson Kiöpings och Olof Erikson Willmans reseskildringar», 58. 
42 Ibid. 
43 Ibid., Se s. 58-63 for utdrag fra de to utgivelsene, satt opp mot hverandre. 
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blant annet for å spre politisk propaganda. Det kan også forklare hvorfor tekstene ble 

liggende så mange år før de ble trykket. Forssell spekulerer i at kanskje hadde verken Nils’ 

eller Willmans reiseskildringer blitt publisert i det hele tatt, hadde det ikke vært for den 

politiske propagandainteressen hos visse innflytelsesrike personer.44  

Det er verken utenkelig eller umulig at Nils kan ha tatt høyde for det politiske klimaet 

da han skrev, men det kan altså se ut til at andre enn Nils kan ha vært involvert i tekstens 

opphav, særlig i ferdigstillelsen og i endringene i senere opplag. Denne uvissheten må vi bare 

leve med. «Nils» i det videre er tekstens Nils, som åpenbart fungerer som forfatterens jeg, 

uavhengig av andre mulige modifikasjoner. 

En annen viktig faktor i situasjonskonteksten er Grev Per Brahes posisjon i det 

svenske samfunnet. Greven var en stor kulturformidler i sin tid. Han var opptatt av 

utdannelse, og av antikviteter og bøker. I sitt grevskap i Visingsborg, som da var Sveriges 

største og strakk seg over 12,5 kvadratmil, med et 20-talls sogn på hver side av Vättern, 

etablerte Per Brahe blant annet et gymnas.45 Opprettelsen av boktrykkeriet kan sees i 

sammenheng med dette, og med en streben etter å gjøre grevskapet selvstendig og uavhengig. 

Planene om et trykkeri var nok tidlig i emning, selv om det tok mange år før det var i drift. 

Allerede i 1645 ble det anlagt en papirkvern som skulle forsyne grevskapet med skrivepapir 

og trykkpapir. Planene om trykkeriet ser ut til å ha blitt lagt på is i noen år, men fikk fra 

midten av 1660-tallet fastere form. Dette kan muligens sees i sammenheng med opprettelsen 

av Antikvitetskollegiet i 1666 og opprettelsen av Lunds universitet.46 Brahes interesse for 

antikviteter (noe som for øvrig var i vinden i samtiden) kan også ha ført til et ønske om å 

publisere noe av det materialet som var i hans besittelse.47  

Selv om det kan se ut til at det var et sterkt politisk insentiv til å publisere 

reiseskildringene i 1667, var tekstene også interessante i seg selv. Dette var den første 

reiseskildringen på svensk fra Asia og Afrika. I reiseskildringens forord, kreditert boktrykker 

Johan Kankel, understrekes det at selv om det i tiden fantes atskillige skildringer som nå var i 

ferd med å gjøre Afrika og Asia «nampnkunnige och nogra bekiende», var det fortsatt mangel 

																																																								
44 Forssell, «Till historien om Nils Mattsson Kiöpings och Olof Erikson Willmans reseskildringar», 67. 
45 Almqvist, S., Johan Kankel. Per Brahes boktryckare på Visingsö, 11; Wadbring, Bengt «Grevskapet 
Visingsborg», 14.05.08, hentet 13.04.18 fra  http://wadbring.com/historia/sidor/brahehus.htm  
46 Almqvist, S., Johan Kankel. Per Brahes boktryckare på Visingsö, 11-12. Antikvitetskollegiet ble stiftet av 
Carl XIs formynderregjering, med det formål å finne, beskrive og publisere gamle svenske tekster. Se Östgren, 
S. «Antikvitetskollegiet och Antikvitetsarkivet  (1666 – 1785)» på det Svenske Riksarkivets nettsider: 
https://sok.riksarkivet.se/?ValdSortering=A_O&PageSize=100&Sokord=Olaus+Magnus&EndastDigitaliserat=F
alse&typAvLista=Standard&AvanceradSok=False&page=1&postid=Arkis+C468FA1A-3594-4664-A106-
F8DF5E2BB61D&s=Siv  
47 Almqvist, S., Johan Kankel. Per Brahes boktryckare på Visingsö, 12. 
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på dette på svensk – derfor var denne publikasjonen både viktig og tjenlig.48 Her kunne 

leseren få kunnskap om disse fjerne strøkene fortalt på svensk: «Gunstige Läsare, Thet 

Hafwer altidh warit berömd wärdt, att man genom Reesor til Sjöss och Landz hafwer skaffat 

sigh Förfarenheet uthi åthskillige Folcks och Landscapers Natur och Egenskaper» – og siden 

de færreste har muligheten til å utføre reiser til land så langt unna, er slike bøker som denne 

«högt affhållne och werderade.»49 Den offisielle bakgrunnen for publikasjonen var altså å 

spre kunnskap om steder og kulturer i deler av verden få svensker visste noe om fra før. 

Som nevnt ble Nils’ tekst publisert i tre opplag til gjennom 1700-tallet, i 1743, 1759 

og siste gang i 1790. Disse opplagene baserte seg på den svenske boktrykkeren Lars Salvius’ 

redigering av teksten, som trykket teksten i en ny språkdrakt.50 De mange opplagene vitner 

om at Nils’ reiseskildring var populær og velkjent, og at Nils kanskje ble ansett som en 

svensk autoritet på asiatiske forhold. Kanskje var det fordi han skrev detaljert og nøyaktig 

særlig om dyr, planter og steder som ingen svenske før ham hadde skrevet om. For eksempel 

er det første gang svenskene i en trykt tekst møter ord som bavian, banan, kokos, kameleon 

og orangutang.51 I tillegg skulle det vise seg at Nils’ geografiske beskrivelser og plassering 

av kongedømmer, fjell, øyer og land i stor grad stemte overens med det senere reisende og 

oppdagere observerte.  

 

1.3.2 Referanserammer 
En av de viktigste faktorene for å forstå Nils og hans verdenssyn, er religion. Han var 

protestant, oppdratt i en prestefamilie. Det er ingen grunn til å tvile på at han kjente godt til 

Bibelen og samtidige tolkninger av den. Først og fremst kommer dette til syne gjennom Nils’ 

verdigrunnlag: Han vurderer folkene han møter ut ifra protestantisk kristen etikk og moral.52 

Også når han skriver om dyr og natur er dette tydelig: Dyrene og naturen er først og fremst til 

for å tjene menneskene.53 Gjennom å studere naturen som «Guds andre bok», kunne man 

komme nærmere en forståelse av Gud og skaperverket, og en slags sannhet om verden. 

Bibelen, særlig Det gamle testamentet, var i seg selv også den viktigste kilden til historisk 

kunnskap. Den fortalte om menneskenes opphav, om Moses og kontrakten mellom 
																																																								
48 Innledningen til 1667-utgaven er kreditert Johan Kankel, boktrykkeren på Visingsborg, men den kan være 
skrevet av Nils Gyldenstolpe, greve Per Brahe d.y.s sekretær, se Almqvist, S., Johan Kankel. Per Brahes 
boktryckare på Visingsö (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1965), 40; 102-103. 
49 Kankel, J. (?), Forord til 1667-utgaven. 
50 For en språklig sammenligning av tekstens andre og tredje opplag, se Johannisson, T., Nils Mattsson Kiöpings 
resa. Parallelltexter ur andre och tredje upplagorna. 
51 Johannison, T., Nils Matson Kiöpings Resa, 126. 
52 Mer om dette i kapittel 3: «Etnografi». 
53 Mer om dette i kapittel 4: «Dyr og dyrenes kultur». 
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mennesket og Gud, om Babels tårn og spredningen av menneskene ut over jorden. Bibelen 

var helt sentral for Nils’ oppfatning av sin plass i verden. At Bibelen var viktig som historisk 

verk, kommer tydelig fram når Nils reiser i og skriver om steder av bibelsk betydning.54 Til 

grunn for alle Nils’ betraktninger ligger altså en protestantisk kristendom, og med det en sterk 

tro på individet og menneskets sentrale plass i verden. 

Den andre tydelige rammen for Nils’ reiseskildring er den antikke litteraturen. Den 

var historisk på en annen måte enn Bibelen. Bibelen var den ubestridte og udiskutable 

autoriteten. De antikke kildene var autoriteter, men de var skrevet av mennesker nærmere i 

tid og rom, og de kunne utfordres og diskuteres.55 Utfordringen av de antikke tekstenes 

autoritet er et av denne periodens tydelige særtrekk, men det at de ble utfordret, betød ikke at 

de ble forkastet. Mange av de historiene Nils forteller, mange av de oppfatningene om verden 

han diskuterer, prøver ut og sier noe om, kan, som vi skal se, spores tilbake til antikke kilder. 

I Nils tekst finner vi spor av blant andre grekeren Strabons beskrivelser av folk og steder i 

Geografika, den romerske naturforskeren Plinius’ skildringer av dyr og natur i Naturalis 

Historia, historikeren Herodots skildringer av mennesker og kulturer, og egypteren 

Ptolemaios’ geografiske og astronomiske beskrivelser. De antikke tekstene preger hvilke 

historier han forteller og hvilke han vektlegger. Renessansens idealer og interesse for kildene 

var fortsatt gjeldende på Nils tid, men de var også i endring. Betydningen av empiri ble stadig 

viktigere og veide tyngre, særlig bidro oppdagelsesreisene med ny innsikt på en rekke 

vitenskapelige felt. Disse nye innsiktene førte til at både antikke kilder og Bibelen ble satt i et 

annet lys og tolket på nye måter.56 Nils tekst er tydelig preget av dette møtet mellom det 

gamle og det nye. Han er en av de som bidro med ny innsikt gjennom et erfart møte med 

verden, samtidig som han forholder seg til de antikke kildenes forestillinger om verden. 

En tredje ramme for Nils’ tekst er andre, tidligere reiseskildringer. Noen av disse kan 

også spores tilbake til antikken, for eksempel kan både Ktesias av Knidos’ beskrivelser av 

Persia og India og Herodots beskrivelser av folk sees som former for reiseskildringer – eller i 

hvert fall som kilder til inspirasjon for senere reiseskildringer. På 15- og 1600-tallet la tekster 

som disse grunnlaget for hva man burde inkludere i tekster som skildret andre steder i verden, 

nemlig hvem eller hva som var å finne der og hvordan disse levde. Det er ikke lett å slå fast 

akkurat hvilke tidligere reiseskildringer Nils kan ha lest og hvilke forestillinger om verden 

han fikk vite om på andre vis, eller om det var tekster han hadde tilgang til som  har gått tapt 

																																																								
54 Mer om dette i kapittel 5: «Geografi, natur og Bibelen». 
55 Se kap. 4.8: «Mellom to tradisjoner» 
56 Sæbø, Magne (red.). Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation. Vol. II, 37-38. 



	18	

for oss i dag. Noen tekster er det likevel grunn til å tro at han har sett. Dette gjelder for 

eksempel The travels of John Mandeville. Denne var opprinnelig skrevet på fransk og 

begynte å sirkulere på midten av 1300-tallet – innen 1500 fantes den i blant annet tsjekkiske, 

danske, nederlandske engelske og irske versjoner.57 Det er rimelig å tro at dette var en bok de 

fleste med interesse for reiser og fjerne strøk hadde hørt om. Marco Polos reiseskildring var 

også velkjent på 1600-tallet. Et par tidligere reisende vet vi med sikkerhet at Nils kjente til 

fordi han viser til dem selv. Den ene er Adam Olearius, som var med en holsteinsk 

handelsutsending til Det persiske riket. Hans skildring av reisen ble gitt ut i 1656 og Nils 

viser til Olearius’ tekst i forbindelse med sine reiser i Det persiske riket. Den andre reisende 

Nils viser til, er den svenske diplomaten Bengt Oxenstierna (1591–1641), også kalt Resare-

Bengt. Henvisningene Nils gjør til Resare-Bengt var nok primært ment å tjene som bevis for 

at Nils faktisk hadde vært ute på reise. Resare-Bengt var en svært kjent figur hjemme i 

Sverige, blant annet som den første svensken som hadde besøkt Det persiske riket.58 

 

1.4 Tidligere litteratur  
Nils’ reiseskildring var velkjent og ble tatt seriøst langt utover på 1700-tallet. Det bekreftes 

av at blant andre Carl von Linné kjente til den og hadde en viss tiltro til den.59 Men ikke alle 

var like begeistret. I 1768 kritiserte C. C. Gjörwell Nils’ tekst og mente at den «borde snarast 

förgätas, men läses starkt».60 Tekstens popularitet dalte utover på 1800-tallet. Først i 1921 

fikk Nils’ reiseskildring en form for gjenreisning, da Sven Hedin, geograf, 

oppdagelsesreisende og forfatter, i sin bok om Resare-Bengt redegjorde for Nils’ skildring av 

Persia og skrev at den «bär prägeln av fullkommen sanningsenlighet».61 Nils har blitt kritisert 

for at mye av det han skriver minner om skrøner og myter som ikke har noen rot i 

virkeligheten, som for eksempel Gjörwells kritikk bunnet i. At han «okritisk återger allhanda 

skepparhistorier» bunner ifølge både Almqvist og Hedin bare i Nils’ «bristfälliga bildning» 

og en tidstypisk lettroenhet.62  

																																																								
57 Moseley, «Introduction» i The Travels of John Mandeville, 9.  
58 Nils forteller at han finner Bengt Oxenstiernas navn risset inn i en mur og i en klostervegg på ulike steder i 
Persia. Det er ikke umulig at det lå litt smisk i dette også. Bengt Oxenstierna døde i 1643, men enken hans, 
Margareta Brahe, var Per Brahe d.y.s tante og i tillegg ansatt som hovmesterinne hos dronning Kristina. 
59 Almqvist, «Kiöping, Nils Matson» i Svensk biografiskt lexikon; Broberg, G., Homo Sapiens L. Studier i Carl 
von Linnés naturuppfatning och människolära (Ph.D.avhandling, Uppsala universitet, 1975), 190-192; 
Lidström, Berättare på resa. Svenska resenarers reseberättelser 1667–1829 (Stockholm: Carlssons, 2015), 51, 
67, 70.  
60 C. C. Gjörwell, sitert i Almqvist, «Nils Matsson Kiöping och hans mecenat», 336. 
61 Hedin, S. Resare-Bengt. En levnadsteckning (Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 1921), 415-440.  
62 Almqvist, «Kiöping, Nils Matson» (i SBL); Hedin, Resare-Bengt, 419. 
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Sven Almqvist skriver at Nils’ iakttakelser og opplevelser ellers «är återgivna med en 

skärpa, som gör det troligt att K[iöping] under sina färder gjort anteckningar, vilka han 

sedermera sammanställt o bearbetater.»63 Det er mye mulig. Det skal godt gjøres å huske så 

mange detaljer fra nesten ni år fylt med nye inntrykk, steder og mennesker. Dessuten var det 

nok både vanlig og forventet at reisende på denne tiden førte dagbok.64 Også Forssell 

berømmer Nils for rasjonalistiske beskrivelser av natur og dyr. Han skriver at både Nils og 

Willmans skildringer gir inntrykk av at man har med «ett par verkliga linnéaner» å gjøre, 

nesten hundre år før mesteren selv satte i gang sine undersøkelser.65 Men også han forklarer 

Nils’ merkverdige og fantasifulle historier med at det, tiden tatt i betraktning, ikke er så rart 

at «ett och annat, som har tycke av skepparhistoria, kommit med.»66 

Litteraturviteren Carina Lidström kom i 2015 med et litt mer nyansert blikk på 

«skipperhistoriene» til Nils. Hun mener at mange reiseskildringer fra denne perioden, som 

Nils’, kan forstås i lys av «ett mytiskt förförståelseparadigm», som både forfatteren så vel 

som samtidens lesere var kjent med. Det innebærer at virkeligheten beskrives ut fra mer eller 

mindre fiktive redegjørelser som den reisende kan ha hørt og lest om tidligere, og fra samme 

utgangspunkter oppfattes deres redegjørelser som sanne. 67  På den annen side, skriver 

Lidström, ble ikke de merkverdige fortellingene nødvendigvis ansett for å ha noen referanse 

til «virkeligheten». Sjangerens og retorikkens konvensjoner kunne tilsi at besynderlige 

fortellinger skulle inngå i reiseskildringer fra fjerne strøk. Du kunne vise til en annen slags 

sannhet av mer symbolsk art; leserne skulle finne en «dypere» sannhet i fortellingene.68 

Nils dukker også opp i andre tekster, men stort sett brukes hans tekst til å belyse andre 

poenger eller historiske aspekter. Den svenske teologen Robert Sundelin inkluderte Nils i sin 

tekst fra 1878 om «Svenska Palestinafarare».69 T. J. Arne skriver også kort om Nils i boken 

Svenskarna och Österlandet, hvor han undersøker Sveriges bånd til Asia gjennom kunst, 

vitenskap og handel.70 I den lokalhistoriske årsboken Köpingsboken for 2002 har redaktøren 

Henry Segerström skrevet to artikler om Nils, som begge bygger på Almqvists tekster om 
																																																								
63 Almqvist (i SBL) 
64 Å føre en eller annen form for reisedagbok var så godt som obligatorisk for unge menn på dannelsesreiser 
(som var nokså vanlig å gjennomføre for adelen). Se for eksempel Jacob Christensson, «Studieresorna» i J. 
Christensson (red.), Signums svenska kulturhistoria: Stormaktstiden (Lund: Bokforlaget Signum, 2005), 171-
218. 
65 Forsell, «Till historien om Nils Mattsson Kiöpings och Olof Erikson Willmans reseskildringar», 65. 
66 Ibid., 65. 
67 Carina Lidström, Berättera på resa. Svenska resenärers reseberättelser 1667-1829 
 (Stockholm: Carlsson Bokförkag, 2015), 41. 
68 Ibid., 41-42. 
69 Sundelin, R. «Svenska Palestinafarare och deras betydelse för Palestinavetenskapen», Teologisk tidskrift 
1878, nr. 6, s. 385ff. 
70 Arne, T. J., Svenskarna och Österlandet (Stockholm: Natur och kultur, 1952). 
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Nils.71 Av tekster av nyere dato kan nevnes Bahram Sohrabi, som skriver om Nils i artikkelen 

«Early Swedish Travelers to Persia», men han bruker Nils kun som et eksempel på en av flere 

svensker som har besøkt Det persiske riket og skriver blant annet at «Kiöping’s travel book 

of 174 pages hardly contains more than superficial information about strange countries seen 

for the first time.»72 Mer interessant er da Charlotta Forss’ doktoravhandling The Old, the 

New and the Unknown.73 Hun bruker blant andre Nils’ tekst i sin diskusjon om geografi og 

ideen om kontinenter i det tidligmoderne Sverige.  

Som min analyse blant annet forsøker å vise, er «skipperhistoriene» mer enn bare 

løgn. Fortellingene har røtter langt tilbake i tid, de speiler en lang litterær og historisk 

tradisjon. Nils var en utdannet mann, han hadde gått på universitet og var over gjennomsnittet 

interessert i navigasjon, skipsfart og fjerne strøk. Det er grunn til å tro at Nils var godt kjent 

med mye av det som var skrevet om landene han skulle besøke, både av antikke, 

middelalderske og samtidige reiseskildringer, historieverk og etnografier. Han ble sikkert 

også kjent med slikt underveis i de årene han var på reise. Det er også sannsynlig at det 

publikum han skrev for var kjent med mange av disse historiene selv og forventet å kjenne 

igjen noe av det som ble fortalt.  

Jeg stiller meg i så måte nærmere Lidströms tolkning av hvordan denne teksten bør 

oppfattes enn det jeg gjør Almqvist og Forssell. Men jeg går grundigere til verks i å forsøke å 

forstå opphavet til og bakgrunnen for historiene Nils forteller. Jeg forsøker gjennom 

nærlesing av teksten å vise hva Nils kan ha vært inspirert av, hva slags historier han bekrefter 

eller avkrefter og hva slags mentalitet som ligger til grunn for hans forståelse av verden – og 

dermed hvordan han beskriver den. 

 

																																																								
71 Segerström, H., «Köpingsbo i 1600-talets Sydostasien» og «Kiöpings bok inspirerade Linné» i Köpingsboken. 
Lokalhistorisk årsbok, 2002. Hhv. s. 72-79 og 80-83. 
72 Sohrabi, B., «Early Swedish travelers to Perisa», Iranian Studies vol. 38, nr.4 (2005), 631-660. Sitatet er fra s. 
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73 Forss, C., The Old, the New and the Unknown. The continents and the making of geographical knowledge in 
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2 Kunsten å reise og fortelle 
Reisen og fortellerkunsten er to åpenbare og helt sentrale elementer når vi snakker om 

reiseskildringer. Reisen er opphavet til den teksten som forteller om andre steder og kulturer. 

Uten det ene har vi ikke det andre. Troverdighetsaspektet ved at reiseskildringen skulle ta 

utgangspunkt i en faktisk utført reise ble viktigere utover på 1600-tallet enn det hadde vært 

tidligere. Ikke at det var irrelevant tidligere, men før de store sjøreisene gjorde det mulig for 

flere å reise ut og komme hjem i god nok stand til å fortelle om sine opplevelser, var det 

vanskelig å arrestere en forfatter av en reiseskildring for «feil» og «løgn» – mulighetene for 

faktasjekk var rimelig små. Dette er nok en av grunnene til at skildringer av fjerne steder og 

kulturer skrevet i antikken og middelalderen kunne fortelle om de merkeligste ting og fortsatt 

bli ansett som troverdige. I kombinasjon med troen på bøkenes troverdighet og autoritet før 

renessansen, var det ikke noe grunnlag for å stille spørsmål ved historiene som blant annet 

fortalte om mennesker som levde av duften av epler (Mandeville) eller hadde hoder som 

hunder (Plinius). 

I den tiden Nils levde, var reisen i seg selv et av de fenomenene som virkelig 

kullkastet de gamle kunnskapstradisjonene og ideene om hvordan verden så ut, virket og 

hang sammen. Anthony Grafton, en av de fremste ekspertene på tidligmoderne europeisk 

historie, åpner boken New Worlds, Ancient Texts med et sitat som er betegnende for hvordan 

særlig sjøreisene på 15- og 1600-tallet utfordret den etablerte, boklige kunnskapen om 

verden.74 Sitatet er etter jesuitten José de Acosta, som i 1569-70 seilte som misjonær til Sør-

Amerika. Da skipet han seilte med passerte ekvator, regnet Acosta med å komme til områder 

som de antikke forfatterene fortalte at var så varme at det ikke var mulig å overleve der. Det 

viste seg derimot å være motsatt: Ikke bare var det mulig å leve her, det var temperert. «What 

could I do then but laugh at Aristotle’s Meteorology and his philosophy» reflekterer Acosta.75  

Graftons bok viser hvordan møtet mellom kunnskapen i eldre tekster og erfaringene 

fra den nye verden utartet seg mellom 1550 og 1650, og hvordan denne komplekse og 

dynamiske prosessen endret synet på kunnskap og verden.76 Gamle religiøse og sekulære 

tekster fylt med lærde kommentarer formet grunnlaget for kunnskap og læring i Renessansen. 

Ny kunnskap sev sakte men sikkert inn i revisjoner, for eksempel slik ny kartografisk 

kunnskap ble lagt inn i Ptolemaios Geographia, men de antikke verkene beholdt lenge sin 

																																																								
74 Grafton, New Worlds, Ancient Texts, 1. 
75 Acosta, José de, The Natural and Moral History of the Indies, overs. E. Grimston, sitert i Grafton, New 
Worlds, Ancient Texts, 1. 
76 Grafton, Anthony. New Worlds, Ancient Texts.  



	22	

priviligerte plass. Et paradoks som løftes fram gjennom Graftons bok er at det var nettopp 

disse tekstene som inspirerte europeere til å reise ut i verden, men at de samme tekstene 

mistet sin kredibilitet gjennom erfaringen av verdens realiteter. Som Acostas sitat ovenfor 

viser, hadde de som reiste ut forventninger til verden som baserte seg på antikke kilder. Selv 

om de gamle kildene stadig ble motbevist, fortsatte de som reiste ut å konsulterte de antikke 

tekstene for å få kunnskap og innsikt. 

At flere og flere faktisk kunne reise ut, flere og flere kunne se med egne øyne og føle 

på kroppen hvordan verden faktisk var, og deretter fortelle om det, som troverdige 

øyenvitner, i lys av den gamle etablert kunnskapen, bidro til å etablere ny kunnskap om 

verden. Det skapte altså troverdighet at man var et øyenvitne, men var det nok å bare fortelle 

at man hadde sett noe? Middelalderens forfattere av reiseskildringer bygget sin troverdighet 

på etos på en måte som framhevet den felles etiske og sosiale bakgrunnen til forfatteren og 

hans/hennes publikum: De bygget sin troverdighet på personlige relasjoner.77 Forfatteren av 

den tidligmoderne reiseskildringen opererte på litt andre premisser fordi dette personlige 

båndet mellom forfatter og leser ikke var like lett å etablere gjennom en trykt og 

«masseprodusert» tekst. Reisende etter Renessansen måtte bygge sin troverdighet uavhengig 

av sosial kontekst og heller lene seg på førstehåndserfaringen; deres autoritet og troverdighet 

bygget nettopp på det å være et øyenvitne.78  

Slike skiller er sjelden absolutte, og i Nils’ skildring er det mulig å se litt av begge 

deler. Hans sosiale bakgrunn er ikke uten betydning, han viser stadig til den. Han poengterer 

for eksempel sin tilknytning til Grev Per Brahe d.y. og til Dronning Kristina for å understreke 

sin troverdighet. Samtidig er øyenvitne-aspektet viktig. Et av Nils’ sterkeste argumenter for å 

bli trodd er nettopp at han har sett noe med sine egne øyne. Han kan for eksempel fortelle at 

folkene på øya Perim ikke var muslimer «ty iagh sågh medh mine Ögon, att the inthet woro 

Omskurne»79; at han «medh mijna Ögon sedt hafwer» at skorpioner tåler solen så dårlig at de 

stikker seg selv i ryggen hvis de blir eksponert for dem80; og at Moses’ avtrykk er å finne i 

fjellveggen i Sinai-fjellet, «hwilket iagh medh mine egna Ögon sedt hafwer».81  

I tillegg til øyenvitne-argumentet, er undring og forundring viktig for hvordan Nils 

skaper troverdighet i teksten. Forståelsen av forundringen som et sentralt element i 
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78 Ibid. 
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tidligmoderne beskrivelser av verden, er hentet fra litteraturforskeren og historikeren Stephen 

Greenblatts bok Marvelous Posessions.82 Greenblatt skriver om «marvel» og «wonder» og 

rollen disse opplevelsesformene spilte i møtet med og koloniseringen av Amerika: «Wonder 

is […] the central figure in the initial European response to the New World» og den 

avgjørende erfaringen, emosjonelt og intellektuelt, i nærværet av det radikalt forskjellige. 

Undringen og forundringen blir måter å ta eierskap over det nye på. Fenomener som blir for 

vanskelige å forstå med en kristen manns fornuft, kan forstås gjennom følelsen av forundring. 

Denne undringen over det merkverdige skaper også troverdighet nettopp fordi den som 

forteller anerkjenner at det er forunderlig. 

 

2.1 Reiselitteraturen og dens sjangerkonvensjoner 
Tekst og historie er tett knyttet sammen og det er naturlig å se til litteraturvitenskapelige 

teorier i en oppgave hvor en litterær tekst og lesningen av den står så sentralt. Ideer fra 

nyhistorismen er av betydning for denne oppgaven. Nyhistorismen ser på litteratur og kultur 

som en helhet, og bygger på ideen om at alle tekster blir påvirket av samfunnet og tiden de 

skrives i. Litteraturforskeren Stephen Greenblatt er den mest kjente representanten for 

nyhistorismen. I artikkelen «Mot en kulturens poetikk» forsøker han å plassere nyhistorismen 

som praksis i forhold til annen teori og den konteksten den er vokst ut av.83 Han setter 

nyhistorismen som retning «i motsetning til en historisme som tror på tegnenes og 

fremgangsmåtens gjennomsiktighet».84 Tegnene og teksten i seg selv er ikke nok for å forstå 

den hele og fulle meningen, konteksten må tas med i analysen. Poenget blir altså å undersøke 

formene for utveksling mellom teksten og konteksten, mellom verk og historie – 

fortolkningen må skje «ikke utenfor fortolkningen, men i forhandlingenes og utvekslingenes 

skjulte tilstedeværelse.»85  

Å lese en tekst i dette perspektivet, betyr altså å ta hensyn til både den litterære 

teksten og tiden og samfunnet den er skrevet i, til den åpne og dynamiske prosessen som 

inkluderer tekst, kontekst og intertekst. Det er dette jeg gjør når jeg analyserer Nils’ tekst i lys 

av hva han kan ha vært inspirert og påvirket av. Intertekstualitet er et viktig element her: I en 

tekst vil det alltid finnes elementer (sitater, allusjoner, lån) fra andre tekster. Det dreier seg 
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ikke nødvendigvis om bevisste lån og påvirkninger, men betyr heller at det er uungåelig at en 

tekst forholder seg sine tekstlige omgivelser.86  

Konteksten er de sammenhengene og forholdene teksten befinner seg i og som gir 

bakgrunn til og er relevante for å forstå den. Den unike sammenhengen en ytring oppstår og 

ytres i, kan grovt sett deles inn i to dimensjoner: situasjonskonteksten og kulturkonteksten.87 

Situasjonskonteksten er den spesielle situasjonen som ytringen opprinnelig har blitt til i.88 

Her er ytringen Nils’ reiseskildring, og situasjonskonteksten er forholdet mellom Nils som 

forfatter og de han henvender seg til som potensielle lesere gjennom en tekst skrevet i 1660, 

med de forventningene og innflytelsene som har påvirket denne situasjonen. 

Kulturkonteksten omfatter de rammene forfatteren skriver innenfor og kan forstås som «et 

sett av forventninger om hvordan man uttrykker seg i og gjennom språket».89 Alle ytringer 

som betegnes som en tekst – som Nils’ reiseskildring jo er – forutsetter begge 

dimensjonene.90 

På samme måte som situasjonskonteksten er viktig for å forstå hvordan og hvorfor 

Nils’ tekst kunne bli til, er kulturkonteksten sentral for å forstå hva Nils kan inkludere i 

teksten og hvorfor han skriver som han gjør.91 Sjangeren er en del av denne kulturkonteksten. 

Den er av betydning både for hva Nils inkluderte i skildringen sin og måten han fortalte det 

på. I denne delen vil jeg se nærmere på hva som egentlig ligger i begrepet reiselitteratur. Hva 

er det som gjør at vi kan sette denne merkelappen på visse tekster? Hva er sjanger, hva ligger 

i begrepet reiselitteratur som sjanger, og hva betyr sjangerproblematikken for forståelsen av 

Nils’ tekst?   

Begrepet sjanger er i seg selv omdiskutert og brukt på ulike måter.92 Generelt kan vi 

likevel si at sjanger dreier seg om regler for og kategorisering av tekster. Litterære sjangre 

kan forstås som kategorier av tekster som har visse likhetstrekk. Om disse egenskapene dreier 

seg om innhold eller form eller begge deler, er forskjellig fra sjanger til sjanger, og hva 

egenskapene er, avhenger av tiden de oppstår og brukes i. Reisebeskrivelser defineres i 

hovedsak ut fra innholdet. Det er få regler for form og innhold, det eneste sikre sjangertrekket 
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er at det er tekster der forfatteren forteller om en foretatt reise (eller i hvert fall fremstiller 

som en foretatt reise). Hva som finnes innenfor sjangeren, er avhengig av tiden verket oppstår 

i. Sjangerbegrepet må altså forstås både diakront, som noe som består over tid, og synkront, 

slik det var på et gitt tidspunkt i historien.93 

Litteraturviteren Percy G. Adams anerkjenner det brede spekteret innen sjangeren, 

men har likevel forsøkt seg på en kategorisering av reiselitteratur. Han identifiser tre 

kategorier basert på innhold (guidebøker, fortellinger om reiser på land, fortellinger om reiser 

på havet) og tre kategorier basert på form (brev, dagbok og narrativ/beretning).94 I tillegg 

skriver han at reiselitteratur finnes i utallige «atypical, even surprising, forms», som i deler av 

biografier og selvbiografier, i memoarer, og som dikt.95 Denne kategoriseringen gjør etter 

min mening ikke så mye annet enn å plassere typer av reiseskildringer inne i andre allerede 

eksisterende sjangre, men den bidrar til å tydeliggjøre at det er tematikken i innholdet som 

binder tekster i denne sjangeren sammen. Dette tjener til å vise at det er vanskelig å plassere 

Nils’ reiseskildring i en spesifikk kategori, for er det en slags selvbiografi, er det en geografi, 

en etnografi, en topografi eller kan den leses som en religiøs tekst? Den er alle disse tingene, 

og mer til. Sjangeren reiseskildring er kanskje den eneste hvor alt dette kan finnes i samme 

tekst uten at en eneste sjangerkonvensjon brytes. Den beste og mest dekkende betegnelsen for 

reiselitteratur som sjanger, må være at den er en sjanger av sjangre.96 

Litteraturviteren Carina Lidström trekker fram ideen om et sjangerrepertoar som 

nyttig når man diskuterer reiselitteratur.97 Et sjangerrepertoar innebærer at sjangeren fungerer 

som et forbilde for forfatteren. Forfatteren kan se til sjangeren for å få vite hvordan man 

uttrykker seg i en viss sammenheng, hvordan man oppnår en viss type tekst eller skriver om 

et visst emne. Sjangerrepertoaret byr på former, motiv og tema, med mer, som forfatteren kan 

forholde seg til.98 Videre påpeker Lidström at dersom sjangeren skal oppfylle sin oppgave for 

forfatteren (å oppnå en viss type tekst eller uttrykk), må den også beherskes av leseren. 

Sjangerbegrepet omfatter dermed et kommunikativt aspekt og sier noe om hvor viktig det er 
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at forfatteren er tydelig på hvilken sjanger han eller hun skriver i.99 Sjangeren legger føringer 

for hva det er mulig for forfatteren å gjøre i en tekst og for hva leseren forventer og godtar av 

teksten. En tekst må altså forstås i lys av kulturkonteksten og en kulturs etablerte 

teksttnormer, sjangeren, som igjen må forstås både diakront og synkront.  

 

2.2 Reiseskildringer på 1600-tallet og sjangerens 

betydning for Nils  
Mot slutten av 1600-tallet var reiseskildringen i ferd med å etablere seg som en empirisk 

sjanger. Den ble sett som et verktøy til bruk i en større kunnskapsinnsamling – og 

kunnskapsendring – om verden i Europa.100 En av oppgavene til The Royal Society i 

England, etablert i 1660, var blant annet å samle inn ny kunnskap om verden og å gjennomgå 

tidligere reiseskildringer for å se om de var sannferdige.101 Dette er betegnende for hvordan 

reiseskildringer generelt ble sett på i Europa i andre halvdel av 1600-tallet: Som en troverdig 

kilde til informasjon og kunnskap. På bakgrunn av dette ble det etter hvert utviklet instrukser 

for hvordan de reisende skulle samle inn og presentere kunnskap om verden. Jeg skal være 

forsiktig med å sette likhetstegn mellom det engelske og det svenske samfunnet på 1600-

tallet, men det som foregikk i England var det samme som foregikk i store deler av Europa på 

denne tiden. Ingen europeiske land var upåvirket av de store oppdagelsene, og de fleste lands 

kunnskaps- og politiske eliter fulgte med i utviklingen. Kunnskapsutvekslingen gikk på tvers 

av landegrenser, og Sverige sto ikke på utsiden. 

Nils’ tekst er utgitt akkurat i det reiseskildringen vinner sin status som kilde til sann, 

empirisk kunnskap om verden. På den ene siden peker både innholdet og formen mot det som 

skal komme utover på 1700-tallet, og skildringen utgis som en tekst som skal opplyse det 

svenske folk om tingenes tilstand i verden (ref. Johan Kankels forord til førsteutgaven). På 

den andre siden er den et resultat av en tradisjon som lente seg på antikke forestillinger og 

religion, på en lang tradisjon for det merkelige og underlige i verdens utkanter.  

Det kommunikative aspektet ved sjangeren er viktig for å forstå hvordan Nils kunne 

inkludere så mange merkverdigheter i sin skildring og fortsatt bli ansett som troverdig. Hva 
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sjangeren reiseskildring tillot, sier noe om hva leseren på midten av 1600-tallet var villig til å 

tro på. 

 I den tiden Nils skrev, var forståelsen av reiseskildringer at de for det første både 

kunne og skulle inneholde merkverdigheter og for det andre at de skulle bekrefte noe av det 

man visste om stedene fra tidligere skildringer. Dette hang ofte sammen: Det man mente man 

visste, var gjerne merkverdig. Noe av det interessante med Nils er at han både bekrefter og 

avkrefter slike kjente myter og forestillinger.  

Nils’ troverdighet var avhengig av at skildringen hans oppfylte de forventingene 

leserne hadde til reiseskildringer. Den første og kanskje åpenbare forventningen var at Nils 

kunne fortelle detaljert om steder, hendelser og fenomener som var kjent hjemme i Sverige, 

som Sinai-fjellet, Persepolis (som var kjent gjennom historene om Alexander den store), og 

barbarer. Det han fortalte, måtte stemme overens med det folk hadde kunnskaper om fra før. 

For det andre tilnærmet han seg ukjente fenomener, særlig dyr og planter, med et nesten 

vitenskapelig blikk, slik at det ukjente på mange måter ble gjort kjent. For det tredje bekreftet 

han også merkverdigheter som i vår tid oppfattes som usanne, men som man på 1600-tallet 

forventet av skildringer fra fjerne strøk.  

Gjennom dette kapitlet har jeg forsøkt å vise at konteksten og sjangeren er avgjørende 

om vi skal forstå Nils’ reiseskildring. Om Nils ble lest og ble trodd, kan vi ikke vite sikkert. 

Det er få direkte referanser til ham i samtiden og ettertiden som kan bekrefte eller avkrefte 

dette. Det vi kan vite, derimot, er at Nils’ reiseskildring på et vis satte sjangeren i Sverige og 

ble anerkjent som typisk for den sjangeren han skrev i og stedene han skrev om. 
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3 Etnografi 
Nils er opptatt av folk: Hvordan de bor, hva de lever av og hva de tror på. Han beskriver 

hvordan menneskene han møter ser ut, hvordan de kler seg og hvordan de organiserer 

samfunnene sine. I sammenheng med dette, kommer også interesse for handel og utnyttelse 

av ressurser. Han skriver blant annet om organiseringen av håndverkere i Det persiske riket 

og om handelssystemer i Indiahavet og i de arabiske landene. Men det interssante i Nils’ 

beskrivelser av mennesker, er hvor mye det sier om hans eget verdigrunnlag, moral og 

perspektiv – og hvordan beskrivelser av mennesker speiler en tanke om grader av 

sivilisasjon. Til grunn for Nils beskrivelser av mennesker og samfunn ligger en 

sammenligning med hans eget samfunn, noe som fører med seg at folk, kulturer og moral 

måles opp mot Nils’ egen oppfatning av hva dette er.  

Mennesker settes dermed inn i visse kategorier. Det dreier seg ikke om en eksplisitt 

kategorisering, men det ser ut til å foreligge en skala hvor noen folk er mer «folk» enn andre. 

Nils bruker aldri betegnelsen «sivilisert» i skildringen sin og ordet «barbarisk» dukker bare 

opp en håndfull ganger, men likevel gjøres folkene på mange måter mer eller mindre 

«siviliserte» og mer eller mindre «barbariske». I denne sammenhengen ligger det i begrepet 

«sivilisert» en implisitt likhet med Nils’ eget samfunn, altså det svenske 1600-tallssamfunnet, 

og det «barbariske», eller «usiviliserte», blir de samfunnene og folkene Nils opplever som 

mest ulikt dette. Hva som regnes som sivilisert måles dermed ut fra en verdiskala som var 

typisk for den europeiske kulturen og Nils’ ståsted. 

 

3.1 Hva er et folk? 
Alle mennesker som Nils skriver om hører til et folk, men hva som gjør at en gruppe 

mennesker betegnes som et folk ser ut til å hvile på ulike premisser. Det virker ikke som om 

Nils gjør en bevisst inndeling, folk er folk, på en måte, men likevel er det mulig å skjelne 

noen kriterier. Noen ganger er det knyttet opp mot geografisk plassering, noen ganger er det 

fysiske egenskaper som er bestemmende, og hvordan folk lever og organiserer samfunnene 

sine er av betydning.  

Det første kriteriet handler om hvor i verden folk er. Folk kan være fra eller være å 

finne på et bestemt geografisk sted. Om øya Sankt Helena skriver Nils at den tidligere var 

ubebodd, men nå bosatt «medh folck aff the Engelske»102 – altså er engelskmenn et folk, slik 

																																																								
102 Kap. 4. 
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Nils også er av det svenske folk, definert av tilhørighet til en nasjonalstat. Det er få av 

folkene Nils skriver om som har en så klar tilhørighet, et folk trenger ikke være av en nasjon 

for å være nettopp et folk. Ofte er det på bakgrunn av geografi at et folk defineres, slik som de 

som holder til på Kapp de gode håp: «Thess Inwånara är medelmåttigt stoort Folck»103. Mens 

i Taffelviken, ikke langt unna, men likevel adskilt, holder «Håtentottor» til.104 

Det andre kriteriet handler om fysiske egenskaper. Det er nemlig tilfeller der flere 

«folck» bor på samme sted og da blir ikke geografi avgjørende for definisjonen. Dette er for 

eksempel tilfellet på Ceylon. Her møter Nils en gruppe mennesker han kaller «Kuliss eller 

Dragare» som er «aff thesse Inwånarena ett särdeles slags Folck» som ikke har annet å ta seg 

til enn å slepe på eller bære ting.105 Jo tyngre de bærer, jo raskere til beins er de; og har de 

ikke noe å bære på, kommer de seg ikke av flekken, men må binde sammen et par stener og 

legge på skuldrene for å klare å gå noe sted.106 Dette høres besynderlig ut og det er ikke 

utenkelig at det stammer fra en fabel eller liknelse og kanskje har en moralsk betydning.  

Slik er det i hvert fall med «ett annat slags Folck» på Ceylon, som har det til felles at 

de er født med ett eller begge ben så tykke som en trestamme eller som benet til en elefant. 

Nils forteller at dette folket er etterkommere av Apostelen Tomas, som virket som forkynner i 

Kina, på Malabarkysten og på Sri Lanka: «och här på Ceylon bygdt sigh ett Kapell».107 Mens 

apostelen en dag var i kapellet sitt og ba, snek en hedning seg opp bak ham og stakk ham i 

benet med et skarpt redskap, slik at Tomas’ ben hovnet opp og ble kjempestort. Alle hans 

etterkommer har siden blitt født med samme kjennetegn – det plager dem forøvrig ikke å ha 

et så stort ben.108  

Det er nok ikke uten betydning at  både «Dragarene» og menneskene med elefantfot 

er å finne på Ceylon. Fortellingene om disse passer inn i større fortelling om Ceylon som den 

mulige men samtidig umulige lokasjonen til det jordiske Paradis.109 Likevel er det ikke bare 

på Ceylon at det finnes grupper av folk som defineres ut fra fysiske egenskaper. Nils forteller 

også om de utrolig merkelige folkene på Amboina (Ambon) han kaller for «Kakurlacko», 

som er helt hvite i hud og hår, gjemmer seg i jordhuler om dagen og snakker et pipende språk 

som er helt ulikt det de andre innvånerne i landet snakker.  

																																																								
103 Kap. 5. 
104 Kap. 6. 
105 Kap. 72. 
106 Ibid. 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Mer om dette i kapittel 5: «Natur, geografi og Bibelen» 
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Det tredje kriteriet, som dreier seg om hvordan folk lever og strukturerer samfunnene 

sine, er kanskje av størst betydning for å forstå hvordan Nils ser på menneskene han møter. 

Bare i reiseskildringens sluttord og i selvbiografien viser Nils til de farer han har vært utsatt 

for på sine reiser, blant annet at han «medh största Lijffzfahre omgåtz medh Barbariske 

Folck, i synxerheet [!] medh the argeste icg grofweste Hedningar».110 Folk er ikke bare folk, 

det er noen folk som er farligere å omgås enn andre – og til syvende og sist er de farligste 

gjerne de som er lengst unna (både geografisk og mentalt) Nils og det levesettet han 

representerer.111 Hvordan folk lever og strukturerer samfunnene sine er ikke avgjørende for å 

at de betegnes som et folk, men det har noe å si for hvor mye «folk» de er. Det er av 

betydning for hvor siviliserte Nils anser dem for å være. 

Dette tredje kriteriet dreier seg altså om det man senere skulle komme til å kalle 

kultur. Nils skriver med andre ord om forskjeller mellom land og om fysisk antropologi og 

kulturantropologi. Alt dette er klassifikasjoner som skulle komme til å bli viktige og 

produktive i senere århundrer. 

 

3.2 Sivilisert eller usivilisert? 
For å konkretisere hva som ser ut til å ligge til grunn for det siviliserte og det barbariske, vil 

jeg ta utgangspunkt i Nils’ beskrivelse av innvånerne på odden av Kapp det gode håp. Disse 

er nemlig de minst siviliserte folkene Nils møter, de kan sies å representere det ene 

ytterpunktet av skalaen sivilisert/usivilisert. Det er et folk som er «så barbariskt, att thet inthet 

står till beskrifua»112. Likevel er det nettopp en detaljert beskrivelse Nils kommer med.  

Disse menneskene er helt svarte og går også helt nakne, mennene har bare en revehale 

hengende over «sin Skamligheet».113 Jordsmonnet er fruktbart og godt, men de dyrker ingen 

ting. De har ingen offentlige instanser som skoler eller militære, og de driver ikke med noen 

form for handel, håndverk eller andre former for næring: «Sköta ey heller om någon Lära, 

Öfuerheet, Regementz-ståndh, Handel, Handtwerck, eller thet ringeste Näringsmedel».114 De 

bor verken i hus eller huler, og selv om de har mye flott buskap, vil de aldri i verden slakte 

den. Først når et dyr dør naturlig, tillater folket seg å spise det – og da spiser de det også med 

både hud og hår, ellers løper de «som tomma Hundar» rundt på stranden og leter etter 

muslinger, østers og døde fisk som de kan spise. Når en kristen, som en hollender eller 
																																																								
110 Reiseskildringens «Slutord». Tilsvarende utsagn er å finne i selvbiografien. 
111 Ikke bare i oppførsel, men også fysisk lengst unna Sverige: det sørlige Afrika og Sørøst-Asia.  
112 Kap. 5. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
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engelskmann kommer dit, må han for all del ikke avfyre skudd, for da tar innvånerne alle 

husdyrene sine og løper forskremt opp i fjellene hvor ingen kan finne dem. Møter man dem 

litt roligere, er det derimot mulig å få kjøpt buskap av dem. Som betaling for buskapen sin tar 

de helst tobakk eller grov messingtråd, den skal være like lang som kua er. Tråden lager de 

smykker av. Gull eller sølv forstår de seg ikke på. Byttehandelen skjer dessuten på en 

betingelse: Dersom dyret skal slaktes, vil de ha innvollene selv. Med en gang de får 

innvollene, lar de det renne litt av og spiser det opp rått, og det de ikke orker å spise, knyter 

de rundt armer og ben så de har det til senere. De kom også om bord med strutseegg og fjær, 

samt små skilpadder, og ville ikke ha annet igjen enn tobakk.115 

Det er altså både utseende, det de lever av og måten de lever på som gjør dette folket 

så ubeskrivelig barbarisk. For det første dreier det seg om fysisk fremtoning: Det at de går 

helt nakne, foruten en revehale, viser en mangel på forståelse for hva som sømmer seg og 

ikke. Det er en fellesnevner for folkene Nils anser som mer eller mindre barbariske at de ikke 

går med klær. Det er interessant å merke seg at hudfarge ikke ser ut til å ha noen betydning. 

De er ikke barbariske fordi de er svarte. For eksempel skriver Nils om et folk i India at 

«Thesse Inwånare äro heel swarta, medh långt swart Håår, och wackert skapadhe»116, og om 

folk på Malakka i Malaysia at «Inwånarena äro här gohlachtige och Mahometister, Ett 

wackert och wälskapadt Folck»117.  

For det andre, og av større betydning, kan ikke Nils se noen tegn på et organisert, 

sivilisert samfunn. I beskrivelsen av hva dette folket ikke har, kommer det fram noen av de 

kriteriene Nils setter for hva et sivilisert og velorganisert samfunn er. Det har et styringsverk, 

med embets- og tjenestemenn som utøver offentlig myndighet, en «øvrighet» (geistlige) og et 

militære, en «Regementz-ståndh». Undervisning og kunnskap, «Lära», står sentralt, og 

samfunnet drives rundt av økonomisk innbringende næringer som handel og håndverk. Altså 

bør et samfunn ha et etablert styringsverk, et militærvesen, et skoleverk og en pengeøkonomi. 

Særlig dette siste kriteriet er å finne flere steder. Barbariske folk har ingen forstand på penger 

og verdier. De bytter vekk verdifulle varer, som buskap, koraller og strutseegg mot tobakk, 

messingtråd, gamle linskjorter og den slags. På en liten øy i Bab-el-mandeb, hvor det er 

knusktørt og ufruktbart, handler Nils med et folk som selger en vakker ku bare for en alen 

grovt ullstoff, og de bytter nydelige koraller mot gamle skjorter.118 

																																																								
115 Kap. 5 
116 Kap. 58 
117 Kap. 81 
118 Folkene på Perim, Kapp Verde, kap. 2.  
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For det tredje er hva disse folkene spiser av betydning for hvordan Nils oppfatter og 

beskriver dem. Det at de verken evner å dyrke jorda eller slakter sine egne dyr, bidrar til 

forståelsen av dem som barbariske og usiviliserte. I tillegg spiser de kun det som er mest 

skittent og minst appetittlig: Råtten fisk, dyr som er døde naturlig (ofte vil det være av 

sykdom eller alderdom, som gjør at kjøttet ikke er på sitt beste), og innvoller – og alt spises 

rått. Det de ikke orker å spise der og da, binder de rundt armer og ben og sparer det på den 

måten til senere. 

I sin søken etter å finne universelle strukturer i menneskers måte å tenke og sortere 

verden på, fremsatte den franske sosialantropologen Claude Lévi-Strauss blant annet teorien 

om «det kulinariske triangel». Dette bygger på at det ikke finnes et menneskesamfunn som 

ikke tilbereder noe av sin matforsyning ved hjelp av varme, enten gjennom steking eller 

koking. Utgangspunktet er det rå, som enten kan omdannes kulturelt gjennom koking eller 

steking eller det kan omdannes naturlig gjennom forråtnelse. Det rå og ubearbeidede ligger 

midt mellom det naturlige og det kulturelle, fordi det ofte dreier seg om husdyr og dyrkede 

planter. Disse er naturlige fordi de er dyr og planter, men kulturelle fordi de er påvirket og 

kontrollert av mennesker, og de kan forandres enten gjennom en naturlig eller en kulturell 

prosess.119 Det kan muligens argumenteres for at også kjøtt av ville dyr havner i denne 

mellomkategorien, fordi de stort sett jaktes og drepes gjennom bruk av kulturelle redskaper.  

 

 
Figur 2: Det kulinariske triangel. Overgangen fra rå til kokt/stekt skjer på grunn av varmebehandling, overgangen 
fra rå til råtten på grunn av mikroorganismer. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_culinary_triangle_proposed_by_Lévy-Strauss.jpg. 

                           

Nå gir nok ikke Lévi-Strauss’ teori en utfyllende og tydelig forklaring på hvordan 

Nils tenker, men teorien gir et interessant perspektiv på tanken om et skille mellom sivilisert 

og usivilisert, der det usiviliserte, eller barbariske, settes i klar sammenheng med det 

																																																								
119 Leach, E., Claude Lévi-Strauss, overs. Carl Hambro (Oslo: H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), 1970), 28-
29. 
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naturlige. Det barbariske folket på Kapp det gode håp settes dermed i en tilstand som er 

preget mer av natur enn den er av kultur. Folket på Kapp det gode håp holder husdyr, men det 

kan se ut til at dette omtrent er det eneste som gjør at de kan kalles for folk. De evner ikke å 

slakte dyrene og bruke dem til mat, men spiser dem kun hvis de dør en mer eller mindre 

naturlig død. Når Nils trekker fram dette som et bilde på hvor barbariske menneskene her er, 

skinner et kristent verdensbilde gjennom. Ifølge Bibelen ble mennesket satt på jorden for å 

råde over alle dyr.120 Ved å verken slakte dyr eller dyrke jorden, svikter de barbariske 

menneskene på en måte et ansvar de har, et ansvar gitt menneskene av Gud.  

Det er gjennomgående at folkene som betegnes som barbariske av Nils ikke spiser 

bearbeidet kjøtt. Menneskene på Kapp det gode håp er de eneste i Nils’ skildring som kun 

spiser rå eller råtten mat, noe som underbygger tanken om at de representerer et negativt 

ytterpunkt i menneskelig sivilisasjon. Det ser ut til å gå et skille mellom de aller mest 

usiviliserte barbarene og andre usiviliserte folk. Andre usiviliserte folk som Nils skriver om 

har det i seg å også spise bearbeidet mat. På Nikobarene møter Nils og resten av mannskapet 

et folk som vil bytte til seg jern mot grå papegøyer. Når de ikke får det de ønsker, vrir de 

hodet om på papegøyene og spiser dem opp der og da. En reaksjon som i grunnen er 

usivilisert ikke bare i at de spiser rå fugler, men også i at det er en barnslig, spontan reaksjon, 

og dermed naturlig heller enn en kontrollert, sivilisert reaksjon. Dette folket viser seg å også 

være kannibaler – men til tilberedning av menneskekjøtt bruker de ild.121 Likevel bruker ikke 

Nils ordet barbarer om dem – kanskje sier det nok at folkene er kannibaler som tar livet av 

og spiser styrmannen – men de bruker ild til å tilberede mat, og de oppsøker selv de 

fremmede båtsmennene i håp om en byttehandel. I dette ligger det kanskje tegn til en kultur, 

og dermed er de også noe mer – om enn bare litt – siviliserte enn det sørafrikanske folket. 

Likevel skal det sies at Nils og mannskapet behandler dem mer som dyr eller ting enn som 

mennesker. Nils skriver at det på et tidspunkt kom så mange av dette folket om bord at 

mannskapet begynte å bli redde for dem, og de så seg nødt til å «låssa några Stycken» for å 

skremme folket og bli kvitt dem.122 

På Taiwan har deler av befolkningen blitt kristne og lever sammen med nederlenderne 

som holder til der. De lever og oppfører seg som vestlig kristne. Den andre delen av 

befolkningen bor i egne landsbyer oppe i fjellene og er veldig vanskelig å komme i kontakt 

med: De bor oppe på høye fjell, hvor de har sin buskap, sine rismarker og hager, og de 

																																																								
120 1.Mos 1:28. 
121 Kap. 80. 
122 Ibid.  
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trenger ikke noe fra dem som bor nede i landet.123 Nederlenderne hadde forsøkt å komme i 

kontakt med dem, men idet de kom opp til dem, løp innvånerne over på et annet fjell via en 

hengebro og kuttet tauene, slik at de som var på broa falt ned og brakk nakken. Disse 

hedenske, ikke-omvendte innvånerne spiser rått kjøtt: «Hiortekiöttet äta the rådt, och Bloden 

supa the medh Skedar».124 De hedenske taiwanerne har for øvrig også det til felles med 

hottentottene at de er raske løpere og «mycket wisse at kasta medh sine Kastespessar».125  

  

3.3 Hottentotter126  
Det er mye i beskrivelsen av folket på Kapp det gode håp som går igjen i annen litteratur som 

er både eldre og yngre enn Nils’ tekst. Særlig er beskrivelsen lik mye av det som utviklet seg 

til å bli den stereotypiske hottentott i tidligmoderne antropologisk litteratur.127 I Nils’ 

skildring holder «Håttentottor» til i Taffelviken og er et annet folk en det barbariske folket på 

Kapp det gode håp. Også hottentottene spiser fisk og kjøtt rått. Mens Nils er på et skip i 

Taffelviken, ser han en død hval som driver i land og som innvånerne kaster seg over med en 

gang og fortærer i løpet av et kvarter: «Ty kommo ther een stoor Myckenheet aff Inwånarna, 

(huilka och blifwa kallade Håttentottor) the ther uppå een fierdelz Tijma åthe honom slett 

upp».128 Ellers beskrives hottentottene i langt mer positive ordelag. De er svært raske til beins 

og kan uten problemer løpe fra en hjort, og de lar seg ikke skremme av en europeer med sabel 

i hånd, for han løper de bare fra. De er også veldig gode til å kaste stein – så gode at de lett 

kan treffe en flue!129 De har noe beundringsverdig ved seg. Nils avviser ryktene om at 

hottentottene skulle være kannibaler, for de måtte begrave flere av mannskapet der, og de 

døde fikk ligge i fred.130 I europeisk etnografisk diskurs ser det likevel ut til at alle folkene på 

kysten av det sørlige Afrika dras over en kam og etter hvert kalles for «hottentotter» alle 

sammen. Det er i sammenheng med dette at vi finner beskrivelser som ligner Nils’ barbariske 

folk. 

																																																								
123 Kap. 84: «the Boo på Höga Bergen, ehwarast the hafwa sin Boskap, Rijsåcker och alla Trägårdar, ovh 
behöfwa inthet något aff them som boo neder på Landet». 
124 Kap. 84. 
125 Ibid. 
126 Begrepet «Hottentott» er omstidt og regnes som nedsettende. Jeg benytter betegnelsen i min tekst kun fordi 
dette var den betegnelsen som ble brukt av europeere da de skrev om urinnvånerne i det sørlige Afrika på 1600-
tallet. 
127 Hodgen, Margareth T., Early Anthropology in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. (Philadelphia: 
University of Pennsylvania Press, 1964), 411. Det fantes også mer nyansert litteratur, så klart, som for eksempel 
Montaignes essay om kannibaler. 
128 Kap. 6. 
129 Ibid.  
130 Ibid. 
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Nils’ beskrivelser av folkene i det sørlige Afrika er nemlig langt fra unike. I boken 

Before Van Riebeeck har Major R. Raven-Hart samlet over 150 skildringer av Sør-Afrika fra 

perioden 1488 til 1649, skrevet av reisende fra hele Europa.131 Nesten alle disse skildringene 

inneholder beskrivelser av folkene de møter som ligner Nils’. De spiser rå innvoller og rå 

eller råtten fisk, de knyter innvoller rundt armer og ben; i bytte mot husdyrene sine vil de 

helst ha kobbertråd eller lignende, og de har en revehale knyttet rundt livet. Dette skrev den 

nederlandske admiralen Cornelis Matelief i 1608: 

 
Around the body they have a leather thong, to which the tail of a fox or wild-
cat is fastened just in front of their privities […] Many also had guts (having 
asked the Admiral for the intestines of the beasts), two hung double around the 
neck, one quite fresh, the other somewhat older and drier.132 

 

Noen år senere, i 1620, skrev den franske generalen og sjøfareren Augustin de Beaulieu: 

 
The inhabitants of the country towards the point of the Cape are, I believe, the 
most miserable savages which have been discovered up to now, since they 
know nothing of sowing or of gear for ploughing or cultivating the soil, nor 
anything of fishing or of going even two paces into the sea. […] Also they go 
along the seashore, where they find certain shellfish, or some dead whale or 
other fish, however putrefied it may be, and this they put on the fire for a little 
and make a good meal of it.133 

 

I likhet med Nils understreker Beaulieu folkets manglende evne til å dyrke jorda og til å 

utnytte seg av naturens ressurser. Som nevnt over ligger det i dette at disse menneskene kan 

sies å være gudsforlatte. Menneskenes oppgave var ifølge Bibelen nettopp å dyrke jorda og 

råde over alt levende på jorda og i havet. Folket på Kapp det gode håp vet ingenting om dette. 

Riktignok finnes det også mer positive skildringer av disse folkene, slik som at de er raske til 

beins, villige til å selge godt holdte husdyr og tidvis beskrives de også som vennlige og 

imøtekommende. I flere av disse tekstene er det beskrivelser av at hottentottene bruker ild til 

å (i hvert fall delvis) steke noe kjøtt og fisk, og at de bor i hytter. Men der Nils skriver om to 

ulike folkeslag, ser det ut til at de fleste av beskrivelsene Raven-Hart har samlet handler om 

alle folk på sørspissen av Afrika, uten at det er noen distinksjon mellom forskjellige folk.  

																																																								
131 Major R. Raven-Hart, Before Van Riebeeck. Callers at South Africa from 1488 to 1625 (Cape Town: C. 
Struck (pty.) ltd., 1967). 
132 Cornelis Matelief, 1608. I R. Raven-Hart, Before Van Riebeeck, 39. 
133 Augustin de Beaulieu, 1620, 1622. I R. Raven-Hart, Before Van Riebeeck, 100. 
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Skildringer som Matliefs og de Beaulieus dukker opp i hele perioden Raven-Hart har 

undersøkt, og det ser ut til at dette ble den rådende måten å fremstille hottentotter på. I 1649 

var oppfatningen av folkene her fortsatt den samme som rundt femti år tidligere:  

 
As regards to meat, this they eat quite raw, as also even fish. As to the guts of the 

beasts, they press these between their fingers to remove the dung, and so eat them. 

The women commonly put these guts, when dry, around their legs […] and these 

serve them as an adornment.134 

 

 
Figur 3: The Hottentot Method of Butchery. Fra Lodewijkzs skildring av Houtman-ekspedisjonen, gjengitt i R. 

Raven-Harts Callers at South Africa. Illustrasjonen er ikke fra Nils’ skildring, men den kunne vært det. Denne 

scenen viser noen nederlandske sjømenn som har slaktet en okse. Ved siden av står en lettkledd innvåner og tar 

hjertelig imot oksens innvoller mens tar seg et jafs av de rå tarmene.135  

 
Det var det dette bildet folk i Europa hadde av «hottentotter». Skal vi tro John 

Jourdain, kaptein for det engelske Ostindiske kompani, var i hvert fall engelskmenn på 

begynnelsen av 1600-tallet godt kjent med den barbariske livsførselen til afrikanske folk. I 

																																																								
134 Jean-Baptiste Tavernier, 1649. I R. Raven-Hart, Before Van Riebeeck, 181. 
135 Lodewijkz, «The Hottentot Method of Butchery». Illustrasjon fra Lodewijkzs skildring av Houtman-
ekspedisjonen, gjengitt i Raven-Hart, Before Van Riebeeck. Callers at South Africa from 1488 to 1625. 
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1608 skrev han om folket i Taffelviken: «I think the world doth not yield a more heathenish 

people and more beastlie. […] Off these kinde of people and there behaviour I neede not to 

write, because it is sufficientlie knowne to many of our countrymen».136 De negative 

skildringene av barbarisk og dyrisk levemåte vant fram, særlig i engelske skildringer fra det 

sørlige Afrika utover 1600-tallet. Her ble «hottentott» et bilde på det aller mest barbariske og 

usiviliserte en kunne tenke seg.137 Gjennom representasjoner av dette folket konstruertes en 

antitese til alt det engelske samfunnet var. Som John Ovington skrev i 1696, ses de som «the 

very reverse of Human kind… so that if there’s any medium between a Rational Animal and 

a Beast, the Hotontot [sic] lays the fairest Claim to that Species.»138 I dette sitatet ligger det 

en tanke om en gråsone mellom det menneskelige og det dyriske.  

I møte med urbefolkninger i Afrika, Amerika og Australia, ble europeernes tanker om 

hva som var menneskelig utfordret. Disse var mennesker i utseende, men på mange måter 

heller dyriske i oppførsel og levemåte. I beskrivelsene av menneskene de europeiske 

sjøfarerne møtte, lå fokuset på det som var annerledes og merkverdig, slik som variasjoner i 

hudfarge, språk, skikker, klær og matvaner. Noe annet ville vært rart, det de møtte var jo 

annerledes, men som forfatteren og historikeren Linda E. Merians påpeker, la nedtegnelsen 

av ulikhetene også grunnlaget for konstruksjonen av rasebegrepet, for europeisk dominans, 

kolonialisme og slaveri.139 Merians trekker fram Hayden Whites tanke om at vi definerer oss 

selv ut ifra hva vi ikke er.140 Europeernes oppfatning av hva et menneske er, utfordres i møtet 

med disse kulturene. Et poeng Merians også trekker fram, er at underliggende i 

anerkjennelsen av ulikheten er potensialet for likhet141, og med det en frykt for at europeerne 

selv hadde disse «dyriske» elementene i seg. Rasediskursen kan sees som en måte å fjerne 

seg fra denne frykten på.  

Nils føyer seg inn i rekken av skildrerer av sør-afrikanske folk som innvollspisende, 

usiviliserte barbarer, men ingen steder i skildringen uttrykker han eksplisitt at hans eget 

samfunn på noe vis er bedre eller høyere utviklet. Ofte skriver han om trekk ved folkene han 

møter både med undring og med anerkjennelse, som «håtentottor» som er «mechta wissa att 

																																																								
136 John Jourdain, 1608. I R. Raven-Hart, Before Van Riebeeck, 42. 
137 For diskusjon av og eksempler på dette, se L. E. Merians «’Hottentot’: The Emergence of an Early Modern 
Racist Epiteth»; L. E. Merians, Envisioning the Worst: Representations of «Hottentotts» in Early-Modern 
England. 
138 John Ovington, Voyage to Suratt (1696), 489, sitert i L. E. Merians «’Hottentot’: The Emergence of an Early 
Modern Racist Epiteth», 123. 
139 L. E. Merians, «’Hottentot’», 124. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
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kasta medh stenar, så at the wäl kunna träffa een Fluga».142 Eller «the Amboineser»143, som 

til tross for at de lager drikkebegre av hodeskallene til alle kristne de tar livet av, 

«sannerlegen äro kiäcka Soldater».144 Amboneserne er så dyktige krigere at de har klart det 

kunststykket britene ikke klarte, nemlig å holde hollenderne i sjakk og beholde kontrollen på 

nellikhandelen selv. Nils skriver nemlig at dersom hollenderne vil ha nelliker, må de kjøpe 

dem av innvåneren fordi «uthi Fält kan Hållendaren inthet uthrätta emoot them».145  

Det er interessant at Nils er så lite dømmende i sine holdninger til mange av folkene 

han skriver om. Kanskje ligger noe fordømmelse i selve språket, slik at en utdyping eller 

moralisering på linje med den vi finner i mange engelske skildringer ikke er nødvendig – det 

er på en måte nok å beskrive folk som hedninger eller barbarer. Fraværet av eksplisitt 

fordømmelse taler for Nils’ åpenhet og nysgjerrighet. Han håndterer ikke det som er 

annerledes ved å dømme det, han lar seg fascinere av det og beskriver det. Hvorfor så mange 

engelske skildringer er fulle av et dømmende maktspråk, ligger kanskje i hva som var 

bakgrunnen for sjøreisene til de forskjellige nasjonene. Britene var godt i gang med å 

kolonisere og legge grunnlaget for et imperium, ambisjoner som svenskene ikke kan sies å ha 

hatt. For engelskmennene ble litteraturen om steder og folk langt unna sentral i 

imperiedannelsen. Litteraturen og språket i den ble et middel til å ta kontroll over nye 

områder og rettferdiggjøre dominansen over andre folk.146 Sverige som nasjon hadde ikke 

den typen ambisjoner, og de som reiste, enten det var på oppdrag fra Kronen eller ikke (som 

Nils), var ikke ute etter å underbygge en slags verdensdominans. Nils var i hovedsak bare ute 

etter å lære seg navigasjon – alt han så og opplevde i tillegg, ble på mange måter en bonus 

eller en del av denne utdannelsen.  

 

3.4 Om barbarer og fisk 
I januar og februar 1688 ankret to små britiske skip opp på nordvestkysten av Australia for å 

søke ly fra stormer på havet. William Dampier, offiser på et av skipene, hadde god tid til å 

observere aboriginene som levde der.147 Beskrivelsene han gir av dem er ikke særlig 

flatterende, og det interessante er at han bruker nettopp hottentottene som et eksempel på de 

verste av de verste kjente folk for å si at aboriginene er enda verre: 

																																																								
142 Kap. 6 
143 Antageligvis folk på øya Ambon i Molukkene.  
144 Kap. 88 
145 Ibid. 
146 Se for eksempel Merians, «’Hottentot’» og Greenblatt Marvelous Posessions. 
147 John E. Wills, Jr., 1688 (New York: W.W. Norton & Company, 2001), 60-61. 
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The inhabitants of this country are the miserablest people in the world. The 
Hodmadods [Hottentots] of Monomatapa148, though a nasty people, yet for 
wealth are gentlemen to these; who have no houses, and skin garments, sheep, 
poultry, and fruits of the earth, ostrich eggs etc., as the Hottentots have; and 
setting aside their human shape, they differ but little from brutes.149 

 
Disse folkene er enda mindre siviliserte enn de aller minst siviliserte. Aboriginene har ikke 

engang husdyr og må nøye seg med å spise den fisken de klarer å fange ved hjelp av 

tidevannet – de har ikke utviklet noen andre metoder for fiske: 

 
Their only food is a small sort of fish, which they get by making weirs of stone 
across little coves or branches of the sea; every tide bringing in the small fish 
and there leaving them for prey to these people, who constantly attend there to 
search for them at low water. This small fry I take to be the top of their fishery. 
They have no instruments to catch any great fish, should they come; and such 
seldom stay to be left behind at low water; nor could we catch any fish with 
our hooks and lines all the while we lay there. In other places at low water they 
seek for cockles, mussles, and periwinkles.150  

 

Dampiers skildring er likevel ikke entydig fordømmende kun av folket. Han skriver jo at de 

selv ikke klarte å få noe fisk på kroken, og i så måte er aboriginenes fiskemetode den eneste 

som virker her. Landet i seg selv er lite fruktbart og ugjestmildt, og kanskje er folkene og 

deres levesett et resultat av det, slik Dampier ser det. Denne beskrivelsen er interessant fordi 

Nils forteller en tilsvarende historie, men fra Malakka.151 Han skriver at her fanges masse 

fisk, og det verken med nett eller krok, men med hendene.152 Det er mulig fordi landet ligger 

så lavt, så ved hver flo og fjære går havet høyt opp og trekker seg langt tilbake. Med flo 

kommer fisk, liten som stor, og når havet trekker seg tilbake, står fisken igjen i groper og hull 

og kommer seg ikke derfra før havet stiger igjen. I mellomtiden, når folket der ser at 

vannstanden begynner å synke, begir de seg ut på stranden og jager fisken opp i gropene slik 

at de med letthet kan fanges med hendene.153 Til forskjell fra Dampier, gjør ikke Nils seg 

noen betraktninger om folket på bakgrunn av dette. De er ikke late, evneveike eller 

barbariske bare fordi de plukker fisk fra groper i stranda, men et «wackert och wälskapadt 

Folck».154 Nils tegner tvert imot et bilde av overflod i dette landet: «Landet är mycket 

																																																								
148 Munhu Mutapa, navn på afrikansk kongerike sør i Afrika og tittel på dets herskere.  
149 William Dampier, i Wills, 1688, 61. 
150 Ibid., 61-62. 
151 Kap. 81. 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Ibid. 
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fruchtbaart, öfwetflöder [!] aff Socker, Rijss, Bönor, Cadian, sampt allahanda Frucht och 

Palmeträ», og det er så mye fisk i havet at de bare blir skylt i land. 155  

En lignende skildring av sprell levende fisk som kan plukkes opp fra strendene, finnes 

i klassikeren The Travels of Sir John Mandeville.156 Mandeville forteller at på et sted kalt 

Calanok skjer det en gang i året at alle fisk svømmer i land og ligger på stranda, først en type 

fisk i tre dager, så en annen type, til alle havets fisk har gjort dette. Da kan folket på øya 

komme og forsyne seg av det de vil ha. Ingen vet grunnen til dette, skriver Mandeville, men 

folket tror at det er Gud som sender fisken for å hedre landets konge, som har flere hundre 

koner og enda flere barn. Kongen er dermed en slags rollemodell for folket fordi han så 

iherdig følger Guds ord til Adam og Eva om å fylle jorden med mennesker.157 Selv skriver 

Mandeville at dette er noe av det mest vidunderlige han noen gang har sett, og han kan ikke 

tro at det skjer uten noen større årsak og mening.158 

Nils’ historie om fiskene står et sted mellom Mandevilles og Dampiers fortellinger. 

Riktignok er den nærmere Dampiers i tid, men innholdsmessig befinner den seg et sted i 

midten av de to. Mandevilles historie har et åpenbart religiøst motiv. Det er godt at landets 

konge får så ufattelig mange barn, fordi han oppfyller Guds bud, og Gud belønner ham og 

hele hans folk for det. Dessuten gjenspeiles oppfatningen om at mennesket var ment å være 

jordas hersker. Ifølge middelaldersk bibeltolkning fikk Adam herredømme over dyrene ved å 

navngi dem, og det betød at alle mennesker siden hadde rett til å bruke dem slik de selv synes 

var passende. Selv Thomas Aquinas tolket dette til å bety at dyr primært eksisterte for at 

mennesker skulle konsumere dem, det var blant annet derfor fisk svømte i stimer: for at de 

skulle være lettere å fange.159 Nils uttaler seg ikke om hvorvidt det er religiøse grunner til at 

fiskene er så lette å fange på Malakka, men det er ikke utenkelig at han var inspirert av 

Mandeville. Mandeville, som antageligvis aldri egentlig reiste selv, skal ha lånt historien om 

de selvoppofrende fiskene fra den italienske fransiskanermunken Odoric av Pordenone, som 

selv mente å ha sett dette bibelske underet med egne øyne.160  

Nils’ fortelling inneholder altså elementer fra historier og myter som går langt tilbake 

i tid, men som høyst sannsynlig lå friskt i minne hos folk hjemme. Det er rimelig å tro at The 

Travels of Sir John Mandeville var en bok de fleste med interesse for reiser og fjerne strøk 

																																																								
155 Ibid. 
156 The Travels of Sir John Mandeville, overs. C. W. R. D. Moseley. London: Penguin Books, 1983.  
157 1. Mos. 1:28. 
158 Moseley, The Travels of Sir John Mandeville, 133. 
159 Pleij, Herman, Dreaming of Cockaigne: Medieval Fantasies of the Perfect Life, overs. Diane Webb (New 
York: Colmbia University Press, 1997/2001), 141, 144. 
160 Pleij, Dreaming of Cockaigne, 145. 
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hadde hørt om.161 Men der Mandevilles historie har som tydelig mål å understreke en kristen 

moral, er Nils tilsynelatende opptatt av å forklare hva som egentlig skjer. Han nærmer seg 

fenomenet med et observerende og nesten vitenskapelig blikk, og gir så leseren en naturlig 

forklaring på det hele. Dampier skildrer i grunnen det samme som Nils, bare fra et annet 

kontinent, men han er åpenbart ikke spesielt imponert over verken fenomenet eller folkene, 

eller interessert i forklare noe annet enn aboriginenes tilsynelatende udugelighet. Nils 

fremstår som langt mer åpen og nysgjerrig. 

 

3.5 Moral og umoral 
Det er noe misvisende å si at Nils ikke dømmer noen eller noe, for han ser verden med en 

kristen manns øyne og han vurderer folk og deres levesett ut fra kristen moral. Stort sett er 

fremstillingene hans av folk beskrivende uten å være belærende, men det hender holdningene 

hans skinner gjennom. Når Nils avstår fra å eksplisitt dømme folk, er det kanskje også fordi 

hans lesere ville ha samme oppfatning av moral i bakhodet når de leste boken hans. Kristen 

tro handlet like mye om rett handling som om rett tro. Det var viktig å leve så godt en kunne 

etter De ti bud og etter Jesu liv og forkynnelse som ideal.162 Nils fordømmer i grunn ikke folk 

for å ha en «mindre sivilisert» måte å leve på, så lenge de ikke er umoralske, etter kristen 

standard. Det er det som skiller Nils fra de andre jeg har sitert over. Der de fordømmer på 

bakgrunn av levemåte, skikker, hudfarge og liknende, er det kun det kristent umoralske Nils 

tar avstand fra. Ofte henger det likevel sammen at de usiviliserte også ses som umoralske, 

men det er ikke utelukkende tilfellet. De barbariske folkene på Kapp det gode håp er i 

grunnen ikke umoralske, de er barbariske, og nesten litt umenneskelige. Kanskje er de så 

langt fra siviliserte at det ikke en gang går an å snakke om moral hos dem? De er jo nesten 

som dyr å regne, og dyr ble ikke nødvendigvis sett på som moralske vesener på samme linje 

som mennesker.163 Ting stiller seg derimot annerledes andre steder, for eksempel der folk 

tydelig handler umoralsk, som på en øy i Bab-el-Mandeb-stredet. Eller der samfunnet ellers 

er velutviklet, som i Det persiske riket, men hvor en annen religion og andre moralske 

standarder gjelder.   

I 1653 seiler Nils på Rødehavet sammen med Henric Pelliconie, en hollandsk 

ambassadør. De ankrer en stund utenfor Mokka i dagens Jemen. Ikke noe annet sted i hele 
																																																								
161 Se 1.5.3 «Referanserammer» 
162 Rasmussen, T. (2016, 13. juni), «Etikk: kristen etikk» i Store norske leksikon. Hentet 29. januar 2018 fra 
https://snl.no/etikk_-_kristen_etikk.  
163 Se for eksempel Ketih Thomas, Man and the Natural World: A History of the Modern Sensibility (New York, 
Pantheon Books, 1983), 121-124. 
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Østen har Nils sett så store rikdommer. Her handler blant annet de rikeste kjøpmennene fra 

India, og det drives handel med edelstener, perler, koraller, agat og enorme mengder gull. Her 

finnes også all slags frukt og mat, men vann og ved er veldig dyrt.164 Nå er det nettopp ved til 

matlaging de har behov for på skipet, så de seiler til en øy tilhørende Etiopia (muligens 

Perim, som tilhører dagens Jemen) i Bab el-Mandeb, sundet som forbinder Rødehavet med 

Adenbukta og Indiahavet.  

Denne øya står i stor kontrast til byen de seilte fra. De får riktignok det de trenger av 

ved, men de må hugge det selv av tørre, harde trær. Øya i seg selv er tørr og gold, de kan ikke 

finne noe fruktbart, verken trær eller planter, og folkene her har bare litt frø og sparsomt med 

buskap å handle med. I betaling mot det lille de hadde, vil de kun ha tobakk eller «rödt 

Frijss», et grovt ullstoff, som de skar hull i og hang om halsen som en kappe.  

Igjen er det snakk om et usivilisert folk som ikke bryr seg om penger. Nils beskriver 

dem som «ett beestachtigt Folck», og kvinnene som «mycket okyske».165 De vet ikke å skjule 

seg, men går nakne, kun med et løvblad for kjønnsorganet, og de drakk seg døddrukne på 

risbrennevin som skipperen ga dem. Her var det til og med en mann som bød fram døtrene 

sine for mannskapet, mot at han bare fikk litt tobakk igjen.166 Det utvilsomt mest umoralske 

ved denne mannen er nettopp at han selger døtrene sine. Men det at han kun ønsker tobakk 

igjen, underbygger hans umoralske karakter. Den svenske kirkehistorikeren Hilding Pleijel 

skriver i Hustavlans värld at det å røyke tobakk foran kirken ble straffet med gapestokken.167 

Kanskje betyr det at å røyke tobakk var noe man rynket på nesen av, og i kombinasjon med 

den ellers ukristelige oppførselen til disse folkene, blir det ekstra ille.  

Dette handler likevel kanskje mer om tid og rasjonalitet. Tobakk er ikke uten 

økonomisk verdi, men denne mannen vil ikke ha tobakken for å selge den og tjene penger, 

han vil ha den til eget bruk og nytelse. Ønsket om umiddelbar nytelse gjenspeiler en 

manglende evne til å utvise selvkontroll. Her er jeg inne på noe jeg tror belyser et skille 

nettopp mellom det usiviliserte og det siviliserte. Som nevnt ovenfor, ser det ut til at et av 

kriteriene Nils setter for et sivilisert samfunn er at det drives rundt av økonomisk 

innbringende næringer. Et slikt samfunn består nødvendigvis av folk som har et tidsmessig 

perspektiv på økonomisk vinning, som kan planlegge, utsette konsumet, og dermed øke 

fortjenesten. Måtehold og selvkontroll var høyt verdsatte kristne dyder, og slik underbygges 

tanken om at et sivilisert samfunn var et kristent samfunn.  
																																																								
164 Kap. 14. 
165 Kap. 12. 
166 Ibid. 
167 Pleijel, H., Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige, s. 21.  
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Nils skriver at han ikke kan si noe om hva slags religion dette folket hadde, for han så 

aldri gudstjenesten deres. Likevel er han sikker på at de ikke var kristne, for de snakket ikke 

om Kristus, og de var heller ikke muslimer, for Nils så med sine egne øyne at de ikke var 

omskåret.168 Selv om Nils aldri skriver akkurat disse ordene selv, er denne øya på mange 

måter et gudsforlatt sted i hans øyne. 

Nils tilbringer i underkant av to år i Det persiske riket og har god tid til å observere 

sedvaner, skikk og bruk blant folket. Det er mye som imponerer og fascinerer ham. Her 

foregår en rik handel med store deler av Europa og Asia, byene er velstrukturerte og vakre, 

folket kan skrive og lese, landet er rikt og frodig. Nils forteller om overflod av en annen 

verden, både i natur, ressurser, dyr og edle metaller. For eksempel har alle de hundre hestene 

i Sjah Abbas’ stall gullsko og saltepper dekket med diamanter, safirer, turkiser og rubiner, til 

og med vannkarene er av gull; Sjahen har 200 veldresserte leoparder som brukes i jakt, 

tamme løver som ikke gjør noen fortred, og som har hver sin lille hund å leke med; alle 

tallerkener og fat som brukes i hoffet er av gull, og noen av fatene er så store at de må bæres 

på egne bårer. Den voldsomme overfloden ved hoffet kan sies å representere resten av landet, 

hvor all denne rikdommen har kommet fra. Perserne er «ett högmodigt, gierigt, stridzbart 

Folck»169, men sjahen selv er en «mächta from och ungh Herre», som selv om han er muslim 

er vennligere innstilt mot kristne enn mot sine egne.170  

For de fleste lesekyndige Europeere var det persiske riket velkjent gjennom antikke 

kilder, som fortalte om et gammelt og rikt kongedømme. Men et liv i overflod i dette 

forlokkende kongedømmet hadde også en bakside, knyttet til religion og moral. Om Shiraz 

skriver Nils at det foregår rikelig med handel, og ikke noe annet sted i Det persiske riket lever 

kristne og muslimer fredeligere sammen – men det finnes offentlige horehus over alt i byen, 

og dit kan alle komme, både kristne, tyrkere og jøder. Likevel er det hard straff å få for 

kvinner som bryter ekteskapet eller er utro. Dersom en kvinne er skyldig i slikt – eller om 

mannen hennes mistenker henne – så straffes hun ved at hun tvinges opp på en høy avsats 

som hun så blir kastet ned fra. Mennene straffes derimot ikke: «uppå Horekarlen sökes ingen 

Plicht».171 Nils kan også fortelle at i denne byen bedrives også grove sodomitiske synder 

«både medh unga Drengar, som och medh små åssnor, som the til then Ändan altijdh hålla på 

Stall, huilka inthet blifwa straffade.»172  
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171 Kap. 41. 
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Det samme bildet males av tyskeren Adam Olearius, som ga ut en reiseskildring i 

1656 etter å ha vært med en holsteinsk handelsutsending til det persiske riket. Olearius har 

mye godt å si om perserne, men han fordømmer trekk som har med religion, moralitet og 

seksualitet å gjøre, og særlig er han opptatt av sistnevnte173: 

 
With regard to sexual conduct, Persian males are abnormal. They are too 
sexually promiscuous  (not only do they take many wives, they also frequent 
brothels); they are perverse as well, since the greatest sin, sodomy, is rampant 
among them. This corporeal licentiousness is only to be expected, since their 
leaders – both worldly and spiritual – are depraved.174 

 

Nils viser faktisk selv til Olearius’ skildring av Persia. Han kan nemlig ikke selv klare å 

huske alt som er å sies om sjahens hovedsete Isfahan, men at den som har Olearius’ dagbok 

kan lese om og få innblikk i livet i byen: «Uthan then som hafwer Olearij Dagebook om the 

Holsteenske Gesandters reesa till Persien, kan thenne Stadzens Beskaffenheet till pricka 

förnimma.»175 Til forskjell fra Olearius gjør ikke Nils seg opp noen mening om hvorfor 

perserne er så løsslupne. Han lar for så vidt den avgjørelsen være opp til leseren, han forteller 

bare hva han har sett. Likevel er det nok ikke tilfeldig at han trekker fram oppførsel som for 

en kristen er åpenbart umoralsk. I den forestilte skalaen sivilisert/usivilisert er perserne et 

høyt sivilisert folk, med velutviklet handel, rikdommer, skriftspråk, vakre byer, men fordi de 

tilhører en annen religion og dermed lever etter andre regler for hva som er rett og galt, ses de 

av Nils som umoralske. Det kan også tenkes at persernes luksuriøse livsførsel spiller inn på 

denne oppfatningen, et liv i overflod var ikke forenelig med (protestantisk) kristen etikk.  

Det er en historie som skiller seg spesielt ut, der Nils’ verdisyn skinner gjennom. På 

Madagaskar kommer Nils og mannskapet i konflikt med innvånerne da to av skipets 

båtsmenn rusler litt for langt opp på stranda og forsvinner.176 Skipperen ombord mistenker at 

de ikke bare har gått seg bort, men at de har blitt kidnappet, så for sikkerhets skyld tar han 

alle madagassere som tilfeldigvis befinner seg på skipet, som gisler. Én sender han så tilbake 

på øya for å spre ordet om at 18 madagassere er fanget på skipet inntil de to kristne 

båtsmennene kommer tilbake. Det viser seg at kapteinens mistanker stemmer, de to savnede 

er kidnappet. Når kidnapperne får høre at så mange av deres medbrødre er fanget på et 

utenlandsk skip, tar de med mennene til den lokale kongen. Kongen blir svært sint når han får 
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høre om situasjonen, men er usikker på hva han skal gjøre. Han sender bud etter en annen 

konge øst i landet for å be om råd, men han har også noen franskmenn hos seg som han 

rådfører seg med. Franskmennene var på midten av 1600-tallet i ferd med å etablere 

handelsstasjoner på Madagaskar og jobbet derfor tett på kongene i landet. Disse 

franskmennene forsøkte visstnok å få kongen til å beholde de kidnappede mennene, for disse 

to kristne var verdt minst 30 eller 40 av kongens eget folk, mente de. I mellomtiden tar 

mannskapet på båten stadig flere madagassere til fange, og til slutt gir kongen etter og lar 

båtsmennene gå – men først får de nappet ut alle hår på hele kroppen. Ett etter ett. Da 

skipperen og resten av mannskapet fikk se «att thesse arme Personer sådant Tyranni wardt 

öfwat», bestemte de seg for å hevne seg. De beholdt 16 av gislene som slaver som de senere 

solgte, bandt fire par rygg mot rygg og kastet dem i havet, og en av dem skar de nesen og 

ørene av og sendte ham tilbake til kongen.177 

Det kan altså se ut som at en kristen manns liv var mange ganger mer verdt enn en 

madagassers liv. De kristne mennene ble dårlig behandlet og utsatt for tortur, og Nils 

appellerer til leserens empati ved å påpeke at ethvert menneske kan forestille seg hva slags 

smerte de stakkars mennene har lidd: «Hwadh Sweda the hafwa lijdit, betäncke nu hwar och 

een Menniskia».178 Hevnen er rettferdig, det er det enighet om på skipet. Det at to kristne har 

blitt utsatt for «sådant Tyrannj», rettferdiggjør at de tar livet av åtte madagassere, tar 16 som 

slaver og skjærer nese og ører av det siste gislet på skipet.  

Det er vanskelig å si om det er religiøst syn som gjør disse menneskene mindre verdt, 

eller om det er kongens barbariske oppførsel. Nils skriver at «thess Inwånare äro heel swarte 

och Mahometister», men også at de er «Caffers eller swarte Africaner».179 Nils er opptatt av å 

fortelle hvilken religion folk tilhører – om de er kristne (protestanter), katolikker, 

«mahometister» (muslimer), jøder eller «hedninger» – ofte ser det ut til å være viktigere enn 

hvor de bor eller hvor de kommer fra. Muslimer portretteres ofte positivt, de er stort sett 

rettferdige og gjestmilde folk. Det er vanskelig å si noe om hva som er av betydning her, men 

de asiatiske muslimene fremstilles langt mer positivt enn disse afrikanske muslimene på 

Madagaskar.  
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178 Kap. 9. 
179 Kap. 9. 
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3.6 Hedensk, men sivilisert 
Det kan virke som om det går et skille mellom folk med en monoteistisk tro og folk med en 

polyteistisk tro, for den nevnte inndelingen i trosretninger er gjennomgående i skildringen: 

Nils skriver enten om kristne – og da mener han som regel protestanter, som han selv – 

katolikker, muslimer, jøder og hedninger. Den samme inndelingen er å finne i flere 

etnografiske verk i tiden. Engelskmannen Robert Brerewood (1565?–1613) var opptatt av 

kartleggingen av verdens religioner og i sin Enquiries touching the diversity of languages and 

religiones in the chiefe parts of the world, utgitt i 1614, sorterte han verdens trosretninger inn 

i fire kategorier: kristendom, mohammedanisme, jødedom og avgudsdyrkelse. Boka ble høyt 

ansett i akademia i England og ideen fikk fotfeste også utover landets grenser.180  

Nils skriver til stadighet om hedninger, men det betyr primært at de ikke bekjenner 

seg til kristendom, jødedom eller islam. Nils skriver for eksempel om hedninger som tilber en 

gud med elefanthode og fire armer på Malabarkysten – de er hinduister som tilber guden 

Ganesha, men for Nils er dette en hedensk religion. Det er verdt å merke seg at selv om han 

betegner dem som hedninger, er de ikke nødvendigvis barbarer. De lever i velfungerende 

samfunn selv om de har en hedensk tro. Det avgjørende kan se ut til å være at de faktisk har 

en tro. 

Nils skriver en hel del om hedningenes religionsutøvelse, særlig merkelig synes 

religionen til hedningene på Koromandel.181 Folkene her er «mycket grofwa Hedningar» som 

tilber gudene sine på underlige vis: Det første de gjør om morgenen, er å stå i døråpningen av 

huset sitt og speide etter fugler, og når de ser en fugl, løper de etter den og forsøker å få den 

til å fly over sin høyre skulder. Hvis de får det til, tror de at de vil lykkes med alt de foretar 

seg den dagen. Møter de om morgenen en kamel, hest, ku eller et esel, og dyret har noe å 

bære på, så tar de det som et svært godt tegn. Slike saker og «mycket annat Fåfengia» holder 

de på med, skriver Nils, som nok har lite til overs for denne religionen. Han forteller at guden 

deres er laget av kobber og «är giordt medh ett Elephantzhufwudh och Snabel, fyra 

Menniskio Armer; Hans Buuk och som een Menniskios, aff hwilkens Nafla uthgåår een Orm; 

Fötterne medh duble Wingar».182 Ofte tar de denne guden sin ut av tempelet og setter den på 

en vogn trukket av to kyr, og da kaster de «arme Menniskorna» seg for hjulene på vognen og 

mange dør, noe de tror skal gi dem evig liv.183 Liknende beskrivelser av religionsutøvelser i 

																																																								
180 Hodgen, Early Anthropology, 218-19. 
181 Kap. 75. 
182 Ibid.  
183 Ibid. 
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India finnes i Mandeville’s Travels: Noen mennesker her tilber det første de møter om 

morgenen, og noen dyr betyr det lykke å møte på. Mandeville forteller også om prosesjoner 

der folk kaster seg foran hjulene på vognen som bærer statuen av guden deres:  

 
…some to whom out of great devotion to that idol fall down in front of the 
chariot and let it roll over them […] and they believe that the more pain they 
suffer here for the love of that idol, the more joy they will have in the other 
world and the nearer to God they will be.184 

 

Flere ganger kaller Nils disse folkene for «arme Menniskor» og han gir uttrykk for at 

han synes deres dyrking av avguder er nytteløs, men han er likevel svært fascinert av det. 

Han undrer seg over hinduenes spesielle forhold til dyr. Han skriver at de «effterfölia uthi sin 

Lära Pythagore Meningh», altså at de tror som Pythagoras at menneskesjelen er lånt av 

gudene, og når et menneske dør, flytter sjelen over i et annet vesen som lever på jorden.185 

Derfor vil de aldri drepe eller spise noe som lever, i frykt for å spise sine egne foreldre, slekt 

eller venner.186 Nils kommer med flere eksempler på hvor langt disse menneskene er villige 

til å gå for å unngå å skade noe levende vesen. Et av de rarere eksemplene han kommer med, 

er at hver gang menn eller kvinner urinerer, tar de imot litt og litt med hendene og kaster det 

vidt rundt seg slik at det ikke skal falle på noe mark, maur eller andre småkryp og dermed 

forårsake krypets død. Som for å prøve ut hvor langt hinduene var villige til å gå, forteller 

Nils at han en gang gikk til «Benianerna», eller hinduene, med papir med lus i og drepte et 

par av lusene foran dem, da ga de straks penger for de lusene og slapp dem så løs i husene 

sine. Det samme gjorde de med duer, som er så tamme at de flyr ut og inn av husene og er så 

dristige at de omtrent snapper maten ut av munnen på folk. Dersom hinduene finner et sykt 

dyr, tar de det til seg og steller med det som om det var et menneske.187 Som et resultat av 

dette, kryr det av dyr i denne byen. For eksempel er det i alle hus små ekorn som løper rundt 

på veggene, «i så stoor Myckenheet som hooss oss Flugor».188  

Nils er den første som skriver om hinduene på svensk, kanskje er det derfor han går så 

grundig til verks i skildringen av dem.189 I tillegg er deres levemåte så annerledes fra det 

svenske at det utvilsomt har fanget Nils’ nysgjerrighet. Det er interessant at han trekker 

Pythagoras inn som sammenligning, for det gjør hinduene mindre fremmede for et svensk 
																																																								
184 Mandeville’s Travels, 125-6. 
185 Kap. 53. 
186 Ibid. 
187 Ibid. 
188 Ibid. 
189 Broberg, G., Homo Sapiens L. Studier i Carl von Linnés naturuppfatning och människolära 
(Ph.D.avhandling, Uppsala universitet, 1975), 137. 
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publikum. Deres livsførsel gir i så måte mer mening fordi det finnes eksempler på 

vegetarianisme også i historien svenskene kjenner og respekterer. Men om de virker mindre 

fremmede, er det likevel mye som er merkelig. Nils kan fortelle at dette er et «mycket otijdigt 

Folck».190 Han så selv ei jente som hadde fått sin første menstruasjon da hun var fem, og når 

hun var seks år hadde hun født barn – Nils så både fosteret og moren.191 Om hinduenes 

prester, Braminene, forteller Nils at de ser «mycket bistert uth» fordi håret deres er så langt at 

det sleper i bakken etter dem og er fullt av kumøkk. De ser på kumøkk om balsam og smører 

det i håret og på kroppen og bruker det til og med i mat, fordi de de mener at det er en 

lykksalig sjel som har flyttet inn i en ku. Når de går i gatene har de alltid med seg en kost og 

en trepotte slik at de kan koste foran seg før de trår slik at de ikke skal trå en mark til 

døden.192  

 

3.7 Merkverdig, annerledes og forunderlig 
Nils’ forsøk på å sortere og forklare verden, brytes opp av fortellinger om det merkverdige. 

For hvert nye sted han reiser, forklares den geografiske posisjonen i forhold til omliggende 

land; folkene beskrives ut fra hudfarge og skikker; natur og dyr skildres nøkternt. Men 

systematisk er det ikke, de ryddige, deskriptive skildringene brytes opp av historier om 

braminer som bruker kumøkk i maten, sverdfisk som skjærer opp buken både på hval og 

krokodiller, folk med hale som spiser papegøyer rå og elefanter som er bødler, for å nevne 

noe. Det er de tingene som er annerledes som står fram som sentrale i Nils’ skildring. Det er 

det som fanger oppmerksomheten hans og fascinerer ham. Når Nils skriver om folk han 

møter, er hudfarge, språk, klær, mat, oppførsel og skikker i fokus – han legger merke til og 

kommenterer de tingene som er annerledes og bemerkelsesverdig. For eksempel vier han kun 

noen få linjer til orientens skrivekunst, mens et indisk begravelsesritual får utfolde seg over 

mange sider.193 

Den nysgjerrigheten og undringen Nils møter verden med, kan sees som en måte å gi 

mening til de nye inntrykkene – både for ham selv og leseren. Nils’ forundring over det han 

ser og opplever, skinner sterkt igjennom selv om teksten er skrevet flere år etter at han kom 

hjem. Dette vitner om en bevisst formidling av følelsene og undringen rundt opplevelsene. I 

boka Marvelous Possessions viser litteraturviteren og historikeren Stehen Greenblatt hvordan 

																																																								
190 Kap. 53. 
191 Ibid. 
192 Kap. 54. 
193 Les om denne begravelsen i kapittel 6.1: «Et nært møte med døden og ’de andre’», samt vedlegg 4. 
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undringen ble brukt i erobring av nyoppdagede landområder og til tilegnelsen av det 

fremmede inn i europeisk kontekst. 194  Undringen manifesterte seg i tekstene de 

oppdagelsesreisende skrev, og gjennom tekstene ble undringen en måte å ta eierskap over det 

nye på, både fysisk og mentalt.  

Den forundringen Nils møter det nye med er, slik jeg forstår det, den samme som den 

Greenblatt skriver om fordi det også handler om å eie og ta kontroll over opplevelsene og 

erfaringene. Undringen er kanskje den eneste logiske måten å oppnå dette på, bevisst eller 

ubevisst. Som diskutert over var nok ikke svensk verdensdominans noe Nils hadde i bakhodet 

da han skrev, men det er vanskelig å komme unna at han så på sitt eget protestantisk kristne 

samfunn som overlegent andre. Ved å undres over det som er annerledes og definere det som 

rart eller merkelig, skapes et skille mellom normalt og unormalt, vanlig og merkelig, nær og 

fjern, oss og dem. Når Nils skriver så detaljert som han gjør om hedningene, er det kanskje 

nettopp fordi det er disse han undrer seg mest over, fordi det er de som er merkeligst i hans 

øyne. Ved å komme med så mange eksempler som han gjør om blant annet hinduenes forhold 

til dyr, blir leseren også dratt med i forundringen: Nils formidler sine opplevelser på en måte 

som får leseren til å ta del i undringen, og med det får føle et slags eierskap til det merkelige 

Nils forteller om. Slik blir undringen et virkemiddel som styrker trovedigheten til Nils. 

 

3.8 I gråsonen mellom mennesker og dyr 
Så er det kanskje nettopp det merkelige som fanger Nils’ oppmerksomhet og får plass i 

skildringen hans. Men når det kommer til folk, hva består det merkelige av, egentlig? I John 

Ovingtons sitat om hottentotter ovenfor, stiller han spørsmål nettopp ved deres 

menneskelighet: «if there’s any medium between a Rational Animal and a Beast, the 

Hotontot [sic] lays the fairest Claim to that Species». Det er ingen tvil om at Ovington ikke 

anser hottentottene for å være mennesker i det hele tatt. I Dampiers sitat om aboriginene 

ovenfor står det «[…] setting aside their human shape, they differ but little from brutes.» 

Flere reisende skrev det samme om folkene her. Engelskmannen Sir Edward Michelbourne 

skrev at folkene levde på innvoller og slakteavfall, «feeding in most beastly fashion».195 

Franskmannen Pryard de Laval skrev at de spiste bade menneskekjøtt og hele rå dyr «with 

																																																								
194 Greenblatt, Marvelous Possessions, 14. Se kapittel 2: «Kunsten å reise og fortelle». 
195«In all the time of out being there they lived upon the guts and filth of the meate which we did cast away, 
feeding in most beastly fashion». Sir Edward Michelbourne, 1605. I R. Raven-Hart, Before Van Riebeeck, 33. 
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the intestines and guts without washing them, as do dogs.»196 Disse sitatene belyser en trend 

som er gjennomgående i europeiske beskrivelser av «usiviliserte» folk, nemlig at den mest 

nærliggende måten å skildre dem på, var å sammenligne dem med, eller se dem som, dyr. 

Kanskje er det nettopp slik at mye av det merkverdige ved folk knyttes opp mot dyr og at de 

merkelige egenskapene er dyriske også hos Nils?  

Ta for eksempel de papegøyespisende kannibalene på Nicobarene. Nils skriver at de 

har en hale som en katt, men med skjell på, som de kunne kaste hit og dit som de ville, 

akkurat som en katt: «The hade baak till een Rumpa hängiandes såsom een Katterumpa, men 

dock skallot, och kunde kasta henne hwart the wille, såsom een Katta.»197 De spiser fugler rå, 

som katter gjør. Sammenligningen her er nokså eksplisitt: de er som et farlig kattedyr, som en 

tiger, som også spiser mennesker, dermed er de kanskje ikke fullt og helt mennesker. Om 

menneskene på Kapp det gode håp skriver Nils at når de går tom for innvoller og rått kjøtt å 

spise, «löpa the som tomma Hundar kringh Stranden, och sökia effter Musslor, Ostror och 

dödh Fisk» (min utheving). De er ikke noe bedre enn «oskälige Creatur». 198 

Sammenligningen med dyr er tydelig. De har fysiske trekk som likner på dyrs, de oppfører 

seg som dyr og, ikke minst, de spiser som dyr. Dette stemmer godt med det religiøse 

aspektet. Kristne mennesker er satt til å herske over alt på jorda, og dyrene er der for dem å 

utnytte som de trenger det. Kristne mennesker tilbereder dyr, barbarene er dyreaktige selv. 

Ikke alle hedenske eller barbariske folk er så tydelig dyriske som disse, men har 

likevel trekk som gjør dem dyriske. Dette gjelder et folk Nils møter på På Kapp Verde. De 

har med seg buskap og sitroner som de forsøker å bytte mot jern og kniver.199 De holder 

buskap og forstår seg på handel og er dermed ikke så barbariske som andre folk Nils skriver 

om. Men de er fæle å se på, skriver Nils, de går nakne, er helt svarte, og har røde og blå 

striper rundt på kroppen – sår de har skåret opp med kniv, fylt med farge og latt gro. Og det 

er noe dyrisk ved dem. Nils forteller om en kvinne av dette folket som fødte barn på stranden 

rett foran dem. Det var ingen som hjalp henne, men det så ikke ut til å ha gjort særlig vondt, 

for det hele var gjort «uthi een Handwändingh».200 Kvinnen reiste seg straks opp, tok barnet 

på armen og bar det ned til havet og vasket det, og så kom hun tilbake med barnet bundet på 

																																																								
196 «The people who live along the coast… are very brutish and savage […] They eat human flesh and entirely 
raw animals, with the intestines and guts without washing them, as do dogs.» Pyrard de Laval, 1610, i Raven-
Hart, Before Van Riebeeck, 47. 
197 Kap. 80. 
198 Kap. 5. 
199 Kap. 2. 
200 Ibid. 
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ryggen mens hun bar på en kurv sitroner.201 Kvinnen fødte barn helt uanfektet, som et dyr 

ville gjort – midt blant alle, og rett opp på beina etterpå. Igjen gir det mening å se dette i et 

religiøst perspektiv: Gud har dømt alle kvinner til å skulle gjennomgå smertefulle fødsler.202 

Når denne afrikanske kvinnen føder barn helt uten smerter, stilles hun, og dermed folket hun 

er av, på utsiden av det Gud har bestemt at er menneskelig. Hun gjøres dyrisk. 

 

3.9 Halemennesket og hulemennesket 
Av de dyreliknende folkene jeg nå har nevnt, er kanskje halemenneskene og hulemenneskene 

de merkeligste. Det er ikke første gang, eller siste, at disse dukker opp i en bok, begge er å 

finne i litteratur som går langt tilbake i tid. Gunnar Broberg, svensk professor i idé- og 

vitenskapshistorie, skrev i sin doktoravhandling fra 1975 om Carl von Linné og hans natur- 

og menneskesyn.203 I denne avhandlingen viser han blant annet hvordan Linné har latt seg 

inspirere av antikke kilder og av reiseskildringer i konstruksjonen av noen av sine 

menneskearter. Blant de tekstene som trekkes fram som Linnés inspirasjonskilder er nettopp 

Nils Mattssons Resa – men også langt eldre tekster, som Plinius’ Naturalis Historia. 

Brobergs blikk bakover i historien kaster i så måte lys også over hvor Nils kan ha hentet 

inspirasjon fra.  

Halemenneskene, som Nils skriver om fra Nicobarene, blir i Systema Naturae kalt 

Homo caudatus, eller «Swantsaren», men regnes ikke som en egen art. Broberg trekker fram 

den italienske naturforskeren Ulisse Aldrovandi (1522–1605) som mulig inspirasjonskilde for 

Linnés halemenneske, men også den nederlandske legen Jacob de Bondt og Nils. Jacob de 

Bondt (1592–1631) reiste med det nederlandske ostindiske handelskompani og regnes som en 

pioner innen tropisk medisin. Bondt kunne fortelle at det fantes halemennesker i fjellene i 

Borneo, som hadde en hårløs hale som var omlag fire fingre lang eller mer.204 Broberg mener 

tanken om halemennesket stammer fra en forvirring av beskrivelser av apearter, eller fra 

eventuelle mennesker ikledd dyrehuder.205 Det forklarer dog ikke Nils’ beskrivelse av 

«kattehalen».  

Hulemennesket har en lengre historie i litteraturen. I Systema Naturae (1758) foreslår 

Linné en ny menneskeart, Homo troglodytes, som han mente holdt til i Malayarkipelet. Dette 

ser ut til å være de samme menneskene Nils kaller Kakcurlacko-folket, nevnt over. De er 
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203 Broberg, Homo Sapiens L.  
204 Broberg, Homo Sapiens L., 190-192. 
205 Broberg, Homo Sapiens L., 195. 



	52	

snøhvite i både hud og hår selv om innvånerne ellers i landet er svarte, og snakker et 

særegent «Pijpande» språk som ikke stemmer overens med språket ellers i landet. Nils 

skriver at de behandles som «Ohyra», som dyr, av de andre innvånerne: «thesse hållas och 

uthrotas såsom Ohyra ehwar Inwånarena träffa them».206 De gjemmer seg i jordhuler om 

dagen og er vanskelige å finne, og de er så godt som blinde i dagslys – hvis de graves fram 

om dagen, kryper de rundt som om øynene deres var stukket ut. Men om natten ser de svært 

godt, og da sniker de seg ut og stjeler alt det de andre innvånerne har plantet og sådd. En kan 

jo lure på hva som egentlig gjør disse folkene menneskelige i det hele tatt. Beskrivelsen av 

folket gjøres mer troverdig gjennom at Nils forteller at de fikk en «Quinnospersohn» av dette 

folket om bord på skipet. I starten kunne hun ikke spise noe tilberedt mat («inthet kunde äta 

någon kokat Maat») og visste ikke å dekke seg til, siden hun ikke kunne se noe. Etter hvert 

som hun ble tvunget ut i dagslys og sol, kunne hun se stadig bedre, «men steegh högt up 

medh Fötterna».207 Disse folkene oppfører seg som nattaktive dyr, bor i huler som om de var 

mulvarper, gjør skade på det som dyrkes og sås av andre, og de kan ikke spise tilberedt kjøtt. 

Det er ikke umulig at Linné tok Nils’ skildring som et bevis på at hulemennesker 

faktisk eksisterte, for Linné referer til Nils flere ganger. Beskrivelser av troglodytter er å 

finne i antikke kilder, blant annet hos Plinius, som skriver om troglodytae at de bor i Etiopia 

og flere steder i Sørøst-Asia og at de graver huler å bo i, lever på slangekjøtt, og har en 

hvesende stemme men ikke et språk.208 Broberg påpeker at Nils ser ut til å være den første 

som, i hvert fall i skrift på svensk, gir dem tilnavnet «kakerlakker». Det er nok ikke tilfeldig, 

billen med samme navn er nattaktiv og tåler dagslys svært dårlig, og kan gjøre stor skade på 

matvarer. Da gir det også mening at de «uthrotas såsom Ohyra». Videre forklarer Broberg at 

troglodyttene nok stammer fra en sammenblanding av fremstillinger av mennesker med 

albinisme og beskrivelser av de store apene, som orangutangen.209 I Svenska Akademiens 

ordbok står det under «Kackerlacka»: «(†) människa l. djur som är behäftad (behäftat) med 

albinism, albino.»210  

Det er vanskelig å si med sikkerhet om Nils bare spinner videre på tidligere historier 

eller om han faktisk mente han hadde sett mennesker med hale og hvite hulemennesker. 

Uansett var det av mange forventet at reiseskildringer fra fjerne strøk skulle inneholde noen 

merkverdigheter – særlig hvis merkverdighetene bekreftet forestillinger folk hadde fra 
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208 Plinius, i Broberg, Homo Sapiens L. 198. 
209 Broberg, Homo Sapiens L., 195. 
210 Svenska Akademiens ordbok på nett, s.v. «Kackerlacka», hentet 04.11.18 fra 
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antikke kilder og fra tidligere reiseskildringer. Hottentottene er et eksempel på dette. Det er 

vanskelig i dag å tro at de var så ille som mange europeere fremstilte dem som, men jo flere 

skildringer som dukket opp av at hottentottene spiste rå innvoller og råtten fisk, jo mer 

overbevisende ble dette bildet. De etnografiske skriftene man hadde fra antikken ble ansett 

som troverdige. Gjennom blant andre Herodot framsto India og landene omkring som spesielt 

rikt på særegne folkeslag, og man snakket med fascinasjon om «Østens undre».211 Det er ikke 

utenkelig at det å trekke inn velkjente vesener som de ovennevnte var et bevisst litterært grep 

fra Nils. Uansett bygger det opp om fremstillingen av det menneskelige og det ikke-

menneskelige og gråsonen imellom.  

 

3.10  Skrift og sivilisasjon 
Nils forteller om ulike folks skrifttradisjoner. Det han forteller om ulike samfunns skriftspråk, 

ser ut til å stå i stil til hvor velutviklet samfunnet er. Om skriftspråket i de arabiske landene, 

Armenia og Det persiske riket, skriver Nils at de skriver bokstaver på papir gjort av bomull, 

og at de skriver med et slags spisst rør i stedet for med penn: «bruka uthi Skrifwande 

enahanda Bookstäfwer, ther till Papper aff Boomull giordt, hwilket är så slätt lijka, så som 

thet woro öfwergångit med een Snijdesteen; Uthi stellet för Penna bruka the ett Röör eller 

HwassPijpa».212 Han forteller også at når deres barn skal lære å skrive, så får de ikke  papir, 

penn og blekk, men gis et lite brett og en pose med sand. Sanden strør de så i et tynt lag på 

brettet og så lærer de å skrive bokstaver med fingerne i sanden. Først når de kan skrive alle 

bokstavene helt riktig, får de penn og blekk.213  

Alt dette vitner om et velorganisert, strukturert samfunn, med et skriftspråk av varig 

art, og dermed en legitimitet. Jeg skriver «varig art» fordi det er av betydning i 

sammenligning med det Nils skriver om skriftspråk i India. Han forteller at i India har de et 

eget språk og en slags skrift og bokstaver, men i stedet for papir bruker de grønne blader fra 

palmetrær, som de risser bokstavene inn i med syl av jern eller en spiss trepinne. Som vist 

over, anså nok ikke Nils hinduene i India for å være spesielt siviliserte, men de har riktignok 

et organisert samfunn. Likevel skriver de altså på palmeblader, som har en ganske annen 

holdbarhet enn blekk og papir i en bok. Denne måten å skrive på benyttes i hele «Indien», 

bortsett fra «i Persien och Mogor, The hafwa Papper aff Boomull, men the Chineser och 
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Japoneser aff Silke och Boomull, Dock skrifwa the inthet medh Penna, uthan medh 

Pensel.»214  

De mer siviliserte folkene, de mer strukturerte samfunnene, har skrift som i 

holdbarhet står i stil til samfunnets utviklingsgrad. Hos de barbariske folkene nevner ikke 

Nils noe om skriftspråk i det hele tatt, og de aller minst menneskelige, som «Kakerlakk»-

folket, har knapt nok et språk. 

 

3.11 Religion og sivilisasjon 
Gråsonen mellom det menneskelige og det ikke-menneskelige, mellom det siviliserte og 

usiviliserte, mellom barbaren og det kristne mennesket ser ut til å oppstå nettopp i møtet 

mellom kristendommen og andre religioner. Tanken om hva det ville si å være et menneske, 

fra en nord-europeers perspektiv, hvilte tungt på Bibelen. Mennesket var skapt i Guds bilde, 

likt det guddommelige, og satt på jorda for å styre Guds skaperverk. I møte med radikalt 

annerledes mennesker, kulturer og levemåter, ble synet på det menneskelige utfordret.  

På den ene siden hadde det første sjokket over det fremmede gått over da Nils dro ut, 

men på den andre siden hadde det nok etablert seg en oppfatning av hvorfor det var så stor 

variasjon og ulikhet blant mennesker. Underliggende i Nils’ skildring ser det ut til at det 

siviliserte samfunnet har underlagt seg naturen og kontrollerer den, i kraft av en kristen Gud. 

Alle samfunn som ikke har en kristen tro og ikke har fått Guds «instruksjoner» om hvordan 

menneskene skal og bør leve, er ikke like siviliserte. Perserne, som har en monoteistisk tro og 

som lever i et velstrukturert samfunn hvor naturen i stor grad er kontrollert, har likevel, ifølge 

Nils, en moralsk brist: de lever i overflod og er seksuelt avvikende.  

Samfunnsstrukturen hos hedningene forteller Nils lite om, men den er tilstede. De har 

konger med sine kongedømmer og underkongedømmer, handel, soldater og så videre. 

Likevel lever de på en måte som for Nils ikke gir mening. Hinduenes forhold til dyr 

fremstilles nesten parodisk, de vil jo til og med betale for å la lus leve. Det er klart det ikke 

ville gitt mening for en som antageligvis så mennesket som Guds mesterverk og anså naturen 

og alt i den for kun å være til menneskets nytte. Det siviliserte samfunnet har underlagt seg 

naturen og kontrollerer den – i kraft av Gud. Det usiviliserte lever derimot i et stadium hvor 

de er «uopplyste». Fordi de ikke har hørt Guds ord eller lest Bibelen, har de ikke lært hvordan 

de skal leve «rett».  
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Nettopp tilgangen til Guds ord var sentral for hvordan europeere oppfattet seg selv og 

menneskets plass i verden.215 Bibelen var på mange måter den øverste loven, i hvert fall 

moralsk, og sammen med de antikke kildene utgjorde den menneskets historie. Kilden til all 

nødvendig kunnskap i middelalderen lå i bøkene, og evnen til å lese var sett som den primære 

måten å tilegne seg kunnskap på.216 Kunne man lese var det ingen grenser for hva man kunne 

lære. Denne oppfatningen endret seg gjennom renessansen. Praktisk erfaring utfordret den 

boklige kunnskapen. Heller enn å lese seg til kunnskap ble idealet å undersøke og observere 

og trekke egne slutninger fra egne erfaringer.217  

Reiseskildringene tilbød litt av begge deler: En praktisk erfaring fra verden, presentert 

i skriftlig form. Greenblatt skriver at europeere generelt kjente seg overlegne så godt som alle 

andre folk de møtte. Kilden til denne følelsen av overlegenhet, skriver han, henger nok 

sammen med den kristne overbevisningen om å sitte på en absolutt og eksklusiv religiøs 

sannhet – som i mange tilfeller også var knyttet opp mot en «litterær fordel», nemlig fordelen 

av å ha skrift.218 Skrift ble sett som et tegn på (en overlegen) sivilisasjon. Greenblatt trekker 

fram den engelske presten Samuel Purchas (1575–1626), som skrev at mennesket er nettopp 

menneskelig, skilt fra dyrene, i kraft av Gud og gjennom de gavene Gud har gitt mennesket, 

nemlig tale og fornuft: 

 
God hath added herein a further grace, that as Men by the former exceed 
Beasts, so hereby one man may excell another; and amongst Men, som are 
accounted Civill, and more both Sociable and Religious, by the Use of letters 
and Writing, which others wanting are esteemed Brutish, Savage, 
Barbarous.219 
 

Purchas står her som en representant for mange samtidige Europeere. Skrift ga et samfunn en 

fortid gjennom en nedskreven historie, og dermed en legitimitet, som skriftløse samfunn, sett 

med europeisk øyne, manglet. Et annet sentralt aspekt ved dette, er at Gud taler til alle 

mennesker via skrift i Bibelen. Ytterste konsekvens av dette blir at de samfunnene som ikke 

hadde et skriftspråk (til forskjell fra illitterære individer) heller ikke kunne tilegne seg Guds 

ord og dermed ble utelukket fra det menneskelige fellesskap.220  
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4  Dyr og dyrenes kultur 
I Nils’ tekst blir vi presentert for eksotiske fugler, merkelige dyr i havet, dyr som truer 

mennesker, som ville tigre og voldelige aper, og dyr som er til nytte for mennesker. Nettopp 

fortellinger om dyr er nok også grunnen til at flere historieinteresserte føler de har hørt om 

Nils Mattsson før: Kjempefrosken som professor i historie ved Universitetet i Oslo Erling 

Sandmo skriver om i Tid for historie er hentet fra Nils’ skildring.221 Det er vanskelig å ikke 

nevne denne skapningen, selv om den kanskje har fått sin del av oppmerksomhet. 

Kjempefrosken og dens venn «firfotingen» er nok av de merkeligere dyrene som får pass i 

Nils’ skildring, men de er bare få av mange dyr Nils lar seg fascinere av. På samme måte som 

han beskriver mennesker og deres skikker og kultur, skriver han om dyrenes utseende, 

egenskaper og særegenheter. Flere av dyrene Nils skriver om, kan nesten sies å ha sin egen 

kultur. Han forteller om elefantenes klokskap og styrke, om den formidable kameleonen som 

vokter over sovende mennesker, om voldelige orangutanger, og om basilisker og livsfarlige 

skorpioner. Men hva er det egentlig vi får vite om de forskjellige dyrene? Og hva er egentlig 

et dyr? Med tanke på at det finnes en gråsone mellom det menneskelige og det dyriske blant 

mennesker, vil det nødvendigvis påvirke hvordan dyrene oppfattes og beskrives? Det kan se 

ut til at mye av det Nils forteller om dyr, egentlig handler om mennesker og sivilisasjoner. 

Før europeerne på alvor begynte å reise ut og «oppdage» verden, stammet kunnskapen 

folk satt med om landene langt øst i hovedsak fra antikke kilder og fra Bibelen. Denne 

kunnskapen ble naturlig nok utfordret, moderert og endret utover 15- og 1600-tallet av nye 

observasjoner og erfaringer. Reiseskildringenes fortellinger om diverse menneskeliknende 

vesener bekreftet i mange tilfeller antikke forestillinger om folk og dyr i verdens ytterkanter, 

men de utfordret også mytene, og endret etter hvert drastisk på hvordan man oppfattet 

organiseringen av naturen og menneskets plass i den. Det middelalderske verdensbildet 

baserte seg i hovedsak på tanken om en naturens trinnstige, Scala Naturae – kanskje best 

kjent som The Great Chain of Being – der alt hadde sin designerte plass i et gradert system. I 

dette systemet var mennesket den eneste skapningen som var både åndelig (sjelen) og fysisk 

(kroppen).222 Alt i naturen fantes gradert, også rundt menneskene, og på samme måte som at 

det fantes en stigende skala åndelige vesener over mennesket (Gud på toppen, deretter 
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englene), måtte det finnes en synkende skala under oss.223 Dette synet på organiseringen av 

naturen ligger til grunn for hvordan Nils ser på og beskriver verden. Det hører til 

sjeldenhetene at Nils kommer med en eksplisitt kommentar på hvordan verden henger 

sammen, men en av de få gangene han kommer med en konkret forklaring på et fenomen, er 

når han skildrer alle sjødyrene i Taffelviken. Her får Nils se alle slags sjødyr, blant annet 

sjøhester og sjøkuer, og de ser akkurat ut som andre hester og kyr, bortsett fra at de ikke har 

noe hår på kroppen og har svømmeføtter. Hesten hadde forresten man som en vanlig hest, 

men underkroppen var som en fisk. Her finnes også sjøhunder, sjøkatter og alle slags dyr i 

sjø-versjon, noe Nils forklarer med at «inthet Creatur finnes på Jorden, som ju icke hafwer 

sin Lijknelse uthi Siön.»224 Tanken om at livet i havet speiler livet på land, finner vi hos 

Olaus Magnus, mannen som regnes som Nordens første historiker. Det var vel etablert 

«sannhet». Oppfatningen var at alt i verden var sortert etter et logisk og symmetrisk system. 

Alt hadde sin plass, og det var plassert der av Gud.225  

Selv om Nils ser ut til å bygge opp under dette verdenssynet, er han også med på å 

endre det. Det var menn som ham som bidro med en erfart kunnskap om hvordan ting i 

verden hang sammen, som utfordret dette ryddige – og statiske – systemet. Bibelen lå til 

grunn for forståelsen av verden, men den nye innsikten som oppdagelsesreisene etter hvert 

bidro med, gjorde at man ikke lenger leste den boksatvelig. Naturen, som Guds «andre bok» 

til menneskene, ble lest med en mengde nye innsikter, noe som igjen påvirket tolkningen av 

Bibelen og det den fortalte om organiseringen av verden.226 Oppfatningen av hva det innebar 

å være menneske, hva som egentlig lå i det menneskelige, ble også utfordret av disse nye 

innsiktene. Det var verken lett eller uproblematisk å finne den logiske plassen til for 

eksempel usiviliserte barbarer, troglodytter og orangutanger i the Great Chain.227 

 

4.1 Orangutangen 
Spenningen mellom det menneskelige og det dyriske kommer tydeligst fram når Nils skriver 

om aper. Slektskapet mellom mennesker og aper var ikke kjent på 1600-tallet, og 

oppdagelsen av de store apene, som orangutangen og bavianen, utfordret europeernes syn på 
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grensen mellom det menneskelige, det dyriske og det monstrøse. Det at det fantes aper som 

liknet på mennesker, mennesker som liknet på aper, og folk med dyriske skikker, skjøv 

grensene for hvordan folk i Europa oppfattet seg selv og verden, og sin plass i den. Nils er 

tidlig ute med å antyde en likhet, sågar i utseende som i genetikk, mellom mennesker og aper. 

Han skriver for eksempel om apene på Ceylon at de i utseende likner på maurerne: 

«Apiniaram äro här somblige beekswarte, och hafwa stoort hwit Skägg, så att the äro på 

seendes som een Moor».228 På den ene siden sier dette kanskje noe om Nils’ måte å se 

maurerne på, som et mindre sivilisert folk, samtidig som det er en det er en påpekning av 

apenes menneskeliknende trekk. Men dette handler kun om en fysisk likhet.  

Fortellingen om en kvinne på Ceylon som føder et «ludit Foster» etter at hun har blitt 

overfalt og voldtatt av en bavian er mer interessant fordi Nils her peker direkte på relasjonen 

mellom mennesker og aper. Nils forteller om det lodne fosteret at «[s]å snart thet kom ifrån 

Moderlijfwet, språng thet först uppå een Stång, sedan uppå een Dörr, och sidst uthi ett högt 

Trää, sedan undkom thet.»229 Med denne historien insinuerer Nils at apene og menneskene er 

så like at det egentlig ikke er snakk om to ulike arter – på samme måte som esel og hest, to 

ulike men likevel like dyr, sammen kan få muldyr, kan menneske og bavian få barn. Det er 

riktignok ikke snakk om et ordentlig menneskebarn, for det oppfører seg helt klart mer som 

sin far enn sin mor. Det er vanskelig å si hvordan denne oppsiktsvekkende historien ble 

mottatt, men kanskje ble den sett som et bevis på hvor utrolig merkverdig ting var på Ceylon 

– historien om den lodne babyen føyer seg inn i en rekke merkelige saker på øya. Men apene 

og bavianene er særlig plagsomme, de samler seg i bander på noen hundre stykker og gjør 

stor skade på fruktengene, og de tar livet av mennesker hvis de får sjansen til det. Innvånerne 

påstår at de er mennesker akkurat som dem, og at de vel kunne snakke hvis de ville, men at 

de ikke gjør det fordi de er redde for å måtte jobbe. Nils skriver at innvånerne kaller de 

plagsomme bavianene for «OranghGutans» og forklarer at det betyr «skogsmenn»: 

«Babianer, hwilka the kalla OranghGutans, (thet är Skogsmän,) äro mycket stoora, och uthi 

alt lijka Menniskor».230 De er veldig store og likner helt på mennesker, med unntak av at de 

er lodne på hele kroppen bortsett fra i hendene og i ansiktet. De er svært aggressive og 

angriper straks et menneske som er dårlig bevæpnet, og får apen tak i en kvinne, tar han 
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henne med vold. Det er det som har skjedd med kvinnen som føder det lodne barnet, hun har 

blitt voldtatt av en orangutang.231 

Nils beskrivelse av orangutangens menneskelige men primitive oppførsel var ikke 

unik, og diskusjonen gikk langt ut på 1700-tallet rundt hvorvidt denne apen var en primitiv 

form for menneske.232 Nils’ sammenblanding av bavian og orangutang er betegnende for den 

arts- og navneforvirringen som hersket rundt de store apene, gorilla, sjimpanse, 

dvergsjimpanse, orangutang. Gunnar Broberg, når han sporer opphavet til Linnés 

halemenneske og hulemenneske, ramser opp en del av de navnene som har blitt brukt om 

hverandre om de store apene i litteraturen fra 16- og 1700-tallet:  

 
Namnglädjen gör det ofta förvirrande svårt at veta vilken art man talar om: 
orangutang, schimpans, homo sylvestris, homme sauvage, satyrus indicus, 
pygmé, baris, smitten, drill, pongo, jocko, «en slags babian», troglodyt, Homo 
nocturnus och kanske ytterligare benämningar förekommer.233 
 

I mange av disse navnene er underliggende en viss oppførsel eller et utseende, hvor mange av 

dem er samlet i Nils’ OranghGutans. De fleste av disse betegnelsen dukket opp etter Nils’ 

skildring ble trykket, men noen av dem har eldre opphav, som troglodytt som stammer fra 

Plinius.234 I 1641 beskrev den nederlandske legen Nicolas Tulp (1593–1674), udødeliggjort i 

Rembrandts Dr. Tulps anatomiforelesning, sjimpansen under navnet Satyrus indicus, men 

mente den hadde sitt opphav i Angola. Han skrev at den fordi den er så lik mennesket kalles 

orang-outang, som betyr skogsmann på malayisk, eller Homo sylvestris på latin.235 Også 

legen Jacob de Bondt skrev om «Ourang-Outang» i De medicina indorum, utgitt posthumt i 

1642. Han skrev at de viste menneskelige egenskaper som blyghet, at de gråt og sukket, og at 

folk på Java mener apene kunne snakke, men at de valgte å ikke gjøre det fordi de var redd 

for å måtte jobbe for menneskene.236 Orangutangens (særlig hannens) lidderlighet ble etter 

hvert velkjent. Tulps betegnelse Satyrus indicus var sånn sett ikke tilfeldig, han skriver at på 

orangutangene på Borneo ofte angrep både menn og kvinner, og at de var «extremely 

inclined to venery – which characteristic they have in common wth the lustful Satyr of the 

ancients».237 De Bondt viste helt konkret til antikkens satyrer og mente at orangutangene 
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nettopp var bevis på at de fantes: «Although not even children believe in satyrs with goat’s 

hoofs, sphinxes and butting fauns, yet this amazing monster with its human visage and 

human manner of groaning and shedding tears does exist». 238  Han mente også at 

orangutangene ble født av kvinner som dekket sine «avskyelige lyster og behov» hos 

apene.239 I lys av dette blir ikke Nils’ beskrivelse av kvinnen som føder et halvt menneske 

halvt orangutang så utrolig – vitenskapen fortalte det samme som han skrev han hadde sett. 

Tankene om orangutangens utsvevende seksualitet var nok likevel ikke en Europeisk 

oppdiktning. Forholdet mellom orangutangen og mennesket hadde en lang tradisjon gjennom 

myter og lokale legender på Sumatra, Borneo og Java. Et gjennomgående tema i disse 

legendene er seksuelle møter mellom hann-orangutanger og menneskekvinner, og det fantes 

utallige historier om orangutanger som voldtok kvinner, som så fødte halvt menneskelige 

barn.240 Nils’ fortelling om det lodne fosteret og beskrivelsene av orangutangene på Ceylon 

skriver seg altså inn i en lang tradisjon om beskrivelser av forholdet mellom mennesker og de 

store apene. Skildringene knytter antikke forestillinger sammen med lokale myter og 

historier, samtidig som den speiler diskusjoner som pågikk i Europa i samtiden. Nils’ tekst 

ble i seg selv et bidrag til ettertidens diskusjoner på temaet – at Linné brukte ham som kilde 

taler klart for det.  

 

4.2 Elefanten 
I selvbiografien sin skriver Nils at han i 1652 måtte forlate skipet han hadde seilt med og gå i 

land på Ceylon. Han hadde da ikke annet valg enn å melde seg som soldat, men i stedet for å 

bli satt til det, ble han sammen med flere andre kristne satt til å fange elefanter.241 Elefantene 

er høyt respektert, men også fryktet. Nils skriver at selv så fruktbart og skjønt som dette 

landet er, er det fullt av «grymma och förgifftige Diur», og av dem er de ville elefantene 

kanskje verst.242 Dersom de temmes, er de derimot nyttige for menneskene og kan brukes i alt 

fra krig og som bødler i rettssaker til ridedyr for kongene. Deres klokskap er høyt hevet over 

andre dyrs, de har i mange tilfeller «meer än Menniskeligit Förstand, så att them inthet fehlar 

än allena Måhlet och Språket.»243 Nils understreker at dette riktignok gjelder de tamme 
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elefantene, og siden han selv har vært med på å fange ville elefanter, kan han fortelle hvordan 

det hele foregår: 

Elefantene fanges «på ett underligit sätt» en gang i året, når de har sin brunsttid.244 Da 

har de tamme elefantkuer som er lært opp til å om natten gå til en bestemt plass i skogen der 

de vet at de ville elefantene holder til. På et stort, åpent felt er det bygget en trang stall med 

sterke bommer og skillevegger, i bredden slik at det er plass til akkurat én elefant av gangen. 

Stallen er så kamuflert i løvverk så det ser ut som tett skog. Inn dit går elefantkuene først inn 

den ene enden og siden ut av den andre, men så stenges stallen igjen slik at alle de ville 

elefantene som følger etter blir stående fast inne i den trange stallen. Elefantfangerne «weeta 

så artigt binda them ther inne», og legger jernlenker om beina på elefantene. Så blir 

elefantene stående der i 14 dager, uten mat og drikke, og hver dag blir de stukket med skarpe 

hakker og jern, til de blir så utmattet at de knapt kan stå. Da hentes tamme elefanter fram og 

imellom to tamme blir en utemmet bundet. Dersom den utemte stritter imot og ikke vil la seg 

temme, støter de tamme elefantene borti den med sine korte støttenner (de har fått dem skåret 

av for ikke å skade), eller slår den i siden med snabelen, slik at den ikke har noe annet valg 

enn å spasere mellom de to tamme hele dagen, og om kvelden blir den satt inn i den trange 

stallen igjen. Når den utemte elefanten har gått slik noen dager, først da stiger elefantfangeren 

inn til den, gir den frukt og mat og godsnakker med den, og så blir den etter en stund sluppet 

ut sammen med de andre tamme elefantene. «Altså blifwer thetta faassliga och grymma 

Diuret på een lijten Tijdh tambdt».245 

Denne brutale og inhumane måten å temme elefanter på er dessverre kjent og har vært 

i bruk i århundrer. Fortsatt brukes denne metoden i deler av verden, men det er heldigvis i 

ferd med å endres. Uansett, Nils’ detaljerte skildring taler for at dette har han observert selv. 

Det er klart det for mange i Sverige var vanskelig å forstå hvordan det skulle være mulig å få 

et så enormt og vilt dyr til å følge menneskene, og Nils forklaring gjør dette og de andre 

tingene han forteller om elefanten lettere å tro på og forstå. Nils forteller fascinert om 

hvordan dette største av alle firbeinte dyr bringer til verden «mächta små Foster», og når den 

skal die, løfter moren den opp med snabelen.246 Slik bærer hun den rundt hele dagen. 

Elefantene løper aldri, den går, men kan likevel ta igjen en hest selv om hesten løper aldri så 

fort. Dens styrke «ståår inthet at beskrifwa», ei heller alle dens andre egenskaper.247 Likevel, 

seg selv lik, kommer Nils med fortellinger som skal illustrer elefantens unike egenskaper. 
																																																								
244 Ibid. 
245 Ibid. 
246 Ibid. 
247 Ibid. 
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Han kan fortelle at de ceylonske elefantene er de fornemste av alle. Når andre elefanter møter 

en ceylonsk elefant, faller de på kne og setter snabelen i været, like som de vil ære og hilse 

den som den fornemste. I tillegg har de tamme elefantene den kunnskapen at om de ser en 

person av edel eller høy herkomst, selv om han er aldri så dårlig kledd, faller han straks på 

kne og ærer ham; men møter elefanten en aldri så velkledd og utsmykket person som er av 

dårlig herkomst, da går elefanten like forbi som om personen aldri var der.248 

Elefantenes klokskap og deres grusomme 

styrke er så stor at de i rettsaker brukes som bødler, 

og i mange tilfeller er det de som avgjør om et 

menneske skal henrettes eller ikke. Elefanten som 

har fått jobben som bøddel på Ceylon, er et av de 

største beistene i landet. Han er «ett grufweligit 

grymt Creatur» og har skarpe kobberbeslag på 

tennene. 249  En typisk henrettelse med elefant 

foregår på denne måten: Når elefanten angriper den 

dømte gjerningsmannen, tar den mannen i snabelen 

og kaster ham høyt opp i luften og tar imot ham 

igjen med snabelen. Den bærer så mannen framfor 

landets mektige, akkurat som om den spør om ikke 

mannen kunne skånes, men når ingen nåde vises, 

kaster elefanten mannen nok engang opp i luften og 

lar ham falle bakken. Siden, når mennesket ligger på 

bakken, river han hodet av det med snabelen og 

graver så en grop i jorda hvor den begraver 

gjerningsmannen. For sitt umake gis elefanten noen 

kanner arak og litt frukt.250 Nå har det seg slik, kan Nils fortelle, at elefanten aldri vil ta livet 

av en uskyldig dømt person, fordi Gud har sørget for at elefanten kan skille mellom skyldig 

og uskyldig: «Nu hafwer Gudh gifwet Elephanten thet Förståndet, eller uthi Naturen 

inplanterat, att när then som Döden lijda skal, är oskyldigh dömbder, så skal han aldrigh röra 

honom thet ringeste Håår, ey heller någonzin låter twinga sigh ther till.»251 
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Figur 4: An Execution by an Eliphant, fra An 
Historical Relation Of the Island Ceylon av 

Robert Knox (London, 1681). Hentet 02.11.18  
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crus

hed_by_elephant.png 
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Som med orangutangen er det mange av oppfatningene om elefanten som kan spores 

tilbake til antikke tekster, for framstillinger av elefanten har en lang tradisjon i europeisk 

historie. I motsetning til neshornet, som jeg skal komme tilbake til senere, var elefanten ikke 

ukjent i Europa. Elefanten ble først introdusert i gresk litteratur i Indikus av Ktesias av 

Knidos, legen til den persiske kongen Artaxerxes II (436–358 fvt.). Han beskriver indiske 

elefanter han har sett i Babylon, og forteller at den indiske kongen bruker krigselefanter til å 

lede angrep i krig, og for å angripe og rive ned fiendens murer.252 Gjennom Ktesias fikk 

grekere altså kjennskap til elefanten en god stund før Aleksander den store møtte 

krigselefanter i kamp mot Darius III i 331 fvt. – selv om dette skal være det første nedtegnede 

fysiske møtet mellom europeere og elefanter.253 Fra da har elefanten vært tilstede i Europa i 

større eller mindre grad. Etter sine kampanjer i India, tok Aleksander med seg flere elefanter 

tilbake til Babylon, hvor de spilte en viktig rolle i fremvisninger av makt og styrke. I den 

hellenistiske verden også etter Aleksander ble elefanter holdt både til bruk i krig og i parader 

og prosesjoner. Grekerne var ikke så interessert i å holde elefanter, men Aristoteles, i sine 

beskrivelser av dyr og biologi, referer til elefanten flere ganger, og romerne tok elefanter som 

krigsutbytte og brukte dem i oppvisninger og dyrekamper mot okser, gladiatorer og 

hverandre.254  

Mange av beskrivelsene av elefanten i antikke kilder fremhevet dens høye moralske 

stand, noe som la grunnlaget for den stillingen dyret fikk gjennom middelalderen og 

renessansen. Gjennom Plinius kan vi få inntrykk av hva Romerne mente om elefantene: 

Plinius skrev at elefanten har nesten menneskelig intelligens, at den kan føle kjærlighet og 

kjenner ærlighet, forsiktighet og rettferdighet til en grad som er sjelden til og med blant 

menn.255 Denne opphøyede posisjonen fulgte elefanten gjennom middelalderen, da nådde den 

nok høyden som religiøst og allegorisk symbol. Den var en moralens høye vokter, dydig og 

sterk, elsket av Gud, og den tolererte alt unntatt ondskap; symboler på ondskap knuste den 

med snabelen eller trampet det i stykker. 256  Selv om levende elefanter var kjent i 

middelalderens Europa, var det av en eller annen grunn de fantasifulle og allegoriske 

beskrivelsene som vant fram. Dette endret seg gjennom 1500-tallet. Minst tretten elefanter 

																																																								
252 Ktesias, Indikus, F45bα. Aelian NA 17.29 (Andrew Nichols, Ctesias on India and fragments of his minor 
works. Introduction, Translation and Commentary by Andrew Nichols. London: Bristol Classical Press, 2011, 
s.60) 
253 Lach, D. L., Asia in the Making of Europe. Volum II: A Century of Wonder. Book One: The Visual Arts 
(Chicago: The University of Chicago Press, 1994), 125. 
254 Ibid., 125-128; Trautmann, Thomas R., Elephants and Kings. An Environmental History (Chicago: The 
University of Chicago Press, 2015). 
255 Plinius, Naturalis Historia, bok 8, kap. 1. (1.) – Elephants; Their capacity. 
256 Lach, Asia in the Making of Europe. Volum II, Book One, 129. 
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kom til Europa fra Asia via Portugal og ble derfra fraktet rundt i store deler av kontinentet. 

Ankomsten av elefantene i ulike byer rundt i Europa førte til diskusjoner rundt og 

modifisering av de antikke beskrivelsene av dyret, og både fremstillingen av den i kunst og 

symbolismen rundt endret seg drastisk. 257  Det er interessant å se at sporene av de 

middelalderske og antikke forestillingene likevel er så tydelige i Nils’ skildring. Når Nils 

forteller om (den tamme) elefantens nær menneskelige forstand og dens evne til å skille 

mellom rett og galt, trekker han på en meget gammel forståelse av dyrets evner. Det har nok 

også en tilknytning til den sentrale posisjonen den har hatt i mange asiatiske samfunn.  

Kanskje ligger det i Nils’ beskrivelse av elefanten en forståelse av sivilisasjon og 

siviliseringsprosesser. Elefanten er i utgangspunktet vill, men den har egenskaper i seg som 

kommer fram bare den blir temmet. Tam er den nyttig, klok og dydig; vill er den livsfarlig og 

uregjerlig. Vi får inntrykk av at de tamme elefantene ser det å være tam som en bedre tilstand 

å være i: De tamme elefantene tar del i temmingen av de ville og «oppdrar» dem. Så kloke 

som de er, ville de vel gjort opprør mot dette dersom de var imot? Temmingen, 

«siviliseringen», av elefantene, sees som en vond og traumatisk prosess, men i det store og 

hele er det nødvendig og til det bedre – på samme måte som «siviliseringsprosesser» generelt 

er det. Her, som med menneskene Nils skriver om, skimter vi et skille mellom natur og 

kultur, mellom vill og tam, mellom godt og ondt. Fortellingen om elefantbøddelen har nok 

også en annen dimensjon. Det er en kjent sak at elefanter ble trent og brukt både til arbeid, i 

krig, og som bødler, og Nils er ikke den eneste som forteller om dette. Marco Polo, for 

eksempel, skrev blant annet om Kublai Khans uslåelige krigselefanter.258 Den engelske 

kapteinen Robert Knox, som satt nesten 20 år i fangenskap på Sri Lanka midt på 1600-tallet, 

skrev om elefantene: 

 
The King makes use of them for Executioners; they will run their Teeth 
through the body, and then tear it in pieces, and throw it limb from limb. They 
have sharp Iron with a socket with three edges, which they put on their Teeth 
at such times; for the Elephants that are kept have all the ends of their Teeth 
cut to make them grow the better, and they do grow out again.259 
 

Knox skriver at elefantene er intelligente dyr; de forstår og gjør alt trenerne deres lærer dem – 

men til forskjell fra Nils, ilegger ikke Knox elefanten noen overnaturlige eller gudgitte evner. 
																																																								
257 Ibid., 124. 
258 Polo, The Travels, 184-187. 
259 Knox, R., An Historical Relation of the Island og Ceylon In the East Indies Together. With An Account Of 
The Detaining In Captivity The Author And Divers Other Englishmen Now Living There, And Of The Author's 
Miraculous Escape (London: Richard Chiswell, 1681). http://www.gutenberg.org/files/14346/14346-h/14346-
h.htm  
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Nils’ skildring av bøddelelefanten er ikke kun en fortelling om en bestialsk 

henrettelsesmetode, historien har også et allegorisk element ved seg. Når Nils skriver at Gud 

har «gifwet Elephanten thet Förståndet, eller uthi Naturen inplanterat» en evne til å skille 

mellom rett og galt, mellom skyldig og ikke skyldig, indikerer han at sannhet og rettferdighet 

er noe naturlig. Elefantens «naturlige» eller «gudgitte» evne til å skille mellom skyldig og 

ikke skyldig, blir et bevis på Guds allmektighet og rettferdighet, og at mennesker kan komme 

nærmere Gud gjennom å studere naturen.260  

 

4.3 Kameleonen 
Det er ikke bare elefanten som løftes fram som et formidabelt og klokt dyr, men 

overraskende nok også kameleonen. Nils skriver at han for all del ikke må glemme å fortelle 

om den «fromma och dygdige Kameleontem», som i tillegg til å ha den fascinerende 

egenskapen å kunne skifte farge, viser seg å være en menneskenes venn og beskytter.261 Nils’ 

beskrivelse av kameleonens utseende viser hvordan han kreativt bruker bilder som ville være 

kjente for hans publikum for å beskrive dette merkelige og for de fleste svensker ukjente 

dyret: det er en firfoting med en kort hale, den har et hode som en stor frosk og oppå hodet en 

kam som en hane, og på ryggen har den en liten pukkel akkurat som en kamel – og det er på 

grunn av denne pukkelen at kameleonen har fått sitt navn.262 Denne kreative beskrivelsen er 

ikke den eneste, for eksempel skriver Nils dette om et dyr han kaller «Efma»: Det er så stort 

som et årsgammelt svin og munnen er som på en hare, framføttene som gåseføtter og 

bakføttene som menneskeføtter. Den har skarpe pinner som et piggsvin, om lag en alen lange, 

som den gjør stor skade på mennesker med.263 Det er ikke umulig at det er hulepiggsvin han 

har sett. Nils kan også fortelle om en liten fisk som kalles for «sjøeple», som har pigger 

utenpå, som heklepinner, og er ikke større enn et egg; hvis man skulle være så uheldig å 

tråkke på en, så lider man «mycken stoor Pijna.»264 

Skildringen av kameleonen illustrerer godt hvordan Nils i teksten nærmer seg dyrene 

og belyser et interessant element i skildringen hans. På den ene siden er han fascinert av 

dyrets spesielle egenskaper. På den andre siden er han opptatt av å forklare hvordan dyret ser 

																																																								
260 Thomas, Man and the Natural World, 166-167. 
261 Kap. 71. 
262 «är fyrfota som een Agadiss, medh een lijten Rumpa, hafwer ett Hufwudh som een Klåssa». iflg. Svenske 
Akademiens ordbok på nett, er «agadiss» kun å finne her hos Nils; «Klåssa» = (numera bl. i bygdemålsfärgat 
spr. i vissa trakter) benämning på groda l. padda, i sht på stor groda.  
263 Kap. 81. 
264 Ibid. 
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ut og oppfører seg, og han tar stilling til og bekrefter eller avkrefter ting som er skrevet om 

det fra før. Han nærmer seg mange av de mer «eksotiske» tingene han møter – dette gjelder 

spesielt dyr og natur – med et slags vitenskapelig blikk. Med det mener jeg at han ikke bare 

lar undringen over det nye ta styringen for hvordan han møter det, men at han systematisk og 

kritisk undersøker og beskriver fenomenet. Han forteller for eksempel at noen 

vitenskapsmenn skriver om kameleonen at den skal kunne leve kun av været, uten mat, i åtte 

dager, noen til og med i tre uker, men det kan han avkrefte. Han har nemlig selv satt en i et 

bur og plassert den slik at vær og vind fikk blåse inn på den fra alle kanter, men det stakkars 

dyret levde ikke lenger enn til det andre døgnet.265 Men, sier Nils, det er sant det som skrives 

at den kan skifte farge, for «han förändrar sigh uthi een Handwenningh uthi blåt, grått, grönt, 

Purpurfärga, golt, hwijtt, brandgolt, rödt, etc. undantagandes swart». 266  En sak er 

kameleonens fysiske egenskaper, noe annet dens oppførsel. Kameleonen er nemlig en slags 

menneskets vokter. Når han finner et menneske sovende på bakken, setter han seg enten ved 

siden av eller oppå det og passer på at ikke noe skadelig dyr, som krokodiller eller slanger, 

skal komme nær. Blir han var noe slikt, løper han opp på personens ansikt og «sticker sin 

Stiert uthi Näsebohrorna» så personen skal våkne. Om natten ligger kameleoner rundt i 

husene og vokter folkene for skorpioner, tusenben og andre giftige dyr.267  

 

4.4 Dyrenes kultur? 
På en måte er det mulig å snakke om en egen kultur hos noen av dyrene Nils forteller om. De 

kommuniserer med hverandre, har egne normer, verdier og handlingsmønstre som gjelder for 

deres art, og lever sammen i egne slags samfunn. Orangutangene, «skogsmennene», oppfører 

seg på mange måter som en bande røvere – de stjeler, ramponerer og voldtar. Men det 

innebærer også et samarbeid og en slags felles forståelse orangutanger imellom for hva som 

er deres oppgave i livet. Altså har de et samhold, et slags samfunn og en kultur som de 

forholder seg til. Der orangutangene kommer gjennom som groteske, onde og farlige, 

presenteres elefantene som dydige, rettferdige og kloke. Elefantene kommuniserer seg 

imellom, de lærer opp hverandre og samarbeider om temming og sosialisering. De 

anerkjenner også noen elefanter som mer verdige enn andre, og har dermed en rangordning 

på tvers av alle verdens elefanter. I tillegg har de en rettferdighetssans og kan ha roller i 

samfunnet som blant annet dommere og bødler. Kameleonen, på sin side, er ikke like tydelig 
																																																								
265 Ibid. 
266 Kap. 71. 
267 Ibid. 



	 67	

et kulturelt vesen, men også den har tilsynelatende et kall i livet. Vi får inntrykk av at den 

selv har valgt å leve som en slags vakthund, at den har valgfriheten og fornuften til å forstå at 

mennesker er verdige dens beskyttelse. 

Disse betraktningene gjør det på en annen side tydelig at fortellingene om 

kameleonen, elefantene og orangutangene ikke beskriver disse dyrenes kultur på deres 

premisser. Det er i relasjon til mennesker at deres «kultur» skinner gjennom. Altså handler 

fortellingene om både kameleonen, elefanten og orangutangen kanskje egentlig om folk. 

Skildringen av disse dyrene sier mer om dydighet, moral og Nils verdenssyn enn det egentlig 

gjør om dyrene.  

Orangutangenes levemåte og kultur skildres ikke adskilt fra menneskene, men kun i 

relasjon til dem – og i relasjon til menneskene blir de en bande røvere. Nils er ikke opptatt av 

å fortelle om disse dyrene som om de er dyr, han er mer opptatt av å gjøre disse 

menneskeliknende skapningene så lite menneskelige som mulig. Som nevnt tidligere i 

kapitlet, skapte oppdagelsen av de store apene en gråsone i skillet mellom mennesker og dyr 

og la grunnlaget for en diskusjon som dypest sett handlet om hva et menneske er og ikke er. 

Nils’ skildring av orangutangene på Ceylon må sees i lys av dette. Interessen for skapningene 

ligger ikke i å bli kjent med dem som art, men i å forklare at de ikke er mennesker – og at 

(gode, kristne) mennesker ikke er som dem. Orangutangene Nils skriver om både likner på 

mennesker og oppfører seg som mennesker – men kun som fordervede, onde mennesker. De 

er late (de later som de ikke kan prate for å slippe å jobbe), de stjeler, dreper og voldtar. Slik, 

gjennom umoralsk oppførsel og væremåte, gjøres de mindre menneskelige. Samtidig belyser 

beskrivelsen av apene på Ceylon en annen side i diskusjonen rundt menneskelighet og 

sivilisasjon: På skalaen sivilisert/usivilisert, plasseres menneskene på Ceylon under kristne, 

hvite mennesker. Det er nok verken tilfeldig eller uten betydning at det er en lokal kvinne 

som føder orangutangens barn.  

Elefantenes kultur kommer også først til syne i relasjon til mennesker. De ville 

elefantene har ingen kultur, det er først som tamme og i et menneskelig samfunn at de får det. 

Det er som om alle elefantens positive egenskaper er iboende i dyret, men at de først kommer 

til overflaten når elefanten er temmet. Fortellingene om elefantene handler dermed egentlig 

om sivilisering, som diskutert over, og om dyd og en grunnleggende, naturlig rettferdighet. 

Elefantens evne til å skille skyldig fra ikke skyldig, gjennom en «gudgitt» eller «naturlig» 

sans, blir et bilde på at den endelige dommen over et menneske er det bare Gud som kan gi.  

Elefanten blir i så måte en representant for Guds tilstedeværelse i verden.  
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Fortellingene om disse tre dyrene sier mye om Nils’ verdensanskuelse og hvor sterkt 

religion står i dette. (De tamme) elefantene står som et ideal for siviliserte, kristne mennesker 

fordi de er dydige, rettferdige og respekterer autoriteter. Kameleonens beskyttelse av 

menneskene blir et bilde på at de gode kreftene i naturen selv aksepterer og underlegger seg 

mennesket som hersker over skaperverket. Orangutangen står som en påminnelse om 

fordervelse, djevelen og det onde.  

Skildringene handler også om sivilisering og sosialisering. Orangutangene lever og 

oppfører seg som mennesker, men de vil ikke la seg sivilisere og ta del i menneskenes 

samfunn – dermed blir de værende umoralske og fordervede; elefantene, derimot, lar seg 

temme og sosialisere innenfor rammene av menneskenes samfunn, og som tamme, 

sosialiserte dyr, er de rettferdigheten selv. Kameleonen er verken sivilisert eller usivilisert 

fordi den åpenbart er et dyr, uten videre diskusjon om det. Det er ikke snakk om at 

kameleonen er meget intelligent eller ser ut som noe annet enn et dyr, men den lever side om 

side med menneskene og, som representant for det gode i naturen, beskytter dem og er der for 

dem, til menneskenes nytte. 

 

4.5 «Forskeren Nils» – sannhetskrav om dyrene i verden 
Når det er sagt, er det ikke slik at Nils’ måte å fortelle om verden og dyrene i den på er 

gjennomsyret av et religiøst budskap. Kristen tro er naturlig nok underliggende, men er ikke 

det sentrale i Nils’ framstilling. Den analytiske tilnærmingen Nils har til kameleonen, for 

eksempel, er betegnende for hvordan han skriver om dyr generelt. Mange av dyrene han 

skriver om var kjente i Europa, men ofte var de omspunnet av myter eller inngikk i fabler. 

Nils’ analytiske holdning innebærer at han forsøker å etablere en sannhet om de ulike dyrene, 

og enten ta avstand fra eller bekrefte kjente oppfatninger om dem.  

Paradisfuglen er et av disse myteomspunne dyrene. De har Nils sett på Bandaøyene, 

den sørligste øygruppa i Molukkene.268 De er vanskelige å finne levende, men de få 

innvånerne som bor her selger døde paradisfugler.269 Faktisk har ingen sett dem levende, det 

forteller både innvånerne og nederlenderne som har bodd der en stund. Denne fuglen finner 

de bare død på bakken. Nils viser til at «Naturens Scribenter kalla honom Apodom»270, 

ettersom den verken skal ha vinger eller føtter, men dette er like sant som alt de skriver om 

																																																								
268 Kap. 89. 
269 Nils forteller at det bare er noen få innvånere på øya Banda tidligere var sine egne herrer, men nå er det bare 
noen få igjen, og de er slaver for nederlenderne. Kap. 89. 
270 Fra gresk: negativ prefiks a- og podos, fot, «uten fot». 
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elefanten, leoparden, krokodillen, kameleonen etc. – med andre ord er det bare vås. Med dette 

viser Nils at han er oppdatert på litteratur og diskusjoner innen naturvitenskapene, og at han 

ikke bare gjengir «skipperhistorier» og myter. For å bevise at han har rett, har han tatt med 

seg to stykker, som har både føtter og vinger i behold, hjem til Sverige: «Ty hafwer iagh 

medh migh fördt twenne hijt till Swerige, hwilka iagh förährade till förnemme Herrar, the 

hade både Fötter och Wingar.»271  

Den myten Nils avviser om paradisfuglen, var en 

etablert sannhet om den vakre fuglen fra de første 

eksemplarene ble fraktet til Europa på begynnelsen av 

1500-tallet og fram til begynnelsen av 1600-tallet. Den 

spanske navigatøren Elcano fant sjøveien til Molukkene i 

1521 og ble her overrakt flere skinn av paradisfugler som 

gave fra sultanen til kongen av Spania. Dette var høyt 

verdsatte og verdifulle gaver, lokalbefolkningen selv 

kalte fuglene for gudenes fugler. Fugleskinnene var 

preparert på lokalt vis, med bena og vingene fjernet for å 

fremheve fuglenes (særlig hannens) vakre halepryd. Disse 

vakre fot- og vingeløse fugleskinnene skapte i Europa en 

forestilling om at fuglene faktisk manglet vinger og føtter og at de aldri landet, men fløt rundt 

i luften og levde av dugg eller regn, og kun falt til bakken når de døde. Tidlig på 1600-tallet 

ble det imidlertid importert hele eksemplarer av paradisfugler som viste at de likevel var helt 

vanlige, om enn usedvanlig vakre, fugler.272 Linné viste også at myten fortsatte å følge 

paradisfuglen da han ga slørparadisfuglen det latinske navnet Paradisaea apoda (som betyr 

noe sånt som «fugl fra paradis, uten ben») – selv om han da var fullt klar over at fuglen ikke 

var et svevende vesen hele sitt liv, men hadde vinger og føtter akkurat som andre fugler.273 På 

den annen side var det fortsatt ingen som hadde kommet med en beskrivelse av en levende 

paradisfugl. Selv om Nils avkrefter myten om paradisfuglens mangel på vinger og ben, 

																																																								
271 Kap. 89. 
272 Frith, Clifford B. og Bruce M. Beeler, The Birds of Paradise: Paradisaeidae (Oxford: Oxford University 
Press, 1998), 29-31. 
273 Jobling, J. A. (2017), «Key to Scientific Names in Ornithology» i del Hoyo, J., Elliott, A., Sargatal, J., 
Christie, D.A. & de Juana, E. (red.) (2017). Handbook of the Birds of the World Alive. Lynx Edicions, 
Barcelona. (hentet fra https://www.hbw.com/dictionary/key-to-scientific-names-in-ornithology?name=apoda, 
20.03.18). 

Figur 5: En voksen hannpardisfugl. 
Illustrasjon fra Conrad Gesner, 1555. 
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bekrefter også han at ingen har sett dem levende.274 Den første beskrivelsen av en levende 

paradisfugl kom faktisk til Europa først i 1824, etter franskmannen René Lessons 

observasjon.275  

Nils forteller også om «Cassowaros», som ut ifra beskrivelsen han gir nok er en 

toflikkasuar, en kjempestor ikke-flyvende fugl.276 Nils forteller at det er en fugl som er større 

enn en struts, den har tre klør på hver fot og er beksvart; den har ingen vinger og ingen tunge, 

men et skarpt skall på hodet. Uten vinger kan den ikke fly, men den kan løpe like raskt som 

en hest, og når den er i full fart, river han overende både folk og dyr og alt annet som står i 

dens vei. Nils har selv sett kasuarer tamme på Banta, der de gikk inne i husene blant folk. 

Kasuaren har den egenskapen at den sluker helt omtrent alt som blir gitt den: folk kastet alt 

fra store stener til hønseegg i munnen på den, fuglen slukte det helt og det kom straks like 

helt ut igjen i andre enden; til og med glødende kull og rødglødende jernstykker slukte den, 

uten å vise det minste ubehag; «I een Summa, hwadh Maat the åte, then gick strax igenom 

them.»277 Skildringen av kasuaren kommer som et apropos til en detaljert beskrivelse av 

muskattreets forplantning. Det er nemlig sånn at det ikke er mulig for mennesker å plante 

muskattrær, nøttene må passere gjennom en kasuar for at treet skal slå rot.278 

På Java finnes skadelige dyr, «alt förmycket aff åthskillige Slagh», men særlig er 

salamanderen, som innvånerne kaller «Jecko», farlig fordi den gjemmer seg i hule trær og 

gamle hus og er dermed vanskelig å se.279 Der sitter den om natten og roper «Jecko, Jecko, 

Jecko» – derav navnet.280 Den ser ut som en frosk og har en hale «som een Fyrfoota». Det 

sies om salamanderen at den kan slukke ilden når den kastes uti den, skriver Nils, men det er 

ikke sant, den dør og brenner opp akkurat som andre dyr ville gjort.281 Dette er nok et godt 

eksempel på Nils’ typiske tilnærming til dyr og mytene rundt dem: Sies det at de kan slukke 

ild, skal det testes – da kaster han en gekko på ilden for å se om det stemmer. Dermed kan 

Nils med sikkerhet si at dette ikke stemmer. Dog kan han slukke noen glør, for han er veldig 

kald. Det som gjør gekkoen/salamanderen så farlig, er væsken den skiller fra seg: dersom han 

«fällar sitt Watn ifrån sigh» og et mennesket får det på seg, dør mennesket med en gang. Nils 

																																																								
274 Kap. 89: «Inwånarena […] bekienna och säya, (såsom och Hållendare göra, som ther månge Åhr bodt 
hafwa,) att the aldrigh hafwa sedt them lefwandes». 
275 Frith og Beeler, The Birds of Paradise, 31. 
276 Kap. 89. 
277 Ibid 
278 Ibid. 
279 Kap. 90. 
280 Ibid. Dette høres kanskje rart ut, men det stemmer faktisk. Navnet gekko er en etterligning av lyden dyrene 
utstøter (https://snl.no/gekkoer). Hør på den på YouTube!  
281 Kap. 90. 
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forteller om en gang en «Jecko eller Salamandra» kom inn på rustningskammeret til en 

guvernør i Jakarta, og der hadde han rørt ved en forgylt rustning. På grunn av fuktigheten 

etter gekkoen, ble rustningen helt ødelagt, store stykker av den falt av.282 

Denne lille historien om salamanderen/gekkoen illustrerer godt aspekter ved Nils’ 

møte med natur og dyr. Han anerkjenner myter rundt dyret, gjør vitenskapelige undersøkelser 

av begge, altså både mytene og dyret, og kommer fram til en ny, erfart sannhet om det. Ja, 

noen sier at salamanderen kan slukke ilden, men det har Nils testet ut, og det stemmer ikke. 

Men, anerkjenner han, denne myten er ikke helt uten hold, for salamanderen er veldig kald, 

så den kan slukke noen glør.283 Sammenblandingen Nils gjør av gekko og salamander, er 

verdt en kommentar: de to dyrene ser riktignok like ut, men salamandrer er amfibier mens 

gekkoer er øgler, og de lever i ulike habitat rundt om i verden. Gekkoen finnes hovedsakelig i 

varmere land, og var nok ikke like kjent i Europa som salamanderen var.284 Salamanderen var 

derimot et velkjent lite kryp i Europa, både fysisk, i litteraturen, og som mytisk vesen. Det 

virket nok selvfølgelig for Nils at dette var ett og samme dyr. De egenskapene han ilegger 

gekkoen stammer fra myter om salamanderen. I folketroen var salamanderen ansett å være en 

av elementæråndene. Elementærånder var ånder som oppholdt seg i ett av de fire elementene 

jord, ild, luft og vann: gnomer var jordånder, undiner vannånder, sylfer luftånder og 

salamandrer var ildånder. 285  Salamanderen, og kanskje særlig ildsalamanderen (lat. 

salamandra salamandra). Man trodde at den levde i ild eller at hudsekretet eller 

salamanderen selv kunne slukke ild.286  

Det er ikke utenkelig at denne folketroen hadde sitt opphav lengre tilbake i tid, for det 

finnes antikke kilder som også forteller om salamanderen og ild. Plinius skrev om 

salamanderen, men i motsetning til den middelaldersk folketroen, forteller han at dyret er så 

intenst kaldt at det kan slukke flammer når den kommer i kontakt med ild, på samme måte 

som is kan. I tillegg forteller Plinius at den spytter en melkeaktig væske, som er så giftig at 

hvis et menneske får det på seg, faller alt hår av og den affekterte delen «assumes the 

appearance of leprosy.»287 Nils er nok mer påvirket av Plinius enn av folketro; det er Plinius’ 

påstand han tester ut når han kaster en gekko på flammene, og det er Plinius han bekrefter når 

																																																								
282 Ibid. 
283 Ibid. 
284 Store norske leksikon, s.v. «Gekkoer» 14. 02.09. Hentet 28.03.18 fra https://snl.no/gekkoer.  
285 Store norske leksikon, s.v. «Elementærånder» 14.02.09. Hentet 28. mars 2018 fra 
https://snl.no/elemen%C3%A6r%C3%A5nder  
286 Det er noen små variasjoner i tolkningen av dette, men alle viser til at salamanderen hadde en mytisk 
tilknytning til ild, se Svenska Akademiens ordbok, s.v. «Salamander»; Norsk akademisk ordbok, s.v. 
«Ildsalamander»; Store norske leksikon, s.v. «Ildsalamander».  
287 Plinius, Naturalis Historia, bok 10, kap. 86. (66.) – Salamanders.  
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han forteller at gekkoen riktignok er svært kald. At salamanderen er giftig, stemmer – i hvert 

fall er ildsalamanderen det, den skiller ut et giftig stoff gjennom huden. Men det er heller 

tvilsomt om den er så giftig at den kan bryte ned en rustning eller drepe et menneske på 

flekken. Kanskje henger også det sammen med antikke eller middelalderske forestillinger om 

dyret. Det siste Nils forteller om det lille krypet, er at han en gang så en uttørket gekko som 

en mann hadde som en raritet. Den hadde vært tørr i mange år, men når den ble lagt på noen 

varme stener, krøp den akkurat som om den skulle vært levende! Med dette knyttes 

salamanderen også til myten om fugl føniks, og om oppstandelse.  

Nils forteller om mange dødelige og giftige dyr på reisen. Han ser slanger som sluker 

både mennesker og dyr hele, skorpioner med giftig brodd (han har selv blitt stukket av en 

«och hafwer lijdit een sådan Pijna, att iagh inthet wiste hwart uth [!] iagh migh wända 

skulle»288), tigre, krokodiller og igler som suger mennesker helt tomme for blod – for å nevne 

noen. Den mest giftige og skumleste slangen han forteller om, er kobraslangen. «Iagh troor 

att inthet förgifftgare Diur i Werlden nogonzin kan finnas», kommenterer Nils.289 Navnet han 

kaller den ved, «Kobra Kapel» stammer fra den portugisiske betegnelsen på ormen, cobra de 

capello, «hetteslange», og det er den indiske kobraen, brilleslangen, han beskriver: den er 

svart og har et spisst hode; ved ørene har den noe som likner to vinger, runde som briller, 

som den kan dra inn og spre ut når den selv vil; når den blir var et menneske, kaster den opp 

sine vinger eller briller og flyr på henne og biter, og da sprekker mennesket før det rekker å 

be Fader vår. Det finnes ingen bot mot dens gift.290 Nils forteller at han så en fenrik som en 

natt på vakt ble bitt av en kobra, han gikk ikke mer enn tre steg før han falt død om på 

marken, og innen de fikk båret ham inn i vakthuset, sprakk mannen mellom hendene på dem. 

Dagen etter ble slangen slått i hjel og Nils fikk se den på nært hold – men han måtte holde 

avstand for sikkerhets skyld. Dette beistet må være noe mer enn bare en slange, konkluderer 

Nils: «Iagh menar, att thenne skall wara Basilisk, then alla wetha tala om.»291  

Basilisken (lat. basiliscus: liten konge) kjenner nok de fleste til i dag takket være 

bøkene og filmene om Harry Potter. Den er et gammelt fabeldyr som dukker opp både hos 

Plinius, i fortellingen om Aleksander den store, i middelalderske krøniker og i folketroen. 

Basiliskens utseende beskrives på ulike vis – som en slange, en øgle med slangekropp, en 

slange med krone, som halvt slange halvt hane – men felles for alle beskrivelsene, er hvor 

giftig beistet er; både dens ånde, blikk og kropp tar livet av alt den puster på, ser på eller 
																																																								
288 Kap. 68. 
289 Ibid. 
290 Ibid. 
291 Ibid. 
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kommer i nærheten av.292 Basilisken er til og med beskrevet i Det gamle testamentet, i 

forbindelse med straffetalene til profetene Esaias og Jeremias. Slangene, særlig basilisken, er 

Guds strafferedskap og personifiseringen av ondskapen til gudløse mennesker293: «For se, jeg 

sender ormer iblandt eder, basilisker som ingen besvergelse hjelper mot, og de skal bite eder, 

sier Herren.»294 Nils skriver jo nettopp at det ikke finnes noen motgift mot kobraens bitt. Det 

er nærliggende å tenke tilbake på elefantene her, som også kan sies å representere en form for 

Guds rettferdighet og straff på jorda. Elefantene er riktignok intelligente og dydige, men 

straffen de utøver mot skyldige mennesker, er grusom. Hva som skjer med mennesker som 

bites av basilisken, har også ulike tolkninger og beskrivelser, med det felles at mennesket dør 

en smertefull død om han eller hun skulle være så uheldig å møte monsteret. I en historie fra 

Tynset så sent som rundt 1900, fortelles det om basilisken at «Man mente at den, der var saa 

uheldig at komme ud for den, utvilsomt var Dødens visse Bytte idet vedkommende sprak, 

dersom Basilisken var først til at se Mennesket.»295 Kanskje er dette utsagnet, selv om det er 

fra nabolandet og flere hundre år etter Nils levde, representativt for en seiglivet myte om 

basilisken som også fantes i Sverige på Nils’ tid.  

 

4.6 Neshornet 
Nils ser neshornet mens han er i Taffelviken, og om den skriver han at «Elephantmästare 

eller Rinoceros är Elephantes Arfwefiende».296 Dyret er omtrent halvannen alen høyt og tre 

alen langt, askefarget, og er skapt som en elefant, med snabel og det hele. Men framme på 

nesen, over snabelen, har han et horn, og det sliper han mot steiner når han går i kamp mot 

elefanten. De som ikke har sett neshornet selv, men har sett de kjente tegningene av den, kan 

kanskje tro at den har skjold over ryggen og rundt livet, men dette er en villfarelse, kan Nils 

fortelle. Neshornets hud er nemlig ikke bare tykk og slett, men ligger i folder oppå hverandre, 

fold utenpå fold, fra hodet til rumpa, slik at selv den sterkeste mann ikke kan hugge gjennom 

dens hud med en øks, om øksen var aldri så skarp. Alt ved dette dyret er nyttig i medisinsk 

bruk, til og med avføringen dens, og blodet er svært verdifullt («Hans Blodh hafwer iagh 

uppå Jawa sedt sälias för een Rigsdaler Lodhet»).297  

																																																								
292 Hodne, Ø., Vetter og skrømt i norsk folketro (Gjøvik: J. W. Cappelens Forlag a.s., 1995),  78–84  
293 Ibid., 81. 
294 Jer. 8:17. Dette sitatet er fra 1930-Bibelen, basilisken er fjernet i senere utgaver. 
295 Utdrag fra en fortelling om basilisken, fra Tynset, ca. 1900(?), gjengitt i Hodne, Ø., Vetter og skrømt i norsk 
folketro, 82–83.   
296 Kap. 6. 
297 Ibid. 
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Nils legger skylden for villfarelsen rundt neshornets hud særlig på malere som 

«afmåla honom medh Skölper [!] på Ryggen och öfwer Lijfwet». Her viser Nils nok en gang, 

som med diskusjonene rundt paradisfuglen, at han er oppdatert på og interessert i kunnskap 

om naturvitenskapene: han har sett bildene og lest eller lært om bøkene. Det er nok blant 

annet Albrecht Dürers kjente avbildning av nesehornet Nils sikter til, og malerier og 

tegninger inspirert av dette i ettertid. Dürer laget et tresnitt av nesehornet i 1515 etter det 

første neshornet som kom til Europa i nyere tid, fraktet hit av portugisere; han så det aldri 

selv, men laget antageligvis tresnittet etter en beskrivelse og en skisse av dyret. Ankomsten 

av et så eksotisk dyr til Europa var i seg selv en sensasjon, antageligvis hadde det ikke vært et 

neshorn på europeisk jord siden romertiden.298 Dürers gjengivelse av den viste seg å bli et av 

de mest innflytelsesrike bildene i vestlig kunst.299 Minst fem opplag av tresnittet skal ha vært 

i sirkulasjon allerede innen 1600, og selv om det etter hvert dukket opp flere illustrasjoner av 

neshornet, ser det ut til at Dürers tolkning fikk sterkest påvirkningskraft, noe som førte til at 

svært mange illustrasjoner viste neshornet dekket av en form for rustning.300 Det er altså 

denne forestillingen Nils tar et oppgjør med – på den annen side sier han samtidig at huden 

fungerer som en slags rustning.  

 
Figur 6: Dürers Neshorn, «Rhinocerus (Rhinoceros)». Fra The British Museum Collection online, 02.11.18: 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/collection_image_gallery.aspx?as
setId=113158001&objectId=1344252&partId=1  

																																																								
298 Lach, Asia in the Making of Europe. Volum II, Book One, 160. 
299 Fra beskrivelsen av Dürers tresnitt fra the British Museums collection online. Besøkt 21.03.2018: 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1344252&pa
rtId=1 
300 For påvirkningen av Dürers tresnitt på europeisk kunst, og andre tolkninger/illustrasjoner av dyret, se Lach, 
Asia in the Making of Europe. Volum II, Book One, 158–172.  
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Med Dürers tresnitt følger også en inskripsjon som er nokså interessant i sammenheng med 

Nils’ øvrige beskrivelse av neshornet: 

 
On 1 May 1513 [this should read 1515] was brought from India to the great 
and powerful king Emanuel of Portugal at Lisbon a live animal called a 
rhinoceros. His form is here represented. It has the colour of a speckled 
tortoise and it is covered with thick scales. It is like an elephant in size, but 
lower on its legs and almost invulnerable. It has a strong sharp horn on its nose 
which it sharpens on stones. The stupid animal is the elephant’s deadly enemy. 
The elephant is very frightened of it as, when they meet, it runs with its head 
down between its front legs and gores the stomach of the elephant and throttles 
it, and the elephant cannot fend it off. Because the animal is so well armed, 
there is nothing that the elephant can do to it. It is also said that the rhinoceros 
is fast, lively and cunning.301 

 

Selv om Nils avviser avbildninger som Dürers som feil, er det beskrivelser i inskripsjonen 

som stemmer overens med det Nils skriver om dyret: at den ser ut som en litt mindre elefant; 

at den har et skarpt horn som den bruker når den går i kamp med elefanten – og at elefanten 

er den underlegen. 

«Elephantmästare eller Rinoceros är Elephantes Arfwefiende», skriver Nils. Dürer 

skrev omtrent det samme. Denne forestillingen om fiendskap mellom elefanten og neshornet 

er gammel. Hvor myten har oppstått, er vanskelig å fastsette, men blant andre den greske 

geografen Strabon og Plinius forteller om dette.302 Strabon skriver at neshornet har en 

tendens til å sloss med elefanten om beitemark, og at den når den går til angrep går under 

elefanten og river opp magen på den med hornet sitt, med mindre elefanten stopper den med 

støttennene og snabelen.303 Plinius forteller at neshornet er en naturlig fiende av elefanten. 

Når den forbereder seg til kamp, sliper den hornet sitt mot steiner; og i kampen sikter den i 

hovedsak på elefantens mage, fordi den vet at det er den mykeste og mest sårbare delen.304 Så 

etablert var denne fiendemyten, at da neshornet kom til Europa i 1515 ble det besluttet at 

dette måtte testes i praksis. I juni samme år ble det portugisiske neshornet og en elefant satt 

mot hverandre for å sloss: 

																																																								
301 Tresnittet har fem tekstlinjer langs den øvre kanten. Teksten her er en oversettelse av inskripsjonen fra tysk 
til engelsk, fra British Musems collection online: 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details.aspx?objectId=1344252&p
artId=1  
302 Også Aristoteles, Claudius Aelianus, Diodorus Siculus og Julius Solinus skriver om neshorn og/eller 
enhjørninger. 
303 Strabon, Geografika, 16.4. (The Geography of Strabo. Literally translated, with notes, in three volumes. 
London. George Bell & Sons. 1903.) www.perseus.tufts.edu  
304 Plinius, Naturalis Historia, bok 8, kap. 29. (20.) – The Rhinoceros. 
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The native Oçem (its Indian keeper) had led the rhinoceros by its chain to a 
place behind the tapestries covering the passageway, where it remained well 
hidden. Then the elephant, a young one with short tusks, was brought into the 
arena. When the tapestries were pulled aside revealing the rhinoceros, the 
elephant took flight and sought refuge in the shelter where it was usually 
kept.305 
 

Dette ble sett på som en bekreftelse på at de antikke kildene talte sant. Elefanten var redd for 

og vek unna neshornet, neshornet ble ansett som vinneren.306 Så etablert var dette, at det 

fantes et motstykke til det i havet. Som nevnt i starten av dette kapitlet, stadfester Nils at alt 

liv på landjorda har sin liknelse i havet – og sverdfisken er havets svar på neshornet. Nils 

forteller at han i havet i Taffelviken så en kamp mellom en hval og en sverdfisk: «Iblandh 

annat som i Siön låt sigh see, såge wij een Hwalfisk och een Swärdfisk fächta». Sverdfisken 

svømte til slutt under buken på hvalen og skar den opp med det skarpe sverdet sitt.307 

Neshornet forsvant ikke totalt fra Europa gjennom middelalderen, det fantes 

gjengivelser av dyret i kunst og i tekster, særlig i såkalte bestiarier, samlinger av moralske 

fabler om faktiske eller mytologiske dyr – men da var dyret brukt allegorisk, og 

sammenblanding med enhjørningen var gjennomgående. Dette stammer fra det antikkens 

forfattere fortalte om dyret. For å beskrive neshornets opprinnelse og habitat, lente de seg på 

tidligere tekster, det de ble fortalt av andre, samt observerte dyr de allerede kjente til. Deres 

undersøkelser konkluderte i det store og hele med at neshornet var den originale 

enhjørningen, og med det ble de fleste av enhjørningens magiske egenskaper overført til 

neshornet. I middelalderens bestiarier ble dette videreført og neshornet ble ilagt alle de 

tradisjonelle attributtene til enhjørningen og kombinert med kristen symbolisme.308 Nils 

beskrivelse av neshornets mange magiske kvaliteter bør sees i lys av dette. Selv om han aldri 

nevner enhjørningen, er de magiske egenskapene han ilegger neshornet et tydelig resultat av 

at den overtroen som fulgte enhjørningen hadde blitt flyttet over på neshornet.  

 

4.7 Mellom to tradisjoner 
Blant alle historiene og dyrene som er trukket fram i dette kapitlet, blir det tydelig at Nils står 

mellom to kunnskapstradisjoner. På den ene siden trekker han fram utallige myter og 

historier som har tilknytning til en gammel kunnskapstradisjon, der sannheten om naturen er 

																																																								
305 Fra brevet av Valentin Fernandes til en venn i Nuremberg, juni 1515. Oversatt fra italiensk og gjengitt i 
Lach, Asia in the Making of Europe. Volum II, Book One, 161–162. 
306 Lach, Asia in the Making of Europe. Volum II, Book One, 162.  
307 Kap. 6.  
308 Lach, Asia in the Making of Europe. Volum II, Book One, 160. 
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det som bestemmes om den i eldre teksters autoritative systemer. Det er dette som kommer til 

overflaten når myter neshornet som elefantens arvefiende, elefanten som moralens høye 

vokter, og brilleslangen som basilisk bekreftes og forsterkes. Disse historiene hadde godt 

fotfeste hos autoriteter som Plinius, Aristoteles og Strabon, og hadde enda ikke blitt forkastet 

eller motbevist av nyere autoriteter. På den annen side står Nils i en nyere kunnskapstradisjon 

der egne observasjoner er mye viktigere enn de gamle autoritetene. Han er en moderne mann 

som vet hva som beveger seg innenfor vitenskapen: empiri må til for å bli trodd. Derfor blir 

det viktig at han tar med seg paradisfugler med intakte føtter og vinger hjem, at han kaster 

gekkoen på flammene, og at han lar kameleonen stå ute i vind og vær i mange dager i strekk.  

Nils er både en erfaringens mann og en mann av bøkene, og på mange måter absolutt 

et barn av sin egen tid. I New Worlds, Ancient Texts skriver Anthony Grafton om kollisjonen 

mellom kunnskapen i eldre tekster og erfaringene fra den nye verden mellom 1550 og 

1650.309 Selv om denne boken fokuserer på den omveltningen som fulgte av europeernes 

oppdagelse av et nytt kontinent, fikk denne kunnskapskollisjonen også konsekvenser for hva 

man trodde man visste om Asia og Afrika. De gamle autoritetene sto plutselig ikke like 

stødig lenger fordi erfaringene fra sjøreiser og oppdagelsesferder viste noe annet enn det de 

antikke kildene fortalte om verden og alt i den.  

Grafton skisserer i grove trekk verden før og etter oppdagelsen av Amerika: «In 1492 

all educated Europeans knew where powerful knowledge lay. It was contained in 

authoritative texts: the Bible; the philosophical, historical, and literary works of unusually 

high authority. […] By the early seventeenth century knowledge had burst the bounds of the 

library.»310 I denne perioden gikk kunnskap fra å bety det som står i bøkene til å dreie seg om 

det mennesker erfarte. Praktiske erfaringer, egne observasjoner og fysiske bevis ble idealet 

og grunnlaget for kunnskap – men det betød likevel ikke at de gamle autoritetene ble 

forkastet. Nils balanserer mellom disse to tradisjonene. Han anerkjenner eldre kunnskap – 

bekrefter den også til tider – men han prøver den også, og kan gjennom erfaring fortelle om 

den eldre kunnskapen stemmer eller ikke. Hvorfor han velger å bekrefte myter og historier 

som ganske sikkert ikke stemmer, som at gekkoens gift kan ødelegge en rustning eller at 

elefanten er livredd neshornet, blir et annet spørsmål. Det handler heller om sjangeren og 

forventningene til hva en reiseskildring skulle inneholde.311 

 

																																																								
309 Grafton, New Worlds, Ancient Texts.  
310 Ibid., 2-3.  
311 Se kapittel 2: «Kunsten å reise og fortelle». 
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5 Natur, geografi og Bibelen 
Nils reiste ut for å lære seg navigasjon. Han må ha vært nysgjerrig på nye steder og opptatt av 

kart og beskrivelser av verden. Kanskje var det i hovedsak nysgjerrighet som drev Nils – det 

er for så vidt vanskelig å si noe sikkert om – men teksten hans har i hvert fall vekket 

nysgjerrighet og undring hos leserne, både i samtiden og ettertiden, og den har blitt brukt som 

en kilde til kunnskap om stedene han reiste til. Nils’ tekst ble lenge sett på som en troverdig 

kilde til informasjon om mennesker, samfunn, natur og geografi. Både den interessen Nils har 

for navigasjon og det faktum at reiseskildringen er organisert som den er – med land/områder 

presentert fra vest til øst – vitner om fokuset på geografi.  

I de foregående to kapitlene har jeg forøkt å løfte fram samspillet mellom myter, 

historier og gamle forestillinger på den ene siden og det observerte, erfarte og selvopplevde 

på den andre. Nils’ interesse for geografi bærer også preg av nettopp dette møtet mellom det 

gamle og det nye, mellom en boklig kunnskap om verden som bygget på antikke kilder og 

Bibelen og en erfart og stadig mer omfattende kunnskap om geografi. Disse betraktningene 

løfter fram en problematisering av hva størrelser som steder, landskap og regioner egentlig 

representerer og betyr. Sted og rom er ikke nøytrale, men verdiladede menneskelige 

konstruksjoner.312 Dette kommer til syne når Nils skriver om steder av bibelsk betydning, 

som for eksempel Sinai og steder som minner om et jordisk paradis. Geografien får i disse 

tilfellene en religiøs dimensjon i tillegg til den fysiske. I store deler av skildringen til Nils ser 

det ut til at vi har å gjøre med to former for geografi eller to epistemer: en fysisk/sekulær og 

en metafysisk/religiøs. Det fysiske epistemet, eller sekulære geografien, omhandler Nils’ 

skildringer av det fysisk observerbare, som fjellformasjoner og øyer, eller som beregnede 

avstander gjort med moderne verktøy for navigasjon. Det metafysiske epistemet, den 

religiøse geografien, betegner en representasjon av rom, eller en mentalitet, som er adskilt fra 

et sekulært syn på verden.313 Det er særlig når Nils skriver om områder av bibelsk betydning 

at forskjellen mellom disse to epistemene kommer til syne. 

  

																																																								
312 Shalev, Z., Sacred Words and Worlds: Geography, Religion, and Scholarship, 1550–1700 (Leiden: Brill, 
2012), 2. 
313 Ibid., 2: «Sacred geography denotes a representation of space, or a mentality, that is distinguished from a 
secular view of the world.» 
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5.1 Sekulær geografi og religiøs geografi 
Geografi i dag dreier seg i korte trekk om å beskrive og analysere fenomener på 

jordoverflaten med en romlig (territorielle, regionale, areelle) innfallsvinkel og arbeidsmåte, 

med kartet som et sentralt hjelpemiddel i arbeidet.314 Altså er geografiens hovedanliggende, 

slik vi kjenner den i dag, å beskrive de fysiske aspektene ved jorda, gjerne gjennom kart. 

Geografi i Nils sin samtid var ikke like tydelig definerbar, og omfattet mye mer. I tillegg til å 

dreie seg om kart, kontinenter og landformasjoner, ga geografi også informasjon om 

mennesker, planter og dyr (og monstre) som var å finne rundt om i verden – informasjon og 

kunnskap som i dag faller inn under felt som antropologi og biologi. Denne mye bredere 

forståelsen av geografi kan spores tilbake til den greske antikken, til blant andre 

Anaximander (610–547 fvt.), som skal ha tegnet det første greske verdenskartet, og Herodot 

(400-tallet fvt.), «historiens far», som skrev en rekke geografiske skildringer. Ptolemaios 

(87–150 evt.) har fått æren for å ha grunnlagt kartografien som vitenskap, og hans arbeider, 

særlig Geographia, var helt sentrale i utviklingen av kart og geografi i tidligmoderne tid.315  

Interessen for geografisk kunnskap økte sterkt gjennom renessansen, men det var 

primært den antikke geografien som ble utforsket, oversatt og utgitt. Særlig bygget 

beskrivelser av Asia og Afrika, både av de fysiske landområdene og alt i disse, i stor grad på 

disse gamle geografiske skildringer.316 Med sjøreisene og europeernes «oppdagelse» av 

resten av verden, endret denne kunnskapen om verden seg radikalt. De nye oppdagelsene 

utfordret de gamle autoritetene; Ptolemaios visste for eksempel verken om Australia eller det 

amerikanske kontinent. Der man forventet å finne monstre, fant man mennesker; der man 

trodde klimaet gjorde det umulig å leve, var det liv. Likevel var det ikke slik at den gamle 

geografiske kunnskapen ble forkastet over natta. Lærde jobbet iherdig for å få den gamle 

kunnskapen til å passe sammen med de nye opplysningene de fikk fra handelsreisende, 

navigatører og andre som bega seg ut i den store, til dels ukjente verden.317  

Disse endringene slo også hardt ned i kristendommens bilde av verden. Kirken hadde 

stor påvirkning på fortolkningen og presentasjonen av verden, både på kart og i tekst. Helt 

siden senantikken hadde lærde vært opptatt av å samle og presentere Bibelens geografiske 

																																																								
314 «Geografi» (20.02.18) i Store Norske Leksikon. Hentet 19.09.18 fra https://snl.no/geografi. 
315 Scafi, A., Mapping Paradise: A history of Heaven on Earth (Chicago: The University of Chicago Press, 
2006) 255. 
316 Davies, S. Renaissance Ethnography and the Invention of the Human: New Worlds, Maps and Monsters. 
(New York: Cambridge University Press, 2016), 18.  
317 Grafton, New Worlds, Ancient Texts; Livingstone, D. N., The Geographical Tradition: Episodes in the 
History of a Contested Eterprise (Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell Publishers, 1993), 34-35. 
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materiale både visuelt og gjennom tekst. De lærde som arbeidet med geografi – bibelsk eller 

ikke – var som regel knyttet til kirken på en eller annen måte.318 I Italia, for eksempel, var 

nesten alle de sentrale skikkelsene som var involvert i gjenopprettelsen av Ptolemaios 

Geographia enten geistlige eller jobbet under kirkens beskyttelse.319 Interessen for antikk 

geografi og ikke minst sjøreisene og utforskningen av nye landområder medførte 

nødvendigvis drastiske endringer for den kristne geografien, men det ble ikke slutt på 

kartleggingen av bibelsk geografi. De nye og mer detaljerte beskrivelsene av verdens 

geografi beriket den bibelske geografien – detaljerte kart fikk plass i nye bibelutgivelser og 

spørsmål om lokasjonen av steder som det jordiske paradis og Ophir (der Salomo hentet sitt 

gull) ble nøye studert.320 Dette ble allerede i tidligmoderne tid betegnet som Geographia 

Sacra, hellig geografi.321 Historikeren Zur Shalev forklarer at på  et grunnleggende nivå 

handlet Geographia Sacra om å rekonstruere bibelske landskap og gjerne tegne den hellige 

teksten inn på kart.322 Ofte dreide det seg om bibelsk geografi, Bibelen var kilden til den 

geografiske informasjonen og det handlet om å beskrive landskaper der bibelske hendelser 

foregikk, men begrepet omfattet også kirkelig geografi og rekonstruksjoner av bibelske 

områder gjort av mange ikke-kristne forfattere.323  

 

5.2 Nils og geografien 
Midt i denne kunnskapsendringen om verdens geografi står Nils. Riktignok var det mer enn 

150 år siden Columbus seilte til Amerika da Nils dro ut, mye hadde endret seg siden den 

kjente europeiske verden bestod av Europa, deler av Asia og det nordlige Afrika, men 

kunnskapen om verden og alt i den var stadig i endring og vekst. Nils’ tekst er nettopp en av 

disse som bidro med erfart og observert kunnskap om verden, men som samtidig hadde et 

tydelig feste i den gamle kunnskapstradisjonen og i Bibelen. På den ene siden inneholder 

Nils’ tekst en rekke nokså nøyaktige geografiske forklaringer, på den andre siden er disse ofte 

knyttet opp mot stedsnavn og begreper fra eldre tekster. Videre er teksten sterkt preget 

nettopp av Nils’ kristne verdensanskuelse.  

Nils’ tekst inneholder en rekke nokså nøyaktige geografiske forklaringer, som av hvor 

land, øyer og kontinenter ligger i forhold til hverandre. For eksempel skriver han om Bab el-

																																																								
318 Shalev, Sacred Words and Worlds, 4. 
319 Ibid., 7-8. 
320 Ibid., 9. 
321 Ibid., 3.  
322 Ibid., 3-5. 
323 Ibid., 6. 
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Mandeb-stredet ved inngangen til Rødehavet at det på det smaleste ikke er bredere enn at 

hvis man «tagar een Steen i högra Handen, och een annan i wenstra Handen, så kan man 

medh then Högra kasta in uthi Asiam, och medh then Wenstra in i Africam».324 Det blir litt 

feil å si at dette er helt nøyaktig, stredet er i dag rundt 30 km på det smaleste, så du skal være 

ganske god til å kaste stein, men Nils plasserer kontinentene riktig i forhold til hverandre.325 I 

sluttordet av reiseskildringen minner han sine lesere på hvor langt han har seilt ved å vise til 

at han hele seks ganger har «gåt under jämnan Dagh och Natz strecken, medh begge 

Krewetans och Steenbockens Kretz». 326  Han har altså krysset ekvator, inkludert både 

krepsens og steinbukkens vendekrets.327 Nils viser med dette til veletablert geografisk 

kunnskap om jordens fem paralleller (polarsirklene, de to vendekretsene og ekvator) som var 

i bruk allerede i antikken og ble tegnet inn på verdenskart gjennom hele middelalderen og 

renessansen. 328  Nils beskriver landskap som fjellformasjonene Lion’s Head og Table 

Mountain i dagens Sør-Afrika, og han skildrer slettelandskapene i dagens Iran, ørkenen i 

Egypt og overfloden og frodigheten i India. Nils må ha hatt tilgang til og studert både gamle 

og samtidige kart og geografier, og han er opptatt av å oppgi nøyaktige posisjoner på øyer, 

avstander mellom øyer og fastland, og størrelse på byer. Samtidig søker han til de gamle 

tekstene for å validere det han skriver, til Ptolemaios’ begreper og til tolkninger av bibelske 

tekster. 

Som jeg har vist i kapitlene om mennesker og dyr, er kristen tro, moral og etikk 

underliggende i Nils’ tekst, men er eksplisitt bare ved et par tilfeller. Dette er annerledes når 

han skriver om geografi, da er bibelske historier og referanser uttalte. Det er kanskje ikke 

overraskende at det bibelske er i fokus når han reiser i områder av bibelsk betydning, slik 

som Sinaihalvøya og områdene rundt det som påstås å være ruinene av Babylons tårn. Det 

interessante er hvordan han skriver om disse stedene: de er både fysiske og metafysiske, 

sekulære og hellige på samme tid. Det skal dog sies at Nils ikke reiser ut på pilegrimsferd, det 

er heller tilfeldigheter som tar ham til disse stedene. Han får se Babylons ruiner fordi han 

																																																								
324 Kap. 11. 
325 For en diskusjon om tolkningen og bruken av kontinenter i tidligmoderne tids geografiske kunnskap i 
Sverige, se Charlotta Forss, The Old, the New and the Unknown. The continents and the making of geographical 
knowledge in seventeenth-century Sweden. Doktograd i historie ved Stockholm Universitet, 2018.  
326 Kiöping, «[Slutord]». 
327 Vendekretser er to breddesirkler på jorden og på himmelen som er parallelle med ekvator i en avstand på 23° 
27ʹ. Krepsens er den nordligste og steinbukkens den sørligste. Her oppnår solen sin henholdsvis største og 
minste deklinasjon før den vender tilbake mot ekvator. På jorden danner disse to vendekretsene skille mellom de 
tempererte soner og den tropiske sone. «Vendekretser» (2014, 2. juni), i Store norske leksikon. 
Hentet 08.10.18 fra https://snl.no/vendekretser.  
328 Briså, B., «Moderne myte – vond å vende» (26.08.16), på historieblogg.no. Hentet 03.10.18 fra 
https://www.historieblogg.no/?p=3198.  
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reiser som tolk sammen med en embetsmann som tilfeldigvis skal den veien; reisen til Sinai 

blir til fordi skipet han seiler med tar med seg noen munker som ønsker å reise tilbake til 

Katarinaklosteret og kapteinen beslutter å kombinere munkenes ferd med navigatoriske 

undersøkelser av Rødehavets kyst, for å «erfahra Richtigheet uthi Siökorten, allom 

Siöfarandom till nyare och wissare Underrättelse».329 Uansett om det er tilfeldigheter som 

bringer Nils til Sinai og Babylon, er skildringene hans herfra preget av at det er bibelske 

steder han reiser i og skriver om. Skildringene av Sinai skiller seg særlig ut, Nils vier en egen 

del av teksten sin til å skildre det hellige fjellet: Reisen fra kysten og inn til fjellet, området 

det ligger i, turen opp på selve fjellet og alt som er å se der.  

 

5.3 Sinai 
«Wij kunde och klart see Sinai och Horebs Berg liggia för oss», skriver Nils, da skipet hans 

lå i havn langt inne i Rødehavet.330 Munkene de har tatt med seg hit, vil gjerne vise sin 

takknemlighet og ber skipperen og Henric Pelliconie, ambassadøren Nils jobber for, bli med 

til det hellige fjellet. Nils, som svært gjerne vil «besee sådanna Widtberömbda och wärdiga 

Platzer», får også bli med reisefølget.331 Både Sinai og Horeb er omtalt som Guds fjell flere 

ganger i Mosebøkene og andre steder i Bibelen og i Koranen. Om det er to forskjellige fjell 

eller to navn på samme fjell, virker uklart. For eksempel står det Femte Mosebok «Herren vår 

Gud sluttet en pakt med oss ved Horeb», mens det i Andre Mosebok står at «[…] Moses bar 

fram alle de budene Herren hadde gitt ham på Sinai-fjellet.»332  

I kristen tradisjon har Sinaifjellet blitt lokalisert midt på den sørlige Sinaihalvøya, 

med toppene Jebel Musa (Mosesfjellet) og Jebel Katrina (Katarinafjellet).333 Ved foten av 

Sinaifjellet ligger Katarinaklosteret, som skal ha blitt oppført på 300-tallet på det stedet hvor 

Bibelens brennende busk skal ha stått. Akkurat hvor det bibelske Sinaifjellet (eller Horeb) 

faktisk er, er det stor usikkerhet rundt i dag.334 Teoriene er mange. Noen forskere mener det 

bibelske Sinaifjellet kan ligge i Negevørkenen i Israel, andre argumenterer sterkt for at det 

kan være i det Nordvestlige Saudi-Arabia – men det finnes verken arkeologisk eller historisk 

																																																								
329 Kap. 21.  
330 Ibid. 
331 Ibid. 
332 5.Mos 5:2; 2.Mos 34:32. 
333 «Sinai: i Bibelen» (2018, 12. juni), i Store norske leksikon. Hentet 28.10.18 fra https://snl.no/Sinai_-
_i_Bibelen.   
334 Ibid. 
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grunnlag for å si at Jebel Musa eller Katarinafjellet er det bibelske Sinaifjellet.335 Dette er 

nyere diskusjoner, og kan sees som en form for moderne Geographia Sacra. I Nils samtid var 

det ingen tvil: Sinai og Horeb lå i Sinai-ørkenen, og Katarinaklosteret lå ved Sianifjellets fot.  

 
[…] thesse Bergen stå begge uppå een Foot; Horeb blifwer såwäl aff the 
Christne som boo uthi Asia, som Mahometister kallat Chu Orel, och betyder så 
mycket, som een Öckn; […] thetta är uthi sigh sielfft inthet synnerligen högt: 
Men Berget Sinai är uthi sigh sielfft mächta högt och spitzigt, ja wäl 4. gångor 
högre än Horeb; Blifwer än aff the Christne kallat S. Catharine Berg […] Och 
ehuru wäl thetta Berget hafwer tillförende warit mächta swårt att uppåkomma, 
så hafwa the Christne nu igenom egne Meddel och stoor Omkostnadt låtit 
hugga uthi hårda Klipporna 142. stoora och breda Trappor, för än man kom till 
sielfwa Porterna, så att ther nu både Cameler och åssnor kunna ther up och 
afkomma.336 
 
(disse fjellene står begge på én fot; Horeb blir så vel av de kristne som bor i 
Asia som av muslimene kalt Chu Orel, som betyr en ørken. Dette er i seg selv 
ikke særlig høyt. Men Sinaifjellet er i seg selv meget høyt og spisst, ja vel fire 
ganger høyere enn Horeb; dette blir også av de kristne kalt Sankt Katarinas 
fjell. Og selv om dette fjellet tidligere har vært svært vanskelig å komme opp 
på, så har de kristne nå gjennom egne midler og store omkostninger latt hugge 
142 store og brede trapper for å komme opp til selve portene, så nå kommer 
både kameler og esler opp dit.) 
 

På flere kart over området både fra Nils samtid og tidligere er fjellene Sinai og Horeb 

tegnet inn.337 I Gustav 2. Adolfs Bibel fra 1618 er det for eksempel et kart over israelittenes 

vandringer gjennom ørkenen, hvor de to fjellene er tegnet inn like ved hverandre.338 Det er 

altså mye som tyder på at man på 1600-tallet regnet Sinai og Horeb som to fjell som lå like 

ved hverandre. Hva betyr det da at Nils skriver at de to fjellene står på samme fot? Er det et 

fjell med to topper eller betyr det at de er del av samme fjellkjede? Kanskje kan dette tolkes 

som et bilde på møtet mellom en religiøst betinget geografi og en sekulær geografi? Disse 

spørsmålene løfter fram det jeg viste til i starten av dette kapitlet: sted og rom er ikke nøytrale 

størrelser. Nils’ kristne verdigrunnlag og verdenssyn er med på å forme hvordan han erfarer 

og beskriver områdene han reiser i. 

Det er tilsynelatende viktig for Nils å gi et så nøyaktig bilde som mulig av Sinai og 

Horeb – ingen av de andre stedene han reiser til er like detaljert skildret som dette. Han 

forteller hvordan fjellene ser ut og hvordan man kommer seg opp til dem. Videre forteller han 
																																																								
335 Shanks, Hershel. «Where is Mount Sinai? The Case for Har Karkom and the Case for Saudi Arabia» i 
Biblical Archaeology Review, mars/april 2014, vol. 40 nr. 2: 30-41. 
336 Kap. 23. 
337 Se vedlegg 2 og 3. 
338 Se vedlegg 3. 
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om de ulike klosterordenene og trosretningene som holder til her, hvordan deres kirker og 

klostre ser ut og hvor de ligger i forhold til hverandre og fjellene (i alt fire klostre, et kapell 

og fire «tyrkiske» kirker, hvorav to benyttes som moskeer) og hva slags trær og frukter som 

dyrkes i de ulike klosterhagene. Han forklarer også hvor ulike bibelske hendelser knyttet til 

disse fjellene har funnet sted, eksempel skriver han at på vei opp til toppen av fjellet kan han 

tydelig se omrisset av Moses i fjellveggen:  

 
Högst in emoot Spitzen, finnes een klåfwen Klippa, hwaruthi Gudh lät sigh 
skina Moysi, enär han gick honom förbij, och inthet kunde see hans Ansichte, 
hwarföre Moyses hafwer gifwit sigh tillbaka, och ståår ännu uthi Klippan 
intryckt, hwilket iagh medh mine egna Ögon sedt hafwer, lijka som ett Håål 
efter een tiock och kort Maann, medh Baakdelen aff Hufwudet, Ryggen, 
Fötterna och utslagne Armarna.339 
 
(Høyest mot toppen finnes en kløyvd klippe, der Gud lot seg skue av Moses da 
han gikk forbi, hvorpå Moses kastet seg tilbake mot fjellet. I klippen står 
fortsatt trykket, som jeg selv har sett med mine egne øyne, like som et hull etter 
en tykk og kort mann, med bakdelen av hodet, ryggen, føttene og utslåtte 
armer.) 

 
Øverst på fjelltoppen er også stedet der Moses skal ha mottatt steintavlene, og litt lenger 

nedenfor er hulen der Elia skulle ha sovet da han gjemte seg for Jesabel.340 På den ene siden 

får vi beskrivelser av geografi som er her og nå, fysisk og sekulær: klostrene, trappene i 

fjellet, planter og trær. På den andre siden blir vi presentert for en geografi som er religiøs og 

metafysisk,  knyttet til det historiske og bibelske. De to geografiene kan se ut til å ha hver sin 

tid. Bibelens hellige fjell og de bibelske historiene som utspilte seg her tilhører en annen tid 

enn den Nils reiser i, dermed tilhører  de også et metafysisk episteme der det religiøse står 

sentralt.   

Det religiøse tilhører en annen tid og et annet rom enn det Nils fysisk beveger seg i. 

Dette kan også forklare hvorfor Nils stiller seg så skeptisk til relikviene han får se. En ting er 

at han mener å finne spor etter de bibelske hendelsene, de er bleke påminnelser om en annen 

tid. Noe annet er fysiske ting i Nils’ samtid som påstås å være de samme som tilhører denne 

andre tiden – de blir en umulighet. Munkene i Katarinaklosteret viser fram relikviene av den 

hellige Katarina, og Nils får se det munkene mener er Bibelens brennende busk, som etter 

tradisjonen faktisk skulle være akkurat her. Nils, derimot, stiller seg skeptisk, særlig til at det 

skal være den brennende busken de har i klosteret:   

																																																								
339 Kap. 23. 
340 1. Kong 19: 8-9. 
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Baak om Altaret, hade the een torr Buska ståndandes, hwilken the sade wara 
then samma som Moyses hafwer sedt brinna, och inthet förtäras aff Elden, Wij 
måste allesammans draga Skoorna aff oss för än wij fingo komma honom när: 
Iagh sågh wäl honom, men att thet skulle wara then samma, tooor [!] iagh 
neppeligh.341 
 
(Bakom alteret hadde de en tørr busk stående, som de sa var den samme som 
Moses hadde sett brenne uten å bli fortært av ilden. Vi måtte alle sammen dra 
av oss skoene før vi fikk komme i nærheten av den. Jeg så den godt, men at det 
skulle være den samme, tror jeg neppe.) 

 
Verdslige representasjoner av troen, slik som relikviene etter den hellige Katarina og den 

brennende busken, blir en umulighet fordi disse tingene ikke kan eksistere i den fysiske, 

sekulære geografien – de tilhører det metafysiske. 

Til å være på reise i et så bibelsk viktig område, er Nils’ beskrivelse slående fri for 

personlige religiøse betraktninger. Man skulle kanskje tro at han ville vise mer ærefrykt, 

kanskje prise Gud eller de vakre omgivelsene, men det gjør han ikke. Skildringen hans av 

disse områdene er nøkterne og observerende. Det er interessant at hans personlige tro virker 

så fraværende når han besøker steder som så åpenbart er av bibelsk betydning. Det står i 

kontrast til den nesten misjonerende Nils vi møter i India, der han etter å så vidt ha overlevd 

alvorlig sykdom takker Gud for at han er i live og leser Fader vår for hedningene som har tatt 

vare på ham.342 Forskjellen mellom scenarioet i India og reisen på Sinai, er at Nils ikke 

befinner seg på hellig grunn i India. Det gjør han på Sinai, og nettopp det taler for seg. Han 

beveger seg på hellig grunn og han beskriver det han ser så nøyaktig han kan, i samsvar med 

det Bibelen forteller om stedet. Shalev argumenterer for at de nøyaktige oppmålingene og 

beskrivelsene av hellige steder i renessansen ikke bør sees på som tegn på sekularisering, 

men heller at dette i samtiden ble sett på som fromme måter å håndtere det hellige på i tekst 

og bilder. Nysgjerrighet ble sett på som from i seg selv.343 Dermed kan Nils’ nøkterne 

skildringer av disse hellige områdene sees som en et uttrykk for tro i seg selv. 
 

5.4 Paradis på jord 
Det er ikke bare når Nils er i områder som har en tydelig og direkte tilknytning til Bibelen, 

som Sinai, at en religiøs geografi gjør seg gjeldende i tillegg til den fysiske. Gjennom 

skildringen skriver Nils om flere steder som gir assosiasjoner til et jordisk paradis, både 

eksplisitt og implisitt. Noen av disse stedene er paradisiske i form av de egenskapene området 
																																																								
341 Kap. 23. 
342 Se kapittel 6: «Et nært møte med døden og ’de andre’». 
343 Shalev, Sacred Words and Worlds, 12-13. 
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har, dette gjelder blant annet øya Sankt Helena. Andre paradisiske steder har en lang tradisjon 

i kristen historie, slik som Sri Lanka (Ceylon), som man lenge trodde kunne være det faktiske 

jordiske Paradis. 

Halvveis ut i reiseskildringen erklærer Nils at han har fortalt det han kan om den 

sørlige og vestlige delen av Asia. Nå vil han begi seg «till Ostindien: Begynnandes aff the 

stoore Mogors Länder, Och är nu Indien thet bäste och ädleste Landet uppå Jorden […], Och 

kan thetta Landet wäl kallas thet Jordiske Paradijs».344 Den første og tilsynelatende åpenbare 

grunnen til at dette er et paradis, er fruktbarheten og overfloden av ressurser. Her finnes «the 

aldraherligaste och bäste Fruchter, som oss tiena, såwäl till Nödtorfft som till Lust. Indien 

förfyller heela Werlden medh ÄdleSteenar, Perlor, Kryddor, Läkedom och Röökwärck».345 

Frukt som er både nødvendig og deilig, edle stener, perler og krydder – det er ting av 

nytteverdi, enten det er sunt for kroppen eller økonomisk innbringende, som står i fokus. 

Likevel er det ikke kun dette fysiske som gjør «Indien» til Paradis, en kristen, metafysisk 

geografi spiller inn. Tanken om et jordisk paradis i øst er langt fra ny, den stammer fra 

Bibelen selv, «Herren Gud plantet en hage i Eden, et sted i øst. Der satte han mannen han 

hadde formet.»346 

Det at Nils referer til land langt øst som et jordisk Paradis, har altså en lang tradisjon, 

og vi må et stykke tilbake i tid for å forstå hva som ligger i denne tanken. I den tidlige kristne 

geografien ble det tolket bokstavelig at Eden lå et sted i øst. På kart fra middelalderen var det 

vanlig å tegne inn Eden eller Paradis øverst på kartet, ofte fremstilt som en inngjerdet hage 

eller som en øy, med Paradis’ fire elver flytende ut og vestover (nedover) kartet. Det berømte 

Hereford-kartet, for eksempel, er bare ett av mange kart fra 13- og 1400-tallet som viser 

akkurat dette. 347  Disse såkalte T-O-kartene, nedarvet fra senantikken, presenterte et 

virkningsfullt skjematisk bilde av den kjente verden, med de tre kjente kontinentene Afrika, 

Asia og Europa inni en stor sirkel («O»), adskilt av Middelhavet, Nilen og Don («T»), med 

verdenshavet rundt og Jerusalem i midten. Siden Bibelen fortalte at Eden lå i øst, var naturlig 

nok øst også øverst på kartet.348 Historikeren Alessandro Scafi viser gjennom sin omfattende 

bok Mapping Paradise at middelalderens verdenskart knyttet sammen et romlig og et 

																																																								
344 Kap. 50. «Mogors Länder» er nok Mogulriket, som strakte seg over store deler av Det indiske subkontinent 
fra 1526 til 1857. Nils skriver at «Indien […] begrijper uthi sigh många Konungarijken och Länder.» Det gir 
derfor mening å tro at Nils inkluderer blant annet Sri Lanka og øygruppene i Indiahavet i tillegg. 
345 Kap. 50. 
346 1.Mos. 2:8. Fra 1930-Bibelen. I den reviderte Bibelen fra 2011 er den geografiske bestemmelsen fjernet. 
347 Alessandro Scafi viser et stort utvalg av disse kartene i Mapping Paradise: A history of Heaven on Earth. 
Chicago: The University of Chicago Press, 2006. 
348 Scafi, Mapping Paradise, 89. 
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temporalt syn på universet og slik skapte et kristent syn på tid og rom.349 Gjennom 1500-

tallet skiftet orienteringen av kartet seg gradvis, fra å ha øst øverst til etter hvert å ha nord 

øverst, slik vi kjenner de fleste kart i dag, men Paradis ble ofte fortsatt plassert i øst.350  

Selv om kartografien forandret seg kraftig og mer korrekte og detaljerte beskrivelser 

av den fysiske verden vant fram, ble det, som vist over i delen om Sinai, ikke slutt på den 

religiøse geografien av den grunn. Fordi Bibelen fortalte at Eden lå et sted i øst, forsøkte man 

å lokalisere og beskrive det på kart og i geografier, og både sjøfarere og pilegrimer hadde et 

håp om en dag å få se det jordiske paradis med egne øyne.351 Scafi viser særlig til et ord i den 

hebraiske versjonen av Bibelen i forbindelse med plasseringen av Eden, «miqqeḏem», som 

både har en romlig og en temporal oversettelse: det kan bety «et sted i øst», men også «fra 

begynnelsen»; Det forteller oss at Gud plantet en hage i begynnelsen, ved tidens soloppgang, 

men også at Gud plantet en hage i den faktiske soloppgangen, i øst.352 Denne kombinasjonen 

av det romlige og temporale, selv om Scafi forteller om det i sammenheng med en 

middelaldersk tankegang, kan være til hjelp for å forstå hvorfor Nils kan fortelle om steder i 

Østen som gir assosiasjoner til det Bibelske Paradis. 

 

5.5 Et bortkomment esel 
Interessen for hellig geografi i tidligmoderne tid førte til at spørsmålet om lokasjonen av 

Eden fortsatte å være relevant. Kirkereformatoren Jean Calvin var en av de som mente at 

verdens geografi og topografi ikke hadde endret seg siden Gud skapte verden. Den hadde blitt 

fordervet og ødelagt gjennom syndefloden, men ikke totalt endret, derfor burde det også være 

mulig å finne spor av de bibelske stedene i den fysiske verden og å plassere dem på kart.353 

Eden var ett av disse stedene – men til forskjell fra de middelalderske kartene hvor paradis 

var plassert helt øst og gjerne på en øy, mente Calvin at Paradis kunne ha vært i 

Mesopotamia. Denne tanken ble videreført og diskutert gjennom 15- og 1600-tallet, og på 

flere kart fra Nils’ samtid vises Paradis og Eden som fysiske steder på jorden. Et av disse, 

som det også er sannsynlig at Nils har sett, er et kart fra den nederlandske statsbibelen fra 

1663. Dette viser et stort område dekket av trær, hvor det står «EDEN» med store bokstaver 

midt i dette området og, like under, «Paradys». 

																																																								
349 Scafi, Mapping Paradise. 
350 Ibid., særlig kap.8: «The Twilight of Paradise on Maps», 191-253.   
351 Ibid., 240. 
352 Serious Science, «Medieval Maps of Paradise», videoforedrag med Alessandro Scafi, 13.01.17. 8:00-8:56. 
Hentet 13.10.18 fra http://serious-science.org/medieval-maps-of-paradise-7969  
353 Scafi, Mapping Paradise, 271-273. 
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Figur 7: Utsnitt fra et kart fra den nederlandske statsbibelen anno 1663. Se vedlegg 1. 

Kanskje er det dette kartet Nils har i tankene når han beskriver en enorm «Trägårdh» som 

finnes ved byen Shiraz: 

 
Uthi thenne Staden är een öfwermåtton stoor Trägårdh, hwilken medh 
allehanda fruchtbärande Träd mycket tätt planterat är, föruthan Blommor; Här 
äro några sköna Lusthuuss medh heligt Watn nästan uthi hwar Wåningh, (thet 
är rinnande Watn, hwar Man kan läskia eller swalka sin Lekamen uthi stoora 
Solennes Heeta,) ther till många Fiskedammer.354  

 
(I denne byen er en overmåte stor hage, som er tett plantet med alle slags 
fruktbærende trær og blomster. Her er noen skjønne lysthus med hellig vann i 
nesten hvert hus, (det er rennende vann som man kan drikke eller avkjøle sitt 
legeme med i solens hete), i tillegg til mange fiskedammer.) 355 
 

Nils forteller at denne hagen er så stor at dersom du går inn alene, uten å ha med en av 

gartnerne med for å vise vei, er det umulig å noen gang komme ut derfra.356 Nils har hørt en 

historie om et esel som en gang ble borte i denne hagen: Visstnok var det en gang et drektig 

esel som kom bort fra eieren sin og ble borte der inne. Hun ble ikke sett av noen av gartnerne 

før hun plutselig dukket opp etter to år, da sammen med sitt to år gamle føll. Gartnerne søkte 

etter eieren til eselet og føllet og fant til slutt en fattig bonde som kjente igjen eselet sitt. Bare 

tenk, skriver Nils, «hvor stor og tett denne skogen skulle ha vært – og den er fortsatt i sin 

																																																								
354 Kap. 42. 
355 Jeg har oversatt «Trägårdh» med hage. Ifølge Svenska Akademiens ordbok er «trägård» et avgrenset område 
som hører til et hus eller annen bygning brukt til dyrking av frukt, bær, grønsaker, prydbusker, etc. som tidevis 
er ordnet med særlig tanke på rekreasjon. Interessant nok illustreres bruken av trägård  med dette sitatet: «Om 
hon haffde bliffwit gudhi lydactig ther vthöffwer satte gud henne j Paradijs j then ädheleste och lustoghaste 
träägårdh som hon nogentijdh begära motte. OPetri 1: 8 (1526).» Svenska Akasemiens ordbok, s.v. «Trägård». 
23.10.18. https://www.saob.se/artikel/?unik=T_2787-0120.j86y&pz=3.  
356 Nils kaller de som jobber i den store hagen for «Trägårdzbetiente», som jeg har valgt å oversette med 
gartner. 
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fulle størrelse, jeg har sett deler av den – at eselet har kommet inn dit, født og oppfostret sitt 

føll, og to år etter funnet igjen sin eier.»357  

Kanskje kunne denne enorme hagen være rester av det Eden som er tegnet inn på 

Bibelske kart fra samme tid? Det samsvarer med diskusjoner i Nils’ samtid om hvor Eden en 

gang kan ha vært, Calvins tanke om at Eden kunne ha ligget i Mesopotamia ble videreutviklet 

og utforsket gjennom 1600-tallet.358 Dersom det er dette Eden Nils har i tankene når han 

skriver dette, kan vi lure på hvorfor han ikke går like detaljert til verks som han gjør med 

Sinai. Det er jo merkelig å skulle trekke inn et esels forsvinningsnummer inn i en slik 

diskusjon. På den annen side var det ingen som stilte spørsmål ved Sinais geografiske 

lokasjon. Nils kan ha vært forsiktig med å ta opp en pågående diskusjon som han kanskje 

ikke var kvalifisert til å si noe om, men det er interessant at «Eden» er å finne tegnet inn på 

samtidige kart over dette området. Det kan også tenkes at Nils hadde beskrivelser av 

Babylons hengende hager i tankene da han skrev om hagen ved Shiraz.359 Nils forklarer ikke 

noe som helst i sammenheng med det ene eller det andre, han skildrer bare en kjempestor, 

frodig hage. 

 

5.6 Et nyttig og velduftende Paradis 
Selv om det i Nils’ samtid ble diskutert om Eden kunne ha ligget et sted i Mesopotamia, var 

det en lengre og sterkere tradisjon i kristen historie og eksegese som tydet på at denne hagen 

– eller rester av den – heller var å finne blant øyene i Indiahavet. Det samsvarte både med at 

det jordiske Paradis lå et sted i øst og at det var fylt av all verdens deilige frukter, vakre 

planter og dufter. Nils tar verken stilling til eller diskuterer hvorvidt Paradis faktisk finnes på 

det ene eller andre stedet, men han skriver om «Indien» at dette landet vel kan «kallas thet 

Jordiske Paradijs» (min uthevning).360 Hvis noe, ligger det paradisliknende her. Det at Nils så 

uanstrengt kaller det for det jordiske Paradis viser hvor etablert denne tanken var – han 

hevder ikke noe kontroversielt, men bekrefter en etablert tanke. 

																																																								
357 «Betänckia nu hwar, hwad tiock skogh, (som doch lijkwäl består aff fruchtbärande Träädh) och huru stoor 
thenne Trägården skulle hafwa warit, och ännu är uthi sin fulla Widd, then iagh och personligh lijtet hafwer 
besichtigat, att Åssnan så hembligen inkommen, ther sitt Foster afflat, och tu åhr ther effter igenfunden aff rätte 
Ägaren.» Kap. 42. 
358 Scafi, Mapping Paradise, 303-313. 
359 Babylons hengende hager er beskrevet av flere greske antikke forfattere (bl.a. Herodot og Strabon) og regnes 
som et av oldtidens sju underverker. Store norske leksikon på nett, s.v. «Babylons hengende hager». 23.10.18. 
https://snl.no/Babylons_hengende_hager  
360 Kap. 50. 
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Det er tilsynelatende på bakgrunn av overfloden av ressursene her at Nils mener dette 

er som Paradis. Det er i disse områdene at han finner og beskriver flest eksotiske planter og 

dyr, og det er når han skriver om disse at hans «nogot av linneansk receptivitet inför 

mångfalden» skinner sterkest gjennom. 361  Sett med europeiske øyne, var krydder den 

viktigste ressursen. I Europa hadde krydder vært kjent lenge. Pepper, muskat og ingefær, 

blant annet, hadde lenge blitt solgt på markeder i middelhavsområdene og var svært 

ettertraktet og verdifullt – men ingen europeere visste hvor krydderne kom fra eller hvordan 

de vokste før de fant sjøveien til India.362 De første europeerne som reiste ut, var på jakt etter 

krydder mer enn noe annet.363 I stor grad handlet dette om profitt, men hvorfor krydder var så 

profitabelt, hadde andre grunner: De kom fra det fabelaktige, ukjente Østen, fra en annen 

verden; fra det Østen hvor Eden lå. Krydder, trodde man lenge, vokste i Paradis.364 Selv om 

mysteriet rundt hvor krydderne vokste var løst innen midten av 1600-tallet, var det fortsatt 

lite kunnskap blant europeere flest om hvordan dyrkingen, innhøstingen og bearbeidelsen av 

krydderne foregikk. Dessuten var ikke verdien blitt noe lavere, og den religiøse dimensjonen 

hadde heller ikke sluppet helt taket.365  

Sett i lys av dette, gir det mening på mer en ett plan at den veksten Nils vier aller mest 

oppmerksomhet, er muskattreet. Carl von Linné selv bet seg merke i Nils Mattssons 

reiseskildring og refererer blant annet i Systema Naturae til beskrivelsen Nils gir av 

muskattreet.366 Muskat var blant de mest eksklusive krydderne man kunne få tak i, kanskje 

var det nettopp derfor Nils var så interessert i denne veksten. Bandaøyene er berømt i hele 

verden nettopp fordi det er her muskaten vokser, skriver Nils. Dette treet forsyner hele verden 

med krydder og med balsam og olje som utvinnes av røttene. Muskaten, når den er ferdig 

utvokst, er med skall like stor som to knyttnever. Det ytterste laget av skallet minner om det 

som er utenpå valnøtter, skriver Nils, og av den kokes det en slags mos, «men thet betager 

een Menniskia, att hon blifwer så sömpnigh så att hon inthet kan wetha om thet är Dagh eller 

Natt».367 Når det ytterste skallet sprekker – et sikkert tegn på at frukten er moden – kommer 

blomsten først til syne, den er først rød, siden blir den gul. Mellom selve skallet og blomsten 

sitter det en hinne som er like hard som et annet nøtteskall – det er her selve kjerner sitter. 

																																																								
361 Forsell, «Till historien om Nils», 65. Se også Broberg, Homo Sapiens L. for Nils’ påvirkning på Linnés 
klassifisering av menneskearter. 
362 Turner, J. Spice: The History of a Temptation (New York: Alfred A. Knopf, 2005), 5. 
363 Ibid., 37.  
364 Ibid., 42. 
365 Ibid., 46. 
366 Saviin, «Introduksjon», 18; Broberg, Homo Sapiens L.  
367 Kap. 89. 
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Denne kjernen kastes rett i kalkvann med en gang de tas ut av skallet, ellers holder de ikke 

lenge, forteller Nils. Så skriver Nils om dette treets forplantning, som ingen i Sverige har 

visst noe om tidligere: 

 
Thesse Trään hafwa een underligh Natur, så at ett aff them är som Mannkön 
eller Hann, hwilket bär långa Nötter, the ther hafwa ingen Smaak, uthan lijka 
som man beeto uthi ett stycke Talgh; Aff thetta hafwa alle the andra som på 
een Mijl eller meer rundt om wäxa sitt Semen; Och om man will hugga uthi 
thetta Träädet, tå skola alle the andre som ther omkringh ståå, tillijka förgååss 
och förtorckas.368  
 
(Disse trærne har en underlig natur. Ett av dem er like som en hann, på dette 
vokser lange nøtter som ikke har noen smak, å bite i dem er som å bite i et 
stykke talg. Av dette treet vokser alle muskattrær i omtrent en mils omkrets; og 
om man hugger ned dette treet, da skulle alle de andre som står i tilknytning til 
det også forgå eller tørke ut.) 

 
Det interessante med denne beskrivelsen er nettopp hvor detaljert og nøyaktig den er. Dette er 

den mest «naturvitenskapelige» beskrivelsen Nils gir i teksten, og den avslører flere ting ved 

Nils. For det første at han høyst sannsynlig har sett dette treet, og gjort undersøkelser for å 

finne ut hvordan det faktisk vokser, modner og hva det blir brukt til. Beskrivelsen av nøttenes 

modningsprosess er slående lik den som står i Store Norske Leksikon om muskatnøtt-treet.369 

Det stemmer også at muskattreet har «hannblomster» på en plante og «hunnblomster» på en 

annen, de er særbu. Hvorvidt man blir søvnig av dampen fra nedkokingen av mos, eller om 

alle omkringstående trær dør dersom man hugger ned «hanntreet», er jeg mer usikker på.  

For det andre viser denne beskrivelsen at Nils er nøyaktig i framgangsmåten sin, og 

det styrker troverdigheten hans. For det tredje avslører det at Nils var opptatt av å fortelle om 

ting av nytteverdi: Muskat var svært verdifullt og økonomisk innbringende. Krydderet hadde 

lenge vært kjent og ettertraktet i Europa, i middelalderen trodde man blant annet at det kunne 

kurere alt fra enkle forkjølelser til pest – noe som gjorde krydderet mer verdt enn sin egen 

vekt i gull.370 Hvor muskaten kom fra og hvordan den vokste, var et mysterium helt fram til 

1500-tallet, da portugiserne, med Afonso de Albuquerque i spissen, fant Molukkene. Det tok 

ikke lang tid før nederlenderne fulgte etter og etter hvert klarte, gjennom nokså brutale 

																																																								
368 Kap. 89. 
369 «Muskatnøtt-tre» (2009, 14. februar). I Store norske leksikon. Hentet 27.09.18 fra 
https://snl.no/muskatn%C3%B8tt-tre.  
370 Szczepanski, Kallie. «Nutmeg: The Unsavory History of a Tasty Spice» (26.08.18), hentet 28.09.18 fra 
https://www.thoughtco.com/nutmeg-the-unsavory-history-195274.  
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midler, å skaffe seg monopol på muskathandelen.371 De holdt kortene rimelig tett til brystet, 

så det var få som egentlig visste noe særlig om hvordan dette krydderet ble produsert.  

Nils forteller også om kanel, der den beste er å finne på Ceylon: «Then aldrabäste 

Caneel wäxer häär i störste Öfwerflödigheet».372 Den kommer av barken på små trær som 

vokser vilt i skogen. Trærne har blader som på et epletre, men bærer ingen frukter eller 

blomster. Nils gir også en detaljert beskrivelse av hvordan kanelen høstes og prepareres: 

Barken høstes av noen spesielle arbeidere ved at de skjærer seg innover i treet til den innerste 

barken, «Then yterste Barcken är gråå, blifwer affskurin och bortkastatt; Then innerste är 

askefärgadher, blijfwer uthi fyrkantige stycken skuren, och sedan sammanrullader; Enär han 

får litet liggia uthi Solen, blifwer han rödh», og etter tre års tid vokser barken ut igjen.373 

Disse eksemplene er bare to utvalgte av mange som viser at vekstene Nils vier særlig 

oppmerksomhet, er de som er nyttige og kan brukes til noe. Det er interessant at han vier så 

stor oppmerksomhet til krydder. Ofte er det også snakk om «eksotiske» vekster som folk i 

Sverige kan ha hørt om eller til og med smakt, som kanel og muskat, eller som myrra, som 

enhver kristen ville visst hva var. Europeere på 1600-tallet hadde en viss idé om hvor disse 

plantene og krydderne hørte hjemme, det at Nils kan fortelle i detalj om dem, styrker hans 

troverdighet.  

Det er også en hel del planter, trær og frukt som ikke får bli med i skildringen. På 

Ceylon er det for eksempel så stor overflod av planter og frukt at Nils til slutt nøyer seg med 

å konkludere med at «Här finnas allehanda slags åtskillige Fruchter, hwilka oss Europiskom 

äro mycket obekandte»374 – kanskje er det nettopp fordi de færreste europeere kjenner til dem 

at de ikke er så spennende å lese om heller, spesielt hvis de i tillegg ikke kan brukes til noe 

nyttig. Selv om det eksotiske fenger, har det tross alt begrenset interesse. For eksempel er en 

av disse helt ukjente vekstene som Nils forteller om kokospalmen, «thetta Edle Palmträä […] 

som öfwer heela Indien wäxer».375 Selv om det er «mycket obekandt», for å bruke Nils’ ord, 

er det så nyttig at det er verdt å fortelle om. Alt inderne trenger, får de av kokospalmen. 

Kokosnøttene gir både melk og olje; av skallet lager de sleiver, skjeer og drikkekar; av 

																																																								
371 Turner, Spice, 39-41. I skildringen forteller Nils om hvordan hollenderne utnyttet bandanesernes gjestfrihet 
og bygget festninger og tok seg til rette, og at de til sist kom med en stor flåte, drepte alle engelskmenn som var 
på øya og så godt som alle bandaneserne – de lot bare noen få leve, som de så tok til slaver (kap. 89). Nils viser 
med dette til det som senere er blitt kalt Banda-massakeren. Nederlenderne intensiverte krydderhandelen i de 
første tiårene av 1600-tallet, med monopol for øyet, og de var ikke fremmed for å ta brutale virkemidler i bruk. 
Se Lach, Asia in the Making of Europe, Volume III, book one: A Century of Advance, 51.  
372 Kap. 64. 
373 Ibid. 
374 Ibid. 
375 Kap. 91. 
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barken lager de tau, lunter og små bånd; av kronen lager de velsmakende kål; og av selve 

treet tapper de vin, som, ifølge Nils, smaker som mjød om morgenen, mot klokken åtte 

smaker det hvitvin, og på ettermiddagen blir det til eddik som holder seg i lange tider. 

Bladene fra kokospalmen bruker folkene til å dekke sine hus med, og selve trestokken lager 

de farkostene sine av.376 Nils er så opptatt av kokospalmen at han til og med velger å avslutte 

sin reiseskildringmed  den og ordene «[s]ålunda ware nu korteligen sagt för thenne 

gången.»377 Det at Nils velger å avslutte hoveddelen av skildringen sin med en beskrivelse av 

den nyttige kokospalmen, bygger både opp under en moderne tankegang der det nyttige og 

fornuftige er i fokus, men det viser også til et religiøst tankesett: det var nettopp palmegrener 

som ble lagt på veien for Jesu føtter da han red inn til Jerusalem.378 

 

5.7 Hellig banan, Ceylon og det jordiske Paradis 
Det er ett eksotisk og ukjent tre som fanger Nils oppmerksomhet på et annet nivå enn de 

andre plantene og fruktene han skriver om, nemlig banantreet. Nils lar seg ikke fascinere av 

dette treet fordi han ser et uutnyttet økonomisk potensial eller noe slikt, men fordi bananen 

har en nesten religiøs dimensjon ved seg: 

 
[Trädets] Frucht hänger uthi een Knippa under Bladerna så stoor, att een Man 
then knapt lyffta kan, Enär Fruchten mogen är, tå är hon rätt gohl, och är hwart 
Bäär meer än ett halfft Quarter långh och seer uth, rätt som Spenar uppå een 
Koo, medh ett tunt Skaal eller Skin uthan om, hwilket man affdrager medh 
Fingrarna: Sielfwa Fruchten smaker mächta sööt, men är inthet fast eller tätt, 
uthan lijka som man beeto uthi een Deegh: Iagh troor, att i Werlden inthet 
finnes liufligare och wälsmakeligare Frucht än thenna379 
 
(Dette treets frukt henger under bladene i et knippe, som er så stort at en mann 
knapt kan løfte det. Når frukten er moden, er den helt gul, og hvert bær er mer 
enn «ett halfft Quarter» lang og ser ut som spenene på en ku, med et tynt skall 
eller skinn utenpå, som man piller av med fingrene. Selve frukten smaker svært 
søtt, men er ikke fast eller tett, heller er det som om man biter i en deig. Jeg 
tror at det i verden ikke finnes noen lifligere eller mer velsmakende frukt enn 
denne) 

 
Språket i denne beskrivelsen bærer tydelig preg av et forsøk på å beskrive denne, verdens 

mest fantastiske frukt, til noen som aldri har sett eller smakt noe liknende. Det er en nesten 

forbløffet undring Nils skildrer med, en undring som for en samtidig leser kanskje var med på 

																																																								
376 Kap. 91. 
377 Ibid. 
378 Joh. 12:13.  
379 Kap. 63. 
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å styrke troverdigheten i det han forteller videre om bananen.380 Det er første gang svenskene 

ser ordet banan på trykk, få i Sverige – kanskje ingen – hadde vært borti denne frukten før.381 

Nils’ levende beskrivelse gjør det likevel mulig å forestille seg, han bruker kjente bilder for å 

beskrive den: Den ser ut som spenene på en ku, og fruktkjøttet er som en søt deig. Nils 

forteller at de kristne, særlig portugiserne, kaller denne frukten for «figo», altså fiken, og at 

de aldri ville skjære i den med kniv, kun bryte av den. Men dersom du skjærer i den, vil du 

oppdage at selv om den er helt gul, har den en sort kjerne som ser like ut som en mann som 

henger på et kors. Det sies, forteller Nils, at banantreet skulle være det forbudte treet som 

Adam og Eva spiste av i Paradis. Det er flere ting som taler for at det kunne være tilfellet, 

betrakter han: Det sies at da de hadde spist av frukten og oppdaget at de var nakne, dekket de 

seg til med fikenblader – men bladene på banantreet er også «mycket bequemlige ther til», 

med det minste bladet kunne man enkelt dekke hele sin kropp, både foran og bak.382 Nok et 

bevis for at Nils’ reiseskildring, med alle sine rariteter, ble tatt seriøst, er at også denne 

beskrivelsen kan se ut til å gitt inspirasjon til Linné: Han ga bananen det latinske navnet 

Musa paradisiaca. 

Nils er den første som skriver om bananen på svensk, men han er verken den første 

eller eneste som forteller om bananens merkverdige og vidunderlige egenskaper. En 

beskrivelse som likner veldig på den Nils kommer med er å finne i en tekst skrevet av 

fransiskanermunken Giovanni dei Marignolli, som reiste som pavelig legat til Kina på 1340-

tallet.383 Etter at Marignolli kom hjem fra sine reiser, skrev han på oppdrag fra keiseren et 

verk om Böhmens historie, hvor han flettet inn fortellingen om sine opplevelser på Ceylon. 

Chronicon Bohemiae gikk nesten i glemmeboken, men ble gjenoppdaget og publisert av 

Gelasius Dobner i 1768.384 I denne teksten forteller Marignolli om hvordan han ankom et sted 

i Østen som han kaller «SEYLLAN», som lå like ved og minnet sterkt om Paradis.385 Her 

finner også Marignolli bananen: 

 
And this is a thing that I have seen with my own eyes, that slice across where 
you will, you will find on both sides of the cut the figure of a man crucified, as 

																																																								
380 Ref. Greenblatts argument i Marvelous Possesions om at undringen over det ukjente var en måte å ta 
eierskap over opplevelsen, hendelsen eller tingen. Se kapittel 3.7: «Merkverdig, annerledes og forunderlig». 
381 Johannison, T., Nils Matson Kiöpings Resa, 126. 
382 Kap. 63. 
383 Abeydeera, A., «In Searh of the Garden of Eden: Florentine Friar Giovanni dei Marignolli’s Travels in 
Ceylon» i Terra Incognitae 25 (1993): 1-24.  
384 Ibid., 3. 
385 Ibid., 3. 
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if one had graven it with a needle point. And it was one of these leaves that 
Adam and Eve made themselves girdles to cover their nakedness.386 

 
Nils kan ikke ha lest Marignollis tekst, siden den ble publisert først i 1768, og Marignolli har 

selvsagt ikke lest Nils’ reiseskildring (Marignolli reiste tross alt 300 år før Nils). Det at begge 

to, uavhengig av hverandre, forteller om bananen på samme vis og i samme kontekst, viser til 

en større fortelling i kristendommen om Ceylon som det jordiske Paradis. Det lå i øst, det var 

en øy, og det var fruktbart og vakkert.  

Forestillingen om bananen som en hellig frukt ser ikke ut til å hva vært uløselig 

knyttet til Ceylon og det paradisiske. Kunsthistorikeren Cécile Fromont har funnet en 

illustrasjon av bananen med kjerne som et kors blant tekster skrevet av kapusinermunker som 

misjonerte i Afrika på 16- og 1700-tallet.387  

 
 Figur 8: Fruit of Banana, ca. 1663–87. Kilde: Fromont «Collecting and Translating Knowledge Across Cultures». 

Fromont skriver at denne illustrasjonen viser kapusinermunkenes interesse for å finne tegn på 

det guddommelige også i botanikken.388 Korset som kom fram hvis man kuttet bananen i to 

																																																								
386 «Marignolli’s Recollections of Eastern Travels». H. Yule, Cathay and the Way Thither: being a Collection of 
Medieval Notices of China (London: Hakluyt Society, 1866), vol. 2, 72. Sitert i Abeydeera, «In Search of the 
Garden of Eden», 12.  
387 Jeg vil rette en takk til Cécile Fromont, som tok seg tid til å sende meg artikkelen sin med banan-
illustrasjonen og lot meg bruke hennes upubliserte materiale i min oppgave! 
Fromont, Cécile «Collecting and Translating Knowledge Across Cultures: Capuchin Missionary Images of 
Early modern Central Africa» i Collecting Across Cultures: Material Exchanges in the Early Modern Atlantic 
World, red. Daniela Bleichmar og Peter C. Mancall (Philadelphia: Univeristy of Pennsylvanie Press, 2011), 134-
154.  
388 Fromont, «Collecting and Translating Knowledge Across Cultures», 141. 
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med en kniv, var helt tydelig for munkene.389 I Mandeville’s Travels er bananen med sine 

finurlige egenskaper nevnt, men antageligvis bygger hans beskrivelse på tekster skrevet av 

fransiskaner- og dominikanermunker.390 Også i en reiseskildring fra midtøsten, skrevet av 

kapusinermunken Pacifique de Provins og utgitt i 1631, er det en illustrasjon av bananen med 

korset i.391 

Nils reiste ikke så langt inn i Afrika som disse kapusinermunkene gjorde og spiste 

aldri banan den tiden han var i Afrika. Dessuten er det nok ikke tilfeldig at det er nettopp på 

Ceylon både Nils og Marignolli finner bananen. I deres tekster inngår bananen i en større 

fortelling om Ceylon. Av alle de paradis-liknende stedene Nils skriver om, skiller Ceylon seg 

ut som spesielt paradisisk: «Thenna Öön Ceylon är een aff the fruchtbareste Landh som uppå 

Jordenne bekante ära; Och kallas therföre thet Jordiska Paradijset».392 Her er jorden alltid 

grønn, og hele året gjennom kan man høste «the sköneste Pomeranzer, Citroner, Lemoner, 

Granatäplen, etc.»393 Øya lukter så deilig at man kan kjenne det 7-8 mil ut i sjøen, og bare 

luften på sjøen like ved denne øya kan gjøre syke friske.394 Det var nettopp slik man så for 

seg Paradis, et sted der det alltid var vår, hvor all verdens frukter, planter og dyr fantes i 

begynnelsen, og det duftet fantastisk.  

I sin artikkel om Marignollis reise til Sri Lanka viser historikeren Ananda Abeydeera 

hvordan Sri Lanka har vært knyttet opp mot Paradis i lange tider og i flere av 

verdensreligionene, ikke bare i kristendommen.395 I både islamsk og kristen tradisjon ble Sri 

Lanka sett på som stedet dit Gud brakte Adam etter syndefallet.396 Marignolli, som kjente de 

hellige skriftene svært godt, bekrefter at dette var en etablert tanke i middelalderen når han 

skriver at Adam ble fraktet ut av Eden og plassert «beyond the lake on the Mountain 

Seyllan».397 Den kjente arabiske geografen og historikeren Al-Masudi (ca. 896–956) forteller 

at Adam tok med seg frø fra Eden for å plante i verden utenfor, blant annet fra banan- og 

kokospalmen – planter som både Nils og Marignolli forteller at vokser nettopp på Ceylon; og 

på et tyrkisk verdenskart fra 1000-tallet står det skrevet ved det høyeste fjellet på Sri Lanka 

																																																								
389 Ibid., 143. 
390 Fromont, C., «Images on a Mission: Envisioning Nature, Culture, and Devotion in Early Modern Kongo and 
Angola». Upublisert bokmanuskript, 2018. 
391 Relation du voyage de Perse / , faict par le R. P. Pacifique de Provins (Paris: Chez Nicolas & Jean de la 
Coste, 1631), 117. Vist til i Fromont, «Images on a Mission: Envisioning Nature, Culture, and Devotion in Early 
Modern Kongo and Angola», upublisert bokmanuskript, 2018.  
392 Kap. 62. 
393 Ibid. 
394 Ibid. 
395 Abeydeera, «In Searh of the Garden of Eden». 
396 Ibid., 15. 
397 «Marignolli’s Recollections of Eastern Travels», sitert i Abeydeera, «In Searh of the Garden of Eden», 7. 
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«Adam steg ned her. Fred være med ham.».398 Marignolli forteller begeistret om fjellet og om 

det han mener er Adams fotavtrykk i fjellsiden, og han beskriver det som skal være huset 

Adam bygget.399 Alt han forteller om øya, er knyttet opp mot det bibelske. Marignolli står 

som en representant for en middelaldersk verdensanskuelse, men de ideene og tankene han 

representerer, er fortsatt mulig å spore i Nils’ beskrivelser av Ceylon.  

Nils forteller også om det høye fjellet midt på Ceylon, som i dag fortsatt heter Adam’s 

Peak: «Thet är och ett berghachtigt Landh, i synnerheet ståår mitt uthi Landet ett mächta högt 

Bergh, hwilket the Christne kalla Piko aff Adam, och förebära, at Adam skall liggia ther 

begrafwen».400 Der Marignolli er sikker på at han har funnet bevis for Adams eksistens på 

jorden, stiller Nils seg tilsynelatende nøytral til dette. Det virker ikke som om han anser seg 

selv for å være en av disse kristne som mener at dette er Adams gravsted. Videre forteller han 

at de hedenske innvånerne kommer til dette fjellet, som de kaller «Piko Oden», en gang i året 

for å dyrke sin avgud som de kaller «Jacka». Det er djevelen de tilber, sier Nils: 

 
Ty om man säger till een Cingelicus Vade pro Deos, (thet är,) Gudh ware 
medh tigh, står han och grinar, och seer ondt uth; Men säyer man Pallia 
Jackan, (thet är,) Gack Diefwulen i wåldh, Legger han sine Händer för thens 
andras Fötter, såsom tackandes honom för godh Önskan.401 
 
(Dersom man sier til en singaleser Vade pro Deos, (det er) Gud være med deg, 
så står han og gråter og ser dårlig ut; Men sier man Pallia Jackan, (det er) gå 
djevelen i vold, så legger han sine hender for den andres føtter, som om han 
takker ham for gode ønsker.) 

 
Marco Polo, som reiste i Asia mellom 1271 og 1295, var også innom Ceylon.402 Han forteller 

at muslimene mener Adams grav ligger på toppen av det høye fjellet midt på øya, men at 

hedningene (her: buddhister)  kaller det Sakyamuni Burkhans monument, etter den første 

mannen det ble laget et idol for.403 Adam’s Peak, også kalt Sri Pada, er fortsatt regnet som et 

hellig sted for buddhister i dag.404 Marco Polo tar særlig avstand fra muslimene som mener at 

																																																								
398 Al-Masudi, sitert i Abeydeera, «In Searh of the Garden of Eden», 15. Henvisningen til kartet og innskriften 
på det, tegnet av Al-Kashgari, er også fra s.15 i Abeydeeras artikkel (min oversettelse). 
399 «Marignolli’s Recollections of Eastern Travels», sitert i Abeydeera, «In Searh of the Garden of Eden», 7, 9. 
400 Kap. 64. 
401 Ibid. 
402 Marco Polo reiste fra Europa til Asia i 1271 og kom hjem igjen i 1295. Nøyaktig hvor han var til hvilken tid, 
er ikke like lett å si med sikkerhet. Polo, Marco, The Travels. Overs. Ronald Latham (England: Penguin Books, 
1958).  
403 Polo, The Travels, 281. I en fotnote på denne siden gjøres leseren oppmerksom på at det mongolske Burkhan 
tilsvarer sanskrit Buddha. 
404 Sri Pada eller Adam’s Peak regnes altså fortsatt i dag som et hellig i fire religioner, nemlig buddhisme, 
hinduisme, islam og kristendom. Buddhistene mener «fotavtrykket» på toppen av fjellet er etter Buddha. Noen 
kristne mener det er Adams fotavtrykk; andre mener det er etter profeten Thomas (som Nils også skriver om i 
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Adam en gang skulle ha vært her, «since our Scripture of Holy Church declares that he is in 

another part of the world.»405 Marignolli mener, som muslimene, at Adam en gang vandret på 

denne øya. Nils, derimot, vedkjenner seg ikke å tro på noe av dette, men ser heller ut til å 

mene at dette fjellet hører vantro og djevelen til. Hvordan kan det ha seg, når han forteller om 

Ceylon som frodig og vakkert og til og med kaller det for det jordiske paradis? 

 

5.8 Et svikefullt Paradis 
Nils’ første beskrivelse av Ceylon virker å bekrefte troen på her finnes spor av Edens hage. 

Det viser seg derimot raskt at øya ikke er så paradisisk som først forespeilet. Nils skriver at 

går man i land på øya og tilbringer litt tid der, blir man syk. Den luften som på avstand er så 

helende, er usunn og giftig når man kommer i land, gir en «Landzsiuka» som det ikke finnes 

noen medisin mot.406 Det eneste som hjelper er å komme seg vekk og til et sted med annen 

luft. Da vil en straks merke forandring – enten til døden eller livet. Det er også sånn, forteller 

Nils, at hvis en mann legger på seg og blir tjukk mens han er her, da vil han aldri føle seg 

mett igjen, ei heller ha noen avføring – uten at det skaper noe annet ubehag enn litt hodepine 

– men han blir så kortpustet at han ikke engang kan gå tre steg før han må hvile seg.407 Selv 

så fruktbart og skjønt dette «Jordiske Paradijset» er, skriver Nils, så er det fylt opp med alle 

slags «grymma och förgifftige Diur».408 Av disse er kanskje de ville elefantene de verste, 

men på øya finnes også krokodiller, som ifølge Nils har to par øyne og fire rader med tenner i 

kjeften og kan sluke både hest og rytter i ett jafs; aper og bavianer som er til stor plage for 

menneskene; blodigler i så store mengder «att thet inthet står till att uthtala eller skrifwa»; 

kobraer, som Nils mener må være basilisker; giftige skorpioner og tusenben; i det hele tatt er 

det lite som viser seg å være likt paradis når det kommer til stykket.409 

 Dette kan forklares med tanken om en fysisk og en metafysisk geografi. Edens hage 

hører ikke denne verden til, den høre til i en metafysisk, religiøs dimensjon og kan dermed 

ikke finnes i den fysiske verden. Et faktisk Paradis på jord blir en umulighet fordi det hører 

en annen dimensjon, den religiøse, til. Den kristne tradisjonen er viktig for å forstå det Nils 

																																																																																																																																																																												
forbindelse med folket med et tykt bein, ref. kapitlet om etnografi). Hinduene mener fotavtrykket er etter guden 
Shiva. Noen muslimer på Sri Lanka mener det er etter Adam, som regnes som en profet i islam. UNESCO 
World Heritage Convention, «Seruwila to Sri Pada (Sacred Foot Print Shrine), Ancient pilgrim route along the 
Mahaweli river in Sri Lanka», besøkt 15.10.18: http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5531/  
405 Polo, The Travels, 284. 
406 Kap. 62. 
407 Ibid. 
408 Kap. 65. 
409 Se kapittel 4.2 og 4.6 for mer om henholdsvis ville elefanter og basilisker. 
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skriver om Ceylon. Om noe blir denne øya, slik Nils beskriver den, et speilbilde av 

syndefallet og djevelens tilstedeværelse i verden. Her er den forbudte frukt (bananen) og 

slangen (basilisken), og det er ikke mulig å bli værende her (da blir du dødssyk). Bananen 

kan i seg selv leses som et symbol både på syndefallet og på frelsen som skal komme: I den 

forbudte frukten som Eva og Adam spiste av finner Nils et symbol på Jesus, som ofret seg for 

menneskenes synder. Slangen symboliserer, som kjent, djevelen, og de er det mange av på 

Ceylon, kan Nils fortelle. Det er også her orangutangene holder til, de er på mange måter 

menneskelige ikke-mennesker og har med det noe ondt og djevelsk ved seg.410 Også 

menneskene som bor her er knyttet til djevelen. For det første dyrker de djevelen åpenlyst, for 

det andre lever de syndefulle og umoralske liv. Nils forteller at når brødre på Ceylon besøker 

hverandre, skal den besøkende broren ligge hos den andres kone så lenge han er der; de står 

også fritt til å ta så mange koner de vil.411 Soldater («Krigsmän») kan banke på hvor de vil og 

da må mannen i huset gå ut og soldaten står fritt til å «spela medh hans Hustrur och Döttrar 

som han sielfwer will och bäst behagar».412  

En av de viktigste og mest leste teologene på begynnelsen av 1600-tallet var Johan 

Arndt (1555–1621). 413  Hans Den sanne kristendom, utgitt 1605-1610, har blitt et av 

andaktslitteraturens mest innflytelsesrike verker.414 I bind fem av verket står blant annet 

dette: 

Den onde fiende, Satan […] har tatt fatt i menneskets hjerte og sjel med løgn, 
list og bedrag og revet Guds ord, troen, kjærligheten og lydigheten til Gud ut 
av hjertet. Sjel og samvittighet er forgiftet av synden, og den hele 
menneskenatur er så fordervet at den er død for Gud og alt som hører Gud 
til.415 

 
I lys av dette kunne hedningenes djeveldyrkelse og umoral sees som en bekreftelse på 

djevelens tilstedeværelse på øya – og i verden. Kanskje er det derfor en kristen mann (som 

Nils) blir så forferdelig syk av å være her, mens de som bor permanent på øya – og dyrker 

djevelen – ikke blir påvirket av den «giftige» luften. Ceylon blir et bilde på syndefallet og på 

verdens svikefullhet. Den frodige øya som på avstand virker så vakker og helbredende, viser 

seg å være det motsatte – slik får øya på et vis både ytre og indre kvaliteter, der det vakre ytre 

skjuler det indre svikefulle. Slik er det også med mennesket, ifølge Arndt: «Den hele 

																																																								
410 Se kapittel 4.1: «Orangutangen». 
411 Kap. 72. 
412 Ibid. 
413 «Johann Arndt» (2012, 12. september). I Store norske leksikon. Hentet 16.10.18 fra 
https://snl.no/Johann_Arndt.  
414 Ibid. 
415 Arndt, Johann. Den sanne kristendom. Bind V (Oslo: Lutherstiftelsens forlag, 1931), 190. 
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menneskenatur er forgiftet og fordervet. Det skjulte onde må i lyset. Ellers blir det ingen sann 

omvendelse.»416 På Ceylon er det kanskje ikke mulig å oppnå sann omvendelse nettopp fordi 

det onde, som har et så gjennomgripende tak i Ceylon, er skjult bak et forførerisk ytre.  

Ifølge Arndts tekst er det bare mulig å oppnå sann omvendelse gjennom Skriften, 

«[h]ele Skriften er et troens ord.»417 Skriften er veien til frelse, og skriften betyr alt. Det er 

gjennom den hellige teksten at man møter Jesus og frelse, og den som er frelst kjenner en 

indre virkning av Guds ord: «Gå hen og si at Skriften ikke opfylles! Hvis det ikke skjer i dig, 

så er hele Kristi liv, død og opstandelse og himmelfart forgjeves for dig.»418 Det er den indre 

virkningen, allment, som er poenget. Det kan se ut til at det er nettopp dette som skjer med 

Nils når han blir så syk av luften på Ceylon. Skriften virker som bare det i Nils, det er derfor 

han blir så syk at han nesten dør men klarer å komme seg gjennom Ceylons «landsjuke»; det 

er fordi han har lest og har tiltro til Skriften, fordi han er en sann kristen.419  

 

5.9 Paradis: Sankt Helena og Mauritius420 
Det Nils skriver om Sankt Helena og Mauritius minner mye mer om Paradis på jord enn det 

såkalte jordiske paradis Ceylon. Der det på Ceylon kryr av livsfarlige insekter og dyr og til og 

med luften gjør deg syk, er det ingen giftig luft eller skadelige dyr å snakke om på Sankt 

Helena eller Mauritius. På Sankt Helena er det så sunt og frodig at hvis syke går i land der, 

blir de helt friske igjen – det er jo nettopp det motsatte av hva som skjer på Ceylon. Legger 

du deg ned på marken på Ceylon, kommer det igler og suger alt blodet av deg (med mindre 

du har en kameleon som passer på), men er du syk og legger deg ned på bakken på Sankt 

Helena, blir du frisk.421 Nils forteller at da de kom til Sankt Helena lå det mange om bord på 

skipet som var nære døden, men da de hadde ligget litt i gresset på denne øya, ble helt friske 

igjen.422 Dette underbygger Nils med en historie om et spansk skip som forliste like utenfor 

øya noen år tidligere: Mannskapet klarte å redde seg opp på øya, hvor de måtte bli et år før de 

ble reddet. I dagboken deres kan man lese at ingen av deres folk, vel 800 mann, hadde hatt 

det minste hodepine eller andre smerter i løpet av dette året, og ingen hadde vært nær eller 

avgått med døden. Jorden er så fruktbar og skjønn at alt man sår her, straks vokser opp – man 

																																																								
416 Arndt, Den sanne kristendom, 192. 
417 Ibid. 
418 Ibid., 193. 
419 Se kapittel 6.1: «Et nært møte med døden og «de andre» for historien om hvordan Nils kommer seg gjennom 
sykdommen. 
420 Kap. 4 og kap. 8 i Nils’ tekst. 
421 Om iglene på Ceylon: kap. 67; om Sankt Helena: kap.4. 
422 Kap. 4 
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må bare stenge av for bukker og svin som går der, også i overflod. Det finnes ingen skadelig 

eller giftige dyr, ikke engang mygg eller fluer. Fra fjellene renner det reneste vann som noe 

menneske «någon-sin i Werlden kan bekomma», og det er en overflod av fisk av alle slag 

som lar seg fange uten agn. En overflod så stor «at thet inthet står till att beskrifua».423  

Det eneste som forsurer livet på Sankt Helena, er nederlenderne. Før Sankt Helena ble 

bosatt (i 1659) fungerte øya som en mellomstasjon for skip som reiste mellom Asia og 

Europa.424 Det var portugiserne og engelskmennene som fant øya, forteller Nils, og det er 

også de som har innført frukttrær og andre vekster, og satt bukker og svin på øya, slik at 

andre som kom dit kunne finne nye forsyninger til skipene sine. Ingen kommer dit og tar noe 

uten å sørge for å plante noe igjen, slik at det alltid er forsyninger å finne. Nederlenderne har 

derimot ingen respekt for dette. De river ned gjerder slik at avlingene blir ødelagte av 

svinene, de tar med seg mer enn de har behov for og planter ikke noe nytt. Et nederlandsk 

skip som hadde vært der tidligere hadde sluppet løs en tispe som gikk med valper, så da Nils 

var der løp det ville hunder rundt og skremte de ellers så tamme husdyrene på øya. De eneste 

som forstyrrer det harmoniske og vakre livet på Sankt Helena, er altså nederlenderne. Dette 

er et kroneksempel på de anti-hollandske tendensene som er så tydelige i 1667-utgaven, men 

som er fjernet i 1674-utgaven.425  

Mauritius er enda et slikt paradisliknende sted. Som Nils skriver er øya i grunn helt lik 

Sankt Helena, med unntak av at fjellene ikke er like høye. Som Sankt Helena er Mauritius 

«ett mächta sundt och fruchtbart Land», hvor det foruten alle slags frukter finnes den 

skjønneste ibenholt som er mulig å finne i hele verden.426 Også her holder folk seg helt friske 

(med mindre de hugger seg i foten eller faller ned noe sted), de som bor her forteller at de har 

vært helt friske siden de kom til øya. Også her er det fritt for farlige dyr: «Här finnas ingen 

skadeligh Diur eller Ohyra, ja icke een Mygga eller Fluga, ey heller Myror» og det finnes fisk 

i overflod.427  

Både Mauritius og Sankt Helena var viktige øyer for skipsfarten mellom Europa og 

Sørøst-Asia. Kanskje er det derfor Nils skriver om disse i så positive ordelag. Øyene var på 

mange måter trygge havner hvor slitne, langveisfarende sjømenn kunne få litt sårt trengt 

hvile, friskt vann og fersk frukt. Ikke var disse to øyene bosatt av usiviliserte barbarer heller. 

Araberne visste om Mauritius før europeerne kom dit, øya er å finne på arabiske kart fra 
																																																								
423 Kap. 4. 
424 Thuesen, Nils Petter. (2017, 14. februar). «Sankt Helena», i Store norske leksikon. Hentet 13. 09.18 fra 
https://snl.no/Sankt_Helena.  
425 Forsell, «Till historien om Nils», 60.  
426 Kap. 8. 
427 Ibid.  
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rundt 1500, under navnet Dina Arobi, men tilsynelatende var og forble både Mauritius og 

Sankt Helena ubebodde fram til europeerne forsøkte å bosette seg der. Sankt Helena ble 

bosatt i 1659 av engelskmennene, og Mauritius ble forsøkt bosatt av nederlenderne i 1638 – 

en bosetning som for øvrig bare holdt i rundt 20 år.428 Nils viser at han kjenner til øyas 

historie ved å forklare at Mauritius tidligere ble kalt «Serne» (Cirne), som var navnet 

portugiserne ga øya da de «oppdaget» den på starten av 1500-tallet; tidligere hadde den vært 

ubebodd, men nå for noen år siden var den blitt bosatt av hollendere.429 Kanskje har Nils hatt 

tilgang til eldre kart, eller så ha han lest eller lært om dette på annet vis. Dette viser uansett at 

Nils var opptatt av å plassere stedene han reiste til, både i henhold til navigasjon og ofte også 

historie.  

Til tross for de paradis-liknende beskrivelsene nevner aldri Nils paradis i 

sammenheng med disse stedene, slik han gjør med Ceylon. Det kan tenkes at dette er fordi 

verken Sankt Helena eller Mauritius var knyttet til en tanke om et faktisk jordisk paradis fra 

før, slik Ceylon var. Nettopp derfor kan de være så paradisiske. Det kan se ut til at det 

paradisiske er viktig fordi det er knyttet til bedraget og illusjonene. Tilstedeværelsen av det 

paradisiske på Ceylon gjør at vi blir oppmerksomme på alt det fordervede og ikke-

paradisiske. Mangelen på det samme i beskrivelsene av Sankt Helena og Mauritius styrker 

dette. Det eneste mulige paradis, er det som er knyttet til et fysisk episteme. Det paradis som 

hører det metafysiske/religiøse epistemet til, blir en umulighet. Paradiset, i bibelsk forstand, 

hører når alt kommer til alt paradiset til.  

 

5.10 Geografi og sivilisasjon  
Det kan se ut til at det fysiske/sekulære geografiske epistemet også er knyttet til en grad av 

menneskelig kontroll. På Sinai kommer dette til syne gjennom det faktum at de bibelske 

hendelsene Nils skriver om, som hører til det metafysiske, foregår i et landskap som ikke er 

endret av menneskelig inngripen. Det landskapet Nils reiser i, er derimot det: Det er bygget 

klostre, plantet hager, anlagt brønner og hugget trapper. Nils forteller for eksempel at fjellet 

«hafwer tillförende warit mächta swårt att uppåkomma», men at de kristne nå har «låtit hugga 

uthi hårda Klipporna 142. stoora och breda Trappor, […] så att ther nu både Cameler och 

åssnor kunna ther up och afkomma.»430  

																																																								
428 Thuesen, «Sankt Helena»; «History» på Mauritius Government portal, hentet 13.09.18 fra 
http://www.govmu.org/English/ExploreMauritius/Pages/History.aspx#dutch.  
429 Kap. 8. 
430 Kap. 23.  
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Det menneskelige aspektet kommer også tydelig til syne i sammenligningen av 

Ceylon og Sankt Helena og Mauritius. På Ceylon er naturen fruktbar og vakker men samtidig 

svikefull og ukontrollerbar. På Sankt Helena og Mauritius er det motsatt. Alle de nyttige 

plantene og trærne som er her, til og med dyrene, er satt her av menneskene – det var, ifølge 

Nils, engelskmennene som plantet trær og kom med husdyr til Sankt Helena.431 Alt man sår 

på Sankt Helena vokser opp med en gang, det eneste man må passe på, er å stenge av for de 

mange ville svinene og geitene.432 Det står i kontrast til hvordan åkrene og engene på Ceylon 

blir plyndret av bander av bavianer: «Apinior och Babianer […] ther giöra på Fruchtsengerna 

mächta stoor Skada, ty Inwånerna hinna inthet meer såå och plantera än thesse stiäla bort».433 

Naturen på Ceylon er ukontrollerbar og svikefull, skummel og djevelsk, og den lar seg bare 

til dels kontrollere.  

Det ville og det kontrollerte er i en evig kamp. Temmingen av ville elefanter står som 

et godt eksempel på dette.434 De ville elefantene er de største og farligste av alle dyr, samtidig 

som de kan temmes og være til nytte for menneskene. De hører med det til både i det 

naturlige og usiviliserte, samtidig som de kan temmes og tilhøre en sivilisert verden.435 Det er 

av betydning at det ikke egentlig er menneskene som temmer elefantene, men at de så å si 

temmer hverandre. Kampen mellom elefantene blir betegnende for den kampen som foregår i 

naturen på Ceylon. Sankt Helena er derimot verken herjet av djevelen, hedninger, 

menneskeaper eller svikefull natur, men når sitt fulle potensiale først når (det siviliserte) 

mennesket kommer dit. Sankt Helena og Mauritius er beplantet av mennesker, og de 

ødeleggelsene som skjer, gjøres av mennesker (nederlenderne). Naturen er under full 

menneskelig kontroll. Det kan se ut til at det bare er det siviliserte mennesket som kan skape 

et «paradis». 

 
 
 
 
 

																																																								
431 Kap. 4. 
432 Kap. 4: «Alt huadh man ther såår, wäxer strax: Allenast man måste wäl stänga ther om för wilda Suijn och 
Bockar som ther uthi öfuerflödigh äro.» 
433 Kap. 66.  
434 For beskrivelse av elefanttemmingen, se kapittel 4.2: «Elefanten». 
435 For diskusjonen av sammenhengen mellom det natrulige og det usiviliserte og siviliserte, se kapittel 3.2: 
«Sivilisert eller usivilisert?»  
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6 En erfart og forunderlig verden 
Jeg vil innlede avslutningen av denne oppgaven om Nils og hans verdenssyn med historien 

om en opplevelse Nils hadde på Coromandelkysten i India.436 Han ble fraktet til India fra 

Ceylon for å bli frisk fra landsjuken han pådro seg der.437 Da han kom til India ble han først 

bedre, men så overvar han en tradisjonell begravelse som gjorde at han fikk et kraftig 

tilbakefall som neste tok livet av ham. Historien han forteller om hvordan han ble etterlatt hos 

hedningene og ble frisk der, og den påfølgende reisen tilbake til «sivilisasjonen», gir en fin 

inngangsport til å samle trådene om Nils og hvordan han presenterer verden for sine lesere.  

 

6.1 Et nært møte med døden og «de andre» 
På Coromandelkysten i India opplevde Nils to ting som gjorde sterkt inntrykk på ham. Han 

overvar begravelsen av en indisk konge og han tilbragte flere uker syk og alene blant 

hedninger. Da Nils ble rammet av en «Landzsiuka» på Ceylon, var han heldig og ble tatt med 

til et slott på et sted kalt Palikatte på Coromandelkysten. Der hviler han og blir noenlunde 

frisk igjen. Mens han var der, døde «then gambla Neiko», konge over et område i det sørlige 

India.438 Nils ble med de han bodde hos – verten var en slags embetsmann for den avdøde 

kongen, en innsatt «Landzhöfding» – i begravelsen lengre nord på kysten, til et sted han 

kaller Narsingapatan.439 Dette ritualet må ha gjort sterkt inntrykk på Nils, for han gir en lang 

og detaljert beskrivelse av det hele.440 Kremasjonsritualet Nils beskriver, er intenst og 

voldsomt, og stod nok som en kraftig kontrast til den sobre, kristne formen for begravelse han 

var vant med. Det er ingen i reisefølget som ikke påvirkes. 

Røyken, dampen og skrikene fra kremasjonen gjorde at hele reisefølget følte seg ille 

til mote, men Nils, som allerede var svekket av landsjuken ble svært syk. Resten av 

reisefølget fra slottet trodde alt håp var ute for Nils: «ingen förwäntade något Lijff här i 

Werlden aff migh: Ty såsom Landzhöfdingen sågh att all Förhopningh till Lijfwet war borto, 

förleet han migh ther qwar, och uthi sitt Affreesande befalte migh medh gråtande Tårar uthi 

Gudz Händer».441 Slik ble altså Nils forlatt, nær døden, blant hedninger der «ingen förstodh 

																																																								
436 Kap. 77.  
437 Se kapitlel 5.8: «Et svikefullt paradis». 
438 Kap. 77.  
439 Ibid. Mannen som Nils bodde hos i slottet i Palikatte. Han var, ifølge Nils, innsatt av kongen til å styre en del 
av landet. «Tå war uppå Slottet Palikatte enn Regent benembd Lorentz Putt, födder uthi Stifft Bremen, uthi 
hwilkens Hoff iagh migh mäst förhölt». 
440 Ibid. Se vedlegg 4. 
441 Ibid. 
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migh, ey heller iagh them». 442  Først overvar Nils denne, i hans øyne, hedenske og 

voldsomme seremonien, og så ble han etterlatt hos de samme hedningene, dødssyk. Det må 

ha sett ganske håpløst ut for ham.  

Dette gikk heldigvis bra. Nils ble tatt godt vare på av den nye Kong Neiko, fikk pleie 

og ble etter en stund frisk igjen. Han fikk alt han ba om, og det i overflod. Kong Neiko 

skaffet også tak i en portugisisk gutt som ble Nils’ tolk mens han var der. Nils tilbragte rundt 

tre uker hos dette folket, men selv om han hadde en tolk, gikk ikke Nils inn for å lære folkene 

å kjenne. Det er interessant at han ikke gir noen detaljert beskrivelse av dem og deres levesett 

når han hadde så god mulighet til å bli kjent med dem. Kanskje er det fordi han ikke var frisk 

nok til å legge en innsats i det, men jeg tror dette dreier seg om noe annet. Denne historien 

handler ikke om befolkningen på Coromandel, den handler om kristen tro og troverdighet. 

Nils skriver at han gikk blant disse hedningene «som et Fåår ibland Ulffwerna», men det er 

ingen annen grunn til at han skal føle seg så utsatt enn at han er den eneste kristne blant ikke-

kristne.443  

Gjennom hele skildringen er det Nils som opplever, erfarer og beskriver. Det er, 

naturlig nok, gjennom hans øyne vi ser verden. Når Nils skriver om folk – særlig om 

hedninger og barbarer – er det med en viss avstand. Han ser dem og beskriver dem, men 

sjelden kommer en menneskelighet gjennom. Folk beskrives ofte på samme måte som dyr og 

natur. Det vi får vite om menneskene i Narsingapatan skiller seg ut. I stedet for å beskrive 

hvordan de ser ut, hva de spiser og hvordan de bor, skildres bare deres møte med Nils. De 

gjøres nettopp menneskelige fordi det er deres opplevelse av møte med denne hvite mannen 

som er i fokus: 

 
Tå iagh nu uppå tridie Wekan ther legatt hadhe, och undertijden gick allena 
uthi Staden, i synnerheet i Neikos Hoff, ibland thesse Hedningar (som ett Fåår 
ibland Ulffwerna,) besöchte migh esomofftast många Quinnospersohner, 
förundrandes sigh, ehuru thet kunde wara mögeligit att een Menniska kunde 
aff Naturen wara så hwijter […]: The spottade uthi Händerna, och ströko migh 
om Lijfwet, förmenandes thet iagh skulle hafwa färgat migh.444 
 
(Da jeg på tredje uken hadde ligget der, og iblant gikk alene i byen, særlig i 
Neikos hoff, blant disse hedningene (som et lam blant ulvene), ble jeg ofte 
besøkt av mange kvinner, som undret seg over hvordan det kunne være mulig 
for et menneske å være så hvit […]: De så i hendene mine og strøk meg over 
livet, og mente jeg hadde farget meg.) 
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Her er det Nils som er objektet for fascinasjon, ikke motsatt. Nysgjerrigheten og undringen 

går begge veier. Plutselig er det Nils som er sentrum for undersøkelsene og undringene. 

Plutselig er det han som er kuriositeten. På en måte er det ikke Nils og hans lesere som eier 

denne opplevelsen, men hedningene.  

Hedningene framstilles på den ene siden som naive – de virker uvitende om verden 

utenfor og er ikke kjent med at det finnes mennesker med ulike hudfarger. På den annen side 

gjør denne naiviteten dem også ufarlige og uskyldige, til forskjell fra mange av de andre 

hedningene Nils skriver om. Selv om det kan argumenteres for at det er hedningene som eier 

denne erfaringen, er det fortsatt Nils det skjer noe med. Han er nær døden og overlatt «uthi 

Gudz Händer». Han er etter alt å dømme fortapt, men blir som ved et mirakel frisk igjen – 

selv om han er forlatt blant usiviliserte hedninger. Han har overlevd ved Guds hjelp. 

Fremstillingen av hedningene som naive og uskyldsrene får annen, viktigere betydning i 

denne sammenhengen. De blir «nødvendige statister» i en gjenoppstandelsesliknende 

opplevelse. 

Assosiasjonene til kristendommen, og særlig til Jesus, blir stadig tydeligere gjennom 

denne historien. Nils ble frisk etter noen uker og ønsket å reise tilbake til Palikatte. Før Nils 

reiste, ordnet Kong Neiko et stort avskjedsmåltid for ham. Nils forteller at det ble satt fram 

store fat med ris, fisk og frukt, 

 
Doch först begärade iagh Wattn att twätta mina Händer, och sedan stälte iagh 
migh uprächt för Maaten, och läste högt, så att alle hörde Fader wår, […], Enär 
iagh ätitt hade, begärade iagh åter Wattn till att twätta migh medh, och åter 
läste Fader wår. Effter Tolkens berättelse, hafwa thesse Hedniske Herrar 
högeligen sigh förundrat, thet iagh uthi mine Böner hölt Händerna samman, 
och stadigt sågh uthi Högden, och ther till twättade migh, effter iagh war hwijt 
och reen tillförende.445  
 
(Men først ba jeg om vann til å vaske mine hender, og så stilte jeg meg opp 
foran maten og leste høyt, slik at alle hørte Fader vår. […] Når jeg hadde 
spist, ba jeg igjen om vann til å vaske meg med, og igjen leste Fader vår. Etter 
hva tolken fortalte [meg], hadde disse hedenske herrene undret seg høyt over 
at jeg holdt hendene sammen og så mot himmelen mens jeg ba, og at jeg i 
tillegg vasket meg, siden jeg var hvit og ren fra før.)  
 

Hedningenes naivitet og uskyldighet munner ut i noe som minner om beundring for Nils, og 

selv kongen behandler Nils som en likeverdig, som en konge. Denne beundringen bygger opp 

under Nils’ fremstilling av seg selv som en god kristen, verdig og troverdig. Også her er det 

hedningene som erfarer, de undrer seg både over hvordan Nils ber og over hans hvite og rene 
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kropp. Nils opptrer nesten som en misjonær her. Likevel er det ikke misjoneringen som er 

fokuset. Nils kunne kommentert at hedningene ble beveget av Fader vår, at Guds ord på en 

eller annen måte nådde inn til dem, men det gjør han ikke. Undringen hos hedningene vekkes 

av personen Nils, ikke det kristne budskapet. Igjen, selv om det tilsynelatende er hedningene 

som erfarer, handler erfaringen egentlig om Nils.  

Etter måltidet ble Nils kledd i «een hwijt Hednisk Morisk Klädning» og sa så farvel til 

hedningene «effter Christeligit Wijss».446 Med ham tilbake til Palikatte var et følge på tolv 

menn, «fyra Trumpetare, och åtta Upwachtare», og Nils selv red på en ku, som var utsmykket 

med et vakkert teppe og bjeller og klingende messingplater. Han ble tatt imot som «en lijten 

Furste» i alle landsbyene de reiste gjennom. Da de kom til Palikatte, blåste Nils’ følgesmenn 

i trompetene sine, soldatene som holdt vakt ved Palikattes murer skøyt salutt og Nils, på den 

utsmykkede kua, ble fulgt til landsherrens dør.447  

Nils sparer ikke på virkemidlene i denne fortellingen. Historien gir klare assosiasjoner 

til Jesus og hans tolv disipler, og til fortellingen om da Jesus kom ridende på et esel inn til 

Jerusalem. Nils maler et bilde av seg selv som en jesusliknende skikkelse, som har trosset alle 

odds og kommet tilbake til livet, til sivilisasjonen. Denne fortellingen, fra starten av 

begravelsesritualet til Nils vender tilbake til Palikatte, kan sees som en miniversjon av hele 

reisen. Begravelsesritualet blir de voldsomme påkjenningene, inntrykkene og 

merkverdighetene Nils har vært utsatt for på reisen. Sykdommen som neste tar livet av ham, 

er bare den verste av alle de gangene han har vært syk under reisen. Oppholdet hos 

hedningene forteller hvor langt unna hjemmets trygghet han har vært, hvor fjernt fra 

sivilisasjon han har vært. Tilbakekomsten til Palikatte blir en tilbakekomst til sivilisasjonen, 

hvor han også tas imot som en konge, som om han endelig kommer tilbake dit han hører 

hjemme – slik han også til slutt kommer hjem til Sverige. Alt dette har vært mulig med Guds 

hjelp. Framstillingen av hedningene som naive og uskyldsrene blir viktig i denne 

sammenhengen, de må være «rene» for å kunne forløse Nils.  

 

6.2 Sannhetskrav og troverdighet 
Gjennom denne historien, som er et slags konsentrat av Nils’ reise, er det flere elementer som 

kommer til overflaten. Det religiøse aspektet, som i store deler av skildringen har vært 

underliggende, blir her helt tydelig. På tittelbladet av denne oppgaven (s. IV) står et sitat av 
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Palingenius. Nils avslutter reiseskildringen med nettopp dette sitatet. Palingenius, eller Pier 

Angelo Manzolli, var en viktig del av Lukrets-mottakelsen i Europa. Lukrets (96 fvt.–55 fvt.) 

var en romersk dikter som ble gjenoppdaget på 1400-tallet. Manzolli var en av de fremste 

Lukrets-disiplene og ble mye lest.448 Sitatet sier «Then som är beprydd medh Dygden» vil 

kunne reise gjennom verden og møte alle slags farer uten å bli skadet av det. Dyd handlet om 

moral og å være verdig. Å være dydig var knyttet både til tro og kunnskap, til moral og 

handling. Historien ovenfor tjener nettopp til å vise Nils’ dydighet, og det utvalgte sitatet 

underbygger tanken om at Nils hadde et bevisst formål med denne fremstillingen. 

Nils setter frem en rekke sannhetskrav om hvordan ting er i verden. Dette er tydeligst 

når han viser eksplisitt til etablerte oppfatninger om visse fenomener, og kanskje særlig når 

han skriver om dyr. Det er da han helt tydelig tar stilling til om det naturskribentene forteller, 

er sant, og om det antikke kilder forteller, stemmer. Men også når han ikke eksplisitt 

uttrykker det, fremmer Nils allmenne påstander om hvordan verden er. Når han skriver om 

mennesker, sier han noe om grad av sivilisasjon rundt om i verden – og hva som regnes som 

sivilisert, fra hans ståsted. Når han skriver om geografi, er det både for å etablere noe om den 

fysiske verden, for eksempel som hvor steder ligger i forhold til hverandre eller hvor stor en 

viss by er, og for å etablere en sannhet om den kristne tro. Når han skriver om Sinai, bekrefter 

han stedets religiøse betydning, og når han skriver om Ceylon, avkrefter han det samme.  

Det er viktig å legge merke til at Nils’ sannhetskrav bygger på empirisk verifiserbare 

sannheter. Han tar stilling til en etablert sannhet eller teori, for eksempel at kameleonen kan 

overleve på luft alene, prøver den ut, og bekrefter eller avkrefter teorien – og etablerer med 

det en ny, empirisk verifiserbar sannhet. Samtidig er det en religiøs/kristen sannhet. De 

undersøkelsene Nils gjør, utfordrer aldri den sannheten som hviler i Guds verdensorden. 

Sannhetskravene Nils gjør dreier seg enten om å utfordre mer eller mindre vitenskapelige 

sannheter, eller å ta et oppgjør med tolkninger av Skriften. Relikvier er ikke mulige; Paradis 

kan ikke finnes på jorden. Dette bekrefter et protestantisk verdenssyn. Guds sannhet er å 

finne i naturen, men den må leses på riktig måte. Å studere naturen slik, er å studere Guds 

ord. 

Nils gjør altså visse sannhetskrav gjeldende, både om hvordan verden fremtrer rent 

fysisk, gjennom topografiske, geografiske og etnografiske beskrivelser, og om moral og 

religion. Sannhetskravene forsterkes ofte av Nils’ forundring. I de tilfellene der han forteller 

om fenomener eller hendelser som kan virke vel merkverdige, lar han undringen få fritt 
																																																								
448 Encyclopedia Britannica på nett s.v. Pier Angelo Manzolli, 05.11.18: 
https://en.wikisource.org/wiki/1911_Encyclop%C3%A6dia_Britannica/Manzolli,_Pier_Angelo 
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spillerom, og denne undringen skaper troverdighet.449 Gjennom kravet han legger på å være 

en troverdig, dydig og verdig kilde, sier han også at alt han forteller er sant. Troverdigheten 

hans bevises gjennom hans dyd og verdighet i Guds øyne. 

 

6.3 En erfart og organisert verden 
Nils beskriver og organiserer verden både menneskelig og geografisk. Disse to perspektivene 

på verden henger tett sammen. Begge inneholder skalaer eller standardiserte målestokker for 

verden, og begge baserer seg på motsetninger. Motsetningene dreier seg til syvende og sist 

om hvorvidt noe er godt eller dårlig. Utgangspunktet for målestokkene, og for det som anses 

som godt, er et kristent protestantisk verdenssyn, hvor mennesket og dets fornuft står i 

sentrum. 

I kapittel 3 viste jeg hvordan Nils plasserer folk på en skala basert på graden av 

sivilisasjon. Det siviliserte samfunn er toppen av skalaen, det barbariske er bunnpunktet. 

Menneskene som befinner seg nederst på denne skalaen, er så barbariske og usiviliserte at det 

knapt går an å sette ord på dem. Det barbariske samfunnet er preget av stillstand. Det 

siviliserte samfunn har utviklede institusjoner, organisert religion og økonomi, kultivert land 

og husdyrhold. Alt dette mangler hos de minst siviliserte barbarene. Dermed blir disse 

barbarene nesten som dyr å regne. Når Nils er blant dem, i Sør-Afrika, skriver han verken om 

dyr eller natur. Menneskene er i seg selv så dyriske og så preget av sin irrasjonelle natur at 

det kan virke som om det ikke gir mening for ham å fortelle om noe annet her.  

Graden av sivilisasjon ser ut til å ha noe med hvor i verden folkene Nils skriver om 

befinner seg. Desto lenger bort han reiser, desto farligere blir folkene. Lengst unna er Sør-

Afrika, hvor de mest usiviliserte finnes. Langt øst er også folk usiviliserte, men ikke like 

farlige og dyriske som barbarene. Dette stemmer godt med hvordan kartene fra 

Middelalderen fremstilte verden: i utkantene var monstrene og de farligste dyrene. Men på de 

gamle kartene var Jerusalem sentrum. Det monstrøse og abnorme var plassert lengst unna et 

sentrum som var både verdslig og religiøst. For Nils er ikke dette tilfellet, han har en annen, 

mer moderne geografi som bakteppe for sine betraktninger. Hans sentrum er det 

protestantiske Nord-Europa. Det kan også argumenteres for at det i et protestantisk 

verdensbilde blir mindre viktig med et fysisk religiøst sentrum, nettopp fordi det religiøse 

tilhører en metafysisk og ikke en verdslig dimensjon. I Nils’ framstilling av verden ser vi en 

																																																								
449 Jf. Greenblatts argument for undringens kraft i Marvelous Posessions. Se kapittel 3.7: «Merkverdig, 
annerledes og forunderlig». 
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slags sammensmelting av det middelalderske verdensbildet med en ny opplevelse av en 

verden av kulturforskjeller. 

Geografi og graden av sivilisasjon ser altså ut til å være nært forbundet. Hva som 

finnes hvor i verden, speiler en grad av sivilisasjon – og omvendt. Nils bruker seg selv og sitt 

samfunn som utgangspunkt og målestokk for resten av verden. Nord-Europa, eller kanskje til 

og med Sverige, er «sivilisert», i utvikling, protestantisk, og dermed godt. Gjennom å følge 

den rette troen (protestantismen) er dette samfunnet og folkene i det, knyttet opp mot noe 

sakralt og evig. Desto lenger unna et samfunn er dette, enten rent fysisk gjennom geografi 

eller gjennom et levesett som går imot dette, i desto større grad representerer det det motsatte. 

Motsatsen til det nære er det fjerne, som er preget av barbari, stillstand og irrasjonalitet. 

Kampen mellom den temmede og den ville naturen er viktig for å forstå Nils’ 

organisering av verden. Det gjelder både for natur, dyr og folk. Den kampen som foregår 

mellom det tamme og det ville i naturen (som mellom elefanten og neshornet), foregår også 

mellom det siviliserte og det usiviliserte, mellom «sivilisasjon» og «barbari», mellom kultur 

og natur (som mellom den ville og den tamme elefanten). I det sørlige Afrika rår det 

utemmede, hvor menneskene lever og oppfører seg som ville dyr. I Sørøst-Asia er det en 

pågående kamp mellom det tamme og det utemmede. De paradisiske stedene i øst er vakre og 

fruktbare, men de er også en blanding av det ville og det tamme. Ceylon blir stående i en 

særstilling her. Øya er bundet opp i myter og religiøsitet, men likevel representativ for 

Sørøst-Asia som helhet. På den ene siden representerer Ceylon noe religiøst, øya blir et bilde 

på verdens svikefullhet, på den andre siden et stadium i en historisk utvikling der kampen 

mellom det utemmede/usiviliserte og det temmede/siviliserte ikke er avgjort. I Midtøsten, 

særlig i Det persiske riket, er naturen temmet og sivilisasjonsgraden høy. Selv de dyrene som 

andre steder i verden (Sørøst-Asia) er livsfarlige, er tamme og kontrollerte i Persia. Sjah 

Abbas har tamme løver i gullenker, jaktgeparder som lyder sin herres minste vink og en tiger 

som går løs og spiser matrester. Men siden hovedvekten av folkene i Persia følger andre 

trosretninger enn protestantismen, kan deres samfunn likevel ikke være helt godt. Perserne 

fremstilles som umoralske.450 

Nils’ forståelse av verden hviler til syvende og sist på religion. Det er dette som 

symboliseres i gjenoppstandelseshistorien ovenfor. De usiviliserte menneskene har ingen 

definerbar religion og er tilsynelatende gudsforlatte. De hedenske folkene har en religion, 

																																																								
450 Se kapittel 3.5: «Moral og umoral». 
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men det er en polyteistisk tro og regnes dermed som avgudsdyrkelse. Muslimene har en 

monoteistisk tro, men de tror på «feil» gud. Katolikkene tror rett, men de tror på litt feil måte. 

Nils forklarer altså verden hovedsakelig ut ifra tre målestokker. Den første dreier seg 

om grad av sivilisasjon. Dette er tett knyttet opp mot den andre skalaen, som handler om 

geografi. Den tredje og avgjørende målestokken hviler på en tanke om det fysiske og åndløse 

på den ene siden, og det religiøse og metafysiske på den andre.  

Møtet mellom det gamle og det nye manifesterer seg hos Nils i et verdensbilde som 

både bygger opp og bryter ned; som er avhengig av de gamle autoritetene for å klare å gi 

mening til erfaringene, men som er nødt til å ta et oppgjør med dem for å være relevant og bli 

trodd i samtiden. Nils reiste ut med en rekke forkunnskaper og forestillinger, kanskje også 

fordommer, som ble utfordret og endret gjennom de erfaringene han gjorde med stedene han 

kom til og alt han møtte på disse stedene. Resultatet av erfaringene er det vi kan lese i 

reiseskildringen.  
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Figur 4: Knox, Robert. Execution by an Elephant. Illustrasjon fra An Historical Relation Of 

the Island. London, 1681. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crushed_by_elephant.png  

 
Figur 5: Gesner, Conrad. «Paradiesvogel». Illustrasjon. Vollkommenes Vogel-Buch, 

darstellend eine wahrhafftige und nach dem Leben vorgerissene Abbildung aller […] 
zahmer und wilder Voegel und Feder-Viehes […], uebersetzet […] durch Georgium 
Horstium […]. Frankfurt am Main (Wilhelm Serlin), 1669. 

 
Figur 6: Dürer, Albrecht. «Rhinocerus (Rhinoceros)». Tresnitt. 212 x 296 mm. 1515. 

Inventarnummer 1895,0122.714. The British Museum Collection online. 
http://www.britishmuseum.org/research/collection_online/collection_object_details/c
ollection_image_gallery.aspx?assetId=113158001&objectId=1344252&partId=1  
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Figur 7: Kartutsnitt fra den nederlandske statsbibelen av 1663. Biblia, dat is, De gantsche 
Heylighe Schrifture, vervattendealle de canonijcke boecken des Ouden en de Nieuwen 
Testaments / door last derHoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande Vereenighde 
Nederlanden, Amsterdam : by Louys ende Daniel Elzevier, mitsgaders Abraham 
vander Burgh, 1663.  

            10ga00059- kat 2012-01 - 19 NB/BRU Lib.rar. fElz 25. Nasjonalbiblioteket. (Se 
vedlegg 1) 

 
 
Figur 8: Ukjent kunstner. «Fruit of Banana, ca. 1663–87». Vannfarge på papir. 24 x 34 cm. 

Privat samling. Fotografert av Cécile Fromont, publisert i «Collecting and Translating 
Knowledge Across Cultures: Capuchin Missionary Images of Early modern Central 
Africa». I Collecting Across Cultures: Material Exchanges in the Early Modern 
Atlantic World, redigert av Daniela Bleichmar og Peter C. Mancall, 134-154 (140). 
Philadelphia: Univeristy of Pennsylvanie Press, 2011. 
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Vedlegg / Appendiks 
Vedlegg 1: Fotografi av kart fra den nederlandske statsbibelen fra 1663  
 

 
Kilde: 
Biblia, dat is, De gantsche Heylighe Schrifture, vervattendealle de canonijcke boecken des 
Ouden en de Nieuwen Testaments / door last derHoogh-Mog. Heeren Staten Generael vande 
Vereenighde Nederlanden, Amsterdam : by Louys ende Daniel Elzevier, mitsgaders Abraham 
vander Burgh, 1663. 
 
10ga00059- kat 2012-01 - 19 NB/BRU Lib.rar. fElz 25. Nasjonalbiblioteket. 
 
Fotografi av kartet fra utstillingen «Bli lys!» på Nasjonalbiblioteket (høsten 2017). 
Fotografert 15.12.17 av meg. 
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Vedlegg 2: Fotografi av kart fra den nederlandske statsbibelen, 1663  
 

 
 
Kilde: Se vedlegg 1. Fotografert 30.01.18 av meg.  
Utsnitt av kartet, som viser både Sinai og Horeb tegnet inn: 
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Vedlegg 3: Kart fra Gustav 2. Adolfs Bibel, utgitt 1618.  
 

 
 
Kilde: Biblia, Thet är: All then Helgha Scrifft, På Swensko : Stockholm : [s.n.], 1618. Trykt 
av Oloff Oloffson.12g029316 fLib.rar. 1027. Nasjonalbiblioteket. 
Fotografert 30.01.18 av meg. Utsnitt av kartet, som viser fjellene Sinai og Horeb tegnet inn: 
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Vedlegg 4: En indisk konges begravelse, kap. 77: 

Först vi ankommo, woro några 1000. Menniskior församblade, hwilka hade 
slagit sigh uthi een Ringh, hwaruthinnan lågh torr Weedh och Halm, alt 
öfwergutin med Olio, och ther rundt kringh alt medh stoora Krukor fulla medh 
Olio: Tå komma the medh then Döda, bärandes honom uppå een Stool, ther 
han satt rätter, uthi een hwijt Klädningh, effter Morisk Maneer, medh öpne 
Ögon, hafwandes een Pinangh (thet är een serdeles Frucht, aff hwilken 
Indianerna äta sigh druckne,) uthi Munnen, och een stoor Gullkädia om 
Halsen, för honom gingo allehanda Speelmän medh Trummor, Handtrummor, 
Pipor, åthskillige och underligh giorde Trumpeter, sombliga korta och 
somblige wäl 3. Fampnar långa: Effter then Döda fölgde een stoor Tropp 
Quinnor, hwilka gingo emellan Bramines eller theras Präster: Ther näst fölgde 
then unga Neiko medh sine Rådzherrar: Och sidst een stoor Hoop till Häst 
medh Pijlar och Bogar: Strax bleff then Döda nedersatt, och alle Bramines 
stälte sigh kring om honom, på sidstonne kastade een Prestman ett golt Kläde 
öfwer honom, och så satte Presterna honom uppå Halmen, och sedan Brandh 
ther uthi: Emädan han stodh i liuss Lågo, begynte meer än öfwer 35. eller 36. 
Quinnespersohner danssa rundt kringh Eelden, hafwandes hwar och een sin 
Oliokruka uppå Hufwudet, och när the woro uthi fulle Dantzen, sprungo några 
stycken aff them then ena effter then andra uthi Eelden, hwaruppå strax uthi 
hastigheet bleff slaget Olia och kastadt Halm, Men rätt som the gofwo 
Sprungen till, gofwo the medh alle Man ett sådant Anskrij till, att wij 
förskräcktes ther öfwer. Uthi then samma Lågan redo 5. bewäpnade Män, som 
hafwa warit hans Lijftiänare, uthi full Sporstreek, icke een effter annan, uthan 
alla tillijka; Hwaruppå kastades öfwermåtton mycken Halm och Ollia, att icke 
allenast Eelden och Lågan, uthan och thet stoore Skrijkande och Roop aff 
Omståndarena stodh högst uthi Lufften: Och såsom mäst all Damben och 
Röken dreef oss starckt uthi Ansichten: På then Orten wij stodo, bleff 
mästedeelen aff wårt Sälskap siwka. 
 
(Da vi ankom hadde det allerede samlet seg noen tusen mennesker der, som 
hadde dannet en stor ring rundt en haug av ved og halm, overøst med olje, og 
rundt stod store krukker fulle med olje. Så kom de med den døde sittende i en 
stol, kledd i et hvitt klede etter morisk skikk, med åpne øyne, en betelnøtt i 
munnen og et stort gullkjede om halsen. Før ham gikk alle slags spillemenn 
med trommer, håndtrommer, fløyter, adskillige og underlige trompeter, noen 
korte og noen vel tre favner lange. Etter den døde fulgte en stor prosesjon av 
kvinner, som gikk mellom braminene, eller prestene deres. Dernest fulgte den 
unge Neiko med sine rådgivere, og sist en gruppe menn til hest med piler og 
buer. Straks ble den døde satt ned og alle braminene stilte seg rundt ham. En 
av dem la et gult klede over ham og så ble han plassert oppå halmen, som det 
så ble satt fyr på. Mens han stod i lys lue begynte minst 35 eller 36 kvinner å 
danse rundt ilden, med hver sin oljekrukke på hodet, og når de var midt uti full 
dans, sprang noen av dem, den ene etter den andre, inn i ilden, hvor det straks 
ble kastet olje og halm over. Men idet de kastet seg inn i flammene, støtte de 
alle ut et slikt skrik at vi ble helt forskrekket av det. I det samme besluttet fem 
bevæpnede menn, som hadde vært kongens livgarde, å kaste seg i fullt 
firsprang inn i ilden, ikke en etter den andre, men alle på en gang. Igjen ble 
det kastet på overmåte mye halm og olje, slik at ikke bare ilden og flammene 
men også skrikene og ropene fra tilskuerne sto høyt opp i luften. Ettersom 
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mesteparten av dampen og røyken drev i ansiktene våre, ble de fleste av vårt 
selskap syke der vi sto.)  

 


