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ABSTRACT 
 

The purpose of this study was to examine how a few travellers described animal agency in 

travelogues from the 17th century, printed in Swedish language. Because the aim of this paper 

was to study animal agency, the posthumanist perspective was chosen to analyse how the 

travellers both objectified animals and described certain animals to be able to express free 

agency. Furthermore, the study also examines how the travellers interpreted the animal’s free 

agency. 

First, the results show that animals were objectified in situations where animals 

functioned as economic resources, which also has been shown in previous research. Animals 

were objectified as tools, food, means of transportation and commodities.  

Second, the study shows that larger predators, the chameleon, the elephant and larger 

apes, were described to be able to express free agency. The larger predators exercised agency 

outside human living quarters and was interpreted negatively because of the danger they 

posed. This has also been shown in previous research.  

Third, and most important, the results indicate that humans didn’t view all animals the 

same. The travellers seem to have thought that certain animal individuals in certain 

situations could express free agency. For example, specific crocodiles were described to be 

able to choose whether to attack humans or not. They could also play with each other, which 

indicates that the author thought that the specific crocodile had emotions. Moreover, the 

elephant was described to be able to make its own decisions and only lacked the human 

ability to speak. In addition, the larger apes were deemed to be able to comprehend abstract 

concepts and act on conscious intention, like the elephant. Also, although the apes didn’t 

speak, they were believed to be able to. This shows that the travellers thought that specific 

animals could express free agency in given situations and had many so-called human 

abilities. 

 
 
Keywords: Sweden, 17th century, Human animal relations, Animal agency  
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1 MÄNNISKODJURET – DJURET MÄNNISKAN 
 

Inwånarena kalla them rullwaisz, och säya att the äro menniskor så wäl som the, och 

kunna wäl tala om the wille, men the fruchta för arbeta.1 

 

Ovanstående ord kom i tryck på svenska 1667 i en reseskildring författad av Nils Matson 

Kiöping. Citatet väcker ett antal frågor som till exempel: Vilka individer handlar citatet 

om? Varför beskrevs individerna som arbetsskygga och därför valde att inte tala? Vid 

första anblicken av citatet, ligger det nära till hands att använda de postkoloniala 

glasögonen och dra slutsatsen att citatet syftar på människor från annan kultur, med 

andra vanor, andra traditioner samt ett annat språk. Det vill säga att citatet är ett exempel 

på hur en person vid slutet av 1600-talet beskrev ’den andre’. Citatet handlar dock inte 

om människor från en annan kultur, utan om en annan djurart – apor.  

Medvetet valdes orden ’annan djurart’, för biologiskt är människan detsamma som 

ett djur, ett däggdjur av släktet Homo, inom familjen Hominidae och inom ordningen 

primater.2 Samtidigt anser människor i allmänhet, att en människa är något helt 

annorlunda i jämförelse med andra djur. Att människan generellt, och av gemene man, 

anses vara något helt annorlunda än djuren, signaleras även genom språket: djur och 

människa är två helt olikartade begrepp, vilket tydligt indikerar att det är vitt skilda 

fenomen. När ordet djur påträffas i samtal eller text, vet mottagaren att ordet inte 

refererar till människa. Detta innebär att alla djurarter, bortsett från människan, kan i 

språket sammanfogas i en och samma kategori: djur. En människa skulle med språket 

som verktyg därmed kunna definieras som ’inte ett djur’, följt av en lång lista över 

egenskaper som återfinns hos människor, men inte hos andra djur. Det som saknas hos 

de andra djuren, är det unika hos människan.3  

Tanken på människan som unik med särskilda egenskaper och förmågor tillhör inte 

enbart dagens informella kommunikationssituationer, utan framhävdes också inom den 

kristna skapelseberättelsen. Människan skulle råda över de andra djuren och 

”människans särart placerade människa och djur i distinkt skilda kategorier”4, något som 

                                                           
1 Nils Matson Kiöping, Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrination, sampt konungarijket 

Japan (1667), s. 95. 
2 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”människan”, 

<http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/människan> (3/3 2019); 

Nationalencyklopedin, uppslagsord ”primater”, 

<http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/primater> (3/3 2019). 
3 Karl Steel, How to Make a Human: Animals and Violence in the Middle Ages, (Columbus 2011), s. 5. 
4 Gunnar Broberg, “Människor och djur”, i Christensson, Jakob (red.), Signums svenska kulturhistoria: 

Stormaktstiden (Lund 2005), s. 409. 
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också medgav att andra djur kunde vara människors ägodelar.5 Den kristna traditionen 

kom att prägla människors syn på andra djur i Europa under lång tid och förstärktes i och 

med René Descartes (1596–1650) mekanistiska djursyn. Den mekanistiska djursynen 

innebar i korthet att djuren var känslolösa och kunde varken känna glädje eller smärta. 

Människan var helt annorlunda: hon hade ett medvetet tänkande intellekt och ett 

känsloliv, något som också gav människan en själ.6 Trots att människan idag vet att andra 

djurarter har känslor, tycks människan vilja hålla fast vid en tydlig distinktion mellan djur 

och människa. Kanske beror distinktionen mellan djur och människa på människans 

självbild som ’inte ett djur’? Genom att människan upprättar dikotomier kring vad som är 

mänskligt respektive djuriskt, vad som tillhör den vilda naturen respektive den 

civiliserade kulturen, kan människan förstå sig själv som unik och exceptionell.7 Det vill 

säga att människan inte är ett djur.  

När, och om, gränserna mellan de andra djuren och människan riskerar att suddas 

ut, drabbas människan av panik och paniken manifesteras genom bland annat olika 

fobier. För att hålla paniken stången, håller människan fast vid synen på människan som 

exceptionell.8 För att bibehålla synen på människan som speciell och exceptionell, behövs 

de tidigare nämnda klara dikotomierna vilka kan nyttjas för att tydligt kategorisera det 

djuriska och vilda i skarp kontrast mot det mänskliga och civiliserade. Denna dikotomiska 

indelning, har även varit fokus inom antropologisk såväl som historisk forskning vilken 

behandlar människors föreställningar om var gränserna mellan människor och andra 

djur kan dras. Den historiska forskningen om människors förhållande till andra arter och 

djurens historia, är dessutom ett relativt nytt forskningsområde. Det beror på att 

historieämnet traditionellt ansetts vara ett ämne som fokuserar på människan och inte 

andra arter, det vill säga att historien undersökts från ett humanistiskt perspektiv. 

Inledningsvis leddes därför forskningen om djurens historia inom ämnesdiscipliner 

utanför historieämnet, bland annat inom antropologi, etnologi, litteratur och lingvistik, 

arkeologi och zoologi. Sedan början av 1980-talet har forskningsfältet vuxit både i Norden 

och internationellt, vilket innebär att det numer finns några olika perspektiv och 

inriktningar inom forskningsfältet. Grovt kan forskningen delas upp i två större delar.   

Den ena inriktningen kan sägas vara ett något mer renodlat posthumanistiskt 

perspektiv, vilket innebär att andra arter står i centrum för forskningen. Andra arter kan 

                                                           
5 Broberg (2005), s. 411. 
6 Keith Thomas, Man and the Natural World: Changing Attitudes in England 1500-1800 (London 1983), s. 

33, Broberg (2005), s. 434-435; Anita Guerrini, ”Natural History, Natural Philosophy, and Animals 1600-

1800”, i Senior, Matthew (red.) A Cultural History of Animals: In the Age of Enlightenment (Oxford 2007), s. 

124—125; Karen Raber, ”From Sheep to Meat, From Pets to People”, i Senior, Matthew (red.) A cultural 

History of Animals: In the Age of Enlightenment (Oxford 2007), s. 84-85. 
7 Donna Haraway, When Species Meet (Minneapolis 2008), s. 9—11. 
8 Haraway, s. 11—12. 
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exempelvis anses inneha en egen agens och forskningen ämnar se på historien utifrån 

andra arters perspektiv.9 Kortfattat ses andra djurarter som subjekt i denna inriktning. 

Den andra inriktningen har ställt människan i centrum, men undersöker 

människan utifrån hennes relationer till andra arter. Det kan exempelvis röra sig om hur 

människor projicerat kulturella koncept på andra arter för att skapa symbolik, hur 

människan behandlat, och interagerat med, andra arter, hur människan har värderat 

olika arter på skilda vis, samt människors föreställningar och tankemönster kring andra 

arter. Exempelvis menar Erica Fudge som är aktiv inom forskningsområdet Animal 

Studies10, att studier om människors förhållande till andra djur, kan berätta hur 

människor definierat gränser för normalitet och mänsklighet.11 Denna inriktning skulle 

Cary Wolfe sannolikt beskriva som humanistisk posthumanism. Det vill säga att fokus 

fortfarande ligger på människan, det humanistiska, men information om människan söks 

genom att studera relationen mellan människan och andra djur, det posthumanistiska.12  

Det är även inom denna andra inriktning som huvudparten av den historiska 

forskningen har genomförts i skrivande stund. Dock finns det många luckor, eftersom 

mycket lite historisk forskning har bedrivits i syfte att studera människors relation till 

andra djur, både i Norden och internationellt.13 Dessutom är forskningsläget splittrat och 

något fragmenterat, vilket förklarar varför forskningen främst har publicerats i antologier 

eller artiklar. Exempel på nordisk forskning som finns är synen på vargen, jaktens, 

jakträttens och jaktklubbars symbolik utifrån bland annat genus och klass, 

tidelagsbrottets kulturella och symboliska innebörd, den ickelärda befolkningens syn på 

lantbrukets djur under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, attityder till jakt och vilt utifrån 

idéhistoriskt perspektiv, djursjukdomar, avel och släktskap hos djurarter, utfodring av 

domesticerade djur samt teologers samt filosofers och andra lärdas djursyn. 

                                                           
9 Cary Wolfe, What Is Posthumanism? (Minneapolis 2009) s. 99, 115—123. 
10 Animal Studies är ett brett forskningsområde som sträcker sig över flera ämnesdiscipliner. Bland annat 

ingår djurens historia i forskningsområdet. För mer information om Animal Studies i Europa, se: 

<http://www.eacas.eu/>. Det finns även en australiensk tidskrift benämnd Animal studies: 

<https://ro.uow.edu.au/asj/> 
11 Erica Fudge, Brutal Reasoning: Animals, Rationality, and Humanity in Early Modern England, (Itacha, 

New York 2006), s. 2—6. 
12 Wolfe, s. 99, 115—123. 
13 Historisk och idéhistorisk forskning där syftet är att studera djurarters historia, eller människans relation 

till andra djurarter, se till exempel: Antologiserien A Cultural History of Animals, Historisk tidskrift, 132:2 

(2012), Gunnar Broberg, Kattens historia (2004), Gunnar Broberg, ”Människor och djur” i Signums svenska 

kulturhistoria (2005), Angela N.H. Creager & William Chester Jordan, The Animal/Human Boundary 

(2002), Virginia Anderson DeJohn, Creatures of Empire (2004), Robert Delort, Elefanterna: Jordens pelare 

(1990), Erica Fudge (red.), Renaissance Beasts (2004), Erica Fudge, Brutal Reasoning (2006), Donna 

Haraway, When Species Meet (2008), Janken Myrdal & Sabine Sten (red.) Svenska husdjur (1994), Harriet 

Ritvo, The Animal Estate (1987), Harriet Ritvo, The Platypus and the Mermaid (1997), Jonas Liliequist, 

Brott, synd och straff (1992), Peter Sahlins, 1668: The Year of the Animal in France (2017), Joyce E. 
Salisbury, The Beast Within (1994), Susanna Sjödin, Manlighetens borte gräns (2011), Karl Steel, How to 

Make a Human (2011), Keith Thomas, Man and the Natural World (1983). 
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Tematiskt kan nordisk och internationell forskning sammanfattas som forskning 

om hur människor använt olika djur som symboler, symbolism och syn på enstaka djur, 

allmän djursyn hos lärda tänkare, ickelärdas syn på lantbruksdjur, eller aktiviteter där 

interaktion med andra djur sker, som jakt och jordbruk. Vad gäller den agrarhistoriska 

forskningen, skulle den eventuellt kunna användas för att få syn på bondesamhällets 

djursyn, men då måste den uttolkas genom att läsa mellan raderna och i bisatserna, då 

syftet inte varit att studera djursynen. Huvudparten av den historiska forskningen har 

därmed placerat människans i centrum, vilket gör det relevant att vända blicken något 

närmare de andra djurarternas perspektiv. Tidsmässigt har forskningen i huvudsak riktat 

ljuset mot medeltiden samt 1800- och 1900-talen, vilket gör 1600-talet en relevant 

tidsperiod att studera. Det sena 1600-talet är emellertid av vikt att studera av ytterligare 

ett skäl: den forskning som finns är som ovan nämnt i huvudsak överens om att den 

cartesianska djursynen tillsammans med den kristna traditionen formade människors 

relation till andra djurarter. Skulle denna bild av människors djursyn kunna nyanseras 

med ett nytt källmaterial? Med denna uppsats vill jag försiktigt hävda att bilden bör 

nyanseras samt att ämnet behöver undersökas närmare med hjälp av ett bredare 

källmaterial och fördjupad forskning. Jag vill därmed bidra till forskningen genom att för 

det första utgå från ett posthumanistiskt perspektiv, för det andra nyttja ett källmaterial 

som tidigare sparsamt nyttjats inom detta forskningsfält, samt för det tredje fokusera på 

en tidsperiod som ännu inte utforskats tillräckligt.  

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att undersöka hur några skribenter i 

tryckta 1600-talsreseskildringar beskrev och tolkade andra djurarters agens. För att nå 

studiens syfte, har följande frågeställningar styrt undersökningen: 

 

• I vilka situationer sågs andra djurarter som objekt för agerande människor?  

• Vilka djurarter ansågs inneha en egen agens?  

• I vilka situationer sågs andra djurarter att inneha en egen agens?  

• Hur påverkades mänskligt liv och verksamhet av djurens agerande i de givna 

situationerna?   

• Hur tolkades och förstods andra djurs agerande?   
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1.2 DISPOSITION 
 

I inledningen återfinns uppsatsens syfte och frågeställningar. I nästa avsnitt, Studiens 

ramverk, beskrivs uppsatsens metodologiska och teoretiska utgångspunkter, samt en 

presentation av källmaterialet, det vill säga reseskildringarna. Avsnittet som följer 

innehåller en översiktlig bakgrund utifrån tidigare forskning. Efter det följer 

undersökningsdelen. Sist ut finns ett övergripande och sammanfattande resonemang av 

undersökningen samt en kort sammanfattning och bilagor.  

1.3 BEGREPPSANVÄNDNING 
 

När ordet ’djur’ används, åsyftas andra djurarter än människor. I de flesta fall signaleras 

detta genom frasen ’andra/annat djur’. Dock förekommer det i vissa lägen formuleringar 

som exempelvis ’djurindivider’ eller enbart ’djur’ och i de fallen bör läsaren vara 

medveten om att det är andra djurarter än människor som avses.  
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2 STUDIENS RAMVERK 
 

Det här avsnittet inleds med en kort genomgång av de övergripande metodologiska och 

teoretiska utgångspunkterna för denna studie. Därefter följer ett avsnitt där tolkning och 

kategorisering av källmaterialet beskrivs mer ingående. 

2.1 KULTURHISTORISK UTGÅNGSPUNKT 
 

De övergripande metodologiska och teoretiska utgångspunkterna för denna studie, har 

hämtats ur det kulturhistoriska forskningsområdet. Kulturhistoria är ett brett och 

divergerat forskningsfält, vilket innebär att det finns flertalet definitioner av 

kulturbegreppet, flera metoder och teoretiska utgångspunkter, likväl som många olika 

undersökningsområden. Samtidigt menar Anna Green, att det kulturhistoriska området 

kan kokas ned i tre centrala punkter. För det första studeras människans subjektivitet och 

människans kreativa tankevärld. För det andra studeras den subjektiva tankevärlden på 

ett holistiskt sätt, för att söka efter strukturer, olika former av mönster, eller olika system. 

Mindre delar kan därmed kopplas ihop och tillsammans bilda ett/flera system. Den tredje 

och sista punkten handlar om det kulturhistoriska sättet att analysera källmaterial för att 

hitta underliggande tankemönster och/eller andra strukturer, vilket vanligen är en 

tolkande, hermeneutisk analysmetod.14 Det står därmed klart att kulturhistorien hämtat 

övergripande metoder och teorier från dels sociologin, dels antropologin och etnologin, 

där kultur, samhällsuppbyggnad, normer och värderingar med mera till största del tolkats 

som större system, eller strukturer. Inom kulturhistoria ligger därmed emfasen på att 

synliggöra just mönster och strukturer, även om individens möjligheter att bryta mönster 

och ha till exempel från strukturen avvikande värderingar också kan tas i beaktande.15 

Utgångspunkten i föreliggande undersökning, med fokus att tolka 1600-

talsresenärers beskrivningar av andra djurs agens, faller därmed väl in i det 

kulturhistoriska området. Det vill säga att resenärernas subjektiva skrivna uttryck, är det 

centrala i undersökningen. Vidare har en holistisk och hermeneutisk inspirerad 

tolkningsmetod nyttjats, för att söka finna gemensamma mönster hos resenärernas 

uttryck, samt underliggande strukturer i förhållande till det omgivande samhället och 

tiden som resenärerna befann sig i. Vald tolkningsmetod faller därmed också väl in i det 

kulturhistoriska arbetssättet och beskrivs närmare längre fram. 

                                                           
14 Anna Green, Cultural History (Basingstoke 2008), s. 4–10. 
15 Donald M. MacRaild & Avram Taylor, Social Theory and Social History (Basingstoke 2004), s. 40—45, 81—

100. 
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2.2 ETT SYNKRONT PERSPEKTIV 
 

En synkron undersökning har linsen inställd på en stark förstoringsgrad och är riktad 

mot ett fruset ögonblick i historien. Förenklat är därmed den diakrona undersökningen, i 

motsats till den synkrona, starkt utzoomad och rymmer därmed längre tidsperspektiv. I 

den diakrona forskningen ligger nämligen fokus på förändring över tid, där 

orsakssamband oftast målas med bredare penseldrag. Generellt anses det att 

kulturhistoriska studier görs bäst i diakron form, där förändring över tid studeras, vilket 

öppnar för analyser av vilka orsaker som kan ligga bakom de observerade 

förändringarna.16 Samtidigt medger ett synkront angreppssätt möjligheter till djupare 

tolkningar, med fler perspektiv, i jämförelse med den diakrona forskningen. Det diakrona 

angreppssättet medger inte djupare analyser av flertal perspektiv och faktorer, eftersom 

vikt läggs vid de större penseldragen för att synliggöra de stora förändringsprocesserna.17 

Eftersom undertecknad dels valt tolkningsmetoder vilka fokuserar på djupare tolkning 

och förståelse, dels ämnat att genom textuella uttryck spåra ett begränsat antal 

skribenters beskrivningar av andra djurs agens, är det synkrona formatet bäst lämpat. 

Syftet är således ej att studera förändring över tid, utan studien bör istället ses som en del 

av ett större forskningsfält, och kan bidra med inspiration till fortsatt forskning.  

2.3 POSTHUMANISTISKT PERSPEKTIV 
 

I inledningen beskrevs att föreliggande studie sätter andra djurarter i centrum. Tidigare 

antropologisk likväl som huvudparten av historisk forskning, har studerat människa-

djurrelationer utifrån fasta dikotomier, som människa/djur, natur/kultur, vilt/civiliserat. 

Den här studien vänder sig från de fasta dikotomierna om människa/djur, med 

utgångspunkt i Cary Wolfes bok What Is Posthumanism?18 Dikotomierna människa-djur, 

natur-kultur, kan vara fruktbara inledningsvis vid en tolkning, men riskerar samtidigt att 

förblinda tolkningen genom att ”tvinga” fram dikotomier, där det kanske inte existerar en 

sådan föreställningsvärld. Genom att fokusera på hur resenärerna beskrev andra 

djurarters agens, utgår undersökningen från att andra djur, i likhet med människor har 

agens, men i olika stor omfattning. Om undersökningen genomfördes med dikotomierna 

som utgångspunkt skulle det motverka hela studiens syfte, men också fortsätta trenden 

med att förstärka distinktionen mellan människan och andra djur, vilket också skulle vara 

kontraproduktivt för min studie. 

                                                           
16 Green, s. 8. 
17 Norman J. Wilson, History in crisis? Recent Directions in Histography, (Upper Saddle River, New Jersey 
2014), s. 17. 
18 Wolfe, s. 99, 115—123. 
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2.4 AGENS 
 

Det teoretiska begreppet agens, har flitigt nyttjats vid tolkningen av reseskildringarna. 

Agens innebär i korthet att en individ har möjlighet att agera, att välja, att påverka –  

sin egen situation eller ett helt samhälle. En individ skulle därför kunna agera rakt 

igenom eller emot en struktur, exempelvis som revolutionärer agerat med revolt för att få 

till stånd en samhällsförändring. I revolutionärens fall omsattes individen agens i praktik 

för att förändra samhällsstrukturen. Strukturen var således inte helt avgörande för 

individens framtida liv. En individs agerande kan dock även leda till oväntade eller 

oönskade resultat, eller till och med sakna långsiktig intention. Till sist är det viktigt att 

notera att en individs agens kan vara mer eller mindre begränsad av de omgivande 

strukturerna, vilket innebär att olika individer kan ha olika stor agens.19  

I denna studie används agens som ett teoretiskt perspektiv för att tolka hur 

resenärerna beskrev olika djurarter: beskrevs andra djur inneha agens, eller blev andra 

djur objektifierade? Andra djurarter förhåller sig till naturliga strukturer som träd, en flod 

och så vidare. Samtidigt förhåller sig andra djurarter till strukturer som människan ställt 

upp, exempelvis ett stängsel, en kedja eller en vägg. Enligt min mening har andra 

djurarter agens, vilket kanske särskilt framkommer när en människa befinner sig på resa, 

utanför sin hemmiljö. Vidare kan andra djurarter agera emot strukturer som människan 

bestämt och ställt upp, exempelvis kan ett djur agera genom att rymma eller bita. Detta är 

hur agens kommer användas som teoretiskt verktyg vid tolkningen av källmaterialet. 

2.5 HERMENEUTISK TOLKNINGSMETOD 
 

Hermeneutisk tolkning är en bred metod och kan därför vara svårfångad. En 

utgångspunkt för tolkningen av reseskildringarna, ligger i att människor som ingår i ett 

sammanhang tillsammans skapar och reproducerar ett konceptsystem, vilket innebär att 

individuellt handlande och resonerande måste förstås mot det konceptsystem som 

människorna ingår i. Konceptsystemet består i sin tur av språk, handlingar, intentioner 

och regler, där varje handling har en intention och därför också är rationell utifrån 

individens situation, tankar, önskningar med mera i det ögonblick då handlingen utförs.20 

Den hermeneutiska tolkningen lägger därmed störst fokus på att tolka och förstå, i detta 

fall texten, och kan inte erbjuda en förklaring av vilka orsaker som ligger bakom ”varför 

                                                           
19 MacRaild & Taylor, s. 80—81, 84, 98—117. 

20 Miles Fairburn, Social History: Problems, Strategies and Methods (Basingstoke 1999) s. 210–222. 

 



~ 9 ~ 

författaren skrev texten eller varför han ville säga vad han sade”21. Istället tolkas texten 

utifrån dess sammanhang, vilket är det omgivande samhället vid den plats och tid som 

texten skapades.22  

För att förstå konceptsystemen och sätta in texterna i deras sammanhang, behövs 

kunskap om det omgivande samtida samhället. Därför genomfördes tolkningen enligt den 

så kallade hermeneutiska spiralen, vilket kort innebär att läsa, tolka, läsa forskning, göra 

nya tolkningar och eventuellt förkasta tolkningar, läsa på nytt, göra nya tolkningar och så 

vidare.23 

Rent praktiskt har jag till att börja med läst igenom texterna för att få en första 

uppfattning om innehållet i texterna. Sammantaget rör det sig om 351 sidor text samlat i 

två volymer med fyra olika författare. Därefter transkriberades alla textavsnitt som 

innehåller någon form av referens till djur, ur de reseskildringar som ej på förhand fanns i 

transkriberat format. De reseskildringar som fanns i transkriberat format kontrollerades 

mot originaltexten. Sedan kopierades alla textpartier till ett textdokument så att alla 

textpartier från alla reseskildringar skulle vara samlade i ett dokument. Transkriberad 

text möjliggör exempelvis ordsökningar även om många ord stavats olikartat i texterna. 

Efter andra genomläsningen kategoriserades textavsnitten i olika kategorier av två skäl. 

För det första möjliggör kategoriseringen att undersöka huruvida det finns likheter 

respektive skillnader mellan skribenterna. Om det finns likheter, kan det signalera att det 

rör sig om ett mönster, en struktur som genomsyrar alla reseskildringarna. Om det finns 

ett mönster, kan mönstret i reseskildringarna tyda på att det kanske rör sig om en större 

samhällelig struktur som sträcker sig utanför skribenterna. För det andra är 

kategorisering ett krav för att kunna svara mot studiens syfte och frågeställningar, vilket 

kortfattat handlar om beskrivningar av andra djurarters agens, vilka situationer andra 

djur beskrevs ha/inte ha agens samt vilka djur som beskrevs att ha agens.  

Kategorierna har utökats och ändrat karaktär löpande under flera genomläsningar 

av källmaterialet utifrån vad textavsnitten rörande andra arter behandlar. Det skapades 

flera kategorier utifrån olika sorters interaktion mellan människor med andra djurarter, 

likväl som flera kategorier skapades utifrån hur resenärerna beskrev andra arters 

ageranden samt arternas beskrivna egenskaper och förmågor. Exempel på hur 

kategoriseringen praktiskt sett ut återfinns i en tabell i bilaga 2. I punktlistan nedan 

presenteras kategorierna: 

 

• Äta djur 

                                                           
21 Anders Florén, ”Liten historisk begreppsordlista”, i Florén, Anders & Ågren, Henrik, Historiska 

undersökningar: Grunder i historisk teori, metod och framställningssätt (Lund 2006), s. 141. 
22 Florén, s. 141. 
23 Green, s. 22—24.  
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• Farliga djur 

• Djur som transportmedel, arbetande djur 

• Använda djurdelar 

• Djur som betalningsmedel, handel 

• Husdjur, tama djur, boskapsdjur 

• Djur som människor beklätt 

• Djur som anses vara gudar 

• Äga djur 

• Skadedjur 

• Djur som liknelser och symboler 

• Beskrivning av djurs förmågor  

 

För att kunna göra en detaljerad studie av resenärernas beskrivit andra djurs agens – eller 

djur som objekt – har reseskildringarna lästs igenom många gånger, både i sina helheter 

och genom att läsa samma textpartier upprepade gånger, det vill säga närläsning. Denna 

detaljnivå och upprepat läsande, är en nödvändighet för att genom hermeneutisk 

tolkningsmetod hitta, förstå och tolka huruvida andra djurarter beskrevs ha agens, var 

betraktade som objekt, samt hur skribenterna tolkat andra djurs agens. 

2.6 RESESKILDRINGAR SOM KÄLLOR 
 

Det valda källmaterialet för undersökningen består av fyra reseskildringar samlade i två 

volymer, vilka trycktes på svenska under senare delen av 1600-talet. Att det valdes texter 

från under ungefär samma tidsperiod, beror på att undersökningen har ett synkront 

perspektiv. Dessutom är 1600-talet en tidsperiod som hitintills rönt lite uppmärksamhet 

inom forskningsfältet, särskilt inom nordisk forskning.  

Reseskildringen som källmaterial har vidare behandlats styvmoderligt inom 

forskningsfältet, vilket är en orsak till att källmaterialet valts. Förhoppningen är att nyttja 

ett källmaterial som kan nyansera den historiska forskningen om människans relation till 

andra djur. Reseskildringar är ett givande material att använda för att undersöka 

människors relationer till, och interagerande med andra djur, för att när en människa 

befinner sig på resa behöver hen transporteras, äta, sova, möta andra kulturer och nya 

människor och kan ställas inför nya och/eller okända situationer. Situationer som också 

kan inbegripa möten med för resenären okända eller nya djurarter, särskilt under det 

sena 1600-talet då naturvetenskapen inte ännu kartlagt och vetenskapligt insamlat 

observerade fakta om djur och natur. Därför finns det i reseskildringar information om 

flera plan av resenärens liv och dennes interaktion med andra djur, samlat i en och 
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samma text, vilket kan vara svårt att finna i andra källmaterial. Detta möjliggör i sin tur 

att göra en holistisk tolkning av hur skribenten beskrev andra djurarters agens och hur 

denna agens tolkades av författaren eller enligt hur skribenten menade att 

lokalbefolkningen tolkat djurarternas agens. 

Samtidigt behöver uttolkaren vara medveten om att genren reseskildring också 

innebar att texten krävde att läsarens förväntningar uppfylldes. Det förväntades inslag om 

det exotiska, fantastiska, konstiga och oväntade. Den som skulle läsa en reseskildring, 

hade alltså en förväntan om att bli underhållen, men samtidigt skulle reseskildringen 

bidra med användbara fakta om de områden som texten berättade om – eller åtminstone 

framstå som trovärdiga.24 Eftersom reseskildringarna som minsta krav på faktakorrekhet, 

åtminstone skulle framstå som trovärdiga, samtidigt som berättelsen också var tvungen 

att förhålla sig till genren, fanns det gränser för hur stor frihet skribenten kunde ta. Det 

finns därmed en risk för att resenärernas beskrivningar av interaktion med andra djur, 

kan vara överdrivna – eller underdrivna – det vill säga friserade eller tillrättalagda på 

något sätt. Eventuella friserade textavsnitt bör dock inte ha varit alltför avvikande från 

tidens och samhällets övergripande normer och föreställningar, eftersom alltför 

fantastiska inslag skulle ha inneburit att skildringarna framstått som icke trovärdiga.  

Eventuella fantastiska och friserade textavsnitt påverkar dock inte denna studie, 

eftersom reseskildringarna som lägsta krav skulle framstå som trovärdiga för läsaren. Den 

agens som resenärerna tillskrev andra djurarter, bör därför ha framstått som trovärdigt 

för mottagaren. Detta återkommer jag till lite längre ned i texten. Innan resonemanget 

kan fortsätta, behöver källorna närmare presenteras.   

Reseskildringarna är som ovan nämnt samlade i två volymer. Den första volymen, 

Een kort beskrffning vppå trenne reesor och peregrinationer, sampt konungarijket 

Japan, innehåller tre reseberättelser, skrivna av tre skribenter och trycktes första gången 

1667 i 500 exemplar. Nya upplagor trycktes 1674, 1743 samt i några fler upplagor under 

1700-talet. Eftersom boken gavs ut på nytt bara sju år efter den första tryckningen, torde 

boken ha varit av intresse för befolkningen.25 

Den första reseskildringen i volymen Een kort beskrffning vppå trenne reesor, är 

författad av Nils Matson Kiöping (1621–1680), som under åren 1648–1656 befann sig 

utomlands, bland annat genom att tjänstgöra i det holländska ostindiska kompaniets 

tjänst. Under denna tid fick Kiöping möjlighet att besöka några länder vid Afrikas och 

                                                           
24 Carina Lidström, ”All Travellers are Liars – On Fact and Fiction in the Travellers Tale”, i Skalin, Lars-Åke 

(red.) Fact and Fiction in Narrative: An interdisciplinary Approach (Örebro 2005), s. 145—147. 
25 Almqvist, Sven, ”Nils Matson Kiöping”, i Svenskt biografiskt lexikon, 

<https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11508> (6/4 2019); Gunnar Broberg, Homo Sapiens: Studier i Carl 

von Linnés naturuppfattning och människolära (Motala 1975), s. 199. 
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Asiens kuster och det är dessa vistelser som ligger till grund för den reseskildring som 

Kiöping skrev. Kiöping är också mest känd för sin reseskildring, eftersom hans 

reseskildring tillsammans med den andra reseskildringen i Een kort beskrffning vppå 

trenne reesor, är den första reseskildringen som tryckts på svenska.26 Det är också 

Kiöpings skrift som är den mest omfattande reseskildringen, och innehåller flest 

textavsnitt om djur och natur, av de fyra som ligger till grund för denna studie. Nästan 

varje sida i hela reseskildringen innehåller beskrivningar av andra djur, eller situationer 

där andra djur ingår. Detta är en orsak till att det är mest hänvisningar till Kiöpings skrift 

i föreliggande studie.  

Den andra författaren i samlingsvolymen Een kort beskrffning vppå trenne reesor, 

är Olof Willman Eriksson som likt Kiöping fick möjlighet att tjänstgöra vid det holländska 

ostindiska kompaniet. Under fem års tid från 1648–1653 befann han sig bland annat i 

Indien, Japan och Indonesien. Eriksson förde anteckningar under sin tid utomlands och 

det är hans anteckningar som lade grunden för den reseskildring som studerats i denna 

uppsats.27  

Den tredje och reseskildringen som ligger i volymen i Een kort beskrffning vppå 

trenne reesor, är mycket kort, och författad av en okänd rysk diplomat. På de få sidorna 

återges en reseberättelse som genomförts på land från Moskva till Kina. Den största 

textmassan rör hur platser ser ut, samhällets struktur och traditioner. Endast fyra korta 

textpartier i den anonyme ryske författarens text innehåller referenser till andra djur. 

Nu vänder jag tillbaka till varför eventuella fantasifulla beskrivningar inte påverkar 

denna studie. Sven Almqvist menar att Kiöpings utförliga och noggranna beskrivningar 

och observationer, pekar på att Kiöping med sannolikt utgått från minnesanteckningar 

han fört under resans gång, men sedan har texten omarbetats och kanske också justerats 

av redaktionellt innan boken gick i tryck.28 Därutöver noterar Almqvist att 

naturvetenskapen under 1700-talet tog stort intryck av Kiöpings reseskildringar.29 

Reseskildringen var även en viktig källa för Carl von Linné och kom därför att vara en del 

i formerandet av den framväxande naturvetenskapen i Sverige, likväl som i Europa 

eftersom Linnés texter kom att spridas i Europa. Gunnar Broberg skriver att Kiöping, 

genom Linné, till viss del fick internationell spridning. Kiöpings bok ”var länge näst intill 

unikt i svensk litteratur och användes flitigt, t.ex. i avhandlingar”30. Broberg menar också 

att Kiöping, trots att han inte var utbildad inom naturvetenskapen, var ”en god iakttagare 

                                                           
26 Almqvist, <https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11508> (6/4 2019). 
27 Nordisk familjebok, uppslagsord ”Willman, Olof Eriksson”, <http://runeberg.org/nfcl/0306.html> (6/4 

2019).  
28 Almqvist, <https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11508> (6/4 2019). 
29 Almqvist, <https://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/11508> (6/4 2019). 
30 Broberg (1975), s. 199. 

 



~ 13 ~ 

med något av en linneansk receptivitet för mångfalden”31. På grund av reseskildringens 

användning inom naturvetenskapen i Sverige och Europa, bör boken ha ansetts som 

trovärdig och av stort intresse för samtiden. Därmed är Kiöpings reseskildring av särskilt 

intresse för studien, då den fått stor inverkan och spridning vilket i sin tur innebär att den 

av samtiden upplevts som trovärdig. Vidare var reseskildringar generellt en central del för 

att förmedla kunskap om olika djurarter under 1600-talet.32 Eventuella påhittade och 

överdrivna textpartier inverkar således inte på denna studie av två skäl. Dels uppfattades 

reseskildringar i stort som trovärdiga, del är syftet med denna studie att studera 

skribenternas beskrivningar och tolkningar av andra djurarters agens – inte huruvida 

författarna beskrev verkligheten såsom den de facto var, eller vad mottagarna kan ha 

tänkt. 

Den fjärde reseskildringen som studeras i denna uppsats har titeln West-indianisk 

reese-beskriffning, från åhr 1639. till 1645. ifrån Amsterdam till St: Joris de Mina, itt 

castell i Africa, vilken är skriven av Michael Hemmersam (1619–1661). Hemmersam var 

en tysk guldsmed från Nürnberg, som fick möjlighet att bege sig ut på resa genom det 

holländska västindiska kompaniet.33 Boken trycktes 1674 vid Visningsborgs tryckeri, 

samma tryckeri som gett ut samlingsvolymen Een kort beskrffning vppå trenne reesor. 

Denna fjärde reseskildring har använts som ett komplement till den första volymen, för 

att kunna jämföra olika författares beskrivningar av andra djurs agens i olika besökta 

områden, samt hur skribenterna tolkade de andra djurens agens. Syftet ligger således i att 

undersöka huruvida det fanns mönster mellan skribenterna gällande hur andra djurs 

agens beskrevs och tolkades. Genom att använda reseskildringar av olika skribenter som 

besökt olika platser, kan bilden av hur andra djurs agens beskrevs breddas. Dock är det 

flest hänvisningar till Kiöpings text i föreliggande studie, vilket innebär att resultatet 

enbart kan ge vaga indikationer på huruvida andra djur ansågs ha egen agens i det sena 

1600-talet. Samtidigt finns det också flera samstämmigheter, vilket visar att det är 

relevant att forska mer på ämnet. 

Av nödvändighet finns det i många citat i denna uppsats från reseskildringarna, 

vilket innebär att en kort notering angående akribi också är av vikt att förmedla. Detta 

återfinns i bilaga 1.   

                                                           
31 Broberg (1975), s. 199. 
32 Broberg (2005), s. 431. 
33 Hans-Joachim Raupp, ”Sichtbare und unsichtbare Welten – nach der Natur und aus der Fantasie”, i 
Leuker, Maria-Theresia (red.), Die sichtbare Welt: Visualität in der niederländischen Literatur und Kunst 

des 17. Jahrhunderts (New York 2012) s. 101. 
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3 MÄNNISKODJURETS HISTORISKA RELATIONER 
 

Historisk forskning om djurens historia och människors förhållande till andra arter, är 

som tidigare nämnt ett relativt nytt forskningsområde. I svensk och nordisk forskning 

framhålls etnologen Orvar Löfgren som en av föregångarna inom detta forskningsfält, 

med artikeln ”Our Friends in Nature. Class and Animal Symbolism”34 publicerad 1985. 

Vidare har idé- och lärdomsprofessorn Gunnar Broberg ägnat en del av sin forskning om 

människans förhållande till djur och natur. Exempelvis har Broberg skrivit Kattens 

historia (2004), som avser att bland annat synliggöra kattens roll och symbolik genom 

den nordiska historien.  

Som nämnt i inledningen har tidigare forskning i huvudsak utgått från dikotomier 

kring djur/människa, natur/kultur, vilt/civiliserat. Därför presenteras här forskningens 

slutsatser inledningsvis utifrån dikotomierna kring människor och andra djur. I den 

avslutande avsnittet diskuteras även kort varför dikotomierna är en begränsning vid 

tolkning och forskning samt vad som är utgångspunkten för denna uppsats. Vad gäller 

avgränsning i tid och rum, har avsnittet begränsats till cirka 1500–1800 i nordvästra 

Europa och Nordamerika.  

3.1 DIKOTOMISKA GRÄNSER MELLAN MÄNNISKA OCH ANDRA DJUR 
 

Den judisk-kristna traditionen, där den unika människan var skapad av Gud och i dess 

avbild, upphöjdes människan till en varelse som stod högre än de andra djuren, men 

under änglarna i en tänkt hierarki.35 Samtidigt fanns det under tidigmodern tid 

anatomisk kunskap om både människor och andra djur, vilket visade att människor och 

andra djur hade närmast identiska inre organ och kroppar. Detta ledde till att kroppen 

varken var central eller avgörande för att kunna påvisa skillnader mellan människor och 

andra djur.36 Även René Descartes (1596–1650) som kom att bli en tongivande röst för 

synen på djuren från 1630-talet och framledes, ansåg att människors och andra djurs 

kroppar var lika varandra. Kroppen fungerade som en maskin, vilken utförde automatiska 

och omedvetna funktioner, som matsmältning, likt en klocka. Skillnaden mellan 

människor och andra djur, var enligt Descartes att människan hade ett medvetet 

tänkande intellekt och därför också en själ.37  

En central utgångspunkt för att identifiera mentala och andliga skillnader mellan 

människor och andra djur, hade också sina rötter i den antika filosofen Aristoteles modell 

                                                           
34 Orvar Löfgrens artikel är publicerad i tidskriften Ethnos, vol. 50 (1985), s. 184–213. 
35 Thomas, s. 30—31; Broberg (2005), s. 409—414. 
36 Fudge (2006), s. 7—8. 
37 Thomas, s. 33, Broberg (2005), s. 434-435; Guerrini, s. 124—125; Raber, s. 84-85. 
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för själen. En modell som kom att sammanfogas med den kristna tron om att människan 

var unik och högre stående än andra djur. Enligt den aristoteliska modellen för själen, 

fanns det tre typer av själar: den vegetativa, den sensitiva och den rationella. Andra djur 

hade två själar; den vegetativa och sensitiva själen. Människan hade alla tre själarna, 

vilket innebar att det var enbart människan som hade den rationella själen.38 En viktig 

skillnad mellan människan och andra djur låg därför i människans förmåga att medvetet 

tänka och resonera, till exempelvis att fatta välgenomtänkta, det vill säga rationella, 

beslut. Därför ansågs människan också ha möjlighet att göra val, vilket i sin tur kopplades 

till den kristna tron om människans fria vilja.39 Varför djuren inte tillskrevs ha samma 

sorts själ som människor, berodde på att en sådan tanke skulle skapa teologiska problem 

gällande bland annat människans odödliga själ. Om djuren hade samma egenskaper och 

en likadan själ som människor, hur kunde människan som högst stående varelse 

försvaras?40 

Den resonerande människan hade, på grund av sitt rationella tänkande också 

förmåga att relatera sig själv mot omvärlden. Det kunde exempelvis innefatta att kunna 

rodna, skratta, vara rädd för döden, ha kunskap om olika fenomen, samt att ha kunskap 

om tidens gång, det vill säga att människan inte enbart levde i nuet.41 Det tänkande och 

resonerande djuret människan, hade därmed även förmågan till abstrakt tänkande, till 

exempel att kunna se det gudomliga i en sak, återkalla ett minne, eller planera för 

framtiden. Andra djur kunde enbart se vad som låg direkt framför dem.42 På grund av det 

abstrakta tänkandet och förmågan att tänka och förstå dåtiden, nutiden och framtiden, 

hade människan också ett självmedvetande och en självförståelse, vilket andra djur 

saknade.43 Andra djur saknade också förmågan att tala, och den förmågan ansågs vara en 

subkategori till förmågan att resonera och tänka, då skrift och tal är uttryckta tankar och 

resonemang.44 På grund av människans förmåga att resonera och uttrycka resonemang i 

tal, var politisk styrning med grund i diskussioner och resonemang något som fungerade 

för människor, medan våld och tvång gällde som styrmedel för andra djur.45 

Människan var även skild från andra djur under nattetid. Det var nämligen 

förbehållet för människor att drömma de äkta och sanna drömmarna. Att även andra djur 

kunde drömma, visste människorna i 1600-talets England, men djuren drömde 

                                                           
38 Matthew Senior, “The Souls of Men and Beasts, 1630—1764”, i Senior, Matthew (red.) A Cultural History of 

Animals: In the Age of Enlightenment (Oxford 2007), s. 28—31; Fudge (2006), s. 7—8; Thomas, s. 30—31. 
39 Fudge, (2006), s. 8—14. 
40 Thomas, s. 33-35; Guerrini, s. 124-125. 
41 Fudge, (2006), s. 14—23. 
42 Fudge, (2006), s. 22, 24—26. 
43 Fudge, (2006), s. 29.  
44 Fudge (2006), s. 14. 
45 Thomas, s. 48. 

 



~ 16 ~ 

kroppsliga, oäkta, eller tomma drömmar. Enligt tänkarna i det tidigmoderna England, 

fanns det följaktligen två typer av drömmar: äkta och oäkta.46 

Sammanfattningsvis bottnade definitionen av det mänskliga kontra det 

ickemänskliga i att människan hade andliga och mentala egenskaper som andra djur 

saknade.   

3.2 DIKOTOMIERNA LEGITIMERAR MAKT OCH VÅLD 
 

Ett verk som kan ses som en föregångare inom historiska studier kopplat till djur och 

natur, är Keith Thomas bok Man And the Natural World (1983). Enligt Thomas, var 

gränsen mellan djur och människa viktig att både ställa upp och sedan bibehålla under 

1500- och 1800-talen. Framförallt var gränsen viktig att dra och bibehålla för att kunna 

legitimera människans makt och dominans över djuren. Det vill säga att gränsdragningen 

mellan djur och människa var ett sätt att förklara och motivera varför det var legitimt att 

bland annat jaga, domesticera, äta, utföra experiment/undersökningar på, samt utrota 

oönskade djur.47 Den tidigare nämnda cartesianska djursynen, där djuren ansågs vara 

omedvetna maskiner, ledde exempelvis till att djuren ansågs sakna känsloliv och därför 

inte kunde känna smärta – åtminstone inte på samma sätt som människor. Denna 

djursyn kom att ligga till grund för hur djurmisshandel och experiment på levande djur 

motiverades.48 Dock visar forskningen att det i marginalerna fanns enstaka exempel på 

vag samtida kritik mot den mekanistiska djursynen,49 vilket dock enbart nämnts i 

förbigående, men inte vidareutvecklats. 

Under 1800-talet ansågs dessutom domesticering vara bra, eftersom det innebar att 

människan hjälpte andra djur att civiliseras och öka i antal. Därför var slakt av 

domesticerade djur en välgärning som gjordes av godhet, då det slaktade djuret inte 

behövde lida av ålderdom eller sjukdom. Till detta fördes även argumentet att djuren 

saknade förståelse inför konceptet framtiden, vilket därför innebar att djuren inte 

förlorade något på att bli dödade av människan.50 Samtidigt, på andra sidan Atlanten, 

påminner Virginia DeJohn oss, fanns det hos den amerikanska ursprungsbefolkningen, 

också en tydlig skillnad mellan människor och andra djur. Dock ansågs djuren inte vara 

                                                           
46 Fudge, (2006), s. 32—33. 
47 Thomas, s. 36—41. 
48 Guerrini, s. 124—125. 
49 Guerrini, s. 124—125; Thomas, s. 33-35; Peter Sahlins, 1668: The Year of the Animal in France (New York 

2017), s. 277—310. 
50 Thomas, s. 20—21. 
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satta på jorden för människans skull, och för att bli härskade över. Djuren kunde inneha 

en egen spirituell kraft och skulle därför behandlas på ett respektfullt sätt.51  

Att definiera och klargöra gränser mellan människor och andra djur var således i 

nordvästra Europa, intimt ihopkopplat med makt och hierarkitänkande, vilket i sin tur 

hänger ihop med bilden av ’den andre’. Den andre, som är något annat än vi, gavs en lägre 

status och kunde därför exploateras i och med att den, eller de andra, befann sig lägre ned 

i den tänkta hierarkin. En del av hierarkitänkandet byggde på kristendomen med den 

bibliska berättelsen om Noa och hans tre söner vilka var för sig sades ha befolkat Europa, 

Asien respektive Afrika. Högst i hierarkin låg naturligtvis de vita européerna och lägst låg 

de svarta afrikanerna.52 Gränssättningar kopplat till maktutövande gällde således även 

andra artfränder, det vill säga människor, och gränssättningar mellan människor av 

samma hudfärg kunde kalibreras med hjälp av att definiera det mänskliga respektive det 

ickemänskliga. 

Människor som betedde sig på ett sätt som var definierat som ett ickemänskligt 

beteende, blev betraktade som halvdjur och/eller undermänniskor. Det gällde fattiga, 

outbildade, irreligiösa, tiggare, vagabonder, hemlösa, människor med ett socialt 

oacceptabelt eller avvikande beteende, människor med psykisk sjukdom. Även kvinnor 

och barn liknades frekvent med andra arter.53 Enligt Karen Raber fanns det en 

underliggande tankestruktur som sade att ”kvinnor, likt domesticerade djur, existerade 

för att tillgodose den patriarkala ordningen [min översättning]”54. Genom att definiera 

vissa människor som undermänniskor och/eller halvdjur, kunde därför till exempel 

maktutövning, misshandel, slaveri, kolonisering och civilisationsprojekt, legitimeras 

utifrån principen att dessa människor inte var riktigt mänskliga.55 Under tidig medeltid 

ansågs exempelvis irländare, vilka åt hästkött, mindre civiliserade på grund av 

matvanorna. Eftersom irländarna ansågs vara mindre civiliserade och därmed närmare 

den vilda naturen, kunde kolonisering och dominans över Irland motiveras och 

legitimeras.56 Engelsmännens avhumaniserande syn på irländare fanns kvar under slutet 

av 1600-talet, men då på grund av att irländarna ansågs leva ”som vilddjur” i smuts och 

hade djuriska matvanor.57   

                                                           
51 Virginia DeJohn Anderson, Creatures of Empire: How Domestic Animals Transformed America (Oxford, 

2004), s. 19-21, 29. 
52  John M. Hobson, Västerlandets österländska ursprung, (Lund 2006), s. 250. 
53 Thomas, s. 41—44. 
54 Raber, s. 86—87. 
55 Thomas, s. 44. 
56 Rob Meens, ”Eating Animals in the Early Middle Ages: Classifying the Animal World and Building Group 

Identites”, i: Creager, N.H. Angela & Jordan (red.), William C., The Animal/Human Boundary: Historical 

Perspectives (Rochester 2002), s. 9—10, 18. 
57 Thomas, s. 42. 

 



~ 18 ~ 

På ett liknande sätt avhumaniserades människor som levde i eller på gränsen 

mellan det mänskliga och ickemänskliga, det vill säga fattiga, hemlösa, psykiskt sjuka 

med flera. Dessa människor ansågs vara andra djur som gett efter för djuriska drifter – 

inte människor som förlorat sin förmåga att tänka och agera rationellt. Därför kunde 

dessa ickemänniskor placeras i burar och visas upp likt på ett zoo.58 Samtidigt blev 

slaveriet kritiserat för att slaveriet som fenomen, gjorde det svårt att skilja mellan 

kategorierna människa respektive djur.59  

Domesticering av djur och avhumanisering utifrån gränssättningar mellan 

människa och andra djur, blev därmed ett medel för att legitimera och bibehålla hierarkin 

och ordningen i samhället i nordvästra Europa. Samtidigt uppstår frågor. Att använda 

jämförelser och liknelser med andra djur i syfte att argumentera för ett ställningstagande, 

eller för att legitimera makt är delvis ett retoriskt grepp. Retoriken, eller symboliken, 

måste förstås i sitt sammanhang, där jämförelser med andra djur behöver preciseras. Alla 

djur värderades och behandlades inte exakt likadant, av alla människor och i alla 

situationer.  

3.3 KONTROLLERA BETEENDE OCH SKAPA ORDNING 
 

Som nämnt i föregående avsnitt, var gränssättningen central för att legitimera makt likväl 

som att upprätthålla hierarkier. Samtidigt innehöll gränssättningen ett annat element 

kopplat till moral, religion och social kontroll. Människor skulle bete sig som människor, 

det vill säga civiliserat och kultiverat. Ett sätt att kontrollera beteendet, låg i att tydliggöra 

och bibehålla gränser mellan människor och andra djur.  

Synen på andra djur under tidigmodern tid i England var negativ, vilket innebar att 

människan hade mycket högre status än andra arter. Exempelvis ansågs nattarbete vara 

djuriskt, eftersom människan är ett daglevande djur. Detta var en orsak till att inbrott på 

nattetid var ett grövre brott i jämförelse med inbrott under dagtid. Vidare var husdjur 

problematiska att hantera och äga för den tidigmoderna människan. Okonventionella 

husdjur som paddor eller vesslor, riskerades att utpekas som djur tillhörande en häxa. 

Vidare fick husdjur inte till exempel matas vid bordet likt människor eftersom det var ett 

brott mot kulturen, civilisationen.60 Thomas visar förvisso tydligt på en allmänt negativ 

djursyn i England under tidigmodern tid, dock är det inte helt tydligt hur resultaten ska 

tolkas och förstås. Exempelvis kan nattarbete inte automatiskt anses vara djuriskt och 

                                                           
58 Matthew Senior, ”The Animal Witness”, i Senior, Matthew (red.) A cultural History of Animals: In the Age 

of Enlightenment (Oxford 2007), s. 14—15. 
59 Thomas, s. 48. 
60 Thomas, s. 39—40. 
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därför negativt utifrån att människan är daglevade, ty människorna delade sina liv med 

många daglevande djur som kor, får, hundar med flera.  

Även i det sena 1500-talets Frankrike, ansågs det som en perversion att Henrik III 

behandlade sina hundar som om de vore lika högt stående som människan. Här fick 

Henrik III:s sätt att behandla sina hundar, stå som symbol för att kunna kritisera kungen. 

Hierarkin och könsrollerna skulle helst inte utmanas, för det skapade oordning i 

samhället.61 Även dessa forskningsslutsatser visar hur perspektivberoende en tolkning är. 

Är det de hundarna som tolkades negativt? Eller rörde det sig om att människor anlade 

negativa bedömningar på människors beteende, utifrån en egen föreställningsvärld om 

vad som var socialt accepterat? Var det hundarna som var centrum för kritiken, eller var 

det Henrik III:s beteende? Situationen och sammanhanget kanske var avgörande för hur 

andra djur nyttjades som symboler, i detta fall för att föra fram kritik mot makten. 

Kanske var det på grund av engelsmännens negativa syn på andra arter, som 

gränsen mellan människa och andra djur även kom att manifestera sig i det fysiska 

rummet? Det var nämligen under 1500- och 1600-talen som människorna i England kom 

att separera sitt boende från de domesticerade djuren, och Thomas menar att 

engelsmännen föraktade irländare och walesare på grund av att de delade rum med sina 

domesticerade djur.62 Samma förakt riktades mot svenskar under samma tidsperiod och 

av samma skäl. Inte förrän på 1800-talet kom svenskar att hålla domesticerade djur 

utanför boningshuset under vintertid och enligt Orvar Löfgren var denna praxis grundad i 

en pragmatisk inställning. Genom att hålla mindre djur inomhus under den kalla 

tidsperioden blev det enklare att ta hand om de domesticerade djuren likväl som att se till 

att alla överlevde kylan. Domesticerade djur var således en central ekonomisk resurs för 

människorna och fanns till för människas skull i enlighet med Bibelns ord.63  

Ett annat sätt att utöva social kontroll med hjälp av gränssättningar mellan 

människor och andra arter, var genom folksagor och andra berättelser. Löfgren menar att 

folksagor som innehöll djurkaraktärer hade en utbildande funktion hos bönder. Dels 

innehöll berättelserna information om olika djur och hur de kunde hanteras, dels innehöll 

berättelserna information om vad som var ett korrekt respektive inkorrekt beteende. 

Därmed kunde berättelserna fungera som ett sätt att kontrollera människors beteende 

och bibehålla sociala gränser.64 

I slutet av 1700-talet, som ett led i romantikens mer sensitiva och naturintresserade 

linje, började människor i Europa utveckla en annan, mer positiv syn på andra djur. 

                                                           
61 Juliana Schiesari, ”’Bitches and Queens’: Pets and Perversion at the Court of France’s Henri III”, i Fudge, 

Erica (red.), Renaissance Beasts: Of Animals, Humans, and Other Wonderful Creatures (Urbana & Chicago 

2004) s. 40—42, 47. 
62 Thomas, s. 40, 94—95. 
63 Orvar Löfgren, ”Our Friends in Nature: Class and Animal Symbolism”, i Ethnos vol. 50 (1985) s. 187—88. 
64 Löfgren, s. 188. 
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Andra arter förmänskligades genom fiktiva samtal och beteenden beskrevs med samma 

vokabulär som mänskliga beteenden. Trots att avståndet mellan människa och andra djur 

på ett sätt blev kortare, drevs människan samtidigt av en vilja att distansera sig från 

övriga djur. Borgarklassen som höll självdisciplin och civilisering högt, ville inte 

förknippas med beteenden som manifesterades hos andra djur, som exempelvis 

skamlöshet. De människor som levde likt djur, var enligt borgarklassen människor som 

tillhörde en längre nivå av kulturell utveckling.65 Således kan den tidigare forskningens 

fynd visa att oavsett om människan hade en negativ eller positiv syn på andra arter, blev 

det möjligt att använda gränssättningar mellan människa och andra djur som ett sätt att 

kontrollera människors beteende.  

Avslutningsvis kan de föregående avsnitten om gränssättningar mellan människor 

och andra djur, visa att forskningen hitintills tenderat att slå ihop alla djur, eller stora 

grupper av djur till en enda kategori, vilket enligt min mening försvårat forskningen. Den 

tidigare nämnda dikotomin människa – djur, behöver ifrågasättas och forskarsamhället 

behöver fundera över när det är relevant respektive irrelevant att gruppera djurarter. 

Detta har också Anne Katarine Gjerløff i sin forskning argumenterat för. Värdet och 

symboliken hos en och samma djurart kunde variera beroende på situationen, ty djurens 

symbolik var inte indelade i fasta kategorier med vattentäta skott. Gjerløff har påvisat hur 

kon, hunden och fåglar fått inta olika värden och symbolik, beroende på vilken kontext 

som djuret användes i, under det sena 1800-talet i Danmark. En hund kunde exempelvis 

ges epitet som herrelös byracka, ädel jakthund, eller trofast vän.66 Situationen kan således 

vara avgörande för hur en djurart tolkats värderats, vilken symbolism den kan stå för, 

med mera.  

  

                                                           
65 Löfgren, s. 198. 
66 Anne Katarine Gjerløff, ”Offer, Fjende, Frænde, Føde: Dyrs roller i Danmark i 1800-tallets slutning”, i 

Historisk tidskrift 132:3 (2012) 392–421. 
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4 AGERANDE OCH OBJEKTIFIERADE DJURARTER 
 

Den här delen är tematiskt uppbyggt där de första avsnitten visar i vilka situationer som 

andra djurarter objektifierades. Denna frågeställning är av vikt att besvara, för att kunna 

sättas i relation till de situationer där andra djur tillskrevs egen agens. De senare 

avsnitten berör därför vilka djur som ansågs inneha agens, i vilka situationer andra 

djurarter ansågs ha agens, hur djurs agens påverkade mänsklig verksamhet samt hur 

djurens agens tolkades – av skribenten själv – eller utifrån skribentens utsaga om 

lokalbefolkningens tolkning. 

4.1 OBJEKTIFIERADE DJUR ÄR RESURSER 
 

Reseberättelserna visar hur tämjda och/eller helt domesticerade djurarter objektifierats i 

situationer där utfört arbete inom transport och jordbruk, samt som fysiska resurser. Den 

mest återkommande situationen där andra arter objektifierades var när andra djurarter 

nyttjats för att underlätta människors transport av sig själva likväl som föremål.  

Information om hur människor använt andra djur som transportmedel för 

människor och föremål, återfinns frekvent i flera reseskildringar.67 De andra djuren 

objektifieras genom att de beskrevs vara ett rent transportmedel, ”wij redo på hästar”68, 

eller underförstått genom att i texten använda verbet red: ”Then 21. dito redho wij öfwer 

een bredh löpande elff”69. 

Den okände ryske resenären breddar bilden genom att i reseskildringen informera 

läsaren om att mongolerna inte hade hästar, vilket lett till att när mongolerna skulle 

”plöga och arbeta, thet fyrrätta the medh åszner.”70 Åsnan blir här objektifierad genom att 

den beskrevs mer som ett verktyg snarare än en individ som agerar. De andra djuren 

beskrevs i dessa situationer därmed som objekt och hållna i fångenskap där ersättningen 

för utfört arbete vanligen varit mat och husrum.  

Andra djurarter var även objektifierade som fysiska resurser. Att jaga, fiska, föda 

upp djur, och äta kött räknades således som värdefullt för människor och kunde därmed 

fungera som en del av människors ekonomiska system. Eriksson beskrev bland annat att 

det vid en plats fanns ”oräckneliga många foglar och diur till kiöps, aff vnderligh 

                                                           
67 Kiöping, s. 23, 42, 52, 55, 73, 81, 110–111, 117–118; Olof Willman Eriksson, En kort beskrivning på en resa 

till Ostindien och Japan (1667), i: Kiöping, Nils Matson, Een kort beskriffning vppå trenne resor och 

peregrination, sampt konungarijket Japan (1667), 214, 215, 219—220. 
68 Eriksson, s. 214. 
69 Eriksson, 220. 
70 Anonym rysk resenär, i Kiöping, Nils Matson, Een kort beskriffning vppå trenne resor och peregrination, 

sampt konungarijket Japan (1667), s. 250. 
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skapnat”71 och Kiöping intygade att en grupp människor ville byta gråfärgade papegojor 

mot ”jernredskap och gambla spijker.”72 Både Hemmersam och Kiöping gav några 

exempel på handel med djur och/eller djurdelar.73  

Att idka handel med både döda och levande djur, förefaller således vara en central 

del av människors ekonomi och andra djur gavs därmed ett ekonomiskt värde, vilket inte 

enbart kopplat till föda. Erikson, Hemmersam och Kiöping gav flera exempel på hur olika 

djurdelar kunde användas, bland annat som medicin.74  

Andra djur objektifierades även vid intagande av kött som föda. Det centrala att 

berätta för läsaren tycktes ha varit hur köttet smakade samt om djurarten överhuvudtaget 

åts av människor, vilken människogrupp som åt arten, eller huruvida djuret åts rått. 

Exempelvis förklarade Kiöping att en grå, trekantig orm, åts av kristna såväl som 

okristna: ”Vthi siön, såsom och i parsiske inloppet falla öfwerflödeligen grå ormar een aln 

långa, hwilka äro trekantige, och thesse aff alle menniskor, såwäl christne som morer 

blifwa ätne.”75 Hemmersam noterade att lokalbefolkningen dödat en orm, skurit upp 

ormen och i ormens mage hittat ett levande kid, ”hwilcket mohrerna ther effter slachtade 

och förtärde.”76  

Smakupplevelser förekommer frekvent i Erikssons reseskildring. Bland annat får 

läsaren veta att en ”indianiske legewan, hwilket wae mycket lijk een crocodill, men icke 

större än een lijten hundh …” hade ett kött ”så hwiit som hönsekiött, och smakadhe 

mächta wäl”.77 Även Kiöping kommenterar att en reptil liknande den Eriksson beskrivit, 

”hafwer ett mycket hwijt och wälsmakande kött.”78 Andra djurarter, som hajen, var dock 

inte särskilt välsmakande, enligt Eriksson: ”Till att äta äre the icke the bästa, vthan the 

som vnga äro, och man flåår först skinnet aff them.”79  

Objektifieringen av andra djur i de ovan beskrivna situationerna ligger därmed i 

linje med hur tidigare forskning beskrivit den allmänna synen på djur. Enligt Thomas var 

synen på domesticerade boskapsdjur i det tidigmoderna Storbritannien lika pragmatisk, 

där boskap ”inte hölls av sentimentala skäl”, utan fanns i samhället för ”att arbeta eller bli 

uppätna, eller både och [min översättning].”80 Detsamma förklarar Löfgren att djursynen 

                                                           
71 Eriksson, s. 219. 
72 Kiöping, s. 112. 
73 Kiöping, s. 43, 54; Hemmersam, Michael, West-indiansk reese-beskriffning, från åhr 1639 till 1645. Från 
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76 Hemmersam, s. 79—80. 
77 Eriksson, s. 198. 
78 Kiöping, s. 96. 
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var i Sverige under samma tid. Djuren av främst en ekonomisk resurs.81 Även Broberg 

menar att makt och status i Sverige under 1600-talet manifesterades utifrån både hur 

många djur som människan ägde och vilka djur som människan ägde. Många renar hos 

en same visade på rikedom, medan vackra hästar hos hovet signalerade att en högre social 

position i samhället.82 

4.2 ANDRA DJURS AGENS: SITUATION OCH INDIVID 
 

I avsnittet ovan visades det i vilka situationer där andra djurarter beskrivits som objekt 

för agerande människor. Andra djur kunde dock enligt resenärerna utöva egen agens och 

ha ’mänskliga’ förmågor som att planera, återkalla minnen med mera. Andra djurs agens 

var kopplat till specifika situationer och individer, vilket kommer att redogöras för i de 

följande avsnitten.  

4.3 STORA ROVDJURS AGENS 
 

Stora rovdjurs agens beskrevs i reseskildringarna i olika situationer och beroende på 

situationen, men också djurindividen. Enligt Kiöping, Hemmersam och Eriksson var 

tigern ett djur med agens i situationer när tigern närmade sig människor. Tigern hade ett 

farligt agerande eftersom den kunde döda och äta människor, eller skada människors 

ägda djur och/eller egendomar. Den vilda tigerns agerande var därför negativt värderat av 

samtliga resenärer som beskrev tigerns agerande. Enligt resenärerna var tigerns agens ett 

problem av flera aspekter. För det första menade Hemmersam att tigern förstörde 

mategendomar,83 vilka antagligen var ansågs vara ägda av människan även om det inte 

framgår huruvida det var av människan planterat eller vildväxande.  

Den andra och viktigaste aspekten med tigerns farliga agens, låg dock i att tigern var 

farlig för människors likväl som människornas boskaps liv. Kiöping förmedlade i sin 

reseskildring hur lokalbefolkningen i Indonesien blivit tvungen att hantera hotet från 

tigern, men även andra farliga djur, genom att bygga hus på stolpar för att vara trygga om 

nätterna:  

 

[Invånarna] boo om dagarna neder vthi bambuszhuusz, men om nätterna hafwa the 

serdeeles huusz/ som stå vppå fyra stolpar, och måste the klifwa vppå een stega, och 

sedan draga them vp till sigh igen, att icke tigern om nattetijdh skall kunna nåå 
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them. Här äro och allehanda förgifftige ormar, i synnerheet aff the stoora, som sluka 

både menniskor och swijn.84 

 

Mänskligt liv och verksamhet, visar sig här vara styrd av tigerns och stora giftiga ormars 

egenskaper och agens. Större rovdjur vilka kunde skada, döda och/eller äta upp 

människor, beskrevs mellan raderna att vara okontrollerbara. Att djuren ansågs vara 

okontrollerbara, förklaras genom att människorna behövde bygga sina hus på ett sådant 

sätt att de andra djuren inte kunde nå människorna och därmed hota människornas 

trygghet. Ifall människorna hade haft makten att kontrollera de andra djuren, hade 

sådana bostäder inte behövt byggas. Tigrar och stora ormar ansågs ha en egen agens i och 

med att de var okontrollerbara och denna agens tolkades negativt av människan, eftersom 

tigrar och ormar tvingade människor att skydda sig emot dem. Tolkningen och 

förståelsen av tigern ligger därmed i linje med tidigare forskning. Broberg noterar att 

tigern ansågs grym och vild och därmed var en ”förhatlig människoätare”.85  

Människoätare var även en tolkning som Eriksson gjorde av hajen. Hajen beskrevs 

som ett djur som tyckte om att äta människor: ”Thenne fisk är och mycket glupisk effter 

menniskiokiött, förvthan thet att the hwar andra vpäta, som wij döde öfwer bordh 

kastade.”86 Att hajar beskrivs som ett djur som är glupskt efter människokött, kan påvisa 

att Eriksson tillskrev hajarna en medveten intention att jaga och äta människor, det vill 

säga att hajen hade en egen agens. Att medvetet jaga och äta människor innebär att 

hajens agens kopplades till att hajen kunde tänka och resonera. Detta talar därför emot 

bilden av att djur tolkades enligt den i kapitel 3 nämnda cartesianska djursynen som 

omedvetna maskiner. 

Situationer där hajen kunde utöva sin agens var naturligtvis i havet och därför hade 

Ostindiska kompaniet ”widh straff förbudit på Ostindiske skieppen, att springa öfwer 

bordh och twetta sigh”87. Hajens agens påverkade därför människors möjligheter att 

tvätta sig i havet. 

Det står därmed klart att vissa stora vilda rovdjur, vilka påträffades utanför 

människors bostäder hade en egen agens. Agensen kom till uttryck i texterna genom att 

de andra djuren medvetet önskade skada människor eller mänsklig egendom. Därför kom 

dessa djur i dessa situationer tolkas negativt. Sannolikt tolkades farliga rovdjurs agens 

negativt för att, som Harriet Ritvo visat, ansåg människan sig fortfarande under början av 

1700-talet vara utelämnad till naturkrafterna likväl som djurs beteenden eftersom 

människan inte ännu hunnit ackumulera tillräckligt mycket information om djurs 
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85 Broberg (2004), s. 72–73. 
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87 Eriksson, s. 192. 
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beteenden och hur naturen fungerar. Mot slutet av 1800-talet hade människan, främst 

som en följd av upplysningens idéer om empiriska och vetenskapliga metoder, samlat 

tillräckligt med kunskaper för att med teknik och vetenskap kunna kontrollera naturen 

och andra djur. Detta ledde i sin tur till att andra djur mot slutet av 1800-talet kom att bli 

möjliga att nyttja och kontrollera, det vill säga att den makt andra djur ansågs ha haft 

innan upplysningstiden, förflyttades till människan som en följd av att människan 

tillskansade sig allt mer vetenskaplig kunskap om djurs beteenden.88 Vidare menar Ulf 

Nyrén att det ”inte enbart en rättighet utan också en lagstadgad plikt för i stort sett alla 

invånare sedan landskapslagarnas tid”,89 att jaga och hålla nere antalet rovdjur i Sverige. 

Plikten att jaga och döda rovdjur i Sverige, var sprunget ur behovet att skydda sig mot 

rovdjur och i syfte att ”bekämpa yttre hot, vilket för tanken till krig: rovdjur måste ha 

upplevts som lika främmande och hotfulla som fientliga krigshärar.”90 Idén om 

krigsföring mot vilda rovdjur, var i sin tur en tanke som också fanns redan under antiken i 

Romarriket och därmed en idé som fanns i andra områden utanför Sverige. Det centrala, 

vad gäller rovdjursjakten, låg i att se till att antalet rovdjur minskade, för att på sikt nå 

målet att fullständigt utrota rovdjuren. För att nå målet uppmuntrades och uppmanades 

befolkningen av statliga lagar, jaktregler och genom möjligheten att få skottpengar.91 

Innan människorna således ackumulerat kunskap om andra djur, kunde 

människorna inte kontrollera andra djur, på ett sådant sätt som lagstiftning åtminstone i 

teorin kunde kontrollera människor, och därför behövdes andra åtgärder, exempelvis 

bygga hus på stolpar. Detta hänger ihop med det som nämndes i kapitel 3: Att människan 

ansåg att politisk styrning fungerade för människor, eftersom de kunde resonera och 

uttrycka resonemang i tal och skrift, något som andra djur inte kunde. Därför måste 

andra djur kontrolleras med tvångsmedel och våld.92 De stora och farliga vilda rovdjuren 

ansågs därmed inte kunna resonera likt människan kunde resonera, men de var samtidigt 

inte omedvetna maskiner eftersom de kunde medvetet jaga och äta människor.  

Hemmersam breddar bilden av stora vilda rovdjurs agens ytterligare. Han menade 

att kajmaner, eller krokodiler, hade en egen agens i och med att de kunde agera utifrån 

medveten intention på flera sätt. För det första kunde kajmanerna/krokodilerna välja att 

attackera – eller inte attackera människor. För det andra kunde de välja att leka med 

varandra.  

                                                           
88 Harriet Ritvo, The Animal Estate: The English and Other Creatures in the Victorian Age (Cambridge 

1987), s. 2—3. 
89 Ulf Nyrén, ”Från utrotning till utbredning: Den svenska vargstammen som historiskt allmoge- och 

överhetsprojekt”, i Historisk tidskrift, vol. 132:2, (2012a), s. 369. 
90 Ulf Nyrén (2012b), Rätt till jakt: En studie av den svenska jakträtten ca 1600–1789 (2012b), s. 49. 
91 Nyrén (2012b), s. 29, 64, 69–70. 
92 Thomas, s. 48. 
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Hemmersam lät sina läsare få veta att krokodilerna ”på thenna ohrten tillfoga the 

ingen menniskia något ondt, som the annorstäds giöra: forty det är elliest itt grymt diur. 93 

Här berättade Hemmersam att krokodilen/kajmanen vanligtvis var ett farligt djur för 

människan, men att djuren på denna särskilda plats, valde att inte attackera människor. 

Att krokodilen valde att inte attackera människor på just denna plats, visar sig i texten 

genom att Hemmersam lade till att krokodilen ”eljest var ett grymt djur”. Detta visar i sin 

tur att Hemmersam antog att krokodilen/kajmanen hade möjlighet att göra ett val, det 

vill säga agera utifrån en medveten intention och inte enbart utifrån en instinkt. 

Hemmersam fortsatte nämligen med en bekännelse att han i ”förstonne icke wäl troodt”94 

på lokalbefolkningens ord om att kajmanerna/krokodilerna inte skulle skada människor, 

men att han senare erfarit att krokodilerna/kajmanerna verkligen inte skadat honom eller 

hans resesällskap.95 Genom att åtminstone just dessa krokodiler aktivt valde att inte 

attackera människor, var krokodilernas agens tolkad som individbunden. Just dessa 

krokodilindivider utövade sin agens på ett sätt som inte skadade människor. Just dessa 

krokodilindivider kunde dessutom välja att leka – något som en omedveten maskin 

knappast skulle kunna göra: ”Crocodiiler, them the kalla caymon, whilcke, när soolen 

skiiner heet, sig wid 6. eller 7. pläga i sånden opwältra, och leeka med hwar andra.”96 Att 

kunna leka betyder nämligen att också ha ett känsloliv, för ordet lek indikerar att det rör 

sig om en aktivitet som utförs av nöje.  

De vilda stora rovdjuren kunde även i andra situationer utöva sin agens på ett sätt 

som tolkades som positivt. Det vill säga att när människan lärt känna en djurindivid och 

djurindividen lärt känna människan, blev det stora rovdjuret mer positivt tolkat. En 

sådan situation var när tigrar och lejon blivit tämjda och därmed levt tillsammans med 

människor: 

 

enär wij såtho och åto, kom ther itt grufweligt stoort tigerdiur gångande, doch tamt, 

hwilket åt vp smulor och been som lågo baak om osz, tillfogandes ingen menniskia 

någon skada, ja thet åth eller togh inthet meer än the willa gifwa. […] Iagh förtalde 

capitenen att iagh hade vthi konungens Kiåå Abasz hoff i Persien sedt 9. leijon97 

 

Sammanfattningsvis beskrev resenärerna att stora vilda rovdjur hade en egen agens i och 

med att de kunde göra medvetna val, det vill säga tänka självständigt och agera utifrån 

sina val, men de ansågs inte kunna resonera. Krokodiler bedömdes på individnivå, där 

                                                           
93 Hemmersam, s. 75. 
94 Hemmersam, s. 75. 
95 Hemmersam, s. 75. 
96 Hemmersam, s. 74. 
97 Kiöping, s. s. 25. 
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vissa krokodilindivider dessutom beskrevs att kunna välja att leka, vilket antyder att 

krokodilindividerna ansågs ha ett känsloliv. Den cartesianska djursynen och de 

dikotomiska gränserna mellan människor och djur som fanns i Europa under samma 

tidsperiod, verkar således behöva nyanseras. 

4.4 KAMELEONTENS AGENS  
 

Kameleonten beskrevs av Kiöping som ett djur som agerande medvetet för människans 

bästa, kanske till och med i människans tjänst. Kameleonten vaktar och varnar människor 

för fara. Eftersom kameleonten vaktar och varnar människan för faror, tolkades och 

förstods den som ett nyttigt och godsinnat djur: 

 
Iagh måste ingalunda förgiätta then fromma och dygdige kameleontem: […] Enär 

han nu vthe på marcken finner een menniskia sofwande, sätter han sigh antingen 

bredo widh eller vppå henne, och achtar att inthet något skadeligh diur, som 

krokodijl, orm, etc. skal komma henne när; Blifwer han något sådant waarse, löper 

han vppå hans ansichte, och sticker sin stiert vthi näsebohrorna, att han skal 

wackna: Nattetijdh vthi huusen (ty heela natten brännes lampor), achtar han folcken 

för skorpioner, tusenbeen och annat förgifftigt som förekomma kan.98 

 

Kameleonten tillskrevs i reseskildringen att medvetet utföra handlingar i syfte att hjälpa 

människor, genom att vaka över människor så att de inte skulle bli skadade av farliga 

djur. Kameleonten var också vid tiden av de lärda i nordvästra Europa ett mytomspunnet 

känt djur. Djuret sågs som en ”en moralisk och retorisk figur som symboliserade antingen 

renhet, för att den sades leva på luft, eller oftare, utifrån dess förmåga att ändra färg, 

symboliserade den adelsmännens lastbara ambitionssträvan [min översättning].”99 

Eftersom kameleonten i reseskildringen ansågs ha en medveten intention med sina 

handlingar, sitt agerande, och intentionen var till nytta för människor, blev kameleonten 

tolkad som ett snällt djur med hög moral. Hur Kiöping tolkade kameleontens agens 

stämmer därmed överens med hur människor vid denna tid kunde kategorisera andra 

djur som onda eller goda. Nyrén menar att det fanns en klar distinktion ”mellan goda och 

onda djur” och de onda djuren hade människan en plikt att utrota.100 Samtidigt visar 

tolkningen av andra djur som onda och goda i relation till hur Kiöping beskrev 

kameleontens agens, att människors djursyn troligen inte var en allmän djursyn, utan att 
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synen på andra djur kunde variera beroende på djurart och situation, kanske även vilken 

agens djuret uppvisade? 

4.5 ELEFANTENS AGENS  
 

Ett annat djur som ansågs ha egen agens, var elefanten, vilket Kiöping informerade om. 

En situation där elefanten ansågs ha agens var när krokodiler och en elefant arbetade med 

att bestraffa dömda människor: 

 

Vthi rättegångs saker går här mycket strängt till wärcka, brukandes inga andra 

bödlar än elephanter och krokodiler, hwilka the kalla kaymans. Then elephanten som 

ther till är förordnat, är een aff the störste beestar vthi landet, ett grufweligit grymt 

creatur, hans tänder äro beslagne medh koppar, och ther till skärpte.101  

 

Elefanten fick sedan ersättning för sitt arbete i form av en alkoholhaltig dryck men även 

frukt102 Trots att det inte framgår i reseskildringen, ligger det nära till hands att dra 

slutsatsen att bestraffningarna med hjälp av djuren, användes i främst avskräckande 

syfte. Eva Österberg har visat att vanligaste påföljden i Sverige under 1600-talet var 

bötesstraff i kombination med skamstraff– lagtexten till trots. Grymma kroppsstraff och 

dödsstraff fanns primärt i avskräckande syfte och fungerade som ett maktmedel.103 

Kiöping skrev också att han tyckte att bestraffningar med hjälp av elefanter och 

krokodiler var ”mycket strängt”, vilket antyder att åtminstone han ansåg att det var hård 

bestraffning. Om elefanten och krokodilen nyttjades i avskräckande syfte, rörde det sig 

dock inte om att se på dessa individuella djur som en ekonomisk resurs, likt 

boskapsdjuren. Boskapsdjuren skulle arbeta och ätas upp av ekonomiska skäl, men att 

hålla sig med elefanter och krokodiler för att kunna bestraffa människor, bör ha varit en 

ekonomisk förlustaffär.  

Elefanten arbetade dock inte enbart utifrån av människans givna order, utan ansågs 

även kunna fatta egna beslut: 

 

Enär han [elefanten] nu antastar miszgerningsmänner, tager han honom fast vthi sin 

snabel, och kastar honom högt vp vthi wädret, och låter så honom komma oskader 

åter vppå snabelen, bärandes honom för öfwerheeten, lijka som han skulle fråga, om 

inthet skoonszmåhl för honom finnas kunde; men är ingen nådh, så kastar han 

honom åter i högden, och låter honom så falla vppå marcken. Sedan när han ligger 
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på jorden, slijter han medh snabelen hufwedhet ifrån kroppen, och grafwer sedan 

een groop i jorden, och begrafwer miszträdaren ther vthi. … Nu hafwer Gudh gifwet 

elephanten thet förståndet, eller vthi 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 till104 

 

Elefanten tillskrevs därmed en egen agens i och med att elefanten ansågs ha en förmåga 

att tänka och fatta egna beslut, eftersom Kiöping menade att elefanten förstod att skilja 

mellan de människor som var oskyldigt dömda och de som var skyldiga. Förvisso visade 

Kiöping en osäkerhet huruvida det var naturen eller Gud som givit elefanten förmågan att 

skilja mellan oskyldiga och skyldiga, men faktum kvarstår att han ansåg att elefanten 

hade många ’mänskliga’ förmågor.  

Kiöpings slutsatser angående elefantens förmåga att tänka och handla, ligger dock 

stick i stäv med hur tidigmoderna tänkare förklarat andra djurs förmågor. Enligt Fudge 

och Thomas, låg en viktig skillnad mellan människor och andra djur just i förmågan att 

resonera och att fatta egna beslut.105 Kiöpings uttalande vittnar således om att det fanns 

parallella synsätt på huruvida andra djur kunde tänka rationellt och fatta egna beslut likt 

människor under sent 1600-tal. Möjligen var Kiöping influerad av antikens filosofer 

och/eller texter av Michel de Montaigne (1533–1592). Dels har Kiöpings resa genomförts 

under mitten av 1600-talet, vilket ligger relativt nära i tid till Montaigne, dels har Kiöping 

i sin reseskildring vid ett tillfälle refererat till en antik tänkare,106 vilket påvisar att 

Kiöping åtminstone läst och känt till en del av antikens texter.  

Montaigne var en fransk filosof, verksam under renässansen, som tagit till sig bland 

annat Plutarchos skrifter om djurs rationella tänkande. Montaigne argumenterade för, 

med stöd av antika filosofer, att djur hade intelligens, hög moral och förmåga att lära sig 

färdigheter vilka inte var nödvändiga för ren överlevnad.107 Att elefanten var ett djur som 

kunde lära sig olika färdigheter, menade också Kiöping när han några sidor senare i 

reseberättelsen, förklarade för läsaren att några tama elefantkor ”äro så lärda, att the om 

nattetijdh gåå vppå een besynnerligh platz vthi skogen, ther the weeta elephanterna hafwa 

sitt tillhåldh, hwilka the effterfölia: Vppå ett storot och wijdt fält är bygt ett trångt stall 

medh mächta starcka balkar och bomar, inthet bredare än een kan gåå”108 Vidare kunde 

elefanten, enligt Kiöping, också se skillnad mellan människors börd och plats i samhällets 
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sociala och ekonomiska hierarki, och avslutade textstycket med slutsatsen att elefanten är 

så lik människan att enda skillnaden ligger i att elefanten inte har ett språk:  

 

Allenast thesse elephanter som faller på Ceylon, hållas för the edleste och 

förnembste; Ty enar elephanter som blifwa fördhe ifrån andra orter, komma ihoop 

medh een cheylonisk, tå falla the strax på knää, och sättia sin snabel i högden, lijka 

som the wille ähra oh hälsa them för the förnembste: … Ther till hafwer elephanten 

och then wetenskapen, (iagh talar om the tamma), att ther han seer een person aff 

edhel eller högh härkomst, fast om han än är aldrigh så illa klädder, faller han strax 

neder och giör honom ähra: Men twertom, ther een är aldrigh så wäl klädder och 

vthstofferadt, och aff slätt affkomst, then gåå the rätt förbij lijka som the inthet sågo 

honom. I een Summa, thetta creatur hafwer vthi många stycken meer än 

menniskeligit förståndh, så att them inthet fehlar än allena måhlet och språket.109 

 

Genom att Kiöping tydliggjorde för sina läsare att han ansåg att elefanten enbart saknade 

förmåga att tala och att inneha ett språk, gjorde också Kiöping skillnad mellan språket 

och att kunna medvetet tänka och handla. Denna åtskillnad som Kiöping gjorde, stämmer 

dock inte överens med hur tänkare i Storbritannien såg på förmågan att tala. Förmågan 

att tala, var enligt de brittiska tänkarna en underkategori till förmågan att kunna tänka 

och resonera, eftersom språket var ett medel för att uttrycka ett tänkande, ett 

resonemang.110 Det går närmast att skönja en viss beundran för elefanten hos Kiöping och 

det kanske kan förklaras genom att elefanten betedde sig civiliserat genom att bland 

annat se skillnad mellan människor sociala status i samhället. Den lärde elefanten hotade 

kanske inte den av Gud givna ordningen i varken samhället eller i naturen, eftersom 

människan ansågs att ha tämjt och lärt djuret utöva sina förmågor och färdigheter. Det är 

också möjligt att Kiöping tagit intryck av europeiska myter från antikens tid och framåt, 

vilka i korthet lyfte fram elefanten som from, religiös, måttfull, kärleksfull och rättvis.111 

Samtidigt som Kiöping lade stor vikt vid att utförligt beskriva och förklara 

elefantens förmågor och färdigheter, nämnde varken Hemmersam eller Eriksson 

elefanten som ett djur med särskilda förmågor eller färdigheter, vilket är viktigt att 

notera. Kanske var elefantens agens individbunden? 
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4.6 APORS AGENS 
 

Ett par sorts apor framställdes delvis i reseskildringarna som ett djur mitt emellan 

människa och ett annat sorts djur. En av likheterna mellan människan och större apor låg 

i de uppenbara fysiska likheterna.112 De viktigaste likheterna mellan människan och olika 

aparter, var dock att några aparter ansågs inneha mentala egenskaper vilka liknades vid 

människors förmåga att tänka och resonera och utföra handlingar utifrån en medveten 

intention, en egen agens. Aparternas agens värderades dock till övervägande del som 

negativ, eftersom de beskrivna handlingarna innebar att människors egendomar eller 

egna hälsa blev utsatta för hot: 

 

[Aporna] ther giöra på fruchtsengerna mächta stoor skada, ty inwånerna hinna 

inthet meer såå och plantera än thesse stiäla bort, och enär the gå vth på röfwerij, 

samka the sigh wäl några 100. tilsamman, och om the träffa i medler tijdh någon 

menniskia, giöra the strax aff medh henne.113 

 

I och med att aporna beskrevs att i större grupper tillsammans samarbeta när de ”gick ut 

på röveri”, för att plocka frukt som människor planterat, fanns det enligt skribenten en 

underliggande medveten intention bakom agerandet. För att samordna och därigenom 

planera en aktivitet som går ut på att skörda den frukt som människor planterat, krävs 

medvetet tänkande, en medveten intention likväl som en förmåga att minnas var 

plantagen befinner sig. Både medveten intention och förmåga att minnas, var dock enligt 

samtidens generella syn på människor och andra djur, förmågor som enbart människor 

hade.114 

Att aporna ansågs ha förmåga till medvetet och abstrakt tänkande, framkommer 

även i texten genom att aporna beskrevs utföra handlingarna stöld och röveri. För att 

kunna utföra en stöld, måste det finnas kunskap om konceptet ägande och kunskap om 

att det är förbjudet att ta något som ägs av någon annan än en själv. Både konceptet 

ägande och kunskap om brott, är abstrakt och därför krävs det en förmåga till abstrakt 

tänkande för att kunna begå stöld. För om aporna inte förstod att det var förbjudet att ta 

frukten från plantagerna, skulle de inte kunna anklagas för att begå stöld, utan istället 

bedömas att göra skada på människornas egendom.  

Slutsatsen att denna apart ansågs ha förmåga till ett resonerande abstrakt 

tänkande, förmåga att planera och agerade utifrån medvetna intentioner, stärks av att 

                                                           
112 Kiöping, s. 95. 
113 Kiöping, s. 95. 
114 Fudge, (2006), s. 22, 24—26; Thomas, s. 32–33. 
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Kiöping efter föregående citat fortsatte beskrivningen med att förklara att ”Inwånarena 

kalla them rullwaisz, och säya att the äro menniskor så wäl som the, och kunna wäl tala 

om the wille, men the fruchta för arbeta.”115 Apornas agerande beskrevs således som 

medvetet i och med att aporna ansågs vara arbetsskygga och därför valde att inte tala. 

Lokalbefolkningen menade därmed att aporna hade förmåga att tala, en förmåga som 

enligt tidigmoderna tänkare var förbehållet för människor.116 Värt att notera är att 

Kiöping beskrev vad han har uppfattat av lokalbefolkningens beskrivning av aparten, men 

samtidigt argumenterade Kiöping inte emot lokalbefolkningens beskrivning, vilket skulle 

kunna betyda att Kiöping var enig med lokalbefolkningen. I några textpartier 

dementerade Kiöping sådant som han själv ansåg vara osant. Exempelvis förklarade 

Kiöping för läsaren att myten om att salamandern kan släcka en eld, var ”inthet sandt, 

vthan han blifwer dödh och brin[n]er aff eelden”.117 Kiöping bjöd istället läsaren på 

ytterligare bekräftelser om apornas människoliknande förmågor, kring en annan apart än 

den tidigare nämnda rullwaisz. Kiöping kallade denna andra apart för både babian och 

orangutang och med förklaringen ”skogsmän” inom parentes: ”Babianer, hwilka the kalla 

oranghgutans, (thet är skogsmän) äro mycket stoora, och vthi alt lijka menniskor, 

vndantadandes att the äro ludne, doch in vthi händerna och på ansichtet bara.”118 

Intressant i sammanhanget är att Kiöping inom parentes förklarade att orangutangerna 

var ”skogsmän”. Cirka 30 år efter Kiöpings bok trycktes, 1699 publicerade engelsmannen 

Edward Tyson en anatomisk jämförelse mellan en människa och en schimpans. 

Schimpansen benämndes Homo sylvestris och eftersom schimpanser och orangutanger 

ofta blandades ihop, kom orangutanger ibland att kallas för ”wild man from the woods”.119 

Ritvo menar att uttrycket förstods både bildligt och bokstavligt, eftersom det saknades 

konsensus kring huruvida människor tillhörde samma art.120 Dock beskrev Kiöping 

aporna som ”uti allt lika människor”, vilket tyder på att Kiöping ansåg att aporna var djur 

som enbart var lika människor. Apornas agerande var vidare förenat med fara för 

människor: 

 

The antasta strax een menniskia, om han är icke theszbättre bewäpnadt. Ehuarest 

han finner quinnospersohn, så tager han them medh wåldh: Och hafwer iagh sedt 

vthi Pelicatte een quinnospersohn som gick hafwande medh een babians foster, 

hwilken och födde ett ludit foster. Så snart thet kom ifrån moderlijfwet, språngh thet 

                                                           
115 Kiöping, s. 95. 
116 Fudge (2006), s. 14. 
117 Kiöping, s. 131. 
118 Kiöping, s. 95. 
119 Ritvo, s. 31. 
120 Ritvo, s. 31. 
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först vppå een stång, sedan vppå een dörr, och sidst vthi ett högt trää, sedan vndkom 

thet; Ty theras konst eller art stod att hielpa sigh.121 

 

Även Hemmersam beskrev en apart som likt ovan, försökte att para sig med människor, 

men att de inte lyckades med sitt uppsåt. Hemmersam menade att aporna var ”så okyste, 

at the löpa effter morianernas qwinnor, och når the ståå them emoot, at the icke få 

fullborda theras willja medh them, så krafsar the them hijskeligen.”122 Apor ansågs 

därmed även kunna hota inte bara människor rent fysiskt, utan även den tänkta barriären 

mellan människor och andra djur och den tänkta naturliga hierarkin i världen. Om 

aporna skulle ha kunnat para sig med människor och även göra kvinnor gravida, hotades 

den av Gud givna naturliga ordningen. Bilden av människan som herre över natur och 

djur, samt den hierarki som Guds ordning innebar, hotades därför av apornas agerade. I 

Europa fanns dessutom folksägner som varnade gravida kvinnor för att varulvar och 

andra varelser som var på gränsen mellan människor och djur, för varelserna kunde riva 

ut den gravida kvinnas foster ur magen. Enligt Löfgren handlade berättelserna om att 

sätta upp sociala regler för att se till att människor uppförde sig enligt normerna.123 

Kanske fungerade berättelserna om hur apor försökte göra kvinnor gravida på samma sätt 

– som en guide för vad en skulle göra och inte göra? Åtminstone fanns det i 

reseskildringarna inga ytterligare kommentarer kring det påstådda födda babianbarnet 

som Kiöping berättat om. Kanske ansåg han att den sexuella handlingen var något helt 

annat än de tidelagsbrott som män i Sverige kunde bli dömda för under samma tid? 

Enligt Jonas Liliequist, var tidelagsbrottet en handling som initierats av framförallt män 

där främst boskapsdjur var passiva mottagare, eller att djävulen hade lurat personen att 

utföra handlingen.124 Kanske var det på grund av att aporna beskrevs att vara 

initiativtagare till den sexuella handlingen, som varken Kiöping eller Hemmersam gav 

ytterligare kommentarer?  

Beskrivningen av apornas agerande, påvisar dock resenärerna troligen ansåg att 

aporna hade förmåga att tänka abstrakt, agera utifrån medvetna intentioner vilka krävde 

kunskap om omvärlden likväl som tidens gång samt att tala. Alla dessa förmågor var 

betraktade som förmågor som karakteriserade människor – inte andra djur. 

Reseskildringarnas beskrivningar av apornas agerande och förmågor, stämmer således 

inte överens med den övergripande synen på andra djur under denna tidsperiod. Som 

nämnt i kapitel 3 beskrevs människan som den enda varelse som var kapabel till abstrakt 

                                                           
121 Kiöping, s. 95. 
122 Hemmersam, s. 77. 
123 Löfgren, s. 188. 
124 Jonas Liliequist, Brott, synd och straff: Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet (Umeå 

1992), s. 143—144. 
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tänkande, att ha kunskap om tidens gång, återkalla ett minne och planera för 

framtiden.125 Däremot stämmer beskrivningen av apornas förmågor och egenskaper 

delvis överens med hur människor i England under tidigmodern tid karakteriserade 

ohyra/skadedjur.  

Mary E. Fissell menar att synen på skadedjur i England under 1600-talet var 

motstridiga. Å ena sidan hotade skadedjuren balansen mellan svält och överflöd, 

tillräckligt och otillräckligt, bekvämlighet och lidande. Å andra sidan var skadedjuren 

mästare på att förstå mänsklig verksamhet och vanor, något som gjorde människorna illa 

till mods. Liksom människor, åt skadedjuren mänsklig föda, de ansågs även vara listiga, 

giriga och förstå symboler.126 Även om skadedjuren i det tidigmoderna England inte 

ansågs kunna tala och förstå mänskligt tal, kunde de ansågs kunna förstå mänskliga 

symboler och hade därmed någon form av språklig förmåga.127 Det stora problemet med 

skadedjurens beteende och upplevda mentala förmågor, var att det hotade den sociala 

ordningen och hur det mänskliga samhället fungerade. Skadedjurens girighet signalerade 

att det kanske inte skulle finnas tillräckligt med mat för alla människor samt att de sociala 

funktionerna kanske var otillräckliga för att hantera gapet mellan de som hade tillräckligt 

med mat och de som inte hade det. Skadedjurens intresse för att äta mänsklig föda, kunde 

även tolkas symboliskt, det vill säga att människor vid matbordet kanske inte klarade av 

att behärska sig, så att maten inte räckte till alla. Till sist var skadedjurens listighet och 

förmåga att lura människor, något som hotade människosamhällets grunder, eftersom 

skadedjuren uppvisade samma förmåga till listighet och lurendrejeri som människor.128  

Om det fanns människor som betedde sig som djur, och djur som betedde sig som 

människor – hur kan människor lita på varandra samt att natur och ting är vad de 

framställs att vara?  

I kapitel 3 beskrevs det att människor som beteende ickemänskligt, ansågs vara 

något mitt emellan människa och djur – ett sorts halvdjur eller undermänniska. Denna 

definition av mänskligt respektive ickemänskligt ledde till att maktutövning, 

civilisationsprojekt, misshandel med mera kunde legitimeras – de var ju inte 

människor.129 Aporna fick i resenärernas texter framstå som precis detta, ett sorts 

halvdjur som är ungefär som en människa, men ändå inte. Skillnaden låg i att aporna i 

reseskildringarna inte tycktes behöva bli utrotade, vilket skadedjuren ansågs behöva bli. 

                                                           
125 Fudge, (2006), s. 14—26, 29; Thomas, s. 30—36. 
126 Mary E. Fissell, ”Imagining Vermin in Early Modern England”, ”, i: Creager, N.H. Angela & Jordan (red.), 

William C., The Animal/Human Boundary: Historical Perspectives (Rochester 2002), s. 78—79, 81—82, 89, 

101. 
127 Fissell, s. 95—101. 
128 Fissell, s. 104. 
129 Thomas, s. 41—44. 

 



~ 35 ~ 

Aporna beskrevs inte heller i reseskildringarna bli föremål för civilisationsprojekt, vilket 

människor i marginalerna blev. Cirka 200 år senare, runt senare delen av 1800-talet, i 

naturvetenskapens och darwinismens spår, beskrevs apor av naturhistoriker som ”varken 

användbara tjänare eller hot mot samhället [min översättning]”130 eftersom de sällan 

levde nära människors boplatser.131 Apornas medvetna agens kan därmed av skribenterna 

ha tolkats likt elefantens, eller krokodilernas agens. Det vill säga att agensen kopplades 

till situation eller specifika djurindivider. I apornas fall tycks agensen vara kopplad till 

vissa större aparter, medan krokodilernas agens kopplades till specifika individer. Å ena 

sidan kan de andra djurens agens tolkats som att gränserna mellan det mänskliga och det 

ickemänskliga blev oklara. Å andra sidan kan de andra djurens agens ha tolkats som 

’normal’ på grund av att olika grupper av djur, och djurindivider ansågs ha olika stor 

agens likväl som olika typer av förmågor, likt människor var olika.  

Morocco, ’den intelligenta hästen’, var en häst som i början av 1600-talets England 

blev omtalad för att den sades kunna räkna och bedöma människor utifrån deras börd. 

Hästen ansågs dock inte att ha egen förmåga till abstrakt tänkande, utan fenomenen 

förklarades genom att hästens ägare var en magiker och hästen var därför övernaturlig.132 

Denna argumentation och förklaring saknas hos resenärerna, vilka tycks ha ansett att 

djuren, särskilt specifika djurindivider, exempelvis elefanten, krokodilen och aporna 

ansågs ha de ’mänskliga’ förmågorna i sig själva – utan att magi var inblandat. Det är 

därmed svårt att argumentera för att det i slutet av 1600-talet fanns en allmän cartesiansk 

syn på alla djur som känslolösa och omedvetna maskiner. Åtminstone visar 

reseskildringarna, vilka också nyttjades för att förmedla kunskap, att det hos 

skribenternas fanns en stor ambivalens i synen på andra djurarter, där djurarterna 

tolkades, värderades och förstods utifrån situation och individ.  

Förståelsen av andra djurarter under det sena 1600-talet, är därför ett ämne som 

skulle behöva utforskas närmare, för som Gjerløff visat i studien över djurs symboliska 

roller i det sena 1800-talets Danmark: ”Pointen er, at alle dyr hører til i flere kategorier på 

en og samme tid!”133. Detsamma kanske även gäller för det sena 1600-talet?  

                                                           
130 Ritvo, s. 30. 
131 Ritvo, s. 30–31. 
132 Fudge (2006), s. 123—133. 
133 Gjerløff, s. 420. 
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5 SAMMANFATTNING 
 

Den här uppsatsen har utifrån ett posthumanistiskt perspektiv studerat hur några 

skribenter i tryckta 1600-talsreseskildringar beskrev och tolkade andra djurarters agens. 

Därför har både författarnas beskrivningar av andra djur som objekt och författarnas 

beskrivningar agerade djur undersökts. Att studera vilka situationer där andra djur 

objektifierats, har varit av vikt för att kunna sätta de situationerna i relation till 

situationer där andra djur tillskrevs egen agens. Studien har vidare undersökt vilka 

djurarter som tillskrevs agens, i vilka situationer djuren tillskrevs agens, hur djurens 

agens påverkade mänskligt liv och verksamhet, samt hur djurarternas agens tolkades och 

förstods.  

Resultatet visar för det första att djurarter objektifierades i situationer där 

djurarterna kunde vara till ekonomisk nytta för människor. Djuren objektifierades som 

transportmedel, arbetsverktyg, handelsvaror och mat. Detta ligger i linje med tidigare 

forskningens resultat som visat att människor hade en pragmatisk syn på lantbruksdjur, 

där djur var ekonomiska resurser för människan.  

För det andra pekar studiens resultat på att stora rovdjur, kameleonten, elefanten 

samt större aparter tillskrevs egen agens. De stora rovdjuren utövade agens i situationer 

utanför människors bostäder och tolkades negativt på grund av deras möjligheter att 

döda och skada människor. Mänsklig verksamhet påverkades genom att människan 

behövde bygga särskilda byggnader och sätta upp regler mot att bada, för att skydda sig 

mot djuren. Detta stämmer överens med tidigare forskning om hur människor uppfattade 

vilda farliga djurarter. Kameleontens agerande skedde inomhus likväl som utomhus och 

tolkades positivt, då den ansågs medvetet agera för att hjälpa människor. Tolkningen av 

kameleontens agerande samstämmer också med tidigare forskning.  

För det tredje kan studien nyansera den tidigare forskningens bild av att människan 

under sent 1600-tal hade en allmän djursyn. Skribenterna tycks ha bedömt att vissa 

djurindivider hade en egen agens i vissa givna situationer. Detta framkom genom att 

specifika krokodilindivider medvetet valde att inte attackera människor samt att leka, 

vilket indikerar att krokodilindividerna ansågs ha ett känsloliv. Vidare beskrevs en 

elefantindivid att kunna fatta egna beslut och enbart sakna den mänskliga förmågan att 

tala. Större aparter ansågs ha abstrakt tänkande, kunna agera utifrån medveten intention, 

men också att tala. Krokodilens, elefantens och apornas förmågor var alla förmågor som 

enligt tiden ansågs vara förbehållna för människor.  
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7 BILAGOR 

BILAGA 1: KORT OM AKRIBI 
 

Den här uppsatsen innehåller många citat, vilket är en nödvändighet för att det ska vara 

möjligt att förstå resonemang och slutsatser, samt att som läsare själv bilda sig en 

uppfattning kring huruvida läsaren drar liknande eller andra slutsatser. Källmaterialet 

innehåller dock ett språk som kan upplevas svårtillgängligt för moderna läsare. Bland annat 

rör det sig om långa meningar med otymplig meningsbyggnad och äldre sätt att markera 

kommatecken. Därför har jag valt att i viss mån modernisera skrivsättet i citeringen. 

Följande modernisering av skrivsättet har gjorts:  

 

• Versaler och kapitäler skrivs ut, enligt nuvarande skrivregler. Det vill säga att stor 

bokstav skrivs ut på första bokstaven på en ny mening, samt på namn.  

• Kommatecken i källmaterialet ” / ”, har skrivits med modernt kommatecken: ” , ”.  

• Uppenbara felstavningar, som till exempel ”elepant”, där korrekt äldre skrivsätt är 

”elephant”, har skrivits ut med dåtida korrekt skrivsätt.  

 

Vid osäkerhet huruvida det är felstavning eller inte, har jag behållit originalets skrivsätt.  

 

Samlingsvolymen Een kort beskrffning vppå trenne reesor bok finns digitaliserad och 

transkriberad på runeberg.org. Sidnumreringen i citeringen är utifrån upplagan som är 

digitaliserad på Runeberg. Kontroll av citat har gjorts dels mot den inskannade boken på 

både Runeberg, dels mot den digitala upplagan från 1674 som finns tillgänglig via Kungliga 

biblioteket.  
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BILAGA 2: TABELL ÖVER KATEGORISERING 
 

Nedan återfinns en tabell som visar hur kategoriseringen av textavsnitt rörande djur 

har gjorts. I tabellen finns några exempel.  

 

Kategorier Nils M 

Kiöping 

Michael 

Hemmersam 

Olof W 

Eriksson 

Rysk 

diplomat 

Äta djur    s. 251: Fastar 

aldrig, äter kött 

dagligen 

Farliga djur     

Arbetande djur s. 73: Åsnor och 

kameler är 

dragdjur 

  s. 246: Resa med 

häst 

s. 250: Inga hästar, 

därför åsnor 

Använda djurdelar     

Djur som 

betalningsmedel, 

handel 

    

Husdjur, tama djur, 

boskapsdjur 

s. 72: en tam 

groda 

 s. 223: Tama 

fåglar. Dödsstraff 

om någon skjuter 

en fågel. 

 

Djur som människor 

beklätt 

  s. 201: 

Elefanten 

smyckas 

 

Djur som anses vara 

gudar  

 s. 57: Fiskar och 

krokodiler som gudar 

  

Äga djur     

Skadedjur     

Liknelser, symboler   s. 227: Pojkar 

som går på rad 

liknas vid vargar 

s. 249: 

Utsmyckning av 

kyrkor 

Beskrivning av djurs 

förmågor 

    

 

 


