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Af Jesper Petersen

”Deres Kongelige Højhed overrækker jeg 
underdanigst beskrivelsen af den rejse til det lykkelige 
Arabien, som blev foretaget på befaling af Deres hr. 
fader, glorværdigt ihukommende.” Sådan lyder de 
første ord i Carsten Niebuhrs rejsebeskrivelse fra 
4. marts 1774, da han præsenterede den for Kong 
Christian VII. Ekspeditionen rejste fra København 
den 4. januar 1761 med økonomisk støtte fra 
Kong Frederik V; men da Niebuhr igen indfandt 
sig i København syv år senere, var han den eneste 
overlevende. Faktisk havde han tilbagelagt det meste 
af rejsen alene, og Kong Frederik V var ligeledes død 
i mellemtiden.

En videnskabelige ekspedition
Niebuhr var langt fra den første europæer i 
Orienten, og han rejste i områder, der havde været 
kendt i århundreder. Han sejlede på europæiske 
skibe og mødte overalt på sin vej europæere. Vasco 
da Gamas opdagelse af sejlruten til Indien syd om 
Afrika går mere end 250 forud for Niebuhrs rejse, 
og Det Britiske Imperium havde på ekspeditionens 
afrejsetidpunkt nået sin historisk største 
udstrækning.

Ekspeditionen blev sendt afsted på et meget 
interessant tidspunkt i videnskabens historie, hvor 
nye og mere virkelighedsnære universiteter blev 
grundlagt i et opgør med den skolastiske lærdom, 
som sjældent bevægede sig uden for universitetets 
mure. I de nye universiteter, som er forløberne for 
de moderne universiteter, skulle forskerne i kontakt 
med og undersøge virkeligheden, og det er i denne nye 
tradition, at Niebuhr udmærkede sig.

Ideen til Carsten Niebuhr ekspeditionen kom fra 
Videnskabsakademiet, der blev grundlagt i 1751 på 
Göttingen Universitet i det centrale Tyskland. Siden 
universitetets grundlæggelse i 1737 havde forskerne 
lagt stor vægt på, at de studerende i overensstemmelse 

med de nye idealer i videst muligt omfang skulle ud 
i verden og forske. Midlerne rakte dog ikke til mere 
end små rejser til Harzen. Det lykkedes imidlertid 
Videnskabsakademiet i 1753 at sende dets første 
videnskabelige ekspedition afsted mod Nordamerika. 
Finansieringen kom fra privatpersoner og forskere, 
der ved at donere penge fik mulighed for at stille 
spørgsmål, som ekspeditionen fik til opgave at besvare. 
Pengene rakte dog kun til at sende en enkelt forsker 
afsted, og han nåede kun til London, hvor han døde 
efter at have soldet alle pengene op. Ekspeditionen 
var en katastrofe, og udsigterne til at få private til at 
donere penge til et lignende foretagende i fremtiden 
var meget ringe.

Videnskabsakademiet, som også havde planlagt en 
rejse til Arabien, kunne ikke risikere at sende endnu en 
enkeltmandsekspedition afsted, og efter fiaskoen med 
den nordamerikanske ekspedition var det umuligt at 
finde private donorer. Derfor henvendte man sig til den 
danske Kong Frederik V gennem udenrigsministeren 
Johan Bernstoff. Den danske konges generøsitet over 
for videnskaberne var velkendt, og det varede ikke 
længe før, man havde skaffet penge til en ekspedition 
bestående af seks medlemmer. Kong Frederik V kunne 
gennem sin finansiering stille en række spørgsmål, 
og ekspeditionens hovedformål blev herefter 
bibelforskning.

Andre europæiske nationer havde tidligere sendt 
ekspeditioner afsted, men disse havde ofte haft flere 
opgaver end blot det videnskabelige. De havde 
typisk forpligtelser over for en kolonimagt, et 
handelskompagni eller en kirke, de skulle missionere 
på vegne af. Man kan sige, at sponsorerne havde 
bagtanker med deres generøsitet, og megen af den 
viden, som disse ekspeditioner indsamlede, blev 
desuden hemmeligholdt. Niebuhrs mission blev 
derimod udsendt med et rent videnskabeligt formål 
uden nogen hemmeligholdelse af resultater.

Da ekspeditionen blev sendt afsted, var Carsten 
Niebuhr blot 28 år. Han var ikke leder af ekspeditionen, 
sådan som navnet måske antyder; han var blot den 
eneste overlevende. Årsagen til ekspeditionens store 
værdi er i høj grad Niebuhrs nysgerrighed, evne til Tegning af mænd på en fornem gårdsplads i Teheran. Tegnet af 

Laurens og publiceret som en del af Le Tour du Monde 1860.



6 CARSTEN NIEBUHR I PERSIEN

at sætte sig i andres sted, og at han på intet tidspunkt 
fik nykker; tværtimod gjorde han meget ud af ikke at 
tiltrække sig opmærksomhed.

Hans nærmest kliniske distance og evne til at sætte 
sig i andres sted kommer blandt andet til udtryk i 
hans beskrivelse af et dødsfald i karavanen mellem 
Bushehr og Shiraz: ”Den 19. [februar] om aftenen 
døde en æseldriver fra vores qafla [karavane] helt 
pludseligt. Hans broder bevidnede sin bedrøvelse 
herover ved en skrækkelig skrigen og hylen til langt 
ud på natten. Han slog sig snart på hovedet, snart på 
brystet, snart på benene og virkede i det hele taget så 
ynkelig, at jeg beklagede over for ham, at hans broder 
ikke var død i en by, hvor han kunne have fået hjælp 
til denne ceremoni af sine slægtninge eller af hyrede 
grædekoner. Ingen i karavanen syntes at tage del i hans 
bedrøvelse.”

Kiv og katastrofe
Hvert medlem i ekspeditionen blev pålagt at føre 
dagbog på trods af, at alle formentligt ville opleve 
det samme undervejs. Ræsonnementet var, at man 
lægger mærke til forskellige ting, når man betragter 
det samme fænomen. Ingen måtte gøre sig til leder 
af gruppen, og hver person havde ydermere ansvar 
for indsamling af bestemte videnskabelige data. 
Niebuhr, som var matematiker, skulle lave geografiske 
observationer. En anden kendt deltager, som også blev 
Niebuhrs gode ven, Peter Forsskål, skulle indsamle 
biologiske data. Han havde studeret på Uppsala 
Universitet nær Stockholm hos den kendte Carl 
von Linné, som er kendt for at have konstrueret det 
latinske navnesystem, der stadig anvendes i dag til 
kategorisering inden for dyreriget og planteriget.

Allerede i Konstantinopel (det nuværende Istanbul) 
begyndte stridighederne mellem de seks rejsedeltagere, 
hvilket kun blev værre, efterhånden som rejsen skred 
frem. Flere af ekspeditionens deltagere insisterede 
på at leve som europæere i Orienten, hvilket var en 
holdning Niebuhr kun havde foragt til overs for. Han 
lærte sig i stedet arabisk og forsøgte i videst muligt 
omfang at leve som almindelige folk gjorde. Det 
endte med, at de fem andre deltagere døde i Yemen, og 

Marco Polo (1254-1324)
Da Marco Polo ankom til Persien, var området 
stadig under genopbygning efter den mongolske 
invasion i midten af 1200-tallet. I modsætning til 
Niebuhr lavede Marco Polo ingen videnskabelige 
optegnelser; men han samlede folkemyter og 
-fortællinger. Således hører vi i hans beretning om 
de vise mænd, manden fra bjergene, Aladdin og 
flere andre.

En af Marco Polos første fortællinger er en 
zoroastrisk oprindelsesmyte, der knytter religionen 
til kristendommen gennem juleevangeliet. 
Marco Polo besøgte kirken, hvor de tre vise 
mænd angiveligt ligger begravet og hørte flere 
fortællinger om dem. I en fortælling siges det, at de 
tre vise mænd drog ud for at beundre en vis nyfødt 
konge, og de medbragte myrra for at teste, om han 
var dødelig.

De besøgte ham en ad gangen, og hver gang viste Jesus 
sig mirakuløst for dem som en jævnaldrende voksen. 
De vise mænd diskuterede miraklet og vendte tilbage 
i samlet flok, men nu viste Jesus sig som nyfødt. Han 
forærede dem en forseglet æske, som de skulle tage 
med hjem til Persien.

I adskillige dage bar de æsken uden at åbne den, men da 
nysgerrigheden fik overhånd, åbnede de den og fandt 
en sten inden i. De antog, at stenen var et symbol på, 
at de skulle forblive stærke som sten i troen, men da de 
kasserede stenen, gik der ild i den.

Straks sørgede de vise mænd for at få flyttet ilden til 
Palasata, hvor den på Marco Polos tid stadig brændte 
i den lokale kirke. Ifølge Marco Polo tilbad de lokale 
ilden som en gud, og stenen skulle angiveligt stadig 
brænde i en fordybning kort derfra. Han bemærkede 
yderligere, at hvis ilden i kirken skulle gå ud, så tog 
man blot en ny ild fra kilden.

Det er et kendt geologisk fænomen, at gas fra 
undergrunden antændes, når den kommer i kontakt 
med ilt ved jordens overflade. Derfor ses der adskillige 
steder i regionen flammer fra undergrunden, som ikke 
kan slukkes.
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derfor blev Niebuhrs fremgangsmåde den, som kom 
til at kendetegne ekspeditionen.

Efter opholdet i Yemen drog Niebuhr videre til 
Bombay i Indien, hvorefter han begav sig hjemad. 
Det er i under hjemrejsen, at han først ankommer til 
Muscat i det nuværende Oman og derefter til Bushehr 
i Persien. Hans rejse til Shiraz og Persepolis var ikke 
en del af den oprindelige plan, men Niebuhr lod sig 
overrumple af sin nysgerrighed og drog ind i Persien 
med karavane.

Ad karavanevej til Shiraz
Niebuhr ankom til Bushehr med skib fra Muscat 
i februar 1765. Dengang var Bushehr en kendt 
havneby, men i dag er byen mest kendt for sit 
omstridte atomkraftværk, som faktisk ligger inden for 
det grundrids, Niebuhr i sin tid tegnede over byen.

Bushehr fungerede på dette tidspunkt som havn for 
blandt andet Shiraz, og Niebuhr beretter om den 
britiske købmand hr. Jervis, som i sin ungdom havde 

helliget sig videnskaberne. Han havde lært persisk 
og havde indsamlet mange værdifulde manuskripter. 
Havnen importerede store mængder lærred fra Britisk 
Indien, mens kostbare silkestoffer fra Yazd og Kashan 
blev udskibet sammen med tæpper fra Isfahan og fin 
uld fra Kerman. Niebuhr beretter desuden om de 
mange lokale varer, hvoraf Shiraz-vinen, rosenvand, 
frugter og hvid uld var i overflod. Shiraz-vinen var 
kendt i fjerne egne som Basra og Indien. Den blev 
fremstillet af armeniere i Shiraz, men på grund 
af mangel på fade blev den ved Niebuhrs besøg 
eksporteret i store krukker.

Hr. Jervis planlagde kort tid efter Niebuhrs ankomst 
at sende en større mængde varer med karavane til 
Shiraz, og selvom Niebuhr havde travlt med at komme 
hjem til Europa, ville han ikke lade denne chance gå 
sig forbi. Det var på grund af uroligheder i Persien 
farligt at rejse på egen hånd, men hr. Jervis' karavane 
ville yde beskyttelse mod dette. Snart samledes små 
købmænd og internt fordrevne armenske familier, der 
skulle samme vej, og karavanen bevægede sig den 15. 
februar mod Shiraz.

Bryllupsfest mellem shahens datter og krigsministerens søn. Persien har siden Herodots rejse været kendt for den fornemme 
hofkultur. Tegning er lavet af Laurens og publiceret som en del af Le Tour du Monde 1860.
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halsen. Ejeren trak straks pelsen af det og solgte den 
i små stykker til sine kammerater, som samme dag 
lavede sko deraf. De stak nemlig blot huller i kanten 
af læderet, bandt bindebånd i samme og fæstnede dem 
dermed under deres fodsåler.”

Flere gange undervejs måtte den tålmodige Niebuhr 
sande, at karavanen med de forskellige sprog, 
kulturer og religioner krævede mange hensyn. Selv 
aftensmaden kunne give problemer: ”Da jeg denne 
aften havde sendt min tjener ud for at købe foder til 
min hest, måtte jeg selv være kok, og i den forbindelse 
bemærkede jeg en overtro hos armenierne, som jeg slet 
ikke havde tænkt på. Da jeg ville slagte en høne, havde 
jeg vendt ansigtet omtrent mod vest. Straks kom nogle 
armeniere og erindrede mig om, at en kristen lige så vel 
skulle vende sit ansigt mod øst, når han ville slagte en 

Vejen til Shiraz kunne i højt tempo tilbagelægges 
på kun 6 dage, men det tog karavanen 18 dage på 
grund af dårlige lastdyr, elendigt vejr og en omvej via 
Khvormuj, hvor karavanens leder havde et gøremål. 
Det var af sikkerhedsmæssige årsager vigtigt at forblive 
samlet, og derfor måtte alle turen forbi Khvormuj. Der 
var ingen kameler i karavanen; alt var læsset på æsler 
og heste, mens de fleste gik ved siden af. Kun folk, der 
havde råd dertil, red på heste i stedet for at gå.

Vejens dårlige beskaffenhed udgjorde endnu en 
fare, og Niebuhr beretter blandt andet om, hvordan 
karavanen på én dag måtte krydse den samme flod 12 
til 16 gange. Desuden døde mange lastdyr undervejs: 
”På den ujævne og klippefulde vej lå skeletter af mange 
heste og æsler, som var styrtet her. Også et belæsset 
æsel for vores qafla [karavane] faldt og brækkede 

Duetårne var kollektivt ejede bygninger, der blev anvendt til at producere gødning. Man kan opleve et særligt fint eksempel på 
sådan en bygning syd for floden i Isfahan (midt i en rundkørsel). Tegningen forestiller et duetårn i Isfahan og er tegnet af Laurens. 
Den er publiceret som en del af Le Tour du Monde 1860.
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høne, som når han vil bede; andre mente, at jeg burde 
vende ansigtet mod Mekka for at også min tjener, der 
var muhamedaner, kunne spise af hønen. Da jeg altså 
mærkede, at man ville bedømme min religion ud fra, 
hvordan jeg skar hovedet af en høne, så afholdt jeg mig 
for fremtiden helst fra denne beskæftigelse.”

Niebuhr beskriver desuden de mange faster, som 
faldt undervejs, hvor muslimer, kristne og jøder skulle 
faste. Her kom han igen i problemer, da han gav en 
armensk dreng et glas mælk: ”I dag begyndte den 
store faste for de morgenlandske kristne, som i denne 
periode hverken må spise kød, fisk, mælk eller smør. 
Armenierne lader sågar deres børn overholde fasten så 
nøje, at én tog det ilde op, da jeg havde givet hans søn, 
en dreng på tre år, mælk at drikke.” Armenierne måtte 
gerne må spise under fasten, så længe de holder sig fra 
ovennævnte produkter. Til sidst bemærker Niebuhr, 
at hans romersk katolske rejsekammerat fastede, 
idet han ikke måtte spise kød i 8 dage, hvorefter han 
konkluderer, at ”hele rejseselskabet fastede altså”, 
eftersom han ikke selv var i stand til at få fat i kød, og 
dermed kunne han også selv anses for at være fastende.

Undervejs overnattede karavanen i små forter og 
landsbyer, som var ødelagte af krig. Næsten alle nætter 
sov de under åben himmel, eftersom de ødelagte 
byer ikke gav meget ly, og vejret var elendigt; det 
regnede, haglede og frøs. Ingen havde taget telte 
med, og Niebuhr havde efterladt sit telt i Bushehr, 
da han gerne ville passe ind med resten uden at gøre 
opmærksom på sig selv. En enkelt nat lejede han 
imidlertid et faldefærdigt hus og inviterede sine 
armenske rejsevenner indenfor, hvilket afstedkom 
endnu en kulturel oplevelse:

”Jeg lod træ bringe og indbød nogle armeniere til at 
dele denne bekvemmelighed med mig. Snart efter 
kom da også en mængde armenske kvinder og børn. 
De var i begyndelsen glade over, at jeg tillod dem en 
plads ved døren. Men da jeg engang gik ud af huset, 
skiftede mændene plads med kvinderne, og ved min 
tilbagekomst var der tændt op i haremmet. Alle 
kvinder havde under hele rejsen omhyggeligt skjult 
deres ansigt og holdt sig på afstand af alle fremmede 
mandspersoners selskab. Det ville derfor have været 

Ad Persiens karavaneveje
Bernhard Kellermanns rejse i 1920’erne gennem Iran 
fra det Kaspiske Hav i nord til Bandar Abbas i syd. 
Undervejs skrev han en rejsedagbog, som i 1929 
blev udgivet i dansk oversættelse på Nordisk Forlag. 
Kellermann rejste i en interessant periode, eftersom 
den både ligger tæt på nutiden og før shahens 
moderniseringsprojekt.

Tilsyneladende lignede Iran på mange måder det 
Persien, Niebuhr besøgte over 150 år forinden. Den 
primære transportform var stadig med karavane 
på dårlige veje og under konstant trussel fra lokale 
militser. Den lokale befolkning anvendte stadig 
amuletter til at beskytte sig mod alskens dårligdomme. 
Ligeledes transporteredes varerne stadig til havne 
langs Den Persiske Golf, mens sikkerheden blev klaret 
med vimpler:

”Karavanerne kom fra Isfahan og gik til Shiraz. 
De havde bomuld, tobak, opium og huder med. 
Hundreder af oppakninger stod mellem grupperne af 
de ædende dyr. Bomulden var presset i solide baller, 
opiummet var pakket ind i kurve, der så ud som 
store bikuber, tobakken lå i store, propre trækasser, 
og huderne var ganske simpelt snøret sammen i 
bundter. Karavanens anfører førte to flag med sig, 
trekantede vimpler, som var mørkegrønne, næsten 
sorte, og broderet med den persiske løve og alskens 
ornamenter.”

Kellermann noterede sig adskillige karavaner på 70-
80 kameler, og samtidig bemærkede han, at de lokale 
bønder med glæde lod dem opholde sig på deres 
nypløjede marker, eftersom kamelernes ekskrementer 
gødede jorden.

I dag er Isfahan forbundet med vej, men som det ses 
af Kellermanns beretning, er det ikke mange år siden, 
at terrænet var ganske vanskeligt at passere. Ligesom 
på Niebuhrs tid var Storbritannien i øvrigt stadig den 
primære handelspartner.

Kellermanns rejsedagbog kan lånes på biblioteket, 
købes antikvarisk, og den kan stærkt anbefales til 
enhver rejse i Iran.
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de krigshærgede områder var det en kompliceret 
politisk og diplomatisk manøvre at skabe sikkerhed 
om en karavane. Det krævede bestikkelse, told, 
soldater og gode politiske relationer.

Niebuhr fandt konstant på nye identiteter til sig selv 
for at passe ind, men i Persien var han begrænset, 
eftersom han gæstede fornemme europæere. Hvis han 
gik rundt som en almindelig mand, ville han skade 
sine værters status, og det skabte tydelig irritation 
hos Niebuhr, at han ikke kunne bevæge sig frit. Af 
samme årsag har han kun lavet få optegnelser i Shiraz. 
Mænd af høj status og deres gæster forventedes at 
opretholde en vis facade udadtil: ”Hr. Hercules’ 
ophold i Shiraz var desuden lidet angenehmt, fordi 
han på grund af de fornemme og store købmænd, 
som han havde mange forretninger med, måtte føre 
sig frem med en vis anseelse, for eksempel kun vise 
sig på gaden til hest og altid have forskellige tjenere 
hos sig. I andre byer gik jeg i den morgenlandske 
klædedragt omkring overalt ubemærket af pøbelen 
uden at bekymre mig om, hvorvidt man holdt mig 
for en europæer eller en morgenlandsk kristen, for 
fornem eller af ringe stand, blot jeg kunne gøre 
observationer.”

Selvom Niebuhr var begrænset i Shiraz, så 
afstedkom hans høje status som europæer og 
Hercules’ gæst, at han blev inviteret til Karim 
Khans storebrors hus, hvor han blandt andet så 
haremmet, der var under opførelse. Desuden blev 
han informeret om en særlig type kanon, som 
anvendtes i Persien, hvor terrænet vanskeliggør 
transporten af tungt krigsmateriel. Denne kanon 
kunne skilles ad i 40 dele og transporteres på 20 
mulæsler. Dog vurdererde han, at perserne ikke 
havde meget forstand på anvendelsen af krudt.

Poeten Hafez’ grav i Isfahan. I dag kommer folk langvejs 
fra for at ære en af Irans mange nationalpoeter. Området 
er ligeledes et sted, hvor unge mennesker kan mødes 
uden sædelighedspolitiets vagtsomme øjne. De fleste byer 
i Iran har sådanne steder (læse mere om dette i artiklen 
kvindeoprør).

uhøfligt, hvis jeg havde sat mig hen til dem eller 
ligefrem havde forsøgt at fordrive dem fra ilden… 
Om natten måtte jeg også indrømme kvinderne og 
børnene den bedste plads i værelset eller rettere i huset. 
Vi havde en stærk storm med hagl, sne og regn. Foran 
gitteret i vinduesåbningen var der ingen skodder; 
taget var så dårligt, at vandet trængte igennem; kort 
sagt, jeg måtte bære min madras fra det ene sted til 
det andet og kunne ikke finde en plads, hvor jeg kunne 
ligge tørt.”

Haremmer og ansigtsslør er historisk set ikke et 
muslimsk fænomen; som det fremgår af fortællingen 
ovenfor eksisterede begge dele også blandt de 
armenske kristne. De er kulturelle fænomener, og 
netop derfor eksisterede de blandt tilbedere af alle 
religioner. Således kan man allerede i Herodots 
rejsebeskrivelse fra 440 før vor tid læse om de persiske 
haremmer cirka 1100 år før Muhammeds fødsel.

Kort ophold i Shiraz
Da Niebuhr ankom til Shiraz, lod han sig indkvartere 
hos en britisk købmand ved navn Hercules. Shiraz var 
epicenter for de mange krige, der plagede området, 
eftersom byherren, Karim Khan, i disse år udkæmpede 
en indædt krig om overherredømme med nabobyerne. 
Året efter Niebuhrs besøg vandt Karim Khan krigen 
og gjorde Shiraz til sin hovedstad. Han tog titlen shah, 
og blev dermed den første shah i det zandiske dynasti, 
som regerede indtil Qajarerne overtog magten i 
slutningen af det 18. århundrede.

Karim Khans regeringsperiode blev starten på en 
guldalder for Shiraz, og mange af de bygninger, der 
i dag står tilbage i Shiraz’ historiske centrum, blev 
bygget i denne periode. Det inkluderer blandt andet 
citadellet, Vakil Bazar, Vakil Moskeen, en lang række 
badhuse, karavanseraier, parker og meget andet. Han 
opførte voldgravene og bymurene, som der kun er få 
rester tilbage af, og han restaurerede helgengrave og de 
to poeter Hafez’ og Saadis grave.

Da Niebuhr rejste gennem området, hærgede 
krigen imidlertid stadig, og han beretter gentagne 
gange om ødelagte og afbrændte spøgelsesbyer. I 
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Historisk graffiti i Persepolis
De fleste forbinder formentlig graffiti med 
vandalisme – særligt hvis graffitien er tegnet på 
kulturarv som Persepolis. Ikke desto mindre er det 
præcis, hvad en række besøgende har gjort – Niebuhr 
inklusiv.

På indersiden af indgangspartiet til Persepolis finder 
besøgende i dag en lang række signaturer fra fortidens 
turister. Den tidligste er fra 1746 og Niebuhrs er fra 
1765. Desværre er Niebuhrs signatur yderst vanskelig 
at få øje på – selv når man ved, hvor den er.

Kig i brysthøjde på indersiden af den venstre sfinx 
umiddelbart bag forbenene. Signaturen er ganske stor 
og klodset men alligevel meget vanskelig at få øje på. 
Kig eventuelt efter årstallet 1765 (signaturen ses oven 
over).

Persepolis
Den 12. marts 1765 hastede Niebuhr videre til 
Persepolis, hvis eksistens på dette tidspunkt var 
velkendt blandt europæere. Eksempelvis skriver 
Niebuhr, at han har læst om byen fra andre europæere, 
som havde været der. Han kendte herigennem til de 
praktiske forhold for rejsende og mulighederne for 
overnatning i området.

Selvom Persepolis tidligere havde været besøgt 
af europæere, så vakte Niebuhr stor opsigt. Det 
rygtedes hurtigt, at en europæer brugte hele dage 
på at beundre og undersøge Persepolis og de mange 
omkringliggende ruiner. Niebuhr fik ganske mange 
nysgerrige besøgende, mens han arbejdede, og i et 
enkelt tilfælde tog en gruppe rejsende endda ad en 
omvej via Persepolis, for at se den europæiske mand, 
der gæstede egnen.

Gennem en oversætter gjorde Niebuhr ganske mange 
kulturelle observationer, mens han lavede sine kendte 
optegnelser af Persepolis. Blandt andet bemærkede 
han, at ingen syntes at vide præcis, hvornår det 
persiske nytår, nowruz, skulle fejres, og da Niebuhr 
bestemte datoen til at være den 20. marts besluttede 
landsbyen, han boede i, at fejre nowruz på denne dag, 
selvom de omkringliggende landsbyer fejrede det på 
en anden dag. Festen gik dog stille af sig, da det stadig 
var ramadan. 

Islam på landet var et sammensurium af forskellige 
religioner og folketro, hvilket for eksempel kom til 
udtryk i de lokales brug af amuletter. Det skrevne 
ord havde magisk virkning, og derfor lagde man 
gerne det skrevne ord ind i et smykke eller i skind: 
”Eftersom perserne er meget overtroiske, finder man 
sjældent én, der ikke har nogle skrevne sedler viklet 
ind i et skind eller bærer en amulet af anden art. En af 
disse bondepiger havde et stykke sølv med hebræisk 
skrift hængende på brystet og troede helt bestemt, at 
det ikke ville skorte hende på venner, så længe hun 
ejede dette stykke.” Niebuhr tilføjer, at det end ikke 
betød noget for amulettens effekt, om sedlen var 
skrevet af en kristen eller en muslim. Folk bad endda 
Niebuhr om at skrive sedler, eftersom han blev anset 
for at være lærd: ”Jeg hørte ved denne og andre 
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lejligheder, at muhamedanerne ikke bekymrer sig 
om, af hvilken religion den er, som skriver amuletten 
for dem. Det er nok, at man holder ham for en from 
eller lærd mand. Man har ofte også af mig forlangt 
den slags sedler mod sygdomme og andre ulykkelige 
hændelser.”

Dernæst vendte Niebuhr tilbage til Shiraz med en 
lang række uvurderlige optegnelser, som han havde 
lavet mellem alle de mange folkelige besøg.

Armensk gudstjeneste
Da Niebuhr kom tilbage til Shiraz en lille måned efter 
sin afrejse derfra, måtte han vente mere end en måned 
på at komme videre med karavane til havnen Bushehr, 
hvortil han to måneder forinden var ankommet med 
skib fra Muscat. I mellemtiden gik han blandt andet 
til gudstjeneste i den armenske kirke, hvor manglen på 
uddannede gejstlige medførte en form for oprindelig 
bibelsk menighed af håndværkere: ”Jeg overværede 
deres gudstjeneste den 13. april, lørdag før påske, og 
forestillede mig da en forsamling af de første kristne. 

Omkring år 518 før vor tid begyndte Kyrus den Store opførelsen af Persepolis uden for byen Parsa. Persepolis har været anvendt 
af de efterfølgende herskere indtil år 300 før vor tid, hvor Alexander den Store brændte byen ned. Det vides ikke med sikkerhed, 
hvilken funktion Persepolis har haft.
Det har ofte været antaget i forskningen, at Persepolis blev anvendt under fejringen af det persiske nytår, nowruz. Der eksisterer 
imidlertid ingen dokumentation for, at nowruz er blevet fejret så tidligt i historien. Byen var kendt af navn blandt både romerne 
og grækerne som ”persernes by” (deraf kommer Perse-polis). Romerne og grækerne vidste imidlertid kun ganske lidt om det indre 
Persien og Persepolis.
Persepolis er et eksempel på den mest avancerede teknologi og fineste arkitektur under akæmeniderne. Eksempelvis er der ved hjælp 
af en kanal indlagt vand fra en kilde flere kilometer mod nord. Ligeledes er der lavet afløb for regnvand, sådan at den kunstige 
forhøjning og fundamentet ikke beskadiges i tilfælde af voldsom regn.
De første udgravninger i Persepolis startede i 1874, og stedet blev fredet af UNESCO i 1979.
Kilde: Encyclopaedia Iranica (opslag: Persepolis). Artiklen kan anbefales til et besøg, da den både giver baggrundsviden og 
gennemgår bygningerne en efter en. Den kan hentes gratis fra: http://www.iranicaonline.org.
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Ibn Battuta i Persien
Det var almindeligt for islamisk retslærde at drage 
på pilgrimsrejse, når de havde færdiggjort en 
tilfredsstillende del af deres studier. Rejsen fungerede 
også som en dannelsesrejse, hvor de kunne studere hos 
kendte filosoffer og professorer samtidig med, at de 
oplevede andre dele af den muslimske verden.

Ibn Battuta (1304-1377) er ofte blevet kaldt 
arabernes Marco Polo, selvom det nok ville være mere 
fair at kalde Marco Polo for Europas Ibn Battuta. 
Som ung studerende rejse Ibn Battuta til Mekka 
på Pilgrimsrejse, hvorefter han rejste rundt i den 
muslimske verden i 30 år – en rejse der langt overgår 
Marco Polos i længde.

Ibn Battuta ankom til Persien få årtier efter Marco 
Polo. Området var på dette tidspunkt regeret af 
mongolske khaner, som stadig sloges internt om 
magten. Isfahan lå derfor endnu i ruiner, men Ibn 
Battuta beskriver rejsen gennem landdistrikterne som 
værende fuld af idylliske landsbyer med frugthaver og 
smukke vandløb.

Byer i den muslimske verden havde dengang ”klostre”, 
hvor de retslærde kunne opholde sig uden at betale. 
Ovenikøbet modtog de gerne gaver fra sultanen og 
den lokale sheikh. Ibn Battuta fortæller:

”Mit ophold i Isfahan var i et ”kloster”, som havde 
navn efter Sheikh Ali bin Sahl, discipel af al-Junaid. 
Det bliver holdt i stor veneration og besøges af egnens 
folk, som ønsker at opnå velsignelser derved. Mad 
bliver serveret til alle vejfarende, og ”klosteret” har 
et storslået bad med marmorgulv og qashani-fliser 
på væggene. Midlerne til ”klosteret” kommer fra 
en religiøs fond, så ingen personer bliver afkrævet 
betaling.”

Klosterets leder Sheikh Qutb al-Din gjorde meget 
for velgørenhed, og Ibn Battuta tog ophold på hans 
hospice, hvor han lod sig imponere over generøsiteten:

”Jeg boede hos Sheikh Qutb al-Din i hans hospice i 
fjorten dage, og jeg blev fuld af beundring, da jeg så 
hans iver i religiøse anliggender så som kærlighed 
for de fattige, nødstedte brødre og hans ydmyghed 

over for samme. Han gjorde meget for at ære mig og 
vise generøs gæstfrihed over for mig. Han gav mig et 
fornemt sæt tøj, og da jeg ankom, fik jeg serveret mad 
med det samme.”

Efter sit ophold i Isfahan drog Ibn Battuta videre 
til Shiraz, hvilket på daværende tidspunkt var en 10 
dages rejse. Igen tog de lokale retslærde godt imod 
ham, men da sultanen af Irak kom på besøg, oplevede 
Ibn Battuta den politiske side af den teologiske strid 
mellem sunni og shia. Mongolerne konverterede 
til den shia-muslimske tro, da de overtog magten i 
Persien, og derfor kom sultanen af Irak for at få religiøs 
vejledning af Isfahans shia-muslimske dommer. Ibn 
Battuta, som er sunni-muslim kalder shia-muslimerne 
afvigere, og selve mødet omhandlede sultanens 
vanskeligheder med at få sunni-muslimske moskeer til 
at afholde fredagsbønnen i overensstemmelse med det 
shia-muslimske ritual.

Isfahans dommer var yderst interesseret i at høre 
om Ibn Battutas rejse, og det var på den tid ganske 
almindeligt at invitere retslærde til højbords for at 
høre om tilstanden i fjernt liggende egne. Man kan 
sige, at det var den eneste måde at få nyheder på. Ibn 
Battuta beretter om sin aften ved dommerens højbord:

”De fineste af byens borgere kom frem for at salutere 
ham [dommeren], sådan som de havde for vane at gøre 
morgen og aften. Derefter spurgte han [dommeren] til 
mig og min rute til Isfahan. Han spurgte til Marokko, 
Egypten, Syrien og al-Hijaz, og jeg besvarede alle hans 
spørgsmål. Han gav ordre til sine tjenere om at rede op 
til mig i et lille rum i madrassaen.”

En madrassa var typisk et fornemt sted for højere 
lærdom. På Ibn Battutas tid blev de første madrassaer 
grundlagt i Persien, og det var typisk sultanen, som 
finansierede dem.

Ibn Battuta havde en sød tand, hvilket giver anledning 
til, at han anmelder både frisk og tørret frugt, hvor end 
han rejser. Da han senere bosatte sig i Delhi, sørgede 
han endda for løbende at forsyne sig med tørret frugt 
fra det nuværende Uzbekistan og Iran, hvorfra den 
bedste frugt ifølge ham kom fra.
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For den første gejstlige i denne lille menighed var en 
væver, af de øvrige kirketjenere var den ene kok, den 
anden tjener hos hr. Hercules, den tredje skomager og 
den fjerde snedker.”.

Gudstjenesten og bønnen mindede ifølge Niebuhr 
meget om muslimernes, og selve prædikenen bestod 
blot af et ritual, hvor menighedens medlemmer 
kyssede Bibelen. Desuden bemærker Niebuhr 
menighedens deltagelse under oplæsningen af 
Bibelen: ”At armenierne ligesom muhamedanerne 
indimellem kaster sig til jorden, når de beder, 
er allerede kendt ligesom deres øvrige religiøse 
ceremonier, som for størstedelen består i sang. Her 
kunne man ikke forvente en prædiken. Præsten 
tog blot den store bog, som lå på alteret, og læste et 
stykke af evangelisterne højt for menigheden. Da 
han havde læst det stykke, hvor englen siger til Maria 
Magdalena og Maria Jacobi: frygt ikke, I søger Jesus 
af Nazaret, den korsfæstede, han er opstanden og 
ikke her; klappede hele menigheden i hænderne. 
Et andet sted hvor Kristus formaner sine disciple til 
fred, kyssede enhver sin nabo på begge kinder og så 
fremdeles. Derpå lagde præsten et klæde over sin bog, 
bar den i begge hænder rundt om alteret og rakte den 
til enhver, så han kunne kysse den… Derefter blev 
nadveren uddelt til både børn og voksne. Brødet var 
brudt i små stykker og kastet i vinen, hvorfra præsten 
med fingrene tog det ene stykke efter det andet og stak 
det i munden på kommunikanten.”

Da Niebuhr endelig kunne drage videre til Bushehr, 
var der gået over en måned. Ruten var som nævnt 
ovenfor usikker, og derfor krævede det en stor 
karavane: ”Man håbede den ene uge efter den anden, 
at en karavane ville afgå fra Shiraz til Bushehr. Men 
handelen mellem de to byer var stadig så afbrudt, at 
jeg måtte vente indtil den 14. maj, inden der havde 
samlet sig et så stort antal rejsende, at man med nogen 
sikkerhed kunne vove at begive sig på vej.”

Hjemkomsten
Niebuhr rejste videre til Basra, Baghdad, og videre 
gennem Mellemøsten og Østeuropa til København, 
hvor han ankom den 20. november 1767 efter 7 års 

rejse. Han havde flere gange undervejs skrevet sammen 
med blandt andet Videnskabsakademiet, og derfor 
var det ingen overraskelse, at han kom hjem alene.

Som tidligere nævnt var Kong Frederik V død i 
mellemtiden, og Kong Christian VII havde ingen 
interesse for resultaterne. Det kostede derfor Niebuhr 
mange penge og megen tid at udgive både sine egne 
optegnelser og sine rejsefællers notater. Samtidig 
lykkedes det i 1770 Christian VII’s livlæge Johann 
Friedrich Struensee at få afsat Johan Bernstoff og flere 
andre højtstående politikere, der i sin tid havde støttet 
ekspeditionen.

Rejsebeskrivelsen udkom den 4. marts 1774, og fire år 
senere flyttede Niebuhr tilbage til Meldorf i Slesvig, 
hvor han var vokset op. Han døde her 82 år gammel 
den 26. april 1815 uden at opleve den anerkendelse og 
berømmelse, han senere har fået. Seks år før sin død 
blev han dog kåret til Ridder af Dannebrog af Kong 
Frederik VI, men det var hovedsageligt efter sin død, 
at Niebuhr blev anerkendt for sin videnskabelige, 
metodiske tilgang, som gør hans rejsebeskrivelse 
til en uvurderlig kilde. I dag er afdelingen for 
arabisk, hebraisk, persisk og tyrkisk på Københavns 
Universitet opkaldt efter ham.

Ibn Battuta i Persien
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