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Inngangur 

Á fyrsta þriðjungi 15. aldar stóðu yfir fordæmalausir tímar í kínverskri sögu. Þá stóð yfir 

einstakt og glæsilegt tímabil úthafssiglinga Ming keisaraveldisins í Kína. Áhuginn á 

úthafssiglingum spratt óvænt upp og hafði í för með sér útbreiðslu kínverskrar menningar 

sem enn má finna í dag á mörgum stöðum þar sem kínverskir skipverjar áttu reglulega 

leið hjá. Verslun jókst gríðarlega, landfræðileg þekking varð víðtækari og Kínverjar 

drottnuðu yfir hafinu með sinn yfirgripsmikla flota. 

Frá þessu eftirtektaverða tímabili eru samtímaheimildir af mjög skornum skammti. 

Louise Levathes ásamt öðrum sagnfræðingum telur skortinn koma til vegna þess að 

heimildum hafi kerfisbundið verið eytt af konfúsískum ráðamönnum sem litu ferðirnar 

hornauga og voru mjög ráðandi við hirð keisarans frá miðri 15. öld. Fyrir utan frásagnir 

og fornleifar hafa nokkrar ritheimildir varðveist og sú besta er án efa samantekt ferðanna 

eftir Ma Huan, 马欢 , sem gaf út bókina Ying-yai Sheng-lan á 15. öld.Ensk þýðing 

bókarinnar, The Overall Survey of the Ocean‘s Shores, gefin út af Hakluyt Society árið 

1970, var skrifuð eftir Wade & Giles kerfinu og því hef ég umritað nöfn í beinum 

tilvitnunum samkvæmt núgildandi pinyin kerfi. Sem dæmi um slíka breytingu er nafn 

Zheng He,郑和, sem er skrifað Cheng Ho í gamla Wade & Giles ritháttinum. Aðrar 

heimildir sem ég notaði við vinnslu ritgerðarinnar voru m.a. yfirlitsrit Philip D. Curtin og 

Anthony Reid um sögu Suðaustur-Asíu ásamt ítarlegri umfjöllun Louise Levathes í bók 

sinni When China Ruled the Seas um siglingar Kínverja á þessu eftirtektaverða tímabili. 

Undir lok ritgerðarinnar fjalla ég sérstaklega um nýjustu rannsóknir Gavin Menzies á 

ferðum flotans og fer aðeins ofan í þær sláandi kenningar sem hann skaut fram en var 

hafnað af sagnfræðingum. 

En hvað dreif Kínverja út á hafið í upphafi og hverju skiluðu ferðirnar? Hvaða 

breytingar fylgdu í kjölfar siglinganna eða voru þær breytingar hluti af öðru óháðu ferli? 

Hvaða þýðingu höfðu siglingarnar fyrir Suðaustur-Asíu í heild sinni? Hvert var markmið 

ferðanna og af hverju lögðu Kínverjar af stað í hverja ferð á fætur annarri sem svo 

skyndilega stöðvuðust? Í þessari ritgerð ætla ég að skoða hvað lá að baki úthafssiglingum 

Kínverja og leggja sérstaka áherslu á það sem kemur fram í helstu frumheimild um 

ferðirnar, bók að nafni Ying-yai Sheng-lan,瀛涯胜览 , rituð af Ma Huan, þekktasta 

heimildamanni um ferðirnar. 
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Siglingar í konfúsíska kínverska samfélaginu fram til 1400 

Til að byrja með er mikilvægt að átta sig á stöðu mála í Kína og hversu rótgrónar 

hugmyndir Kínverja voru um þeirra eigið samfélag. Í samhengi þessar ritgerðar er einnig 

nauðsynlegt að skoða sögu siglinga Kínverja og hvernig hún er samofin þróun verslunar. 

Þá má ekki gleyma því sem er einkennandi fyrir kínverskt samfélag í gegnum aldirnar, 

áhrif konfúsíanisma á samfélagið og hvernig konfúsíanismi mótaði kínverskan 

hugsunarhátt.  

Á 6. öld f. Kr. kom Konfúsíus fram með kenningar sínar í Kína og á Han 

tímabilinu (206 f. Kr.–220 e. Kr.) varð konfúsíanismi að ríkistrú. Um það leyti hófu 

Kínverjar að líta á útlendinga með vissum hroka ogkalla ríki sitt Miðríkið, 中国, vissir um 

að utan Miðríkisins byggju ókurteisir og stjórnlausir villimenn öfugt við það siðmenntaða 

samfélag sem konfúsíanistar töldu sig tilheyra.
1
 Konfúsíus sjálfur sagði m.a. að synir 

mættu ekki ferðast út í óvissu meðan foreldrar þeirra lifðu og verslun væri í eðli sínu spillt 

og óvirðuleg vegna þess að atvinnugreinin skapaði ekki neitt.Konfúsíus hafði einnig lítið 

dálæti á útlendingum og erlendum vörum þeirra því hann taldi Kína hafa allt til alls. 

Konfúsíanisminn leiddi til þess að verslun færðist í auknum mæli í hendur útlendinga eða 

til fólks af lágum stéttum sem leiddi enn frekar til versnandi viðhorfs í garð kaupmanna. 

Stjórnendur í ríkinu, dyggir stuðningsmenn konfúsíanisma, sáu til þess að kaupmenn ættu 

erfitt uppdráttar með því að selja vörur sem þeir höfðu tekið af þeim sem átti að vera 

greiðsla fyrir tollagjöld. Með þessum hætti fóru stjórnvöld í samkeppni við kaupmenn 

með ýmsar vörur, t.d. korn, járn og salt.
2
 

Á Tang tímabilinu (618–907) náði veldi keisarans yfir stærra svæði og því bjuggu 

fleiri ólíkir menningarhópar á meðal Han Kínverjanna. Kínverjar ýmist buðu útlendinga 

velkomna eða öfunduðu ríkidæmi þeirra svo stundum leiddi til bardaga. Erlendar vörur 

voru fáanlegar á ákveðnum stöðum í stærstu borgunum og ýmsir siðir, t.d. klæðnaður og 

matarvenjur, ruddu sér til rúms í efstu stéttum Kínverja. Verslun á hafinu var aðallega í 

höndum persneskra múslima sem sigldu frá Arabíu-skaga yfir Indlandshaf til Kína fyrir 

fyrsta flokks postulín.
3
Kínverjar höfðu þá enn takmarkaðan áhuga á erlendum vörum en 

þvert á móti höfðu útlendingar mikinn áhuga á t.d. kínversku postulíni og silki.Á seinni 

hluta Tang tímabilsins veikluðust stjórnvöld og misstu stjórn á verslun sem leiddi til 

meira frelsis fyrir kaupmenn. Viðhorf almennings varð jákvæðara í garð kaupmanna sem 

                                                           
1
 Philip D. Curtin, Crosscultural Trade in World History, Bls. 91 

2
John P. McKay, A History of World Societies, Bls. 136-142 

3
 Louise Levathes, When China Ruled the Seas, Bls. 33-40 
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fjölguðu sér jafn og þétt.
4
 Þá gerði aukin eftirspurn eftir ýmsum vörum bændum kleift að 

stunda markaðsbúskap í auknum mæli í stað sjálfsþurftarbúskaps. Þá urðu til fleiri störf í 

borgum tengdum verslun eins og skipasmíði. Verslun var því komin til að vera í Kína en 

sterkt tilhneiging Kínverja til Konfúsíanisma hafði hamlandi áhrif á verslun.
5
 

Með eflingu Ný-Konfúsíanisma á seinni hluta Song tímabilsins (960–1279)varð 

tímabundinn viðsnúningur á viðhorfi Kínverskra stjórnvalda gagnvart verslun. Ríkið hóf 

að styrkjakaupmenn sem stunduðu heiðarlega verslun og ýta undir aukna milliríkjaverslun 

með ýmsum framkvæmdum. Hlutafélög voru stofnuð til langra ferða á sjónum þar sem 

hluthafar gátu hagnast gríðarlega. Þá urðu einnig til stéttafélög tengdar ákveðnum stöðum 

eða vörum sem stóðu saman þegar stjórnvöld vildu rukka hærri tollagjöld. Ríkið hóf þá að 

semja við höfuðpaura nýstofnaðara hlutafélaga, stéttafélaga eða verslunarfélaga þegar 

kom að skattheimtu í stað mismunandi einstaklinga. Ráðamenn ríkisins töldu betra að 

nýta sér tekjur af utanríkisverslun en að auka skattheimtu á íbúa ríkisins og með þessu 

móti varð verslun stöðugri og nátengd stjórnvöldum. Í kringum árið 1120 gáfu stjórnvöld 

út bréfpeninga í fyrsta skipti því kaupmenn voru farnir að nýta sér innistæður í 

kaupfélögum með kvittunum þegar koparpeningar voru ófáanlegir eftir offramleiðslu á 

skömmum tíma. Árið 1132 fyrirskipaði keisarinn byggingu á fyrsta viðvarandi flota í 

sögu Kína. Smátt og smátt tóku Kínverjar yfir verslun múslima á Indlandshafi svo tekjur 

af erlendri verslun fjórfölduðust á 12. öld. Kaupskipin náðu allt að 100 feta leng (30m) og 

fóru ört fjölgandi.
6
Herflotinn fór einnig ört stækkandi og var undir lok 12. aldar ósigrandi, 

vígbúinn púðri sem Kínverjar höfðu nýlega uppgötvað.Að öðru leyti stóðu Kínverjar 

mjög framarlega í skipatækni samanborið við Evrópu á þessum tíma, t.a.m. eru fyrstu 

heimildir um notkun áttavita frá árinu 1119.
7
Á 13. öld hófu Mongólar undir stjórn 

Genghis Khan árásir á Song ríkið. Kínverjar vörðust vel framan af með flota sínum við 

Yangtze ána sem markaði landamæri ríkjanna í mörg ár.Það var ekki fyrr en Mongólar 

höfðu komið upp sínum eigin flota að Kínverjar neyddust til að gefast upp eftir fall 

höfuðborgar þeirra, Hangzhou, árið 1276.  

Eftir valdatöku Mongóla undir stjórn Khubilai Khan tekur við Yuan tímabilið í 

Kína (1279-1368). Á því tímaskeiði lutu Kínverjar valdi útlendinga og styrkur 

konfúsíanisma dvínaði. Verslun við útlendinga jókst og hafnarborginZaiton (Quanzhou) 

var lýst sem stórborg af Marco Polo undir lok 13. aldar með hundraðfalt fleiri skip en 

                                                           
4
 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce II, Bls. 10 

5
John P. McKay, A History of World Societies, Bls. 328 

6
 Louise Levathes, When China Ruled the Seas, Bls. 41-46 

7
John P. McKay, A History of World Societies, Bls. 329 
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hafnarborgin Alexandría í Egyptalandi á sama tíma.
8

Jafnframt sagðist feneyski 

kaupmaðurinn hafa séð yfir 15.000 skip á Yangtze ánni við eina stórborg.
9
Á þessum 

tímum vaxandi siglinga breiddist út kínversk menning og má greina hana m.a. allt til 

Maluku eyja í Indónesíu.
10

Valdatími Mongóla var mjög skammur samanborið við fyrri 

valdaættir Kínverja og fór sífellt þverrandi þar til að lokum tók Ming ættin við 1368.  

Fyrsti keisari og stofnandi Ming ættarinnar, Zhu Yuanzhang,朱元璋, tók upp 

hefðbundna konfúsíska hætti í ríki sínu og studdi við landbúnað umfram verslun. Land-

búnaðurinn gekk reyndar illa, ár flæddu yfir bakka sína sem eyðilögðu stór landsvæði og 

neyddu fólk til að flytja búferlum og reiða sig á annarskonar lifnað eins og t.d. að stunda 

verslun. Náttúruhamfarirnar og slæmur hagur meðalmannsins leiddi til þess að verslun 

stóð í stað og hélt áfram uppteknum hætti frá tíma Mongóla og seinni hluta Song tíma-

bilsins.Við fráfall Zhu Yuanzhang börðust tveir erfingjar hans um völdin í landinu og fór 

svo að Zhu Di, 朱棣, hafði betur gegn frænda sínum Zhu Yunwen, 朱允炆. Zhu Di var 

aðalhvatamaðurinn fyrir því stórmerkilegu tímabili siglinga sem þessi ritgerð fjallar um. 

Yongle keisarinn (Zhu Di) 

Zhu Di var krýndur keisari í Nanjing 17. júlí 1402 eftir að hafa brotist inní Nanjing með 

her sinn og steypt frænda sínum Zhu Yunwen af stóli. Fyrstu ár sín í embætti losaði hann 

sig við marga af ráðamönnum fyrri keisara og réð sína öflugustu stuðningsmenn, sem 

flestir voru geldingar, í ýmis embætti. Enn fremur braut hann blað í sögu Kína þegar hann 

gaf út tilskipun árið 1403 þess efnis að byggja skyldi gríðarstóran flota undir stjórn Zheng 

He, 郑和, sem hafði þjónað keisaranum vel í hlutverki herforingja. Zheng He var einmitt 

dæmigerður geldingur sem hafði verið tekinn ungur til fanga en klifið hægt upp 

metorðastigann við hirðina. Geldingar höfðu lengi vel þjónað keisurum Kínverja í ýmsum 

hlutverkum og sýnt yfirvaldi sínu mikla virðingu þrátt fyrir að hafa upphaflega verið 

geldir og teknir til fanga.Keisarinn var metnaðarfullur og vildi njóta sömu virðingar og 

fyrri keisaraættir höfðu náð í Kína en það var ekki eina hugsanlega ástæða þess að flotinn 

var settur á laggirnar.
11

Í heimildum kemur fram mikil gremja keisarans yfir því að fyrri 

keisari og frændi hans sem hafði ríkt í skamman tíma, Zhu Yunwen, hafi ekki komið í 

leitirnar við hertöku Nanjing. Orðrómurinn í höfuðborginni var sá að hann hefði sloppið í 

                                                           
8
Maurice Collis, Marco Polo, Bls. 135 

9
John P. McKay, A History of World Societies, Bls. 328 

10
 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce II, Bls. 4  

11
Li Qingxin, Maritime Silk Road,Bls. 113–114  
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dulargervi og lifði ágætis lífi í fjarlægu landi. Keisarinn Zhu Di, sem tók upp nafnið 

Yongle,永樂, óttaðist um líf sitt og lagði mikið kapp á að finna Zhu Yunwen og endan-

lega tryggja veikt valdatilkall sitt til Dreka Hásætisins.
12

Þá bendir ýmislegt til þess að 

keisarinn hafi viljað stækka áhrifasvæði Miðríkisins með útbreiðslu einskonar skattkerfis 

þar sem yfirvald keisara Miðríkisins, sem jafnframt var álitinn sonur himins, var viður-

kennt.Að lokum er ekki ólíklegt að áhugi keisarans á löndum í vestri hafa ýtt undir kapp-

semi hans við að koma flotanum á fót. Allar tilgáturnar hafa við rök að styðjast og koma 

vel til greina. Hið augljósa var að fyrst og fremst þurfti að efla efnahaginn í Miðríkinu 

eftir erfiða tíma og aukinutanríkisverslun myndi sannarlega hjálpa mikið til við það.
13

 

 Bygging fjársjóðsflotans var gríðarlega stórt verkefni í sniðum og mjög lýsandi 

fyrir þann metnað sem keisarinn hafði en þetta var ekki eina framkvæmdin sem keisarinn 

hafði í huga. Hann hafði dvalið mikinn hluta ævi sinnar í norðri í Beiping,北平, og hafði í 

hyggju að flytja hirðina þangað frá Nanjing. Beiping hét Dadu á Yuan tímabilinu og hafði 

þjónað Mongólum sem höfuðborg Kína. Borgin hafði fengið nafnið Beiping 

(Norðurfriður)þegar Zhu Yuanzhang hafði tryggt friðinn í norðri með því að hrekja 

Mongóla á brott en Zhu Di gaf borginni nafnið Beijing,北京, sem þýddi höfuðborg 

norðursins. Hann huggðist byggja þar upp glæsilega borg og hóf fljótlega að flytja fólk 

norður. Flutningurinn tók langan tíma fyrst og síðast vegna þess að ekki reyndist 

mögulegt að rækta hrísgrjón í norðri og því gátu einungis takmarkaður fjöldi fólks þrifist 

þar. Keisarinn réðst því í framkvæmdir á eflingu skipaskurðarins frá Hangzhou, 杭州, til 

Beijing sem hafði lengi verið í niðurníðslu og ætlaði skipum að sigla norður eftir 

skurðinum með nægan mat til að brauðfæða norðrið.
14

Í Beijing hóf hann byggingu 

Forboðnu borgarinnar sem átti að sýna fram á mikilfengleika keisaransárið 1406. Þangað 

bauð hann sendiboðum fjarlægra landa, skiptist á gjöfum við þá og krafðist þess að þeir 

framkvæmdu kowtow frammi fyrir sér. Kowtow, 叩头, er ákveðin athöfn sem felur í sér 

að einstaklingur hneigir sig svo djúpt að ennið snerti jörð fyrir framan ákveðin einstakling 

til að tjá virðingu sína. Slík athöfn var mjög algeng hjá keisurum Kína allt frá Han 

tímabilinu. Zhu Di leit á þær þjóðir sem sendu konunga eða aðra hátt setta embættismenn 

á fund sinn sem þegna sína. Keisarinn sjálfur flutti sig endanlega frá Nanjing í mars árið 

1417 til Forboðnu borgarinnar sem var fullkláruð þremur árum síðar.
15

Ennfremur lét 

                                                           
12

Louise Levathes, When China Ruled the Seas, Bls. 72–74  
13

Ying-yai Sheng-lan, Bls. 1 
14

 Gavin Menzies, 1421 The Year China Discovered the World, Bls. 52-56 
15

 Gavin Menzies, 1421 The Year China Discovered the World, Bls. 57-60 
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keisarinn lagfæra og lengja múrinn miklaásamt því að fyrirskipa byggingu á mörgum 

hofum. Þá hvatti hann menntamenn til þess að fylgjast með himintunglunum og breiða út 

þekkingu sína sem hafði fallið í gleymsku undir stjórn Mongóla. Á valdatíma Zhu Di kom 

einnig út yfirgripsmikið rit, Yongle Dadian, sem innihélt alla þekkingu og bókmenntir 

sem kínverjar bjuggu yfir um stjörnur, landbúnað og margt fleira. Alls tóku rúmlega tvö 

þúsund menntamenn þátt í að taka saman þetta stóra rit sem spannaði fjögur þúsund efni 

og innihélt yfir 50 milljónir kínversk tákn.
16

Þá lagðist keisarinn í gríðarmikilvæga 

framkvæmd á stækkun skipaskurðarins mikla til að geta brauðfætt norðrið. Dýpkun og 

lenging skurðarins milli ánna tveggja, Gulá og Langá, var mjög erfið framkvæmd sem 

kostaði mikla erfiðisvinnu. Margir létu lífið við framkvæmdina og timbrið sem þurfti við 

aðgerðina kom langt að. Framkvæmdirnar leiddu til þess að skógarhögg jókst til muna og 

margir fluttu sig til þeirra staða þar sem byggingarvinnu var að hafa. Zhu Di var mjög 

umburðalyndur gagnvart útlendingum og trúarbrögðum þeirra. Hann gerði t.a.m. Zheng 

He kleift að stofna tungumálaskóla í Nanjing árið 1407 og var ávallt með fulltrúa helstu 

trúarbragða keisaraveldisins um borð í hverju skipi Fjársjóðsflotans.
17

 

Fjársjóðsflotinn 

Stærstur hluti flotans var byggður í stórri skipasmíðastöð í Longjiang, 龙江宝船厂, í 

nágrenni höfuðborgarinnar Nanjing, 南京. Þangað voru ráðnir allt að 30.000 sérfræðingar 

í skipasmíði sem unnu við bestu aðstæður.
18

 Kínverjar fullkláruðu skip sín á þurru landi í 

einskonar slipp áður en vatni var hleypt undir skipið og það sett á flot. Aðferðin hafði 

verið vel þekkt í Kína allt frá 10. öld en kom ekki fram fyrr en undir lok 15. aldar í 

Evrópu, nánar tiltekið í Portsmouth.
19

 Hvert skip bjó yfir fánum, bjöllum, trommum og 

luktum til þess að koma skilaboðum  áleiðis milli skipa. Flestir í áhöfn kínversku 

skipanna voru af lágum stéttum, rétt eins og raunin varð hjá Evrópumönnum síðar. 

Lífslíkur voru litlar á hafinu en þeir sem lifðu af var ríkulega launað. Í hverri ferð 

Fjársjóðsflotans voru þó ýmsir háttsettir menntamenn, t.d.læknar,stjörnu-, veður- og 

landafræðingar. Þar að auki var fjöldinn allur af hermönnum og yfirforingjum ásamt 

embættismönnum, riturumog túlkum. Hver skipstjóri var sérstaklega tilnefndur af 

keisaranum og var honum veitt vald til að deyða skipverja ef slíkt þyrfi til að halda uppi 
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aga. Kínversku sjómennirnir voru mjög hjátrúafullir og því var herbergi tileinkað Mazu, 

妈祖 , (sjávargyðja Kínverja) í hverju skipi þar sem sjómenn báðu fyrir öryggi sínu 

daglega.
20

Skipin voru hlaðin ýmsum varningi sem nauðsynlegur var til langra ferðalaga 

auk þess sem verslunarvörur voru mjög plássfrekar á hverju skipi. Postulín og ýmsar 

vefnaðarvörur voru helsta útflutningsvara Kínverja og var gnægð af þeim vörum hlaðið 

um borð í skipin.
21

 

Stærð skipanna hefur lengi verið þrætuepli sagnfræðinga og ekki af ástæðulausu 

því nýjar heimildir koma reglulega fram og þær eldri eru mjög óskýrar en ljóst er að 

margar mismunandi stærðir skipa voru með í hverri ferð. „the largest of the treasure ships 

is now thought to have been between about 390 and 408 feet long [120m] and 160 to 166 

feet wide [50m].“
22

Það er hvorki meira né minna en þreföld stærð portúgölsku 

karavellanna.
23

Skipafloti Ming veldisins taldi yfir 3000 skip þegar mest lét og talið er að 

þar af hafi verið 250 stór skip sem höfðu allt að níu skipsmöstur.
24

 Þau stærstu voru 

kölluð San Bao, 三宝 ,Fjársjóðsskip eða Gimsteinaskip „because they brought back 

unnamed treasures of untold quantities.“
25

 

Skipin gegndu ýmsum hlutverkum og voru ekki öll sömu stærðar, t.d. voru sérstök 

skip með það hlutverk að geyma drykkjarvatn, kornvörur, baunirog hrísgrjón fyrir áhöfn 

annarra skipa. Ótæpilegu magni af ávöxtum, innihaldsríkum af C-vítamíni, var einnig 

hlaðið um borð skipanna til að berjast gegn skyrbjúg sem Kínverjar þekktu vel til. Hestum, 

hænum, plöntum og bókum var einnig hlaðið um borð, ýmist hugsað til afþreyingar á 

löngum siglingum eða sem gjafir til fjarlægra landa.
26

 Almennt er álitið að Skipverjar 

Fjársjóðsflotans höfðu það mun betra en kollegar sínir frá Evrópu öld síðar. Kínversku 

skipin héldu fleiri saman í leiðangur og voru mun stærri sem gerði þeim kleift að hafa 

meiri og fjölbreyttari mat um borð. 

Kínverjar þekktu heiminn lítillega eins og áður hefur komið fram, þeir höfðu heyrt 

af fjarlægum ríkum borgum en virtust hafa takmarkaðan áhuga á útlendingum og löndum 

þeirra. Til samanburðar var mun meiri áhugi Evrópumanna á silki og perlum úr 

austurvegi. Allt frá tímum Rómaveldis voru aðalsættir klæddar í dýrt innflutt kínverskt 
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silki til að aðgreina sig frá fátækum almenningi.
27

Kaupmenn höfðu lengi átt undir högg 

að sækja í konfúsísku kínversku samfélagi sem hafði óbeit á þessum tilgangslausu 

milliliðum. Þess vegna var verslun að miklu leyti í höndum múslima og var það 

sérstaklega tilfellið á sjónum. Flestir íbúar Suðaustur-Asíu eins og við þekkjum hana í dag 

höfðu tekið upp Múhameðstrú þegar arabískir kaupmenn létu á sær kræla á hafinu, allt 

austur til Indónesíu.
28

Arabar kölluðu Suðaustur-Asíu og eyjar núverandi Indónesíu og 

Malasíu „löndin neðan vindanna“ með vísun í monsúnvindana sem siglingar þeirra höfðu 

lengi verið háðar.
29

Kínverjar nefndu sama svæði Suðurhaf, 南洋 en Indlandshaf þekktu 

þeir sem hið fjarlæga Vesturhaf, 西洋. Fjársjóðsflotanum var ætlað að tryggja frið á 

sjónum með öflugum flota sem verndaði kaupskip Kínverja fyrir sjóránum sem höfðu 

verið algeng undan ströndum Kína. Ennfremur áttu þau lönd og borgríki sem flotinn 

heimsótti að viðurkenna yfirvald Miðríkisins með því að taka á móti gjöfum keisarans og 

senda í staðinn föruneyti til höfuðborgarinnar með gjafir handa keisaranum. 

Flotinn samanstóð fyrst og fremst af verslunarskipum en sum skipin bjuggu yfir 

fallbyssum og voru mönnuð hermönnum. Einstaka sinnum þurfti Zheng He að beita 

hernaðarmætti til að yfirbuga óvini sína. Þá einkum við tvennskonar aðstæður, annars 

vegar þegar skipunum var meinað að leggjast að höfn og versla og hins vegar þegar 

ófriður ríkti í landinu og styrkja þurfti stjórnvöld til að yfirbuga uppreisnarseggi.
30

Sem 

dæmi má nefna þrjá menn sem Zheng He handsamaði og færði á fund keisarans í Kína. 

Það var konungur Ceylon, höfðinginn í Palembang og uppreisnarseggur sem hafði rænt 

völdum í Semudera. Þá neyddist hann tvisvar sinnum að berja niður mótspyrnu 

heimamanna í krafi herafla síns, annars vegar í Mogadishu á austurströnd Afríku og hins 

vegar í Lasa syðst á Arabíuskaga.Vilji keisarans var sá að allir þegnar Miðríkisins lifðu í 

sátt og samlyndi og Zheng He var gert að framfylgja þeim fyrirmælum.
31

 

Skattkerfi Kínverja 

Kínverjar höfðu notast við mjög sérstakt skattkerfi í áranna rás sem var að ýmsu leyti 

ólíkt því sem þekktist á Vesturlöndum. Kerfið snérist um verndartoll eða greiðslu sem 

keisarar Kína ýmist greiddu eða þáðu eftir hvort um öflugari eða veikari aðila var átt við. 

Kerfið hefur líklega byrjað á tímum Han keisaranna og að vissu leyti hélst við alveg fram 
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á 20. öldina. Samningarnir virkuðu ekki alltaf bara í aðra áttina því í mörgum tilfellum 

greiddu báðir aðilar hvorum öðrum verndartoll. Keisarinn gat þar með réttlætt tilkall sitt 

sem æðsti maður jarðar á meðan nágrannalönd Kínverja fengu ríka ástæðu til þess að 

halda uppi friðsælu sambandi við Kínverja.
32

Kínverjar á sitt land sem Miðríkið, 中国, 

undir himnum,天下, og Fjársjóðsflotanum var ætlað útbreiða kínverska skattkerfið til 

allra íbúa og landa jarðarinnar. 

Anthony Reid hefur rannsakað mjög nákvæmlega skattferðir (e. tribute missions) 

til Kínverja á 15. öld. Á þeim tíma var algengt að fjarlæg lönd sendu menn á fund kín-

verska keisarans og færðu honum gjafir en það var eina mögulega leiðin til að stunda lög-

leg viðskipti við Kína. Þessi tegund viðskipta reyndist stjórnendum Kína mjög arðbær og 

einnig þeim sem höfðu lagt á sig að skipuleggja verslunarleiðangurinn.
33

Fjarlæga landið 

var þar með tekið undir verndarvæng kínverska flotans og Kínverjar litu á hæstráðendur 

sem undirgefna kínverska keisaranum. Á fyrsta þriðjungi 15. aldar voru skattferðir 

útlendinga til Kína mjög tíðar og í sumum tilfellum lögðu konungar og höfðingjará sig 

þessa löngu ferð, alla leið til Nanjing eða Beijing (keisarinn flutti til Beijing 1421). 

Skattferðunum fór ört fækkandi og undir lok 15. aldar voru þær einungis brotabrot af 

þeim fjölda sem heimsótti konung á meðan ferðir Fjársjóðsflotans stóðu yfir.
34

 

Ferðir flotans 

Alls fór Fjársjóðsflotinn í sjö ferðir undir stjórnZheng He,þó hann sjálfur hafi ekki farið 

með í annarri ferðinni. Fyrstu þrjár ferðirnar (1405-7, 1407-9, 1409-11) náðu lengst til 

Calicut á Indlandi „the great country of the Western Ocean.“
35

Fjórða ferðin (1413-15) 

náði alla leið til Hormuz við mynni Persaflóa sem á þeim tíma hafði verið ein allra ríkasta 

borg jarðar í hundrað ár og fræg á meðal Kínverja.
36

Fjórða ferðin var jafnframt fyrsta ferð 

Ma Huan sem skildi eftir sig bestu samtíma ritheimild um ferðir Fjársjóðsflotans. Fimmta 

og sjötta ferðin (1417-19, 1421-22) náðu til Austur-Afríku og sú sjöunda (1431-33) er 

sögð hafa náð til Mecca, heilögustu borgar múslima. Í öllum ferðunum var uppskriftin sú 

sama. Lagt var úr höfn í höfuðborginni Nanjing og siglt niður Yangtze, 长江, ána að 

hafinu. Þá tók við mislangur tími við strendur Kína og helstu stórborgirnar sem lágu að 

sjó þar til hagstæður norðaustan vindur hófst í desember eða janúar. Þá var siglt til fyrsta 
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aðalviðkomustaðarins, Champa, í Vietnam áður en flotinn sigldi um eyjar Indónesíu. 

Flotinn nýtti svo monsúnvindana í júlí til að koma sér vestur til mikilvægustu borgar 

Kínverja, Malacca, sem var yfirleitt náð í ágúst. Í nóvember var svo loks haldið til Calicut 

á vesturströnd Indlands. Í Calicut dvaldi flotinn allt að fjóra mánuði eða sigldi lengra 

vestur á bóginn þar til vindar snérust í apríl. Heimleiðin tók mun skemmri tíma, því 

flotinn var yfirleitt kominn heim að ströndum Kína í júlí.
37

Í heildina gat ferðalagið tekið 

allt að 20 mánuði en fór eftir því hversu lengi flotinn sigldi um kínverskar hafnarborgir að 

hausti til áður en haldið var á haf út í janúar. Að vísu var flotinn heilt ár við strendur Kína 

í sjöundu ferðinni, sem stóð yfir frá 19. janúar 1431 til 7. júlí 1433.
38

Yfirleitt var útleiðin 

nýtt til viðskipta og erindagjörða en heimleiðin snögg yfirferðar.Í hverri ferð réð Zheng 

He yfir a.m.k. tíu þúsund hermönnum og hundrað skipum, stærsti leiðangurinn taldi yfir 

300 skip og 28.000 menn.
39

 

Ma Huan, 马欢 

Ma Huan hóf að skrifa bókinaYing-Yai Sheng-Lan, (The Overall Survey of the Ocean‘s 

Shores) árið 1415 við heimkomu úr sinni fyrstu langferð og þeirri fjórðu í röðinni af sjö. 

Hann bætti við texta í bókina eftir aðra og þriðju ferð sína og gaf endanlega út bókina 

einhverntíma á árunum 1434–1451.
40

 Ma Huan var ráðinn um borð í flotann á þrítugsaldri 

og var hans hlutverk að þýða erlend skjöl, líklega á arabísku eða persnesku.
41

 Bókin sjálf 

var hans einkaframtak en lýsingar af fjarlægum löndum voru vel þekktar og vinsælar við 

hirðina í Kína og ekki ólíklegt að Ma Huan hafi skrifað bókina fyrir skemmtanagildið.
42

 

Hann tekur þó fram í inngangi bókarinnar að hann vilji staðfesta aðrar sögur sem borist 

höfðu til Kína og biðlar til lesenda sinna að taka á móti texta bókarinnar með opnum huga 

þrátt fyrir ótrúlegar lýsingar. Hann sé einungis einfaldur skógarhöggsmaður sem skrifi 

satt og rétt frá því sem hann sér án tillits til nokkurrar ritlistar því slíkt hafi hann aldrei 

lært.
43

 Ma Huan og ferðafélögum hans var mjög annt um að segja sögu sína við 

heimkomu, annars vegar skrifaði Ku Po 1451; „their task completed... [they] constantly 

went out to enlighten other people, to enable everybody to acquire knowledge about 

conditions in foreign regions, and to see how far the majestic virtue of our imperial 
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dynasty extended.“
44

 Hins vegar skrifaði Ma Ching 1444; „it was this gentleman‘s 

intention [Ma Huan], and his whole wish, to make the people of the future, for a thousand 

years hereafter, realize that the way of our country is in harmony with the nature and that 

we have achieved this measure of success in civilizing the barbarians of the south and 

east.“
45

 Mjög athyglisverð ummæli því flestir telja að frásagnir eins og texti Ma Huan hafi 

verið ritaðar til gamans en samkvæmt þessum orðum mætti frekar álykta að Ma Huan hafi 

viljað sýna fram á afrek sín og Fjársjóðsflotans. 

Ma Huan tók saman, mjög skipulega, helstu upplýsingar þeirra landa sem flotinn 

heimsótti. Hverju landi fylgdu nákvæmar upplýsingar um hvernig skyldi siglt þangað og 

hvernig landshættir blöstu við af sjó. Þá voru upptaldar lýsingar um náttúruafurðir, veðurfar 

ogdýralíf.Íbúar hvers lands fengu ítarlega umfjöllum um útlit sitt, matarvenjur, tungumál, 

trúmál, listir og leiki, stéttaskiptingu, klæðnað og húsakost þeirra með sérstakri áherslu á 

konunginn sjálfan. Í einstaka tilfellum fékk stjórnarfar athygli hans, lög, erfðaréttur, 

refsingar sem og þjóðsögur sem íbúar trúðu. Jafnframt tíundaði hann mælieiningar hvers 

lands og punktaði niður hjá sér allar myntir og verðgildi þeirra. Ennfremur hélt Ma Huan 

vel utan um einstaka siði, t.d. hjónaband og jarðarfarir. Hann tók sérstaklega fram víngerð 

hvers lands og svo sérstakar óvenjulegar hefðir.
46

 Að lokum tók hann alltaf fram 

hugsanlega viðskiptamöguleika og hvort viðkomandi land hefði tekið á móti gjöfum 

konungs og sinnt kalli keisarans með því að fara á fund hans til Nanjing. Uppsetning 

textans er mjög lík því sem aðrir kínverskir ferðalangar höfðu áður birt í Kína og Ma Huan 

hafði örugglega lesið sjálfur. Ekki er vitað fyrir vissu af hverju Ma Huan tók niður þessar 

upplýsingar. Almennt er talið að hann hafi gert þetta vegna skemmtanagildis því sögur af 

fjarlægum löndum voru mjög vinsælar og vöktu ávalt athygli hjá hirðinni í Kína. Að nánar 

athuguðu máli er þó einungis brot af texta hans skrifaður í sagnastíl um skemmtilegt efni. 

Stærstur hluti textans er mjög nytsamlegur fyrir t.d. konunga eða kaupmenn.  

Ein þekktasta lýsing Ma Huan var án efa af konungi Bengal, þegar hann kom með 

gíraffa til hirðarinnar í Nanjing 20. september 1414. Kínverjar héldu að dýrið væri qilin, 

þjóðsagnakennt dýr sem einungis gæti birst á tímum góðæris og hafði m.a. komið fyrir í 

sögum um fæðingu Konfúsíusar.
47

 Ma Huan lýsti dýrinu mjög vel svo enginn vafi leikur á 

að um gíraffa var að ræða;  „since the front part is tall and the hind part low, men cannot 

ride it; on its head it has two fleshy horns, beside the ears; it has the tail of an ox and the 
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body of a deer; the hoof has three digits; it has a flat mouth; [and] it eats unhusked rice, 

beans, and flour-cakes.“
48

 Keisarinn og þegnar hans voru yfir sig hrifnir af dýrinu. Fyrir 

flesta var lítið mál að endurgjalda góðar gjafir með ferð til Nanjing en ljóst er að 

einhverjir litu á slíka ferð sem valfrjálsa og sannarlega gerðu sér ekki grein fyrir því að 

með slíkri ferð litu Kínverjar á viðkomandi land sem undirgefið Miðríkinu. 

Malacca 

Eðlilega var ákveðin þróun sem átti sér stað á meðan þessum leiðöngrum stóð. Fyrstu þrír 

leiðangrarnir voru fremur hefðbundnirverslunarleiðangrar. Flotinn heimsótti þá helstu 

þekktu verslunarborgir við Indlandshaf, stundaði þar verslun og kynntist landinu lítillega 

áður en haldið var út á haf aftur. Á öllum stöðum stöldruðu Kínverjar við án þess að 

setjast að, að undanskildum einni borg, Malacca. Byggðin í Malacca byggðist upp í 

kringum árið 1400 við þröngt sund sem skip urðu að sigla á leið sinni frá Kína til Indlands 

og öfugt.
49

Borgin var á besta stað, um miðja leið frá Kína til Indlands og einmitt á þeim 

stað þar sem Indlandshaf og Suður Kínahaf mættust. 

Ma Huan lýsti áhugaverðri pólitískri stöðu landsins: 

„Formerly this place was not designated a „country“... there was no king of the country and it was 

controlled only by a chief. This territory was subordinate to the jurisdiction of Hsien Lo [Siam, 

Thailand]...  Cheng Ho [Zheng He] set up a stone tablet and raised [the place] to a city [and] it was 

subsequently called the „country of Man-la-chia. Thereafter Hsien Lo did not dare to invade it. The 

Chief, having recieved the favour of being made king, ...went to the court at the capital to return 

thanks and to present tribute of local products.“
50

 

Lýsing Ma Huan hjálpar okkur að skilja það hlutverk sem Zheng He hafði sem ráðamaður 

keisarans. Hann hafði leyfi til að setja lög í nafni keisarans og framfylgja þeim. Í þessu 

tilfelli velur hann vel staðsetta byggð og tryggir íbúunum vernd öflugasta flotans á 

Indlandshafi. Byggðin óx talsvert á skömmum tíma og Ma Huan segir Zheng He vera 

þann sem hafi gert borgina að því sem hún var á þessum tíma.Ennfremur skrifar Ma Huan 

um mikilvægi borgarinnar fyrir Fjársjóðsflotann: 

„Whenever the treasure-ships of the Central Country arrived there, they at once erected a line of 

stockading, like a city-wall, and set up towers for the watch-drums at four gates; at night they had 

patrols of police carrying bells; inside, again, they erected a second stockade, like a small city-wall, 
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[within which] they constructed warehouses and granaries; [and] all the money and provisions 

were stored in them. The ships which had gone to various countries returned to this place and 

assembled; they marshalled the foreign goods and loaded them in the ships; [then] waited till the 

south wind was perfectly favourable. In the middle decade of the fifth moon they put to sea and 

returned home.“
51

 

Borgin varð að einskonar skiptistöð fyrir indverskar vefnaðarvörur og kínverskt postulín. 

Til þess að tryggja friðsamleg viðskipti og öryggi hermanna í landi virðist hafa verið sett 

um tímabundið virki þar sem áhöfnin dvaldi. Ma Huan nefnir þessa aðferð einungis í 

tilfelli Malacca sem gefur til kynna að borgin var flotanum mjög mikilvæg. Enn í dag má 

finna þar ummerki um vetursetu Kínverja eða búsetu til ákveðins tíma.
52

Öðrum höfnum 

við Indlandshaf var jafnan stjórnað af múslimum sem voru vinveittir Kínverjum og buðu 

þá yfirleitt velkomna enda kunnu þeir vel að meta kínverskt silki.Frá og með fjórðu ferð 

Fjársjóðsflotans var borgin samkomustaður því þar var flotanum gjarnan skipt upp í 

smærri einingar til að komast yfir frekara svæði. Þrír stjórnendur Malacca fóru samtals í 

fimm ferðir til kínverska keisarans til að halda fast í góð tengsl milli landanna.
53

 

Vald Zhu Di veikist og siglingarnar leggjast af 

9. maí 1421, einungis nokkrum vikum eftir að Fjársjóðsflotinn lagði af stað í sína 6. ferð, 

sló eldingu niður í glænýja höll keisarans í Beijing. Eldurinn skíðlogaði fram á næsta dag 

og skildi höllina eftir í tómum rústum. Zhu Di gat ómögulega hundsað slík skilaboð því 

Kínverjar trúðu því að náttúruhamfarir stöfuðu af óhæfni keisarans í embætti. Gagnrýni á 

störf keisarans og ráðamanna hans var á allra vörum og kveikti undir ofsóknarbrjálæði 

keisarans sem hóf að ýmist fangelsa líklega andstæðinga sína eða taka af lífi. Ásamt 

eldsvoðanum spurðust út skandalar við hirðina. Keisaranum var kastað af hestbaki í 

veiðiferð, geldingar voru gripnir í ástaratlotum með hjákonum keisarans sem frömdu 

sjálfsmorð eftir að upp komst um þær, aðrar hjákonur sögðu keisarann hafa tapað 

karlmennsku sinni og uppáhalds hjákona keisarans lést. Yongle keisarinn reyndi hvað 

hann gat til að vinna aftur hylli himnanna og gaf út tilskipun svohljóðandi til þegna sinna: 

„My heart is full of trepidation. I do not know how to handle it. It seems that there has been some 

laxness in the rituals of honoring Heaven and serving the spirits. Perharps there has been some 

transgression of the ancestral law or some perversion of government affairs? Perharps mean men 

hold rank while good men flee and hide themselves, and the good and the evil are not distinguished? 
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Perharps punishments and jailing have been excessive and unjustly applied to the innocent, and the 

straight and the crooked not discriminated? Is this what brought about [the fires]? Harshness to the 

people below; and, above, going against Heaven. I cannot find the reason in my confusion... If your 

actions have in fact been improper, you should lay these out one by one, hiding nothing, so that we 

may try to reform ourselves and regain the favor of Heaven.“
54

 

Keisarinn reyndi hvað hann gat og bað þegna sína um hjálp að snúa slæmu gengi við. 

Hann gerði sér líklega fulla grein fyrir alvarleika nýliðinna atburða ásamt því að þekkja 

vel sögur fyrri keisaraætta og hugmyndir Kínverja um valdatilkall réttmætts keisara, (e. 

mandate of heaven),天命. 

Í kjölfar óhappanna urðu raddir Mandarínanna við hirðina sífellt háværari, þeir lögðu 

áherslu á aðhaldsemi vegna bágrar fjárhagsstöðu stjórnvalda og margir þeirra kenndu einkum 

flutningi höfuðborgarinnar norður og óvarfærnislegra úthafssiglinga um andstöðu himnanna. 

Keisarinn tók á það ráð að draga úr kornskatti og stöðva allar kostnaðarsamar áætlanir um 

frekari langferðir á sjónum. Þá jukust ennfrekar vandamál innan landamæra ríkisins. Stöðugar 

uppreisnir í Amman, (norðurhluti núverandi Víetnam) skæður sjúkdómur hafði leitt 174.000 

manns til dauða í Fujian, hungursneyð vegna uppskerubrests í Shandong og Hunan ásamt 

herleiðangra gegn skæðum Tartörum í norðri.
55

 Í einum af slíkum herleiðöngrum til norðurs 

lést keisarinn, þann 12. ágúst 1424.
56

 Þrátt fyrir vandamálin sem spruttu upp í lok valdaskeiðs 

Zhu Di var Ming ættin á hátindi valds síns. „Chinese suzerainty was acknowledged by more 

foreign rulers than ever before, even distant Egypt sending an ambassador... Representatives 

of sixty-seven overseas states, uncluding seven kings, came bearing tribute to render homage 

to the emperor.“
57

 

Elsti sonur Zhu Di, Zhu Gaozhi, 朱高炽,tók við af föður sínum en var mjög 

skamman tíma í embætti. Á þeim 9 mánuðum sem hann var keisari studdi hann við 

klassísk Konfúsísk gildi og réð marga Mandarína sem höfðu verið fangelsaðir af föður 

sínum aftur til valda. Hann ýtti undir landbúnaðarhyggju og bannaði úthafssiglingar með 

öllu ásamt því að gera eigur Fjársjóðsflotans upptækar. Zheng He var sagt upp sem 

flotaforingja en hann fékk þó herforingjastarf í Nanjing fyrir vel unnin störf í gegnum árin. 

Við skyndilegt fráfall Zhu Gaozhi, 29. maí 1425 deildu tvö sterk öfl um völd innan 

hirðarinnar. Annars vegar rótgróin stétt geldinga sem hafði þrifist vel í stjórnartíð Zhu Di 
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og hins vegar Mandarínar sem nutu vaxandi stuðnings alþýðunnar á ólgutímum ásamt því 

að hafa nutið mikils stuðnings Zhu Gaozhi á sínu stutta valdaskeiði.
58

 

Síðasta förin 

Næstur í drekahásætinu var Zhu Zhanji,朱瞻基, sem tók við stólnum af föður sínum 26 

ára gamall. Zhu Zhanji (einnig þekktur sem Xuande,宣德 ) var fyrstu ár sín mjög 

varfærinn og hélt í sömu mandarína og höfðu aðstoðað föður sinn. Áhugi hans á 

útþenslustefnu var þó til staðar en varð að bíða um sinn meðan hann tryggði sig í sessi. 

Honum tókst að halda aftur af valdi mandarína og geldinga með því að fylgja báðum 

stefnum. 29. júní árið 1430 fyrirskipaði Zhu Zhanji að Fjársjóðsflotinn skyldi 

endurvakinn og sendur í sína 7. Ferð.
59

 Undirbúningurinn var umfangsmeiri en nokkru 

sinni fyrr og tók því töluvert lengri tíma en áður. Ætlun flotans í þetta skiptið var að 

tilkynna fjarlægum löndum um valdatöku Xuande keisarans. Alls lögðu fleiri en 300 skip 

og 27.500 menn úr höfn í Nanjing 19. janúar 1431 en flotinn yfirgaf ekki strendur Kína 

fyrr en 12. janúar 1432. Eftir nokkur mis löng stopp kom flotinn loks að landi í Calicut 10. 

desember 1432. Zheng He virðist hafa gert sér grein fyrir því að flotinn væri á leið í sína 

hinstu för því hann lét reisa tvær steintöflur áður en hann yfirgaf Kína til minningar um 

afrek sín og flotans á sínum ferðalögum.  

Í Calicut var flotanum skipt upp í smærri einingar og þar af fór ein fylkinginvestur 

á bóginn til austurstrandar Afríku og Hormuz. Ma Huan heldur því fram að sú fylking 

hafi einnig komið til Mecca en ótrúverðugar lýsingar hans af borginni hafa fengið 

sagnfræðinga í dag til að efast um það. Líklegra er talið að Ma Huan hafi lýsingarnar í 

gegnum munnmæli því hann er talinn hafa verið við hlið Zheng He í Calicut sem lá 

veikur og átti skammt eftir lifað. Í júlí 1433 kom flotinn aftur heim til Nanjing en 

heimferðin hafði kostað Zheng He lífið sem lést á sjó.
60

 

Endalok siglinganna 

Xuande keisarinn fagnaði heimkomu Fjársjóðsflotans og færði helstu yfirmönnum flotans 

margar gjafir. Margir sendiherrar fjarlægra landa fylgdu flotanum eftir og færðu 

keisaranum gjafir sínar. Hirðin iðaði af lífi eins og tíu árum áður. Markmið keisarans að 

fá gesti frá yfir tíu þúsund löndum til sín virðist hafa gengið upp. Keisarinn fagnaði góðu 
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gengi með því að hefja skipulagningu á fleiri ferðum og með því að efla enn frekar 

skipauppbyggingu. Án nokkurs fyrirvara lést keisarinn skyndilega og með dauða hans má 

segja að ferðirnar hafi endanlega lagst af. Arftaki hans var ekki nema sjö ára þegar hann 

tók við embætti og vald keisarans var því að mestu leyti í höndum mandarína. 

Sendiherrum fór ört fækkandi á fund konungs og þeim sem tókst að fara alla leið til 

Forboðnu borgarinnar báru sögur af slæmri meðferð heimamanna. Margir voru neyddir til 

að greiða háa tolla af vörum sem voru hugsaðar sem gjafir til keisarans á meðan aðrir 

voru rændir. Þá jókst innflutningur af ýmsum varningi sem Kínverjar voru farnir að 

venjast og um leið fór smygl og spilling að aukast. Keisaranum mistókst að halda einokun 

erlends varnings og gat heldur ekki tryggt öryggi sendiherra fjarlægra landa. Sjóherinn 

varð sífellt smærri og veikari vegna fjárskorts sem olli því að sjóræningjar fóru að kræla á 

sér við strendur Kína.
61

 

Ein lokatilraun var gerð árið 1477 til að endurvekja Fjársjóðsflotann. Þá huggðist 

hátt settur geldingur leita í bókasafni keisarans að skjölum um ferðir Zheng He þegar 

honum var sagt að þær væru týndar. Útþenslustefnan sem keyrð var áfram á tímum Zhu 

Di og Zhu Zhanji átti ekki lengur uppá pallborðið hjá keisurum og ráðamönnum í Kína og 

var því ýmsumupplýsingum um ferðirnar eytt kerfisbundið.
62

 Versluninni sem hafði verið 

komið á fót var þó viðhaldið að einhverju leyti af kínverskum samfélögum sem höfðu 

komið sér upp víðsvegar við Suður Kínahaf en var ekki í eins föstum skorðum og áður.
63

 

Sagan af Zheng He og Fjársjóðsflotanum breyttist með tímanum úr því að vera söguleg 

staðreynd yfir í að vera einungis þjóðsaga. 

Gavin Menzies 

Gavin Menzies, fyrrum flotaforingi í bandaríska sjóhernum um miðja 20. öldina, hefur 

nýlega gefið út tvær sláandi bækur um ferðir Fjársjóðsflotans. Menzies er ekki sagnfræði 

menntaður en hefur engu að síður eytt síðustu 15 árum sínum í rannsóknir á efninu. 

Önnur bókin, 1421, The Year China Discovered the World, fjallar um 6. ferð 

Fjársjóðsflotans árin 1421-1423 og hin bókin, 1434, The Year a Magnificent Chinese 

Fleet Sailed to Italy and Ignited the Renaissance, fjallar um 7. ferð flotans 1431-1433. 

Titlar bókanna eru mjög sláandi í fyrstu og mætti halda að um hreinan vísindaskáldskap 

sé að ræða. Menzies heldur því fram að Kínverjar hafi verið fyrstir allra til að sigla 

                                                           
61

 Louise Levathes, When China Ruled the Seas, Bls. 173-175 
62

 Louise Levathes, When China Ruled the Seas, Bls. 179-180 
63

 Anthony Reid, Southeast Asia in the Age of Commerce II, Bls. 12 



20 

hringinn í kringum jörðina og kortleggja hana ítarlega. Kínverjar  hafi síðan horfið 

skyndilega af sjónum en kort þeirra og landalýsingar hafi komist í hendur Evrópumanna 

sem síðan sigldu eftir afritum af kínverskum kortum í leit að nýjum löndum. Þannig hafi 

Kólumbus fundið Ameríku og Magellan siglt í gegnum Magellan-sund eftir að hafa séð 

áður ónefnt sund á korti. Í seinni bók sinni færir hann svo rök fyrir því að kínverskt skip 

hafi siglt til Ítalíu þar sem páfinn sjálfur tók á móti skipverjum og teikningar af ýmsum 

uppfinningum Kínverja komust í hendur þekktustu endurreisnar snillinga Ítala, m.a. 

Leonardo da Vinci. Vegna ritheimildaskorts í Kína um efnið eftir kerfisbundnar eyðingar 

heimilda af hálfu kínverskra ráðsmanna hefur Menzies leitað eftir áþreifanlegum 

heimildum erlendis. Hann notast við gömul landakort, fornleifar, DNA rannsóknir og 

munnmælasögur ásamt eigin þekkingu á stjörnum og hafstraumum jarðar.Þó svo að 

Menzies reki söguna vel og bendi á ýmislegt áhugavert hafa sagnfræðingar algjörlega 

hafnað kenningum hans. Þau rök sem Menzies notar eru að mati sagnfræðinga mjög 

langsótt og ótrúverðug. 

Menzies er handviss um að Niccolo Da Conti, einn frægasti ferðalangur Feneyinga 

ásamt Marco Polo, hafi bæði séð kínversk skip í Calicut og farið um borð í eitt slíkt vegna 

lýsinga hans. „Ships [junks] like great houses and not fashoined at all like ours. They 

have ten or twelve sails and great cisterns of water within... the lower part is constructed 

with triple planks. But some ships are built in compartments, so that should ine part be 

shattered, the other part remaining entire, they may accomplish the voyage.“ Þá telur hann 

einnig Da Conti hafa hitt Ma Huan í Calicut því báðir aðilar, hvor um sig, lýsa sömu 

atburðum í borginni.
64

Tilgáta Menzies er sú að Niccolo Conti hafi ferðast með kínverska 

flotanum um Indlandshaf og heimsótt mörg lönd sem hann lýsir í ferðabók sinni. Að 

ferðalaginu loknu hafi hann haldið heim og komið þekkingu sinni til Evrópu sem síðar 

hafi leitt til þess að Portúgalir hafi fyrstir Evrópumanna siglt suður fyrir Góðravonarhöfða. 

Tengill Da Conti var, að hann telur, Fra Mauro, Feneyskur kortagerðamaður sem vann 

fyrir Dom Pedro nokkurn, sem jafnframt var bróðir portúgalska prinsins, Henry the 

Navigator. Fra Mauro gaf út kort árið 1459 sem sýndi syðsta odda Afríku löngu áður en 

Dias sigldi suður fyrir Góðravonarhöfða árið 1488. Korti Fra Mauro fylgir einnig lýsing 

og teikning af kínversku skipi, mun stærra en evrópskum skipum á sama korti. Þá tekur 

hann einnig fram að hann hafi fregnir af kínversku skipi sem siglt hafi suður fyrir 

Góðravonarhöfða í kringum árið 1420, „þær upplýsingar hafi hann frá mjög traustum 
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heimildamanni“sem Menzies telur einmitt vera Niccolo Da Conti.
65

 Menzies bætir við 

nokkrum staðreyndum sem tengja þessa tvo Feneyinga saman og bendir á önnur minni 

atriði m.a. fornleifafund tveggja steina, einn á vesturströnd Afríku og hinn á 

Grænhöfðaeyjum,  sem staðfesta kenningu hans um að hluti Fjársjóðsflotans hafi siglt 

suður fyrir Góðravonarhöfða og þaðan til Grænhöfðaeyja: 

„My evidence for it [Fjársjóðsflotinn] having rounded the Cape of Good Hope and sailed north up 

the west coast of Africa was provided by the Kangnido map in Japan, and corroborated by 

Mauro/da Conti‘s descriptions. Their accounts, together with the inscribed stones, also showed that 

Garbin in the middle of the west coast of Africa was the Matadi Falls, and that Isole Verde was 

Santo Antao in the Cape Verde Islands.“
66 

Frá Grænhöfðaeyjum liggur sjávarstraumur Atlantshafsins vestur á bóginn og Menzies 

telur að flotinn hafi fylgt straumnum þar til hann skiptist upp í tvær áttir, önnur sem liggur 

norður á bóginn inná Karabíska hafið og hin sem liggur suður eftir strönd Brasilíu. 

Menzies telur að við þessi mót hafi flotinn skipt sér upp þannig að hluti flotans hélt í 

norður undur stjórn Zhou Wen og hinn hlutinn, sá stærri, hélt í suður undir stjórn Zhou 

Man og Hong Bao. Hver floti hélt svo í sína átt og komu þeir allir til Kína nokkrum 

mánuðum síðar eftir að hafa kannað flest heimshöfin. Frá þessum tímapunkti verða einnig 

skrif Menzies tvíræðari því sannanir hans verða sífellt langsóttari. Þó svo að þau atriði 

sem hann telur fram séu ekki úr algjörlega lausu lofti gripnar þá er mjög hæpið að púsla 

þeim saman í heildstæða frásögn eins og Menzies reynir. 

Robert Finlay, einn gagnrýnenda, bendir á mjög marga alvarlega hnökra í frásögn 

Menzies. Fyrir það fyrsta þá var ómögulegt fyrir nokkurt skip að sigla þessa leið innan 

þess tímaramma sem heimildir leyfa. Flotinn yfirgaf strendur Kína undir lok árs 1421 og 

kom til Súmötru í júlí 1422. Zheng He var svo kominn aftur til Nanjing í september 1422. 

Afgangur flotans skilaði sér heim rúmu ári síðar 8. október 1423. Það gefur auga leið að 

flotinn gat ómögulega siglt um öll heimshöfin á þeim 15 mánuðum sem heimildir gefa 

rúm til. Þau „týndu ár“ sem Menzies talar um voru einfaldlega ekki til. Einnig bendir 

hann á þá staðreynd að sagnaritari ferðanna, Ma Huan, gaf út bók sína eftir meintar 

siglingar Menzies áttu sér stað en þar er ekkert fjallað um lönd utan Inlandshafs. 

Niccolo da Conti gegnir lykilhlutverki í frásögn Menzies því fyrir hans tilstuðlan 

berst þekking í formi landakorta frá Kína til Evrópu. Finlay bendir á að engar heimildir 

bendi til þess að Conti hafi verið í Calicut um það leyti sem Ma Huan dvaldi þar þó 
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lýsingar þeirra af borginni séu líkar. Einnig er mjög hæpið að Conti hafi ferðast með 

kínverska flotanum m.a. austur til Ástralíu og samt sleppt þeim hluta ferðarinnar í frásögn 

sinni sem síðar var gefin út. 

Menzies bætir einnig við að ýmsum varningi hafi verið hlaðið um borð í skipin þó engir 

heimildir í Kína staðfesti slíkt. Það gerir hann til að púsla saman frásögn sinni. T.d. eru 

þjóðsögur um hvítklætt (silki) fólk í Ameríku og tilvist asískra hanategunda fyrir komu 

Evrópumanna. Einnig eru þau dýr sem finnast á Piri Reis landakortinu dæmi um 

goðsagnakennd dýr sem gjarnan voru teiknuð á kort til skreytingar eða til að auka 

trúverðugleika en alls ekki dæmi um raunveruleg dýr eins og Menzies heldur fram.Eftir 

að hafa talið upp margar fleiri staðreyndarvillur Menies lýkur Finlay grein sinni á því að 

segja að notagildi bókar Menzies sé hins vegar gott til að kenna nemendum framtíðarinnar 

hvernig ekki á að endurskrifa mannkynssögu.
67

 

Arfleifð siglinganna 

Ef tala má um upphaf verslunaraldar (e. age of commerce) í Suðaustur-Asíu er klárlega 

hægt að benda á fyrstu ferð Fjársjóðsflotans sem upphafspunkt því frá og með þeirri ferð 

jókst verslun á svæðinu jafn og þétt. Fyrstir kveiktu Kínverjar neistann þar til Evrópu-

menn hrifsuðu til sín völdin og juku verslun og hagnað sinn gríðarlega.
68

 Á árunum 1435 

– 1500, þ.e. frá því að kínverski Fjársjóðsflotinn var lagður af og fram að tilkomu 

Portúgala í Indónesíu, var ákveðið valdatóm í Suður Kínahafi. Bann Ming stjórnvalda við 

siglingum á stórum skipum ætluðum til verslunar varð til þess að kínversk smásamfélög 

stjórnuðu verslun í Suðaustur-Asíu aðallega frá höfnum sínum víðsvegar um núverandi 

Indónesíu. Bygging skipa hélt áfram en var ekki sú sama og hún hafði verið. Ýmsar 

útgáfur smærri skipa sigldu hafna á milli, flest í þeim tilgangi að versla en nokkur höfðu 

þann tilgang að viðhalda tengslum við Kína og fóru reglulega með gjafir til keisarans.
69

 

Mikill fornleifauppgröftur hefur átt sér stað og stendur enn yfir í Longjiang þar 

sem stærstu skipin voru smíðuð. Flest skipin fórust á sjó eða voru brennd og því erfitt að 

festa hendur á mörgum áþreifanlegum heimildum. Þó hafa fundist steintöflur sem 

Fjársjóðsflotinn lét reisa á nokkrum stöðum. Tvær þekktustu voru reistar við upphaf 

síðustu og sjöundu ferðarinnar. Sú fyrri var reist 14. mars 1431 við ósa Langár í Liujia, 

núverandi Jinghai hof í Nanjing og sú seinni í Changle við ósa Min árinnar, einhverntíma 
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milli 5. desember 1431 og 3. janúar 1432 áður en flotinn yfirgaf strendur Kína. Á 

steintöflurnar er höggvin texti sem segir frá ferðum flotans og er sá texti mjög 

samsvarandi við bók Ma Huan.Louise Levathes tók saman það helsta af textanum: 

„In the Changle tablet, Zheng He proudly stated his belief that the expeditions of the treasure fleet „in 

unifying seas and continents“ had far surpassed the maritime achievements of previous dynasties. 

Moreover, „the countries beyond the horizon from the ends of the earth have all become subjects... 

bearing precious objects and presents“ to the Ming court. And now, as a result of the voyages, „the 

distances and routes“ between these distant lands „may be calculated,“ implying that the voyages had 

made substantial contribution to the accumulation of geographic knowledge in China.“
70

 

Textinn, sem inniheldur nafn Zheng He, gefur góða mynd af hugsanlegum markmiðum 

flotans sem greinilega náðust að mati flotaforingjans. Hugsunin um að útbreiða kínverska 

menningu virðist hafa tekist, a.m.k. ef horft er með augum Kínverja sem litu og 

skattferðir útlendinga til keisarans sem staðfestingu um undirgefni. 

Sú landfræðilega þekking sem siglingarnar færðu Kínverjum jókst gríðarlega en 

virðist aðallega hafa nýst fámennum hópi sem hélt áfram siglingum eftir lokun landsins. 

Þekking á stjörnum himins jókst samhliða landfræðilegri þekkingu því stjörnurnar voru 

leiðarvísir sjómanna.Kortagerð í Kína var ekki eins algeng og í vestri og með heldur 

frábrugðnum hætti.
71

 Ein besta heimild um þekkingu Kínverja á stjörnum himins má finna 

í Wubei Zhi, 武备志, bók um hernað sem gefin var út á Ming tímabilinu. Þar er sérstakt 

sjó- eða stjörnukort teiknað, Mao K‘un kortið, þar sem allar þekktar borgir og lönd eru 

settar inn með nákvæmri staðsetningu með tilliti til himintunglanna sem Kínverjar þekktu 

hvað best.
72

 Kortið er talið vera mjög gott dæmi um hvernig kínverjar skráðu niður 

þekkingu sína og endurbættu sífellt með hverri ferð. Talið er að sérfræðingar í landa- og 

stjörnufæði, bæði kínverskir og arabískir hafi tekið upplýsingarnar saman undir 

handleiðslu yfirmanna sinna í Nanjing einhverntíma á árunum sem flotinn sigldi til 

Hormuz, (1415-1433). Kort eins og Mao K‘un kortið voru líklega gefin skattlöndum til að 

tryggja örugga leið til Kína svo þau gætu farið á fund keisarans.
73

 Landfræðilega er kortið 

ekki nákvæmt vegna þess að kortið er sett upp sem leiðarvísir fyrir skiptstjóra milli hafna, 

því eru strandlengjurnar í teiknaðar í ójöfnum hlutföllum. Upplýsingarnar eru yfirleitt 

settar upp með hættinum „frá A, stefnið á x°, að loknum y vaktaskiptum er komið að 
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B.“
74

 Þessar upplýsingar voru mjög nákvæmar, þökk sé nýtingu áttavitans og hæfni 

Kínverja að geta reiknað út breiddargráðu út frá stjörnum.
75

 Uppgötvun og varðveisla 

Mao K‘un kortsins hefur gríðarlega þýðingu í dag því kortið sýnir greinilega hvernig 

Kínverjar rötuðu á sjónum og gátu komist skipulega milli landa. Á kortinu eru mörg 

staðarheiti sem enn eru notuð í dag við strendur Indlandshafs. 

Lokaorð 

Á meðan sjóferðirnar stóðu yfir var veldi Kínverja á sjónum í hápunkti. Mörg stór 

borgríki við Suður Kína-haf og Indlandshaf viðurkenndu völd Kínverska keisarans (a.m.k. 

að nafninu til) og friðsæl verslun blómstraði undir verndarvæng kínverska flotans. Hér 

blasti við tækifæri fyrir Kínverja til að verða fyrsta nýlenduveldið á jörðinni, á undan 

Evrópumönnum sem voru rétt að brjótast út úr miðaldasamfélaginu.
76

 

Keisarinn hafði hinsvegarráðgert að færa höfuðborg sína norður til Beijing og 

hafði kostað miklu til við gerð glæsileika borgarinnar. Forboðna borgin sýndi 

mikilfengleika veldisins á landi alveg eins og fjársjóðsflotinn gerði á sjó og var lýsandi 

dæmi fyrir metnað Yongle keisarann. Bygging Forboðnu borgarinnar lauk formlega árið 

1420 og eftir endurgerð á skipaskurðarins miklaárið 1416 gat suðrið brauðfætt stórborgina 

í norðri. Samhliða flutningi hirðarinnar norður til Beijing frá Nanjing dróst úr áherslunni á 

flotann og sem átti eftir að hafa mikil áhrif á Kína til framtíðar.
77

Völd konfúsískra 

ráðgjafa við hirðina uxu á kostnað valds geldinga sem varð til þess að árið 1421 var 

flotinn lagður af og hluti hans brenndur eftir heimkomu úr sinni 6. ferð. Barnabarn 

Yongle keisarans deildi áhuga afa síns á úthöfunum og tókst að senda af stað flotann í 

sína hinstu för 1431-33. Sú ferð reyndist vera hinsta för Fjársjóðsflotans og Zheng He en 

var samt sem áður sú umfangsmesta. Eftir árið 1433 ákváðu stjórnvöld í Kína að snúa 

baki við útlöndum, þeir vissu nógu mikið um aðrar þjóðir og að þeirra mati voru þær ekki 

nógu spennandi til að viðhalda nýuppkomnum samskiptum.
78

 

Sagnfræðingar mega þakka Ma Huan ríkulega fyrir að varpa ljósi á stöðu mála við 

Suður-Kínahaf og Indlandshaf. Af ferðalöngum fram á 15. öld er Ma Huan ekki eins þekktur 

og Ibn Battuta, Niccolo Conti og Marco Polo en hans heimildir eru engu síðri eða minni 
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umfangs. Zheng He er í dag lýst sem þjóðhetju Kínverja og sumir telja að hann sé fyrirmynd 

sagnanna um Sinbad sæfara sem kemur fyrir í arabíska ævintýrinu, Þúsund og ein nótt. 

Ljóst er að kínverski Fjársjóðsfloti Ming ættarinnar var sá allra stærsti og öflugasti 

á 15. öld og öruggt þykir að portúgölsk skip á Indlandshafi nokkrum árum síðar hefðu 

neyðst til að lúta í lægra haldi fyrir svo mögnuðum flota. Rannsókn á samanburði 

kínverska flotans við þá evrópsku öld síðar var ekki verkefni þessarar ritgerðar en væri 

svo sannarlega spennandi verkefni. 
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