
Columbus 
(5. - 6. klasse)

Hvorfor er Columbus vigtig?

Fra midten af 1400-tallet var den muslimske dominans over
krydderihandelen langs Silkevejen medvirkende til sætte

skub i planerne om at finde alternative ruter til  krydderi -
øerne i Østasien. Den portugisiske prins, Henrik Søfareren,
sendte hvert år skibe sydpå langs Afrikas kyst i håb om at
finde en søvej syd om Afrika til Indien og videre østpå.
I 1488 kom det store gennembrud, da det lykkedes for

Fernando Diaz at runde Afrikas sydspids og hermed bevise,
at det var muligt at fortsætte videre på en østlig kurs. 10 år
senere lykkedes det Vasco da Gama som den første euro-
pæer at nå frem til Indien af søvejen.
I tidsrummet mellem Diaz og da Gama dukkede

Columbus så op og tilbød sin tjeneste til det spanske
 kongepar. I Spanien var man, trods portugisernes forsøg på
at hemmeligholde deres opdagelsesrejser, godt klar over,
hvad portugiserne havde gang i, men krigen mod maurerne
var så stor en økonomisk belastning, at tiden ikke inde til
at kaste sig ud i fantastiske og dyre eksperimenter. Først
med den endelige sejr over maurerne i januar 1492 lykke-
des det Columbus at få kongeparrets støtte til sit projekt. 

En mand med en idé

Blandt geografer, videnskabsmænd og søfolk var man i

1400-tallets slutning mere og mere overbeviste om, at
 jorden var rund. Set i det perspektiv var det ikke helt usand-
synligt, at Columbus plan om at nå Indien ved at sejle mod
vest kunne gennemføres. Problemet var bare, at ingen på
den tid havde præcise forestillinger om, hvor stor jorden
faktisk var. For at underbygge sin argumentation om, at
planen kunne realiseres, havde Columbus med udgangs-
punkt i bl.a. den italienske astronom og geograf Toscanel-
lis verdenskort fra 1474 udført en række beregninger, der
viste, at jordens omkreds ved ækvator var 30.000 km., og at
afstanden til Japan og krydderiøerne kun var 4.500 km. I
dag ved vi, at de virkelige mål er 40.000 km. og 20.000 km.

I kølvandet på Columbus

Columbus er som person og som opdagelsesrejsende en
imponerende figur. Med hans indsats blev der åbnet op for

en helt ny viden om den geografiske verden og for helt nye
muligheder, som først Spanien og Portugal og senere resten
af Europa forstod at udnytte helt frem til vore dage. 
De store geografiske opdagelser fulgte i kølvandet på

Columbus rejser. Verden blev “opdaget” og gennemrejst af
et utal af opdagelsesrejsende, der ofte med livet som indsats
skabte ny viden og nye erkendelser. 
Bagsiden af medaljen var imidlertid, at de store opda-

gelsesrejser også fik uhyggelige og katastrofale konsekvenser
for de lande og folk, der blev koloniseret af europæerne.
Mellem- og Sydamerika blev delt mellem Spanien og

Portugal efter erobringen af de to store indianerimperier,
Aztekerriget i Mexico og Guatemala og Inkariget i Peru og
Bolivia. Bag den vældige ekspansion lå jagten på guld, sølv
og andre ædelmetaller, men i løbet af ganske få årtier ryk-
kede spanske og portugisiske godsejere ind og tvang india-
nerbefolkningerne til et udbredt slavearbejde på deres god-
ser.
Det hårde tvangsarbejde i kombination med vold-

somme epidemier af mæslinger og andre europæiske syg-
domme betød et voldsomt faldt i de indfødte befolkninger.
Så voldsomt, at man allerede efter mindre end 100 års kolo-
nitid så sig nødsaget til at supplere arbejdskraften med mil-
lioner af importerede slaver fra Afrika.

Synet på de indfødte

En anden uhyggelig konsekvens af den europæiske ekspan-
sion blev de racefordomme, som meget hurtigt kom til at
præge forholdet mellem den hvide overklasse og de for-
skellige indfødte folkeslag.
For at kunne “forsvare” den åbenlyse brutalitet over for

de indfødte udviklede kolonimagterne, ofte med den katol-
ske kirkes hjælp, et omfattende arsenal af stereotyper, som
spændte fra spørgsmålet: “Er indianere rigtige mennesker?”
til påstande om, at de indfødte var dumme, dovne, tyvag-
tige, listige, uærlige, grusomme, gudsbespottere og djævle-
tilbedere.
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med nogle af de “farer”, som den tids søfolk forestillede sig,
at de kunne møde på deres rejser – søuhyrer, jordens
afgrund, havfruer, fantasidyr- og mennesker, storme osv.
En anden måde kan være at eleverne “tømmer” tekst og

billeder for navne og oplysninger. Herefter kan de udar-
bejde forskellige lege og konkurrencer af typen. Find fem
fejl, hvad passer ikke ind i sammenhængen, tipskupon osv.
Eleverne kan arbejde med en tidsfrise over De store

geografiske Opdagelser. Bogens oplysninger sættes ind, og
frisen suppleres med andre af tidens opdagelsesrejser.
Endelig kan eleverne ud fra forskellige af Theodore de

Bry’s kobberstik skrive undertekster og forklare, hvad de
enkelte billeder viser.

Aktiviteter

4 Lav små foredrag om Columbus og andre af den tids
store opdagelsesrejsende. Spørg på biblioteket eller brug
nettet. I jeres fremlæggelse skal I bruge billeder og kort.

4 Lav en udstilling, der viser, hvilke skibe de opdagelses-
rejsende brugte, og hvilke våben, de havde med. Find bøger,
der fortæller om skibenes og våbnenes historie, og lav tek-
ster, hvor I også sammenligner de europæiske våben med de
våben, som de indfødte brugte.

4 Lav en dukketeaterforestilling, hvor I dramatiserer
Columbus første rejse. Begynd fx med det møde, hvor
Columbus får det spanske kongepars støtte til sine planer.
Herefter kan I beskrive afrejsen, turen over havet og mødet
med de indfødte på San Salvador. Husk kulisser og brug
forskellige lydoptagelser.

4 Kortet på næste side brugte Columbus, når han skulle
forklare, hvor langt der var til Japan (Cipango),  krydderi -
øerne (Oceanus Indiae Superioris) og Kina (Cathaya
Mangi). Brug kortets længde og breddegrader og anbring
landene på et moderne verdenskort. Hvor meget tog han
fejl?
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Om undervisningen

Med udgangspunkt i bogens tekst arbejder eleverne med at
skabe sig et overblik over personen Columbus og hans rej-

ser. I den sammenhæng er det vigtigt, at eleverne bruger tid
på gennem brug af atlas, Google Earth osv. at tilegne sig et
grundigt kendskab til de geografiske områder, der behand-
les i bogen.
Det videre forløb kan bestå i at perspektivere de konse-

kvenser, som Columbus’ rejser fik i eftertiden fx gennem
delemner som: Erobringerne af Aztekerriget og  Inkariget,
indianernes arbejde på godserne og i minerne, udryddelsen
og Den transatlantiske Slavehandel, synet på indianerne
osv.
Her vil det være vigtigt at supplere bogens tekst med

andre materialer og udvalgte billeder. En væsentlig billed-
kilde vil være: “Opdagelsernes Billedbog”, med en lang
række kobberstik udført af Theodore de Bry i 1590’erne.
Findes på mange biblioteker og på nettet.
Med Columbus som hovedperson og perspektiverne

videre ud i opdagelseshistorien er der mange muligheder
for at koncentrere elevernes opmærksomhed på det trinmål
for 6. klasse, der lægger vægt på, at eleverne er i stand til at
“fortælle om mødet mellem europæerne og andre folk og
forklare magtforholdene.” Det vil ligeledes være oplagt, at
eleverne i sammenfatningen af emnet Columbus udfordres
til at overveje om konsekvenserne af datidens begivenheder
fortsat kan spores også i vore dage. Et “undrespørgsmål” i
den sammenhæng kunne være at diskutere den danske
Grundlovs paragraffer om den personlige frihed (§ 70 og
71).

Intern evaluering

Det geografiske overblik er vigtigt. Eleverne kan i grupper
prøve at udfylde deres egne vægkort over verden med fx lan-
denavne og byer i Mellem- og Sydamerika, udvalgte opda-
gelsesrejser, kolonimagterne Portugals og Spaniens besid-
delser i 1500-tallet osv. De kan ligeledes forsyne deres kort
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4 I løbet af mindre end 50 år efter Columbus første rejse,
havde spanierne erobret de to store indianerriger, Azteker-
riget og Inkariget. Skriv historier og find billeder, der viser,
hvordan det kunne lykkes for spanierne med ganske få sol-

dater at ødelægge de to riger. Der er skrevet bøger om begge
riger, men I kan også bruge nettet og slå rigernes navne op.
De to spanske erobrere hed Hernan Cortez (Aztekerriget)
og Fernando Pizarro (Inkariget).

4 Her kan I læse om, hvad en spansk godsejer og en spansk
præst mente om indianerne.

Godsejeren
“De er dovne og onde, tungsindige, feje og sløve, og de lyver
næsten altid. Deres ægteskaber er ikke velsignede af kirken, men
syndige. De har afguder, de er lastefulde og har omgang med
dyr. Deres vigtigste ønsker er at spise, drikke, tilbede afguder og
begå forfærdelig utugt. Hvad andet kan man vente af et folk,
hvis pandeskaller er så tykke og hårde, at spanierne må passe
på, når de slås med dem, ikke at ramme dem i hovedet, for at
deres sværd ikke skal blive sløve.”

Præsten
“Gud skabte disse simple mennesker uden ondskab og list. De
er meget ydmyge og trofaste mod deres egne høvdinge og mod de
kristne, som de tjener. De er underdanige, fredelige, tålmodige
og ærbare. De skændes ikke med hinanden, de er ikke hade-
fulde, stridslystne eller hævngerrige, men de er mere forfinede
end prinser, og de dør af hårdt arbejde eller sygdom. De ejer
ikke og ønsker ikke at eje jordisk gods. De ville sikkert blive de
bedste mennesker i verden, hvis de bare dyrkede den sande
Gud.

Indianerne har ret til at leve i frihed. Men de er ikke spa-
niere. Det gør dem ikke dårligere. De er tværtimod sådan, at
de kristne spaniere burde misunde dem.”
Læs de to kilder grundigt igennem. Skriv de positive og

negative ting op. Prøv at diskutere, hvorfor godsejeren og
præsten har så forskellige holdninger til indianerne. Hvis I
modtog de to breve, hvem ville I så stole mest på? Hvor-
for?

4 Næsten samtidig med, at Columbus opdagede Ame-
rika, lykkedes det for portugiserne at finde en søvej til
Indien syd om Afrika. Prøv at finde oplysninger om denne
bedrift. Spørg på biblioteket eller brug søgeord som “Hen-

rik Søfareren”, “Fernando Diaz” eller “Vasco da Gama”.

4 Kartoflen har sin oprindelse i Perus højland. Den blev
bragt til Europa af de første opdagelsesrejsende. Find oplys-
ninger om kartoflen, og skriv om dens historie helt frem til
vore dage. Find også andre frugter og grønsager som stam-
mer fra Mellem- og Sydamerika.

4 Landene i Sydamerika er berømte for deres køkken.
Snak med lærerne i skolekøkkenet og få hjælp til at sam-
mensætte et typisk latinamerikansk måltid. Mange af de
ting, som maden er lavet af, kan I finde i jeres lokale super-
marked eller i specialforretninger. Sydamerikansk mad er
nemlig meget populær i Danmark

4 Flere og flere danskere rejser i vore dage til Mexico og
Peru for at se de fantastiske ruiner, der endnu står tilbage
efter de indianske storriger. Mange rejsebureauer reklame-
rer for disse rejser. Find nogle af deres tilbud i aviserne eller
på nettet. Find flere oplysninger om, hvad det er for steder,
turisterne kommer til. I kan fx bruge bøger som “Rejsen
går til Peru” eller “Rejsen går til Mexico”. I kan også bruge
nettet med søgeord som “Macchu Pichu”, Cuzco”,

“Tenochtitlan”,”Chicken Itza” osv. Måske kan I lave jeres
egen brochure om en drømmerejse, hvor I beskriver, hvad
det er for steder, I gerne vil besøge.
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