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HISTORIEKANON: COLUMBUS 

Christoffer Columbus var den første, der fik skibe, penge og mandskab til at sejle mod vest for at komme til 
Indien efter krydderier. De lærde dengang vidste godt, at jorden var rund. De vidste imidlertid ikke, hvor meget 
vand, der var. De troede at langt det meste af jorden var land. Hvis de havde haft ret, ville der ikke have været 
langt til Indien, når man sejlede mod vest.
 
Det var vigtigt at finde en ny vej til Indien, da tyrkerne havde lukket vejen over land. Den 3. august 1492 sejlede 
tre skibe ud fra Palos i Sydspanien med Columbus som øverste kaptajn. 

Det blev en stor overraskelse for Columbus, at de sejlede på åbent hav som længe. Han måtte derfor holde modet 
oppe hos mandskabet. Først den 12. oktober 1492 kunne de gå i land på en lille ø.
 
Columbus troede, han var kommet til en lille ø ud for Indiens kyst. Derfor kaldte han de indfødte for indianere. 
Den spanske konge og dronning troede, at Columbus ville komme hjem mede guld og sølv. Det gjorde han ikke. 
Men han overbeviste dem om, at han nok skulle finde guld og sølv.
 
Columbus foretog flere rejser til den nye verden. På alle rejserne var han og hans mandskab til stadighed på jagt 
efter guld og sølv. På intet tidspunkt var Columbus i tvivl om, at han var nået til Indien.
 
Han døde uden at vide, at han havde fundet en helt ny verdensdel, som ingen kendte. Han fandt imidlertid den 
bedste sejlrute for skibe, der brugte vinden som energikilde til denne nye verdensdel

Aktiviteter

4 Find ud af: 
a. Hvorfor eller hvordan Columbus fik opgaven? 
b. Hvilket udstyr og hvilken proviant havde Columbus med på sine skibe?

4 Lav en lille historie om en person fra mandskabet om bord på et af skibene. Inden I går i gang, kan I lave en 
liste over hvilke forskellige jobs, der var om bord på skibene. Vælg herefter hvem I vil skrive om. I skal vælge, så 
I overholder følgende: der må kun være en kaptajn på hvert af skibene. Der må kun være en person med samme 
funktion på hvert skib. I kan starte med at skrive personens biografi indtil afrejsen med Columbus.
Her er et forslag til biografien for en matros ved navn Bill:
 Bill blev født i Spanien. Han er nu 21 år og hans største ønske er at komme ud at sejle. Hele sit liv har han 

skullet forsørge sin gamle mor og sin lillebror. Men så en dag hørte han, at en mand ved navn Columbus 
søgte nogle unge mænd, der skulle med på et skib. Det var lige noget for Bill. Du kan selv fortsætte. 
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4 Skriv dagbog. Din person skriver dagbog om turen på det åbne hav. Du kan vælge at skrive om en dag først 
på turen for dernæst at skrive om dage, hvor han er blevet dårlig af maden. Dage hvor han tror, at han ser land. 
Den dag han så land efter lang, lang tid og endelig om ankomsten til den nye verden og mødet med menneskene 
der.  
Her er et kort uddrag af Columbus’ skibsjournal:
 
 Tirsdag den 18. september
 Jeg førte fra nu af to regnskaber over hvor langt, vi sejlede.
 Havet var roligt.
 Kaptajnen på Pinta havde set en stor flok fugle flyve mod vest og håbede, at han ville se land inden aften.

 Onsdag den19 september
 Det var vindstille. Klokken 10 så nogle en terne og om aftenen så andre flere. Terner flyver ikke langt fra 

land. Der faldt nogle få regndråber. Det blæste ikke. Jeg var sikker på, at der var øer rundt om os. Jeg sejlede 
lige frem til Indien.

 Onsdag d. 10. oktober
 Nu havde folkene efterhånden fået nok. Jeg opmuntrede dem, så godt jeg kunne.

 Fredag den 12. oktober
 Klokken 2 om natten dukkede der land frem.

4 Lav en beskrivelse af alle Columbus’ rejser. I kan finde oplysninger på www.emu.dk under emnet opdagelser 
og her klikke ind på rejsekufferten. http://www.aabne-samlinger.dk/rejsekufferten/index.htm

Før arbejdet med Udkig til 1400-1500-tallet og evaluering

Allerede ved starten af forløbet er det nødvendigt, at eleverne får indsigt i, hvilke trinmål og slutmål, der 
kan tilgodeses i arbejdet, da det er de valgte mål for arbejdet, der skal danne grundlag for evalueringen. 
Det vil her være oplagt at give eksempler på periodens fremherskende betingelser for handel i de enkelte 
lande og landene imellem, samt hvad der blev handlet med og hvordan. Både før og efter arbejde med 
Udkig til: Renæssancen og Udkig til: Magellans sørejser må læreren præsentere diverse fagudtryk. Det 
drejer sig bl.a. om fagudtrykkene: Renæssance – valuta – dobbelt bogholderi – kompas – mytteri – samt 
personer som Leonardo da Vinci – Medicierne – Michelangelo og Tyge Brahe – Magellan. Et alternativ 
til denne liste kunne være, at lærer og elever gennemgik de vigtige ord og begreber og talte om de 
vigtigste personer dvs. introducerede siderne 91, 92 og 93. Efter arbejdet må læreren teste, om eleverne 
nu også har opnået de fornødne kundskaber. Eleverne kan lave små konkurrencer som spil eller en quiz, 
hvor de tester hinanden i deres viden. Det vil desuden være oplagt at lade eleverne udarbejde logbøger 
eller en portofolie, hvoraf det fremgår, hvad de har fået ud af undervisningen. Det kunne dreje sig om, 
at eleverne skal nævne forskellige varer, der især blev handlet med i 1400- og 1500-tallet samt angive 
hvilke varer, der især var værdifulde. 
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På udkig til: Renæssancen

Det var ikke kun nye verdensdel, der blev opdaget omkring 1500 tallet. Nye ideer inden for kunst, 
videnskab og tro bredte sig også. Det var pesten der kom til at betyde meget for dem, der ikke døde. De 
så verden på en ny måde.
  
Købmændene rejste fra land til land for at sælge deres vare. De havde brug penge, men de ville helst 
ikke have dem på sig. Det var alt risikabelt. Derfor brugte de banker. Banken havde udstyret dem med 
et brev, hvori der stod hvor mange penge de havde. Det brev kunne de vise i den bank de kom frem til 
og her få udbetalt det beløb de havde brug for til deres handel. Det var en stor hjælp at det dobbelte 
bogholderi blev skabt i renæssancen og brugt.

I Firenze var slægten Medici blevet rige. Det var de, fordi de både ejede store handelshus og banker.
Medicierne var venner med mange af tidens store kunstnere, som de støttede. De støttede bl.a. 
Leonardo da Vinci, så han kunne male Den sidste nadver og Mona Lisa. Udover malerier var Leonardo 
da Vinci optaget af musik, og han tegnede og konstruerede mange forskellige ting fx flyvemaskiner, 
cykler m.m. Han fik også lov til at dissekere mennesker.

Paven i Rom sørgede for at Michelangelo malede Det Sixtinske Kapel selvom kunstneren ikke havde 
den sammen opfattelse af Biblen og Biblens personer, som han selv. Mange kunstneres malerier fra 
renæssancen kan i dag ses på Uffizierne i Firenze. 

Det var ikke kun tidens kunstnere, der fandt nye veje. Det gjorde astronomer også. Tyge Brahe er et 
godt eksempel på dette. 

Aktiviteter

4 Lav en beskrivelse af billedet på side 38. Hvem er med på billedet? Hvad sker der på billedet?
Find oplysninger om Sankt Sebastian og fortæl hvorfor han er blevet helgen og hvad der er hans 
attribut. Find oplysningerne på www.sognekirke.dk under helgenlegender. Du kan også finde 
oplysninger om Sankt Rochus her. Hvad har han at gøre med pest?

4 Lav en lille historie om de to sammenhængende billeder på side 40. Start med at fortælle om, hvad 
der skete for købmanden inden han kom til banken. Nogle af de mønter, han havde med sig var falske. 
Hvornår havde han fået dem? Hvad ville købmanden gerne købe? Hvordan kunne banken hjælpe 
ham? Hvad blev der skrevet i bogen om købmanden? Hvorfor var han glad for at han kunne komme i 
banken?

4 Find billeder af den ottekantede kuppel på domkirken i Firenze og skrive lidt om kuplen. Hvordan 
er den bygget? Hvor høj er den? Hvem byggede den?
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4 Forstør billedet af Den sidste nadver på side 43. Gerne så stort som muligt. Nu skal du finde frem 
til Leonardos hemmelige noder. Derfor skal du lave en node eller en cirkel på alle de brød, du kan se på 
billedet. Når du har gjort det skal du også lave noder eller cirkler på de 13 personers hænder. Tegn nu 
fem nodelinjer, der passer sammen med dine noder på tværs af maleriet. Hvis du kan læse noder og hvis 
du kan spille, kan du tage dit papir med noderne hen til et spejl og prøve, om du kan spille dem, som 
de nu fremkommer i spejlet.

4 Da Mona Lisa blev stjålet. Den 21. august 1911 sad en mand i et kosteskab på kunstmuseet Louvre 
i Paris. Da alle var gået hjem, kravlede han ud af skabet. Han skyndte sig nu hen til billedet af Mona 
Lisa. Tog det ned og gemte det under sin frakke, da han gik ud far museet. Det var søndag og museet 
var lukket om mandagen. Ingen savnede billedet. Alle troede, at en af museets egne folk havde taget det 
ned for at fotografere det. Da det viste sig, at det ikke var rigtigt, blev maleriet meldt stjålet. Pludselig 
skrev alle aviser om dette billede. Det blev først fundet to år senere. Den mand, der havde fjernet 
billedet, ville have at billedet skulle tilbage til Italien. Han fortalte at han havde billedet og forlangte, at 
det kom til Italien. 
Skriv nogle avisartikler under disse overskrifter

a. Stort kunsttyveri
b. Hvorfor smiler Mona Lisa?
c. Tyven anholdt

 
4 Lav en liste over maskiner, som Leonardo da Vinci tegnede og rekonstruerede

4 Hold et foredrag om Det Sixtinske kapel. Vis billeder fra kapellet t til knytning til foredraget

4 Hold et foredrag om Tyge Brahe

Udkig til: Magellans sørejser

Ferdinand Magellan ville tilbage til Molukkerne. Her vidste han, at der voksede nelliketræer og træer 
med muskatnødder og peber. Netop disse krydderier var særlig eftertragtede i Europa. Han ville sejle til 
øerne ved at sejle mod vest, ligesom Columbus og hans søfolk havde gjort før ham. Den 20. september 
1520 sejlede han ud fra Sevilla i Spanien med fem skibe og 270 mand om bord på skibene med kurs 
mod De Kanariske Øer inden turen over Atlanten. Da han nåede til Brasilien fulgte han kysten sydpå. 
Det kom han til at gøre i flere måneder, og måtte derfor overvintre inden han kunne fortsætte. Han 
var hele tiden på udkig efter et sted, hvor der var et stræde, der kunne føre ham fra Atlanterhavet til 
Stillehavet. Mens de lå her blev der mytteri om bord på nogle af skibene.

Den 18. oktober 1520 gav Magellan besked på, at de skulle sejle videre. De fandt et stræde der førte fra 
Atlanterhavet til Stillehavet. Strædet blev opkaldt efter Magellan og fik derfor navnet Magellanstrædet. 
Efter 120 dage nåde de endelig frem til Filippinerne. Her endte turen for Ferdinand Magellan. Han 
blev myrdet den 31. marts 1521. Den 8. november nåede Magellans skibe til krydderiøerne. Kun et af 
skibene nåede lastet med krydderier hjem til Sevilla igen. 

De der kom hjem havde bevist at jorden var rund. De var sejlet mod vest og kom hjem fra øst. 
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Aktiviteter

4 Lav en lille bog med kort over hele Ferdinand Magellans rejse rundt om jorden. Find billeder af 
hans skibe og billeder af ham selv. Du kan finde mange billeder af Magellan i Polfoto. 
På www.skolecom.dk . Når du er kommet ind i Polfoto skriver du Ferdinand Magellan. Din bog skal 
også indeholde nogle af de redskaber Magellan og hans mandskab brugt for at finde vej på havet. Du 
kan bl.a. gå ud fra den liste over udstyr, du kan finde på side 53. 

4 Lav en liste over de krydderier, der var vigtige for Magellan og hans mandskab at få med hjem. Skriv 
kort om, hvad de krydderier blev brugt til.

4 Lav et lille dramastykke om mytteriet undervejs til Magellanstrædet. Hvorfor blev der mytteri? 
Hvad skete der? Og hvordan endte det?

4 Lav en reportage om billedet side 58. I kan tage udgangspunkt i Pifagettas beskrivelse.

4 Hvorfor blev Magellans rejse så berømt, selvom han ikke selv nåede hele vejen rundt om jorden?  


