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1. I hvilket år og på hvilken dag sejler Kolumbus til Indien? 

3. august 1492 (fredag) 

2. I hvilken retning sejler han og hvorfor i denne retning? 

I retning vest. Han mener, da jorden jo er rund, burde man ad den 

venstlige vej komme til Indien. 

3. Hvilke to ting ved Kolumbus ikke noget om? 

Columbus ved ikke at vejen den er længere end han tror og at der ligger 

en helt kontinent imellem 

4. Med hvor mange skibe tager Kolumbus afsted?  

Han tager afsted med 3 skibe. 

5. Hvad hedder skibene og hvad hedder hans skib og hvor lang var hans  

skib? 

Columbus´ skib hedder Santa Maria og var 24 meter lang. De andre 

hedder Pinta og Nina 

6. Hvilke tre grunde har han for at komme tiI Indien? 

1. handlen med den asiatiske kontinent  

(ex. krydderier, parfume og silke) (handlen ændrer sig) (spare penge) 

2. nye opfindelser. Nye navigationsmuligheder. Indtil videre foregik 

handlen altid ad landeje. Nu skulle også her en ænding være. Derfor 

opdagelsesrejserne. 

3. Christoph Columbus. Portugal og Spanien konkurrerer om søvejen til 

Indien. Han var risikorig. 

7. Hvor kommer de fleste varer fra, og hvordan kommer de til Europa? 

Fra Asien (mest Indien) ad landvejen 

8. Istanbul hed dengang? 

Konstantinopel 

9. Hvad er Bosporus?  

Bosporus er strædet mellem Europa og Asien 

10. Skriv kort om året 1453. 

Osmanerne erobrer Konstantinopel. 

Disse lande tilhørte dengang til det Osmanniske Rige: Egypten, 
Syrien, Saudi-Arabien, Palestina, Libanon, Kuwait, Tyrkiet, Katar, 
Jordanien, Jemen, Israel, Irak, Zypern, Albanien, Kosovo, 
Mazedonien. 
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11. Hvad er en told? 

Det er gebyr på varer. Både ved køb og salg 

12. Hvem kom først til Afrikas sydspids og hvornår? 

Bartolomeus Dias i året 1488 

13. Hvad hedder Afrikas sydspids og hvor kommer navnet fra? 

Kap det gode håb. Var man godt håb om at man har fundet Afrikas 

sydspids. 

14. Hvad hedder den nye skibstype? 

 Caraveller 

15. Hvilke to lande konkurrerer om søvejen til Indien i det 15. århundrede? 

Spanien og Portugal 

16. Hvilket land ligger i starten foran og hvorfor? 

Portugal. I 1488 fandt Bartolomeus Diaz allerede søvejen rundt om Afrika 

17. Fra hvilket land stammer Kolumbus? 

Italien. 

18. Hvilket land hjælper Kolumbus? 

Spanien 

19. Hvornår ankommer Kolumbus i Amerika, og hvor mange dage varede 

rejsen? 

12. Oktober 1492. Rejsen varede 70 døgn 

20. Kolumbus ankommer på en ø, som han kalder? 

San Salvador 

21. Hvilke to andre øer opdager Kolumbus også senere?  

Kuba og Haiti 

  21a)    Vær klar til at vise de tre ovennævnte øer på kortet.  

22. Nævn nogle ting, Kolumbus finder på det nye land? 

Guld, sølv, krydderier, underlige dyr, mærkelige planter og "indianerne" 

23. Hvor mange gange rejser Kolumbus i alt til det nye land? 

5 gange 

24. Skriv lidt om Kolumbus´ 4. rejse. Kom her ind på den 29. februar 1504.  

Den 29. februar 1504 forekommer en måneformørkelse. Kolumbus er op 

og skændes med nogen indbyggere. Kolumbus truer med at sin gud tager 

månen.  
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25. Hvornår dødede Kolumbus? 

20. maj 1506 

26. Hvad var Kolumbus til sin død overbevidst om, og fik således aldrig 

sandheden at vide? 

Han var overbevidst at have fundet Indien. Han fik aldrig sandheden at vide. 

27. Hvorfor hedder det opdagede land Amerika og ikke Indien? 

Fordi Kolumbus antog at være kommet til Indien. Så han kaldte de indfødte 

for indianerne. 

28. Hvad kalder man den tid, de store opdagelsesrejser fandt sted? 

Renaissance  

Renaissance er et fransk ord og betyder "genfødsel". Renaissance er den 

første epoke fra nutiden. Den markerer slutningen af middelalderen. 

Man begyndte at anse middelalderen som noget afskyeligt og ville 

tilbage til Antiken. Antiken blev således genfødt. 15. / 16. århundrede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


