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Ágrip 

Í þessu lokaverkefni til B.Ed gráðu við Kennaraháskóla Íslands er ætlunin 

að svara rannsóknarspurningunni :Kólumbus, tilgátur hans og vissi hann 

að þær væru rangar? Kólumbus hefur verið hafinn til skýanna og honum 

hefur verið úthúðað sem einum mesta fjöldamorðingja sögunar. Hér verður 

ekki lagt mat á þær afleiðingar sem siglingar hans höfðu á frumbyggja 

Ameríku né á Evrópu. Kólumbus hafði rangt fyrir sér, því verður ekki 

neitað, en vissi hann það áður en hann lagði af stað. Hér er ætlunin að 

reyna að svara þessari spurningu og einnig hverja ástæðurnar gætu hafa 

verið fyrir því að hann afneitaði sannleikanum algjörlega.  
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Inngangur 

Það vita það flestir sem þekkja Kólumbus að konungur Spánar Ferdinand 

af Aragon og Isabella drottning studdu hann til fararinnar. Þessi fullyrðing 

er á vitorði það margra og það hefur verið það mikið ritað um stuðning 

konungs að við höfum fært nær alla athygli okkar að landafundunum 

sjálfum. Það er ekkert skrítið við það, vestræn menning er í miðri 

sjálfsskoðun á atburðum sem forfeður þeirra voru líklega ábyrgir fyrir. 

Landafundir Kólumbusar eru því ekki lengur atburður sem við á 

Vesturlöndum getum óhult fagnað kinnroðalaust vegna afleiðinganna sem 

þeir höfðu á líf frumbyggana sem fyrir bjuggu í Ameríku. Hvað svo sem 

áhuga okkar á sjálfum fundi Ameríku líður þá má ekki gleyma því að sjálfur 

landafundurinn var bara endirinn á löngum ferli sem spannar meira en 

áratug.  

Kólumbus var ekki sá fyrsti sem fékk þá hugmynd að hægt væri að 

sigla vestur til þess að komast austur. Grikkir og síðar Rómverjar höfðu 

áttað sig á því að öll höf heimsins væru tengd saman og því væri 

fræðilega engin takmörk á því hvert væri hægt að sigla (Columbus-

day123. án árs). En engin hafði gengið eins langt í að fullmóta hugmynd 

um það hvernig þetta væri raunverulega hægt. Öll undirvinnan sem 

Kólumbus lagði á sig til þess af siglingunni gæti orðið er jafnvel hægt að 

kalla þrekvirki. Að ætla að ganga á fund manna sem sækja völd sín beint 

til guðs, hafa örlög þegna sinna algerlega í hendi sér og biðja þá 

vinsamlegast að styðja þig til farar út á algerlega óþekkt mið er eitthvað 

sem ber að hugsa vel um áður en það er framkvæmt. Valdamenn Evróu á 

fimmtándu öld voru ekki þekktir fyrir að sýna mönnum vægð eða skilning. 

Fæstir þeirra sátu á friðarstóli og þótt að þú værir orðinn kóngur þá var 

það engin trygging fyrir því að þú ættir langt og farsælt líf fyrir höndum. 

Það voru alltaf einhverjir sem ekki voru sáttir við stjórnskipan sem biðu 

færis að koma höggi á konung. Því er það ekki skrítið að menn sem þurftu 

af einhverjum ástæðum að biðja ásjánar konungs hugsuðu sig vel um og 

undirbjuggu sig vel áður en erindið var borið upp.  
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Allt annað var bara að storka örlögunum hjá ekki bara þeim sjálfum heldur 

líka hjá fjölskyldum þeirra.  

Hvað olli því að maður eins og Kólumbus gat komist til áhrifa hjá 

spænsku hirðinni þegar einu þekktu leiðirnar til þess voru annaðhvort í 

gegnum ættartengsl, kirkjuna eða þátttaka í sigursælum herferðum 

konungi til dýrðar. Að vinna sig upp í góða stöðu er eitthvað sem við hér á 

Íslandi þekkjum vel. Ef að þú leggur bara nógu mikið á þig þá færðu það 

sem þú átt skilið. Þetta var ekki raunin á fimmtándu öld, sanngirni og 

réttlætti var bara til fyrir þá sem höfðu völdin. Allur almúgurinn, sem var 

mikill meirihluti fólksins þurfti að búa við það að lífið sem það fæddist inní 

var að öllum líkindum það líf sem það mundi deyja í.  

Spurningunni sem hér verður reynt að svara er hverjar voru tilgátur 

Kólumbusar og  vissi hann að nánast allar staðhæfingar sem hann lagði 

fyrir hirðirnar í Evrópu um siglingaleið til austurlanda fjær voru rangar.  

Fyrir okkur sem vita hvernig að ferðalögum kólumbusar lauk hættir til þess 

að alhæfa um hvað hann vissi að væri staðreynd og hvað ekki þegar hann 

lagði beiðni sína um stuðning til fararinnar fyrir valdamenn.  

Við sem lifum á 21. öld finnst jörðin ekki vera neitt sérstaklega 

leyndadómsfullur staður þar sem óvæntir hlutir geta gerst ef að guð 

almáttugur er ekki með í för. Stærð jarðarinnar, vindáttir, lega landa, 

straumar hafana og að lokum för stjarna og himintungla er þekkt og 

ólíklegt er að nýjar uppgötvanir á sviði vísinda breyti því svo nokkru nemi 

héðan af. Það óþekkta er stærð sem erfitt er að ná utan um. Við getum 

giskað eftir bestu getu og notað upplýsingar sem þegar liggja fyrir en við 

getum aldrei sagt neitt um niðurstöðuna fyrir víst, fyrir en við erum búin að 

leysa jöfnuna, allt annað er bara ágiskun. Að afla sér upplýsinga um 

ákveðin hlut eða afla sér menntunar telst ekki vera sérstaklega erfitt nú til 

dags. Við höfum úr ógrynni af upplýsingaveitum að velja allt frá bókum til 

sjónvarps svo ekki sé minnst á Internetið. Menntun alla vega fyrstu 16 ár 

ævi okkar er ekki bara í boði fyrir þá sem vilja heldur er hún skilda. Sú 

menntun sem við viljum sækja þar á eftir er bæði fjölþætt og stendur öllum 

til boða, jafnvel með aðstoð frá ýmsum stoðum samfélagsins.  
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Þetta aðgengi að upplýsingum og menntun er þó nýtt á nálinni ef að saga 

mansins er skoðuð. Ekki þarf að fara nema 60 til 70 ár aftur í tíman til þess 

að orðið forréttindi sé besta orðið til að lýsa ástæðum fyrir því að 

einstaklingur gat aflað sér menntunar í meira mæli en bara að læra að 

lesa og skrifa. Þekking á sviði siglinga var heldur ekki öllum opin, menn 

þurftu að leggja mikið á sig til þess að afla sér hennar og þeir voru ekki 

margir sem gátu talist til þess sérstaka hóps sem voru virkilega færir 

skipstjórnendur.  

Í þessu samhengi verður því að skoða hvern og einn einstakling. 

Þetta á ekki síst við einstaklinga sem tengjast á einhvern hátt sögu okkar. 

Að ætla að nota nútíma siðfræði- og þekkingar mælistiku á einhvern sem 

uppi var fyrir mörgum öldum er ekki sanngjarnt hvorki gagnvart honum né 

þeim sem hann hafði áhrif á. Öll söguskoðun verður vera útfærð á þann 

hátt að samtími þess sem skoðaður er verður að skína í gegn um þann 

texta sem ritaður er. Öll þekking þess einstaklings eða hóps sem skoða á 

er eitt af veigamestu atriðum allrar söguskoðunar. Orðið þekking er hér 

notað sem einskonar yfir ,,orð” um allt sem við teljum að hafi áhrif á þá leið 

sem Kólumbus valdi að fara í lífinu þ.e.a.s. að fórna bestu árum lífsins í 

baráttu við öfl sem voru miklu sterkari en hann og gátu gert alla drauma 

hans og vinnu að engu með einu penna striki.  

Lengi hefur verið deilt um þjóðerni Kólumbusar. Í þessu riti verður 

stust við þá  kenningu sem mest fylgni hefur að fagna og hefur verið best 

rökstudd þ.e.a.s. að hann sé frá borginni Genoa á nútíma Ítalíu (Taviani, 

Paolo Emilio 1985:237).   

Tenging efnis við grunnskólann 

Það sjónarhorn á sögu Kólumbusar sem reynt verður að taka í þessari 

ritgerð hefur líklega ekki verið skoðað vel í grunnskólum hér á landi áður. 

Yfirleitt hefur verið farið beint í siglinguna sjálfa, landafundina eða 

afleiðingarnar sem af þeim urðu bæði fyrir frumbyggja Ameríku og Spán.  

Í því sjónarhorni sem hér verður tekið fyrir er ætlunin eins og fyrr 

segir að skoða hvað var illa unnið eða jafnvel rangt í þeim kenningum sem 

Kólumbus hélt á lofti.  
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Á meðal þess sem Kólumbus hélt ranglega fram eru, mælieiningar á og 

staðsetning meginlanda á kortum, vegalengdir og stærð jarðarinnar.  

Aðalnámsskrá grunnskóla Landafræðihluta segir eftirfarandi um þessi 

atriði að nemendur eigi að „læra að lesa legu landa á heimskorti, áhrif 

vinda og hafstrauma, þekki á heimskorti nöfn og legu heimsálfanna og 

úthafanna“ Einnig mun koma fram hversu skörp skil voru á milli ríkra og 

voldugra þjóða og þeirra sem eru undirokuð. Í Aðalnámsskrá segir í 

Landafræðihluta að nemendur eiga að kynnast ,,hvernig heimurinn skiptist 

í ríkar og fátækar þjóðir“ (Menntamálaráðuneytið 2007) 

Hver var kólumbus? 

Elstu gögnin þar sem nafn Kristófers Kólumbusar kemur fyrir eru dagsett 

22. september árið 1470. Hann var ekki orðin sá frægi landkönnuður sem 

við þekkjum þegar þessi gögn voru rituð. Ástæðan fyrir því að hans er 

getið er sú að faðir hans Domenico Kólumbus var að flytja frá bænum 

Savona til borgarinar Genoa þar sem hann hafði starfað sem vefari og 

Kristofer sem aðstoðarmaður hans (Taviani, Paolo Emilio 1985:24). 

Kristofer var þegar hér er komið við sögu orðin fulltíða maður, hann er 

nýorðinn 19 ára og er þegar farin að sýna áhuga á þeim starfsvettvangi 

sem síðar átti eftir að gera hann frægan.  

Foreldrar og systkini 

Lítið er vitað um móður Kristofers Susanna Fontanarossa. Helsta ástæðan 

fyrir því er að konur á þessum tíma voru eingöngu húsmæður sem ekki 

höfðu yfir neinum teljandi fjármunum að ráða og voru útilokaðar frá 

stjórnmálum. Vegna þess að helstu skjölin sem varðveist hafa eru ekki 

persónuleg skjöl heldur opinber gögn þá er sú mynd sem dregin hefur 

verið upp af móður Kristofers mun daufari en af föður hans vegna þess að 

á fimmtándu öld þá var það ekki til siðs að eiginkonan væri skráð fyrir 

eignum fjölskyldunnar. Það er ekki vitað hvenær Susanna fæddist né 

hvenær hún dó. Það sem er þó vitað með vissu er að Susanna var dóttir 

vefara að nafni Ciacomo Fontanarossa,  



 

 
8 

  

að hún hafði mikil áhrif á elsta son sinn Kólumbus og hún lést á undan 

manni sínum eftir að hafa getið fjóra syni og eina dóttur (Fernández-

Armesto, Felipe 1980:23). 

Faðir kristofers Domenico Colombo (1418-1496) var ekki nema 11 

ára þegar var hann sendur frá heimili foreldra sinna inní landi í læri til 

vefara í hafnarborginni Genoa. Lítið er vitað um hagi hans næstu árin, 

vefnaðar fyrirtæki læriföður hans gekk vel og tíu árum eftir að Domenico 

hóf að læra iðnina þá var hann orðin fullnuma í sinni grein og farin að 

starfa sjálfstætt. Domenico hafði mikinn áhuga á stjórnmálum, þátttaka í 

stjórnmálum var þó ekki hættulaus iðja á þessum tímum. 

Miklir hagsmunir voru í húfi fyrir þá sem studdu valdablokkirnar sem 

tókust á um völdin. Fyrir menn eins og Dominco sem ekki voru af hárri 

stétt komnir gat opinber stuðningur við stjórnmálamenn sem tóku þátt í 

baráttunni um stjórnartauma Genoaborgar verið dýrkeyptur ef að þeir náðu 

ekki völdum. Stöðumissir hjá hinu opinbera, engir möguleikar á viðskiptum 

við borgaryfirvöld eða jafnvel að þurfa að flytja burt vegna hættu á að vera 

handtekinn fyrir litlar eða engar sakir var alltaf möguleiki fyrir menn eins og 

Dominco (Taviani, Paolo Emilio 1985:24-25).  

Dominco sótti aldrei sjóinn á langri starfsævi sinni og verður það 

teljast merkilegt þegar litið er til þess að fyrir menn sem bjuggu í Genoa á 

fimmtándu öld þá var sjórinn á stundum eini starfsvettvangurinn sem gat 

gefið nógu mikið af sér til þess að ala önn fyrir stórri fjölskildu. Árið 1451 

gat Dominco verið ánægður með hlutskipti sitt, hans menn höfðu launað 

honum stuðningin árin á undan og fjárhagurinn var því góður. Fæðing 

fyrsta barns hans og Susanna það árið gat því ekki komið á betri tíma. 

Christophorus Columbus 

Það reyndist vera heilbrigður drengur sem kom í heiminn þá um haustið. 

Hver dagsetningin er nákvæmlega er ekki vitað en talið er að hann hafi 

fæðist á milli 25. ágúst og 31. október (Taviani, Paolo Emilio 1985:233). 

Drengurinn var skírður Kristófer Kólumbus og hann var eina barn foreldra 

sinna næstu tíu árin. Frumbernska Kólumbusar eins og svo margt sem 

tengist honum er hulin myrkri tímans.  
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Hann er talin hafa fæðst annaðhvort í Genoa eða í heima bæ föður síns 

Quinto vegna þess að þar átti faðir hans hús og fjölskyldu (Taviani, Paolo 

Emilio 1985:233-234). Á fimmtándu öld var hefð fyrir því að konur færu 

heim til ættingja þegar styttast fór í fæðinguna til þess að fá stuðning og 

komast í rólegt umhverfi. Genoa var alltaf miðpunkturinn í æsku hans, 

hann bjó þó tímabundið í bænum Vico Diritto áður en að hann flutti nítján 

ára gamall til hafnarborgarinar Savona norðan við Genoa með föður 

sínum. Savona tilheyrði Genoa ríki á þessum árum (Columbus-day án 

árs). Það var í þessari borg sem myndin af Kólumbus fer að verða skýrari 

og hægt er að skilja að órökstuddar getgátur og viðurkenndar staðreyndir.    

Æskustöðvarnar  

Genoa var á þessum árum sjálfstætt borgríki með mikil og sterk áhrif 

víðsvegar á langri strandlengju Miðjarðarhafsins þrátt fyrir að ríkið hafði 

ekki yfir að ráða miklum flota herskipa. (Fernández-Armesto, Felipe 

1992:7). Skip komu hvaðanæva að, frá Norður Afríku komu skip 

drekkhlaðin af kryddi og korni og frá Tyrklandi og frá Rússlandi  komu skip 

hlaðin af vefnaðarvörum frá Asíu.  

Það var þó ekki setið á friðarstólum í Genoa ríki, sífellt voru önnur 

ríki sem sóttust eftir því að verða öflugri en Genoa að seilast inn á 

landsvæði þeirra ásamt því að borgarbúar sjálfir tókust á um hverjir fengju 

setið við kjötkatlana (Taviani, Paolo Emilio 1985:266). Á síðari hluta 

fimmtándu aldar fór svo að halla undir fæti hjá ríkinu, Ottoman veldi Tyrkja 

lokaði aðgengi að Marmara hafinu og þar af leiðandi var engin leið fyrir 

skip Genoa búa að komast í gegnum Bosporussundið inná Svarta hafið  

(Wikipedia 2008). Þessi atburður ásamt miklum kostnaði af stríði við 

Feneyjar olli því að Genoa búar fóru að horfa í átt til Atlandshafsins og 

huga að viðskipta samböndum við þær þjóðir sem þar bjuggu. 
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Heimili Columbus í Genoa 
 

 
                                  Mynd 1   (Tizzani's, Phil. 2006). 

Sjórinn kallar 

Það var á þessum tímamótum sem Kólumbus hóf fyrir alvöru sjómannsferil 

sinn. Kólumbus hafði til þessa starfað í ullarfyrirtæki föður síns og helst 

farið til sjós í verslunarferðir fyrir hann. það var í einni af þeim ferðum sem 

að hann kom til kaupmannanýlendunnar á eyjunni Khios í Marmarahafinu 

er tilheyrir Grikklandi nú á dögum sem hann komst nær Asíu en hann átti 

nokkrum tíma eftir að gera (Biography.com 1996-2007). 

Þegar Kólumbus hafði sagt skilið við fyrirtæki föður síns þá sigldi 

hann víðsvegar um Miðjarðarhafið og gat af sér gott orð fyrir 

siglingakunnáttu (Fernández-Armesto, Felipe 1980:27). Seinna á ævi sinni 

ritaði Kólumbus um þennan tíma æfi sinnar sögurnar sem sagðar voru 

vera ýkjur gamals manns sem vildi gera veg sinn sem mestan, engu að 

síður voru þetta þeir tímar sem siglingahæfin hans mótaðist og þroskaðist.  
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Eingöngu með mikilli elju og reynslu á þessum árum er hægt að útskýra 

þá hæfileika sem hann átti eftir að sýna þegar á reyndi síðar á siglingum 

sínum á Atlandshafinu (Landström, Björn 1967:23).  

Þessi áhugi hans átti eftir að koma sér vel síðar á ferlinum þegar 

hugmyndir hans um hvernig hægt væri að komast hjá því að þurfa versla 

vörur frá Austurlöndum í gegnum marga milliliði fóru að gera vart við sig. 

Atlandshafið 

Það var svo 13. Ágúst árið 1476 sem fimm skip sigldu út úr 

Miðjarðarhafinu í gegnum Gíbraltarsundið og út á Hafsjóinn eins og 

Atlandshafið var kallað þá. Á einu skipinu sem bar nafnið Bachella og var í 

eigu flæmskra kaupmanna var Kólumbus ásamt fleirum mönnum frá 

Savona og Genóa. Ferðinni var heitið til Frakkland, Englands og að lokum 

til Flandurs (Fernández-Armesto, Felipe 1980:27).  

Flotin hafði ekki siglt lengi í norður meðfram ströndum Portúgal 

þegar franskt ræningjaskip í þjónustu ríkis hóf árás. Einungis tvö skip náðu 

að flýja í örugga höfn í spænsku hafnarborginni Cadiz. Hvernig skipi 

Kólumbusar var sökkt er ekki vitað, en hann var einn af fáum sem tókst að 

finna sér reka úr skipinu og komast í land á Algerve ströndinni í Portúgal 

(Taviani, Paolo Emilio 1985:63).  

Portúgal 

Landið var Kólumbus ekki ókunnugt þótt að hann hefði aldrei stigið þar 

fæti áður. Portúgal var á þessum árum undir sterkri stjórn Alfonso fjórða, 

mjög framarlega í langsiglingum og átti marga frækna sonu sem höfðu 

með velvild og beinum stuðningi ríkisins siglt lengra og víðar en nokkur 

Evrópubúi hafði áður gert.  

Könnuðir eins og Prins Henry Hertogi af  Viseu (1394-1460) voru 

hetjur  í augum kristinna sjófarenda á Miðjarðarhafinu. Hann hafði sýnt og 

sannað það að það var hægt að komast hjá því að stunda viðskipti í  

gegnum Ottomanveldið, gert út skip sem fundu Azor eyjarnar og þar að 

auki hafið hann stofnað nýlendur í nafni Portúgal við Atlandshafsstrendur 

Afríku og þannig aflað ríkinu gulls og silfurs sem það var svo mikið háð. 
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Henry átti líka stóran þátt í hönnun nýrra og hraðskreiðra skipa kallaðar 

Karavellur en án þeirra hefði siglingardraumar Kólumbusar aldrei getað 

orðið að veruleika (Wikipedia 2008). 

 

Karavella 
 

Mynd 2     (Colin Munro. 2000). 

 

Lega Portúgal hafði líka mikið að segja um það andrúmsloft sem 

þar ríkti. Öll strandlengja landsins liggur að Atlandshafinu, öll skip sem 

sigldu út á Atlandshafið frá Miðjarðarhafinu þurftu að sigla meðfram 

ströndum þess og sækja þar vistir eða þjónustu fyrir langsiglingar norður til 

Evrópu eða suður til Afríku. Lega landsins ásamt því að helsti keppinautur 

Portúgal, Spánn, áttu í langvarandi stríði við konungsríki Mára á syðsta 

odda Iberíu skagans sem stóð til 1492, þýddi að möguleikinn á því að ná 

forskoti á önnur konungsveldi Evrópu í kapphlaupi um lönd og auð var 

mikill.  

Eftir að hafa náð áttum og fagnað með félögunum lífsbjörgina hélt 

Kólumbus til Lissabon. Verslunarmenn frá Genoa höfðu komið sér vel fyrir 

þar í borg, því var val Kólumbusar skiljanlegt. Hann vissi fyrir víst að þar 

gæti hann komist á sjóinn aftur,  
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skipin tvö sem komust af voru nú komin til Lisabon frá Cadiz og samningar 

náðust við Frakka um að þau gætu siglt óáreitt áfram. Ferð Kólumbusar 

norður hélt því áfram og þetta átti hvorki eftir að vera síðast ferð hans útá 

Atlandshafið á verslunarskipi frá Genoa né síðasta skiptið sem hann kom 

til Portúgal (Taviani, Paolo Emilio 1985:80-81). 

 

Minnismerki um Columbus í Lissabon 

 

Mynd 3                                           (Pedwebs. 2007). 

Hugmynd í mótun 

Á árunum 1476 til 1478 sigldi hann víða um Atlandshafið, bæði norður til 

Evrópu og meðfram ströndum Afríku. Það var í þessum ferðum sem hann 

kynntist vindum og straumum hafsins sem hann átti eftir að sigla yfir, 

eyjaklasarnir Kanaríeyjar, Madeira og Azoreyjar eru eins og útverðir 

Evrópu í vestur. Þar heyrði Kólumbus sagnir um dularfull lönd langt  í 

vestri og að stundum ræki furðulegur gróður þaðan upp á strandir eyjanna, 

þessar eyjar áttu eftir að skipta Kólumbus miklu rúmum áratug seinna, 

bæði hvað varðar vistir og viðgerða aðstöðu.  
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Kólumbus hafði nú sest að í Lissabon og myndað djúp tengsl við 

ítalskættaða kaupmenn sem gerðu út mörg skip frá borginni.  

Um þetta leyti kynntist hann ítalskættaðri konu Donhu Felipu Moniz og 

gekk að eiga hana. Hún var af virtum ættum, föður hennar, látin þegar þau 

kynntust, hafði meðal annars verið nýlenduherra á Madeira og fyrir 

ættlítinn mann eins og Kólumbus þá var þetta mikill heiður. Lítið sem 

ekkert hefur varðveist af upplýsingum um Donhu Felipu, en hún gat 

honum eina skilgetna soninn Diego sem hann átti eftir að eiga. Faðir 

hennar var vel sigldur og skildi eftir sig mikið af kortum og siglingaskjölum 

sem Kólumbus nýtti vel (Columbus-day án árs). 

 Tilgáta opinberuð 

Kólumbus settist að á eyjunni Porto Santo í Madeira klasanum eftir að 

hann gifti sig. Árið 1480 fluttu þau svo á sjálfa Madeira eyjuna og 

eignuðust sinn eina erfingja Diego, innan árs var Donhu Felipa dáin. 

Kólumbus var nú frjáls til þess að sinna sínum hugarefnum án þess að 

þurfa sinna skyldum gagnvart fjölskyldu. Hann gat konu sinnar aðeins einu 

sinni svo vitað sé bréflega eftir dauða hennar, en þá laug hann að 

Ferdinand Spánarkonungi að hann hefði þurft að ,,skilja eftir konu og barn 

til þess að ganga á fund við konung“. Hann lagðist nú aftur í sjóferðir sem 

áttu eftir að sannfæra hann algerlega um að í vestur yrði hann að sigla 

(Fernández-Armesto, Felipe1992:17-18).  

Það eru þrjú aðskilin atriði sem skópu þennan djúpa 

sannfæringakraft um eigið réttmætti sem átti eftir að hjálpa Kólumbus í 

gegnum þann erfiða áratug sem nú var framundan hjá honum. Þessi þrjú 

atriði eru vestur strönd Afríku, Kanaríeyja hafstraumurinn og samlandar 

hans í Lissabon.  

Vesturströnd Afríku 

Næsta árið sigldi Kólumbus meðfram ströndum Afríku. Áhrifin sem hann 

varð fyrir þar höfðu mikil áhrif á hann. Í viðskipta nýlendum Portúgals þar 

sem Senigal er nú og svo sunnar í Afríku í Gana á stað sem hét Elmina sá 

hann meira gull og auðæfi en hann hafði áður séð.  
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Kólumbus jók líka mikið við kunnáttu sína á sjávarstraumum og vindáttum 

vegna þess að í nýlendunum hitti hann fyrir menn sem voru í 

framvarðasveit sjófarenda á þessum tíma (Columbus-day án árs). Þessir 

frumkvöðlar áttu meðal annars eftir að stuðla mikið að því að maður eins 

Portúgalin Bartolomeu Dias gat siglt fyrstur fyrir vestur odda Afríku árið 

1488.  

Kanaríeyjahafstraumurinn 

Á siglingum sínum við Afríku strendur sá Kólumbus fyrirbrigði sem átti eftir 

að vera einn af hornsteinunum í hugmyndum hans um hvernig hægt væri 

að sigla til austur Asíu. Við strendur Kanaríeyja (Þær urðu nýlendur 

Spánar 1402) myndast sjávarstraumur sem skýrður hefur verið eftir 

eyjunum vegna þess að þær hafa mótandi áhrif á hann. Straumurinn fer 

með miklum hraða framhjá eyjunum í suður átt Þegar hann er svo komin 

að ströndum Senigal þá tekur hann stefnuna í vestur í átt að miðbaug. Það 

var einmitt þessi staðreynd sem heillaði Kólumbus mest, að hægt væri að 

nýta strauma til þess að flýta för var mjög mikilvægt í langsiglingu eins og 

hann hafði í huga. Þessi straumur hafði mikil áhrif á ákvörðun Kólumbusar 

að hefja siglingu sína áratug seinna einmitt á Kanarí eyjum 

(Oceancurrents 2001-2005). 

 

Strauma kerfi Atlandshafs 

 

Mynd 4     (Reed, John. 1998). 
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Ítalir í Lissabon 

Flestir voru Ítalirnir frá Genoa eins og Kólumbus. Sú staðreynd hafði mikil 

áhrif á hversu vel þeir studdu hann á ýmsa vegu (Wikipedia 2008). 

Aðgengi að kortum var ekki eins og nú, það var farið með kort af 

siglingaleiðum eins og ríkisleyndamál. Skipstjórnendur þurftu jafnvel að 

skila öllum kortum sínum við heimkomu til umboðsmanns konungs, Kortin 

voru því viðskiptaleyndamál fimmtándu aldarinnar. Því var það 

lífsnauðsynlegt fyrir Kólumbus að nýta sér þessa landa sína til þess að 

geta fengið að skoða eða jafnvel búið til eftirmynd af nýjustu kortunum í 

Portúgal. Margir þessara mann sem lögðu honum lið voru fyrrverandi 

vinnuveitendur Kólumbusar og hann gleymdi því aldrei, hann þakkaði þeim 

stuðningin seinna á ævi sinni í erfðaskrá sinni (Taviani, Paolo 

Emilio 1985:61). 

Gengið fyrir Jóhann ll 

Árið 1484 hafði Jóhann II (1455-1495) setið í þrjú ár á stóli eftir að hafa 

tekið við völdum af föður sínum Afonso V, þegar Kólumbus gekk á fund 

hans. Það var ekki vegna þakklætis fyrir góðar viðtökur í gegnum árin sem 

Kólumbus valdi Portúgal sem fyrsta viðkomustað í tilraunum sínum við að 

fá stuðning til langsiglingar í vestur. Síðustu hálfa öldina þá voru Portúgalir 

bæði nánast þeir einu sem létu að sér kveða í uppgötvunum á 

Atlandshafinu og stuðningur konungar landsins var innblástur til allra sem 

vildu leggja líf sitt í hættu fyrir konungsveldið.  

Þessi tvö atriði skiptu Kólumbus miklu máli, hann hafði bæði leitað 

eftir að sambandi við þá menn sem þegar höfðu látið að sér kveða á 

Atlandshafinu og hélt sig því vita vel hvernig hægt væri að fá konung á sitt 

band og það sem skipti ekki minna máli, hann var á þessum tímapunkti 

stórskuldugur maður ( Fernández-Armesto, Felipe1992:46-47).  

Kólumbus notaði mikið orðskrúð þegar hann lýsti fjálglega 

auðæfunum sem hann var viss um að finna í Asíu. Gullþök á musterum og 

demantar á skrautfatnaði fólks var það sem hann mundi sjá ef að af 

stuðningi konungs yrði. Það land sem Kólumbus ætlaði sigla til kallaðist 

Cipangu (Japan).  
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Þessa eyju hafði Kólumbus lesið um fyrst í bókum Marko Polo frá 

þrettándu öld þar sem eyjunni var lýst sem demantinum í kórónu Asíu. 

Hún var talin liggja úti fyrir ströndum meginlands Asíu og samkvæmt 

kortum Kólumbusar þá var hún ekki bara á sömu breiddargráðu og 

Kanaríeyjar heldur var álíka stutt að sigla þangað og frá meginlandi Afríku 

til Kanaríeyja (Landström, Björn 1967:30-31).  

Þrátt fyrir að Jóhann II hafi eftir þeirra kynni verið hrifin af hug og 

djörfung Kólumbusar þá var hann ekki sáttur við framsetningu hans á 

bóninni. Of mikið púður fór í orðskrúð og smjaður að hans mati. Það fór þó 

svo að konungur lofaði að leggja málið í nefnd sem sá um mál er varðar 

landa- og siglingafræði sem myndi fara yfir þau skjöl og kort sem 

Kólumbus lagði fyrir. Nefndin var skipuð þremur mönnum sem voru mjög 

virtir á sviði siglinga og stjörnufræði Meistari Rodrigo, kortagerðar meistari 

Jose Vicinho og  einn biskup Dom Diogo Ortiz sem var mjög hallur undir 

vísindi sat í nefndinni. Niðurstaða nefndarinar var sú að ekki væri mark 

takandi á útreikningum Kólumbusar. Jörðin væri miklu stærri en hann héldi 

fram og því yrði þetta of löng sigling fyrir skip og menn. Mikill vafi væri á 

því einnig hvort að eyjan Cipangu eða aðrar eyjar sem Kólumbus taldi 

líklegt að yrðu á vegi hans væru yfir höfuð til (Fernández-Armesto, Felipe 

1980:53-54). Kólumbus var ekki sáttur við svörin sem hann fékk. Hann og 

sonur hans ákváðu því að flytja burt frá Portúgal sem hafði verið heimili  

þeirra í 6 ár, Sumir áttu eftir að segja að hann hafi látið sig hverfa eins og 

þjófur um nótt en ekki mikils metin skipstjóri (Landström, Björn 1967:37).  
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Kort gert af Kólumbus 

 

Mynd 5    (Thinkquest. 2000). 

Gengið fyrir Ferdinand og Isabellu árið 1486 

Ferdinand af Arogon (1452-1516) og Isabella af Castile (1451-1504) voru 

meira en hjón. Þau voru bandamenn bæði í trúmálum og veraldlegum 

málum, þar sem Isabella var engu valdaminni en eiginmaður hennar í 

baráttunni við Mára í suðri, sókn Portúgal til áhrifa í landi þeirra og hópa 

innan lands sem börðust gegn einingu konungsríkis þeirra. Einkunnarorð 

þeirra segja meira en mörg um hversu samhent þau voru, en þau voru 

Tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando ("þau sameinuð eru eitt, 

Isabella and Ferdinand") (Wikipedia 2008). 

Þegar Kólumbus fyrst kemur til konungshirðarinnar þá er honum vel 

tekið, honum er boðið góðar vistaverur og aðstöðu sem boðleg væri 

jafnvel manni af hærri stigum en hann. Það gekk ekki vel hjá Kólumbus að 

fá að ganga fyrir konung og drottningu til þess að kynna hugmyndir sínar.  

Önnur mál og mikilvægari höfðu forgang, peninga kistur ríkisins voru 

tómar og skipulag og stjórnun ríkisins var heldur ekki komin í nægilega 

fastar skorður til þess að hægt væri að vinna hratt úr óskum Kólumbusar.   
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Það var því ekki fyrr en um mitt árið 1486 sem honum varð af ósk 

sinni. Þar sem Kólumbus var gestur ríkisins á meðan hann beið þá nýtti 

hann biðtímann til þess að kynnast áhrifamönnum innan hirðarinnar og fá 

þá á sitt band. Þetta gerði hann til þess að hafa gott bakland þegar af fundi 

með konungi og drottningu yrði (Donworth, Albert Bernard 1939:45). 

Kólumbus lagði fyrir hirðina sömu skjöl og kort og hann hafði lagt fyrir 

portúgölsku hirðina. Aftur treysti hann á að fagrar lýsingar um gullin þök og 

demanta mundi duga til þess að vinna stuðning. Kóngur og drottning 

sýndu málinu lítinn áhuga, en sökum þess að Isabella þótti mikið til 

mælsku og framkomu Kólumbusar koma þá samþykktu þau að leggja 

málið í hendur á lærðri nefnd sem færi yfir gögn hans og óskir (Fernández-

Armesto, Felipe 1980:61).  

Einungis nöfn þeirra tveggja manna sem höfðu mestu áhrifin innan 

hirðarinnar hafa varðveist.  Faðir Hernando de Talavera var í forustu 

nefndarinar og Rodriga Maldonado prófessor var honum næstur í völdum. 

Sögur seinni tíma um að nefnd þessi hafi ekki verið vísindalega hugsandi 

heldur föst í kreddum trúarinnar á ekki við nein rök að styðjast. Faðir 

Hernando gekk meira að segja svo langt að gagnrýna 

Ransóknardómstólinn sem nýlega hafði verið endurvakin til höfuðs 

Gyðingum og öðrum villitrúarmönnum (Fernández-Armesto, Felipe 1992: 

43).  

Úrskurður nefndarinar kom ekki fyrr en um vorið 1487 og var á 

sama veg og hjá þeirri portúgölsku. Að einungis væri mjótt sund á milli 

Afríku og Asíu og að til væru þjóðflokkar kallaðir Andfætlingar (Antipodes) 

sem ættu heima þar var eitthvað sem nefndin gat ekki samþykkt. 

Ferdinand og Isabella gengu þó ekki svo langt að segja að þau mundu 

aldrei styðja leiðangur sem þennan, þau sögðu réttilega að þetta væri bara 

ekki rétti tíminn sökum anna á öðrum vígstöðum (Taviani, Paolo Emilio 

1985:443). 

 Önnur tilraun árið 1492 

Uppgjöf var ekki möguleiki sem að Kólumbus gat hugsað sér. Næstu fimm 

árin voru ekki vannýttur tími hjá Kólumbus, hann las nú af meiri áfergju en 
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nokkru sinni áður bækur og skjöl um langsiglingar ásamt því að leggja sig í 

líma við að kynnast valda mönnum sem gætu hjálpað honum. Fyrst að 

kóngur og drottning Spánar voru ekki nægilega framsýn til þess að 

þekkjast boð hans þá skildi leitað annað. Ef að Jóhann konungur Portúgal 

vildi vera svo vænn að tryggja það að hann yrði ekki handtekin vegna 

skulda við komuna til Portúgal þá væri hann tilbúinn að gefa konungi 

náðarsamlega aftur tækifæri til þess að þiggja þjónustu hans ( Landström, 

Björn 1967:37). Það varð úr að Jóhann ll varð við ósk hans en það náðust 

samt ekki samningar. Þreifingar Bartholomew bróður Kólumbusar bæði við 

ensku og frönsku hirðina báru merki örvæntingar af hendi Kólumbusar, 

öllu var tjaldað til en ekkert gekk (Taviani, Paolo Emilio 1985:474-475).  

Vonin um að Spánverjar mundu á endanum gefa eftir slökknaði þó 

aldrei alveg. Kólumbus átti nú sterkari vildarmenn innan hirðarinnar en 

nokkru sinni áður og þrýstingur þeirra á konungshjónin var farin að skila 

árangri (Fernández-Armesto, Felipe 1980:65).  

Margar útgáfur eru til á við hvaða aðstæður Kólumbus fékk loksins 

það svar sem hann var búin að bíða eftir svo lengi. Önnur nefnd hafði 

verið sett á fót til þess að skoða umsókn Kólumbusar aftur. Aðgengi að 

konungs hjónunum var lítið, allur þeirra tími fór nú í skipulagningu 

lokaáhlaups á ríki Mára. Það var því við allsérstakar aðstæður sem 

Kólumbus fékk sama svar og áður, að útreikningar hans standist ekki og 

nefndar eyjur í skjölum hans séu líklega ekki til.  

Það var svo annan janúar sem Ferdinand og Isabella riðu inn í 

borgina Grenada sem sigurvegarar í yfir 700 ára gamalli baráttu 

rétttrúaðra gegn villitrúarmönnum. Það eina sem vitað er með vissu um 

það hvernig Kólumbus fékk að vita að Konungshjónin hefðu skipt um 

skoðun, er að hann hafði yfirgefið hinar miklu herbúðirnar fyrir utan 

Granada og að senda þurfti mann á eftir honum til þess að tilkynna honum 

að hans væri vænst strax aftur til búðanna til þess að þiggja blessun 

valdhafa til fararinnar sem hann hafði svo lengi beðið eftir (Fernández-

Armesto, Felipe 1992: 64-65). 
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Kólumbus þiggur blessun Isabellu og Ferdinands 

 

Mynd 6   (Glencoe online. Án árs). 
 

Niðurstaða 

Afraksturinn af för Kólumbusar var meiri en nokkurn mann hefði getað 

grunað. Gull og aðrir góðmálmar flæddu heim til Spánar frá nýlendunum 

sem voru svo stórar að það tók valdhafa á Spáni mörg ár að fá 

almennilega yfirsýn á þessar nýju nýlendur sínar. Sú  staðreynd að auðæfi 

streymdu nú til Spánar var aðalatriðið, að staðhæfingar Kólumbusar í 

landafræðilegu tilliti hafi í meginatriðum verið rangar var og er í raun 

ennþá aukaatriði í augum flestra. Kólumbus var hæfieikaríkur skipstjóri. 

Hann kunni vel að lesa kort og þekkti vinda og sjávarstrauma um það 

verður ekki efast (Taviani, Paolo Emilio 1985:532-533). Hæfileika hans til 

þess átta sig á því hvað eru vísindaleg rök fyrir tilgátum um hvernig 

heimurinn leit í raun út er aftur á móti hægt að efast stórlega um. 

Kólumbus lagði áherslu á að hafa tilgátu sína einfalda og skiljanlega 

öllum. Hann ætlaði einfaldlega að sigla til Kanaríeyja, þaðan ætlaði hann 

að fylgja hafstraumunum sem þar liggja í vestur, lenda á eyjunni Cipangu 

og sigla svo þaðan til meginlands Asíu og kynna sig fyrir hverjum þeim 

Khan sem þar stjórnar með konungs bréf að vopni.  



 

 
22 

  

Ef svo ólíklega vildi til að hann fyndi einhver óþekkt lönd á leiðinni, þá 

mundi hann helga þær Ferdinand og Isabellu og fá að njóta hlutdeildar af 

þeim gróða sem konungsveldið hefði af löndunum. Það er hægt að skipta 

kenningu Kólumbusar í tvo hluta, ummál jarðarinnar, að aðeins væri eitt 

stórt meginland og hvort að til væru fleiri óþekktar eyjar á Atlandshafinu. 

Ummál jarðarinar og landmassi 

Kólumbus sagði ,,þetta er lítill heimur“ (Fernández-Armesto, Felipe 1992: 

31). Í flestum tilfellum vanreiknuðu fimmtándu aldar fræðimenn ummál 

jarðar, flestir töldu að ummálið væri í kringum 37000 kílómetrar þegar rétt 

ummál er 40070 kílómetrar. Kólumbus gekk lengst allra og sagði að 

ummálið væri ekki nema 30000 kílómetrar. Einnig taldi hann það fráleitt að 

heilagur drottinn mundi skapa heiminn þannig að stærra svæði jarðarinnar 

væri sjór en fast land (Landström, Björn 1967:31).  

Kólumbus vissi það að án þess að jörðin væri lítil og að Evrasía 

landmassinn væri miklu stærri en áður hafði verið talið þá var engin leið að 

leiðangur hans mundi fá stuðning frá neinu ríki. Hann byggði tilgátur sínar 

á stærð jarðarinar og meginlands Evrasíu að miklu leyti á riti frá annari öld 

kallað Landafræði eftir Ptolemy, bókinni Mynd af heiminum eftir Pierre 

d´Ailly og skrif Marco Polo um veru sína í Asíu (Columbus-day án árs).  

Með því að einblína á forna skoðanabræður þá gat hann haldið því 

fram að eyjan Cipangu (Japan) sem Marco Polo reit um svo lofsamlega 

um lægi um 2500 kílómetra austur af meginlandi Asíu en ekki 200 

kílómetra eins og syðsti oddi Japans gerir í raun(Landström, Björn 

1967:30-31). Skoðunum sínum til stuðnings þá notaði hann ítalskar mílur 

(1,238 metrar) í staðin fyrir að nota arabískar mílur (1,830 metrar) eins 

og hann átti að gera þegar hann reiknaði ummál jarðar útfrá gömlum 

arabískum kortum (Wikipedia 2008).  

Það var því auðvelt fyrir Kólumbus að reikna sér til að eingöngu 

4400 kílómetrar skilja á milli Kanaríeyja og Japans en ekki 19000 

kílómetrar eins og vegalengdin er í raun og veru (Columbus-day án árs). 
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Heimssýn Kólumbusar 
 

 

 Mynd 7    (Landström, Björn. 1967). 

Pierre d´Ailly kardináli hafði hvað mestu áhrif á Kólumbus af 

ofangreindum höfundum. Rit hans kunni Kólumbus orðið utan að, sýn 

D´Aillys á heiminum var hvað líkust þeirri sem Kólumbus var búin að 

mynda sér og í gegnum skrif hans kynntist Kólumbus arabískum 

landkönuðum, útreikningum þeirra og því að gríski fræðimaðurinn 

Aristóteles taldi það öruggt að ekki væri löng sigling á milli Spánar og 

Indlands (Fernández-Armesto, Felipe 1980:37).  

Óþekktar eyjar  

Kólumbus hafði komið til Kannaríeyja, Madeira og Asoreyja eins áður 

hefur komið fram. Íbúar þar sögðu honum sögur af eyjum sem stundum 

sjást úti við sjóndeildarhringinn við ákveðin veðurskilyrði. Kólumbus gekk 

svo langt að vitna í kort sem hann vottaði að væri ófalsað þegar hann 

færði rök fyrir máli sínu, kort þetta virti hann það mikið að hann tók það 

með sér í fyrstu siglingu sína vestur. Að lokum sagðist hann hafa hitt fólk 

sem hafði rekið til Írlands á trjádrumbum frá þessum óþekktu eyjum og 

lýstu hann þeim sem svo að ,,þau voru með einkennilega flöt andlit.“ Hann 

var því fullviss að fleiri eyjar væri að finna á Atlandshafinu (Fernández-

Armesto, Felipe 1992: 31-32). 
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Efaðist aldrei  

Í meira en áratug lagði Kólumbus allt undir til þess að draumur hans yrði 

að veruleika. Hann var hafður að háði og spotti vegna skoðana sinna og 

allir veikleikar hans voru dregnir fram í dagsljósið af óvinveittri hástétt sem 

sá hann sem ógnun, sterkari menn hafa brotnað við minna. Það var tvennt 

sem kom í veg fyrir að hann gæti áttað sig á hversu rangar tilgátur hans 

voru, það var þráhyggja á háu stigi og trúhneigð hans. Þessir tveir þættir 

eru nátengdir. Þráhyggju er lýst þannig ,,að endurteknar hugsanir, 

hugmyndir og huglægar myndir sem valda streitu og óþægindum og troða 

sér upp á einstaklinginn“. Annað einkenni sem er oft fylgifiskur þessara 

einstaklinga er öfgakennd trúhneigð (Persona.is 2004). 

Kólumbus var ekki skólagenginn maður. Hann var aftur á móti vel 

lesin og hafði aflað sér víðtækrar siglingareynslu þegar hann setti saman 

tilgátu sína um hvernig hægt væri að sigla í vestur til Asíu. Afleiðingin af 

menntunarleysi Kólumbusar var sú að hann skorti hæfileika til þess að 

hlusta á rök annarra og að byggja upp kenningu eftir að hafa lesið sér til 

um efni sem heillaði hann. Dæmi um þetta er þegar honum gekk illa að 

finna áreiðanleg rök fyrir mjóu sundi milli Spánar og Indlands þá bjó hann 

þau bara til (Landström, Björn 1967:28).  

Nákvæmlega þessi staðreynd um menntunarleysi hans kann að 

hafa haft áhrif á þróun þráhyggjunnar, einhliða gagnasöfnun og skort á 

jafnvægi í hugsun urðu til þess að hann fór inná braut manns sem ekki gat 

tekið rökum eða gagnrýni (Fernández-Armesto, Felipe 1980:24-25).  

Trúin var honum allt, hann trúði því af mikilli samfæringu að honum 

væri ætlað að sigla vestur, það var einfaldlega vilji guðs (Landström, Björn 

1967:42). Án þessarar sterku samfæringar þá hefði hann aldrei getað 

barist gegn þeim sterku straumum sem stóðu gegn honum. Hann var 

heltekinn maður, var farin að líta á sig sem píslarvott og ekkert mætti 

standa í vegi fyrir áætlunum hans, hann gekk á guðs vegum (Taviani, 

Paolo Emilio 1985:389). 
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Sýn Salvador Dali á trúarhita Kólumbusar 

 

Mynd 8     (VirtualDali. Án árs). 
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