
   

Europa drager ud (Portugal) 
 

Europa og verden 

Portugal kom først til Indien  1500-tallet var havnen i Lissabon en af Eu's travleste.  

  

Muslimerne overgik kristne 

  

Eu's udfaren i 1500-tallet udgjorde den efterfølgende dominans.  

• Nord /syd Amerika koloniseret af EU 

• Skibsrute + handelsstationer langs Afrikas og Asiens kyst etableret.  

• England blev den europæiske stat der dominerede 

 

 

 

Hvad satte denne forbløffende europæriske ekspansion i gang?  

• Række opfindelser der muliggjorde rejsen  Skibe, navigations(instrumenter)muligheder 

• Genfandt gamle kort af geografien 

• Man begynder at interesserer sig for videnskaben igen, man begynder at dyrke menneskets 

grænseløse muligheder 

• Krydderihandel, erobre territorie, få kolonier, sprede det kristne budskab. (i og med kirken havde 

en enorm magtbetydning. De kloge var derudover præster som overordnede kunne skrive)  

 

Europæerne startede deres rejser fra Portugal og Spanien i 1400-tallet (Indien og amerikanske kontinent) 

Videreførelse den middelalderlige korstogstradition  

Ekspeditionerne var rettet mod muslimerne 

”Reconquistaen”, = kristnes generobring af Spanien og Portugal af Granada - 1492 

Muslimerne erobrede Konstantinopel i 1453  

  

Renæssancens optimistiske syn på menneskets grænseløse muligheder.  

Jordens geografi  Græske geograf Ptolemæus- Arbejdede i Aleksandria omkring 150.  

Værket blev genopdaget og oversat til latin i 1406. (trods imponerende størrelse  Relativ misvisende) 

 

 

Portugals handelsimperium 

Erobrede Malakka i 1511 -> Vigtigste søvej til krydderierne + Kina 

  

Støttepunkter på Afrikas vest og øst lyst.  

Forsyne skibe på vej til Indien. 

  

Byerne Mascat og Hormuz ved indsejlingen til den Persiske havbugt kom i portugisisk besiddelse 

+ Aden v. Det røde hav. 

  

Prøvede at lukke arabernes søvej. 

 Blev udelukket fra kinesisk handel før 1554.  

  



   

Portugisiske skibe hentede slaver i Afrika og bragte kinesisk silke og porcelæn direkte til Europa 

sammen med krydderier fra Indonesien og Indien, og portugisiske flådefartøjer krydsede rundt i 

Det Indiske Ocean for at standse arabernes handelsskibe. 

  

Væsentlige forklaring 

• Verdenssplittelse 

• Fejlvurdering af portugisernes fremstød 

• Våbenteknisk  Overlegne i forhold til muslimerne. Overlegne med hensyn til søfart og 

søkrigsførelse 

 

 

 

 


