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TEMATISK FILATELI

Af Jørgen Kluge
Hedehusene Frimærkeklub

Frimærke udgivelsen
Nogle frimærker, der altid har 
fascineret mig, er Columbus 
udgaverne fra Spanien, der blev 
udgivet den mandag den 29. 
september 1930 som en minde-
udgave for Opdagelsen af Ame-
rika. Mærkerne har alle relation 
til Christoffer Columbus og op-
dagelsen af Amerika. Der blev 
udgivet tre serier af frimærkerne 
med i alt 35 værdier. 

Alle mærkerne er uden vand-
mærke og med linjetakning 12½. 
Værdierne til og med 20 Centi-
mos blev trykt i stentryk, og de 
øvrige mærker er trykt i stål- el-
ler kobbertryk, tegningerne er 
tegnet af A. Gisbert og D. Pue-
bla, graveringen blev foretaget 
af J. L. Sanchez Toda og C. Del-
hom, mærkerne blev alle trykt 

hos Waterlow & Sons i London. 
Frimærkerne, der er privat frem-
stillet, blev forevist for det span-
ske postvæsen, der satte dem til 
salg og gav tilladelse til, at mær-
kerne kunne benyttes i tre dage, 
til og med onsdag den 1.oktober 
1930 mod, at postvæsenet be-
holdt pengene, der blev opnået 
ved salget. 

Alle mærkerne forekommer 
uden takker på alle fire sider 
samt på enten lodrette eller 
vandrette sider. En del af mær-
kerne findes med en gennemhul-
ning enten i mærkebilledet eller 
i det ene hjørne. Derudover er 
mærkerne kommet med et MUE-
STRA (Prøve) overtryk i sort el-
ler rød farve. 

Alle mærkerne er også kom-
met med overtryk C.U.P.P. 
(Congreso de la Unión Postal 
Panamerica) eller SEVILLA 
1930, begge overtryk er privat 
fremstillet. Enkelte værdier er 

trykt i andre farver med et oplag 
på 1000 mærker af hver. 

1. Serie
Til den første serie er der udgivet 
15 mærker til brug for almin-
delige forsendelser samt et med 
overtryk til ekspresforsendelser. 
Værdierne er 1, 2, 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 40 og 50 Centimos samt 
1, 4 og 10 Pesetas. Ved 2 og 5 
Centimos mærkerne er der ud-
givet to af hver med forskelligt 
motiv.

Værdierne til og med 20 Cent-
imos har et mærkebillede i stør-
relsen på 45(h) x 30(b) mm., fig. 
1, værdierne 30 og 50 Centimos 
samt 4 og 10 Pesetas er i liggen-
de format med størrelsen 33(h) x 
47(b) mm, fig. 2, mærkerne med 
værdierne 25 og 40 Centimos 
samt 1 Pesetas er trekantede med 
64 mm i største bredde og 32mm 
i største højde, fig. 3. De trekan-
tede mærker er fremstillet med 5 

Columbus og 
opdagelsen af Amerika

Fig. 1. Fig. 2.
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ornamenter på hvert ark med 25 
mærker, heraf 3 vignetter med 
type A, fig. 4 og 2 stk. med type 
B, fig. 5. Ornamenterne er trykt 
i mærkernes farve og sammen-
hængende med mærket på den 
lange led. 

Mærkerne har forskellige 
indskrifter udover ESPANA 
CORREOS. 20 Centimos mær-
ket er desuden, udkommet i en 
ændret farve og med et påtrykt 
URGENTE nederst på mærket, 
fig. 6. Urgente står for presseren-
de, hastende eller ekspres, dette 
mærke er ikke mere beskrevet i 
artiklen. 

2. Serie
I den anden serie er der udgivet 
12 mærker til brug for luftpost-
forsendelser til Europa og Afri-
ka, med værdierne 5, 10, 15, 20, 
25, 30, 40 og 50 Centimos samt 
1, 4 og 10 Pesetas. 5 Centimos 
værdien er udgivet to gange med 
samme motiv, men med forskel-
lige farver. Værdierne op til 20 
Centimos er i størrelsen 30(h) 
x 45(b) mm, fig. 7, mærker med 
værdierne 25, 30, 40 og 50 Cen-
timos samt 1 Pesetas har størrel-
sen 36(h) x 25(b) mm, fig. 8, de 
sidste to er 4 og 10 Pesetas mær-
kerne i størrelsen 32(h) x 46(b) 
mm, fig. 9. Alle mærkerne har 

indskriften ESPAÑA CORREOS 
AEREO samt beskrivelse af mo-
tivet.

3. Serie
Til den tredje serie blev der ud-
givet 7 mærker med værdierne 
5, 10, 25 og 50 Centimos og 1, 
4 og 10 Pesetas. Mærkerne var 
beregnet til brug for luftpost-
forsendelser til Amerika og Phi-
lippinerne. 5 og 10 Centimos 
mærkerne er i størrelsen 30(h) 
x 45(b) mm, fig. 10, værdierne 
25 og 50 Centimos samt 1 Pese-
tas har størrelsen 38(h) x 25(b) 
mm, fig. 11, mærkerne med 4 og 
10 Pesetas er i størrelsen 50(h) x 
36(b) mm, fig. 12. Alle mærkerne 
har, udover ESPAÑA CORREO 
AEREO, også indskriften IBERO 
AMERICA samt beskrivelse af 
motivet.

Fig. 3.

Fig. 4. Type A. Fig. 5. Type B.

Fig. 6. Fig. 7.

Fig. 8.
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Christoffer Columbus
Christoffer Colombus, fig. 13, 
menes at være født i Genua i Ita-
lien, som den ældste søn af en 
uldvæver, men 15 italienske og 
20 spanske byer påstår alle, at 
han er født i deres by. Officielt 
er han født i Genua, mellem den 
26.8. og 31.10.1451. Han fik nav-
net Cristoforo Colombo. 

Fra de første mange år af hans 
liv vides ikke meget, men noget 
tyder på at han kom til søs som 
fjorten årig. Da han var 25 flyt-
tede han til Lissabon, hvor hans 
broder Bartolomeo havde en 
forretning, hvor han tegnede og 
solgte søkort og bøger. Colum-
bus skiftede navn til det portu-
gisisk klingende navn Cristovao 

Colom. I Portugal lærte han, at 
tegne kort og læste mange bø-
ger om historie og geografi, han 
blev her i 8 år. Det er sikkert her, 
at idéen opstod, om at sejle ve-
stover for at komme til Indien 
ad søvejen. 

Efter forgæves at have prøvet 
at overtale Portugals konge til 
at finansiere en ekspedition tog 
Columbus til Spanien, hvor han 
endnu engang skifter navn, den-
ne gang til Cristobal Colon. Med 
hjælp af Hertugerne af Medina, 
Sidonia og Celi, fremlagde Co-
lumbus sine planer for hoffet, 
men den blev ikke godkendt 
mest på grund af de krigeriske 
forhold, der herskede i landet. 
Columbus besluttede at forsøge 

i andre lande, muligvis i Eng-
land. På sin vej kom Columbus 
til Klosteret La Rábida i Palos 
de Frontera, fig. 14, Juan Pérez, 
der var Prior ville ikke lade ham 
fortsætte sin rejse, men lod ham 
bo på klosteret. Klosteret Santa 
Maria de la Rábida blev bygget 
i 1261 som et Franciskaner klo-
ster. Prioren sendt bud til Kong 
Fernando el Católico, fig. 15, og 
Dronning Isabel la Católica, fig. 
16, (fig. 15 & 16 er mærker fra 
en anden frimærkeudgave), der 
ikke ville igangsætte nogen eks-
pedition før efter Granadas fald. 
Langt om længe fik Columbus, 
den 17. april 1492, underskrevet 

Fig. 9. 

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.
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en kontrakt med kronen med 
stor hjælp og nogen finansiel 
støtte fra staten, samt en stor 
økonomisk støtte fra finans-
manden Luis de Sant-Angel. 

Columbus fik kommandoen 
over 3 små skibe med navnene La 
Santa Maria, La Niña og La Pin-
ta. Besætningen skulle have væ-
ret straffefanger, der ville blive 
benådet, hvis de mønstrede sig 
på skibene. Columbus fik dog 
flere unge og mere erfarne søfolk 
om bord, ikke mindst pga. Mar-
tin Pinzón, der var kaptajn på La 
Pinta. Søfolkene blev lønnet af 
kongehuset, så der kendes man-
ge af navnene på folkene og de-
res opgaver på skibene. (Navne-
ne på besætningerne kan ses på 
de spanske Wikipedia sider over 
skibene). Der var ingen gejstli-
ge, nybyggere eller soldater med 
på rejsen for at finde søvejen til 
Asien. 

Navnet „Amerika“ bliver før-
ste gang anvendt af den tyske 
kartograf Martin Waldseemüller 
i 1507, hvor han læser en beskri-
velse af Amerigo Vespucci, som 
fastslår at det er et nyt landområ-
de og ikke Asien, der var fundet. 
Andre benævnelser var Vestindi-
en (bruges stadig), Ukendt Land 
(Terra Incognita) og Den Nye 
Verden (Mundo Nuevo). 

Fælles for skibene
De tre små skibe er afbilledet på 
værdierne 25 og 40 Centimos og 
på 1 Pesetas mærkerne. Alle tre 
mærker er trekantede og har ind-

skriften: „Por España y con Pin-
zón Nuevo Mundo halló Colón. 
12 Octubre 1492“ (for Spanien 
og med Pinzón fandt Columbus 
Det Nye Land den 12. oktober 
1492). Motivet på mærkerne er 
de tre skibe i flåden med La San-
ta Maria i midten og La Niña, 
med latinersejl, i højre side og La 
Pinta i venstre side, set i sejlret-
ningen. Fig. 17.

Der findes ingen korrekte ko-
pier af de tre skibe, der sejlede 
under Columbus kommando i 
1492. De mange kopier, der er 
bygget af skibene er alle baseret 
på antagelser og efter lignende 
spanske og portugisiske skibe 
fra det 16 århundrede. 

La Santa Maria 
Ekspeditionens største og æld-
ste skib var La Santa Maria de la 
Inmaculada Concepción (Den 
hellige Maria af den ubesmittede 
undfangelse) i daglig tale kaldet 
La Santa Maria. Skibet var en 
såkaldt „Karrak“, et sejlskib 
med tre eller fire master 
udviklet og anvendt i 
1400 og 1500 tallet 
af spaniere og 
portugisere. 
La Santa 
Maria 
var ca. 

23,6m langt og ca. 7,92m bredt 
og med en dybgang på 2,1m, ski-
bet havde tre master og fem sejl 
med en besætning på 39 mand, 
skibet havde en armering på 4 
stk. 90mm kanoner, derudover 
bærbare armbryster og andre 
håndvåben. Skibet var ejet af 
Juan de la Cosa, der var med som 
styrmand på turen over Atlanter-
havet. 

Skibet blev bygget på Santan-
der værftet i Galicien og løb af 
stablen i ca. 1480, hvor det fik 
navnet La Gallega (Galicieren). 
La Santa Maria forliste den 

25.12.1492 ud for Haitis kyst, 
hvor en del af tømmeret blev 

brugt til at bygge et fort 
med navnet Fuerte de 

La Navidad, fordi 
havariet skete 

juledag. Da 
Columbus 

i 1493 
kom 

til-

Fig. 13.
Fig. 14.

Fig. 15 og fig. 16.

Fig. 17.
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bage til fortet var det nedbrændt 
og alle 40 spaniere dræbt af indi-
anere. 

På frimærkerne, med værdier-
ne 1, 2, 5, 15 Centimos, fig. 18, er 
motivet La Santa Maria set mod 
stævnen, på værdierne 2, 5, 10 
og 20 Centimos, fig. 19, ses La 
Santa Maria mod hækken. Alle 
mærkerne har udover „ESPAÑA 
CORREOS“ indskriften: „C. 
SANCTE MARIE S MAGISTRI 
NAVIS“, (Columbus La Santa 
Maria S (?) skibets kaptajn).

La Niña
Det andet af de tre skibe havde 
navnet LA NIÑA, som er det 
spanske ord for „Pigen“. Det er 
muligvis en omskrivning af nav-
net på skibets ejer, som hed Juan 
Niño. Skibets rigtige navn var 
„LA SANTA CLARA“, det var en 
karavel med tre master og tre sejl 
bygget ca. 1491 i den andalusiske 
havn Moguer. La Niña var oprin-
deligt et latinersejlskib, men blev 
på Azorerne rigget til med råsejl. 
Længden var ca. 21m, bredden 
var ca. 7m og havde en dybgang 
på lidt over 2m samt en lastka-
pacitet på 60 tons. Kaptajnens 
navn var Vicente Yáñez Pinzón, 
fig. 20, og besætningen var på 22 
mand. 

Skibet blev i 1499 solgt til en 
Diego Ortiz, hvad der derefter 
skete med skibet vides ikke. Vin-
cente Yáñez Pinzón blev født 
omkring 1462 i Palos de la Fron-
tera som den yngste af Pinzón 
brødrene. Han lærte sømand-

skab af sin langt ældre broder 
Martin Alonso Pinzón. Vincente 
Pinzón sejlede flere gange til den 
nye verden og var den første der 
gik iland i det nuværende Brasi-
lien i januar 1500. Han blev gift 
to gange, først med Maria Teresa 
Rodriguez med hvem han fik to 
døtre. Den anden han blev gift 
med var Ana Núñez de Trujillo, 
som han boede sammen med i 
Triana, Spanien indtil sin død i 
1514.

La Pinta
Det sidste skib i Columbus flåde 
var LA PINTA (Det Malede), som 
var det hurtigst sejlende af de tre 
skibe. Mange spanske skibe var 
dengang opkaldt efter helgener 
og fik tit et kælenavn, La Pinta 
er ikke skibet rigtige navn, det 
oprindelige navn kendes ikke. 
La Pinta var en tremastet karavel 
på ca. 60 tons, længden var ca. 
21m, bredden ca. 7m og havde 
en dybgang på ca. 1,7m, med en 
besætning på 26 mand. 

Kaptajnens navn var Martin 
Alonso Pinzón, fig. 21, bror til 
kaptajnen på La Niña. Martin 
Alonso Pinzón er født omkring 
1441 i Palos de la Frontera, som 
den ældste af tre sønner i den 
velhavende sømandsfamilie Pin-
zón. Martin Alonso Pinzón sej-
lede allerede fra barnsben, først 
som kahytsdreng senere som 
kaptajn. Han blev gift med Ma-
ria Alvarez med hvem han fik 5 
børn, heraf tre piger og to dren-

ge, begge drenge deltog i flere 
ekspeditioner til det amerikan-
ske kontinent. Martin Alonso 
Pinzón boede hele sit liv i Palos 
de la Frontera hvor han døde 
den 31. marts 1493 og blev be-
gravet i Klostret La Rábida. Den 
tredie bror, Francisco Martin 
Pinzón var med på La Pinta på 
den første rejse, som skibsme-
ster. Han blev født ca. 1445 i Pa-
los, han døde ca. 1502. Francisco 
Martin Pinzón stod lidt uberet-
tiget i skyggen af sine to brødre.

Rejsen over Atlanterhavet
Fredag den 2. august 1492 gik 
Columbus sammen med sit 
mandskab ombord på de tre 
skibe for at finde søvejen til Asi-
en. Tidligt om morgenen den 3. 
august sejlede den lille flåde ud 
fra Palos de la Frontera en hav-
neby i Andalusien. Columbus 
havde beregnet rejsen til at vare 
ca. 4 uger, men La Pinta fik be-
skadiget roret så flåden måtte 
lægge til på de Canariske Øer for 
at få repareret skaden. 

Først den 6. september kunne 
skibene sejle videre mod vest ef-
ter kortet som Columbus havde 
fået fra den italienske astronom 
og kosmograf Paolo Toscanelli 
nogle år tidligere. Flere gange i 
slutningen af september måned 
blev der meldt land i sigte, men 
hver gang viste det sig, at væ-
re skyformationer. Columbus 
skulle have oplyst overfor mand-
skabet, at de havde tilbagelagt 
kortere afstande, end de faktisk Fig. 18.

Fig. 19. 
Fig. 20. 
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havde sejlet, mest for at berolige 
dem. Den 7. oktober ændredes 
kursen mod sydvest, efter anbe-
faling af Pinzón. Havde Colum-
bus fulgt den oprindelige kurs 
ville han have ramt Nordameri-
kas fastland, i så fald havde op-
dagelsens forløb sikkert formet 
sig noget anderledes. 

To frimærker med værdierne 
30 og 50 Centimos, fig. 22, har 
motivet fra havnen i Palos hvor 
Columbus og nogle af mandska-
bet bliver roet ud til skibene, me-
dens en gejstlig giver sin velsig-
nelse. Mærkerne har indskriften: 
DESPEDIDA DE CRISTOBAL 
COLON PALOS 2 AGOSTO 
1492, (Christoffer Columbus 
afrejse fra Palos 2. august 1492). 
På 4 og 10 Pesetas mærkerne, fig. 
23, er motivet Columbus i sin 
kahyt, med indskriften INQUI-
ETUDES DE COLON EN RUTA 
(Den bekymrede Columbus på 
rejsen).

Ankomsten til den  
nye verden
Tegn på land blev i de følgende 
dage mere og mere synligt og kl. 
2 om morgenen den 12. oktober 
så ekspeditionen land for første 
gang. Det var sømanden Rod-
rigo de Triana, som var udkigs-
mand på La Pinta, der var den 
første, der så land. Det menes, at 
være GUANAHANI, som var de 
indfødtes navn for øen. Colum-
bus kaldte øen for SAN SALVA-
DOR (Frelseren), men det vides 
ikke præcist om det var her den 

første landgang foregik, da den 
originale logbog, som var det 
eneste bevis, ikke mere findes. 
Det eneste bevis er fra Bartolomé 
de las Casas optegnelser. Øen er 
i dag en del af Bahama Islands. 

Columbus var overbevist om 
at det var Asien han var kom-
met til og at Japan, Kina og In-
dien ikke lå ret langt væk, denne 
opfattelse havde han indtil sin 
død. Columbus var den første, 
der gik i land på øen, bærende 
på Castiliens fane og tog landet i 
besiddelse i den spanske konges 
navn. 

De sidste to mærker i den før-
ste serie er med værdierne 4 og 
10 Pesetas, fig. 24. Motivet er 
landgangen på Guanahani øen 

med Columbus knælende midt i 
billedet med et flag, samt med en 
del af mandskabet omkring sig. 
Mærkerne har nederst indskrif-
ten: PRIMER DESEMBARCO 
DE COLON / GUANAHANI 12 
OCTUBRE 1492 (Første land-
gang af Columbus Guanahani 
12. oktober 1492).

Hjemrejse til Spanien
Columbus fik kontakt med den 
indfødte befolkning, der med 
tegn og fagter fortalte, at der var 
guld at finde nede sydpå. Efter 3 
dages ophold på San Salvador 
sejlede skibene i den retning og 
nåede den 28. oktober, Cuba 
hvor de blev indtil den 12. no-
vember. Herfra sejlede de mod 

Fig. 21. 

Fig. 22.

Fig. 23.
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sydøst og ankom den 6. decem-
ber til øen, som Columbus gav 
navnet Hispaniola, nu Haiti og 
Den Dominikanske Republik, 
her havarerede La Santa Maria 
juledag 1492. Skibet kunne ikke 
repareres så 40 mand blev efter-
ladt i et fort bygget af resterne af 
skibstømmeret. 

Den 16. januar 1493 sejlede 
Columbus hjemad på La Niña 
idet La Pinta tidligere havde sej-
let rundt for sig selv i Vestindien. 
De to skibe mødtes atter og satte 
kursen mod Spanien, men under 
en kraftig storm kom skibene 
igen fra hinanden. Den 15. marts 
1493 ankom Columbus ende-
lig tilbage til Palos og samme 
dag kom også La Pinta sikkert i 
havn. Columbus og mandskab 
blev modtaget som helte i Palos, 
hvor de fleste af besætningerne 
stammede fra.

Afslutning
Columbus foretog endnu 3 rej-

ser til Amerika inden han, syg 
og næsten glemt, døde i Vallado-
lid i Castilien den 21. maj 1506. 
Han blev begravet i et kloster 
i Valladolid ved en enkel cere-
moni med meget få deltagere. 
Hans kiste blev flyttet i 1541 til 
katedralen i Santo Domingo i 
den nuværende Dominikanske 
Republik. 1795 kom kisten til 
Havanna på Cuba. 

Da Spanien tabte Cuba til 
USA, efter den spansk amerikan-
ske krig i 1898, flyttedes Colum-
bus kiste til Sevillas Katedral. 
Men i Santa Domingo og i Ha-
vanna er man overbevist om, at 
det er hans søn, der blev flyttet. 
I 2006 blev de knogler der lå i 
Domkirken i Sevilla, dna-testet, 
testen viste, at det faktisk var Co-
lumbus knogler der lå i Sevilla, 
muligvis blandet med knogler 
fra hans søn.

Columbus efterlod sig 20 bre-
ve samt et antal bøger hvor han 
havde foretaget et stort antal no-

tater. Logbogen fra den 1. rejse 
blev afleveret til myndigheder-
ne, men den findes ikke længe-
re. Hans dagbøger findes heller 
ikke længere i original version, 
men sønnen Fernando skrev en 
biografi ca. 30 år efter Columbus 
død. Denne biografi kendes end-
nu, dog kun i en italiensk over-
sættelse fra 1571. 

Christoffer Columbus har få-
et æren af, at have opdaget det 
amerikanske kontinent, selv om 
islænderen Leif Erikson (Leif 
den Lykkelige) havde været i det 
såkaldte Vinland omkring år 
1000 og muligvis har der været 
kontakt mellem civilisationer 
fra Afrika og Mellemøsten og 
indianerne i Sydamerika endnu 
tidligere, jævnfør nordmanden 
Thor Heyerdahls rejse med Ra II.

De fleste datoer og andre op-
lysninger skal tages med et vist 
forbehold, idet flere af kilderne 
ikke har enslydende oplysnin-
ger. Ligesom ved oversættelserne 
fra spansk til dansk er Google 
benyttet.
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Scott, AFA, Michel og Stanley 
Gibbon Frimærkekataloger.
Sellos de España y Dependencias 
Postales, 1991 (Spansk Katalog).
Catálogo unificado especiali-
zado de sellos de España del 1, 
2001 (spansk special katalog)
Diverse danske, tyske, engelske 
og spanske Wikipedia artikler.
Google, elektronisk oversættel-
se.
Salomonsens Konversationslek-
sikon bind 2. 1926.
Universal Konversations Lexi-
kon, udgivet af Joseph Kürsch-
ner 1895.
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