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I sidste halvdel af 1400-tallet blev historikeren Peter 
Martyr fra Milano hentet fra renæssancemiljøet i Rom 
til det spanske hof. Her var han tæt på begivenhederne 
omkring opdagelsen af Amerika og på Columbus selv. 
Martyr var en yderst flittig brevskriver, der i talrige 
beretninger og skrifter levende beskrev, hvad han så  
og hørte i de fine cirkler. 

I Peter Martyr. Den ny verden er Martyrs skrifter samlet og 
kommenteret. Bogen fortæller historien om et Amerika, 
der reelt og intellektuelt blev opdaget over flere år. Og 
den viser, hvor vanskeligt det var for europæerne at 
forstå og acceptere noget så nyt og umuligt, at det for 
altid ændrede verdensbilledet. 
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INDLEDNING

Peter Martyr d’Anghieras liv, 
værk og verdensbillede

OLE HØIRIS

Peter Martyr d’Anghiera (1457‑1526) er en næsten helt overset person i forbindelse med 
den store interesse, der jævnt hen er og i jubilæumsår kulminerer for Christopher Co‑
lumbus’ (1451‑1506) og dermed Vestens opdagelse af Amerika. Og dette kan man undre 
sig noget over, da Martyr var den første, der publicerede reflekteret om det Indien, 
Columbus havde opdaget i vest, eller det Martyr først kaldte “Landet på den anden 
side oceanet” og senere Den Ny Verden eller De orbe novo, som det hed på latin, det 
sprog Martyr skrev sine tekster i. Og dertil er Martyr den første, der skabte det heroiske 
billede af Christopher Columbus, som har eksisteret lige siden.
 Peter Martyr var aldrig selv i Amerika, men en lang årrække var han den, der sad 
tættest på informationerne om begivenhederne på “den anden side oceanet” under de 
spanske ekspeditioner og erobringer. De vigtigste begivenheder gengav han, og derfor 
er hans skrifter indgået i mange andres beretninger om ‘opdagelsen af Amerika’.1 Mange 
af de første opdagelsesrejsende, soldater og eventyrere skrev selv på et senere tidspunkt 
beretninger om deres heltemodige gerninger, således som de selv så dem eller ønskede, at 
samtiden og eftertiden skulle opfatte dem. Disse beretninger har været mere interessante 
end den intellektuelle og trofaste kongelige embedsmand Peter Martyrs andenhånds 
opdateringer, refleksioner over og aktuelle skildringer af, hvad han betragtede som de 
væsentligste begivenheder på og de væsentligste informationer om de nye områder, 
spanierne koloniserede. Og Martyr nedskrev disse begivenheder i en slags breve med 
henblik på at holde nogle adelsfolk, han kendte fra Rom, orienteret om, hvad der skete 
af vigtigt i Spanien. Senere skrev han også til konger og paver med henblik på, at de 
kunne glæde sig over den store forøgelse af deres flok af henholdsvis undersåtter og 
troende. Og endelig blev hans skildringer publiceret både med og uden hans accept.
 Det interessante ved denne Martyrs skrifter er ikke kun, at man her ser de tidligste 
formuleringer og beskrivelser af det nye område og de nye folk, skikke, produkter og 
naturfænomener, spanierne mødte i Amerika, men også at Martyr i sine breve til de 
gamle venner i Rom forsøgte at forstå disse nyopdagede fænomener ved forskellige 
steder at skrive opdagelserne ind i det betydningssystem, der havde udviklet sig i den 
italienske renæssance i en kombination af det kristne og et mere verdsligt verdensbil‑
lede. Et var vanskelighederne ved at sejle over Atlanten, men lige så vanskeligt var det 

1 Mariéjol 1887 s. 1.
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at forstå, hvad det var, man havde mødt der. Peter Martyrs værk er derfor en fantastisk 
kilde til en indsigt i, hvordan man kæmpede med og skabte en acceptabel erkendelse 
af noget, der ikke ikke kunne være der af såvel religiøse som videnskabelige årsager.

Peter Martyrs liv

Pietro Martire d’Anghiera (fødenavnet på italiensk), Pedro Mártir de Anglera, Pierre 
Martyr de Millan eller på latin, Petrus Martyr Anglerinus blev født som den ældste 
af tre sønner i en lavadelig familie i Arona i Lombardiet ved den sydlige ende af Lago 
Maggiore den 2. februar 1457. Familien skulle ifølge Martyrs antydninger have aner, 
der havde været konger i Lombardiet, og den skulle også være slægtsmæssigt forbundet 
til den magtfulde Sforzaslægt, der var den dominerende adelsslægt i området og en af 
de dominerende slægter i det nordlige Italien, herunder i Rom.2
 Peter Martyr blev opkaldt efter en dominikansk munk, Peter af Verona (1206‑1252), 
der blev dræbt i i den schweiziske kanton Vaud i 1252 og senere saliggjort som Petrus 
Martyr eller Pietro Martire. Denne helgens knogler lå − og ligger stadig − i Skt. Eustor‑
giokatedralen i Milano, hvor der over graven er lavet et stort mausoleum, indrettet af 
den berømte arkitekt og skulptør Michelozzo di Bartolomeo (ca. 1396‑1472). Petrus 
Martyr var en central helgen i Norditalien i perioden efter sin helgenkåring, så det er 
ikke sært, at den ældste søn i denne lavadelige familie blev opkaldt efter ham.
 Tidligt kom Peter Martyr til hertugen af Milano, Francisco Sforzas (1401‑1466) hof, 
et samlingssted for mange af tidens lærde. Her opholdt Constantine Lascaris (1434‑1501) 
sig, et medlem af den græske adel og en af de mange flygtninge fra Konstantinopel, 
som var blevet erobret af muslimerne i 1453. Lascaris blev tilknyttet Sforzas hof for at 
lære en datter græsk, og han er kendt som en stor græsk grammatiker, der i 1476 ud‑
gav Grammatica Graeca, sive compendium octo orationis partium. Francesco Philelpho 
(1398‑1481) var en anden af disse lærde, og hans område var italiensk og latinsk poesi. 
Her mødte Martyr også Milanos senere guvernør Giovanni Borromeo (1439‑1495), og 
selv om Martyr måske var udset til og blev uddannet som væbner og page, og således 
ikke deltog direkte i disse og andre lærde mænds undervisning af de unge højadelige, 
så har han sikkert suget til sig og fået en del indsigt i en række humanistiske fag her. 
I 1476 opstod der uroligheder i Milano i forlængelse af drabet på Galéas Marie Sforza 
(1444‑1476), der i 1466 havde efterfulgt sin far som hertug af Milano og havde hersket 
med stor brutalitet. I denne situation sørgede den senere kardinal Ascanio Maria Sforza 
(1455‑1505) for, at Martyr i 1477 kom til Rom til en anden af Francisco Sforzas sønner, 
den her regerende hertug Ludovico Maria Sforza il Moro (1452‑1508). Ved denne fyr‑
stes hof blev Martyr en del af den koloni af milanesiske adelsfolk, der havde Giovanni 
Arcimboldo (1421‑1488), den senere ærkebiskop af Milano, som deres leder. Samme 
Arcimboldo havde måske også bidraget til at få Martyr til Rom.3
 Disse lombarder eller milanesere havde søgt tilflugt i Rom dels på grund af de 

2 Bernays 1891 s. 3; Thacher 1967 bd. 1, s. 4.
3 Mariéjol 1887 s. 6.
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uroligheder, der i denne periode hærgede i Norditalien, dels for at få del i de kirkelige 
embeder og rigdomme omkring pavestolen, idet pavestolen med den korstogsgale Fran‑
cesco della Rovere som pave Sixtus IV (1414‑1484, pave fra 1471) var blevet besat med 
en af deres egne.4 Via sine forbindelser fik Martyr omkring 1484 stilling som sekretær 
for Francesco Negro, Roms guvernør og også af milanesisk afstamning. Det var i denne 
periode, at interessen for antikken var på sit højeste i kraft af de to paver Sixtus IV og 
Innocent VIII (1432‑1492, pave fra 1484), paver der med kristendommen som grundlag 
ville genskabe Romerrigets storhed.
 Ascanio Sforza var blevet udnævnt til kardinal i 1484 og i 1492 statssekretær, det vil 
sige administrativ leder for kurien. Det blev han som tak for at have hjulpet den tidligere 
statssekretær, den spanske Roderigo Borgia (1431‑1503), til pavestolen som Alexander VI. 
Denne udnævnelse var sket på trods af, at Borgia var i unåde i det spanske kongehus, og 
at han var kendt for sine mange konkubiner, børn og orgier, noget der ikke ophørte, da 
han blev pave. Men da paven kom i konflikt med andre medlemmer af Sforza familien, 
måtte Ascanio flygte. Han søgte tilflugt i Lombardiet, hvor han i 1498 blev taget til 
fange af venetianerne nær Rivolta og overgivet til franskmændenes Louis XII (1462‑1515). 
Han blev holdt fanget i citadellet i Burgos fra 1498 til 1502, hvorefter han blev frigivet. 
Han døde kort tid efter i 1505. Hans tidligere fjende Giuliano della Rovere (1443‑1513), 
der i 1503 var blevet valgt til pave som Julius II, rejste et stort monument over ham, 
og det står nu i Santa Maria del Popolo i Rom. Det er denne Ascanio Sforza, Martyr i 
sine tidligste breve henvendte sig til. Disse breve blev senere omarbejdet til de to første 
bøger i den første dekade om øerne hinsides oceanet.

Peter Martyr i Rom

Peter Martyr færdedes i Rom i de øverste kredse og blev protegeret af kardinalerne 
Arcimboldi og Sforza, og han blev her elev af den berømte humanistiske oldtidsforsker 
Julius Pomponius Laetus (1425‑1495 eller 1435‑1497). Laetus var i 1457 blevet ansat som 
professor i veltalenhed ved Gymnasium Romanum, hvor han afløste den kendte latinist 
Loranzo Valla (1407‑1457), der efter en omtumlet tilværelse var endt ved kurien i Rom. 
Laetus havde i forlængelse af sin ansættelse grundlagt Accademia Romana. Dette synes at 
være inspireret af den kopi af Platons (ca. 427‑347 f.v.t.) akademi, som en lærd græker fra 
Konstantinopel, Georgios Gemistos Plethon (ca. 1355‑1452), i 1438‑1439 havde opfordret 
Cosimo de’ Medici (1389‑1464), Firenzes hersker, til at oprette i Firenze. Akademiet i 
Rom blev oprettet under ledelse af Marsilio Ficino (1433‑1499). Alle medlemmerne af 
Accademia Romana antog græske eller latinske navne, og her var mennesket i centrum 
for dannelse og videnskabelig interesse. Den teologiske dannelse blev således erstattet af 
en antik dannelse med klassiske studier som centrale, noget der blandt andet medførte, 
at Aristoteles (384‑322 f.v.t.), der siden skolastikken var blevet oversat, så hans skrifter 
ikke var i modstrid med kristendommen, nu blev oversat korrekt. Alt dette førte en 
overgang til, at alle medlemmer af Accademia Romana på befaling af pave Paul II 
(1417‑1471, pave fra 1464) i 1468 blev arresteret under mistanke for ugudelighed. Men 

4 Bernays 1891 s. 5.
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selv under tortur kunne dette ikke bevises. Denne sensitivitet i forhold til afvigende 
meninger skal måske ligeledes ses i forhold til, at tiden her omkring Konstantinopels 
fald og tyrkernes fremtrængen også var præget af protestantiske bevægelsers opgør med 
katolicismen og pavens magt.
 Akademiets navn blev nu unævneligt, men da der faldt ro over sagen, og Laetus blev 
løsladt, fortsatte han sine aktiviteter i sit hjem, ligesom han også underviste på Roms 
Universitet. Laetus tog konsekvensen af sin filosofiske status og blev en Diogenes, der 
gik rundt i Rom, klædt i en flosset tunika.5 Her må Martyr have mødt ham og deltaget 
i de diskussioner og fremlæggelser af litterære værker, som fandt sted. De to bevarede 
nemlig ifølge Martyr kontakten helt frem til Laetus’ død, hvad der fremgår af de meget 
personlige breve, Martyr skrev til ham fra Spanien.6 Det kan være den latinske veltalen‑
hed, som Laetus stod for, der sammen med den store interesse for antikke forhold hos 
paverne Sixtus IV og Innocent VIII, de to paver der stærkest fremmede humanismen, 
gjorde, at Martyr flere gange i sine skrifter undskyldte eller begrundede sit ufuldstændige 
klassiske latin og sin ikke helt fuldkomne klassiske indsigt. Dette gjorde han samtidig 
med, at han jævnligt ved sammenligninger viste sin indsigt ved at gøre de fremmedartede 
forhold i Den Ny Verden forståelige og sandsynlige ved referencer til lignende forhold 
i såvel antikkens historie som i dens myter, en skelnen Martyr ikke var besværet af.
 Nogle af de værker, der i den sidste halvdel af det 15. århundrede fik en markant 
indflydelse på verdensbilledet, og som Martyr, der blandt andet brugte tiden i Rom på at 
studere den klassiske geografi, må have stiftet bekendtskab med, er Klaudios Ptolemaios’ 
(ca. 100‑170) Geographia og Strabons (ca. 64/63 f.v.t.‑24 evt.) Geôgraphiká. Geographia var 
blevet oversat til latin i 1406 og udkom i adskillige udgaver forskellige steder i Europa 
i 1470’erne og 1480’erne, og den indeholdt blandt andet bestemmelser af bredde‑ og 
længdegrader på adskillige markante og berømte steder i verden. Geôgraphiká udkom 
på latin i 1417. I Firenze arbejdede lægen og naturforskeren Paolo Toscanelli (1397‑1482), 
der kendte til Strabons værk, videre med Ptolemaios’ geografiske værk, ligesom han også 
i høj grad inddrog Marco Polos (1254‑1324) rejseberetning i sine beregninger.7 På sine 
kort med bredde‑ og længdegrader fastslog Toscanelli, at afstanden fra det vestligste 
Europa til det fjerneste Asien mod øst over land er 225°, mens der så er 135° tilbage til 
afstanden mellem Spaniens vestkyst og Indiens/Asiens østkyst. Disse beregninger har 
Christopher Columbus været bekendt med, idet der findes en korrespondance mellem 
Columbus og Toscanelli, og de samme beregninger synes også at have ligget bag Martyrs 
verdensbillede. Dertil har Columbus fået denne korte afstand bekræftet ved sin læsning 
af Pierre d’Aillys eller Petrus de Alliacos (1350‑1420) dengang meget kendte geografiske 
og astronomiske værk Tractatus de imagine mundi eller Ymago mundi–Verdensbilledet fra 
1410. Columbus fandt heri en bekræftelse på, at man kunne sejle til Indien mod vest, 

5 Thacher 1967 bd. 1, s. 5.
6 Wagner 1947 s. 241. Ifølge Bernays, der har lavet en meget detaljeret kritik af disse breve, er denne 

korrespondance dog fiktiv og kan skyldes Martyrs forsøg på at promovere sig selv ved et påstået 
nært venskab med denne berømte kapacitet. (Bernays 1891 s. 170‑171)

7 Mariéjol 1887 s. 213.
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idet d’Ailly refererede dels til Lucius Annaeus Senecas (4 f.v.t.‑65 evt.) bemærkning om, 
at man med god vind kunne krydse oceanet på få dage, dels til Plinius (ca. 23‑79), der 
havde skrevet, at skibe fra Den Arabiske Golf kunne sejle til Spanien på kort tid. Dertil 
bemærkede d’Ailly med Aristoteles’ Peri ouranoú − Om himlene som kilde, at der var 
elefanter i både Afrika og Indien, hvorfor afstanden mellem de to områder måtte være 
meget kort, hvad også d’Aillys beregninger viste. Disse beregninger reducerede de 135° 
mellem Spanien og Asiens østkyst yderligere i kraft af de 9°, De Kanariske Øer lå vest 
for Spanien, og i øst de 28°, der svarede til de af Marco Polo berejste områder øst for 
Indien, samt med yderligere ca. 30° svarende til afstanden til Japans Østkyst. Og endelig 
konstaterede d’Ailly med henvisning til Ezras Bog, at kun 1/7 af verden svarende til godt 
50° var dækket af vand, og da dette udsagn senere var blevet bekræftet af helgenerne, 
måtte det være sandt. Om Martyr også havde kendskab til de antikke værker er usik‑
kert, men givet er det, at det i tiden var den korte jordomkreds, der var den gyldige for 
både Martyr og Columbus, og ikke den lange – og næsten korrekte, som stammede 
fra Eratosthenes (276‑194 f.v.t.), hvis målinger også var kendte i tiden. Således kendte 
Columbus Eratosthenes’ beregninger fra Aeneas Silvio Piccolominis, senere pave Pius 
II (1405‑1464, pave fra 1458) værk, Historia rerum ubique gestarum – Historien om alle 
ting og begivenheder i verden, der blev udgivet posthumt i 1477. For både Columbus og 
Martyr var der således ikke plads til et større kontinent inden for de ca. 68°, der var 
tilbage, men kun til at landet Atlantis eventuelt kunne befinde sig her.8
 Martyr fastholdt hele sit liv kontakten med sine bekendte i Rom, og han skrev talrige 
breve til dem, hvoraf nogle få fra tiden umiddelbart efter Columbus’ første rejser kom 
til at indgå i bogen om Den Ny Verden. En stor del af disse breve, 812 stykker, blev 
samlet udgivet efter hans død − måske med tanke på Marcus Tullius Ciceros (106‑43 
f.v.t.) breve − som Opus epistolarum – Brevværket i 1530. Alle brevene blev skrevet på 
latin,9 selv om Martyr beherskede både italiensk og formodentlig også spansk godt nok 
til at kunne skrive på disse sprog. Men for Martyr har latin, og det vil sige den klassiske 
latin, været skriftsproget – i det mindste ideelt. I Opus epistolarum er der 43 breve, der 
henviser til de oversøiske opdagelser, men det er korte og summariske udgaver af det, 
der blev publiceret i De orbe novo. I perioden 1499‑1513 er der slet ingen henvisninger 
til opdagelserne.10

Peter Martyr i Spanien

I 1486 mødte Martyr den litterært interesserede spanske greve og kardinal, Iñigo Lopez de 
Mendoza af Tendilla (1442‑1515). Han tilbragte et år i Rom for på det spanske kongepar, 
Ferdinand af Aragoniens (1452‑1516) og Isabella af Kastiliens (1451‑1504) vegne at løse 
nogle konflikter mellem det spanske kongehus og pavestolen. Mendozas opgaver var 
at overbringe det spanske kongehus’ anerkendelse af paven samt forsøge at forhandle 
fred i kampen mellem paven og kongen af Napoli. Mendoza havde på vejen til Rom 

8 I realiteten er der 200°.
9 Wagner 1947 s. 274.
10 Mariéjol 1887 s. 191 n.1.
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passeret Milano, hvor han havde truffet guvernøren, Giovanni Borromeo, som måske 
havde anbefalet Martyr for ham, hvis han har efterspurgt en person, der kunne bringe 
de humanistiske renæssancetanker til Spanien.11 Og i Rom skrev Martyr, der efter‑
hånden var blevet kendt som meget lært inden for renæssancens klassiske dannelse, et 
hyldestdigt i forbindelse med Mendozas held i disse forhandlinger. Dette digt behagede 
i høj grad den spanske adelsmand, hvis bedstefar Iñigo López de Mendoza, markis af 
Santillana (1398‑1458) var en af Spaniens første digtere, og hvis familie generelt fremmede 
og beskyttede kunst og kultur i Spanien. Resultatet blev, at Iñigo Lopez bad Martyr om 
at følge med til Spanien, ikke kun på grund af det litterære talent, men primært fordi 
Martyr med sin store lærdom og indsigt i de nye tanker fra det humanistiske renæs‑
sancemiljø i Rom ville kunne formidle dette til Spaniens unge adelsmænd. Dette var 
noget, Iñigo Lopez de Mendoza og dronning Isabella i fællesskab forsøgte at fremme. 
Isabellas baggrund var, at hun i sin ungdom havde haft den lærde kvindelige filosof, 
poet og mediciner, som blandt andet grundlage et hospital i Madrid i 1506, Beatrice 
Galindo, også kaldt La Latina (1464/75‑1534), som vejleder. Isabella var derved meget 
velorienteret om, hvad der foregik i hendes samtid, og dertil kunne hun læse latin og 
havde værker af mange græske og romerske forfattere i sit bibliotek.12
 Martyr accepterede invitationen på trods af vennernes modstand og advarsler og 
forlod Rom i august 1487. I sine senere breve gav Martyr forskellige begrundelser for 
at forlade Rom og rejse til Spanien som f.eks., at han fandt det lettere at avancere i 
Spanien end i Rom, hvor adelsgrad og politiske intriger bestemte ens skæbne. Disse 
positive fremtidsmuligheder skyldtes ikke mindst, at han var protegeret af Iñigo Lopez 
de Mendoza, der stod dronning Isabella nær, og hvis familie havde de højeste stillinger 
ved hoffet og dermed i staten og kirken. Dette synes at have været baggrund for den 
gunst, den spanske dronning Isabella viste Martyr, noget der nok har kunnet friste en 
ambitiøs ung mand fra den nedre del af den italienske adel. I andre sammenhænge, 
f.eks. i et brev til Ascanio, der havde lovet Martyr status i overensstemmelse med hans 
fødsel, begrundede han sin afrejse med, at Italien var et splittet land i kraft af konflikterne 
mellem de forskellige fyrster, mens Spanien nu var samlet under en enkelt konge.13 Til 
Borromeo skrev han, at han flyttede for at deltage i kampene mod muslimerne i den 
sydlige del af Den Iberiske Halvø, mens han andre steder blot gav udtryk for nysger‑
righed og en lyst til at komme ud i verden. Ved sin afrejse lovede Martyr Ascanio Sforza 
at holde denne underrettet om, hvad der foregik af vigtige ting ved det spanske hof. Og 
dette er så baggrunden for blandt andet de to breve om opdagelsen af søvejen til landet 
på den anden side oceanet, som Martyr sendte til Ascanio Sforza, og som derefter i 
denne eller en gennemrettet form blev i løbet af nogle år så kendte, at de højeste kredse 
med konger og paver i toppen anmodede ham om at nedskrive de begivenheder, han 
fik kendskab til i forbindelse med de spanske opdagelser.
 Det var således især dronning Isabella, der ønskede at fremme de humanistiske in‑

11 Mariéjol 1887 s. 11.
12 Maynard 1930/31 s. 436; Thacher 1967 bd. 1, s. 8.
13 Mariéjol 1887 s. 13.
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teresser i kunst og litteratur blandt de unge spanske adelsmænd, nu hvor den militære 
situation var ved at være afklaret. Og Martyr bragte den italienske humanisme med de 
syv frie kunster, grammatik, retorik, dialektik, geometri, aritmetik, musik og astronomi 
til det spanske hof, hvor de militære øvelser i mange år var gået forud for de intellektuelle 
på grund af den kaotiske situation i landet. Spanien havde været i næsten total opløsning 
med nærmest anarkistiske tilstande, så det havde været en hård kamp for Ferdinand og 
Isabella at nedkæmpe alle disse destruktive elementer og skabe fred i landet. Dette var 
sket med hård hånd og uden skånsel for nogen. Det havde også været dyrt, og derfor 
var det spanske kongepar relativt fattigt. Alligevel fortsatte kampene – nu mod de sidste 
muslimske besiddelser på Den Iberiske Halvø.14
 Martyr kom i 1487 til Zaragoza, og året efter blev han inviteret af rektor Pedro de la 
Puente til at forelæse på universitetet i Salamanca, hvor han kunne præsentere de nye 
tanker fra den italienske renæssancehumanisme. Det var på dette universitet, at Chri‑
stopher Columbus i 1486 eller 1487 havde forelæst om sit projekt med at finde søvejen 
til Indien mod vest, hvortil han havde fået varm tilslutning.15 Når det var første gang, 
man optrådte, foregik forelæsningen på den måde, at publikum spontant krævede be‑
lysning af et emne, som forelæseren så måtte holde et underholdende foredrag om, hvis 
ikke han ville buhes ud. Martyr kom ind i auditoriet og spurgte, hvad de studerende 
ville høre om, og efter aftale rejste en af hans venner sig, en Lucio Marineo Siculo 
(1444/1460‑1533), og råbte “Juvenals Anden Satire”.16 Efter en afstemning blev dette 
vedtaget, og Martyr holdt en forelæsning om denne romerske satiriker fra slutningen af 
det første århundrede. Forelæsningen lykkedes, for den affødte total ro i salen, og efter 
forelæsningen blev Martyr båret i guldstol af studenterne til rektorens bolig. Martyr 
blev tilbudt en lærestol på dette universitet, Spaniens åndelige og intellektuelle centrum, 
men han afslog og nøjedes med en gang imellem at forelæse her.
 Martyr bad så om måtte deltage i felttoget mod muslimerne, et felttog som Iñigo 
Lopez de Mendoza var med til at finansiere. Det første mål var Baza, der havde holdt 
spanierne væk i en række kampe, og som var en vanskelig by at indtage. Kampene 
varede i syv måneder i 1489. Martyr deltog i belejringen både her og ved Almeria, og 
først da den muslimske leder, Abdullah El Zagal, ‘Abdullah den Sejrrige’, overgav sig til 
kongen og kyssede hans hånd, brød muslimernes modstand sammen. Martyr skildrede 
overgivelsen, som han må have overværet, og fik næsten medlidenhed med El Zagals 
ulykkelige skæbne. Martyr skriver, at han, El Zagal, “ved, at han er en hedning og en 
barbar, men samtidig er han en konge, en konge der er berømt for sin tapperhed”.17
 I den periode sad dronning Isabella i Jaén sammen med andre adelige fruer og bad for 
sejr, og det synes også som om, Martyr mest befandt sig her, langt væk fra de egentlige 
kamphandlinger, idet han på dronningens opfordring erstattede sværdet med pennen og 

14 Mariéjol 1887 s. 16‑18.
15 Thacher 1967 bd. 1, s. 8‑9.
16 Wagner 1947 s. 275; Maynard 1930/31 s. 437. Lucio Marineo og Martyr skulle senere arbejde sam‑

men ved hoffet med dannelsen af de unge adelsmænd. (Mariéjol 1887 s. 37)
17 Mariéjol 1887 s. 22.
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skildrede begivenhederne i stedet for at deltage i dem. Som hoffets panegyriker blev han 
tildelt opgaven som historiker og blev sparet for det hårde liv i lejrene. Kun en enkelt 
gang skulle han være kommet tæt på fronten, da han var gået forkert i nattemørket.18 
Efter sejren, som blev nøje beskrevet af Martyr, faldt mange af de omkringliggende byer 
til spanierne. Midt under disse kampe var hoffet i 1490 rykke til Sevilla, hvor man fejrede 
ægteskabet mellem den portugisiske kronprins Afonso (1475‑1491) og den ældste af de 
spanske prinsesser, prinsesse Isabella af Asturien (1470‑1498). Dette ægteskab blev kort 
på grund af Afonsos død, men i 1497 blev forbindelsen så genetableret ved Isabella af 
Asturiens ægteskab med den portugisiske konge Manuel I (1469‑1521).
 Efter Bazas fald fortsatte Martyr med at deltage i felttoget mod muslimerne i den 
sydlige del af Den Iberiske Halvø, og her overværede han den sidste del af kampene 
om Granada. Den 2. januar 1492 deltog han i indmarchen i Granada. Den sidste del 
af det islamisk erobrede område af Europa var nu blevet vundet tilbage til Spanien, og 
som repræsentant for kongehuset overtog Iñigo Lopez de Mendoza ledelsen af byen. 
Her deltog en anden italiener, som denne adelsmand støttede, Christopher Columbus, 
og det kan have været her, de to italienere mødte hinanden, idet Columbus fulgte med 
hoffet for at overtale kongeparret til at finansiere sin ekspedition. Ud over gennem 
Iñigo Lopez de Mendoza kan de to også have mødt hinanden gennem dronningens 
skriftefader, Hernando de Talavera (1428‑1507), der kendte både Martyr og Columbus.19
 Også erobringen af Granada og dermed den resterende del af det muslimske område 
på Den Iberiske Halvø skildrede Martyr i breve til sine venner i Rom. Martyr blev 
på den måde en central kilde til disse begivenheder og blev kendt for sine evner som 
kronikør. Heraf fremgår det også, at Martyr fandt ud af, at det ikke var inden for mili‑
tæret, hans karriere ville kunne udvikles. I stedet søgte han ind i de kirkelige embeder, 
og det lykkedes på den måde, at han forblev i Granada, hvor hans ven Iñigo Lopez de 
Mendoza af Tendilla først blev guvernør og siden kardinal. Her blev Martyr udnævnt 
til kantor i domkirken. Martyr blev således præst, en stilling der i middelalderlig stil 
var formuleret som både en religiøs og en intellektuel funktion, som prædikant og som 
underviser. Den teologiske baggrund, der kunne gøre en soldat til præst, tilegnede han 
sig hurtigt.20

 Martyr blev dog hurtigt træt af at være så langt væk fra magtens og avancementernes 
centrum, og han forsøgte med smigrende breve i fineste ciceronske stil og fremhævelse 
af Hernando de Talaveras dyder og videnskab at komme til hoffet. Denne satsning var 
dog i første omgang forgæves, da de Talavera på samme tid blev sendt til Granada som 
ærkebiskop.21 Yderligere syntes hans chancer at mindskes, da Isabella knyttede den aske‑
tiske Ximénès eller Francisco Jiménez de Cisneros (1436‑1517) til hoffet som erstatning 
for de Talavera. Men i juni 1492 lykkedes det ved Mendozas hjælp og kontakt til dron‑
ningen, der nu efter freden igen ønskede at forme de unge adelsmænd i de nye tanker, 

18 Bernays 1891 s. 11.
19 Mariéjol 1887 s. 199.
20 Mariéjol 1887 s. 26.
21 Mariéjol 1887 s. 25.
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at blive kaldt tilbage til kredsen omkring hoffet, idet han nu af kongen fik til opgave 
at være opdrager og lærer, tutor, for de unge adelsfolk ved hoffet med henblik på deres 
tilegnelse af den italienske humanisme. Denne position var ikke lige, hvad Martyr havde 
drømt om, men han måtte tage den, hvis han ville tilbage til hoffet. Samtidig synes det 
som om, dronningen udnævnte ham til hoffets historiograf.
 Martyrs undervisning byggede på et kursus i latinsk grammatik, som var overladt til en 
underordnet underviser, hvorefter Martyr gennemgik den latinske digtning og prosa med 
hovedvægten på Ciceros skrifter. Dertil kom undervisning i historie og moral. Gennem 
denne undervisning kom Martyr i kontakt med sønnerne af den højeste adel og dermed 
de personer, der senere skulle blive ledende i Spanien. Martyr bevarede kontakten til 
flere af dem resten af sit liv. Dertil bidrog han åbenbart ofte til at oversætte skrivelser til 
latin, et sprog der ikke var særlig udbredt i Spanien. I de følgende ni år passede Martyr 
dette job, idet han vogtede sig for at komme i konflikt med Ximénès, som han havde 
haft et kraftigt sammenstød med i forbindelse med nogle reformer inden for kirken. 
Men til gengæld omtalte han Ximénès meget afvisende og ironisk i sine breve.
 Herefter fulgte Martyr hoffet rundt til de store byer, men etablerede sig mere per‑
manent i Valladolid. Han synes at have været meget gæstfri over for både sine tidligere 
elever og over for de italienere, der kom til det spanske hof. På den måde fik han et 
meget stort og magtfuldt netværk, som han holdt ved lige ved en livlig brevveksling og 
gæstfrihed. En stor del af disse breve blev som nævnt udgivet posthumt.
 I nogle af disse breve kom Martyr ind på Columus’ rejse og opdagelser i Indien. I 
et brev fra maj 1493 til Borromeo nævner Martyr kort, at en ligurer ved navn Chri‑
stopher Columbus er vendt hjem fra de vestlige antipoder og medbringer beviser i 
form af værdifulde ting, især i guld, som er et almindeligt forekommende produkt på 
disse kanter.22 Når Martyr her kalder området de vestlige antipoder, er det fordi disse 
områders folk går med fødderne modsat spanierne. Dette var der ikke noget problem 
i, da det var almindelig kendt, at inderne boede på den modsatte side af den nordlige 
halvkugle. Som det vil fremgå, forholdt det sig helt anderledes med ideer om, at der 
også var antipoder, der tilsvarende gik med fødderne modsat på den sydlige halvkugle.
 I september gav Martyr i et brev til hertug Iñigo Lopez de Mendoza af Tendilla og 
ærkebiskoppen af Granada, Hernando de Talavera, en længere fremstilling af Columbus’ 
rejse og dens opdagelser og med reference til, at uden disse to mænds indsats var rejsen 
sikkert ikke blevet til noget. Martyr skriver her, at Columbus havde hjembragt guld, 
bomuld og vigtige krydderier, at de indfødte gik nøgne rundt, havde konger og koner, 
dyrkede forskellige ting og havde spyd og stænger af træ med ildhærdede spidser, samt 
at de troede på en gud i himlen. Dette følges samme dato op med et tilsvarende brev 
til Ascanio Sforza, hvori Martyr mere detaljeret beskriver rejsen, men ellers nævner de 
samme ting om folkene og forholdene som i det første brev. Dog tilføjer Martyr her, 
at disse folk, selv om de er nøgne, fører krig, adskiller dit fra mit, ligesom vi gør, og 
at de søger luksusting og akkumulerer penge ligesom os, hvad man jo skulle synes var 
overflødigt blandt nøgne mennesker. I oktober sendte Martyr et brev til ærkebiskoppen 

22 Thacher 1967 bd.1, s. 54.
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af Braga, Jorge Vaz da Costa (1406‑1508), 
hvori han nævner, at en vis Columbus har 
opdaget nogle øer, som Columbus mener 
er identisk med de øer, nogle kosmografer 
har beskrevet som liggende ud for Indien. 
Martyr er ikke helt sikker på, at dette er 
korrekt, idet han tager forbehold i forhold 
til jordens størrelse. Her nævner han dog 
også, at mange mener, at der kun er kort 
afstand mellem Spanien og Indien over ha‑
vet. I november 1493 nævner Martyr kort i 
et brev til Ascanio Sforza, at Columbus er 
sendt af sted med 18 skibe for at grundlægge 
en by i de vestlige lande, og det samme 
nævnes kort i et brev fra januar 1494 til 
ærkebiskoppen af Granada, Hernando de 
Talavera.23

 Først i oktober 1494, efter at der er 
kommet efterretninger tilbage til det span‑
ske hof fra Columbus’ anden rejse, synes 
storheden i opdagelsen at være gået op for 
Martyr. I et brev til Giovanni Borromeo, 
fremsatte Martyr for første gang ideen om 
at lave et stort værk om de nye opdagelser i 
en ny verden, som han skriver. Martyr refe‑
rerer i brevet Columbus for fra Hispaniola, 
hvor man har fundet rige guldforekomster, 

at være trængt længere mod vest mod Den Gyldne Cheronese (Malayahalvøen), der 
blev betragtet som det yderste østen, og som Columbus nu mener kun ligger 1/12 af 
jordens omkreds (solens gang i to timer) væk. Martyr refererer også her til kannibalerne, 
som også går nøgne, og slutter så med, at han er begyndt at skrive et værk om disse 
storslåede opdagelser, samt at han nok skal holde Borromeo underrettet.24 I dette brev 
bruger Martyr således begrebet “orbe novo”, men beskrivende, ikke som et navn, og 
måske refererende til Columbus’ begreb, “en anden verden” – “altro mondo”. Martyr 
forekommer her mere overbevist om, at det er Indien, der er tæt på, end i brevene fra året 
før. Og i december 1494 folder Martyr sig endnu mere ud i to breve adresseret til Pom‑
ponius Laetus, hvori han indgående beskriver de store mængder guld og de grusomme 
kannibaler, der behandler menneskekød, ligesom vi behandler slagtet kød. Dette følges 
op i det andet brev, dateret 24 dage senere, med beretningen om nedslagtningen af de 
spaniere, der var blevet efterladt på den første rejse. Her nævnes også landets naturlige 

23 Thacher 1967 bd. 1, kap. IX.
24 Thacher 1967 bd. 1, kap. X.

Når de nøgne indfødte skulle illustreres, kunne man 

også bruge mere kendte illustrationer af nøgenhed – 

Adam og Eva i paradis – eller på vej ud. Dette ses 

på denne forside til en tysk udgave af Vespuccis: Om 

de nye øer og lande som så vidunderligt er fundet af 

Portugals konge. Billedet er et genbrug af dels Adam 

og Evas forvisning fra paradis, dels kong Salomon. 

Her bliver det ved sammenstilningen til den por‑

tugisiske konge, der får underretning om de nøgne 

indianere.
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rigdom, det fine klima, at dag og nat er lige lange (et af de karakteristiske træk ved 
paradis), og at de indfødte lever i guldalderen, en karakteristik Martyr skulle fastholde 
i hele resten af sit værk. Endelig beskrives de indfødtes forbavselse over europæerne 
og deres kunnen, ja, de indfødte mener endog, at spanierne er kommet fra himlen, 
og at de er guder, når de så frygtløst kan fange kannibaler på stribe.25 Dette brev, der 
også indeholder geografiske oplysninger, fortsættes 12 dage senere med en beskrivelse 
af frugtbarheden, det indfødte brød, hængekøjer og de indfødtes huskonstruktioner. 
Det er disse informationer i brevene adresseret til Borromeo, der kort tid efter sættes 
sammen i det brev til Ascanio Sforza, der bliver til den første bog i det, der senere skal 
blive den første dekade.
 Brevskrivningen fortsætter med et brev den 9. august til den spanske kardinal Petrus 
Bernardinus (1475‑1502). Her refererer Martyr Columbus for at have fundet landet Ofir 
med kong Salomons miner. Ligeledes laver Martyr en første beskrivelse af Columbus’ 
ekspedition langs Cubas kyst, som Columbus betragtede som kysten af Cathai (Kina) 
og dermed det asiatiske fastland. Dette bygger formentlig på Columbus’ første større 
brev, som er dateret 15. februar 1493 og er henvendt til Ferdinands finansminister Luis 
de Santángel (død 1498), der havde støttet Columbus i forbindelse med den første 
rejse. Her skrev Columbus, at han, da han sejlede langs øen, han havde kaldt Juana 
(Cuba), mente at sejle langs kysten af Cathay.26 Endelig diskuterer Martyr igen, om det 
er Indien, Columbus har fundet. Columbus henviser til Aristoteles’ Peri ouranoú − Om 
himlene, hvori han som nævnt skriver, at der ikke er langt fra Spaniens kyster til Indiens. 
Senere, i oktober 1496, da Columbus er tilbage i Spanien, får Bernardinus yderligere en 
hilsen, og her er det stadig Cuba som en del af kontinentet samt rigeligheden af perler 
og de indfødtes nøgenhed, der er centrale temaer. Her nævnes det også, at der er folk, 
der skjuler deres skam, en vigtig betragtning i forhold til deres menneskelighed, idet 
de så må være efterkommere efter Adam og Eva, som jo efter syndefaldet skjulte deres 
nøgenhed.27

 Blandt de unge adelsfolk, der fulgte Martyrs undervisning i disse år, var Christo‑
pher Columbus’ to ældste sønner, Diégo Columbus (1479/80‑1526), der skulle komme 
til at spille en vigtig rolle i Den Ny Verden, og Hernando eller Fernando Columbus 
(1488‑1539), der efter et kort besøg i Amerika slog sig ned i Spanien, skabte sig et stort 
bibliotek, samlede et stort antal stik og skrev et stort værk om sin far, et værk hvor det 
af titlen fremgår, at dette var den sande beretning om admiralen. Dette værk udkom 
dog først i 1571 og således efter Fernandos død. Titlen var: Historie del S. D. Fernando 
Colombo; nelle quali s’ha particolare, & vera relatione della vita, & de fatti dell’Ammiraglio 
D. Cristoforo Colombo, suo padre: Et dello scoprimento ch’egli fece dell’Indie Occidentali, 
dette Mondo Nuovo.

25 Thacher 1967 bd. 1, kap. XI. Allerede i sit brev fra februar 1493 til Luia de Santángel gør Columbus 
opmærksom på, at de indfødte mente, at spanierne kom fra himlen. (Thacher 1967 bd. 2, si 23)

26 Brevet er gengivet i Thacher 1967 bd. 2 s. 21‑26.
27 Thacher 1967 bd. 1, kap. XII. I 1497 sender Martyr to breve med indianske oprindelsesmyter, 

som han senere gengiver i første dekade bog 9. (Thacher 1967 bd. 1, kap. XIII)
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 Martyr bidrog også til hoffet med andre aktiviteter i kraft af, at han allerede i 1492 
var blevet udnævnt til “contino”, en slags kammerherre, og han knyttede her nære 
venskabsbånd med tronarvingen prins Juan (1478‑1497), der døde ung, og som kort tid 
efter fik et dødfødt barn, således at arven til tronen måtte gå i en anden linje. Kort tid 
efter udnævnte Isabella Martyr til også at være hofpræst. I 1497 blev Martyr udnævnt 
til som ambassadør for det spanske kongehus at rejse til Bøhmen. Her ønskede kongen, 
Vladislav II af Bøhmen og Ungarn (1456‑1516), med udsigt til et mere givtigt ægteskab 
med en fransk prinsesse, at blive skilt fra sin kone, Beatrix af Aragón (1457‑1508), der 
var en slægtning til Ferdinand. Dronning Beatrix var imod skilsmissen, og Martyr skulle 
forelægge sagen for paven på vejen til Bøhmen. Men da man erfarede, at paven holdt 
med kong Vladislav, blev missionen afblæst.28 Der var jo ingen grund til at løbe ind i 
et sikkert diplomatisk nederlag.
 I 1501 blev Martyr udsendt som ambassadør af det spanske kongepar til den ægyptiske 
sultan, Cansu‑al‑Gauri eller Quansou Ghoury (regerede fra 1500 til 1516, hvor han blev 
dræbt i kamp mod tyrkerne) i Cairo – også kaldt Ægyptens Babylon. Målet med denne 
diplomatiske mission var at få sultanen til at undlade at forfølge de kristne købmænd og 
andre kristne i Ægypten og Syrien, pilgrimmene til Jerusalem og alle de kristne munke 
ved de hellige steder i Palæstina som hævn for nederlaget på Den Iberiske Halvø. Bag‑
grunden var, at efter nederlaget i 1492 havde muslimer og jøder fået valget mellem at 
konvertere til kristendommen og forblive, hvor de var, eller forsvinde fra Den Iberiske 
Halvø, hvis ikke de ville miste livet. Dette havde ført til en masseudvandring til det 
nordlige Afrika. Oprindelig var truslen fra Quansou Ghoury om repressalier blevet fore‑
lagt for pave Innocent VIII af to munke, udsendt fra det ægyptiske område, og paven 
havde øjeblikkeligt sendt dem videre til Spanien. Her så Ferdinand en mulighed for at 
få en afslutning på konsekvenserne af sejren i Granada og en sikring for fremtiden ved 
en form for alliance med sultanen.29

 Martyr rejste over land på grund af de mange pirater, der hærgede i Middelhavet, 
og kom via Barcelona til Venedig. Her var han blevet betroet en hemmelig mission af 
kongehuset, nemlig at forsøge at forhindre, at Venedig, der var i en slags alliance med 

28 Wagner 1947 s. 243. Bernays skriver, at Martyr henlægger dette til 1497, men de kongelige og 
pavelige begivenheder foregik i 1492‑1493, og det er i 1492, at Martyr udnævnes. Bernays 1891 
s. 15‑16. Som det fremgår nedenfor er dette galt. De fleste andre følger blot Martyr og placerer 
denne begivenhed i 1497. (Mariéjol 1887 s. 48) Kongen, Vladimir II giftede sig først med Barbara 
von Brandenburg (1464‑1515) i 1476 pr. stedfortræder. Vladimir benægtede dog, at dette ægteskab 
havde gyldighed, da han ikke havde accepteret det. Senere, i 1490, giftede han sig med Beatrix 
af Aragón, datter af Ferdinand I af Napoli (1424‑1494) og dermed i slægt med det spanske kon‑
gehus. Beatrix var i 1476 blevet gift med den ungarske og bøhmiske konge Mathias Corvinus 
(1443‑1490) og var således nu med sin arv blevet en attraktiv enke. I 1500 blev ægteskabet på 
Vladislavs foranledning ophævet af pave Alexander VI med henvisning til en procedurefejl ved 
indgåelsen af ægteskabet. I 1502 giftede Vladislav sig med den franske prinsesse Anne de Foix‑
Candale (1484‑1506), der de foregående to år havde opholdt sig hos den franske konge Louis XII, 
idet hun var kusine til hans dronning, Anne de Bretagne (1477‑1514).

29 Mariéjol 1887 s. 50.
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den franske konge Louis XII (1462‑1515), støttede de franske interesser i området. I stedet 
skulle han mere eller mindre hemmeligt forsøge at få Venedig til enten at forholde sig 
neutralt eller at alliere sig med spanierne. Kernen i denne konflikt var især kongedømmet 
Napoli, som Louis XII og Ferdinand kæmpede om. Dertil synes Martyr også at have 
en mere personlig mission i Venedig, nemlig at forsøge at få sit skrift om en Ny Verden 
udgivet her. Det er således noget falskt, når Martyr senere beklagede sig over, at hans 
skrifter, der udgør den første dekade, blev udgivet i Venedig i 1504 uden hans tilladelse,30 
men måske en nødvendig holdning i forhold til det spanske hemmelighedskræmmeri.
 Martyr afleverede den fortrolige henvendelse til senatet i Venedig og drog videre på 
en begivenhedsrig sørejse i elendigt vejr over Kreta, hvor han besøgte den minoriske 
labyrint, til Alexandria, hvor han boede hos den spanske og franske konsul katalaneren 
Philippo de Paredes. Her ventede han i ca. en måned på at kunne fortsætte til Cairo, 
fordi han skulle ledsages af to af sultanens folk, da det ikke var sikkert for kristne at 
rejse i området. Her som på flere andre steder under rejsen fra Venedig til Alexandria 
besøgte Martyr de steder, han ud fra sine antikke studier betragtede som fantastiske. 
Disse seværdigheder fandt han nu som ruiner og i forfald og omgivet af befolkninger, 
som var uvidende om den antikke storhed, de nu boede i ruinerne af. Især i beskrivelsen 
af Alexandria udtrykte Martyr sin smerte over dette forfald.
 For at fremstå tilstrækkelig betydningsfuld blev alle de spanske købmænd, der be‑
fandt sig i Alexandria, taget med som et følge på den videre rejse til Cairo. I Cairo 
mødte Martyr en spanier, Ludovicus Batensis, der efter at være strandet med sit skib på 
den ægyptiske kyst og efter tre års hårdt fangenskab havde konverteret til islam under 
navnet Tangaribardinus. Efterhånden havde han fået en høj stilling ved hoffet, så nu 
ejede denne sømand et palads og adskillige smukke kvinder.31 Med Tangaribardinus som 
tolk mødtes Martyr med mameluksultanen Quansou Ghoury, der var rasende over den 
spanske behandling af de iberiske muslimer og portugisernes sænkning af den ægyptiske 
flåde i Calicut i Indien i 1501. Disse møder var ikke uproblematiske, for nogle mame‑
lukker, der var imod mødet, ophidsede befolkningen med henvisning til behandlingen 
af muslimerne efter nederlaget ved Granada. Dette affødte store demonstrationer mod 
Martyr og mod sultanen, der blev beskyldt for ikke at være en god muslim, og det blev 
på et tidspunkt så omfattende, at Martyr en enkelt gang måtte smugles ind til mødet 
med sultanen.32

 Martyr fremlagde sagen på den måde, at i og med erobringen af Granada fik den 
spanske konge det tilbage, der oprindeligt var hans, at kun oprørske muslimer var 
blevet forfulgt, at der nogle steder stadig var flere muslimer end kristne, og at ingen 
var blevet tvunget til at konvertere. Martyrs mission lykkedes så godt, blandt andet og 
måske især fordi han benægtede de spanske overgreb på muslimerne. I enighed med 
sultanen lagde Martyr så al skyld på jøderne, som derefter måtte stå for repressalierne i 
konsekvens af forbrødringen mellem de kristne og muslimerne. Dertil kom, at sultaner 

30 Bernays 1891 s. 180‑181.
31 Mariéjol 1887 s. 60.
32 Thacher 1967 bd. 1, s. 16‑17.
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dengang sad løst på tronen. Quansou Ghoury var den fjerde sultan på fire år, og han 
frygtede angreb i Syrien, og at en konflikt med Spanien ville føre til angreb fra den 
spanske flåde. Dertil kom, at ethvert angreb udefra kunne igangsætte et internt oprør. 
Martyr kunne så i stedet tilbyde sultanen støtte fra de iberiske stater.33 De kristne i Det 
Hellige Land fik nu lov til at genopbygge deres kirker og klostre, deres hellige relikvier 
blev beskyttet og respekteret, pilgrimmenes skat til sultanen blev formindsket og deres 
sikkerhed garanteret.
 I den tid, der gik med at udarbejde traktaten, undersøgte Martyr, hvad han kunne om 
landet. Han opmålte blandt andet pyramiderne ved at sende sin assistent op på toppen 
og andre ind i pyramiden. Han opmålte Sfinksen og besøgte det træ ved Matariyyeh, 
den hellige familie havde hvilet sig under på deres flugt. Martyr besøgte yderligere den 
plantage med balsatræ, der fik vand fra den brønd, hvori jomfru Maria havde vasket Jesu 
tøj. Disse træers olie var af største vigtighed i kristne ceremonier.34 Efter et sidste møde 
med sultanen, hvor Martyr blev overøst med gaver og blev ført i triumf gennem byen, 
begyndte han hjemrejsen med en diplomatisk triumf, der overstrålede, hvad alle andre 
stater havde kunnet opnå. Og hjemme i Spanien kunne Columbus opgive sin idé om 
at bruge sine rigdomme fra Den Ny Verden til at finansiere en flåde mod sultanen.35

 Resultatet af denne diplomatiske rejse blev publiceret i Legatio Babylonica, der blev 
udgivet i 1502, og som bestod af de tre rapporter til den spanske konge. De tre rapporter 
blev til tre bøger: bog I, der omhandlede rejsen til Venedig og hans oplevelser der; bog 
II, der beskrev rejsen fra Venedig til Alexandria og opholdet der, og bog III, der beskrev 
rejsen til Cairo, forhandlingerne med sultanen og rejsen tilbage til Alexandria. Og bog 
III blev i forhold til rapporten udvidet med et større afsnit om Ægyptens historiske 
og geografiske forhold. Dette var den første øjenvidneskildring fra Ægypten, der blev 
udgivet i det kristne Europa gennem flere hundrede år.
 På vejen hjem passerede Martyr igen Venedig, hvor en ny doge, Leonardo Loredan 
(1436‑1521) var blevet udnævnt, mens Martyr havde været i Ægypten. Dogen fik den 
samme meddelelse, som Martyr havde givet senatet, men da Martyr ikke havde nogen 
officiel bemyndigelse til denne diplomatiske aktion, udnyttede franskmændene det, 
hvorefter Martyr måtte flygte fra byen. Denne mission mislykkedes således fuldstændig, 
ikke kun diplomatisk, men også for Martyr personligt, for han havde håbet på ved sin 
tilstedeværelse og eventuelle diplomatiske sejr at blive Spaniens gesandt eller ambas‑
sadør i Venedig, en stilling der på det tidspunkt var ledig, men også en stilling den 
spanske konge havde udset Lorenzo Suarez de Figueroa (1344/45‑1409), der tidligere 
havde beklædt stillingen, til.36 Dette fik senere Martyr, da han kom til Saragossa, til at 
protestere med henvisning til, at Figueroa hverken kunne latin eller italiensk, hvad der 
ville være et stort handikap i de italienske eller venetianske ledelseskredse.
 Martyr vendte via Milano tilbage til Spanien, og som tak for den heldigt udførte 

33 Maynard 1930/31 s. 438; Thacher 1967 bd. 1, s. 17.
34 Mariéjol 1887 s. 66‑69.
35 Thacher 1967 bd. 1, s. 21.
36 Bernays 1891 s. 18.
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mission i Ægypten udnævnte Isabella Martyr til maestro de los caballeros de su corte en 
las artes liberales, en slags direktør for hoffets uddannelser, og således noget der ikke 
ændrede hans funktioner, men forøgede hans indtægter væsentligt. Senere, i 1504, blev 
han udnævnt til apostolsk protonotar og prior af Granada.
 I 1504 døde dronning Isabella, og Martyr var derfor i tvivl om sin fremtidige status 
ved det spanske hof. Han fulgte sarkofagen med Isabella til Granada og beskrev turen 
som en yderst hård rejse på grund af et sådant uvejr hele vejen, at lastdyrene døde, og 
ridehestene sad fast i mudderet, mens vandløbene var vokset til floder, som det var 
vanskeligt at passere. Martyr forblev i Granada et stykke tid for at afvente, hvilken 
stilling han nu skulle indtage i kampen om arven efter Isabella mellem Ferdinand og 
hans svigersøn Philipp den Smukke eller hertug Philipp af Burgund (1478‑1506), søn 
af den tysk‑romerske kejser Maximillian I (1459‑1519), idet Isabella havde testamenteret 
Kastilien til sin datter Joanna (den vanvittige [1479‑1555]) og hendes mand Philipp, men 
med det forbehold at hvis Joanna skulle vise tegn på mentale problemer, skulle arven 
varetages af kong Ferdinand. Martyr kom dog hurtigt tilbage, hjulpet af statssekretæren 
Michel Perez Almazan og blev centralt placeret i de kontroverser, der fulgte, idet både 
Frankrigs Louis XII og Østrig støttede Philipp. I denne komplicerede situation, hvor 
Louis XII heller ikke ønskede, at Philipp skulle overtage det hele og derved regere over 
hele Spanien samt Østrig og Den Ny Verdens rigdomme, indgik Philipp og Ferdinand 
en aftale om at dele både magten over og indtægterne fra Kastilien. Forløbet var langt 
og indviklet, blandt andet fordi adelen i Kastilien holdt med Philipp. Martyr fungerede 
som gesandt mellem de to konger, og han opholdt sig en tid hos Joanna for at observere 
hendes tilstand og holde Ferdinand løbende underrettet. Det hele løste sig imidlertid 
ved Philipps død i 1506. Herefter kunne Ferdinand uantastet overtage magten over 
Kastilien som arv efter sin kone.
 På sin rejse hjem fra Cairo havde Martyr passeret Milano og fundet ud af, at han 
kunne ønske sig at tilbringe sin alderdom her i sin hjemegn som abbed af San Gratian. 
Dette ansøgte han i 1511 med Ferdinands anbefaling den franske konge Louis XII om, 
hvad der var nødvendigt efter Ferdinands ægteskab i 1505 med den franske prinsesse 
Germaine de Foix (1488‑1538) og anerkendelsen af, at denne del af Italien nu lå i det 
franskdominerede område.37 Martyr fik dog afslag på denne anmodning.
 Efter Ferdinands død i 1516 blev tronen overtaget af Carlos I, (1500‑1558), der i 1519 
blev tysk‑romersk kejser som Karl V. Ved sin tronbestigelse og ankomst til Spanien med‑
bragte han, der var vokset op i Nederlandene, sine mange nederlandske embedsmænd, 
og dette førte til, at der opstod stærke modsætninger mellem dem og hoffets spanske 
adelsfolk, modsætninger Martyr som italiener kunne holde sig ude af. Han gjorde dog 
opmærksom på sig selv – og Den Ny Verden − ved i 1516 at samle sine tre første dekader 
og udgive dem med et forord til den ny konge, et forord der blandt andet indeholdt en 
stærk opfordring til kongen om at komme til Spanien.
 I Spanien voksede modsætningerne mellem de nederlandske og de spanske adelsfolk, 
ligesom en borgerkrig mellem adelen og en fattig og stærkt udbyttet befolkning truede. 

37 Mariéjol 1887 s. 154.
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Flere og flere byer gjorde oprør, og den kardinal Adrian af Utrecht eller Adrian von 
Löwen (1459‑1523), som Carlos havde sendt, var uden magtmidler. Martyr foreslog i 
denne situation en neutral fredsforhandler, og det blev den pavelige nuncio, Vianesi 
Albergati, som forsøgte at skabe fred; men dette mislykkedes. Afgørelsen kom med 
slaget ved Villalar i 1521, hvor Carlos’ hær knuste oprørerne.
 I 1518 blev der igen problemer i forholdet til muslimerne, idet man frygtede en mus‑
limsk invasion af Europa efter den ottomaniske sultan Selim I’s (ca. 1470‑1520) store 
sejre i Persien og Ægypten, og på kongens vegne henvendte man sig nu til Martyr for 
at få ham til at påtage sig en ny delegationsrejse til en muslimsk hersker for at redde 
trådene ud. Martyr afslog dog med henvisning til sin fremskredne alder, og i stedet blev 
Juan Garcia de Loaysa y Mendoza (1478‑1546) sendt af sted. Selim havde planer om at 
trænge ind i Europa fra øst, men døde før planerne blev ført ud i livet.
 I 1518 etablerede den spanske konge formelt et særligt råd for de (vest)indiske forhold, 
Consejo de Indias. Et mere uformelt råd, en kommission med samme funktion, synes 
at have eksisteret siden i det mindste 1511. Martyr synes at have været tæt på denne 
kommission eller disse rådgivere, formentlig indsat som kronikør for regeringen via 
Tendillas indflydelse på kongen. I 1518 blev Martyr ansat som Indiensrådets sekretær 
og arkivar, og i 1519 eller 1521 blev han regulært medlem af rådet. Indtil da havde han 
selvstændigt samlet alt sit materiale ind om forholdene i Den Ny Verden. Dette havde 
han gjort ved at korrespondere med de rejsende, ved at invitere dem til sit bord, som 
han skriver, når de var ved hoffet for at forelægge et eller andet, ved også at tale med de 
simple sømænd og ved sin adgang til de skrivelser og breve, der blev tilstillet hoffet. Nu 
fik han som sekretær og medlem af rådet fortsat adgang til samtlige de indberetninger, 
der kom fra Den Ny Verden, men også et medansvar for den rådgivning, rådet kom med 
til kejseren. Hans aktiviteter på dette felt blev da også honoreret, idet han i 1520 igen 
blev udpeget til kongelig historiograf eller kronikør – igen med en indtægtsforhøjelse 
som effekt, mens han i 1524 ved siden af medlemskabet også blev Indiensrådets sekretær 
og kronikør, efter at dette råd var blevet reorganiseret.38

 I 1515 var Adrian af Utrecht som nævnt kommet til Spanien for at varetage tronar‑
vingen, Carlos I’s interesser, og efter Ferdinands død var han den ene af to, der regerede 
i den unge konges navn. Den anden var den asketiske kardinal Ximénès, som allerede 
Isabella havde knyttet til hoffet i 1492, og som brugte løs af statens midler, reducerede 
udgifter til pensioner og blandt andet etablerede et universitet i Alcala. Martyr skildrer 
denne person meget ironisk, måske en afspejling af kongens holdning til denne kardi‑
nal. Den anden regent, som Martyr fik et meget nærmere forhold til, var Adrian. Han 
kunne ikke tale spansk og vidste intet om de spanske forhold, og han sluttede derfor 
nært venskab med Martyr, der vejledte ham i de spanske forhold. I 1522 blev Adrian 
valgt til pave som Adrian VI, og det synes som om, at Martyr i den forbindelse blev 
tilbudt en stilling ved kurien. Men Martyr afslog med henvisning til sin høje alder og 

38 Der er uklarhed om tidspunkterne for den formelle udformning og kompetence i forbindelse med 
dette råd, men fra 1524 har det fået sin mere permanente udformning og kompetence. (Mariéjol 
1887 s. 159)
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sit skrøbelige helbred. Kort tid efter skiftede Martyr dog mening og ville gerne mødes 
med paven, hvorfor han rejste til Vitoria, hvor de mødtes. Adrian udnævnte ham til 
“dompræst” (en position mellem provst og biskop) af Ocaña, noget der måske var en 
lidt ringe udnævnelse, idet Martyr klart havde givet udtryk for ønsket om at blive abbed 
i sin fødeegn Skt. Gratian i Arona, noget han som nævnt første gang havde forsøgt ti år 
tidligere i 1511. Karl V var mindre nærig og tildelte i 1523 Martyr titlen af Pfalzgraf eller 
comes palatinus (paladsgreve), en høj adelig titel, men også en, der ikke kunne arves, 
hvad der på grund af Martyrs gejstlige status jo også kunne være ligegyldigt. Martyr var 
nu blevet en rig mand, der havde en udsøgt samling af bøger og fine møbler, og dertil 
havde han ifølge nogle af sine gæster, der har efterladt beretninger herom, meget dyre 
madvaner.
 I 1524 udpegede den nye pave, Clement VII (1478‑1534, pave fra 1523) på Karl V’s 
anbefaling Martyr til abbed af Santiago, det vil sige Jamaicas abbed. Derfor opgav Martyr 
sine positioner i Granada og besluttede, at indtægterne fra abbediet, der ikke var små, 
skulle bruges til bygning af en stenkirke på Jamaica i et område ved navn Sevilla del 
‘Oro. Martyr besøgte aldrig sit abbedi, men finansierede opførelsen af den første sten‑
kirke på øen. Den blev placeret i Nysevilla og blev påbegyndt i 1534, men kun murene 
blev bygget, da man hurtigt opgav byggeriet, fordi byen flyttede til et højere beliggende 
sted, St. Jago de la Vega. Senere er der blevet bygget en kirke ved siden af ruinerne af 
Martyrs kirke, og her har man genbrugt nogle af stenene. I dag er ruinen et nationalt 
monument, og indskriften er bevaret:

Petrus Martyr ab Angleria, italus civis mediolanensis, protonotarius apostolicus 
hujus insulae, abbas, senatus indici consiliarius, ligneam prius aedem hanc bis 
igne consumptam, latericio et quadrato lapide primus a fundamentis extruxit.

Peter Martyr fra Angleria, italiensk borger fra Milano, apostolisk protonotar og 
abbed på denne ø, medlem af Det Indiske Råd, rejste i sten og tegl denne kirke, 
som tidligere var bygget af træ og nedbrændt to gange.

I oktober 1526 døde Martyr i Granada, hvor han ligger begravet. Martyr havde i detaljer 
forberedt begravelsen helt ned til, hvad tøj hans tjenere skulle have på og arve, og hvor 
meget voks, der skulle brændes ved hans katafalk.39 På hans gravsten står der:

Rerum AEtate nostra gestarum Hvad der er sket i vor tid
Et Novi orbis ignoti hactenus og i den ny, hidtil ukendte verden
Illustratori Petro Martyri Mediolanensi er belyst af Peter Martyr fra Milano,
Caesaro Senatori kongelig rådgiver
Qui, Patria relicta som forlod sit fædreland
Bello Granatensi miles interfuit deltog som soldat i krigen ved Granada

39 Maynard 1930‑31 s. 440.
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Mox Urbe capta, blev kort tid efter den erobrede bys
Primum Canonico første kantor
Deinde Priori hujus ecclesiae Herefter har denne kirkes tidligere
Decanus et Capitulum dekan og kapellan
Clarissimo Collegae Posuere Sepulchrum fået sin grav som en elsket kollega.
Anno MDXXVI År 1526.

De orbe novo

Det italienske humanistiske renæssancemiljø, som begyndte at udvikle sig i det 14. 
århundrede, brød efterhånden radikalt med det middelalderlige verdensbillede. Den 
italienske humanisme udfoldede sig især inden for grammatik, retorik, historie, poesi 
og moralfilosofi, og her var Ciceros breve den store inspirationskilde for den italienske 
humanismes grundlægger, Francesco Petrarca (1304‑1374). Petrarca formulerede sig ofte 
selv i breve, efter at han havde fundet et af Ciceros indtil da ukendte, mere private breve. 
Petrarca udgav en brevsamling i 24 bøger, svarende til antallet af sange i Homers digte, 
og titlen var Familiares – Om dagligdags ting. En anden af de italienske humanister, 
Niccoló Perottis (1429‑1480), skrev om Cicero: “Han var den bedste inden for enhver 
retorisk genre. Han skulle alene være den, lærere gennemgår og elever efterligner. Hans 
ord og sætninger skal de suge til sig, og de kan til og med stjæle hele passager fra hans 
breve og indføje dem i deres egne”.40 Brevene om de hverdagsagtige ting skulle formu‑
leres i et mellemstilleje mellem det højstemte og det helt hverdagsagtige og ligefremme.
 I løbet af 1400‑tallet fulgte så en lang stribe udgivelser af brevsamlinger, og i de til‑
fælde, hvor selve brevene også er kendte, kan man se, at de udgivne breve er redigerede 
i forhold til de reelle breve. Et af trækkene i disse udgivne breve er, at man henvender 
sig med tiltaleformen “du” til folk i stedet for det mere formelle “De”. Dertil skulle 
man udtrykke sig i antikkens latinske vokabular.41 Dette har således været det niveau 
for breve, som Martyr har haft som rettesnor i kompositionen af sine breve, og det 
sidste punkt voldte ham store vanskeligheder af forskellige årsager. Kravet om det ci‑
ceronske niveau stødte ifølge Martyr flere gange imod det hastværk, hvormed et brev 
skulle gøres færdigt. Dertil kom problemet med, hvad han skulle kalde de nye ting, 
der var udviklet siden den klassiske latins tid, og hvad han skulle kalde de nye ting, der 
dukkede op i Den Ny Verden. Latin havde jo aldrig haft ord for kakao, hængekøjer, 
ananas, kalkun, majs, kartofler, mærs, karavel osv. Endelig synes det som om, Martyr 
aldrig nåede det forfinede niveau, de fortsatte studier i Rom bragte nogle folk omkring 
paven på. Det råd, Martyr fik, at finde et klassisk latinsk ord der lydmæssigt lå op ad 
de nye fænomeners indfødte betegnelser, kunne han ikke tage alvorligt, men han fik, 
som det fremgår af hans jævnlige reaktioner, megen kritik, ja, var måske direkte til grin 
for således at afvige fra eller ikke evnede at formulere sig i overensstemmelse med den 
rene klassiske sproglinje. Hårdest blandt kritikerne synes at have været den italienske 

40 Citeret fra Pade 2006 s. 357og 351.
41 Pade 2006 s. 361.
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litterat og poet Pietro Bembo (1470‑1547), der fra 1513 opholdt sig ved pavens hof som 
Leo X’s (1475‑1521, pave fra 1513) latinske sekretær.42 Til gengæld blev effekten af Martyrs 
afvigelser, at en lang række benævnelser af de nye fænomener, man opdagede, og som 
stammer fra de forskellige indfødte sprog, er gået over i verdenssprogene, for det var 
ofte i Martyrs beretninger, at de første gang offentligt blev navngivet på skrift.
 Interessen for antikken medførte, at man søgte efter antikke skrifter og fik dem trykt, 
efterhånden som også trykkekunsten udviklede sig. Mennesket fik en verdslig historie 
ved siden af den store religiøse historie mellem skabelsen og dommedag, og idealerne 
for denne verdslige historieskrivning var antikkens Titus Livius’ (59 f.v.t.‑17 evt.) Ab 
urbe condita − Fra byens grundlæggelse om Roms historie, hvoraf kun 35 ud af 142 bøger 
er bevaret. Det gælder Gaius Cornelius Tacitus’ (56‑117) De origine et situ germano
rum − Om germanernes oprindelse og område og hans annaler samt Gaius Julius Cæsars 
(100‑44 f.v.t.) De bello gallico – Gallerkrigene. Skriftens forfinelse, stilen, havde som 
nævnt Cicero som sit forbillede.43 Dette betød, at historien skulle fortælles i ciceronisk 
stil, som den kom til udtryk i hans breve eller i den historiske stil, der fandt sit fineste 
udtryk hos Livius. Men samtidig skulle det også sandsynliggøres, at den historie, man 
fortalte, var sand. Forskellen på myten og den konkrete historie var central, hvorfor 
historiske udsagn måtte sandsynliggøres. Det kunne ske som i retssager ved reference til 
højtstående og troværdige mænds udsagn; eller det kunne ske ved henvisning til lignende 
forhold i antikken, altså til begivenheder eller forhold i den verdslige historie og ikke 
ved reference til den bibelske historie. Verdens begivenheder var ikke længere tegn fra 
Gud, der skulle tolkes gennem de hellige skrifter. Denne verdslige historie kopierede 
antikkens idé om menneskets oprindelse i en paradisisk fortid, en guldalder som den 
menneskelige begyndelse, efterfulgt af et menneskeligt forfald, sådan som den indgik 
i såvel den kyniske som den stoiske historietænkning. Dette forløb kunne betragtes 
som en verdslig parallel til den kristne tænkning, der jo også betragtede alle afvigelser 
fra den rette tro som et forfald. I renæssancen blev dette forfald så ved den rette tros 
anvisninger modsvaret af og vendt til et fremskridt mod frelsen. Helt central i denne 
form for historieskrivning var det moralske perspektiv, hvor forfædrenes moralske levned 
blev fremhævet som forbillede for nutiden, samtidig med at vigtige militære begiven‑
heder og centrale personer blev skildret. I tillæg hertil havde Lorenzo Valla udviklet en 
historisk kildekritik, ikke mindst i forbindelse med sin sammenligning af den gamle 
græske udgave af Det Gamle Testamente og De apokryfe skrifter, Septuagintaen med den 
latinske oversættelse Vulgataen, og med et skrift, der skulle vise en korrespondance 
mellem Seneca og Paulus, et skrift der, som Valla viste, var en forfalskning. Endelig var 
det også et vigtigt retorisk middel til fremme af troværdigheden af en tekst at indlægge 
direkte tale på passende steder i disse historier.
 Peter Martyr var som nævnt centralt placeret i den gruppe, der, mens han var i Rom, 

42 Mariéjol 1887 s. 220 – se kap. XIII for en diskussion af Martyrs latin.
43 Derimod er de græske historikere som Herodot fra Halikarnassos (ca. 480‑420 fvt.), Thykydid 

fra Athen (ca. 460‑400 f.v.t.) og Polybios fra Megapolis (ca. 200‑118 f.v.t.) ikke nævnt i Martyrs 
referencer til antikkens historikere.
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var i teten af denne udvikling, og på denne baggrund indså han relativt hurtigt, i det 
mindste efter tilbagemeldingerne fra Columbus’ anden rejse, vigtigheden af Columbus’ 
opdagelser, ja, han var formodentlig den første ud over Columbus selv, der indså disse 
nye områders afgørende betydning for Spanien. Dette markerede Martyr blandt andet 
ved den litterære kontekst, han satte rejsen ind i, og som jeg vil komme tilbage til senere. 
Hans breve med beskrivelserne af Columbus’ to første rejser blev også hurtigt udbredt og 
var længe den eneste mere detaljerede kilde til den hidtil ukendte verden på den anden 
side oceanet. Martyr var med fra starten og overværede Columbus’ indtog efter den før‑
ste rejse med de tilfangetagne indfødte, et indtog der var koreograferet som de romerske 
feltherres indtog efter en vundet krig. Og Martyr var også til stede ved Columbus’ fore‑
træde for kongeparret efter den første rejse, hvor Columbus blev udnævnt til admiral og 
indisk vicekonge. Så nært var deres forhold ifølge Martyr, at Columbus oven i købet gav 
Martyr en række af de nye produkter, han havde haft med fra det, de mente var Indien.44

 Peter Martyrs værk er som nævnt den første egentlige publikation om Den Ny Verden, 
og der udkommer kun få andre skrifter i de første 20 år efter opdagelsen af det, der skulle 
blive kaldt Amerika. Columbus skrev under hjemrejsen fra den første ekspedition et brev 
til Luis de Santángel, den mand der havde fremmet hans sag ved det spanske hof med 
henvisning til nødvendigheden af at kristne Asien, og som Columbus med dette brev 
ville have til at sikre den næste ekspedition hos hoffet. Dette brev blev trykt i Basel i 
1493. Den italienske købmand og opdagelsesrejsende Amerigo Vespucci (1454‑1512), der 
var i Amerika i 1499‑1500 og igen 1501‑1502, udarbejdede sammen med den italienske 
bankmand og politiker Lorenzo di Pierfrancesco de’ Medici (1463‑1503), som Vespucci 
havde kendt siden 1483, da de studerede sammen, og som Vespucci var ansat hos, et kort 
over de nye opdagelser. Kortet blev trykt i 1502 med titlen Mondus novus i forlængelse 
af det brev med samme titel, som Vespucci havde sendt til Lorenzo de’ Medici. Brevet 
eller et lignende blev i 1504 udgivet på italiensk og latin, hvorefter de udkom i mange 
optryk – og blev, måske sammen med kortet, årsag til kartografen Martin Waldseemüllers 
(ca. 1470‑1520) navngivning af de kendte dele af det nye kontinent som den latiniserede 
hunkønsform af Amerigo, America. Det skete i 1507 på et kort med titlen: Universalis 
cosmographia secundum Ptholomaei traditionem et Americi Vespucii aliorumque lustrationes 
− Verdenskort i overensstemmelse med traditionen fra Ptolemaios og Amerigo Vespuccis og 
andres opdagelser. I 1513 udkom der i Freiburg en nyudgivelse af Ptolemaios’ værk, udgivet 
og med et forord af Martin Waldseemüller og indeholdende et genoptryk af Amerigo 
Vespuccis rejse, så Vespucci har været central for Waldseemüllers opfattelse af opdagelsen 
af Amerika. Senere, mellem 1522 og 1526, udkom Hernán Cortés’ (1485‑1547) breve om 
erobringen af Mexico, hvad Martyr, der tidligere har gengivet store dele af dem i sine be‑

44 Bernays sætter et stort spørgsmålstegn ved dette nære venskab. Forud for Columbus’ første ekspe‑
dition nævner Martyr ham overhovedet ikke, og efter Columbus’ hjemkomst i 1493 nævner Martyr 
ham kun kort. Heller ikke Columbus’ korte ophold ved hoffet skulle kunne danne grundlag for 
et tættere venskab, ligesom hans beskrivelse af tilfangetagelsen af Columbus i den første dekades 
syvende bog ikke tyder på et nærmere forhold, ja, Bernaus tvivler på, at de to overhovedet har 
korresponderet, som Martyr angiver. (Bernaus 1891 s. 171‑172)
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skrivelser af erobringen af Mexico og 
det efterfølgende oprør, lige nåede at 
registrere, inden han døde. Ellers er 
det først fra 1535, at større historiske 
værker om Indien/Vestindien/Ame‑
rika begynder at udkomme. Det før‑
ste er skrevet af Gonzáles Fernando 
Oviedo (1478‑1557), en af dem der 
havde ledsaget Columbus. Titlen 
var Historia general y natural de las 
Indias − Indiens almindelige historie 
og naturhistorie og første del heraf 
udkom i 1535. Dens titel blev næ‑
sten kopieret i 1590 med missionæren 
Joseph Acostas (1540‑1600) Historia 
natural y moral de las Indias – Indi
ens naturhistorie og moralske historie. 

Også i Leipzig blev Vespuccis værk udgivet med illustration, og denne illustration blev også solgt som en‑

keltbladstryk. Teksten til dette tryk er, at “Dette er de nyfundne mennesker eller folk i form og skabelse, 

som de så vidunderligt blev fundet af den portugisiske konge”.

 Billedet viser Vespucci, der ankommer med sin flåde til Den Ny Verden.

Kartografen Martin Waldseemüller (1470‑1521/22) lavede i 

1507 et verdenskort, hvor Amerika blev nævnt og placeret 

for første gang. Kortet byggede især på Amerigo Vespuccis 

berømmelse og beskrivelser.
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