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Mangfoldigheden i de kulturelle udtryk, den historiske arv, der på mange 
måder finder genklang i dagens samfund, og vilkårene for de mange 
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Forord

Da Brasilien i 2009 fik tildelt værtskabet 
for De Olympiske Lege i 2014 gik landet  
i ekstase. Æren faldt sammen med en bøl-
ge af brasiliansk fremgang. Landet opleve-
de gunstige konjunkturer trods verdens-
krise. Der var gjort store oliefund ud for 
Brasiliens kyster og brasilianske selskaber 
opererede på fem kontinenter. ”Fremtiden 
tilhører Brasilien”, spåede Brasiliens præ-
sident.

Og Latinamerika, ville mange tilføje. 
For optimismen blomstrede ved udgangen 
af århundredes første, gyldne årti, hvor 
prisen på latinamerikanske råvarer som 
olie, mineraler, soja, oksekød og vin var i 
top. Kontinentet talte om ”sin anden uaf-
hængighed”, hvor det frigjorde sig fra de 
snærende bånd til USA, den store nabo 
mod nord, i hvis net det efterhånden faldt 
efter uafhængigheden fra Spanien i 
1800-tallets første årtier.

Vandene skiller i Latinamerika. Det 
gælder fortolkningen af fortiden: Hvad re-
præsenterer spaniernes ankomst til konti-
nentet i 1492 – en blodig invasion eller et 
frugtbart kulturmøde? Og fremtiden: Skal 
kontinentet følge uafhængighedshelten fra 
1800-tallet Simón Bolívar og hans drøm 
om regional samklang, ellers er hvert en-

kelt land bedst tjent med at søge at koble 
sig direkte på et globalt marked? Skal lan-
dene fortsat liberalisere eller skal staterne 
spille en aktiv rolle for at mindske ulighe-
der?

Kontinentet besidder nogle triste re-
korder. Det gælder ikke mindst de sociale 
uligheder og den meget udbredte vold, 
som gennemsyrer hverdagen i de fleste af 
landene. Landene lider også under en 
enorm korruption, en politisk skævvri-
dende mediekoncentration, tendenser til 
persondyrkelse og populisme foruden dif-
fuse grænser mellem den udøvende og 
dømmende magt.

Latinamerika står i dag over for på-
trængende valg: uhæmmet ressourceud-
nyttelse eller bæredygtig udvikling, libera-
lisme eller socialisme, integration i ver-
densmarkedet eller regional integration. 
Men kontinentet befinder sig også i et 
spændingsfelt mellem sine altid ambitiøse 
visioner og den påtrængende sociale virke-
lighed, hvor nød blandt de fattigste ikke 
kan vente på løsninger.

At balancere i det spændingsfelt vil 
kræve en helt særlig balance evne. Det er i 
den enorme udfordring, at Latinamerika 
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de kommende år kan gøre krav på hele 
verdens opmærksomhed.

Hensigten med denne bog er at give et 
nutidigt portræt af kontinentet i forhold 
til de seneste års udvikling og de fremtidi-
ge udfordringer. Bogen er tænkt som en 
undervisningsbog i gymnasiet, HF, samt 

til seminarer og de første år af de videregå-
ende uddannelser. Det er i særlig grad 
samfundsfag, historie, religion og spansk, 
som bogen retter sig imod.

Niels Boel og Finn Rasmussen, 
København, november 2010
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Fortiden i Latinamerika er spillevende. Så-
ledes virker det i hvert fald, når man lytter 
til latinamerikanske politikere, der rutine-
mæssigt refererer til historiske personer 
som inka-oprøreren fra 1700-tallet Tupac 
Amaru, frihedshelten fra 1800-tallet 
Simón Bolívar eller den chilenske sanger 
Victor Jara, som var et af de mange ofre for 
1970’ernes diktaturer. 

I dette kapitel præsenteres Latinameri-
kas historie med den brede pensel. Fra de 
oprindelige folks historie tusinder af år til-
bage og frem til 1492, hvor Columbus an-
kom til kontinentet, og videre frem til i 
dag. Koloniseringen og udryddelsen af det 
meste af den oprindelige befolkning, samt 
uafhængighedskrigene fra Spanien og Por-
tugal er nogle af de aspekter, der trækkes 
frem. Opbygningen af de nye lande, relati-
onen til USA, og den økonomiske udvik-
ling inddrages. Som det vil fremgå, er de 
strukturer og traditioner, der vandt frem 
med koloniseringen, vigtige at kende, for 
at forstå Latinamerika i dag. Fortiden le-
ver og er til stede i mange aspekter af da-
gens samfund i Latinamerika.

Historien lever
”Vi tilbringer vores tid med at tælle ske-
letter”, sagde den politiske redaktør af det 
førende peruanske blad El Comercio, Juan 
Paredes Castro, under et interview i Limas 
sorgløse og solbeskinnede villakvarter San 
Isidro. Den ironiske bemærkning faldt 
som en kommentar til den stadige interes-
se for overgrebene under de latinameri-
kanske diktaturer i 1970’erne og 80’erne 
mange år efter demokratiets genindførelse 
på kontinentet.1

Men interessen for historien gælder 
ikke kun den nære fortid. Efterhånden 
som historiske begivenheder bliver fjerne, 
skulle man tro, erindringen om dem ville 
blegne. I Latinamerika synes det omvendt. 
Liberalisering og globalisering nedbryder 
hidtidige klare sociale klasseskel. Tidlige-
re identitetsbærere som fagforeninger og 
politiske partier mister indflydelse. Det 
giver plads til gruppedannelser, der hand-
ler om identitet, kultur eller etnicitet. 
Denne proces løber parallelt med, at histo-
rien ses i et nyt lys.

1 Interview ved Niels Boel, april 2001.

KAPITEL 1

Fra de indianske 
civilisationer til det 
moderne Latinamerika
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Frihedshelten Simón Bolívar fra uaf-
hængighedskrigene mod spanierne i første 
halvdel af 1800-tallet dyrkes som aldrig 
før. Hans drøm om en nedbrydning af 
grænserne mellem de latinamerikanske 
lande – som er fælles om sprog og historie 
– er for latinamerikanere en påmindelse 
om muligheden for et mere forenet konti-
nent efter europæisk forbillede.

Fortolkningen af den spanske erobring 
af kontinentet har også givet anledning til 
debat og sat historien i et nyt lys. Det blev 
tydeligt ved 500-året for Columbus’ ”op-
dagelse” af kontinentet, der blev markeret 
i 1992. 

Luis Macas var formand for CONAIE – 
Ecuadors nationale organisation for indi-
anske folk – i årene 1991 til 1996. Han for-
tæller, at 500-året blev markeret af euro-
pæerne med stor festivitas. ”Der var me-
get storladne begivenheder, konferencer, 
og møder”, siger han. ”De kaldte det ’et 
møde mellem to kulturer’, men jeg mener, 
at det nærmere var et ’ikke-møde’, hvor 
en dominerende kultur begyndte at for-
trænge de eksisterende kulturer i Ameri-
ka. Vi, som er indianske folk, kunne ikke 
tillade den fejring oven på asken, vi kunne 
ikke tillade os at fejre noget, når så mange 
var døde”. 2

Markeringen af 500-året faldt sammen 
med en tiltagende organisering af oprinde-
lige folk – ikke kun i Ecuador, men i man-
ge lande i Latinamerika og globalt. Den 
fejring, som der var lagt op til fra officiel 
side, fungerede som en løftestang for de 
indianske organisationer på kontinentet. 
De brugte den til at synliggøre, hvad ”op-
dagelsen af Amerika” reelt betød for de in-
dianske folk dengang, og skabte derved en 

2  Interview ved Finn Rasmussen, maj 2010.

fælles platform for indianske folk med 
krav om indflydelse i dagens samfund. 

Luis Macas siger, at de indianske prote-
ster mod fejringen også var med til at ska-
be større opmærksomhed om den indian-
ske sag og forståelse for den i den ikke-in-
dianske befolkning. ”Det blev klart for 
mange, at vi indianere er vigtige aktører, i 
historien og i dag, og at vi har meget, vi 
kan bidrage med til menneskeheden”.

Oprindelige folks rettigheder har de se-
nere år vundet større international aner-
kendelse. ”Det, at Menchú fik Nobel-pri-
sen i 1992, var meget vigtigt,” siger Luis 
Macas med henvisning til den guatema-
lanske mayaindianer Rigoberta Menchú, 
der fik verdens fornemste fredspris i 1992 
for sit arbejde  for social retfærdighed og 
fred og forsoning mellem etniske grupper i 
Guatemala.

Oprettelsen af Det Permanente Forum 
for Oprindelige Folk i FN og vedtagelsen af 
en FN-deklaration for oprindelige folks ret-
tigheder er, ifølge Luis Macas, internatio-
nale milepæle for oprindelige folk.

Men der er stadig langt til en fuld aner-
kendelse af oprindelige folks rettigheder. 
Mange træk i de latinamerikanske sam-
fund, kan føres tilbage til koloniseringen. 
”Der eksisterer stadig en fornemmelse af 
at være koloniseret. Det findes i diskrimi-
nationen, i racismen. Der eksisterer en do-
minerende kultur, der forsøger at fortræn-
ge de indianske kulturer, uden at forholde 
sig til de forskelligheder, der er”, slutter 
Luis Macas.
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Den store misforståelse
Verdens største misforståelse er det kaldt: 
Da Columbus og hans medrejsende den 
12. oktober 1492 stødte på en lille ø i Ca-
ribien. Columbus selv var i den tro, at han 
havde fundet en genvej til Indien, og der-
for kaldte han beboerne, han mødte, for 
indianere. Først flere år senere blev det 
klart for europæerne, at det var et – for 
dem – helt nyt kontinent, de havde skabt 
forbindelse til. 

Columbus’ geografiske fejltagelse var 
dog den mindste del af denne misforståel-
se. Den mere alvorlige del af misforståel-
sen var, at europæerne kom med en følelse 
af kulturel overlegenhed over for de folk, 
de mødte, og derfor gik de fejl af dem. 

Kolonisatorerne var på mange måder 
teknologisk førende, og de fik derfor rela-
tivt nemt taget magten over kontinentet. 
Men de ”indianske” kulturer var på ingen 
måde underlegne. Kontinentet havde væ-
ret beboet i mellem 15.000 og 25.000 år. 
De første beboere var formentlig jægere og 
samlere, der var vandret over Bering-stræ-
det mellem Asien og Amerika. En lang 
række civilisationer på kontinentet havde 
udviklet brugen af afgrøder, som siden 
skulle komme hele menneskeheden til 
gode – majs, bønner, flere hundrede typer 
kartofler, quinoa (en kornsort), tomater, 
tobak, ananas og så videre – foruden viden 
om regning, astronomi og landbrug samt 
en avanceret musik-, keramik- og tekstil-
kunst, fortællekunst og plantemedicin. Da 
spanierne ankom i 1492, var inkaerne  
i den sydlige del af kontinentet og azteker-
ne nordpå højt udviklede kulturer med 
komplekse samfundsorganisationer, by-
planlægning, og en udviklet arkitektur. 
Disse to store civilisationer knyttede an 
til andre store indianske civilisationer, 
som var gået forud: mayaerne, olmekerne, 

zapotekerne, toltekerne samt tiwanaku- 
og wari-kulturerne.

Hverken inkaerne eller aztekerne hav-
de et egentligt skriftsprog, og det, vi ved 
om dem, har vi fra ruinerne af deres mo-
numentale bygningsværker foruden fra  
de tekstiler, kalendere og kunstværker,  
de efterlod, selv om mange af disse blev 
ødelagt af spanierne. Der eksisterer også 
en række krøniker, som blev nedfældet  
af spanske litterater ud fra mundtlige 
overleveringer. Mest anerkendt er 
Guamán Pomas beretning, idet han var 
søn af indianere, der havde oplevet Inkari-
get, og han ønskede at fortælle verden om 
det spanske barbari. Mange andre beret-
ninger fra tiden er bevidst fordrejet, ikke 
mindst af den spanske vicekonge Francis-
co de Toledo, der ønskede at retfærdiggøre 
spaniernes hårde fremfærd over for inkaer-
ne, og derfor lagde særligt vægt på, at in-
kaerne var en krigsmagt ligesom spanier-
ne, og derfor skulle bekæmpes med vold.

Inkariget – større end Europa
Inkariget – Tawantinsuyo, ”de fire ver-
denshjørners rige” – havde sit centrum i 
byen Cusco, i Andes-bjergene i den syd-

Indianske ord, der vidner om 
men neskehedens arv fra indianer-
ne i Nord- og Sydamerika

Ananas
Anorak
Barbecue
Canoa
Cigar
Coca
Guacamole

Hurricane
Moccasin
Papaya
Piranha
Poncho
Potato
Puma

Quinoa
Savannah
Tapir
Tobaco
Tomat
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Figur 1.1 Udbredelse af azteker- og 
inkarigerne ved spaniernes ankomst

tet til at holde riget sammen, og undgik 
generelt etniske sammenstød. Inkariget 
tog næring af infrastruktur og teknologi-
ske landvindinger fra tidligere civilisatio-
ner i Andes-bjergene som tiwanaku- og 
wari-kulturerne.

Den politiske magt var organiseret  
omkring en udviklet og disciplineret ad-
ministration, hvor Cusco var centrum og 
med kontrol over det enorme rige via  
lokale embedsmænd. Inkariget havde et 
veludviklet vejnet, hvor der brugtes chas-
quis (kurerer), og det havde forrådskamre, 
der sikrede mod sult. Det var et bæredyg-
tigt, økologisk system, som drog fordel af 
tilstedeværelsen af forskellige subklimaer 
inden for kort afstand og herved sikrede 
adgang til varierede fødevarer og ressour-
cer. Disse blev udvekslet i et system base-
ret på familiebånd og gensidighed. Junglen 
gav for eksempel træ til byggeri, kysten 
gav wanu (fugleekskrementer) til gødning, 
på de højere skråninger dyrkedes kartofler 
og quinoa, på de lavere blev der dyrket 
majs og de hellige kokablade, og i de la-
vest beliggende områder frugter. Inkaernes 
terrasse-landbrug egnede sig til dyrkning i 
de forrevne Andes-bjerge, og sammen med 
deres avancerede overrislingssystem fin-
der det anvendelse den dag i dag. 

Inkaernes cirkulære opfattelse af tiden 
og deres guder – Solen, Månen, bjergtin-
derne og Moder Jord – var karakteristiske 
for en landbrugskultur. I deres udvidelse 
af riget begunstigede de overvundne høv-
dinge og forflyttede oprørske folkeslag til 
andre dele af riget. Inkaerne påtvang ikke 
underkuede folk deres kultur, men lod 
dem bevare egne religioner og sæder. 

østlige del af dagens Peru. I en højde på 
over 3.500 meter skabte inkaerne en af 
verdenshistoriens store civilisationer med 
høj befolkningstæthed, klasser, byer, et 
præsteskab og et produktivt landbrug.3  
Inkariget udviklede sig fra omkring år 
1200 og over en periode på 300 år til at bli-
ve det største imperium i tiden før koloni-
seringen. Det nåede sit klimaks i en hund-
redårig periode, hvor det strakte sig 5.000 
kilometer fra det nordligste af dagens Co-
lombia til det nordlige af dagens Argenti-
na. Imperiet var på det tidspunkt større 
end Europa. Det havde en militær kapaci-

3  Dette afsnit bygger på Murra, 1999, side 480 ff.

Inkariget

Aztekerriget

Nordamerika

Sydamerika
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Aztekerriget – en avanceret 
samfundsstruktur
Aztekerne var et krigerfolk, som havde 
magten over store dele af det land, der se-
nere fik navnet Mexico. Unge aztekere 
blev ofte sendt i krig, med det formål at få 
kamperfaring samt tage krigsfanger. De 
sidste blev senere ofret til guderne ved re-
ligiøse fester. Krigshandlinger havde også 
til formål at erobre nye områder, hvilket 
aztekerne gjorde med succes, enten ved at 
overtale modstanderne til at underkaste 
sig deres herredømme, eller ved at ned-
kæmpe dem.

Tenochtitlán, der blev grundlagt i 
1325, var med sine 200.000 indbyggere et 
af de største bysamfund overhovedet på 
Jorden på dette tidspunkt. Det var en by 
markeret af enorme bygningsværker, 
blandt andet med høje tempelpyramider, 
brede veje og en byplanlægning med syste-
mer til indsamling af affald. 

Aztekerne havde en avanceret sam-
fundsstruktur, med en herskende klasse, 

Inkaernes khipu: et redskab med snore af fibre af lla-
mahår, hvis knuder angav begivenheder, regnskaber 
og landbrugets cyklus. Foto: BPK.

1200-800 
f.v.t.

Olmekerne er den første kendte indianske kultur. De bebor områder i det 
sydlige af dagens Mexico

1000 f.v.t. De første zapotekere kommer til det centrale Mexico fra nord

500 f.v.t. Maya-kulturen breder sig i det sydlige Mexico

400-1000 Tiwanuku-kulturen er en dominerende magt i dagens sydlige Peru, østlige 
Boliva og nordlige Chile

500-900 Wari-kulturen bebor kystområderne i det centrale og sydlige Peru

1000-1200 Toltekerne dominerer store dele af det centrale Mexico og sætter deres præg 
på andre kulturer i området

1150 Inkariget begynder at udvikle sig og vokser de næste 400 år

1325 Tenochtitlán, aztekernes hovedstad, grundlægges

1430 Aztekerne indgår i en alliance mellem tre byer og dominerer store del af det 
centrale Mexico

Figur 1.2 Tidslinje: De første kendte kulturer (før og efter vores tidsregning)
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Solpyramiden i Teotihuacan blev opført mellem år 1 og år 250 og er den tredjestørste pyramide i verden. 
Foto: Niels Boel.

der bestod af herskerens familie samt per-
soner, der var avanceret ad militær vej, en 
middelklasse med militærvæsen, præste-
skab, købmænd og håndværkere, og det, 
man kan kalde almuen, det vil sige arbej-
dere og slaver. 

De havde sofistikerede kalendersyste-
mer baseret på 365 dage om året og en stor 
viden om astronomi. Systemerne blev 
brugt til at foregribe årstider og natur-
fænomener, ligesom de var vigtige redska-
ber i planlægningen af private og offentli-
ge handlinger. Aztekerne levede af land-
brug, specielt dyrkning af majs og bønner, 
og af jagt.

Ud over inkaerne og aztekerne var der 
en mangfoldighed af andre kulturer på 
kontinentet, før spanierne kom. Maya- 
folket er en af dem. De havde tidligere 
magten over store dele af Mexico, og var 

kulturelt dominerende i den sydlige del af 
Mexico og Guatemala. 

Men disse kulturer, deres viden og for-
skellige særpræg var ikke i kolonisatorer-
nes optik en ressource. De var ikke interes-
seret i et kulturmøde, men i hurtig for-
tjeneste og udbredelse af den kristne tro.  

Guld, Gud og personlig status
Såvel Spanien som Portugal havde en 
stærk økonomi, med risikovillig kapital, 
som kunne placeres i de dyre rejser rundt i 
verden. Rejserne var investeringer, hvoraf 
man forventede et afkast og øget økono-
misk magt. Derfor var kravet til Colum-
bus og de efterfølgende kolonisatorer, at 
de skulle finde guld eller andre ressourcer, 
der kunne give hurtig indtægt. Guld var 
ikke svært at finde i inka-riget, hvor det 



13 indholdkapitel 1

Guaman Poma var efterkommer af en inka. I sin be-
rømte krønike med illustrationer, stilet til den span-
ske konge (og skrevet mellem 1600 og 1615), udstil-
lede han spaniernes barbari.

smykkede Guldtemplet i hovedstaden 
Cusco. For inkaerne havde guld en ud-
smykningsværdi og en rituel betydning, 
fordi det spejlede solen. Inkaerne regnede 
deres egentlige værdier for at være deres 
tekstiler, som med sindrige farver og møn-
stre kommunikerede, hvor dens bærer 
kom fra og viderebragte myter og skabel-
sesberetninger. Da nyheden om invasio-
nen spredte sig, skyndte inkaerne sig der-
for at brænde store lagre af tekstiler, for at 
sikre at de højt værdsatte klædningsstyk-
ker ikke faldt i spaniernes hænder.

Religionen var en anden drivkraft for 
koloniseringen. Den katolske tro – og den 
katolske kirke – stillede krav om, at kri-
stendommen skulle spredes ud over ver-
den. Spanien havde en særlig motivation i 
den forbindelse, da de i over en periode på 
flere århundreder havde generobret den 
spanske halvø fra muslimsk styre. De 
mange millioner ikke-kristne, de mødte 
på det ”nye” kontinent, opfattedes af kir-
ken som et af Gud pålagt kald om at for-
kynde kristendommen. De var alle poten-
tielle kristne, der kunne omvendes, og 
dermed opfylde Guds – og kirkens – øn-
ske. I Spanien var kirken ubønhørlig over 
for muslimer og jøder, som mistænktes for 
at fastholde deres religion. Mange blev 
brændt på bålet.

Forkyndelsen af kristendommen var et 
selvstændigt mål for spanierne, men den 
tjente også til at sikre kolonimagten en  
legitimitet. Indianerne skulle underkaste 
sig spaniernes gud og spaniernes konge. 
De indianske templer blev ødelagt og de 
store, solide inkasten blev genbrugt til  
kirker og til administrationsbygninger for 
kolonimagten. 

Endelig var der en motivation på det 
mere personlige plan. For den enkelte spa-
nier var koloniseringen en mulighed for at 

klatre op ad den sociale rangstige. En gen-
vej til en højere social status. En tredjedel 
af dem, der tog del i koloniseringen, kom 
fra den lavere del af den spanske adels hie-
rarki, mens resten var helt almindelige, 
jævnt fattige mennesker. For mange hand-
lede koloniseringen derfor om hurtigst 
muligt at blive rig og opnå en højere social 
status.4

Koloniseringen og udryddelsen  
af den oprindelige befolkning
Koloniens første 100 år fik skæbnesvangre 
konsekvenser for den oprindelige befolk-
ning. Opgørelser peger på, at der boede 90-

4  Skidmore og Smith, 1997, side 17.
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112 millioner indbyggere i Amerika før 
1492. I løbet af de næste 100 år faldt antal-
let af indbyggere til nogle få millioner. I et 
af de tættest befolkede områder i det cen-
trale Mexico var der ved spaniernes an-
komst omkring 25 millioner indbyggere. I 
løbet af 100 år var antallet faldet til under 
en million.

Årsagerne til de høje dødstal var flere. 
Drab og massakrer gennemført af koloni-
magten var en vigtig årsag. Men det var de 
sygdomme, europæerne bragte med sig, 
der krævede flest dødsfald. De oprindelige 
folk havde ikke immunforsvar mod syg-
domme som influenza, kopper, tyfus, og 
mæslinger, og døde derfor nemt af dem. 
Den meget hårdhændede udnyttelse af de 
oprindelige folk med tvangsarbejde i mi-
ner og andre steder førte også mange i dø-
den. Affolkning af landsbyerne og tvangs-
forflyttelse betød, at de oprindelige livs-
former faldt fra hinanden og medførte 
hungersnød og sygdomme. 

Den europæiske invasion
Den spanske kolonisering koncentrerede 
sig om Mexico, hvor aztekerne herskede, 
og Peru, hvor inkaerne havde magten. Det 
var i disse to områder, man havde fundet 
de største rigdomme i form af guld og sølv. 
Samtidig var der en eksisterende sam-
fundsstruktur med en stor arbejdsstyrke, 
der kunne udnyttes.

Kampen mod aztekerne blev ledet af 
Hernán Cortéz, der med en styrke på 550 

mand løb aztekernes leder Moctezuma II 
og hans folk over ende i løbet af 2 ½ år. 
Det virker underligt, at en lille gruppe 
spanske conquistadores (erobrere) kan be-
sejre flere millioner aztekere. En del af for-
klaringen er, at spanierne var militært 
overlegne. De havde krudt, pistoler, kano-
ner og heste, dyr der var ukendte på konti-
nentet, og derudover en bedre organisering 
og strategi. Politiske forhold spillede også 
ind. Aztekerne havde fjender blandt andre 
folkeslag i regionen, som så en fordel i at 
slutte sig sammen med spanierne. Syg-
dommen kopper, som spanierne bragte 
med sig, og som aztekerne ikke havde im-
munitet imod, underminerede ligeledes 
aztekernes styrke. Hvor spanierne gene-
relt blev mødt med åbne arme, greb de til 
allehånde kneb og forræderier, gidseltag-
ning og terrorisering af befolkningen. Det, 
at Cortéz tidligt mødte Malinche, en kvin-
de, der talte aztekernes sprog nahuatl, og 
som hurtigt lærte spansk, var også en fak-
tor i erobringen. Hun var med til at give 
Cortéz viden om aztekernes samfund og 
kunne støtte de diplomatiske forhandlin-
ger, som var en del af erobringen. I 1521 
var aztekernes magt tabt til Cortéz og spa-
nierne.

Inkaernes rige faldt endnu hurtigere 
end aztekernes. Den spanske conquistador 
Francisco Pizarro ledte en gruppe på under 
200 mand ind i landet. Inkaernes leder 
Atahualpa blev lokket i en fælde, taget til 
fange og senere henrettet i 1532. Inkaer-
nes hovedstad Cusco blev indtaget i 1533. 

Leslie Bethell (red) (1998): The Cambridge History of Latin America, Volume 1, Colonial Latin America,  
Cambridge University Press, side 4.

Tabel 1.1  Fald i indbyggerantallet i det centrale Mexico efter den europæiske invasion 

Årstal 1515 1519 1548 1568 1580 1630

Indbyggere 25.000.000 17.000.000 6.000.000 3.000.000 2.000.000 750.000

http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521232234
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Hvor spaniernes fordele var de samme 
som ved erobringen af aztekernes rige,  
tyder meget på, at inkaerne desuden var 
svækkede på grund af borgerkrig, og ikke 
tillagde spaniernes ankomst stor betyd-
ning, før det var for sent. 

Brasilien – intet guld at finde
Portugal var den anden stormagt, der ko-
loniserede Latinamerika. Landet lå i kon-
flikt med Spanien om opdelingen af konti-
nentet, og kun ved Pavens mægling lykke-
des det at få en aftale om, hvordan de to 
lande skulle dele det nye kontinent imel-
lem sig. Ifølge den af pavestolen formidle-
de Tordesillas-traktat fra 1494 fik Portugal 
den østlige halvdel af Sydamerika og Spa-
nien den vestlige halvdel.

Portugisernes del af Latinamerika blev 
det, som senere fik navnet Brasilien. I den-
ne del af kontinentet var der ikke sam-
fund med statsdannelser, sådan som azte-
kerne og inkaerne, hvor store befolkninger 

kunne udnyttes som arbejdskraft. Den op-
rindelige befolkning bestod i stedet af 
hundredvis af forskellige stammer. De to 
største sproggrupper var tupí-guaraní, der 
boede ved kysten, og tapuais, der boede 
inde i landet. 

Portugiserne fandt ikke guld eller an-
dre ædelmetaller i Brasilien. Derfor havde 
portugiserne ikke samme motivation som 
spanierne til at rejse til det nyopdagede 
kontinent, og den portugisiske konge gav 
koloniseringen af Brasilien lav prioritet i 
forhold til landets andre og mere udbytte-
rige kolonier i Afrika. Kongehuset ønske-
de imidlertid at fremme en vis kolonise-
ring af landet og lovede meget store jord-
arealer til dem, der ville flytte dertil.  
Først i 1549 begyndte det portugisiske 
kongehus at grundlægge en administrati-
on for koloniseringen af Brasilien. Det bu-
reaukrati, der blev opbygget, var først og 
fremmest forankret på kysten.5

5  Skidmore og Smith, 1997, side 23.

Det første, Columbus gjorde ved ankom-
sten til Amerika, var at plante et kors på 
stranden, og dernæst at navngive landet. 
Begge handlinger var et udtryk for, at lan-
det nu var blevet kristnet, og at det var ta-
get i besiddelse af den spanske konge i 
kirkens navn.  

Selve kontinentet fik navnet ”Ameri-
cus” efter den italienske søfarer og kort-
lægger Amerigo Vespucci, der gennemfør-
te flere rejser til kontinentet. Han var den 
første, der i sine rejsebeskrivelser gjorde 
det tydeligt, at det var et – for Europa – 
nyt kontinent, som spanierne var ankom-
met til. 

Senere fik regionen fra Mexico og syd-
på navnet Latinamerika for at markere 
dens tilknytning til den latinske del af 
Europa og til de spanske og portugisiske 
kolonisatorer. De oprindelige beboere 
havde egne navne for kontinentet. Kuna-
folket i Panamá og Colombia, kaldte det 
for Abya Yala – Livets Kontinent. Et navn, 
de brugte lang tid før spanierne og portu-
giserne, anduvede kontinentet. Mange op-
rindelige folk har siden taget dette navn 
til sig. Specielt med den voksende selvbe-
vidsthed hos oprindelige folk i slutningen 
af det 20. århundrede. De foretrækker 
Abya Yala frem for Latinamerika. 

Abya Yala og Amerika
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To verdensopfattelser  
støder sammen
For Latinamerikas oprindelige befolkning 
var koloniseringen en menneskelig trage-
die, hvor størstedelen døde over en relativt 
kort årrække. For de overlevende skabte de 
normer og værdier, de blev påtvungne af 
erobrerne, gennemgribende forandringer i 
kultur og hverdagsliv. Traditionelt levede 
oprindelige folk i samfund, hvor ressour-
cerne var fælleseje. Med koloniseringen 
blev den individuelle ejendomsret introdu-
ceret. Specielt ideen om privat ejendoms-
ret til jord vakte modstand.

Kolonisatorernes måde at organisere og 
administrere samfundet på var fundamen-
talt anderledes end den oprindelige befolk-
nings. Den retslige organisering af sam-
fundet blev vigtig. Lovgivning og juridiske 
tænkemåder fungerede som et magtmid-
del, hvormed kolonisatorerne kunne do-
minere den oprindelige befolkning, der 
ikke kendte til mekanismerne i et retsligt 
baseret samfund.

De oprindelige folk blev introduceret 
til helt nye teknologier, der skabte foran-
dringer i deres verden. Hjulet som led i 
transport, krudt, skydevåben, nye afgrøder 
og nye husdyr blev introduceret. Et penge-
system blev introduceret. Hvor guld og 
andre ædelmetaller hidtil havde haft en 
vigtig funktion i ceremonielle sammen-
hænge, fik de en ny funktion som beta-
lingsmiddel i en ny form for økonomi.6

De oprindelige folk blev forstået inden 
for den verdensopfattelse, som religion 
gav europæerne. De fremmede blev fortol-
ket gennem ”kristendommens horisont”. 
De blev opfattet i kraft af det, de ikke var, 
af det, de manglede, nemlig som ikke-
kristne, der manglede Guds frelse. Fra Co-

6  Essinger og Grubb, 1998, side 16-17.

lumbus’ første rejse var omvendelsen til 
kristendom et vigtigt anliggende. 7 

Med kristendommen kom også ”for-
nuften”. Man opfattede de oprindelige 
folk som vilde, der ikke havde evnen til at 
organisere sig selv på en rationel måde. De 
manglede fornuft. ”Selv om disse barbarer 
ikke er fuldstændig gale, så er de ikke 
langt fra at blive det. De er ikke, eller er 
ikke længere, i stand til at regere over sig 
selv mere end gale eller end vilde dyr. De-
res dumhed er større end gales dumhed i 
vores samfund”, skrev den daværende 
spanske filosof Francisco de Vitoria.

Kendskabet til Amerika og til de an-
derledes mennesker, man ikke havde anel-
se om eksisterede, blev vigtig i udviklin-
gen af den europæiske selvforståelse. Det 
er velkendt, at den kulturelle identitet 
skabes i spejlingen i de kulturer, der er an-
derledes. Opdagelsen af Amerika hjalp 
Europa til en forståelse af egen kultur – 
europæerne kunne definere deres identitet 
i kontrast til de meget forskellige indian-
ske kulturer. 

Kolonitiden
Spanien grundlagde i første omgang to vi-
cekongedømmer i henholdsvis Mexico og 
Peru. Først senere oprettede de yderligere 
to vicekongedømmer i Ny Granada (det 
som i dag hedder Venezuela) og Rio de la 
Plata (som senere fik navnet Argentina). 
Det var i Mexico og Peru, der var flest til-
gængelige rigdomme i form af guld, sølv 
og andre ædelmetaller. Samtidig var der en 
relativt stor befolkning, der kunne fungere 
som arbejdskraft i minerne. Den spanske 
konge var den øverste magtinstans i for-
hold til de nye kolonier, og vicekongerne 

7  Det følgende bygger på McGrane, 1989, side IX og 
11 ff.
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var hans repræsentanter i Latinamerika. 
Et vidt forgrenet administrativt system 
blev udviklet, hvor der var embedsmænd 
fra højeste niveau i form af vicekongen, og 
ned til de mindste byer, hvor notarer og 
andre embedsmænd på laveste niveau ar-
bejdede. De fleste embedsmænd var ansat 
på midlertidige kontrakter og til lav løn. 
Det var tilskyndelse til alskens svindel og 
overgreb på lokalbefolkningen.8

Indianerne udnyttes og mishandles
At indianerne skulle omvendes til kristen-
dommen, betød, at de i princippet ikke 
kunne udnyttes, sådan som man kunne 
gøre med vantro, som for eksempel beboe-
re i kolonierne i Afrika. Derfor indførte 
man det såkaldte encomienda-system. 
Det gik ud på, at den spanske konge (gen-
nem sine repræsentanter) gav en person 
ansvar for et antal indianere. Personen var 
forpligtet til at lære indianerne det span-

8  Følgende er baseret på Essinger og Grubb, 1998.

ske sprog og opdrage dem i den katolske 
tro. Han havde ret til at ansætte dem, det 
vil sige at betale en meget beskeden løn til 
dem for det arbejde, de blev sat til at udfø-
re i minerne, med byggeri eller i landbru-
get. I encomienda-systemet påhvilede der 
også arbejdsgiveren et ansvar for at be-
handle indianerne ordentligt. Dette blev 
langtfra overholdt. Indianerne blev ofte 
udnyttet og mishandlet. Mange præster 
arbejdede imod denne udnyttelse og doku-
menterede den over for myndigheder i 
Spanien, og inden for den katolske kirke.

Koloniseringen uden for byerne
Senere misbrugte koloniadministrationen 
det såkaldte mita-system, som de oprinde-
lige folk brugte. Det var et system udvik-
let af inkaerne, hvor alle skulle arbejde 
gratis et vist antal dage om året for det 
fælles bedste. Dette system anvendte spa-
nierne nu til at kræve indiansk tvangs-
arbejde, specielt i minerne. Det vil sige,  
at systemet udviklede sig fra en måde, 

1492 Columbus ankommer til kontinentet

1494 Tordesillas-traktaten deler Amerika mellem Spanien og Portugal

1519 Spanierne ankommer til Mexico

1521 Aztekernes taber deres magt til spanierne, og spanierne opretter vicekonge-
dømmet Mexico

1532 Inkaernes hovedstad Cusco bliver indtaget

1542 Oprettelse af vicekongedømmet Peru

1549 Det portugisiske kongehus grundlægger en administration  
for koloniseringen af Brasilien

1717 Oprettelse af vicekongedømmet Ny Granada (som senere fik navnet Venezuela)

1776 Oprettelse af vicekongedømmet Rio de la Plata (som senere fik navnet Argentina)

Figur 1.3 Tidslinje: Kolonitiden
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hvormed inkaerne organiserede fællesar-
bejde, til en form for slaveri under spansk 
koloniherredømme.

Magten i de spanske kolonier var cen-
treret i Mexico City og Lima, men koloni-
seringen udviklede sig hurtigt uden for 
disse centre. Små grupper af nybyggere le-
det af en officielt udpeget embedsmand 
drog ind i landet. Langsomt opstod byer, 
hvor der blev oprettet en lokal administra-
tion. Selve bystrukturen fulgte det samme 
mønster over hele kontinentet, med etab-
leringen af et rådhus, en kirke, et fængsel, 
notarkontor og en byplanlægning præget 
af parallelle og vinkelrette gader omkring 
et torv. Denne struktur, som udtrykker og 
fremmer magtens centralisering og kon-
trol, genfinder man i dag i mange byer i 
Latinamerika,

Byerne fungerede som centre for 
jordejere, der i mange tilfælde havde fået 
jorden som belønning for deres indsats i 
erobringen. Indianerne boede uden for 
byen i lokalsamfund, comunidades, og 
blev hyret som arbejdskraft på godser eller 
til at arbejde i minerne. Ideen var at skabe 
et parallelsamfund, med henholdsvis en 
”indiansk republik” og en ”hispanisk re-
publik”, der fungerede side om side. Selv 
om det ikke lykkedes at gennemføre den-
ne formelle adskillelse, fik politikken som 
konsekvens, at de forskellige kulturer le-
vede ved siden af hinanden uden at opnå 
en fuld integration. Der kan stadig i dag 
findes træk af denne adskillelse. 

Uden for byerne blev der anlagt stor-
godser, der blev opbygget efter den økono-
miske model, man havde erfaring med fra 
det sydlige Spanien. Den var baseret på en 
feudal struktur, hvor jordejeren bestemte, 
og landarbejderne, det vil sige indianerne, 
arbejdede for ham inden for encomienda-
systemet. Over tid udviklede det sig til en 

patron-klient-relation. En patron kunne 
være en godsejer eller anden magtfuld per-
son, der havde arbejdere, det vil sige klien-
ter, knyttet til sig. Magtrelationen bygge-
de på tjenester og gentjenester, og på en re-
spekt og loyalitet over for systemet. Lede-
ren sikrede beskyttelse af arbejderne (for 
eksempel kost i dårlige tider), og de opfør-
te sig til gengæld lydigt og loyalt over for 
ham. Dette afhængighedsforhold genfin-
des i dag blandt andet i landdistrikter i 
den nordøstlige del af Brasilien og ofte 
også i forholdet mellem bedrestillede la-
tinamerikanere og deres hushjælp.

Samfundet opdelt  
efter race og hudfarve
Koloniseringen indførte en opdeling efter 
race og hudfarve på kontinentet. Man kan 
tale om en form for kastesystem, hvor der 
var en præcis opdeling. Øverst var de hvi-
de. Dernæst kom mestizerne, der var per-
soner af både europæisk og indiansk bag-
grund. Under dem i hierarkiet kom mulat-
ter, der havde afrikansk og europæisk bag-
grund. Og allernederst i hierarkiet var in-
dianerne og de sorte. For de hvide var den-
ne rangorden både et udtryk for magtfor-
delingen i samfundet og en rangordning 
efter intelligens og skønhed.9 

Der kan stadig i dag findes mange træk 
af denne opdeling i Latinamerika, som 
genfindes i den sociale, politiske og øko-
nomiske udvikling. Det er stadig de hvide, 
og dem med tydelig europæisk baggrund, 
der – samlet set – har flest ressourcer i 
samfundet. Mens indianere og sorte har 
færrest ressourcer til rådighed. Ser man tv 
i Latinamerika, er samme rangordning ty-
delig, da det som regel er personer af euro-

9  Martinez, 2008, side 55.
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pæisk baggrund, der bruges i produktre-
klamer. 

Minedrift i centrum
Det økonomiske omdrejningspunkt for 
den spanske koloniserings første par år-
hundreder var dog ikke landbruget, men 
minedriften. Det var det, som fastholdt in-
vestorernes interesse. Spanien importerede 
store mængder guld og ikke mindst sølv, 
der var af meget stor værdi for landets øko-
nomi. Minerne var privatejede, men kon-
gen opkrævede skat af indtjeningen, og sik-
rede dermed en stor indtægt til staten. 

De store mængder guld og sølv øgede 
produktionen på verdensplan markant. I lø-

bet af 1500-tallet steg verdens sølvproduk-
tionen 560% og guldproduktionen 50%.

På længere sigt skabte de mange midler 
også problemer. Spanien investerede ikke, 
men brugte de mange penge til forbrug og 
import fra udlandet, specielt til indkøb af 
fabriksvarer fra England. Guld var beta-
lingsmidlet for varer i Lilleasien, blandt 
andet de stadigt mere populære krydderi-
er, som gjorde det muligt at spise endog 
delvist fordærvet kød og grøntsager, hvil-
ket var vigtigt, fordi muligheden for kon-
servering var begrænset. Indtægterne blev 
desuden brugt til at finansiere de krige, 
Spanien var indblandet i. Voksende import 
og krigsudgifter førte til en stærkt stigen-
de inflation. Det medvirkede til, at Spani-

Sølvminen i Potosí

Potosí er en boliviansk by, der ligger på 
Andes-bjergenes højderyg godt 4.000 me-
ters over havets overflade. Byen er i dag re-
lativt fattig, men har en fortid som den ri-
geste by i hele Latinamerika. Forklaringen 
er det bjerg, der ligger ved byens udkant, 
kaldet Cerro Rico – det rige bjerg. I bjerget 
lå på et tidspunkt den mest producerende 
sølvmine i verden.

Da produktionen var på sit højeste i 
slutningen af det 16. århundrede, arbejde-
de der 13.000 personer. Omkring halv-
delen var lønnede arbejdere, den anden 
halvdel var indianere, der var tvunget til 
at arbejde et bestemt antal måneder om 
året, ifølge regler om mita. Mange af de 
indianske arbejdere døde af det hårde slid 
i minen og efter at være blevet forgiftet af 
kviksølv, som blev brugt i forarbejdningen 
af sølvmalmen. Derfor begyndte man at 
importere slaver fra Afrika, til at overtage 
arbejdet. 

Det viste sig dog snart, at afrikanerne 
ikke kunne klare det hårde arbejde i  høj-
den og kulden.

I 1600-tallet nåede byen et indbyggertal 
på 200.000 og var dermed en af de største 
byer i verden, og uden tvivl en af de rige-
ste. Det meste af rigdommen og sølvet 
blev eksporteret til Spanien, og indgik i 
verdens økonomi som sølvmønter. Det 
anslås, at 7 millioner indianere er døde 
som spaniernes tvangsudskrevne arbejde-
re på Potosí-bjerget.

Omkring år 1800 begyndte sølvproduk-
tionen at falde. Hovedparten af sølvet var 
blevet udvundet, og man gik i stedet over 
til at udvinde tin fra bjerget.

Kilde: Steven Topik, Carlos Marichal og 

Zephyr Frank (eds.), 2006: From silver to co-

caine. Latin American commodity chains and 

the building of the world economy, 1500-2000, 

Duke University Press.
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en gik bankerot i 1557 og flere gange si-
den. Indtjeningen fra ædelmetallerne end-
te for en stor dels vedkommende i Eng-
land, hvor midlerne blev brugt til investe-
ringer, som befæstede Englands position 
som international handels- og industri-
magt. 

De store indtægter fra guld og sølv-
produktionen gav ikke meget afkast til  
lokalbefolkningen, der hvor minedriften 
fandt sted. De, der ejede minerne og en 
mindre gruppe af leverandører og embeds-
mænd omkring dem, tjente godt, men  
lokalbefolkningen mærkede ikke noget 
særligt til velstanden. Det var hårdt slid 
for meget få penge. Det er et mønster for 
udnyttelse af råvarer og ressourcer, som 
man kan genkende i dag, i Latinamerika 
og i udviklingslande generelt. 

Oprør mod spanierne
Den stadig forværrede udnyttelse og be-
skatning af de indianske befolkninger før-
te til oprør specielt i vicekongedømmet 
Peru.10 Mest succesfuld var inka-efterkom-
meren Tupac Amaru, som i 1780 beslutte-
de at gøre op med det spanske rædselsregi-
me. Han samlede de indianske ledere i 
hele Peru med det formål at smide de 
spanskfødte ud fra kontinentet. Han søgte 
støtte blandt kreolerne, det vil sige de 
europæiske efterkommere, som var født i 
Amerika. Kravene var, at tvangsarbejdet 
skulle afskaffes, og at indianerne skulle 
have deres stjålne jordbesiddelser tilbage.

Efter en langvarig belejring af Cusco 
måtte Tupac Amaru i spidsen for en deci-
meret styrke på 3.000 mand trække sig til-
bage. En spansk ledet hær med overvejen-
de indianere som kanonføde fik bugt med 

10  Følgende bygger på de Mesa, 2001, side 261 ff.

inkaen. Han fik tungen skåret af og måtte 
overvære mordet på kone, børn og andre 
familiemedlemmer, inden hans krop blev 
sønderrevet, bundet til fire heste, der blev 
jaget i hver sin retning. For mange i Latin-
amerika foregreb han befrielseskrigen mod 
spanierne, og han forbliver et vigtigt sym-
bol for indianerne i Andes-bjergene.

Den magtfulde kirke
Den katolske kirke havde en magtfuld po-
sition lige fra koloniseringens første år. Op 
gennem kolonitiden blev den katolske tro 
fastholdt som statsreligion i landene på 
kontinentet, håndhævet af de mange præ-
ster, der bosatte sig som led i koloniserin-
gen. Kirken fik monopol på udbredelsen af 
kristendommen i Latinamerika. Den fik 
håndfast støtte fra de spanske myndig-
heder. Det blev blandt andet udtrykt ved, 
at personer, der ikke var katolikker, ikke 
fik lov til at indvandre i kolonierne. Det 
var fastlagt i en lov, som blev håndhævet 
frem til slutningen af 1700-tallet. 

Kirken havde desuden politisk og – i 
særlig grad – økonomisk magt. Den fik ti-
ende, havde renteindtægter, og modtog 
midler fra arv og pengegaver. Næst efter 
kongen var kirken den største jordejer i 
kolonierne. Den ejede – ifølge nogle kilder 
– op mod halvdelen af den produktive 
jord. Mange midler blev brugt til bygning 
af kirker og klostre, mens andre gik til in-
vesteringer og bankvirksomhed. Inkvisiti-
onen var et vigtigt element i kirkens 
magt. Dens censur og blodige undertryk-
kelse sikrede, at de bøger og skrifter, som 
blev trykt eller importeret, ikke indeholdt 
noget, der stred imod den katolske lære.
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