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Abstract

In this essay you will witness two different cultural exchanges that the Spaniards experienced 

in the 16th century, on one hand with the Aztec people from Mexico, and on the other hand 

with multiple peoples from the Philippines.

The purpose of this essay is to find out how the Spaniards responded to facing these cultures 

for the very first time, and also to explore what the differences between these two exchanges 

were, and to find out why one led to the slaughter of so many human beings, and the other one

did not.

To find out why this is, I have examined their letters from the 16th century.
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1. Inledning

I dagens samhälle har det blivit lättare för oss alla människor att möta andra människor från 

olika kulturer. Detta kan bero på den moderna teknologi som vi har idag, vare sig vi är 

medvetna om det eller inte; på detta vis är vi mer medvetna om hur andra kulturer fungerar 

och försöker förstå dem, men omedvetet så jämför vi oss med dessa kulturer och börjar skapa 

ett vi och dem eller en primitiv och modern kultur.

Jag har alltid varit intresserad av Latinamerikas historia och hur ursprungsbefolkningen 

behandlades, vilka konsekvenser det blev efter att spanjorerna erövrade dem, d.v.s. den 

kulturkrock som skedde. Jag själv kommer från Latinamerika så för mig är att läsa och 

undersöka om dessa kulturer att lära mig mina förfäders historia och på sätt och vis förstå 

varför samhället från mitt hemland ser ut som idag, d.v.s varför vi har vissa traditioner och 

vart de kommer från, vilka som härrör från ursprungsbefolkningen och vilka som är från 

spanjorerna, att få en förklaring till vissa utryck m.m.  

Under 1500-talet genomfördes många upptäcktsresor, och under dessa resor mötte européerna

olika kulturer och människor som skiljde sig från Europas folk och kultur. Dessa möten 

inträffade på olika sätt, de kunde vara antingen fredliga eller våldsamma.

I denna uppsats kommer jag att skriva om två kulturmöten som spanjorerna upplevde under 

1500-talet.  Jag kommer att skriva om hur spanjorerna mötte aztekerna och folkslagen i 

Filippinerna genom att analysera brev som spanjorerna skrev under erövringstiden. Jag vill 

veta hur spanjorerna reagerade på dessa kulturer och hur den inhemska befolkningen 

beskrevs. Jag vill veta varför det fanns en skillnad mellan dessa erövringar. Vid den ena 

erövringen utplånades nämligen nästan hela kulturen och människorna, men inte vid den 

andra, även om båda kulturerna ansägs ociviliserade i spanjorernas ögon. Så jag vill veta vad 

som är skillnaden mellan dessa kulturmöten, varför spanjorerna reagerade och behandlade 

dessa människor så olika. 

Kulturmöten sker överallt i mänskliga samhällen, men fallen med aztekerna och Filippinerna 

är intressanta därför att de är både lika och olika. I bägge fallen rör det sig om en första 

kontakt, vilket betyder att européer inte tidigare hade haft några förbindelser med dem och att 

etniska fördomar därför byggdes upp i en helt ny kontext. México och Filippinerna ligger 

bägge i varma områden och aztekernas rike var lika stort som Filippinerna (ca 300 000 km2). 
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Samtidigt är de bägge regionerna olika eftersom de i det ena fallet var inordnade i ett tekniskt 

och socialt sofistikerat imperium, men i det andra fallet splittrade i ett antal små och relativt 

lågteknologiska samhällen. 

2. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna undersökning är att studera spanjorernas attityder i samband med de 

respektive kulturmötena. Dessa möten skedde på olika sätt och hade olika konsekvenser för 

ursprungbefolkningen i Amerika och Filippinerna. Genom att undersöka breven från 

spanjorerna under erövringstiden kan vi hitta belägg för hur spanjorerna tänkte rörande dessa 

kulturer och kan därmed göra en jämförelse. Jag kommer även att analysera hur 

undervisningen om kulturmöte på 1500-talet kan användas i historieundervisningen för 

kulturmöten under andra tider. 

Så mina frågor inför denna undersökning är:

 Varför behandlade spanjorerna dessa kulturer så annorlunda under det första 

kulturmötet?

- Vad berodde det på?

 Hur var det första intrycket spanjorerna hade av dessa kulturer?

- Vad är det för skillnader och likheter på detta?

 Hur tedde sig erövringen av dessa kulturer?

 Hur kan kulturmötet användas i historia undervisning för högstadiet? 

3. Avgränsningar

Eftersom denna uppsats handlar om det första kulturmötet mellan spanjorerna och aztekerna 

respektive Filippinerna kommer jag avgränsa mig till tiden för de respektive erövringarna. Jag

kommer att studera det historiska händelseförloppet under 1500-talet, eftersom det var då 

spanjorerna började genomföra sina ”upptäcktsresor” och det var då aztekernas rike och 

Filippinerna blev erövrade.
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4. Material/ källmaterial

Den här undersökningen kommer att basera sin information på olika böcker som har skrivits 

om erövringen av aztekernas rike och Filippinerna när spanjorerna mötte dessa kulturer.  Jag 

kommer att använda mig av originaltexterna med de gammelspanska versionerna snarare än 

att förlita mig på översättningar. På det viset kommer jag närmare de ursprungliga 

händelserna och det sätt på vilket de spanska författarna resonerade. 

Vi kommer att inrikta oss på skillnaderna och likheterna mellan dessa erövringar samt hur 

kulturmötet mellan spanjorerna och dessa kulturer tedde sig.

För att kunna göra en jämförelse av dessa erövringar har vi använt olika böcker som berättar 

hur erövringen skedde, och för att kunna få reda på hur kulturmötet var mellan dessa kulturer 

har vi använt Herman Cortés brev till Spaniens kungapar. Cortés skrev fem brev från Nueva 

España1, där han beskriver hur erövringen gick till i detalj. I sina brev beskriver han hur den 

första kontakten mellan spanjorerna och aztekerna gick till, han beskriver de olika städer som 

spanjorerna passerade, speciellt Tenochtitlán, dessutom beskriver han de konversationer han 

förde med Moctezuma som var aztekernas härskare. Dessa brev är väldigt viktiga för att förstå

den första kontakten mellan spanjorerna och aztekerna då det var med Cortés och hans 

besättning som aztekarna hade det första samröret.  

 Vi kommer även använda oss av Bernal Díaz del Castillo krönikor där han beskriver hur den 

första kontakten med Moctezuma var men han skriver också hur erövringen var utan att 

överdriva i sina beskrivningar. I sitt brev beskriver han erövringen från en soldats perspektiv 

och berättar om allt de fick genomlida för att kunna erövra aztekernas rike. I hans brev hittar 

vi beskrivningar av hur spanjorerna förstörde aztekernas tempel, gudabilder och alla 

massakrer som de genomförde för att kunna’’civilisera’’ motståndaren, men vi hittar även 

1

En koloni som spanjorerna hade
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uppgifter om hur mycket han beundrade aztekernas civilisation och deras byggnader, palats 

och mycket mer.  

 En annan person som vi kommer att använda oss av är prästen Francisco López de Gómara 

vars krönikor ger oss kunskap om hur kulturmötet mellan spanjorerna och aztekerna var. Hans

krönikor blev mycket kända trots att de skrevs av en person som aldrig hade korsat Atlanten.

Francisco López de Gómara skriver Cortés memoarer, och i hans krönikor lyfter han fram 

Cortés som en hjälte för Spanien och betonar att den nya världen var full av möjligheter som 

man kunde bli rik genom.  I sina krönikor berättar han hur Cortés’’ civiliserade’’ aztekerna 

och hur han bemötte aztekerna för första gången. Gómaras krönika betraktas som en av de 

viktigaste böcker som handlar om Amerikas erövring även om författaren själv inte bevittnade

det han skrev.   

För att veta hur kulturmötet mellan spanjorerna och folkslagen på Filippinerna tedde sig har vi

använt en bok som innehåller en samling av olika brev som skrevs under tiden då spanjorerna 

kontrollerade Filippinerna.  Boken heter The Boxer Codex och är den utförligaste kompilation

som beskriver Filippinernas 1500-talskultur och är därför lämplig som jämförelse till de 

amerikanska breven. The Boxer Codex är det moderna namnet på manuskriptet, som inte har 

någon originaltitel. Det skrevs någon gång på 1590-talet och hamnade under outredda 

omständigheter i England där det i modern tid inköptes av historikern Charles Ralph Boxer. 

Det har nyligen utgivits i sin helhet av George Bryan Souza och Jeffrey Scott Turley (2016).

 5.Metoder

I denna undersökning kommer jag att använda komparativ metod för att kunna göra en 

jämförelse mellan dessa erövringar. Jag kommer även att använda texttolkning eller med 

andra ord hermeneutisk metod eftersom vi vill få en förståelse för hur och varför dessa 

erövringar var annorlunda.

5.1 Komparativ metod

Den komparativa metoden används främst för att jämföra ett eller flera objekt och kunna 

observera likheter och skillnader för att kunna komma till en konklusion.  Den komparativa 

metoden används främst för att studera politiska system utifrån olika syften, samt kunna 

jämföra olika system från flera länder för att sedan kunna göra påståenden om hur politiska 

fenomen förhåller sig till varandra och olika kriterier2.  Men det finns olika typer av 
2
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komparativa studier som till exempel beskrivande studier, förklarande studier, 

prediktionsstudier. Till denna undersökning kommer jag att göra en förklarande studie.  

Syftet med förklarande studier är att förklara varför situationen ser ut som den gör. Med 

förklarande studier ställer man frågor om varför det finns likheter och skillnader mellan olika 

ämnen3.  Eftersom jag vill undersöka vilka skillnader och likheter som kan urskiljas mellan 

dessa erövringar och varför spanjorerna behandlade dessa kulturer annorlunda under 

erövringstiden, använder jag mig av denna metod.  

Jag kommer även att använda fokuserande studier. Det som utmärker en fokuserande studie är

att ett fåtal ämnen studeras.  Fokuserande studier är dessutom mer inriktade på att förklara en 

situation. Därför är dessa studier mer koncentrerade kring en viss händelse (den beroende 

faktorn) för att undersöka vad som påverkar den beroende faktorn4.  Denna studie passar bra 

till denna undersökning eftersom jag i min andra frågeställning vill veta varför spanjorerna 

behandlade dessa erövringar sinsemellan annorlunda, vilken som var den beroende faktorn 

som gjorde att dessa kulturer behandlades så annorlunda.

5.2 Hermeneutisk metod

Hermeneutik är ett ord som härstammar från det antika Grekland, det kommer från namnet 

Hermes. Hermes var gudarnas sändebud, men han var också gudarnas tolk och deras interpret
5. Hermeneutik handlar om att tolka, förstå och existens. I denna studie kommer vi att göra en 

texttolkning genom att använda den hermeneutiska metoden. Eftersom ett av mina huvudmål 

är att få veta varför kulturmötet mellan européerna och dessa kulturer blev sinsemellan 

annorlunda måste vi förstå hur spanjorerna tänkte under det första kulturmötet, och för det 

Denk, Thomas, Komparativ metod, förståelse genom jämförelse, 2002:7
3

Denk, Thomas, Komparativ metod, förståelse genom jämförelse, 2002:12

4

        Denk, Thomas, Komparativ metod, förståelse genom jämförelse, 2002:42

5

Ödman, Per-Johan, tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, 2007: 11
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måste vi studera spanjorernas brev som skrevs under erövringstiden. På så sätt kan vi vinna 

kunskap om hur spanjorerna tänkte och varför kulturmötet blev annorlunda i de bägge fallen.

Hermeneutiken erkänner nämligen att det finns flera sätt att förstå världen eller en viss 

företeelse på6.  Men den menar inte att det finns en viss regel eller ett visst sätt att uppfatta 

kunskap, så att det inte enbart blir en fråga om hur just jag uppfattar en viss händelse; med 

andra ord uppfattas företeelsen inte likadant av alla. 

Med hermeneutiken medges att en människa alltid betraktar saker och ting från olika aspekter 

och att vi människor aldrig ser utanför oss själva när vi studerar verkligheten. Det vi tolkar 

och förstår betingas alltid av att vi är historiska varelser. Detta är en generell problematik för 

den som studerar främmande kulturer utifrån europeiskt källmaterial. Fokus tenderar att stelna

kring det som européerna intresserade sig för, och det som ligger utanför ägnas ingen eller 

begränsad uppmärksamhet

När människan upplever någonting i sitt liv försöker hon förstå det med hjälp av tolkning, 

tolkning grundar sig på det hon tidigare upplevt i sitt liv7.

Förståelse gäller således den mänskliga existensen, dess villkor och möjligheter,

begripandet av enskilda pusselbitar, vilka kan utnyttjas som delförklaringar av den mer 

omfattande bild vi försöker förstå 8

6. Teorier

6

Ödman, Per-Johan, tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik, 2007: 14
7

Fransson, Malin, Thalén, Emma, Att motivera genom vägledning,  2010:15

8

Ödman, Per-Johan, tolkning, förståelse, vetande. Hermeneutik i teori och praktik,  2007: 25
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6.1. Postkolonial teori

I denna undersökning kommer jag att använda postkolonial teori eftersom jag vill veta hur 

spanjororena tänkte under det första kulturmötet och på detta sätt få veta varför det blev en 

sådan skillnad mellan de bägge studerade fallen.

Postkolonialism har som syfte att lyfta fram kolonialismens betydelse för utvecklingen av 

idéer som modernitet, humanism och civilisation. Men dessa idéer gynnar endast Europas 

framväxt och utveckling på bekostnad av andra länder och civilisationer9 med andra ord  att 

européerna erövrade andra länder för att kunna ”civilisera” andra kulturer.  De europeiska 

resorna till Asien, Amerika och Afrika under 1400- och 1500-talen var inte de första mötena 

mellan européer och icke-européer. Men i de bevarade skrifterna från denna period kan man 

se uppkomsten av ett nytt tänkesätt där dessa två kategorier av människor framställs som 

varandras motsatser10 som civiliserad eller barbar.  

Definitionen av barbari och civilisation vilar på en konstruerad föreställning om en 

oöverstiglig klyfta mellan svart och vitt d.v.s. mellan mig själv och en annan11. Under 

senmedeltiden hade européerna en bild av den ”vilde”, en person som levde i skogen, i 

civilisationens marginal, var naken och hårig, våldsam, överdrivet sinnlig till sin karaktär och 

var moraliskt outvecklad.

Under kolonialismen förstärktes dessa idéer av hur icke-västerländska människor var; 

dessutom utökades européernas kontakt med andra kulturer dramatiskt, något som utlöste 

tidigare oöverträffade bilder och idéer. Tidigare föreställningar om icke-européernas 

underlägsenhet användes för att rättfärdiga den europeiska bosättningen, 

missionsverksamheten, handelspolitiken och de militära aktiviteterna12. Det vill säga att 

européerna hade rätt att erövra andra civilisationer så att de kunde ”civilisera’’ dem.

9

Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. 2006: 40

10

Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. 2006: 71

11

Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. 2006: 71

12

Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. 2006: 72
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Kolonialismen kan definieras som erövring av och kontrollen över andra människors land och

tillgångar13. Vi kan med andra ord säga att med kolonialmötet menas att ”forma ett samhälle” 

d.v.s att i det nya landet ska ett samhälle som fanns tidigare av-formas eller om-formas, detta 

uppnådes med hjälp av olika metoder som handel, plundring, krigföring, folkmord, 

förslavning, förhandlingar och uppror.  Kolonialismen har uttryckt sig på varierande sätt i 

olika delar av världen, men överallt har ursprungsbefolkningar och nykomlingar haft de mest 

komplexa och traumatiska relationerna i människans historia.

6.2 Travel narrative

En annan teoretiker som har publicerat studier av hur Västerlandet har sett på den andre är 

Jerry Bentley från University of Hawaií. Han förklarar i sin undersökning att mycket 

historiskt tänkande och historieskrivning har uppkommit tack vare resenärer som har rest till 

andra länder eller andra delar av världen.  Bentley skriver i sin uppsats att resenärernas 

skrifter representerar deras observationer och upplevelser såsom individer som har besökt 

främmande länder, något som gör dem till primära källor till historien eller till dem själva. 

Dessa skrifter innehåller information om främmande kulturer och deras samhälle.  

Bentley skriver även att dessa skrifter inte är ett fönster till utländska samhällen utan också 

fungerar som speglar av författarens egna värderingar14. Han menar därför att dessa skrifter är 

problematiska och kräver noggranna undersökningar och kritiska analyser.

 Bentley nämner olika anledningar till varför dessa skrifter kan vara problematiska. Till 

exempel, författaren märkte inte, eller kunde inte märka, eller kanske var han inte tillåten att 

märka vissa händelser i de samhällen han besökte. Han nämner även att vissa författare inte 

var intresserade av att undersöka de samhällen de besökte mer noggrant, men ibland kände 

dessa författare så stark samhörighet med sitt eget samhälle så de misstolkade de länder de 

besökte15.

13

Loomba, Ania, Kolonialism/Postkolonialism. En introduktion till ett forskningsfält. 2006: 24

14

Bentley, Jerry, Travel Narratives. 2004:1

15

Bentley, Jerry, Travel Narratives. 2004:5
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Bentley skriver att dessa brev kan ta sig olika former. Författarna av dessa brev har 

rapporterat sina observationer på olika sätt och har olika erfarenheter, han skriver att det finns 

fall där resenären har rapporterat det han såg i det främmande landet, som Marco Polo, medan

andra har skrivit sina brev i form av ett historiskt dokument, till exempel Herodotos som 

skrev De persiska krigen eller Bernal Díaz del Castillo som skrev La historia real de la 

conquista de nueva España, men han nämner att det sistnämnda var ett resedokument men 

även skildringen av en militär kampanj. Bentley nämner olika former av sådana dokument, 

såsom journaler, privata brev, memoarer, dagböcker m.m.16.

Dessa skrifter har haft ett stort inflytande på människor genom tiden, skriver Bentley; de har 

varit en inspirationskälla för människor i sin egen tid eller i framtiden: att resa bortom sina 

egna gränser i sökandet efter rikedomar och kommersiella möjligheter i utlandet17

7. Begrepp

7.1. Vad är kultur?

Kultur kommer från det latinska ordet cultura av cultus som betyder odling, det är något man 

odlar fram18.  När vi tänker på ordet kultur, tänker vi oss kanske musik, litteratur, konst, teater 

och mycket mer, vi kan säga att begreppet kultur har många olika tolkningar och är ett mycket

omdiskuterat begrepp som används i olika sammanhang och inom olika ämnesområden. 

Teoretiken Ringqvist skriver i sin bok Människan socialt och kulturellt (2010:10) att det finns 

två typer av uppfattningar om vad kultur är:

 Den första tolkningen av kultur av det som man kallar för ”finkultur” det vill säga 

konst, teater klassik musik eller litteratur. I denna tolkning ingår bara en liten bråkdel 

av vad kultur är, här ingår det kreativt och skapande tänkande.

 Den andra tolkningen av kulturbegreppet brukar kallas för antropologi eller 

antropologiskt kulturbegrepp och är mycket bredare. Här ingår idéer, värderingar och 

16

Bentley, Jerry, Travel Narratives. 2004:9

17

Bentley, Jerry, Travel Narratives. 2004:12

18

Ringqvist, Charlotte, Anne, Människan socialt och kulturellt (2010: 10)
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kunskaper som vi skapar och formar själva. Antropologi kommer från det grekiska 

språket och betyder läran om människan som samhällsvarelse. Kultur betraktas som 

central och nyckeln inom antropologi är att förstå människors tänkande och agerande.

Man kan säga att det finns olika typer av tolkningar. Vi kan se tydligt olika typer av kulturer 

mellan olika samhällen, det mest tydliga kan vara mat, kläder, umgängeskoder och 

kroppsspråk men det finns en annan nivå av kulturen där vi kan se skillnader i alla samhällen, 

nämligen fester, ritualer, familjeliv, arbetsetik och mycket mer. Sedan finns en annan nivå som

kanske är den mest avgörande för en individs eller ett samhälles grundläggande värde, detta 

syns inte utåt men är avgörande för hur en individ tolkar världen19

Vi kommer att fokuseras på den andra tolkningen ”antropologi” av kulturen eftersom vi 

kommer att prata om kulturmöte eller kulturkrock mellan två typer av folkgrupper.

Kultur skapas och omskapas i samspelet mellan människor. Individer som verkar

inom ramarna för en given kultur tillägnar sig densamma genom 

socialisationsprocessen, både som unga men även hela livet. Kulturen inrymmer 

att antal sammankopplade delar som innebörder, symboler. Beteendemönster, 

normer och värderingar som individerna tillägnar sig och som sedermera färgar 

deras sätt att förstå verkligheten. (Stier: 2009:29)   

7.2. Kulturmöte

Kulturmöte handlar om möten mellan människor vars kultur skiljer sig åt i något bestämt 

avseende20 det vill säga det som sker när människor från olika kulturer och värderingar möts. 

Detta sker varje dag i våra liv, i skolan, på arbetsplatsen och inom historiens gång har det varit

så att människor från världen runt har rest och mötts och utväxlat element av sina kulturer, 

men detta kulturmöte har haft både positiva och negativa konsekvenser.

Mötet mellan olika kulturer beror på att människor alltid har varit nyfikna över vad som finns 

bortom horisonten, men dessa resor eller upptäckter har alltid medfört konsekvenser, det har 

19

Ringqvist, Charlotte, Anne, människan socialt och kulturellt, (2001:11)

20

Stier, Jonas, kulturmöte, en introduktion till interkulturella studier,( 2009:15)
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alltid uppkommit en kultur som tror att den är överlägsen i jämförelse med de hedniska 

infödingarna.21

Under 1400-talet tog de spanska och portugisiska upptäckresorna fart, vi har som exempel 

Vasco da Gama, Kristoffer Columbus (Cristóbal Colón), Ferdinand Magellan (Hernando de 

Magallanas) och många fler, men med dessa upptäckter följde inhuman slavhandel, tortyr, 

orättvisor, rasism. Sjukdomar spreds, sociala strukturer upplöstes, språk och sedvänjor 

hotades och plundring av ursprungbefolkningens egendomar inträffade22. Detta ledde till ett 

sätt att betrakta och kategorisera människor, med andra ord framträdde ett europeiskt 

”rastänkande”.23

Men kulturmöten kan vara såväl slumpmässiga eller planerade, de kan kännetecknas av tvång 

eller frivillighet, de kan innebära förflyttningar eller gränsöverskridanden, av såväl kulturell 

som mental art24. Alla kulturmöten utövar en viss påverkan på människor; detta kallas för 

social interaktion. Ett annat sätt att beskriva vad ett kulturmöte är, är ett möte med det 

främmande eller med en främling; detta kan aktivera ångest, rädsla eller främlingskap som 

finns hos människor. Ett annat kännetecken är att ett kulturmöte inte behöver vara främmande 

utan annorlunda. Ett kulturmöte mellan en individ eller samhälle kan orsaka avsiktliga eller 

oavsiktliga resultat25

8. Forskningsläge

Som jag har skrivit förut så handlar denna uppsats om att göra en jämförelse mellan två olika 

kulturmöten som involverade spanjorerna i Mexico och i Filippinerna. Jag har inte hittat 

någon undersökning där man jämför dessa två erövringarna, men jag har hittat några 

undersökningar där man jämför aztekerna och inkas, eller där man studerar aztekernas och 

spanjorerna möte. Detta kommer att presenteras nedan.

21

Stier, Jonas, kulturmöte, en introduktion till interkulturella studier,( 2009:116)
22

Stier, Jonas, kulturmöte, en introduktion till interkulturella studier,( 2009:18)
23

Stier, Jonas, kulturmöte, en introduktion till interkulturella studier,( 2009:116)
24

Stier, Jonas, kulturmöte, en introduktion till interkulturella studier,( 2009:30)
25

Stier, Jonas, kulturmöte, en introduktion till interkulturella studier,( 2009:30)
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Det finns en omfattande forskning om Amerikas indiankulturer, samt en något mindre om det 

tidiga Filippinernas historia. Inom ramen för denna uppsats har jag inte kunnat läsa in mig på 

hela denna historieskrivning, utan valt att titta på några tongivande arbeten. Jag kommer även 

att presentera ett urval av forskning om kulturmöten. Även om detta inte kan bli heltäckande, 

ger det en idé om de forskningsresultat man nått under senare decennier. 

8.1. Kulturmöten i Amerika

Bernardo Veksler undersöker i Una Visión critica de la conquista de América 

vilka konsekvenser Amerikas erövring hade för ursprungbefolkningen och hur mycket detta 

gynnade Spanien och Europa.

Han skriver först om resultatet av Cristóbal Colóns ankomst till Amerikas stränder 1492. Han 

nämner att det upptäcktes nya kulturer och civilisationer som var olika utvecklade, hur stor 

världen var, m.m. Colóns resa innebar stora förändringar för människans historia men han 

skriver att detta bara gynnade Europa. Han skriver att man rörande denna upptäckt brukar 

glömma bort att spanjorerna under de första 150 åren efter sin ankomst till Amerika hade 

plundrat 17 000 ton silver och ca 200 ton guld som anlände till Spanien under dessa år, och att

detta hjälpte att finansiera den globala marknaden, den industriella revolutionen längre fram i 

tiden, samt att det ökade kapitalet i Europa26.

Han skriver att Amerikas upptäckt och alla rikedomar som fanns där attraherade många 

äventyrare som längtade efter at förvärva rikedomar. Dessa kunde härstamma från Spanien, 

Portugal, Frankrike, Holland, Storbritannien och ökade sina kapital.

Veksler skriver även att det innan spanjorernas ankomst till Amerika bodde 70 miljoner 

människor där. Efter ett sekel fanns det 3,5 miljoner kvar. Detta berodde inledningsvis på 

erövringen av civilisationerna, där folk tvingades att distansera sig från sin kultur och sin tro 

och arbeta som slavar, och till slut på de olika sjukdomar som kom med européerna. På grund 

av detta började européerna att jaga människor i Afrika som kunde arbeta som slavar i 

gruvorna27.

26

Veksler, Bernardo, una visión critica de la conquista de América: ( 2006:4)

27

Veksler, Bernardo, una visión critica de la conquista de América: ( 2006:3)
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Veksler skriver även att vi efter ett halvt årtusende bibehåller definitioner som ”Amerikas 

upptäckt”, vilket ignorerar att Amerika innan spanjorernas ankomst redan varit upptäckt flera 

tusen år tidigare och beboddes av flera miljoner människor. Veksler kritiserar även 

definitionen av ’’mötet av två världar’’ vilket, som han skriver, i verkligheten var att ersätta en

kultur med en annan genom våld. Därför skriver han även att firandet av Amerikas upptäckt 

egentligen understryker att det redan fanns 70 miljoner människor vars förfäder hade upptäckt

kontinenten och bodde i den. Uttrycket möte mellan två kulturer eller världar tolkas som ett 

passivt möte från indianernas sida fast det i själva verket inte var så. Han skriver att detta var 

ett sätt att dölja och försöka glömma all plundring som européerna gjorde sig skyldiga till28.

Han skriver också att Amerikas upptäckt ändrade människans historia och att det inträffade 

många framgångsrika händelser som gynnade människan, men detta skedde genom att 

förslava ursprungsbefolkningen genom att tvinga dem att arbeta i gruvorna, exploatera deras 

mark, samt att förslava afrikaner så att de kunde jobba i gruvorna och plantagerna. Att Europa

ökade sitt kapital och hade stora framgångar skedde inte genom handel, utan många 

människors liv offrades för att man skulle kunna uppnå detta29.

Veksler skriver att européerna för att kunna erövra Amerika hade stora fördelar av att de hade 

upptäckt kompassen, avancerade vapen som fungerade med krut, papper m.m., men den 

katolska kyrkan hjälpte också till med erövringen. Prästerna erbjöd under erövringen 

ursprungsbefolkningen en visst skydd mot de många kolonisatörer som hade kommit till 

Amerika. Genom detta kunde prästerna börja att ersätta deras tro och kultur med 

katolicismen30. Veksler refererar även till Bartolomé de las Casas vilken var en präst under 

erövringstiden som ansåg sig vara infödingarnas försvarare och stödde förslaget att hämta in 

afrikaner så att de kunde arbeta i gruvorna.

I sin undersökning skriver Veksler att det fram till dagens samhälle har rasat en konstant strid 

mellan ursprungbefolkningen och kyrkan: under Juan Pablo II:s besök i Lima 1984 

överlämnade Kollasuyo från Túpac Katari-rörelsen, från ursprungbefolkningarna i Bolivia 

och Peru, ett brev till påven där de hade skrivit

28

Veksler, Bernardo, una visión critica de la conquista de América: ( 2006:2)
29

Veksler, Bernardo, una visión critica de la conquista de America: ( 2006:5)

30
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’’ Vi har bestämt oss att utnyttja detta besök av påven för att återlämna hans bibel som 

under 500 år inte har bringat oss fred, kärlek och rättvisa [...] snälla, ta tillbaka er 

bibel och ge den till våra förtryckare, vars hjärtan och hjärnor behöver den mer av 

dina moraliska skrifter [...] Vi fick bibeln, som var det kolonialistiska överfallets vapen,

svärden som under dagen attackerade och dödade vårt folk, och under natten 

omvandlades till korset som attackerade infödingarnas själ31’

 Veksler fortsätter och skriver hur det var för ursprungsbefolkningen efter erövringen, under 

kolonialtiden.

Ett annat arbete som har gjorts är av Francisco López de Gómara som skriver om hur 

erövringen i Mexico gick till i detalj i sina krönikor Historia de la conquista de Mexico. Den 

ursprungliga versionen av dessa krönikor är skriven under 1500–talet. Man har samlat dessa 

krönikor i en bok som gavs ut 1974 och är en av de viktigaste böckerna för Latinamerikas 

tidiga historia.

I boken berättar Gómara om Cortés liv och börjar med att tala om hur det var innan han kom 

till Amerika men det intressanta med detta arbete är när han kommer till Amerika. Han skriver

hur han samlade sina soldater och hur han i sitt tal lovade dem guld, rikedomar och seger i det

nya landet innan de seglade till den nya världen32.  Dessutom skriver Gómera att Cortés 

seglade till den nya världen med avsikten att starta ett ”bra” krig som gjorde dem berömda. 

Under resan från Cuba till Yucatán skriver Gómara att Cortés och hans flotta kom in i en 

storm som skadade skeppen. Cortés och han män landade först på ön Acuzamil. Där mötte de 

ursprungsbefolkningen och hade ett utbyte med dem. Där fick de höra att det fanns en större 

civilisation på fasttandet. Enligt Gómara skickade Cortés ett sändebud till hövdingen på 

fastlandet som fick sex dagar på sig att komma till honom. Dessa dagar gick och Cortés 

bestämde sig för att segla in till fastlandet efter att ha reparerart sina skepp33.

 I sin bok forsätter han med att skriva hur Cortés började erövra de små byarna som han 

hittade i början och hur han förstörde deras gudavbilder och införde kristendomen med våld. 

31

Veksler, Bernardo, una visión critica de la conquista de América: ( 2006:8)

32

López de Gomara, Francisco, Historia de la conquista de México, 1975: 23-24.
33

López de Gomara, Francisco, Historia de la conquista de México, 1975: 24-26
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Han skriver även hur de fick kontakt med Moctezuma som var härskaren över aztekerna och 

skriver även att infödingarna trodde att skeppen var Quezalcoatls tempel, han var vindens gud

och de väntade på han återkomst. Han skriver även varför Cortés blev intresserad av att träffa 

Moctezuma och skriver att Cortés frågade Teudilli som var en av Moctezumas tjänare om 

Moctezuma hade mycket guld varvid han svarade ja. Cortés ville omedelbart träffa 

Moctezuman eftersom de hade en sjukdom i sitt hjärta som bara guldet kunde bota, enligt vad 

Gómara skriver i sina krönikor34.  Som jag skrev innan så innehåller Gómaras krönikor väldigt

detaljerad information om Cortés erövring av Mexico och hur han besegrade aztekerna och de

andra civilisationer som fanns vid den tiden.

I denna bok uppmärksammas att Gómara aldrig hade varit i Amerika när dessa krönikor 

skrevs. Istället hörde han den informationen som han skriver om från Cortés som han träffade 

1540, och han levde som Cortés’ präst under dennes sista år. Hans krönikor blev till en bok 

och man har undersökt och bekräftat att det som Gómara skriver är sant genom att jämföra 

dem med andra brev som skrevs under denna tid. Detta har gjorts av Jorge Gurría Lacroix 

som har en doktorsexamen i historia vid den nationella universitet Autónoma i México.

En annan undersökning är Implicit understandings: observing reporting, and reflecting on the

encounters between Europeans and other peoples in the early modern era. Denna bok av 

Stuart B. Schwartz är en samlingsvolym med 20 historiker som har undersökt europeiska 

möten med andra kulturer från 1450 till 1800-talet. I denna bok skrivs om européernas vision 

av andra kulturer, och sedan andra kulturers vision av européerna.

 Schwartz skriver att alla resenärer under historiens gång har haft gemensamma problem när 

det gäller att observera, förstå och representera främmande kulturer för den första gången.  

Med anledning av det skriver Schwartz så här:

In all these cases there are fundamental epistemological problems as well as permeable 

barrier between observer and observed in which it is often difficult (some would say 

impossible35

34

López de Gomara, Francisco, Historia de la conquista de México, 1975: 56-58
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Han skriver här att människors uppfattning och bedömning av andra människor och kulturer 

under de senaste 300 åren har gått igenom ett antal förändringar runt om i världen. Och detta 

möte med andra kulturer har till en viss del bidragit till den intellektuella förändringen inom 

kulturerna36  (det vill säga européernas tankesätt gentemot andra kulturer).

I denna undersökning förklarar Schwartz att kulturmöten mellan européer och icke-européer 

har pågått långt innan Columbus upptäckte Amerika. Schawartz tar till exempel vikingarna 

som under 1000-talet hade upptäckt norra Amerika, Maro Polos beskrivningar av storkhanens 

rike (mongoler) m.m. Dessa skrifter av tidigare resenärer inspirerade Columbus inför sin resa.

Schwartz skriver även att många av dessa beskrivningar eller rapporter visar att mötet med 

andra kulturer ofta var rörigt, men detta ändrades över tiden, och att det uppstod en interaktion

i den meningen att perceptioner och handlingar påverkade varandra på båda sidor när det 

gäller kulturella möten.  Det vill säga att människors sociala handlingar mellan olika kulturer 

förändrar människors beteende utifrån uppfattningar och handlingar37.

Här menar Schwartz att man i dessa brev kan se att européerna var benägna att använda 

observationerna av andra kulturer som ett medel för självkännedom eller för att berömma sig 

själva.

Schwartz skriver även att det inte bara var européerna som tyckte att andra kulturer var 

underliga. Han omnämner många exempel på detta, då man har analyserat texter från de 

kulturer som européerna har mött. Ett av dem är aztekernas texter som är skrivna på nahua. 

Han skriver att efter ett kulturmöte mellan två olika kulturer så förändras språket. Han skriver 

att när spanjorerna kom till Amerika hade de med sig olika saker som aztekerna aldrig hade 

sett, till exempel gitarrer och kanoner, men aztekerna hade inga ord för dessa. Då menar 

Schwartz att aztekerna började att beskriva det de såg och hörde, till exempel kallade 

aztekerna kanon för huei tlequiquiztli som betyder stor eldtrumpet och så vidare.38  Här 

36

Stuart B. Schwartz, Implicit understandings: observing reporting, and reflecting on the encounters 
between Europeans and other peoples in the early modern era. ( 1994:5)  
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Stuart B. Schwartz, Implicit understandings: observing reporting, and reflecting on the encounters 
between      Europeans and other peoples in the early modern era. ( 1994:6-7)  
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skriver han att detta var det första steget mot förändringar i språket eller med andra ord hur 

nahuat anpassade sig till det spanska språket och tvärt om39

8.2. Kulturmöten i sydöstra Asien

The making of modern South-East Asia av D.J.M Tate är en annan forskningsvolym som 

handlar om hur Sydostasien moderniserades och hur erövringen av vissa områden gick till, ett 

av dessa är Filippinerna.

Här skriver Tate först hur Filippinernas erövring gick till och berättar om den första europé 

som vi vet kom till Filippinerna. Hans namn var Francisco Serrano från Portugal som hade 

varit med om ett skeppsbrott. Nästa person, skriver Tate, var Ferdinand Magallan som anlände

till ögruppen Visayas 1521 och representerade kung Carlos I av Spanien för att hitta en ny väg

över Stilla havet till Moluckerna och för att upptäcka nya området40. Han berättar att Magallan

gjorde en blodspakt med hövdingarna i Cebu och Limasawa, dessutom skriver han att i Cebu 

döptes 800 infödingar till kristendomen och avslutar med att Magallan blev dödad i ett slag 

mellan infödingarna och spanjorerna. Hans besättning flydde till Cebu men blev anfallna så 

att de blev tvingade att fly, vissa kom till Moluckerna men skeppet Victoria seglade tillbaka 

till Spanien och genomförde därmed den första världsomseglingen i historien.

Han skriver att innan Legazpis expedition hade det fyra gånger tidigare gjorts försök att nå 

Filippinerna igen vilka misslyckades. Han skriver även hur erövringen av Filippinerna gick 

till efter att Legazpi med hjälp av broder Urdaneta kom till Filippinerna år 1564. 1571 hade en

stor del av Filippinerna erövrats, men detta uppnåddes i de flesta fall inte med våld utan man 

använde diplomatiska metoder för att uppnå detta41.  Detta skulle leda till en kraftfull handel 

mellan Filippinerna och Spanien.

Tate skriver även om kristnandet av Filippinerna och de kristna missionärernas roller.  Han 

skriver att spanjorernas framsteg i Filippinerna inte skedde på grund av det fåtal soldater de 

hade med sig, utan att Filippinerna inte hade så stor motståndskraft, dessutom hade de turen 
39
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att den islamiska tron inte hade byggt upp en mer organiserad politisk bas, och de hade även 

turen att anlända innan framtida europeiska konkurrenter hunnit komma dit42.

Tate skriver även att alla framsteg som spanjorerna uppnådde till en stor del skedde tack vare 

de kristna missionärer som följde med spanjorerna. En av biskoparna skrev i sina brev till 

kungen Filip III att en biskop var värd 100 soldater43. Tate skriver att den verkliga 

anledningen till att det blev en ”fredlig” erövring i Filippinerna var på grund av missionärerna

som formade Filippinernas identitet. Men han skriver även att detta var ett resultat av 

spanjorernas politik som infördes av kungen Filip II under Legazpis och Urdanetas resa. Tate 

skriver att Legazpis instruktioner inför resan var tydliga och skriver i en av instruktionerna så 

här:

 ’’ And regions, some you shall have special care that, in all your negotiations with the natives 

in those regions, some of the religious accompanying you be present, both in order to avail 

yourself of their good counsel and advice, and so that the natives may see and understand 

your high estimation of them’’44.  Tate skriver att på grund av denna instruktion fungerade 

Urdaneta som Legazpis högra hand 1564. Urdaneta var en munk från Augustinerorden som 

var en av sex ordnar som kom till Filippinerna. Han skriver att Filippinerna blev uppdelat 

mellan dessa ordnar i syfte att att kristna ursprungsbefolkningen.

8.3. Att undervisa om kulturmöten

Jennie Bohlin skriver i sitt arbete Kulturella skillnader mellan etniska grupper i Sverige hur 

svenskar behandlar olika etniska grupper.  Hon har undersökt olika bloggar samt flashback 

angående vad det svenska folket tycker om olika etniska grupper. Det vill säga den 

kulturkrock som man ser på internet idag. Hon kom fram till att det är viktigt i Sverige att 

vara infödd i de olika kulturella koder som finns i landet även om Sverige är ett 

mångkulturellt land. Hon skriver att man genom förståelse av andra kulturer och genom att 

vara neutral lättare kan acceptera andra kulturer och bemöta dem.

42
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En annan undersökning som man har gjort som handlar om kulturkrockar är Kulturmöten och 

kulturkrockar i grundskolan av Sokol Demaku och Danica Rehic. Syftet med denna 

undersökning är att få veta hur elever och lärare i grundskolan uppfattar, talar om och hanterar

kulturmöten och kulturkrockar i skolan.

I sin underökning skriver de att skolan är en plats där många kulturer möts, och att både 

elever och lärare möter människor med olika kulturella, religiösa och etniska bakgrunder. 

Detta är resultatet av att människor under de senaste decennierna har migrerat till Sverige av 

olika orsaker. De skriver att skolans perspektiv är framtidens samhälle som för var dag 

innebär mer och mer globaliserade kulturer, och att lärare måste hjälpa barn eller ungdomar 

att lära sig respektera och visa solidaritet i mötet med människor med andra kulturer45

Dessa möten kan försiggå mellan elev och lärare, elev, föräldrar och lärare, eller lärare och 

lärare emellan. Komplikationer uppstår ofta på grund av bristande kunskap om de andras 

kultur, eller på grund av omedvetenhet om den kultur man själv har46. Författarna skriver att 

det i skolan kan uppstå komplikationer och att det därför är viktigt för läraren att synliggöra 

alla kulturer i skolan, och för att möta elever med andra kulturer måste läraren betrakta alla 

elevers kunskaper som värdefulla. De skriver även att för att en människa ska kunna utveckla 

ett positivt beteende måste man kunna förstå de andra, genom att lära sig så mycket som 

möjligt om andra kulturer. Kulturmöten och kulturkrockar sker hela tiden i skolan och för att 

kunna konfrontera dessa möten med ett positivt beteende måste man ha kunskap om andra 

kulturer.

 8.4 Sammanfattning 

1 Kulturmöten i Amerika 

Bernardo Veksler undersökning i una visión critica de la conquista de América 

I denna undersökning som skriver Veksler hur Amerikas ”upptäckt” gick till. Han nämner att i

dem flesta skrifter nämner vilka fantastiska upptäckter européerna hade gjort och hur detta 

gynnade Europa i framtiden och ökade Europas kapital men glömmer bort vad européerna 
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gjorde för att uppnå detta och hur de behandlade ursprungsbefolkningen som ledde till ett 

nästan utplåning av deras kultur och civilisation. Historia böckerna glömmer bort att skriva att

flera miljoner människor dog på grund av européerna. 

Förutom detta kritiserar Veksler definitionen av ’’Amerikas upptäckt’’ och ignorerar att innan 

spanjorernas ankoms till denna kontinent hade människan redan upptäckt kontinenten flera 

tusen år innan. En annan sak han kritiserar är definitionen av ’’mötet av två världar’’ vilken i 

verkligheten var att ersätta en kultur med en annan genom våld.  Denna definition tolkas ofta 

som en passiv händelse samt’ ’Amerikas upptäckt’’ och understryker dem 70 miljoner 

människor som levde innan spanjorernas ankomst. 

Veksler skriver även att ursprungsbefolkning som finns kvar i Amerika fortfarande kämpar 

som sin jämställdhet i samhället med spanjorernas ättlingar. 

Ett annat arbete som handlar om Amerikas upptäckt är boken Historia de la conquista de 

Mexico av Francisco López de Gómara . I hans krönikor skriver han hur erövringen gick till i 

detaljer. Denna författares själv var aldrig i Amerika men han skrev Cortés memoarer, på 

grund av detta räknas detta som en av dem viktiga böcker när det gäller aztekernas erövring.   

Implicit understanding är en annan undersökning som är en samlingsvolym med 20 historiker 

som har undersökt europeiska möte med andra kulturer, här kan vi se européernas vision av 

andra kulturer och tvärtom.  I denna undersökning ser vi olika skrivningar, rapporter och olika

möte som européerna hade haft med andra kulturer. Schwartz skriver även vilka konsekvenser

detta möte har haft för människans utveckling 

2 kulturmöten i sydöstra Asien 

The making of modern South. East Asia av D.J Tate handlar om hur Sydostasien 

moderniserades och hur erövringen av vissa område gick till. I denna bok har vi bara 

koncentrerat oss bara på Filippinerna.  Då Tate skriver hur Filippinernas hur mötet med 

spanjorerna samt erövringen gick till och hur ursprungsbefolkningen möte spanjorerna, 

eftersom Filippinerna är en ögrupp så har mötet med spanjorerna varit olika. Dessutom i 

denna undersökning hittar man även kungen Filip II instruktioner om hur spanjorerna skulle 

behandla ursprungsbefolkningen i Filippinerna. 

Han skriver även att Filippinernas identitet och erövring var tack för dem olika katolska 

organisationer som kungen skickade till Filippinerna.  
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3Att undervisa om kulturmöten

I denna del har vi tagit 2 olika undersökningar. De ena är en undersökning om kulturella 

skillnader mellan etniska grupper i Sverige det vill säga hur svenskar behandlar olika etniska 

grupper och undersöker olika bloggar samt flashback för att veta vad svenskar tycker om 

andra etniska grupper.  Hon undersöker kulturkrocken som finn idag på internet. 

En annan undersökning är kulturmöten och kulturkrockar i grundskolan av Sokol Demaku 

och Danica Rehic som undersöker hur lärare, elever i grundskolan, talar, hanterar kulturmöten

och kulturkrockar i skolan.  Då de skriver att i skolan är en plast där många kulturer möts, de 

skriver även att många komplikationer och konflikter kan uppstå på grund av bristande 

kunskap om de andras kulturer, eller på grund av omedvetenhet om den kultur man själv har 

och det är därför det är viktigt att läraren sydligt gör alla kulturer som finns i skolan så att alla 

kulturer betraktas som värdefulla.  

Om vi ska sammanfatta detta forskningsläge så kan vi se att det kan uppstå visa problem 

under ett kulturmöte som kan leda till att människor inte förstår varandra, och att ett negativt 

tankesätt om motparten börjar ta form, och som resultat får vi ett vi-och-dem-tänkande som 

innebär att den ena kulturen tycker sig vara överlägsen andra kulturer.  Schwartz nämner att 

resenärer under historiens gång har samma problem när det gäller att förstå och observera 

andra kulturer, men på grund av dessa möten med olika kulturer har människors beteende 

förändrats. Vi kan även se att kulturmöten sker i dagens samhälle och speciellt i skolan då vi 

lever i ett multikulturellt samhälle och det är i skolan som människor från olika kulturer möts. 

Detta kan vi se i Sokol Demaku och Danica Rehics undersökning där de skriver om 

kulturmöten och kulturkrockar i skolan och pekar på att det sker problem, konflikter och 

missförstånd mellan människor med olika kulturer precis som skedde under Amerikas och 

Filippinernas erövringstid.

Trots att det finns mycket forskning om både Amerikas nativa kulturer och om Filippinernas 

historia, har inte någon direkt jämförelse mellan européernas möte med dem på 1500-talet 

hittats. Detta kan bero på uppdelningen mellan Asienforskare och Amerikaforskare vilket inte 

har befrämjat jämförelser som sträcker sig över Stilla havet. 

9 Bakgrund

Nedan kommer att presenteras några uppgifter som var viktiga för de bägge erövringarna 

innan vi börjar med breven, saker som har påverkat erövringsfaserna i de respektive 
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områdena. Vi får tänka att både aztekernas kultur och Filippinernas var helt annorlunda än den

spanska kulturen, och därför inträffade många kulturkrockar och misstolkningar.  Här 

upplevde spanjorerna de olika problem vi nämnde under forskningsläget, då de träffade på 

dessa kulturer för första gången. 

Aztekerna och folken på Filippinerna dyrkade många gudar och trodde att de genom att utföra

olika offer skulle tillfredsställa gudarna genom religiösa ritualer. Detta var annorlunda för 

spanjorerna men det som chockerade spanjorerna mest var när Cortés och hans män anlände 

till Tenochtitlán som var aztekernas huvudstad och idag är México City. Där fick de se hur 

aztekerna utförde människooffer till gudarna. Detta kommer vi att se mer längre fram i denna 

undersökning. 

Innan vi börjar med analysen kan vi påpeka att det fanns en tendens till rastänkande på den 

Iberiska halvön som hade växt fram under Reconquistan (den kristna återerövringen av 

muslimska områden). Man började mer att betona blodets renhet och de kristna spanjorernas 

överlägsenhet gentemot omvärlden. Denna rasstolthet följde portugiser och spanjorer på deras

expansion över haven.

Detta började när Isabella av Kastilien och Ferdinand av Aragonien gifte sig, vilket betydde 

att två kungliga familjer blev allierade genom giftermål.  Som ett resultat av detta fick den 

spanska kronan mer makt. Dessutom försäkrade de att de fick stöd av den spanskfödde påven 

Alexander VI att utnämna biskopar både i Spanien och i den ”nya världen” vilket gjorde det 

möjligt för dem att etablera en nationell kyrka47. Efter detta började spanjorerna återerövra det

muslimskt styrda territoriet. År 1492 erövrade Spanien Granada som var det sista territorium 

på Iberiska halvön som styrdes av muslimska härskare. Denna händelse bildade slutpunkten 

för den process som kallades för la reconquista, som betyder ”återerövringen”.  Under åren då

la reconquista pågick lånade den spanska kronan och andra människor från olika klasser 

pengar från judarna, och under denna tid fick judarna återigen sina rättigheter tillbaka. 

Under 1400-talet började emellertid ett judehat att växa fram i Spanien, så att 40 % av judarna

i Spanien dödades eller fick konvertera till kristendomen. De judar som konverterade kallades

för conversos eller nya kristna, dessa människor var oftast väl utbildade och hade höga 

positioner i samhället.  På grund av dessa framsteg, började en vrede mot judarna växa fram 

bland spanjorerna. Till exempel hatade spanjorerna de skattinsamlare som var judar och vissa 

präster började att misstänka uppriktigheten i judarnas konvertering, och dessa tankar delades 

47  Mckay Hill, Buckler Ebrey, Beck, Crowston, Wiesner-Hansks, A history of worlds societies. (2009: 401)
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av drottning Isabella.  Kungaparet bad påven Sixtus IV om tillåtelse att etablera en inkvisition

för att leta upp och straffa de judar som hade konverterat men var otrogna mot 

kristendomen48. Detta pågick i många år, så att man till slut trodde att en jude inte kunde 

konvertera till kristendomen och bli en sant kristen eftersom egenskapen att vara jude fanns i 

deras blod och ärvdes. Efter detta blev det viktigt att ha ”rent kristet blod” speciellt för 

adeln49. 

Spanien blev en stormakt genom äktenskap. I äldre tid betraktade man krig och diplomati som

mycket viktiga medel för att stärka rikets makt, men man kom sedermera till insikt om att 

äktenskap och arv var mycket billigare än krig. Det började genom att den tysk-romerske 

kejsaren Frederik den III av Habsburg gifte sig med den portugisiska prinsessan Eleonora år 

1452. Deras son Maximilian gifte sig med Europas mest framträdande arvtagerska Maria av 

Burgund och genom detta äktenskap blev Habsburg-familjen en internationell makt. 

Maximilian gifte bort sina barn med Isabellas och Ferdinands barn. Kungen Carlos V som var 

Isabellas och Ferdinands barnbarn ärvde ett väldigt stort territorium50 (delar av Amerika, 

Spanien, södra Italien, Österrike, Nederländerna, den tysk-romerska kejsarstolen m.m.). 

Carlos V erövrade själv ytterligare områden som sedan hans son Felipe II av Spanien fick 

ärva. Felipe själv erövrade Filippinerna under 1560–1570-talet, med undantag av de 

muslimska öarna i södern, och befolkningen konverterade snabbt till katolicismen.  Spanien 

kom sedan att härska över öarna fram till 1898.  Filippinerna låg nära såväl Kryddöarna 

(Moluckerna) i Sydöstasien som den väldiga kinesiska marknaden. I Sydöstasien fanns på 

1500-talet ett antal muslimska och buddhistiska riken, men Filippinerna saknade fortfarande 

större stater och de flesta invånarna följde lokala animistiska trosföreställningar. Portugiserna 

hade börjat etablera sig i Sydöstasien redan 1511 och hade egentligen fått ensamrätt att 

exploatera denna del av världen genom det spansk-portugisiska fördraget i Tordesillas 1494. 

Trots det etablerade spanjorerna en ekonomiskt viktig bas i Manila och höll regelbunden 

kontakt med baserna i Spansk-Amerika

9.1 Spanien

La Santa inquisición eller El Tribunal var en religiös organisation som existerade sedan 

medeltiden och kom att skapas igen under 1400-talet.  La Santa inquisición hade som uppgift 

48  Mckay Hill, Buckler Ebrey, Beck, Crowston, Wiesner-Hansks, A history of worlds societies. (2009: 402)

49  Mckay Hill, Buckler Ebrey, Beck, Crowston, Wiesner-Hansks, A history of worlds societies. (2009: 402)

50  Mckay Hill, Buckler Ebrey, Beck, Crowston, Wiesner-Hansks, A history of worlds societies. (2009: 403) 
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att ”fråga” och straffa alla motståndare till den katolska ortodoxa kyrkan. Själva ordet 

inquisitio på latin betyder att undersöka.51

         Los reyes católicos hade som politik att upprätthålla en enad religion och detta var en av

den viktigaste punkten för dem. De introducerade i Spanien la inquisición i syfte att utvisa 

alla judar och muslimer som levde i Spanien eller tvinga dem att konvertera till 

katolicismen52. Detta resulterade i en traumatisk och mörk tid för samhället, eftersom det 

fanns tre olika religioner vid den tiden. Det spanska kungaparet var helt säkra på att 

katolicismen var den enda och äkta religionen och det var den som försäkrade räddning av 

människans själ. Sedan hade de även en politisk tanke: om alla hade samma religion kunde de

förvänta sig lojalitet och lydnad53. Dessutom ville de kontrollera de nya medlemmarna i den 

katolska kyrkan och se om deras tro var äkta och straffa de som var falska konvertiter, något 

som var ett stort brott och straffades med döden54.

         La Santa Inquisición var den mörka sidan av den katolska kyrkan. Man vet inte exakt 

hur många människor som blev offer för denna organisation, både i Latinamerika och 

Spanien. Den slutade att fungera 1823. Under 1500-talet trodde gemene man intensivt på Gud

men också på djävulen, detta var själva grunden till inkvisitionens mentalitet: alla som inte 

trodde som dem måste tro på djävulen och måste straffas55.

 Inkvisitionens bestraffningar skedde alltid inför allmänheten, det var en ceremoni som 

kallades Auto de fe. Detta handlade om att den anklagade skulle be om förlåtelse för sina 

synder och straffades med döden. Dessa ceremonier brukade göras under helgdagarna så att 

fler människor skulle se detta. En annan metod som inkvisitionen hade var tortyr, de torterade 

sina offer tills de erkände det de anklagades för.

         Inkvisitionens präster hade kommit till Latinamerika redan i början, när Columbus kom 

dit för första gången. När aztekernas rike erövrades av Cortés och huvudstaden Tenochtitlán 
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hade fallit i Cortéshänder, kallades denna för La nueva España (den nya Spanien) som är 

nuvarande México City.

          De första missionerande prästerna anlände 1524 och tillhörde franciskanerorden. De var

en grupp av tolv präster med Martín de Valencia som ledare. De här prästerna kom att kallas 

”de tolv apostlarna” och de kom att fortsätta det så kallade ”civiliserande verket”56. Detta 

innebär att de kom att civilisera ursprungbefolkningen i México genom att ”lära” dem 

kristendomen. Innan prästerna kom till México, så hade de spanska trupperna sällskap av 

inkvisitionens präster och hade redan då börjat praktisera sina metoder för att evangelisera 

aztekerna och alla andra folkgrupper som fanns då.  Till exempel kan man nämna mordet på 

Carlos Ometochzin som var barnbarn till Nezahualcóyotl som var härskare över folkgruppen 

som hette Tlatoanis Han hade växt upp under Cortés skydd och hade fått tillåtelse att härska 

över sin farfars folk. Han blev dömd till döden av inkvisitionens präster. Han anklagades som 

avgudadyrkare inför Zumárraga som var den högsta prästen inom inkvisitionen vid den tiden. 

Han anklagades även för att inte praktisera katolicismen och inte uppfostra sina barn som 

kristna, inte heller bikta sig eller be om nåd, och därför straffades han med döden genom att 

brännas levande57.  Detta är ett av alla brott och mord som dessa präster begick under 1500-

talet och framåt.

9.2 Filippinerna

Filippinerna upptäcktes av Hernando de Magallanes, som föddes år 1480 i Portugal.  I sin 

ungdom studerade han kartor, och det var då han upptäckte vissa kartor som visade okända 

territorium.  Han frågade kungen i Portugal om han kunde finansiera hans upptäcktsresa för 

att hitta nya vägar till öst (till ögruppen Moluckerna) men denne var inte intresserad så han 

vände sig till den spanske kungen Carlos. Den spanska kungen blev intresserad av detta 

eftersom hans familj hade förvärvat stora inkomster på grund av att de hade satsat på 

äventyrare. Carlos V hjälpte därför Magallanes att finansiera sin resa. Till slut gav sig 

Magallanes av med fem fartyg med 270 män den 20:e september 1519. Han upptäckte först 
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vägen till Stilla havet och sedan gav han sig vidare mot Asien. Efter att ha seglat över Stilla 

havet i tre månader utan att hitta land, hittade Magallanes till slut en grupp av öar, vilka 

senare kom att kallas för Filippinerna.58.  Han förklarade dessa öar som Spaniens egendom, 

Magallanes mötte dessutom kungen av Cebú och de utbytte gåvor med varandra. Han 

förklarade vilka mål kungen av Spanien ville uppnå i Cebú: att sprida kristendomen och att 

förena de båda rikena. De infödda accepterade detta och organiserade en cermoni där man 

döpte 800 infödda till kristendomen 59.

Efter att ha lyckats i Cebu seglade Magallanes till Mactán 1521 i april. Till skillnad från Cebú 

så möttes inte Magallanes av ett varmt välkomnande från ursprungsbefolkningen utan 

tvärtom. De mötte inte spanjorerna med gåvor och vägrade lyda den spanska kungen. 

Magallanes blev upprörd över det kalla välkomnandet och samlade 60 soldater för att straffa 

invånarna. Han misslyckades dock; cirka 1500 infödda anföll spanjorerna och Magallanes 

blev dödad60.

Efter Magallanes upptäckt dröjde det flera decennier innan spanjorerna kunde nå Filippinerna 

från den amerikanska Stilla havskusten. Det skedde först 1565 under Miguel Legazpis mandat

och munken Andrés de Urdaneta.

Det fanns olika skäl till de spanska resorna mot Östern och Filippinerna. Det kunde vara 

affärsresor, politiska eller religiösa färder. För Miguel Legazpis resa till Filippinerna var det 

fyra mål som var viktiga: att hitta vägen tillbaka till öst genom Stilla havet (detta kallas för el 

tornaviaje), att ha tillgång till kryddmarknaden, att hitta en bosättning där de kunde försäkra 

den spanska närvaron i öst, samt att sprida kristendomen61.

1. El tornaviaje

För att resan skulle lyckas hade vicekungen i Mexico och Felipe II utsett munken Andrés de 

Urdaneta, han hade deltagit i Loaysas expedition 1525 och hade tillbringat 8 år i Moluckerna 

och hade erfarenhet av att segla i Stilla havet. Han lyckades övertyga vicekungen och Felipe 
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II att resan till öst från Nueva España (México) var möjlig att genomföra, dessutom skriver 

vicekungen Velasco i sitt brev till Felipe II att Urdaneta är den person som har mest erfarenhet

av dessa öar och den bästa personen på att rita kartor i Nueva España62. Hans viktigaste 

uppgift var att hitta vägen tillbaka från öst till väst genom Stilla havet, tillbaka till Nueva 

España.

2. Ha tillgång till kryddornas markad

Under många år hade Europas länder varit intresserade av kryddorna som kommer från öst. 

Kryddorna transporterades genom Mellanöstern till Europa men detta ändrades när 

Konstantinopel föll för turkarna. Detta gjorde det svårare att transportera dessa kryddor. 

Européerna började leta efter nya vägar till Mellanöstern, därför började spanjorerna att söka 

efter nya vägar över Stilla havet som ledde till kryddmarknaden.

3. Bosättning i Öst

En av huvuduppgifterna för Legazpis och Urdanetas resa var att hitta en plats i öst där 

spanjorerna kunde bosätta sig och som gav tillgång till kryddmarknaden och produkterna från 

öst, samtidigt som man utökade det spanska territoriet.

Nedan följer en av instruktionerna som Legazpi och Urdaneta fick från Mexikos regering 

inför resan och deras upptäckt.

Instruktion XXX:

Lo que pudierdes en todo lo que cae en la demarcación de su magestad (..)

y si la tierra fuere tan próspera, rica y bien poblada, que os paresca que es 

cosa conveniente y provechosa, asi para el servicio de dios nuestro señor, 

como para el aumento de la corona real y aprovechamiento de la gente que 

va en vuestra compañía, y de los que adelante yrán, poblareis en tal tierra, 

en la parte y lugar que más conveniente os paresca, así para la seguridad de 

los navíos como para salud de la gente (…) y con toda la brevedad posible 

despachareis un navío o dos, los que os pareciere, para esta nueva España, 
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dando aviso y relación larga y particular a su magestad y a esta aundiencia 

de todo lo sucedido en la jornada

Översättning: allt som går att ta i hans majestäts namn (...) och om landet 

skulle vara välmående, rikt med en stor befolkning, och att ni tycker att det 

gynnar och det går att utnyttja, till vår gud vår herre, för att öka kronans 

territorium och för att bosättningen kan utnyttjas, och för dem som kommer 

att komma, ska ni befolka  landet, på den platsen som mest passar er, så att 

era fartyg är säkra och människornas hälsa (...) och så fort som möjligt ska ni 

skicka tillbaka ett eller två skepp till Nueva España ( México), och informera 

vår majestät om alla händelser från er resa....63

Som vi kan se i denna instruktion ger regeringen i México order att befolka de platser de hittar

under resan för att kunna utöka Spaniens territorium. Men Méxicos regering hade också 

förutsett att det inte kunde finnas någon möjlighet att bosätta sig på öarna och skriver i samma

brev att: om ni inte samtycker att kunna klara detta och ni äventyrar uppdraget på grund av 

ni har med er få människor som eller av någon annan anledning. 

I instruktionen XL önskades att man skulle bevara kommunikationen med dessa ursprungliga 

befolkningar och att hålla dörren öppen. Detta skulle skötas av prästerna som de hade 

ombord.

Pero en todo caso converná que entre gente semejante se queden de los 

religiosos que llebais los que a vos y a ellos pareciere, porque será de mucho 

efecto para adelante, así para la conversación de los naturales como para 

conservar la amistad y paz que con ellos dexárdes asentada

Översättning: I vilket fall är det lämpligt att prästerna som ni har med er 

stannar bland dessa människor, som ni och de tycker, eftersom det i framtiden
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gynnar oss, så till kommunikationen med ursprungsbefolkningen och så att 

bevara freden med dem64  

 

1. Spridning av kristendomen

Att ”sprida” kristendomen var en av de viktiga punkterna för spanjorerna, vilket vi 

kan se i vissa brev. Ett av dem är brevet från kungen Felipe II till Andrés de Urdaneta

där han förklarar varför han blev vald för att leda resan.

[...] porque, según la mucha noticia que diz que teneis de las cosas de 

aquella tierra, y entender como entendeis bien la navegación della y ser 

cosmógrafo, sería de gran efecto que vos fuésedes en dichos navíos, así para 

lo que toca a la dicha navegación, como para el servicio de dios nuestro 

señor.65

Översättning: på grund av de många nyheterna som ni säger att ni har om det 

landet, och att ni mycket väl förstår navgering och är kosmograf, skulle det 

vara till stor nytta att ni åker med dessa fartyg, så för navigeringen och även 

till vår gud vår herres tjänst.

 

Filippinerna är en ögrupp som ligger i periferin av den asiatiska världen. I detta 

område fanns inte något rike som fallet var i Amerika, det rörde sig istället om små 

byar som leddes av olika hövdingedömen vilka inte hade så mycket kontakter med de

stora kulturområdena66
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Som jag skrev innan så hade spanjorerna tagit den första kontakten med 

ursprungsbefolkningen i Filippinerna genom Magallanes besök, men det var inte 

förrän Legazpis ankomst som de hade mer ingående samröre med 

ursprungbefolkningen, dessutom var det denne som erövrade Filippinerna. 

Spanjorernas möte med ursprungsbefolkningen i Filippinerna var mycket speciellt, 

på vissa områden var det ett fredligt möte som ledde till handel och på andra följde 

spanjorerna mönstret från sina amerikanska erövringar  

10. Analys 

10.1. Spanjorernas åsikter

I fortsättningen kommer jag att presentera några brev som spanjorerna skrev under 

erövringstiden. Jag kommer att undersöka olika ämnen som är typiska för resenärer och 

genom detta kan vi se vad spanjorerna tänkte om dessa kulturer och på detta sätt kan vi även 

se varför erövringarna var olika. Vi får tänka på att Filippinerna består av flera olika öar, 

därför kommer dessa brev från olika områden till skillnad från breven från México.

Jag kommer att koncentrera mig på fyra teman, nämligen religion, samhällsbeskrivningar, den

första kontakten, samt ingressen till en erövring.

Men även om jag kommer att välja vissa ämnen i breven så får vi inte glömma att alla breven 

ser olika ut och detta kan bero på vilket syfte de hade och vem som skrev dem.  Bentley 

nämner att breven kan ta sig olika former eftersom författarna har rapporterat sina 

observationer på olika sätt och har olika erfarenheter. Ett exempel som han tar upp i sin 

undersökning är Bernal Díaz del Castillo som har skrivit La historia real de la conquista de 

nueva España, han nämner att dessa brev är resedokument men även en militär kampanj. 

Detta är väldigt intressant eftersom vi använder oss av Díaz brev i denna undersökning.

Som Bentley skriver i sin uppsats representerar resenärernas skrifter deras observationer och 

upplevelser såsom individer som har besökt främmande länder, men dessa skrifter är också 

speglar av författarens egna värderingar67.
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10.1.1 Religion

I följande avsnitt kommer att presenteras några delar av de breverna som jag har valt till 

denna undersökning. I denna del kommer att vara i fokus vad spanjorerna tyckte om 

aztekernas och Filippinernas religion.    

 10.1.1.1 Aztekerna

Första gången dessa två kulturer möttes utformade såväl aztekerna som spanjorerna specifika 

åsikter om varandra. Vi har till exempel Francisco López de Gónara, som var en präst som 

Cortés träffade i Spanien som bestämde sig för att skriva hans memoarer. I hans krönikor 

berättar han hur Méxicos erövring genomfördes och vad han tyckte om aztekerna 

gudavbilder; en av hans krönikor heter cómo el diablo se aparece (hur djävulen visar sig)

Hablaba el diablo con los sacerdotes, con los señores y con otros, pero no a 

todos. Ofrecían cuando tenían al que se le aparecía. Aparecíaseles de mil 

maneras y, finalmente, conversaba con todos ellos muy a menudo y muy familiar, 

y los bobos tenían a mucho que los dioses conversasen con los hombres […] Y 

porque él se lo mandaba, le sacrificaban tantos hombres y le traían pintado 

consigo de tal figura, cual se les mostró la primera vez [...] así pintaban de 

infinitas maneras y algunas tan feas y espantosas que se maravillaban nuestros 

españoles, pero ellos no le tenían por feo. Creyendo pues estos indios al diablo, 

habían llegado a la cumbre de crueldad (Mercedes: 2013:411).

Om vi ska översätta detta, beskriver Francisco hur hemsk och grym deras kultur var. 

Djävulen pratar med dem genom prästerna och herrarna och med några andra, men inte 

alla. De offrade när de ville se honom. Han visades på många olika sätt och till slut 

pratade han med alla på ett snällt och familjärt sätt, och de dumma ville alltid att 

gudarna skulle prata med människorna […] och eftersom han krävde att de offrade så 

många människor och målade hans avbild precis som han visades för dem den första 

gången […] så målade de oändligt många avbilder och några var så fula och hemska så 

till och med våra spanjorer blev förvånade över dem, men de [aztekerna] tyckte inte att 

de var fula. Deras tro till djävulen hade gjort att dessa indianer hade kommit till den 

högsta nivån av grymhet.    
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Diaz del Castillo berättar också om den första kulturdiskussionen, då både Cortés och

Moctezuma sitter och konverserar angående deras respektive religion. Cortés förklarar för 

honom hur kristendomen är och att de har bara en sann gud och har korset som en symbol för 

dyrkan, och symboliserar när Jesus korsfärstes för att rädda alla människor från sina synder68. 

Dessutom berättar han hur kristendomen har spridit sig och berättar att kungen av Spanien 

kommer att skicka några män för att lära Moctezuma och hans folk den sanna tron; han ber 

dem att de ska sluta be till djävulen, eftersom alla deras avbilder leder till helvetet. 

Moctezuma svarade :

Señor Malinche69, muy entendido tengo vuestra plática y razonamientos, antes de hora, 

que a mis criados sobre vuestro Dios les dijisteis en el arenal, y eso de la cruz y todas 

las cosas que en los pueblos por donde habéis venido habéis predicado, no os hemos 

respondido a cosa ninguna de ellas porque desde ab inicio acá adoramos nuestros 

dioses y los tenemos por buenos, y así deben ser los vuestros, y no curéis más al 

presente de nos hablar de ellos. Y en esto de la creación del mundo, así lo tenemos por 

cierto que sois los que nuestros antecesores nos dijieron que vendrían de adonde sale el

sol […].

Översättning: Herr Malinche, Jag förstår väldigt väl vår konversation, jag förstår att 

tidigare har ni pratat angående er gud till mina underståtar och det med korset och alla 

sakerna som ni har gjort med alla byar som ni har passerat, har ni predikat. Vi svarar 

inte på er tro eftersom här tillber vi våra gudar och vi ser dem som goda, och jag tror att 

så är era, så jag ber er framöver att sluta prata om er gud. Och detta med världens 

skapelse, så har vi lärt oss, dessutom är det ni som våra förfäder berättade om. Att det 

skulle komma några från där solen går upp.  

10.1.1.2 Filippinerna
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En del av öarna heter Visayas och där har vi hittat några brev där spanjorerna 

beskriver hur deras kultur och traditioner tedde sig, de beskriver hur världen 

skapades, de första människorna och beskriver detta så här:

Los bisayas tienen y sienten del origen y principio del mundo una cosa harto 

para rreyr llena de mill desatinos.  Dizen que antes que obiese tierra abia sielo

y aqua solamente lo qual era ab eterno. Y que abia un abe que andaba siempre

bolando entre el sielo y el agua sin hallar donde rreposar. Que esta abe hera el

milano70.

Översättning: Visayanerna känner till om sitt ursprung och hur världen bildades

men denna berättelse innehåller tusen dumheter så man kan dö av skratt. De 

säger att innan det blev jord, fanns det bara himlen och havet i oändlighet. Och 

att det fanns en fågel som flög mellan himlen och havet utan att hitta 

någonstans att vila. Denna fågel heter Milano.

Breven fortsätter att beskriva visayanernas berättelse om hur världens bildades. I 

brevet skriver de att Milano lurade båda himlen och havet så att de skulle bråka med 

varandra så att han kunde vila sig. Himlen började kasta stora stenar så att det 

bildades öar. I brevet berättar de även hur de första människorna bildades

 […] Y aunque se desbiaba a otra parte para que no le diesen en los pies 

todavía la caña se yba adonde el milano estaba y le daba en los pies y le 

lastimaba con los golpes que le daba. Por lo cual el milano comenco a dar 

grandes picadas en la caña y hizo tanto con el pico que bino a quebrar y 

deshazer las dos canutos de caña. Y dellos salieron luego del uno el hombre y 

del otra una mujer. Y que estos fueron el primer hombre y mujir que ubo en el 

mundo.[…]71

Översättning: även om han flyttade på sig till en annan plats så att de inte slog 

honom på fötterna så flyttade sockerrören på sig dit Milano var och slog 

honom på fötterna och gjorde illa honom.  Dock började Milano att hacka på 
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sockerören, han hackade så mycket att han bröt sönder ett i två delar. Från en 

av dem kom det ut en man och från den andra en kvinna. De blev de första 

människorna på jorden.

Om vi fortsätter läsa samma brev så kommer vi fram till ett ställe där spanjorerna 

beskriver ett av de offer visayarnerna gjorde så att deras själ inte skulle hamna i 

helvetet. Detta offer började genom en kvinna som heter Sibayc när hon bad sina 

gudar om ett offer så att deras själar inte skulle hamna i helvetet.

[…] A este sacrificio que esta mujer ynbento llaman en su lengua maganito. Y 

pueden lo hazer hombres y mujeres. Y los que los hacen les llaman baylanes si 

son hombre y si son mujeres baysanas que  es como entre nosotros echiseros o 

echiseras o encantadores o encantadoras y entre los gentiles rromanos 

sacerdotes o sacerdotisas. Estos ynbocando a sus dioses o demonios por mejor

decir con ciertas palabras supersticiosas y ademanes que tienen matando el 

sacerdote o sacerdotisa que a de hazer el sacrificio con sus propias manos con

una lanca, un puerco […]72

Översättning: för den uppoffring som denna kvinna hittade på heter på deras 

språk maganito, och kan genomföras av både män och kvinnor. Och de som 

gör detta kallas baylanes och det är både män och kvinnor som kallas för 

baysanas, för oss är de trollkarlar och trollkvinnor eller bland de snälla 

romerska prästerna. De anropar sina gudar eller rättare sagt demoner med vissa

mystiska ord, dessutom dödar prästen med sina egna händer en gris med en 

lans.

Längre fram beskriver spanjorerna att deras förfäder sitter och äter en stor bankett 

högst upp i de höga berg där ingen levande själ kan se dem, men spanjorerna hade  

sina åsikter av detta och skriver så här:

[...] para que allí esten holgandose y banqueteando en bida rregalada en las 

quales ellos entienden que estan sus antepasadoss ocupados de contino en 

comer y bebes muy rregaladamente. Y afirman tan en suceso este desbario que

oírselo pone admiración de ver quan creydo tienen este que no ay quien se lo 
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quite de la cabeca aunque mas les digan y afirmen que no es aso ni pasa lo 

que tiene. […]73

Översättning: så att de där kan vila sig och äta i ett givet liv där, de tror att 

deras förfäder är upptagna med att äta och dricka sig lyckliga. De bekräftar 

denna händelse, detta delirium så att man kan beundra dem genom att titta på 

hur troende de är när det gäller detta, att man kan intekan ta ut detta ur deras 

huvuden även om vi bekräftar att det inte är så.

I ett av breven så kritiserar spanjorerna visayanernas religion

No tienen templos ningunos donde adoren y rreberencien a sus dioses ni 

menos tienen ningunos rreligiosos que les enseñen ni prediquen sus rritos ni 

hagan bida de abstinencia ni rreligion como tienen los demás ydolatras que ay

en el mundo. Tan solamente tienen los echizeros o echizeras que emos dicho 

los quales no hacen otra cosa mas demás que sobre ellos diximos ni ay mas 

horden de rreligion […]74

Översättning: De har inga tempel där de kan dyrka sina gudar, de har inte 

heller några religiösa som lär dem, eller predikar deras ritualer, eller göra 

abstinens som andra avgudadyrkare har runt världen. De har bara sina 

trollkarlar som vi har skrivit om innan som inte gör mer än det vi har sagt, det 

finns ingen ordning i deras religion.

I ett annat brev skriver de om hur det var på andra öar där det fanns lite inflytande 

från islam på grund av deras handel. I detta brev skriver spanjorerna om deras 

föreställningar om hur världen skapades, de skriver om ursprungbefolkningens tro på

en gud och att det är han som skapade allt. De beskriver att de hade en organiserad 

”kyrka” till skillnad från visayanerna. I detta brev kallar spanjorerna deras religiöse 

ledare för präst och inte för trollkarl75.  I hela brevet så jämför spanjorerna dessa 

människor med visayanerna och menar att de sistnämnda var mer civiliserade.   
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10.1.1.3 Konklusion

Om vi ska dra en konklusion utifrån dessa brev kan vi börja med det första brev som är 

skrivet av  prästen Francisco López de Gónara då han beskriver aztekernas religion som 

djävulens religion. Han beskriver det som att deras gudavbilder är djävulen och att aztekerna 

är dumma för att de dyrkade honom. I sitt brev skriver han att på grund av att aztekerna 

dyrkade djävulen har de kommit till den högsta nivån av grymhet eftersom de offrade 

människor. Detta är ett typiskt exempel på hur prästerna från La santa inquisición tänkte om 

aztekerna under den tiden. De trodde från början att aztekernas tro är djävulens religion och 

att de måste ”lära dem den rätta tron”. Ett annat exempel på detta kan vi se i ett av Cortés brev

där han berättar för Moctezuma hur kristendomen var och varför de hade kommit till 

Moctezumas rike, och att den spanska kungen skulle skicka några präster för att lära dem den 

rätta tron. I denna konversation mellan Cortés och Moctezuma framgår att Cortés tycker att 

aztekernas tro inte var den rätta och att det var deras plikt att lära aztekerna den ”rätta” tron. 

Han antar precis som prästerna att aztekerna dyrkade djävulen, men under konversationen 

svarar Moctezuma till Cortés att deras gudar är goda precis som kristendomens gud, dessutom

ber han honom att sluta sprida och berätta om kristendomen till sina underståtar eftersom man

i hans rike ber till aztekernas gudar. Detta är en typisk kulturkrock där två helt olika kulturer 

möts för första gången och ska börja att förstå varandra – men i detta fall så blev det inte så.   

I Filippinerna var det första som jag har tog upp hur visayanerna berättar hur världen 

skapades. Från början var det bara himmel och hav, och det fanns en fågel som flög mellan 

himlen och havet. I denna del av brevet kan man se hur spanjorerna reagerade på detta.  

Spanjorerna skriver att deras berättelse innehåller tusen dumheter så att man kan dö av skratt. 

Men om vi jämför från kristendomens berättelser så står i bibeln att det från början bara fanns 

himmel och hav. Här kan vi se att det ändå finns en viss likhet i berättelserna.

En annan del av brevet som liknar den kristna tron är hur de första människorna 

bildades. Visayanerna berättar här att både manen och kvinnan kom från ett 

sockerrör, då det delades av Milano när han hackade på det. I bibeln står att mannen 

bildades ur leran och kvinnan ur hans revben. I denna berättelse kan vi se en likhet 

såtillvida att både man och kvinnan kom från samma kropp i båda berättelserna, ändå

skriver spanjorerna att deras berättelse innehåller dumheter.

Lite längre fram i brevet skriver spanjorerna hur visayanerna bar sig åt för att rädda sina själar

så att de inte hamnade i helvetet. Där skriver de hur en kvinna påbörjade ett offer till gudarna 
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som sedan visayanerna fortsatte utföra i framtiden för att rädda sina själar. Här kritiserar 

spanjorerna att denna tradition är ett påhitt av denna kvinna vars namn var Sibayc. Dessutom 

skriver de att deras präster är trollkarlar och trollkvinnor och att deras gudar är demoner.

Här kan vi se att de behandlar visayanerna som underlägsna och att dessa förmodades dyrka 

demoner. Längre fram i brevet ser vi detta på ett ännu tydligare sätt när spanjorerna berättar 

om var visayanernas förfäder hamnade och hur de levde livet bortom detta. Där hävdar 

spanjorerna att det inte är på detta vis, och att visayarnerna är förvirrade. De försöker till och 

med övertyga dem att deras tro inte är sann. Här återkommer föreställningen att infödingarna 

är andligen underlägsna.

Det vi kan se på de båda kulturmöten som spanjorerna upplevde, är hur tydligt det 

framkommer att spanjorerna tyckte att bägge kulturerna dyrkade djävulen och demoner. Vi 

kan tydligt se att spanjorerna fortfarande hade samma tanke om att katolicismen var den rätta 

tron även om dessa erövringar skedde i olika tidsepoker. Den ena religionen dumförklarades 

av spanjorerna som vi kan se ovan, och den andra beskrivs som ond och grym eftersom de 

offrade människor och hade fula avbilder.

Vi kan se i breven att bilden av den ”vilde” var tydlig för européernas ögon, eftersom breven 

visar hur både Cortés och prästen tycker att aztekernas religion är våldsam och moraliskt 

outvecklad då de offrade människor till sina gudar, och i Filippinerna beskriver spanjorerna 

att berättelsen om hur världen och de första människorna bildades var absurd. Vi kan se i de 

båda kulturmötena att spanjorerna inte ville förstå dessa religioner utan endast kritiserade och 

jämförde dem med spanjorernas egen religion.

10.1.2 Första mötet

I detta avsnitt kommer jag att presentera hur det första mötet med aztekerna respektive 

Filippinernas. Vi kommer att se även spanjorernas första intryck av dessa kulturer.   

10.1.2.1 Aztekerna

Bernal Díaz del Castillo är en annan conquistador som hjälpte Hernan Cortés under 

erövringen av México. Han var också en av dem som hade den första kontakten med 

aztekerna och beskriver i sina krönikor väldigt detaljerat allt som hände i sin bok Historia 

verdadera de la conquista de la Nueva España (den sanna historien om det nya Spaniens 
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erövring).  I sina krönikor berättar han om första gången då spanjorerna tog kontakt med 

aztekerna och de olika gåvor de fick från Moctezuma:

Ya que estábamos de partida para ir nuestro camino a México, vinieron ante Cortés 

cuatro principales mexicanos que envió Moctezuma, y trajeron un presente de oro y 

mantas[…] Y Cortés con mucho amor abrazó a los mensajeros.( Mercedes:2013:365-

364).

Översättning:

nu som vi var redan på väg till México, inför Cortés kom några viktiga mexikaner som 

Moctezuma hade skickat, de kom med guld gåvor och tyg […] och Cortés kramade med

stor glädje Moctezumas sändebud.

Diaz del Castillo skriver även i sina krönikor att Moctezuma hade hört för två år 

sedan, att det hade kommit människor från det håll spanjorerna nu kom med sina stora skepp, 

och han undrade om Cortés och hans undersåtar kom tillsammas med dem. Cortés svarade: 

jag och vi alla är undersåtar till vår kung och vi kom för att undersöka havet så att vi kunde 

veta mer om det. Moctezuma trodde inte på det eftersom han hade hört att dessa människor 

hade kommit till fastlandet för att ta allt vad de kom åt, att dessa människor trodde att de var i 

sitt hem, dessutom hade hans tjänare beskrivit dem, och sagt att de sprutade åska och blixtar, 

att de med hästarna dödade många indianer, och att de var galna människor76. Konversationen 

mellan Moctezuma och Cortés fortsätter. Enligt Diaz del Castillo krönikor berättade 

Moctezuma för Cortés att han inte trodde på sin tjänares beskrivningar.

Y que ahora, que ha visto nuestras personan, y que somos de hueso y carne y de mucha 

razón, y sabe que somos muy esforzados, por estas causas nos tiene en más estima que 

le habían dicho, y que nos daría de lo que tuviese. Y Cortés y todos nosotros 

respondimos que se lo teníamos en grande merced tan sobrada voluntad. Y luego el 

Moctezuma dijo riendo,[…] señor Malinche, bien sé que te han dicho esos de Tlasacala

con quien tanta amistad habéis tomado, que yo soy como dios o teule, que cuando hay 

en mis casas es todo oro y plata y piedras ricas. Bien tengo conocido que como sois 

entendidos, que no lo creíais y lo tendréis por burla, lo que ahora, señor Malinche, veis

mi cuerpo de hueso y de carne como los vuestros ´, mis casas y palacios de piedra y 

madera y cal, de ser yo gran rey, si soy, y tener riquezas de mis antecesores, si tengo, 
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mas no las locuras y mentiras de mí os han dicho, así que también tendréis por burla, 

como yo tengo lo de vuestros truenos y relámpagos. Costes le respondió también 

riendo, y dijo que los contrarios enemigos siempre dicen cosas malas y sin verdad de 

los que quieren mal.77  

Översättning:

nu då han har sett oss personligen, att vi är av kött och ben med förstånd: av dessa 

anledningar uppskattade han oss mer, jämfört med vad han hade hört om oss innan, och 

sade att vi skulle få det som han hade. Och Cortés svarade att vi hade det stora 

privilegiet att ha en stor härskare. Sedan svarade Moctezuma skrattande [...] Herr 

Malinche, jag vet mycket väl vad de från Tlasacala har sagt till dig, de som ni har slutit 

vänskapsband med, att jag är en gud och att i mina hus och palats är allt gjort av guld, 

silver och fina stenar. Som jag har förstått så har ni förstånd, ni ska inte tro dem och att 

ni har detta som ett skämt, som ni ser herr Malinche, min kropp är av kött och ben som 

era, mina hus och palats är gjorda av sten och träd och kalk, att jag är en stor härskare, 

ja, det är jag  och jag har en stor förmögenhet från mina förfäder, men inte de 

galenskaper och lögner som de har sagts om mig, så ni kommer att betrakta detta som 

ett skämt såsom jag ser er åska och blixtar. Cortés svarade skrattande att fienden alltid 

kommer att säga dåliga saker utan sanning om dem som man önskar ont.  

10.1.2.2 Filippinerna

Spanjorernas möte med Filippinerna var passivt på vissa öar men på andra inte. Detta

kan vi se i ett annat brev då spanjorerna anlände till ön Bohol, då spanjorerna 

anlände dit för att söka vänskap och möjligheter till handel med hövdingen. Under 

detta möte så gjorde de ett fredsavtal som gick så här:

[…] El principal quiso sangrarse con el general, porque así se celebra su verdadera 

amistad, la cual se hizo sacándose de los pechos cada dos gotas de sangre,  

revolviéndolas con bino en una taza de plata y después, dividido en dos tazas, tanto 
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el uno como el otro, ambos a la par, bebieron cada uno su mitas de aquella sangre y 

bino, lo cual hecho mostró el principal gran contento78

Översättning:

hövdingen ville blöda med generalen, eftersom man firade en vänskap, som 

gick till så att man tog två bloddroppar från brösten och blandade dem med vin 

i en silverkopp som sedan serverades i två koppar.  Tillsammans drack de vinet,

var och en med sin del av blandningen av blod och vin, vilket hövdingen 

gladdes över.

Men det var inte bara Legazpi som etablerade en vänskap med hövdingen, de fyra 

munkarna som var med på resan gjorde det också. Bland dem var Urdaneta från San 

Agustín-orden som spred kristendomen bland ursprungsbefolkningen79

Ett annat viktigt möte mellan spanjorerna och infödingarna i Filippinerna skedde 44 

år tidigare, då Magallanes kom till ön Cebú. Vid detta tillfälle mötte han drottningen 

av Cebú år 1521. Detta möte var mycket framgångsrikt för spanjorerna då den första 

kontakten med Cebú blev fredlig. Dessutom döptes efter ett tag 800 människor 

inklusive drottningen och hennes 40 hovdamer:

[...] después el sacerdote y algunos otros nos fuimos a tierra, para bautizar a 

la reina, que se presentó con 40 damas. La condujeron encima de un estrado 

haciéndola sentarse sobre una almohada […] el sacerdote le mostró la imagen

de nuestra señora y un niño de madera bellísimo y una cruz, lo que la 

emociomó mucho […] Llorando pidió el bautismo. Se le impuso el nombre de 

Juana. Como la madre del emperador ( Carlos V) […] Se bautizaron 800 

almas entre hombres, mujeres y niños […] La reina pidió el niño para 

colocarlo en sustitución de sus ídolos. Sabiendo el capitán (Magallanes) que 

el niño le gustaba mucho a la reina, se lo regaló y le dijo que lo colocase en 

sustitución de sus ídolos, porque era en memoria del hijo de dios. Dándole las 

gracias, lo aceptó de muy buena80
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Översättning:

Därefter gav sig prästerna och några av oss iväg till land, för att se dopet av 

drottningen, som kom tillsammans med 40 damer. De visade henne till en 

plattform där hon satte sig på en kudde [...] Prästen visade avbilden av vår 

jungfru och Jesusbarnet, som var så vackra och ett kors, som gjorde henne glad

[...] gråtande bad hon om dopet. Och hon döptes till Juana, som kejsarens 

Carlos V moder. De döpte 800 människor och bland dem fanns män, kvinnor 

och barn [...]. Drottningen bad om Jesusbarnet för att ersätta sina gudabilder. 

Eftersom kaptenen visste att drottningen tyckte om Jesusbarnet, så gav han det 

till henne och han nämnde att hon skulle ställa upp den och ersätta sina 

gudabilder, eftersom den var till minnet av Jesusbarnet, hon tackade och 

accepterade detta.

Detta möte, när spanjorerna kom för första gången till Cebú, är väldigt intressant. 

1565 anlände spanjorerna igen till Cebú men denna gång under Legazpis kommando.

Legazpi skickade som sändebud Pedro Pachep som var deras tolk för att meddela 

hövdingen i Cebú att de önskade besöka hans by. Legazpi skickade flera sändebud, 

till och med Urdaneta, för att kunna etablera fred men detta misslyckades. Eftersom 

Cebús invånare gjorde motstånd bestämde sig Legazpi för att med våld slå ner allt 

motstånd81.

10.1.2.3 Konklusion

Det vi kan säga i denna del av undersökningen är att den första kontakten som 

spanjorerna hade med aztekerna var när Moctezuma skickade sina sändebud till 

Cortés med guld och silver. Här kan vi se att spanjorerna välkomnade dem med 

Pigafetta, Antonio, La mía longa et pericolosa navegaciones. La prima circunnavegaciones del Globo 
(1519-1522). Trascrizione dal Códice Della Biblioteca Ambrosiana, Milán (1989:126-127)
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öppna armar i början, men det mest intressanta med detta är konversationen mellan 

Cortés och Moctezuma, då spanjorerna för första gånger träffade aztekernas härskare.

I brevet som Diaz skriver så nämner han att Moctezuma visste vad hans undersåtar 

hade sagt om honom och att spanjorerna inte skulle tro på alla lögner som de hade 

sagt om honom. Denna del är väldigt intressant eftersom Cortés innan denna 

konversation skedde skrev att Moctezuma var en tyrann; vi kommer längre fram i 

denna uppsats att se hur Cortés beskriver Moctezuma till kungen Carlos av Spanien 

och vad han ville göra med honom.

I denna konversation med Moctezuma ser vi att Cortés respekterade Moctezuma som

härskare och nämner att de hade ett stort privilegium att ha en sådan stor härskare. 

En annan synpunkt som vi märker i denna konversation är att Moctezuma redan var 

informerad om det som spanjorerna hade börjat göra med Moctezumas undersåtar, 

han nämner att spanjorerna inte skulle tro på människorna i Tlasacala, att allt de har 

sagt om honom är lögner och att de skulle ta detta som en absurd beskrivning av 

honom precis som han skulle ta de beskrivningar som han hade fått om spanjorerna 

av hans tjänare, att de var galningar som sprutade eld och blixtar och tog allt de kom 

åt. Då svarade Cortés att fienden alltid kommer att säga dåliga saker utan sanning om

dem som man önskar ont. Här kallar han sina vänner för fiender. Detta kan vi tolka 

som att han nu betraktade sina vänner som fiender efter att ha sett Moctezumas rike. 

Här kan vi se att Cortés spelar dubbla roller, han försöker tillfredsställa båda sidorna. 

Sedan får vi inte glömma att Moctezuma hade erbjudit dem guld och silver. Som vi 

tidigare har skrivit så var det guld, silver och många andra rikedomar som 

spanjorerna var ute efter. Dessutom ville Cortés träffa Moctezuma så snart han fick 

höra att denne hade mycket guld.  

I Filippinerna gjorde mötet med ursprungsbefolkningen varierande intryck. Detta kan

bero på att spanjorerna fick träffa olika hövdingar som hade sina egna riken. Ovan 

har vi kunnat vi se några exempel på hur spanjorerna mötte infödingarna i Bohol. Det

var ett fredligt möte mellan spanjorerna och Bohols befolkning. Hövdingen 

genomförde en fredsceremoni med Legazpi.

Vi bör också uppmärksamma att prästerna från San Agustín-orden inte var präster 

från La santa inquisicion. San Agustín-ordens missionärer respekterade i större 

utsträckning de lokala kulturerna. Detta kan vi se på ett av breven där Legazpi och 
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prästerna visade sin vänskap för hövdingen i Bohol där både munkarna och Legazpi 

blödde två droppar var tillsammans med hövdingen och blandade detta i vinet som 

delades bland samtliga deltagare vilka sedan drack upp det.  

Detta kan vi se också när spanjorerna för första gången kom till ön Cebú, då 

Magallanes träffade drottningen av Cebú. Enligt detta brev fick spanjorerna god 

kontakt med ursprungsbefolkningen, De fick så bra kontakter med dem att 800 

människor döptes till kristendomen och ersatte sina gudavbilder med Jesusbarnets 

avbild.

Som jag tidigare skrivit har spanjorernas möte med Filippinerna varit både passivt 

och våldsamt på vissa områden. I början av resan var målet för spanjorerna att 

bedriva handel och etablera fred med ursprungsbefolkningen men detta ändrades 

efter att de hittat Jesusbarnet i Cebú då Legazpi anläde till Cebú efter Magallanes; de 

ansåg detta som ett gudstecken på att de skulle erövra landet. Spanjorerna använde 

sig av fyndet som en ursäkt för att lägga under sig detta område. Vi får inte glömma 

att en av de målsättningarna som spanjorerna hade var att utöka kronans territorium.  

Men innan detta inträffade så kan vi se att Legazpi använde våld vid kontakten med 

ursprungsbefolkningen. Så med andra ord har de en mer pragmatisk inställning till 

expansionsprojektet, jämfört med det aztekiska fallet. Man tvekade inte att ta till våld

mot ursprungsbefolkningen, men visade också moderation när det verkade tjäna 

deras syften

10.1.3 Samhällsbeskrivningar

I följande brevavsnitt kommer att presenteras spanjorernas beskrivningar av dessa kulturer 

samhälle. Vi kommer att se deras tankar och åsikter om dessa kulturer. 

10.1.3.1 Aztekerna

Diaz del Castillo berättar också i sina krönikor hur han själv och alla de andra 

spanjorerna beundrade Tenochtitlán första gången de gick in i staden. Han berättar om alla 

invånare som fanns då och hur otroligt många det var, hur stora tempel de hade, och många 

hus som fanns där. Dessutom berättar han om att de flyttade staden och hur de andra städerna 

i fastlandet kopplades82 och beskriver det så här:  
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 Íbamos por nuestra calzada delante, la cual es ancha de ocho pasos, y va tan derecha 

a la ciudad de México, que me parece que no se tuerce poco ni mucho, y puesto que es 

bien ancha, toda iba llena de aquellas gentes, que no cabían, unos que entraban a 

México y otros que salían, que nos venían a ver, que no nos podíamos rodear de tantos 

como vinieron, porque estaban llenas las torres y cues y en las canoas y de todas partes

de la laguna. Y no era cosa de maravilla, porque jamás habían visto caballos ni 

hombres como nosotros. Y de que vimos cosas tan admirables, no sabíamos qué nos 

decir, o si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había 

grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, y veíamoslo todo lleno de canoas, y en 

la calzada muchas puentes de trecho a trecho, y por delante estaba la gran ciudad de 

México.

Översättning:

 Vi gick framåt på vår väg, den var väldigt bred som åtta fot, och var väldigt rak och 

ledde till staden México, och det verkade för mig som om den böjde sig inte, men 

eftersom den var väldigt bred, var hela vägen full av dessa människor, som inte fick 

plats, det var vissa som gick till México och andra som kom ut, som ville se oss, de kom

så många människor att vi inte kunde gå förbi dem, tornen var fulla, det var kanoter 

överallt i lagunen. Och det var inte något att beundra, eftersom de aldrig hade sett hästar

förut, eller människor som vi. Och vi såg beundransvärda saker, vi kunde inte säga nåt 

eller tro att det var sant det som verkade framför oss, eftersom i en del av landet så 

fanns det stora städer, och i lagunen fanns det många fler, och det var fullt av kanoter, 

och vid vägen fanns en bro med tak och längre fram fanns den stora staden México.

I ett annat brev beskriver Diaz del Castillo hur det såg ut när de var på väg till México och hur

spanjorerna beundrade det som de såg när det gick igenom de olika städerna som låg nära 

México.

Y otro día por la mañana llegamos a la calzada ancha, íbamos camino de Iztapalapa. Y

desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua, y en tierra firme otras 

grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha por nivel como iba a México, nos 

quedamos admirados, y decíamos que parecía a las cosas y encantamientos que 

cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cues y edificios que tenían 
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dentro del agua, y todas de cal y canto. Y algunos de nuestros soldados decían que si 

aquello que veían si era entre sueños. Y no es de maravilla que yo aquí lo escriba de 

esta manera, porque hay que ponderar mucho en ello, que no sé cómo lo cuente, ver 

cosas nunca oídas ni vistas y aun soñadas, como vimos.83

Översättning

Nästa dag på morgonen kom vi fram till en bred väg, vi var på väg till Iztapalapa. Vi såg

många städer och byar som var befolkade i vattnet och på fastland, andra som hade stor 

population, och vägar som var så raka och var på väg till México; vi blev så förundrade,

och vi sa att det likande sådana saker och besvärjelser som man berättade i den där 

boken Amadís, på grund av de stora torn och byggnader som de hade, vissa ute i vattnet,

och alla gjorda av kalk och sten. Och några av våra soldater sa att detta som de såg var 

en dröm. Och det är inte ett under, det som jag skriver här, eftersom det fanns mycket 

att berömma, jag vet inte hur jag kommer att berätta det här, att de saker som man aldrig

har sett, hört eller drömt, så som vi har sett.

I samma brev fortsätter sådana beskrivningar om hur beundrande spanjorerna var och hur 

infödingarna mötte dem på vägen. Två av de möten som spanjorerna hade, skedde med två 

hövdingar som var nära släkt med Moctezuma. Här beskriver Diaz del Castillo i sitt brev hur 

det såg ut i ett av palatsen som spanjorerna fick övernatta och vila sig i, och skriver så här:

Pues desde que llegamos cerca de Iztapalapa, ver la grandeza de otros caciques que 

nos salieron a recibir, que fue el señor del pueblo, que se decía Coadlauca, y el señor 

de Cuyoacan, que entrabos eran deudos muy cercanos del Moctezuma. Y de cuando 

entramos en aquella villa de Iztapalapa de la manera de los palacios en que nos 

aposentaron, de cuán grandes y bien labrados eran, de cantería muy prima, y la 

madera de cedros y de otros buenos árboles olorosos, con grandes patios y cuartos, 

cosas muy de ver, y entoldados con paramentos de algodón. Después de ver bien visto 

todo aquello, fuimos a la huerta y jardín, que fue cosa muy admirable verlo y pasarlo, 

que no me hartaba de mirarlo y ver la diversidad de árboles y los olores que cada uno 

tenía, y andenes llenos de rosas y flores, y muchos frutales y rosales de la tierra, y un 
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estanque de agua dulce. Y otra cosa de ver, que podrían entrar en el vergel grandes 

canoas desde la laguna por una abertura que tenía hecha, sin saltar en tierra, y todo 

muy encalado y lucido de muchas manres de piedras, y pinturas en ellas, que había 

harto que ponderar, y de las aves de muchas raleas y diversidades que entraban en el 

estanque84

Översättning

Sedan kom vi nära Iztapalapa, och såg de andra hövdingarnas storhet som kom och 

hälsade på oss, det var herren från en by, som kallade sig för Coadlauca och herren 

Cuyoacan som var väldigt nära Moctezuma. Och när vi kom in i staden Itzapalapa, såg 

vi hur palatsen där vi fick vila var byggda, de var stora och bra gjorda, med utsökt 

musik, och vi såg ved från cederträ och andra bra träd som luktade gott, med stora 

gårdar och rum, och andra bra saker, och bågformade stolar som var fyllda med bomull. 

Efter vi hade sett allt detta, gick vi ut till fruktträdgården och trädgården som var 

beundransvärd att se medan vi gick förbi, och jag slutade aldrig att beundra detta, och 

att se alla olika träd, de lukter som vart och ett hade, och gårdar fulla med rosor och 

blommor, och många fruktträd och rosenbuskar och en damm med sött vatten, och 

andra saker att se. I trädgården kunde det komma in stora kanoter till lagunen från en 

dörr, utan att komma ut från vattnet. Och allt var dekorerat med fina stenar och 

målningar, och det fanns många olika fåglar som höll till vid dammen.

10.1.3.2 Filippinerna  

I ett av breven som handlar om Visayarna så skriver spanjorerna om vad 

ursprungsbefolkningen äter och hur de gör för att ordna fram mat. I slutet av 

beskrivningen skriver spanjorerna vad de tyckte av detta.  

[…] Son en general grandisimos araganes y enemigos del trabajo. Gastan el 

mas tiempo del año en andarse holgando y enborrachandose que si la 

necesidad no les costriñese dexarian de sembrar sus sementeras y arroz y las 

demás cosas que siembran para su sustento. No tienen guertas ni legumbres ni
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arboles frutales que cultibar porque todas sus frutas son silvestres y agras y de

mal gusto y paladar. Solo los platanos son buenos […]85

Översättning:

De är i allmänhet overksamma och stora fiender till arbete. Den mesta tiden av 

året slösar de bort genom att inte göra något och berusa sig, om inte behovet av

mat fanns skulle de sluta att odla sitt ris och resten av sin mat. De har inte 

några plantager eller fruktträd att odla eftersom alla deras frukter är från 

vildmarken och de är beska med dålig smak. Bara bananerna smakar gott.

 Spanjorerna beskriver också hur familjerna tedde sig och vad de tyckte om 

dem i denna del av brevet skriver de vad de tycker om kvinnorna som födde 

många barn

[...] las mugeres tienen por afrenta parir muchas vezes especialmente las que 

auitan en los pueblos cercanos a la mar diciendo al tener muchos hijos como 

puercas […]86

Översättning:

kvinnorna föder många barn med korta mellanrum, speciellt de som bor nära 

havet, och de önskar sig att ha många barn, som grisar.

I slutet av detta brev så beskriver spanjorerna hur deras sexliv var och hur de hade 

samlag och vad de hade på sig. I brevet skriver de i detalj hur det gick till och jämför 

dem med hundar. Dessutom skriver de vad de tyckte om detta och vad de gjorde för 

att ursprungsbefolkningen skulle sluta med dessa vanor, och skriver så här:

[…] An tenido muy especial cuidado los españoles despues que estan entre 

estas gente de quitar esta abobinable y bestial contumbre. Y an quitado 

muchas de ellas a los naturales y castigándolos con acotes […]87
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Översättning:

Spanjorerna har varit väldigt aktsamma när de tog bort denna avskyvärda och 

bestialiska tradition. Och de har tagit många från ursprungsbefolkningen och straffar 

dem genom att piska dem.

I breven som handlar om tagalogs beskriver spanjorerna deras kultur och traditioner. 

På deras ö hade inte ursprungsbefolkningen vidkänts något inflytande från islam. Här

hittade spanjorerna vissa traditioner som chockerade dem, ett exempel på detta är när

ursprungsbefolkningen ska bevara sina nära och kära efter döden. Texten beskriver 

två olika sätt.

[…] En algunas partes matan esclavos y los entierran con sus amos para que 

tengan quien les sirua en la otra vida. Y pasa a tanta desuentura esta que 

muchos arman un barco con mas de sesenta esclauos bibos lo entierran debajo

de tierra. Y hazen las obsequias beuiendo mas de un mes […]88

Översättning:

På vissa platser dödar de slavar och begraver dem med sina herrar så att de har 

några som tjänar dem i nästa liv. Och denna olyckliga händelse gick så långt att

många byggde en båt med mer än 60 slavar och fyllde den med mat och dryck 

och till sist lägger man i liken tillsammans med levande slavar och sedan 

grävde man ner båten.

Den andra metoden beskrivs så här:

[...]Otros ay que tienen el difunto en casa seys o siete dias para que destile el xugo 

que tiene y en el ynterin con toda aquella hediondez estan beuiendo que nunca 

paran. Y luego le quitan la carne de los guesos y la echan a la mar y los huesos los 

guardan en una tinaxa. Y a cauo de muchísimo tiempo se les parece los entierran 

con tinaxa y todo. Y si no dexanlos estar en casa. Pero la cosa de mas asco y orror 
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que hacen es que en metiendo los huesos en la tierra y con ella beuen siruiendoles 

de tasa […].89

Översättning:

andra har den avlidne hemma i 6 till 7 dagar så att det sprider ut den dåliga 

lukten tills de torkar ut. Sedan tar de bort köttet från benen och slänger det i 

havet och benen sparar de i en kruka. Och i fall det går en längre tid, så kan de 

gräva ner benen om de önskar; om inte, har de benen hemma. Men det som 

gjorde det mer avskyvärt och skrämmande var att de begraver alla ben men 

använder dem som kopp. [Jag antar att de menar att de använder kraniet som 

en kopp]

10.1.3.3 Konklusion

Om vi ska dra en konklusion på detta kapitel kan vi börja med aztekerna. Som vi kan

se på breven ovan så beundrade spanjorerna aztekerna.

I det första brevet beskriver Diaz vad de såg när de kom in till staden México. Han 

beskriver hur vägarna såg ut och hur fyllda av människor de var, så att de inte fick 

plats och skriver hur spanjorerna beundrade staden och att det verkade som en dröm 

för dem. I detta brev kan vi se tydligt att spanjorerna beundrade aztekernas 

huvudstad när de kom in för första gången. De hade aldrig sett något liknande men 

Diaz nämner också hur aztekerna blev imponerade av spanjorerna när de kom in i 

staden.

 Om vi fortsätter läsa Diaz krönikor så kan vi se andra liknande beskrivningar, till 

exempel när spanjorerna var på väg till staden Iztapalapa. Spanjorerna beskriver att 

de såg många byar och städer där människor hade bosatt sig både i vattnet och på 

fasta landet. I denna del av brevet så jämför Diaz de städer som de passerade med ett 

spanskt verk som heter Amadís (de Gaula) som är en fantasibok med otroliga 

berättelser eftersom Diaz jämför städerna med den. Boken innehåller en rad 
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fantastiska riddaräventyr. Jämförelsen mellan de aztekiska byggnadsverken och 

skildringarna i Amadís de Gaula poängterar hur slagna av beundran de var – det var 

bokstavligen som en saga för spanjorerna. Dessutom nämner han i brevet att han inte 

visste hur kan skulle beskriva det de såg. Han skriver att hur kan man berätta saker 

som man aldrig har sett, hört eller kunnat drömma om?  

I en annan del av Diaz krönikor beskriver Diaz hur det såg ut inne i ett av palatsen i 

staden Iztapalapa när de fick audiens med Moctezuma. När spanjorerna kommer in i 

palatset där de hade blivit bjudna att övernatta, skriver Diaz ner sina åsikter om 

palatset och hur mycket han beundrar det. Han beskriver att de hade utsökt musik, att

byggnaden var väl gjord med bra och luktande trä, att de hade stora gårdar med 

fruktträd, trädgårdar med rosor och många andra blommor. De hade en damm med 

sött vatten, och en lagun där det kunde komma kanoter genom en dörr. Diaz får inte 

nog av detta slott och alla saker som finns där och han skriver att han inte kunde sluta

att beundra detta.

På Filippinerna var det annorlunda. I spanjorernas brev hade jag svårt att hitta ställen där 

spanjorerna beskrev deras städer, men jag hittade exempel på hur de beskrev själva samhället 

på de olika öar som de besökte. Som jag tidigare skrev så ser breven olika ut beroende på vem

som skriver och vilket syfte de har haft. Detta är ett exempel på den saken då författarna 

väljer att beskriva hur deras olika traditioner såg ut. Bentley nämner också i sin undersökning 

att vissa författare inte var intresserade av att undersöka samhället de besökte mer noggrant, 

och ibland känner dessa författare så stark samhörighet med sitt eget samhälle så de 

misstolkar de länder de besöker90.  

I brevet där de skriver om visayanerna beskriver spanjorerna hur 

ursprungsbefolkningen beter sig inför arbete. Där skriver författaren om hur de 

arbetar och kritiserar dem såsom overksamma och fiender till arbete och nämner att 

de inte hade några plantager. Dessutom kritiserar han dem som hade stora familjer 

och jämför kvinnorna med grisar eftersom de hade många barn.
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Längre fram kommer det till en punkt där spanjorerana till och med kritiserade deras sexliv 

och beskriver det i detalj, samt vad de hade på sig; denna händelse var som en ritual för dem.  

I denna del av brevet skriver spanjorerna att de var ”försiktiga” när det gällde att ta bort denna

ritual genom fysiska metoder, vilket vill säga att spanjorerna piskade och straffade dem om de

bar kläderna för ritualen. Dessutom beskriver spanjorerna den som en avskyvärd och 

bestialisk tradition och jämför utövarna med hundar.

I ett annat brev som handlar om tagalogs på ön Luzon skriver spanjorerna hur infödingarna 

bevarade sina nära och kära. De beskrev två metoder. Den första var att de byggde en båt och 

begravde herren med många slavar så att de kunde tjäna honom/henne i nästa liv; men det 

som chockerade spanjorerna mest var den andra metoden då infödingarna bevarade liket i 6-7 

dagar i hemmet. Sedan tog de bort allt kött från liket och sparade benen i en kruka, men det 

kunde också vara så att de använde kraniet som en mugg. Detta tyckte spanjorerna var 

avskyvärt och skrämde dem, men om vi drar en linje till hur vi idag bevarar våra nära och 

kära, så sparar vissa människor sina nära och käras aska i en urna.

Det intressanta när man undersöker alla dessa brev är att spanjorerna i ganska stor 

utsträckning kritiserar de öar som inte hade kontakt med de stora rikena. I ett av 

breven berättas om hur de kom till en av öarna som hade lite inflytande från islam; 

här kritiserade inte spanjorerna förhållandena fullt så drastiskt som de gjorde med de 

andra öarna som var avskilda från omvärlden. De jämför dem och framhåller dessa 

öar som mer civiliserade. Dessutom kallar spanjorerna deras religiösa ledare för 

präster och inte trollkarlar, därtill hade de bara en gud vilket liknar kristendomen.

Vi kan inom ramen för denna jämförelse säga att spanjorerna i Filippinerna i hög 

utsträckning kritiserade deras samhälle och jämförde dem med djur. I ett av breven 

kan vi se att spanjorerna försökte ”rätta” eller ”civilisera” ursprungsbefolkningen 

genom att piska och slå dem. Vi kan se att spanjorerna inte ville förstå  och ännu 

mindre respektera deras traditioner utan ville förändra dem. I México däremot, så 

träffade spanjorerna på en stor och organiserad civilisation med flera olika städer. De 

blev så förundrade att de inte trodde sina ögon vad de hade sett. Vi kan se i breven att

spanjorerna var mer överraskade av det de hittade i México än vad de hittade i 

Filippinerna. Detta kan bero på att de i México hittade en utvecklad civilisation.

10.1.4 Ingressen till en erövring  
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Jag kommer att presentera följande tankar som spanjorerna hade innan de träffade aztekernas 

hövding och hövdingen i Cebú. Vi kommer att se här att spanjorerna aldrig hade en tanke på 

att lära känna dessa kulturer eller att göra handel med dem. 

   10.1.4.1 Aztekernas 

I Cortés brev till den spanska kronan berättar han hur han hade erövrat allt land i 

hans höghet konungens namn och att han hade hört om en stor herre som heter Moctezuma

Y krivndije así mismo que tenía noticia de un gran señor que se llamaba Moctezuma, 

que los naturales me habían dicho[…] y que confiado en la grandeza de Dios y yo 

esfuerzo del real nombre de vuestra alteza, pensara irle a ver a doquiera que estuviese, 

y aun me acuerdo que me ofrecí, en cuando a la demanda de este señor, a mucho más 

de lo a mí posible, porque certifiqué a vuestra alteza que lo habría, preso o muerto, o 

súbdito a la corona real e vuestra majestad.

Översättnig:

Jag berättade förut, att jag hade nyheter om en stor Herre som heter Moctezuma, som de

infödda har berättat […] och med guds stora förtroende, kommer jag att presentera ert 

majestätiska namn, när jag besöker honom, var han än är och jag kommer ihåg att jag 

har accepterat, denne här herrens krav och mycket mer, än som är möjligt för mig, 

eftersom jag har intygat till vårt majestät att jag skulle fånga honom eller döda honom 

eller göra honom till en av kronans underståtar till vårt majestät.

I början på det andra brevet från Cortés till kungen Carlos V så skriver Cortés hur han hade 

erövrat små byar och hur han byggde en fästning där han skulle förlägga 50 000 soldater och 

skriver hur invånarna hade hjälpt honom med detta och att han skulle ge sig av till 

Moctezuma.

Y dejé toda aquella provincia de Cempoal y toda la sierra comarcana a la dicha villa, 

que serán hasta cincuenta mil hombres de guerra y cincuenta villas y fortalezas, muy 

seguros y pacíficos y por ciertos y leales vasallos de vuestra majestad, como hasta 

ahora la han estado y están, porque ellos eran súbditos de aquel señor Moctezuma, y 

según fui informado lo eran por fuerza y de poco tiempo  acá. Y como por mí tuvieron 

noticias de vuestra alteza y de su real y gran poder, dijeron que querían ser vasallos de 

vuestra majestad y mis amigos, y que me rogaban que los defendiese de aquel grande 

señor que los tenía por fuerza y tiranía, y que les tomaba sus hijos para los matar y 
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sacrificar a sus ídolos. Y me dijeron otras muchas quejas de él, y con esto han estado y 

están muy ciertos y leales en el servicio de vuestra alteza y creo lo estarán siempre por 

ser libres de la tiranía de aquél, y porque de mí han sido siempre bien tratados y 

favorecidos91

Översättning:

 Jag lämnade Cempoalprovinsen och all dess mark till denna by, som kommer att hysa 

upp till 50 000 soldater och 50 byar och fästning, de är mycket säkra av sig och fredliga 

och sanna undersåtar till Ers Majestät, som de har varit och är, eftersom de var 

undersåtar till en herre som heter Moctezuma, och enligt den information jag har fått, 

blev de det av tvång och detta för inte längesen. Och genom mig fick de nyheter av Ers 

Majestät om hur mäktig ni är; de sade att de ville vara era undersåtar och mina vänner 

och de bönföll att jag skulle försvara dem från den där herrens våld och tyranni, som tog

deras barn för att döda och offra dem till deras idoler. Och de berättade mer klagomål 

om honom, på grund av detta har de varit och är mycket lojala inför ers majestät och jag

tror att de alltid kommer att vara det på grund av att de är fria från den där herrens 

tyranni, och eftersom har de blivit bra behandlade av mig och favoriserade.

I samma brev som Cortés skickade till kungen Carlos V skriver han hur han rensade ett av 

templen från alla gudavbilder som aztekerna hade och ’’förklarade’’ för aztekerna varför han 

gjorde de.  

          Derroqué sus sillas y los hice echar por las escaleras abajo e hice limpiar 

aquellas capillas donde los tenían, porque todas estaban llenas de sangre que 

sacrifican, y puse en ellas imágenes de nuestra señora y de otros santos, que no poco el

dicho Moctezuma y los naturales sintieron. Los cuales primero me dijeron que no lo 

hiciese, porque si se sabía por las comunidades se levantarían contra mí, porque tenían

que aquellos ídolos les daban todos los bienes temporales, y que dejándolos maltratar, 

se enojarían y no les darían nada, y les sacarían los frutos de la tierra y morirá la 

gente de hambre. Yo les hice entender con lenguas cuán engañados estaban en tener su 
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esperanza en aquellos ídolos, que eran hechos por sus manos, de cosas no limpias, y 

que habían de saber que había un solo dios, universal seños de todos […] y que a él 

había de adorar y creer y no otra criatura no cosa alguna […] y atraer el conocimiento

de dios nuestro señor.

Översättning:

Jag slog sönder deras stolar och jag gjorde så att de slängdes utför trapporna och att de 

skulle göra rent sitt kapell där de hade dem eftersom de var fulla av blod av dem som de

offrade och jag ställde upp bilden av vår dam och andra helgon, men det dröjde inte 

länge förrän Moctezuma och de infödda reagerade. Det första de nämnde för mig var att

jag skulle låta bli eftersom om folket får veta detta kommer de vara mot mig eftersom 

dessa gudavbilder gav dem allt de behövde och genom att låta misshandla dessa 

avbilder, kommer de att vara arga och de kommer inte att ge någonting, de kommer att 

ta bort sina odlingar från jorden och befolkningen skulle dö av svält.  Jag förklarade för 

dem hur bedragna de var, att sätta sitt hopp till de där gudabilderna, som tillverkades av 

deras egna händer, med orena saker, och att de  måste veta att det bara finns en gud, 

herren över allt [...] och att det är honom man måste avguda och tro och inte nån annan 

varelse [...] och ge dem kunskapen om vår gud vår herre.  

10.1.4.2 Filippinerna

I ett annat brev så skriver spanjorerna att de anlände till Cebú, vilket är samma ö som

Magallanes anlände till för första gången i Filipinerna. Här var inte 

ursprungsbefolkningen vänligt inställd till spanjorernas ankomst. Det döptes 800 

människor till kristendomen, till och med drottningen. Men vid det andra besöket då 

Legazpi anlände 44 år längre fram i tiden, vägrade infödingarna i Cebú att ta emot 

Legazpi, Urdaneta och hans munkar så att de kunde förhandla om fred och bedriva 

handel mellan dem. På grund av detta bestämde sig Legazpi att anfalla allt motstånd 

från infödingarna.

Under detta anfall hittade spanjorerna en staty av Jesusbarnet som Magallanes gav 

till drottningen av Cebú 44 år tidigare. På grund av detta ansåg spanjorerna att det 

var ett tecken från gud att de skulle erövra Cebú.92 Detta gjordes med hjälp av 
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munkarna från San Agustin-orden så att de kunde lära dem kristendomen, vilket 

beskrivs så här:

(..)quanto el dia que los españoles entraron en esta dicha ysla pueblo de Cubu, (...)en 

una de las casas de las más pobres moradas humildes pequeña de poco aparato, donde 

entró Juan de Carnuz, natural de bermeo, marinero de la nao capitana, halló en ella 

una ymagen del nyño Jesús (...) llevándola en las manos con su caxeta para enseñilla, 

topó con el maese de campo (…), se la quitó llevó mostrar dicho señor general, el cual 

con gran veneración solemne procesión, la mandó traer poner en la iglesia que agora 

se tiene de prestado, hizo boto promesa él, los rreligiosos de la orden del señor san 

agustín, los capitanes otros oficiales del campo que todos los años tal día como fue 

hallada la dicha ymagen se hiziese celebrase una fiesta invocación del nombre de 

Jesús, allende desto se hecho ynstituido una cofradía del benditísimo nombre de Jesús 

(...) y para que perpetuamente quede memoria de lo susodicho, de cómo la dicha 

ymagenfue hallada en tierra de ynfieles el dicho día, el dicho señor governador por 

ante my, el dicho escribano, mandó hazer la información de testigos siguiente, firmólo 

de su nombre: miguel López; pasó ante my, femando rriquel, escribano de gobernación.

Översättning:

När spanjorerna kom in i denna by i Cebú (...) i ett av deras hus som var ett av de fattigaste, 

ödmjukaste, inträdde Juan de Carnuz, född i Bermeo, som var sjöman från kaptensskeppet, 

och han hittade bilden av Jesusbarnet (...)  han tog det för att visa upp det, och han träffade på 

budbärare på landet (...) han tog det från honom och visade det för vår general som tog det 

med öppna armar, och ställde den i kyrkan som vi nu har lånat, han lovade alla religiösa från 

San Augustinorden och alla kaptener att denna händelse varje år ska ihågkommas genom att 

firas i Jesus namn (...) och för att detta ska kommas ihåg i framtiden, hur denna Jesusbild blev

upphittad i ett land fullt med trolösa människor. Guvernören skrev inför mig sitt namn: 

Miguel Lópes order att erövra.

10.1.4.3 Konklusion

Cueva, Mariano: monje y marino. S. 356-361
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Vi kan börja med att göra en konklusion rörande aztekerna. I det ena brevet kan vi se att 

spanjorerna innan de kom till México, redan började planera en erövring snarare än en 

upptäcktsresa, och hade inte en tanke på en fredlig kontakt som kunde leda till handel.  

I brevet skriver Cortés att han tänker besöka Moctezuma men inte för fredliga ändamål utan 

för att göra honom till kungens Carlos V:s undersåte. Han skulle leta efter honom var än han 

var för hans majestäts skull. Han skulle genomföra det eller så skulle han dö. I detta brev är 

det väldigt tydligt att Cortés redan hade tankar på att erövra aztekernas rike, och han lovade 

kungen att han skulle klara detta utan några problem. Vi kan anta att Cortés inte trodde att han

skulle hitta en mer organiserad civilisation än de byar som han hade besökt innan de anlände 

till México.

Detta kan vi se längre fram i hans brev då han skriver hur han hade erövrat olika små byar och

hur lätt det var att omvända dess folk. I brevet skriver han att han med hjälp av invånarna 

kunde få fram upp till 50 000 soldater och byggde en fästning. Det vi kan se är att detta är en 

förberedelse inför krig.

Cortés såg sig själv som en befriare och detta kan vi se tydligt i brevet när han berättar för 

kungen att invånarna har klagat över Moctezuma och hur de bönföll att han skulle försvara 

dem från Moctezumas tyranni när han berättade hur mäktig Spaniens kung var. På grund av 

detta skriver Cortés att de blev lojala mot kronan, detta även på grund av att han befriade dem 

och hade varit ”snäll och behandlade dem väl” till skillnad från Moctezuma.

I breven där Cortés skriver till kungen Carlos V om hur han ’’rensade’’ deras tempel 

från de orena avbilderna av deras gudar som var fulla av blod, sägs att han ställde upp den 

heliga Maria och andra helgons avbild. Här kan vi se det typiska tankesätt som spanjorerna 

hade under denna tid. De tycker att katolicismen är den rätta tron och att allt annat är 

djävulens religioner.

Ett annat exempel på detta är när Moctezuma säger till Cortés att han ska låta bli att förstöra 

deras avbilder eftersom folket skulle bli rasande och deras gudar skulle ta allt de hade fått från

dem och att folket skulle svälta. Då berättar Cortés för Moctezuma och hans undersåtar hur 

bedragna de varit när de tror på dessa gudar, och förklarar att det bara finns en sann gud, och 

ersatte alla deras avbilder med kristna avbilder och förklarade att det var denna gud som man 

måste dyrka. Här kan vi se tydligt att spanjorerna trodde att de var överlägsna och de måste 

lära den ”vilde” eller civilisera och lära dem den rätta tron. Detta kan också tolkas som en 

början på en erövring genom att ersätta en tro med en annan.
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Erövringen av Filipinerna är annorlunda, som jag har skrivit förut så består Filipinerna av 

olika öar, på vissa öar var det passivt och andra inte. Som ni kan se ovan har jag tagit med hur

Cebús invånarna mötte spanjorerna vid två tillfällen. Det första är när Magallanes anlände för 

första gången till Cebú. I detta första möte var ursprungsbefolkningen vänlig mot spanjorerna.

Vid det andra mötet var ursprungbefolkningen inte så vänliga mot spanjorerna. De vägrade ta 

emot deras sändebud flera gånger. På grund av detta bestämde sig Legazpi för att anfalla ”för 

att bevara freden” och under detta anfall hittade de statyn av Jesusbarnet som drottningen av 

Cebú fick 44 år tidigare. Spanjorerna ansåg detta som ett tecken som legitimerade att anfalla 

och att erövra. Återigen framkommer här att spanjorerna använde våld får att få igenom sin 

vilja. Dessutom kan vi också här skönja det gamla tankesättet om att ”civilisera” den vilde 

och föreställningen att katolicismen var den rätta tron.  Detta kan vi se på brevet där 

spanjorerna beskriver att de har hittat Jesusbarnet i ett land fullt med otrogna människor.

Vi kan i denna konklusion även säga att om spanjorerna kom med tankar om fred och om 

handel så hittade de ändå alltid en ursäkt att erövra landet de var i, för att lära dem den rätta 

tron och civilisera dem. Detta kan vi se för både aztekernas och Filippinernas del. Både i 

México och i Filippinerna trodde spanjorerna att de var ursprungsbefolkningens frälsare och 

att dessa måste civiliseras och lära sig den rätta tron, och detta gjorde de med våld.

11.  Didaktiskt kapitel 

Som jag har skrivit förut så handlar kulturmöten om möten mellan människor vars kultur 

skiljer sig åt i något bestämt avseende,93 det vill säga det som sker när människor från olika 

kulturer och värderingar möts. Detta sker varje dag i våra liv, i skolan, på arbetsplatsen och 

under historiens gång har det varit så att människor världen runt har rest och mött varandra 

och haft ett kulturellt utbyte, men dessa kulturmöten har haft både positiva och negativa 

konsekvenser.

Dagens samhälle präglas av omfattande flyktingsrörelser och migration, genom detta sker det 

kulturella mötet mellan två olika kulturer, detta kan bero på krig, religion, språk och så vidare.

Men dessa kulturmöten behöver inte bara bero på migration. Idag sker detta mer frekvent 

eftersom vi har mer kontakt med yttervärlden än vad man hade förr, till exempel genom TV, 

musik eller datorer.
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Stier, Jonas, kulturmöte, en introduktion till interkulturella studier,( 2009:15)
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I undervisningen kan det vara väldigt viktigt att lära eleverna att respektera andra kulturer 

eftersom vi idag har en mångkulturell skola där barn från flera olika kulturer möts och ska 

försöka förstå varandra. Skolan har blivit en mötesplats. Detta har gjort att flera skolor idag 

arbetar utifrån ett interkulturellt förhållningssätt för att stödja och kunna bemöta de olikheter 

som förekommer i skolan94  

Som lärare kan jag visa detta genom texter eller bilder om vad kulturmötet betyder i dagens 

samhälle. Vi kan ha tillexempel titta på följande bilder eftersom en bild kan säga mer än tusen 

ord.

Den första bilden visar den brittiska kronprinsessan, när hon blev mottagen av maorifolket 

från Nya Zeeland. Som ni kan se mottogs prinsessan med deras traditionella dräkt, och som vi

kan se på bilden blev hon förvånad över detta. På den andra bilden ser vi tydligt ett 

kulturmöte mellan två kulturer i Dubai där vi kan se hur den västerländska kvinnan klär sig 

jämfört med kvinnan i Dubai. Sådana kulturmöten ser vi idag i skolan också, som lärare måste

jag undervisa om detta för eleverna, så att de förstår de olika kulturerna stället för att 

krisitisera dem. Som Stiers skriver i sin undersökning ett kulturmöte kan ha både positiva eller

negativa konsekvenser95

94

Gröning, I, språk, interaktion och lärandefaldens skolan. (2006:10-16)
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Stier, Jonas, kulturmöte, en introduktion till interkulturella studier,( 2009:15)
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I Sokol Demaku och Danica Rehics undersökning om kulturmöten och kulturkrockar i 

grundskolan så skriver de där att kulturkrockar och möten sker varje dag i skolan och att detta 

brukar ha en negativ betydelse, och människor kan reagera negativt på detta så att det 

förorsaker problem, konflikter och missförstånd. Dessa konflikter beror på kulturella 

olikheter. Dessutom reagerar vi människor och tänker annorlunda beroende på vilken kultur vi

tillhör, så för att dessa konflikter ska upphöra så måste man förstå den andra kulturen.

Som vi kan se sker kulturmöten och kulturkrockar fortfarande i dagen samhälle precis som det

har skett i historien och som skedde i Amerika och Filippinerna, men skillnaden är att man i 

detta kulturmöte inte kom till en punkt där den ena kulturen började förstå den andra, utan att 

det resulterade i att en kultur tog över den andra genom våld.

Vi kan även se på bilderna ovan att den ena kulturen tycker sig vara överlägsen gentemot den 

andra genom att bara kolla på deras ansiktsuttryck. En kultur kritiserar den andra eftersom de 

inte förstår varandra.  Detta är vad som skedde i samband med kulturmötet mellan spanjorerna

och aztekerna respektive Filippinerna.

Som historielärare har jag som uppgift att lära ut historien för mina elever så att de får en 

världsbild om varför ser världen som det gör i dagens samhälle. I läroplanen för grundskolan 

senare år står under centrala innehåll att eleven ska kunna jämföra mellan några högkulturers 

framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien96.  Det 

jag själv har märkt i mina historieböcker som jag använder för undervisning är att när vi 

kommer till Amerika högkulturer så nämner böckerna bara vad som gynnade Europa av denna

¨upptäckt¨. Böcker nämner väldig lite om Amerikas högkulturer och fokuserar mest på hur det

gynnade Europa, kolonialismen och så vidare. Som latinamerikansk blir man chockad att 

böckerna fokuseras bara hur alla dessa ¨upptäckter¨ priviligierade Europa. 

I skolan där jag jobbat har vi elever från olika länder i världen, I min historia undervisning har

vi gjort att under 4 veckor period under elevens val har eleverna historialektioner som 

fokuseras på Amerikas ursprungsbefolkning så att eleverna lär sig även hur dessa 

civilisationer var innan spanjorernas ankomst. Som resultat av detta har eleverna fått en bild 

av dessa civilisationer. Detta skedde innan jullovet, nu ska eleverna få ytligar 4 veckor 

historia undervisningen men denna gång med fokus på kulturmötet mellan amerikans 

96  Skolverket, läroplan för grundskolan förskoleklassen och fritidshemmet 2011:176
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ursprungsbefolkning och spanjorerna. Här kommer jag att undervisa hur kulturmötet var för 

500 år sedan och där efter kommer vi att diskutera hur kulturmötet sker i vårt skolan för att 

sedan kunna jämföra om det har skett nån skillnad när det gäller kulturmötet i dagens 

samhälle.                

12. Slutsatser

 Som jag skrev innan så handlar detta arbete om att jämföra två olika kulturmöten som 

spanjorerna hade under 1500-talet. I denna uppsats har vi jämfört spanjorernas kulturmöte 

med aztekerna och Filippinerna. Huvuduppgiften var att ta reda på vad spanjorerna tyckte om 

dessa kulturer och genom att undersöka breven som skrevs under 1500-talet skulle vi kunna få

fram vad är det som är skillnaden mellan dessa bägge möten. Genom detta kan vi få en 

förklaring till varför den ena erövringen nästan resulterade i en utplåning av kulturen men 

detta inte blev fallet i den andra.

För att kunna göra denna jämförelse måste vi komma ihåg att människan är en historisk 

varelse, vilket vill säga att vi människor tolkar olika aspekter och grundar oss på tidigare 

upplevelser.  Innan européerna gjorde sina upptäcktsresor under 1400–1500-talen så hade 

européerna en viss bild av icke-européer, till exempel som en barbar som levde i skogen, 

omoralisk, outvecklad, naken, våldsam, hårig, överdrivet sinnlig till sin karaktär och en 

person som levde i civilisationens marginal. Denna bild bekräftades när européerna började 

genomföra sina upptäcktsresor. Detta kunde vi se i de olika brev som har analyserats.

Som jag har skrivit innan under diskussion om kulturmöten, är vi människor nyfikna 

på vad som finns bort om horisonten och detta har lett till att människor har rest 

bortanför sina egna gränser. Det har medfört olika konsekvenser för olika kulturer; i 

detta fall inträffade plundringar av ursprungsbefolkningar, sociala strukturer 

upplöstes, sedvänjor hotades, språk ändrades m.m.

Om vi ska besvara frågorna som vi har för denna undersökning, kan vi börja med den första 

frågan 

1 Varför behandlade spanjorerna dessa kulturer så annorlunda under det första kulturmötet? 

Vad berodde det på? 
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Det vi kan se i denna analys är att till en viss del detta möte mellan dessa kulturer har sina 

skillnader och likheter. 

 Vi kan se genom att analysera spanjorernas kulturmöte i Filippinerna är att de från början 

verkade följa reglerna som de fick av kungen och Méxicos regering, men detta ändrades när 

de hittade statyn av Jesusbarnet i Cebú. Detta såg spanjorerna som ett tecken av gud att de 

måste erövra dessa öar och civilisera ursprungsbefolkningen. Återigen så använde spanjorerna

kristendomen för att kunna erövra.  De antog att ursprungsbefolkningen var underlägsen. 

Dessutom fanns vid denna tid en stark tro på mirakler och gudomliga järtecken, vilka kunde 

ha en legitimerande funktion för aktivt handlande, liksom i detta fall

Om vi ska svara på frågan kan vi börja med att säga att aztekernas kulturmöte med 

spanjorerna blev mer drastiskt och ledde till massmord och förstörelse av aztekernas kultur. 

Detta var resultatet av att inkvisitionens präster kom till Amerika. Dessutom hittade jag inte 

tydliga order från kungaparet såsom var fallet med Felipe inför resan till Filippinernas. Han 

fokuserar på att bedriva handel med infödingarna men också att lära dem kristendomen. I 

detta fall så skickade inte Felipe inkvisitionens präster utan skickade prästerna från San 

Agustins orden. I början verkade det som om de observerade dessa kulturer seriöst. Men 

precis som Schwartz skriver, är breven som dessa observatörer skrev ett medel för 

självkännedom eller med andra ord en bekräftelse att de var mer ”civiliserade”97.  Dessutom 

var det prästernas uppgift att kontakta ursprungsbefolkningen och genom dem skapa en 

’’fredlig ’’ kontakt.

Det vi kan se i Filippinernas fall är att prästerna verkade leda resan och inte Legazpi, det vill 

säga att ledningen för resan bestod av utbildade människor. Dock var det inte så i aztekernas 

fall. Dessutom får vi inte glömma att spanjorerna hittade en avancerad civilisation i México, 

som hade sitt egna system, regering, arme; dock fanns i Filippinerna olika hövdingar som 

härskade över en eller två byar och enligt spanjorernas beskrivning hade de inte något stort 

rike som fallet var i México. Vi får även uppmärksamma att spanjorernas kontakt med 

aztekerna skedde flera år innan de kom till Filippinerna. Då spanjorerna anlände till 

Filippinerna hade de redan erfarenhet och ville inte göra om samma misstag som de gjorde i 
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México, detta kan vara orsaken till att kung Felipe II och Méxicos regering blev tydliga med 

sina order om hur de fick behandla Filippinerna.

I båda kulturmötena ser vi ganska tydligt att spanjorerna tyckte att de var överlägsna och att 

de hade rätt att ”civilisera” dessa kulturer. Här kommer tidigare idéer in om den vilde som 

spanjorerna hyste redan innan sina upptäcktsresor, en uppfattning som ”bekräftades” då de 

mötte andra kulturer.  Som jag har skrivit innan så användes de olika föreställningarna om 

icke-européens underlägsenhet för att rättfärdiga spanjorernas missionsverksamhet, 

handelspolitik, bosättning och erövringar.  Här kan man erinra om att ett tydligt rastänkande 

hade börjat ta form på Iberiska halvön under senmedeltiden, och att spanjorerna förutom sin 

religiösa nit även med blodets eller rasens rätt ansåg sig överlägsna amerikanska och asiatiska

folkslag.

2 Hur var det första intrycket spanjorerna hade av dessa kulturer?  Vad är det för skillnader 

och likheter på detta? 

För att kunna besvara denna fråga har vi koncentrerat oss på samhällsbeskrivningar, religion 

och den första möte som spanjorerna har skrivit i deras brev under 1500-talet. 

När man börjar läsa breven som skrevs av spanjorerna under de första mötena med aztekerna 

och Filippinerna kan man se en tydlig kulturkrock mellan spanjorerna och aztekerna 

respektive Filippinerna. Vi får inte glömma att Amerikas civilisationer aldrig hade haft 

kontakt med européerna innan. 

I breven kan vi se hur spanjorerna var förvånade över hur aztekernas religion tedde sig. I ett 

av sina brev skriver Franscico López de Gómara att aztekernas gudar var djävulen och att de 

hade många avbilder av honom, precis som han hade visat sig för dem den första gången och 

att han krävde blod. Det är därför aztekerna offrade många människor. Som jag tidigare har 

skrivit hade inkvisitionen under 1500-talet ett stort inflytande på människorna, och detta kan 

vi se i ett av breven från prästen Francisco López. Han var en präst som träffade Cortés i 

Spanien och skrev hans memoarer. Denna präst korsade aldrig Atlanten och såg inte med egna

ögon hurdana civilisationerna var i Amerika, men vi kan ändå se hur han beskriver aztekerna i

sitt brev där han skriver att de var dumma som dyrkade djävulen och på grund av detta hade 

de kommit att präglas av grymhet. Bentley skriver att vi måste vara kritiska när vi ska läsa 

brev från resenärer. Han nämner att resenärers skrifter kan se olika ut; den skrift som López 
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har skrivit är en memoar över Cortés när han befann sig i Amerika, men vi kan se att han i 

sina skrifter målar upp aztekerna som grymma och onda på grund av att de dyrkar djävulen, 

detta enligt López och Cortés. Dessutom skriver han att de var dumma som följde djävulen. 

Mönstret följer alltså just det som Bentley skriver, nämligen att skrifterna speglar författarens 

egna värderingar, något vi kan se väldigt tydligt i detta brev. En annan sak som är intressant i 

de brev som författats av López är att han skriver som om han var där och såg allt detta själv 

med egna ögon. Bentley skriver i sin studie att resenärernas skrifter är primära källor som 

representerar deras observationer och upplevelser av individer som har besökt främmade 

länder och att dessa innehåller information av främmande kulturer98. López skrifter räknas 

som primära källor även om han själv såg inte dessa samhället, eftersom det rör sig om 

memoarer av Cortés, men vi kan ändå se att hans egna värderingar spelar en stor roll i hans 

sätt att skriva. Vi kan även se att han beskriver Cortés som en hjälte för Spanien under det att 

aztekerna ses som ociviliserade.

I brevet skriver han att aztekerna dyrkade djävulen och om hur denne visade sig för dem, men

inte för alla. Han skriver även att djävulen pratade med dem på ett familjärt sätt och att 

djävulen krävde blod. Han skriver vidare att aztekerna var dumma som trodde att djävulen var

god. Som jag har skrivit tidigare, skrev Francisco López Cortés memoarer men han har skrivit

dem som om han var själv där och bevittnade allt detta. Om vi ska vara kritiska mot detta så 

kan man uppfatta att det är han som har upplevt detta och inte Cortés om man inte vet att 

Francisco López skrev Cortés memoarer. Denna text är ett typiskt exempel på de olika 

skrivningar som finns av andra kulturer som Jerry Bentley nämner i sin undersökning “Travel 

narrative”.

Detsamma tyckte även Cortés vilket vi kan se i hans brev då han för första gången träffade 

Moctezuma som var hövding över aztekerna. I konversationen bad Cortés att Moctezuma och 

hans folk skulle sluta dyrka djävulen men då svarade Moctezuma att deras gudar var goda och

inte onda och att han skulle sluta sprida kristendomen. Här kan vi se att Moctezuma inte ville 

att kristendomen skulle läras ut i hans land eftersom man i hans land ber till de egna gudarna. 

Vi kan här se att Moctezuma på ett respektabelt sätt sade ifrån till spanjorerna att de skulle 

sluta upp med detta, med andra ord att de skulle respektera deras tro, men detta vägrade 
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spanjorerna lyssna till, och längre fram i brevet ser vi hur spanjorerna ”renade” alla tempel 

genom att kasta ut alla deras gud avbilder eftersom det var djävulens avbilder. Här kan man 

tydligt se det typiska tankesätt som vidlådde spanjorerna på grund av La Santa Inquisicion.

Som jag har skrivit förut så hade La Santa Inquisicion som uppgift att konvertera andra 

människor till katolicismen och straffa dem som inte gick med på detta. Dessutom får vi 

komma ihåg att kungaparet självt ansåg att katolicismen var den sanna tron och det var den 

som försäkrade räddningen av människans själ, och att om alla deras undersåtar hade samma 

religion skulle de vara lojala mot kronan.  Vi kan alltså säga att spanjorerna redan innan kom 

till Amerika ansåg att alla som inte var kristna var underlägsna och måste lära sig den sanna 

tron. Så när inkvisitionens präster för första gånger mötte aztekernas kultur så var det inte 

oväntat att prästerna trodde att aztekerna dyrkade djävulen. Men det intressanta i denna del av

brevet är att prästerna tyckte att aztekerna hade kommit till den högsta nivån av grymhet; 

detta kan vi likväl även säga om inkvisitionens präster eftersom de torterade och dödade i 

guds namn för att skapa skräck bland människorna om man inte följde kyrkan. Ödman skriver

i sin bok: Tolkning, förståelse, vetande, Hermeneutik i teori och praktik att vi människor alltid

ser saker utifrån aspekter och att vi aldrig ser utanför oss själva99. Det vill säga att spanjorerna 

inte insåg att de själva också dödade för sin tro.  

I ett annat brev från Diaz del Castillo så beskriver han hur spanjorerna och även Cortés 

beundrade staden Tenochtitlán. Han beskriver hur stor staden var, deras invånare, deras 

marknad, byggnader m.m. Han jämför även Teochtitlán (México) med några spanska städer 

och kommer fram till att Teochtitlán var mycket större än de tre städer som han nämner 

tillsammans, spanjorerna blir även förvånade över att staden är byggd över en sjö. Detta brev 

är intressant eftersom spanjorerna här beundrar dem, men ändå tycker spanjorerna att folk är 

underlägsna och måste civiliseras. Detta kan vi se under Cortés och Moctezumas konversation

där han skriver att kungen i Spanien kommer att skicka ett antal präster så att de kan civilisera

dem. Här är ett annat exempel på spanjorernas mentalitet som var mycket påverkad av 

inkvisitionen. De såg aldrig hur avancerade aztekerna var inom vetenskap, de såg bara 

aztekernas religion och deras människooffer och att detta var djävulens verk.  Vi kan se här att

tidigare idéer hos européerna om hur den ”vilde” tedde sig överträffades, och aztekerna 
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betecknades som moralisk outvecklade – men det intressanta är att även aztekerna tyckte detta

om spanjorerna och beskriver dem som galna människor som sprutade eld och blixtar och 

som dödade och tog för sig allt de kom åt.  Detta är ett typiskt exempel på den problematik 

som Schwartz skriver om i sin bok, mellan observatören och den som observerades, vi ser att 

det finns en barriär mellan dem under den första kontakten som gör det svårt att förstå 

varandra100.

Men även om spanjorerna tyckte att aztekerna måste civiliseras så kunde de inte sluta beundra

dem. Detta kan vi se i breven som innehåller samhällsbeskrivningar där spanjorerna 

beundrade allt de såg när de var på väg till México, till exempel hur alla de städer som 

passerades var uppbyggda. Dessutom skriver Diaz hur han inte kunde sluta beundra det palats 

där spanjorerna fick övernatta innan de skulle inta México, och att det fanns städer i vattnet. 

Detta jämförde spanjorerna med boken Amadis som var som en fantasibok. 

Spanjorernas kontakt med Filippinerna var väldigt speciell eftersom den första kontakt som 

spanjorerna hade var med Magallanes besök, men det dröjde 44 år innan spanjorerna återigen 

fick kontakt med Filippinerna.  Dessutom är Filippinerna en grupp av öar som under den tiden

leddes av olika hövdingar.

I en av de krönikor som berättar om Magallanes i Filippinerna, så beskrivs hur han betedde 

sig mot infödingarna. I Cebú som var den första ön som spanjorerna anlände till så ser vi att 

Cebús invånare snabbt blev spanjorernas undersåtar, dessutom döptes 800 människor till 

kristendomen, men detta varma bemötande fick inte spanjorerna i Mactán. Det intressanta här 

är att Magallanes blev upprörd på grund av detta och ville straffa invånarna. Här kan vi se 

väldigt tydligt att Magallanes såg infödingarna som underlägsna.

Detta tankesätt kan vi se än mer tydligt när Legazpi och Urdaneta reste till Filippinerna. I det 

första brevet beskrivs visayanernas kultur väldigt utförligt. I det första stycket behandlas deras

tro om hur världen skapades, där spanjorerna tyckte att lokalbefolkningens berättelse var dum 

och narraktig, men det intressanta är att vissa delar av visayanernas berättelse liknar den 

kristna berättelsen om hur världens bildades. Som man kan se i t.ex. förhållandet mellan 
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kristna och muslimska, eller katolska och grekisk-ortodoxa teologer, blir avståndstagandet till 

den andre ofta så mycket tydligare när trossystemen liknar varandra.

 I brevet fortsätter spanjorerna att kritisera visayarnas kultur. Spanjorerna kritiserar även deras

tro, och precis som spanjorerna gjorde med aztekerna så trodde de att visayanerna dyrkade 

demoner och att deras religiösa ledare var trollkarlar och trollkvinnor. Vi kan här se den 

tydligt överlägsna mentalitet som spanjorerna hyste. I brevet skriver de även att de försöker 

övertyga visayanerna om att deras tro är inkorrekt och att de var förvirrade. Precis som 

Schawartz skriver i sin bok Implicit understandings är det med de observationerna som 

spanjorerna gjorde av andra kulturer: vi hittar vi alltid en självkännedom eller en berömmelse 

av dem själva,101 och som Stier skriver i sin bok fungerar kulturmöten så att en kultur 

uppfattar att den är överlägsen än de hedniska infödingarna102

Om man fortsätter att läsa brevet så ser vi att spanjorerna använde våldsamma metoder för att 

ta bort visayanernas traditioner. Detta kan vi se där spanjorerna skriver hur deras sexliv var 

och jämför dem med hundar. I denna del kan vi också se en likhet med aztekerna, då 

spanjorerna också använde våldsamma metoder för att få sin vilja fram. Otämjd sexualitet är 

något som ofta förknippas med “primitiva” befolkningar. Den strängare katolska 

äktenskapsmoralen konfronterades med visayanaernas naturligare umgänge mellan könen

I ett annat brev som handlar om tagalogs så beskrivs hur infödingarna bevarar sina nära och 

kära. Här kan vi se att spanjorerna blir äcklade och skrämda av denna tradition. Här kan vi 

jämföra hur vi idag bevarar våra nära och kära, vissa människor har kvar askan och bevarar 

den i en urna.  En annan kritik som spanjorerna anför är att de jämför kvinnorna som föder 

många barn med grisar, vilket är intressant eftersom de gjorde det också med européerna.

Som jag skrev först så är Filippinerna en ögrupp som hade ett antal olika hövdingar, detta gör 

Filippinernas kulturmöte intressant och speciellt eftersom spanjorerna på vissa öar kritiserar 

ursprungsbefolkningarna väldigt mycket och även skriver att de avgudar demoner; men på de 

öar där islam hade haft inflytande hittade jag ingen kritik och de beskriver dem som mer 

civiliserade än de andra öarna. Detta kan bero på att kristendomen och islam har många 
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likheter. Islam sågs mer som en falsk sekt än som en separat religion. Islam hade funnits i 

Spanien sedan 700-talet och stod bakom en stor del av den kulturella utvecklingen på Iberiska

halvön. Mycket av det som islam stod för var därför bekant för spanjorerna, samtidigt som 

muslimernas tro i sig betraktades med fientlighet. På vissa öar så blev spanjorerna varmt 

bemötta och detta kan vi se i brevet där spanjorerna anländer till Bohol. I detta brev skriver 

spanjorerna hur Legazpi och prästerna följde infödingarnas tradition. I detta brev kan vi också

se hur spanjorerna respekterade deras traditioner. Dock bör vi uppmärksamma att detta var en 

av de första öarna som spanjorerna anlände till. Här kan vi se tydligt att de följde kungens och

Mexicos regerings order, att etablera en fredlig kontakt med dessa kulturer så att de kunde 

börja bedriva handel med dem och gynna spanjorerna inför framtiden.

3 Hur tedde sig erövringen av dessa kulturer?

Under denna undersökning har vi presenterat hur det var den första mötet mellan aztekerna 

och Filippinerna med spanjorerna men samtidigt ser vi en bild på hur dessa erövringarna 

tedde sig och vilka ursäkter spanjorerna ställde i mötena för att kunna erövra dem till slut. I 

bägge erövringarna trodde spanjorerna att de var överlägsna och att det var deras plikt att 

civilisera dem. I bägge erövringarna ersattes deras gudavbilder med katolicismens bilder av 

helgon, den heliga Maria eller Jesusbarnet. Detta genomfördes med våld.  För båda kulturerna

fanns uppfattningen att djävulen eller demoner dyrkades. Vid denna tid fanns med andra ord 

ingen förståelse för främmande religioner, eller ens avvikande former av kristendomen (som 

protestantism). Religionen var inbäddad i kulturen på ett sätt som man idag kan ha svårt att 

föreställa sig. Man hade en dualistisk världsåskådning där Guds rike stod mot djävulens rike 

och frälsningen uteslutande kunde ske genom den allmänneliga katolska kyrkan.

Spanjorerna trodde att de var frälsare och att de hjälpte dessa kulturer genom att lära dem den 

”rätta vägen”.  I de bägge erövringarna lyckade man med detta genom att använda våld. I 

México gick detta så extremt till att nästan hela ursprungsbefolkningen utrotades.  Detta blev 

annorlunda i Filippinerna eftersom kungen inte ville göra samma misstag som man hade gjort 

i México, därför skrev han reglerna till Legazpi och Urdaneta inför deras upptäcktsresa till 

Filippinerna. Denna resa hade först och främst till mål att kunna ha ett handelsutbyte med 

Filippinerna och på sätt få tillgång till Kinas marknad, men i Filippinerna inträffade det ändå 

en form av erövring.  Detta kunde vi se till exempel på ön Cebú då spanjorerna erövrade ön 

med våld.
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I båda erövringarna hittade spanjorerna ursäkter för att kunna erövra dessa kulturer, att sprida 

kristendomen, civilisera dem m.m. I Filippinernas fall fanns också en vilja att omvända 

befolkningen till katolsk kristendom innan islam hade hunnit få ett fastare grepp om öarna

Det vi kan se också i båda erövringarna är att spanjorerna tyckte att ursprungsbefolkningen 

var barbarer, ociviliserade människor som måste lära sig; när det gäller aztekerna tyckte 

spanjorerna att de hade nått den högsta nivån av grymhet eftersom de offrade människor, på 

grund av detta var de barbarer. De glömmer emellertid bort att kristna likaledes dödade för sin

tro. I Filippinerna kritiserade spanjorerna mycket deras kultur och traditioner. De tyckte att de 

var lata, det skrämde dem hur Filippinerna bevarade sina döda, och man nämner flera gånger 

att deras tro är löjlig. Idén om att ursprungsbefolkningar är lata förekommer ofta i litteraturen 

– det gäller en lång rad olika grupper i Afrika, Asien, Amerika och Oceanien. I allmänhet 

grundar sig detta påstående på en bristande förståelse av hur deras lokala ekonomier fungerar. 

Genom att beteckna en folkgrupp som lat kan man ju motivera att man underkuvar dem i syfte

att lära den flit och arbetsamhet och tvinga dem till framsteg. Här skiljer sig de filippinska 

folkgrupperna från aztekerna vilkas arbetsamhet ju beundras av spanjorerna.

 Detta kan vi se också för aztekerna då spanjorerna skriver att de har blivit lurade, och de 

försöker övertyga Moctezuma att det finna bara en gud och att det är honom som man ska 

dyrka. Vi kan säga att i båda erövringarna var spridandet av kristendomen en av de viktigaste 

målsättningarna men detta skedde på olika sätt beroende på vilken kristen orden som 

medföljde på upptäckresorna. Men vi får inte glömma att de gamla bilderna av den ”vilde” 

hade en stor inverkan på spanjorernas syn på andra kulturer.

 Vi får heller inte glömma att i Filippinerna var uppdelat i mindre hövdingadömen som inte 

var ”hotfulla” på samma sätt som Aztekriket och ganska enkelt underkuvades av 

kolonialmakten. Detta är ett viktigt påpekande då det visar på vikten av att studera 

maktrelationer, och förbindelsen mellan makt och lärdom som ofta påpekats av postkolonial 

forskning. De små filippinska samhällena var inga rivaler till den spanska kulturen utan kunde

relativt enkelt underkuvas utan de blodbad som inträffat i aztekerriket. Medan den aztekiska 

religionen hade en utarbetad mytologi och storslagna och invecklade ritualer, framstod de 

filippinska trosföreställningarna som lokala, småskaliga och inte mycket att ta på allvar. 

 Omdömena om folkgrupperna blev därför nedlåtande och paternalistiska snarare än 

fördömande som i det aztekiska fallet. I bägge fallen slår likväl den tidstypiska religiösa 
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fanatismen igenom i skildringarna så att både aztekisk och filippinsk religion associeras med 

djävulen.  

Det vi kunde se var också att Cortés planerade att genomföra en erövring innan de kom till 

México för att träffa Moctezuma. Han byggde en fästning och med hjälp av invånarna som 

var missnöjda med Moctezumas regering, och så skulle de få 50 000 soldater. Dessutom hade 

han lovat kungen att göra Moctezuma till hans undersåte och om inte så skedde skulle han dö.

Här kan vi se tydligt att resan till México inte var någon fredlig resa som kunde leda till 

handelsutbyte som i Filippinerna, utan spanjorerna hade redan bestämt sig att det skulle leda 

till en erövring där de kunde ta allt guld de kunde hitta. Detta kan vi se på ett av breven ovan 

där Cortés nämner att de hade en hjärtsjukdom som bara gulden kunde bota. Vi kan se att i 

denna erövringen var längtan efter rikedomar viktigare men denna längtan efter guld och 

rikedomar hittade vi inte i breven från Filippinerna. Det spelade ingen roll för spanjorerna att 

de hade hittat en väl utvecklad civilisation, ty längtan efter guldet var starkare

Vi kan anta bara att detta beror på att denna gången dem som lede resan var präster som vid 

denna tiden var de högutbildade människor dock kan vi inte säga det samma när det gäller 

resan till Amerika.  Vi måste dessutom uppmärksamma att Cortés inte fick några tydliga 

regler av kungen på det sätt som de fick i Filippinerna.  

 Dessutom får vi inte glömma att spanjorernas syn på aztekernas och Filippinerna styrdes av 

tidigare idéer om hur den vilde tedde sig. Dessutom var den kristna tron väldigt stark under 

den tiden och eftersom spanjorerna trodde att aztekerna och Filippinerna var barbarer så 

trodde spanjorerna att det var deras ”plikt” att sprida kristendomen till dem, med andra ord att 

lära dem den rätta tron. 

4 Hur kan kulturmötet användas i historia undervisning för högstadiet?

Som vi har skrivit för så handlar denna undersökning om kulturmöte mellan spanjorerna och 

aztekernas rike respektive Filippinerna. Vi har presenterat hur dessa kulturmöten var och vilka

intryck fick spanjorerna av dessa kulturer. Dessutom har vi även presenterat hur erövringen av

kulturerna var. 

På den didaktiska kapitel i detta arbete så handlar den om kulturmöten mellan människor vars 

kultur skiljer sig. I dagens samhälle sker kulturmöte varje dag i våra liv, det kan vara i skolan, 

på jobbet eller på fritiden. Detta är på grund att vårt samhälle präglas av omfattande 
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flyktingsrörelser och migration men det kan också vara genom TV, musik eller datorer. I 

dagens samhälle har människor lättare att ha kontakt med andra kulturer mer frekvent än för. 

I skolan sker detta varje dag, då flera olika elever från olika delar i världen möts i ett 

klassrum, detta kallas idag för mångkulturell skola där barn från olika kulturer möts.  

Eftersom skolan har blivit ett möte plats för barn med olika bakgrunder, är det viktigt för en 

lärare att undervisa olika kulturer så att det skapas en viss förståelse för främmande kulturer 

för eleverna, och kunna förebygga missförståelse och konflikter som Sokol Demaku och 

Danica Rehic skriver i sin undersökning. 

Om vi ska koppla min undersökning med skolundervisningen kan vi komma ihåg att i 

kursplanen för historia står att eleverna ska ha kunskap av några högkulturer framväst och 

utveckling från Afrika, Amerika och Asien. Eftersom detta centrala innehåll kräver att 

undervisande läraren ska ge eleven kunskap om hur utvecklingen av dessa kulturer blev. 

Läraren kommer in omedveten till erövringen av dessa kulturer vara sig han/hon vill eller inte,

då kommer vi också till olika kulturmöte som européerna hade med dessa kulturer och vilka 

konsekvenser det blev av detta. 

I denna aspekt kommer min uppsats in eftersom jag skriver om kulturmötet mellan 

spanjorerna och aztekernas rike samt Filippinerna. Då kan jag presentera dessa möten för 

mina elever för att sedan kunna göra en jämförelse hur det är dagens kulturmöte i vårt 

samhälle samt hur det är i skolan, eftersom som jag har skrivit tidigare så har skolan elever 

från olika kulturer.  Detta är för att eleverna ska kunna göra en jämförelse om kulturmötet som

det var för 500 år tillbaka och dagens kulturmöte, om det är något skillnader eller likheter 

mellan dem och hur man vi göra för att kunna bemöta andra människor med andra kulturer på 

ett positiv sätt och inte negativ och på sätt skapa en förståelse för andra kulturer

13.Sammanfattning.

I denna uppsats studerar jag den spanska conquistadorernas kulturmöte med aztekerna och 

ögruppen Filippinerna och folkgruppen där under 15000-talets. Denna uppsats görs dels med 

utgångspunkt i ett postkolonialt och ¨travel narrative¨ - perspektiv, där relationer mellan olika 

kulturer och folkslag som skildringar av dem studeras.  Syften med denna uppsats är att 

utröna de attityder spanjorerna hade gentemot ursprungsbefolkningen på aztekernas rike 

respektiv Filippinerna. Mötena ifråga ägde på olika sätt och i olika sammanhang som 

kontexter. De fick olika följder för ursprungsbefolkningen på aztekernas rike respektive 
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Filippinerna. Mina frågeställningar rör inledningsvis i samband med det inledande kulturmöte

och skälet till det. Den andra frågeställningen tar upp spanjorernas första intryck av dessa 

båda kulturer, hur det tedde sig och vilka likheter och skillnader var mellan dessa. Den tredje 

frågeställningen tar upp hur erövringen av dessa båda kulturer och hur de artade sig. 

Metoden som jag använder mig av innefattar en komparativ metod och en hermeneutisk 

metod. I den sistnämnda metoden står för tolkandet av historiskmaterial, att varje individ gör 

sin egen tolkning av ett material och att människor aldrig ser och tolkar ett material utanför 

sig själva utan kontinuerligt bundna och påverkande av effekter, det vill säga sin egen 

omgivning och dess perspektiv, i fokus. I samband med den komparativa metoden använder 

jag två typer av studier, dem förklarande studien och den fokuserande studien. Dem 

förstnämnda går ut på att söka förklaringar varför en situation ser ut som den gör. Detta 

genom att man ställer frågor om varför förekommer likheter och skillnader mellan olika 

ämnen. Dem fokuserande studien å andra sidan innefattar ett utrönande av ett fåtal ämnen och

är mer inriktad på den så kallade ¨beroende faktorn¨, en viss händelsen, syfte att studera vilka 

ting som har en inverkan på faktorn i frågan. 

Litteraturen som jag använder på denna uppsats rör primärt kulturmöten ur ett postkolonialt 

perspektiv, men även i ett didaktiskt perspektiv i syfte att ge uppsatsen och dess resultat en 

förankring i vår egen tid och de problem som råder i samband med globalisering och 

interkulturell samverkan av idag. Kulturmöten utgör ett tydligt inslag i sammanhanget. 

Den använda litteraturen i denna uppsats rör vilka underliggande perspektiv, syner och 

värderingar på andra kulturer och folkslag som förekommer hos människor i värt och deras 

mentalitet. 

Materialet som jag har valt att studera är reseskildringar och brev från conquistadorerna som 

Hernán Cortés och präster verksamma inom såväl spanska inkvisitionen som Augustinorden 

som fått i uppdrag att bland annat sprida kristendomens budskap och konvertera inhemska 

människor och folkslag ibland annat Sydamerika och ögruppen i Filippinerna. 

Resultatet till denna komparativa studien gett upphov till indikera till att börja med att 

aztekerna betraktades som ett större hot än de olika örikena som utgjorde Filippinerna och 

folkslag där. Ett grundläggande skäl till det här var att aztekerna levde i en enad och 

högteknologisk civilisation och rike, utgörande ett hot mot spanjorerna. Det andra 

huvudresultat som denna komparativa studien gett upphov till antyder att spanjorerna 

behandling av Filippinerna präglades av ett mer pragmatiskt förhållningssätt i praktiken i 
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deras handlande med örikena och de olika folkslagen bosatta där. Det hade sin grund i tidigare

erfarenheter som kulturmöten         
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