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Syd- och Mellanamerikas
historia är ett otroligt
spännande men också grym
äventyrsberättelse.
Stormakten Spanien och det
lilla Portugal dominerade den
koloniala epoken under flera
århundraden.

1814 Vicekungadömet Rio de la Plata fritt
1818 Chile fritt
1821 Mexiko fritt
1821 Landsdelen i Mellanamerika fritt
1822 Brasilien fritt
1822 Vicekungadömet Nya Granada fritt

1824 Vicekungadömet Peru fritt
1898 Puerto Rico fritt från Spanien
1902 Kuba fritt
1815- Splittring i nya länder. Modernisering.
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Syd- och Mellanamerika.
I hela området talas spanska
förutom i Brasilien där
portugisiska förhärskar.
Ofta benämns hela Syd- och
Mellanamerika för Latinamerika.
Mexiko och de karibiska öarna
förs emellanåt geografiskt till
Nordamerika.
I denna översikt omfattar Sydoch Mellanamerika hela området
som framgår av bredvidstående
karta.
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Guldhalskragar och kontakt med kontinenten.
Guldhalskragar från perioden 400-500 e.Kr har
hittats i Västergötland och på Öland . Kragarna var
gjorda av romerska guldmynt som smälts ned i
Sverige.

Mellanamerika.
I Mellanamerika bor cirka 180 miljoner invånare. Enbart Mexiko har cirka 130
miljoner invånare.
Som jämförelse är Mexiko till ytan cirka tre gånger större än Frankrike.
Genom Mexiko går den stora bergskedjan Sierra Madre.
Mellanamerika har djungler med en mycket bred fauna och rikt djurliv.
I Mexiko finns också stora ökenområden.
Panamakanalen löper genom den kortaste landsträckan i landet Panama.
I området från Guatemala till Panama kan det regna 15-20 meter per år i vissa
delar. Fenomenet uppstår när de varma vindarna från Stilla havet möter
branta och höga berg i området.
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Sydamerika.
Sydamerika är till ytan något
mindre än Nordamerika.
Sydamerikas yta är cirka 28
gånger så stor som
Frankrikes. Enbart Brasilien
är 13 gånger större än
Frankrike.
Genom hela västra
Sydamerika löper den
gigantiska bergskedjan
Anderna med flera toppar på
sex till sjutusen meter.
Den högsta toppen heter
Aconcagua och är 6.962
meter hög.

Ekvatorn löper genom Amazonområdet vilket medför enorma
regnmängder.
Amazonfloden är 638 mil lång.
Bifloden Rio Madeira är enbart
den 323 mil lång.
Genom Venezuela rinner
Orinocofloden 274 mil lång.
Den väldiga Paranafloden är
399 mil och utgör gräns mellan
flera länder. Paranafloden
rinner genom Iguassufallen
som är världens största.

Paranafloden är uppdämd via
Itaipudammen som är en av
världens största dammar.
Aconcagua

I norra Brasilien utgör
Amazonområdet världens
största tropiska och
subtropiska regnskog.
I norra Chile ligger Atacamaöknen cirka 100 mil lång.

I södra Argentina finns flera
glaciärer.
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Förhistoria.
Man anser att människor kom över Berings sund
till Amerika för cirka 20.000 år sedan.
Människorna trängde ned över Nordamerika och
så småningom följde man panamanäset till
Sydamerika.
Omkring 11.000 f.Kr anses Sydamerika vara
befolkat.
Utbyte anses ha skett mellan öarna i Polynesien
och Sydamerika.
I Monte Verde i Chile har man funnit bosättningar
som är mer än 14.000 år gamla.
I Caral norr om Lima har man funnit pyramider
från omkring 2.600 f.Kr.

Callejon de Huaylas i Peru.
I Callejon de Huaylas har man funnit lämningar
efter människor som härleds till omkring 9.700
f.Kr. Bergstoppen Huascaran i området är 6.768
meter hög.

Olmeker.
Olmekerna levde i södra Mexikos tropiska skogar
före år 2000 f.kr. Troligen hade Olmekerna ett
skriftsystem som man nyligen upptäckt.

Olmekerna har bland annat efterlämnat enorma
huvuden uthuggna i sten.
Callejon de Huaylas i Peru.

Bosättningar har återfunnits som dateras till
7.000 f.Kr.

Pyramiderna i Caral.

Till en början levde man på jakt och insamling av
grödor. Omkring 6.000 år f.Kr började man idka
jordbruk.
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Brasilien.
I Lagoa Santa har man funnit boplatser daterade
till omkring 8000 f.Kr. Bland fynden finns bland
annat människoskelett.

I Maratua i trakten av storstaden Sao Paulo vet
man att människor bodde för cirka 7.500 år
sedan.
Inom det gigantiska Brasilien uppskattas två
miljoner indianer ha bott före koloniseringen.
Indianerna var halvnomadiska och levde på
samlande, jakt, fiske och jordbruk.

Tidiga keramikfynd i Amazonas har daterats till
cirka 500 f.Kr. Det är tidigare än andra
keramikfynd i övriga Brasilien.
Mycket talar för att Amazonas var bebott före
övriga Brasilien men inga konkreta lämningar har
ännu hittats.
Troligen kom kunskapen om lerbränning till
Amazonas från Peru och Colombia där tidigare
fynd hittats.

Lagoa Santa

Lago Santa utgör en mycket lämplig plats för
människor att leva vid.

Tupiindianer och arawakindianer var två stora
grupper av de stora stammarna i Brasilien.

I Amazonflodens mynning finns en konstgjord ö
som skapats av marajoarakulturen. Denna kultur
hade en högperiod omkring år 800-1400. Bilden
ovan kommer från marajoarakulturen.
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Mayakulturen 2000 f.Kr – 250 e.Kr.
Mayakulturen varade i flera tusen år och hade en
nyligen konstaterad förperiod till högperioden
250-900 e. Kr.
Flera olika indianfolk utgjorde det som vi kallar
mayafolket. En stor kulturgemenskap rådde
mellan de olika indianfolken.

Mayakulturen 250-900.
Fynden från högperioden visar att Mayariket
styrdes av hövdingar och inte så mycket av
religion som man trott tidigare.
Jordbruket blev allt viktigare. Storstäder med
femtio till hundra tusen invånare växte upp.
Två stora städer var Tikal och Caracul.

Tikal var en av huvudorterna i Mayariket.

Människooffer.
Sannolikt ingick offrandet av människor i mayafolkets ritualer. Skildringar finns där hjärtan som
fortfarande pulserar uttages ur människor.

Lämningar från staden Aguateca i Guatemala.

Mayafolket levde i regionen vid Yucatanhalvön.
De äldsta fynden kommer från nuvarande landet
Belize där man har funnit lämningar av keramik
m.m. En ceremoniell kultplats vittnar om att
religionen hade stor betydelse. Jordbruksbyar från
2.200 f.Kr förtäljer om bofasthet.

I slutet av 900-talet övergavs stadsstaterna
succesivt av okända anledningar. En orsak till
nedgången har nämnts att starka indianstammar
kom från väster och ockuperade området.
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Aztekriket i Mexiko.
Mexicaindianerna var nomader. Under perioden
1000-1100 invaderade mexikafolket dalen kring
nuvarande Mexiko City. Där grundlades en stad
som kom att heta Tenochtitlan. Staden låg på en ö
mitt i en sjö. Idag heter staden Mexiko City och
har över 20 miljoner invånare. Megastaden är
sålunda byggd på en tidigare sjö.

Aztekerna underkuvade de dominerande
stammarna under 1400-talet. Efter att ha befäst
makten lade aztekerna under sig så gott som alla
indianstammar i området.
Aztekerna var brutala mot de underkuvade
grannfolken och skapade därigenom ett hat med
revanschbegär.

Likt mayaindianerna byggde aztekerna tempel
och pyramider.

Huvudstaden Tenochtitlan var en elegant stad
byggd mitt i en sjö som medgav ett gott skydd mot
inkräktare.
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Inkariket.
Inkariket var det mäktigaste riket i Syd- och
Mellanamerika före européernas ankomst.
Huvudstaden i Inkariket var Cusco i Peru.

Urubambadalen befolkades.
I Anderna reser sig berg som är över sju tusen
meter höga. Snö och is i de höga bergen förser
floder med enorma vattenmängder.
En stor flod är Urubamba vilken rinner ut mot
Amazonas, världens största flodområde.

Inbördes strider och folkförflyttningar.
Under lång tid levde olika stammar fredligt med
varandra och äktenskap ingicks mellan
stammarna.
Men allt fler stammar trängde sig in i
Urubambadalen. Klimatförändringar och hårda
livsvillkor medförde också folkförflyttningar.
Från söder ankom stamfolket Ayar vilka kom att
utgöra grunden till Inkariket.

Foto från dagens Cusco.

Från norr till söder var
Inkariket omkring 400 mil
långt.
Regionen utgjordes av höga
berg med svårframkomlig
terräng i dalarna.
Inkaindianerna anlade stigar
och vägar i bergen där löpare
sprang som budbärare. Det
var en form av postväsen.

Urubambadalen.

Kring floden Urubamba ligger Urubambadalen
som är mycket lämplig för jordbruk. I dalen växte
en bofast befolkning upp i början av 1100-talet.
Olika stammar med olika etnisk bakgrund sökte
sig till Urubambadalen. Några kända stammar
från tidiga bosättningar var ayaruchu, alcaviza,
apomaita och colunchima.

Manco Capa (Regent -1231 ca).
Hövdingen Manco Capa lade grunden till Inkariket.
Cusco hade anlagts omkring 1280. Manco Capa
utvecklade Cusco till huvudstad och maktcentrum.
Manco Capa startade en dynasti som kom att
härska över ett gigantiskt rike.
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Sinchi Roca (Regent 1230-1260 ca).
Området kring Cusco som behärskades av Manco
Capa var mycket begränsat och omgärdat av
fientliga starka stammar.
Manco Capas son
Sinchi Roca lyckades
genom strategiska giftermål och allianser säkra
Cuscos maktställning
vilket möjliggjorde
en expansion av riket.

Lloque Yupanqui (Regent 1260-1290 ca).
Lloque Yupanqui var en av
sönerna till Sinchi Rocha.
Lloque var den förste
av härskarna som föddes i
Cusco.
Lloque var ingen stor krigare
men är hågkommen som erövrare
av det svårtillgängliga Apurimac.

Floden Apurimac flödar genom en canyon.

Soltemplet Coricancha i Cusco byggdes kraftigt ut
under Sinchi Rocas regeringstid.
En modern väg i dagens Apurimac.

Mayta Capac (Regent 1290-1320 ca).
Kring Mayta Capac skapades
en mängd fantasifulla
historier. Han skulle bland
annat redan vid födseln
kunna gå och hade
dessutom redan tänder.
En rivaliserande stam
sände tio soldater för att
döda Mayta men denne
lär enligt historien ha klarat alla på egen hand.
Mayta Capac erövrade stora områden som
inkluderades i riket. I de erövrade områdena
infördes Cuscos gudar och sedvänjor.
Solguden Viracocha.
Inkaindianerna dyrkade solen. Den störste
solguden var Viracocha som finns avbildad i murar
och på bilder.
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Capac Yupanqui (Regent 1320-1350 ca).
Capac Yupanqui fortsatte erövra
landområden.
Den första erövringen var
regionen Antisuyu där
Machu Picchu ligger.

Inca Roca (Inka 1350-1380 ca).
Det var först under
Inca Roca som regenten
började kallas ”inka”.
Inca Roca tvingades
börja sin regeringstid
med att kuva alla uppror.
Uppror förekom ständigt
från aggressiva och starka stammar. Det var denna
inre splittring som gynnade spanjorerna då de
erövrade inkariket.

Machu
Picchu

Inca Roca byggde det stora palatset i Cusco.
De fantastiska stenmurarna är så täta att inte ett
knivblad kan stickas in i mellanrummen.
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Yahuar Huacac (Inka 1380-1410 ca).
Som barn blev Yahuar bortrövad
tillsammans med sin mamma av
stammen huayllacan. Men det
sägs att Yahuar grät blod. Han
hade förmodligen en ögonsjukdom.
Yahuar och mamman frigavs. De båda fientliga
stammarna slöt istället en pakt som gjorde
dynastin starkare.

Viracocha (Inka 1410-1438 ca).
Cusco saknade ledare. En yngling ur Yahuars släkt
valdes till inka och tog namnet Viracocha vilket
var namnet på den viktigaste guden. En ny epok
började.

Cusi Yupanqui (Viracochas son).
Söder om Cusco levde indianfolket chanca. De
oländiga omgivningarna medförde att chancaindianerna lärde sig uthärda extrema
förhållanden. De blev starka, uthålliga och krigiska.

Viracocha kuvade snabbt ett antal upproriska
stammar med hjälp av sina söner. Därefter lät han
bygga militära posteringar och garnisoner inom
hela riket. Greppet om riket stärktes.
Del av chancafolkets territorium.
Vitco beläget nära Cusco.

Yahuar lät bygga ut Cusco i stor omfattning.
Jordbruket utvecklades till många nya områden.
Före ett fälttåg till högslätten Altiplano inbjöd
Yahuar till fest.
Alla blev kraftigt berusade och Yahuar mördades
av en krigare från condesyostammen med en stor
knölpåk. Panik uppstod. Condesyos massakrerade
en stor del av Cuscos befolkning.

Under stor delar av Viracochas härskarperiod låg
han i fält för att utvidga och stärka riket. Bland
annat erövrade Viracocha högslätten Collau där
Titicacasjön är belägen.

Cusi Yupanqui var son till Viracoha. Han lyckades
motstå våldsamma anfall från chancafolket. Det
var ytterst nära att Cusco hade
fallit.
Chancafolket var det mest
fruktade i hela Anderna.
Efter Cusi Yupanquis seger
var Cuscoriket mycket starkt.
Cusi Yupanqui.
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Pachacuti (Inka 1438-1471 ca).
Pachacuti var den riktigt store krigaren med
erövringar av enorma områden. Dels säkerställde
Pachacuti greppet över befintliga domäner dels
utvidgade han riket kraftigt.

Under stor dela av Viracochas härskarperiod låg
han i fält för att utvidga och stärka riket. Bland
annat erövrade Viracocha högslätten Collau.
Pachacutis framgångar var enorma. Vid
hemkomsten till Cusco blev han grandiost hyllad
samtidigt som krigsbyten delades ut.
En av framgångsfaktorerna för Pachacutis arméer
var den goda organisationen.

Mantarodalen i Peru.

Pachacuti.

Ett av de stora områden Pachacuti erövrade var
regionen Ayacucho i södra Peru.

Ett av de mäktigaste folken i Peru var huanca. De
accepterade inte att underkastas Cusco.
Pachacutis arméer gick in i Mantarodalen där
huancas bodde. Efter våldsamma strider segrade
Pachacuti.
Huancas gjordes till slavar. Deras marker lade
man beslag på och gav bort till allierade.
Krigsfångar styckades, flåddes levande eller
brändes till döds.
Ytterligare oförsonligt hat hade därmed byggts
upp mot Cusco vilket kom att underlätta
spanjorernas erövringar.

Arequiparegionen som vetter mot Stilla havet.

Pachacutis bror lyckades erövra landområden
väster om Titicacasjön så att inkariket nådde Stilla
havet för första gången.
Landområdet Arequipa i Peru utgörs av allt från
stora berg ned till havets lågplatå.
Det var mycket viktigt strategiskt att Cusco nådde
Stilla Havet.
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Tupac Yupanqui (Inka 1471-1493 ca).
Tupac var son till den store
Pachacuti. De båda samregerade under lång tid.
Cusco var framgångsrikt
och man höll ett hårt grepp
om riket. Släktingar och
andra pålitliga bosatte sig i
olika delar av riket för att övervaka regionerna.
Staden Cusco byggdes ut. Kanaler upprättades för
vattenförsörjning och frakter. Allt med stora
arbetsinsatser från underkuvade stammar.
Under Topac Yupanqui
expanderade inkariket åt alla håll.
Mängder av indianstammar som levt fritt
inkorporerades med
ofattbart våld.
Hela byar tvångsförflyttades till oländiga
trakter.
Inkariket sträckte sig
från dagens södra
Colombia till dagens
Argentina.

Huayna Capac (Inka 1493-1525 ca).
Inbördeskrig kom att råda efter Tupac Yupanqui.
Till slut lyckades Huayna Capac segra och bli
utnämnd till inka.

Uppror förekom överallt i riket. Huayna var
tvungen att under lång tid slå ned upproren.
Tyvärr också som vanligt med oerhörda
grymheter.
Huyana valde efter en tid att styra riket från
dagens Quito i Ecuador. Höga ämbetsmän i
inkariket ogillade styrning från Quito.
Omkring 1526 hörde man talas om att vita
människor kommit till trakterna av dagens
Ecuador.

Atahualpa (Inka 1525-1533 ca).
Huyana Capas död medförde en förvirrad situation
i inkariket. Var det i Quito eller Cusco som man
skulle begravas var en av frågorna.
Dessutom började Huaynas söner Huascar och
Atahualpa bekriga varandra med stöd av olika
grupperingar. Splittring rådde i riket.

Till slut lyckades Atahualpa lägga beslag på makten
och få rollen som inka.
Atahualpa kom att bli den sista inkan. Spanjorerna
under Pizarro närmade sig.
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upptäckarna sida
Spanien blir stormakt.
Iberiska halvön, nuvarande Spanien och Portugal,
hade varit ockuperade av araber från år 711 till år
1492. Tidsperioden för återerövringen kallas
”reconquistan”.
Återtagandet av Iberiska halvön tog flera hundra
år. Ett avgörande slag var vid Las Navas de Tolosa
år 1212 där flera hundra tusen soldater deltog på
vardera sidan.

Två kungadömen enas.
Iberiska halvön bestod av en mängd småstater.
År 1469 gifte sig Isabella av Kastilien och
Ferdinand av Aragonien varmed grunden lades
för en stormakt.

Granada föll slutligen år 1492. Araber och judar
som ej ville konvertera till kristendomen tvingades
lämna iberiska halvön.
Ferdinand och Isabella.

Araberna trängdes allt längre söderut. Till slut
återstod endast regionen Granada.

Illustration av slaget vid Las Navas de Tolosa.

Flyktingströmmar drog genom norra Afrika.

Spanjorer och portugiser hade byggt upp en
vältränad armé med god organisation.
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Christofer Columbus (1451-1506).
Christoffer Columbus fick lov av den spanska
kronan att söka sjövägen till Indien genom att åka
västerut.
År 1492 gjorde Columbus sin första resa. Han kom
till ön Hispaniola som idag utgörs av Dominikanska
republiken och Haiti.

Det var självklart en sensation att ha nått vägen
till det man trodde vara Indien.
Columbus fick tillstånd att göra ytterligare tre
resor västerut. Syftet var att utvidga stormakten
Spanien och samtidigt sprida kristendomen.
Spanien var den katolska kyrkans högborg.

Columbus fyra resor till Västindien.

På de västindiska öarna träffade man på indianer.
Hispaniolas indianer kallades Arawak. Flera andra
indianstammar bodde också på öarna.
Spanjorerna mötte frukter de aldrig sett, tobak,
kryddor och andra ting. Det väckte en stor
nyfikenhet hos folket i Spanien.

Alla trodde att man var i Indien. Regionen kom att
kallas Västindien.
Columbus inför kungaparet Ferdinand och Isabella.

På den tredje resan nådde Columbus
nuvarande Trinidad och var därmed nära
Sydamerika.
Columbus nådde sålunda de öar det vi idag
benämner Västindien. Att det fanns stora
fasta kontinenter hade man ingen aning om.
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Alonso de Ojeda.
Efter Columbus upptäckt av vägen till Indien
västerut tillät spanska kronan i princip fria händer
att fortsätta utforskandet år 1495.
Alonso de Ojeda gav sig av västerut 1499 och fann
öarna Trinidad, Margarita och Curacao. Ojeda
nådde även dagens Surinam. I en andra resa 1508
kom Ojeda ända till Venezuela.

Pedro Alvares Cabral.
För att nå Afrikas södra ände visste man att det
var bäst att först segla västerut och därefter
utnyttja vindarna mot öster.
Cabral var portugis och tog de första europeiska
stegen i dagens Brasilien år 1500.

Amerigo Vespucci.
Namnet ”Amerika” är härlett från sjöfararen
Amerigo Vespucci.
Vespucci hade förmodligen deltagit i några av
Columbus resor västerut. År 1501-1502 trädde
Vespucci i Portugals tjänst och utforskade kusten
längs Sydamerika.

I Brasiliens kustland levde tupiindianer som aldrig
sett en vit man.
Vespucci deltog även i Alonso Ojedas utforskning
av Maracaiboviken i norra Venzuela.
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Vasco Nunez de Balboa.
Vasco Nunex de Balboa är mest känd för att ha
upprättat den första permanenta bosättningen på
Panamanäset.
de Balboa hörde talas om ett land fullt av guld
söderut (”El Dorado”). Efter oerhörda strapatser i
sökandet efter guldlandet nådde de Balboa Stilla
havet 1513.

Diego Velazquez de Cuellar.
År 1511 landstiger de Cuellar på Kuba. Fyra år
senare grundlade de Cuellar staden Havanna.
de Cuellar blev utnämnd till guvernör för Kuba.

Juan Ponce de Leon.
De Leon var den förste europén som landsteg i
Florida 1513-1515.

Att fara över Atlanten och utforska nya länder
ställde enorma krav på erövrarna som kallades
conquistadorer. Många fartyg förliste.
På många ställen mötte spanjorerna krigiska
indianer som gjorde våldsamma anfall.

Det finns många spår efter den första
kolonisationstiden.
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Hernando de Soto.
de Soto var den förste européen som nådde
Mississippi. De Soto utforskade de södra delarna
av nuvarande Amerikas Förenta Stater.

Cabeza de Vaca.
Conquistadoren Cabeza de Vaca var den förste
som landsteg i nuvarande Texas. Cabeza de Vaca
fortsatte långt in i Mexiko i sina utforskningar.

Cabeza de Vaca hade tidigare förlist med sitt
skepp och fick under en period leva bland
indianerna. Med kunskap inom medicin kunde
han hjälpa sjuka indianer och klarade livhanken.
de Vaca gjorde flera upptäcktsfärder.

Hernando de Soto.

Francisco Vasquez de Coronado.

de Coronado trängde djupt in i nuvarande
Kalifornien och södra USA 1540-1542. Han mötte
mängder av olika indianstammar.
När spanjorerna såg Grand Canyon böjde man sig
ned på knä och tackade Gud för undret.
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Estevanico.
Den först afrikan som landsteg i Amerika var
Estevanico. Han hade varit slav under portugiserna
men såldes till spanjorerna.
Under åtta långa år deltog han i utforskningen av
södra Förenta Staterna och Mexiko.

Ines Suarez.
Det fanns också kvinnliga conquistadorer. En av
dem var Inez Suarez.
Hon deltog i erövringen av Chile och var dessutom
med och försvarade garnisonen mot en stor
indianattack år 1540.

Isabel de Guevara.
Isabel deltog i erövringen av Argentina. Hon var
med och hjältemodigt försvarade ett belägrat fort
i utforskningen av dagens Paraguay omkring 1540.
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Hernan Cortes erövrar Mexiko 1519-1521.
Cortes möte med aztekhövdingen Montezuma är
en mycket känd historisk händelse.
År 1519 landsteg Cortes med cirka 700 man i
närheten av dagens Vera Cruz.

Huvudstaden Tenochtitlan.
Azternas huvudstad var Tenochtitlan. Staden var
välutvecklad och byggd med kärnan i en sjö. Här
ligger i dag megastaden Mexiko city.

Cortes gifte sig med indianskan Malintzin.
När Cortes landsteg i Mexiko fick han tjugo
kvinnliga slavar i gåva. En av kvinnorna var
Malintzin vilken Cortes gifte sig med.

Malintzin kunde flera indianspråk och hon hjälpte
Cortes under erövringen av Mexiko.
Cortes närmar sig huvudstaden Tenochtitlan.
Cortes landstiger vid Vera Cruz.

Aztekerna hade underkuvat en mängd stammar i
regionen och terroriserade dem.
På vägen mot aztekernas huvudstad lierade sig
många av de underkuvade stammarna med
spanjorerna.
Aztekerna inväntade Quatzalcoatl som var en gud
på väg till riket. Många av indianinvånarna trodde
att Cortes var denne gud vilket underlättade
erövringen av Mexiko.

Spanjorerna lyckades
inta staden och Cortes
fick möta hövdingen
Montezuma vilken
senare mördades i
frånvaron av Cortes.

Malintzin är kultförklarad i Mexiko. Mängder av
sagoomspunna berättelser är skrivna om paret
Malintzin och Cortes.

Översikt Syd- och Mellanamerikas historia

De första upptäckarna 8 av
Erövringen sida 2 av 5

Inkariket och Francisco Pizarro.
Pizarro är känd som conquistadoren som underkuvade det mäktiga inkariket.

Efter att ha passerat panamanäset fortsatte
spanjorerna söderut längs kusten.

Efter oerhörda strapatser genom de otillgängliga
bergen kom Pizarro till Cajamarca 1532.

Tragedin i Cajamarca.
I Cajamarca bars hövdingen Atahualpa fram
sittande i en stol buren av indianer.

Spanjorerna gjorde militär chock och fängslade
Atahualpa. Indianerna var förstenade av chock
och lät sig nedmejas med ynka försvar.

Atahualpa mördades år 1533.
Spanjorerna lovade att släppa Atahualpa om man
fyllde ett mindre hus med guld. Trots att detta
garrotterades (ströps) Atahualpa.

Atahualpas död.

Spanjorerna fortsatte
sin brutala erövring
av inkariket.
Indianstammar som
underkuvats av inkas
gav spanjorerna stöd.
En av drivkrafterna för
spanjorerna var
suget efter guld.
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Brasilien.
Portugisen Ferdinand Magellan tog tjänst i
Spanien 1517 efter att ha gjort flera färder till
Indien under portugisisk flagga.

Delning av land mellan Spanien och Portugal.
Eftersom portugiserna var de första europeiska
upptäckarna via havet gav påven Portugal mandat
till allt icke kristet land utanför Europa år 1481.
Men när spanjorerna gjorde sina enorma
upptäckter tvingades påven göra ett nytt avtal
1494 som kallas Tordesillafördraget.
Brasilien kom att tillhöra Portugal och övriga Sydoch Mellanamerika Spanien.

Magellan var den förste att segla västerut och
runda Sydamerikas södra udde. Magellans sund
bär hans namn.
Under färden längs Brasiliens kust landsteg han
med sina män bland annat vid dagens Rio de
Janeiro.

Platser grundade av Concalo Coelho.

Portugiser och spanjorer kom att mötas i Amerika.

Goncalo Coelho.
År 1501 följde Coelho Sydamerikas ostkust och
grundade flera platser med namn associerade
med kristendomen.
Ibland placerades medförda fångar på platserna
för att utröna hur de skulle klara sig.
En underbar vik omgiven av höga berg upptäcktes
1502. Platsen döptes till Rio de Janeiro.

Portugiserna mötte tupiindianer i kustområdena.
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Argentina.
Argentina var glest befolkat. De första bosättningarna skedde runt floden Rio del la Plata. Flodens
mynning hade nåtts av Juan Diaz de Solis 1516.
Spanjorerna sökte en väg till Peru via floden Rio de
la Plata.
Det första fortet anlades 1527 under ledning av
Sebastiano Caboto.

Pedro Mendoza var en form av guvernör vid
mynningen av Rio de la Plata. Mendoza fick i
uppdrag 1534 att utforska trakterna uppåt Rio de
la Plata.

Pedro Mendoza.

Grunden för Buenos Aires lade Mendoza 1536.
Indianstammar anföll ständigt och 1541 var man
tvungen att lämna staden. Buenos Aires återuppbyggdes år 1580.

Det väldiga Pampas var ganska obeboeligt.

Nystarten för Buenos Aires 1580.

I Argentina och i flera andra delar av Sydamerika
lever fortfarande guaraniindianer härstammande
från de indianer spanjorerna mötte.
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Chile och Pedro Valdivia 1540.
Valdivia hade deltagit i Pizarros erövring av
Inkariket. År 1540 drog Valdivia mot Chile. Året
därpå grundade han huvudstaden Santiago.
En stor stad i Chile heter idag Valdivia.

Det var omänskliga
krav på de spanska
erövrarna att inta
Chile. Driften att
finna guld gjorde
att man uppbådade
de sista krafterna.

Nya Granada.
Colombia hade spanjorerna kommit till redan år
1500. Tillsammans med Panama, Venezuela och
Ecuador bildade Colombia så småningom ett
vicekungadöme kallat ”Nya Granada”.

Amazonflodens upptäckare.
Franciscus Orellana var den quistador som först
gav sig in i det väldiga Amazonas.

Kusten vid Venezuela hade spanjorerna nått runt
år 1500. Men först 1522 kunde man lägga under
sig regionen efter våldsamt motstånd från
indianerna.

Från Peru startade Pizarro 1541 en stor expedition
för att gå österut in i Amazonas. I gruppen ingick
Orellana tillsammans med 350 spanjorer och
4.000 indianer.
Efter ett års vandring först genom Anderna och
därefter i tropisk djungel nådde man en biflod till
den stora Amazonfloden. Här byggde man en båt
för att fortsätta på floden. Livsmedelsbrist gjorde
att färden fick avbrytas.
Orellano fick uppdraget att med båten söka föda.
Efter möte med krigiska indianer och andra svåra
omständigheter fortsatte Orellano ut till havet.
Pizarro lyckades med 80 utmärglade män ta sig
tillbaka till Peru.
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Inkvisitionen.
Inkvisitionsprocessen var ett stort regelverk för
den katolska kyrkan för att döma ”kättare” eller
sådana som inte levde upp till de levnadskrav som
ställdes.
Uppkomsten av regelverket var när albigenserna i
södra Frankrike började ”glida från” den officiella
katolska synen på kristendomen.

I inkvisitionens arbetsmetoder för att få erkännanden av skuld användes ofta tortyrmetoder.

Indianbefolkningen kom att drabbas av de brutala
metoderna hos inkvisitionen. Många gånger med
massor straffade samtidigt.

Illustration av inkvisitionens arbete i Spanien.

Det var i första hand dominikanermunkarna som
kom att driva inkvisitionsprocessen mot de
infödda i Syd- och Mellanamerika.

Bartolomeo de las Casas.
Bartolomeo de las Casas var dominikanmunk och
reagerade starkt mot tortyren och folkmorden på
indianerna.

Bartolomeo räddade många liv och kallas
”indianernas ängel”. Många kyrkor och officiella
byggnader i Syd- och Mellanamerika har målningar
eller skulpturer över Bartolomeo.
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Sjörövartiden.
Perioden 1550-1800 var de stora sjörövarnas tid.

Karibiska havet var en farlig plats där kapare
roffade åt sig guld och gods. Liven stod också på
spel.
Jamaica var under lång tid ett näste för sjörövare.
Nassau på Bahamas var under en period en
sjörövarrepublik.
Förutom att sjörövarna var banditer så lejde
ibland kolonialnationerna gäng av äventyrare att
kapa andra nationers skepp.

Svartskägg.
Sjörövaren Svartskägg var en av de värsta
banditerna i hela Karibiska havet. Med fullständig
brutalitet härjade han alla skepp och hade ingen
barmhärtighet mot fångar.
Svartskägg kom från England.

Sir Francis Drake.
Francis Drake adlades för sina bedrifter som
världsomseglare.

Drake var också kapare av spanska skepp. Han var
så effektiv att engelska kronan fick be honom om
återhållsamhet.
Henry Morgan.
Morgan var också engelsman. Morgan blev känd
när han plundrade staden
Porto Bello i Panama och
den stora fräcka räden i
Maracaiboviken i norra
Venezuela.
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Potosi i Bolivia.
På över 3.000 meters höjd i Bolivia finns en av
världens främsta silvergruvor.

Först var det tunga och farliga arbetet att finna
silvermalmen. Allt farligt utfördes av indianer som
övervakades av spanjorer.

Efter att malmen kommit fram utvanns silver med
hjälp av kvicksilver i processen. Kvicksilver
förgiftar människan snabbt i nervsystemet.

Under spanjorernas välde i Bolivia var Potosi en
plats likt helvetet.

Hundra tusentals indianer miste livet i Potosi. Det
var silver och inte guld som gjorde spanjorerna
förmögna.
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Slaveriet.
Spanjorerna och inte minst portugiserna började
med att använda den inhemska befolkningen som
slavar.

Indianerna drevs så hårt att de inte orkade utan
dog i mängd. Svarta började hämtas från Afrika.

Miljontals svarta infångades oftast med hjälp av
andra afrikaner. Andelen svarta slavar som togs
till Syd- och Mellanamerika översteg stort det
antal som kom till Nordamerika.

Slaveriet byggde på de vita människornas syn på
att indianer och svarta var underlägsna. Inom
kyrkan utvecklades ganska stor empati med
indianerna. Så var inte fallet med de svarta. Flera
munkordnar hade svarta slavar som arbetskraft.

Under flera hundra år hämtade skepp slavar från
Afrika. I Amerika fyllde man fartygen med gods
och fraktade det till Europa. Från Europa kom
vapen och andra förädlade varor till Afrika. En
triangelhandel som var mycket lönsam.

Ett av de stora användningsområdena för slavar
var sockerrörsodlingen.
Invandrade spanjorer och portugiser gifte sig med
eller hade svarta och indianskor som älskarinnor.
Även indianer och svarta fick barn. Syd- och
Mellanamerika var en kulturell smältdegel.
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Upptäckande av Brasiliens inre.
Brasiliens yta är nästan tjugo gånger Sveriges yta.
Terrängen är mycket svårframkomlig. Via floder
kan man ibland färdas. Dock är många floder svåra
att forcera då det är gott om vattenfall och svåra
forsar.

Höga berg, enorma slätter på hög höjd, djungler,
öknar osv utgör Brasiliens naturliga förutsättningar.

Bandeirantes.
Nybyggarna och äventyrarna som utforskade
Brasiliens inland kallades bandeirantes. Det har
skapats många myter och historier om
bandeirantes strapatser.

Slavar som flydde tog sig ofta till det inre av det
otillgängliga landet. På vissa ställen bildades till
och med mindre samhällen av förrymda slavar.
Bandeirantes jagade förrymda slavar för att
erhålla belöningar som utfästes.

De förrymda slavarna utgjordes av både svarta
och indianer. Om de infångades blev de brutalt
behandlade.

I Brasilien är bandeirantes oftast hjältar som skolbarn tidigt lär sig om.
Men bandeirantes
var också brutala
samvetslösa
banditer och slavjägare.
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Vardagen under koloniväldet.
Trots grymheter och slaveri fanns perioder av
vardag som avbildats under ganska harmoniska
förhållanden.

Men ofta var det kränkningen av gamla gudar och
införandet av en helt främmande kultur som
manade till uppror.

Tupac Amaro i Peru.
Under åren 1780-1783 ledde mestisen Tupac
Amaro det svåraste upproret för spanjorerna.
Mestis är en blandning av en vit människa och en
indian.
Tupac Amaros uppror vädjade till både svarta,
indianer, blandfolk och vita infödda att resa sig
mot det spanska förtrycket.
Revolten ledde till över hundra tusen döda. Inga
politiska resultat uppnåddes men hela det spanska
kolonialväldet var skakat.

Slavuppror på Haiti.
År 1791 gjorde svarta uppror på ön Haiti. Hela
härskarklassen fördrevs. Exemplet blev en
mardröm för spanjorerna. Haiti blev den första
svarta republiken i Amerika.

Tupac Amaro blev avrättad via att hästar knöts i
alla hans lemmar och fick slita sönder honom.
Tupac är folkhjälte i Sydamerika idag.
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Taki Onqoy.
När inkaindianerna hade kommit under spanskt
herravälde led de likt andra indianstammar. Under
1560-talet upplevde inkaindianer att de gamla
gudarna ropade på dem att göra uppror.
Rörelsen, grundad på inre kallelse, kallades Taki
Onqoy och är emellanåt fortfarande i bruk.

Jacinto Canek i Yucatan.
Mayaindianen Jacinta Canek ledde ett indianuppror i Mexiko 1761. Upproret blev våldsamt
men kortvarigt.

Quilombos i Brasilien.
I det väldiga Brasilien rymde slavar ibland ut i det
fria inlandet och byggde upp fristäder s.k.
Quilombos. Man byggde palissader av trästockar
för att kunna försvar sig.

Spanjorerna var oerhört grymma om man gjorde
uppror. Jacinta Canek avrättades genom att slita
av lemmarna en i taget. Jacinta Canek står idag
avbildad på statyer i södra Mexiko.

Portugiserna intog
quilombos med moderna
vapen.
Många monument är upprättade över svarta hjältar.
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Styrning av kolonialväldena.
Spaniens kolonier i Syd- och Mellanamerika var
uppdelade i vicekungadömen. Brasilien tillhörde
Portugal.

Mexiko och Mellanamerika kallades vicekungadömet ”Nya Spanien”. Även delar av nuvarande
södra USA ingick. Kan ge en förklaring till att så
många talar spanska i dagens USA.
Vicekungadömet varade åren 1535-1821. Sålunda
i nästan tre hundra år.
Vicekungen regerade från Mexiko City.

Vicekungadömet ”Nya Granada”.
Nuvarande Colombia, Ecuador, Panama och
Venezuela var ett spanskt vicekungadöme från år
1717.

Vicekungadömet Rio de la Plata.
Vicekungadömet Rio de la Plata omfattade i stort
Argentina, Bolivia, Paraguay och Uruguay.
Buenos Aires var huvudstad.

Vicekungadömet Peru.
I huvudsak ingick Peru i vicekungadömet. Delar av
dagens omgivande länder ingick till och från.
Under 1500-talet gjorde en bror till den berömde
Pizarro uppror och försökte lägga under sig riket.
Upproret slogs ned och Pizarro avrättades.
Händelsen visar
hur svårstyrda
de enorma
landområdena
var.

Uppdelningen i vicekungadömen kom senare att
utgöra en stor svårighet att dra nya landsgränser
efter frigörelsen från Spanien.
Dagens länder i Syd- och Mellanamerika har till
stor del skapats via krigsuppgörelser.
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Brasilien under kolonialväldet.
Namnet på landet Brasilien är härlett ur träslaget
”bresillium”. Det var ett attraktivt rödaktigt träslag
som det fanns gott om i den portugisiska kolonin.

Portugal och Spanien i union.
En tronföljdsstrid i Portugal slutade med att
Spanien invaderade Portugal 1581. En union slöts
mellan länderna. Unionen kom att vara till 1640
då den upplöstes.

De svåra holländarna.
Holland var en stor framgångsrik handelsnation.
Under 1630-1640 rådde ett konstant krigstillstånd
mellan Brasilien/Portugal och Holland.

England plundrade Brasilien.
Det lilla Portugals stora imperium utsattes för
andra länders aptit på kolonier.
Engelsmännen plundrade flera stora städer på
Brasiliens ostkust i slutet på 1500-talet.
När engelsmännen fick höra om att El Dorado
borde ligga längre norrut invaderade de dagens
Guyana.
Ett fredsfördrag slöts mellan Portugal och England
1604. Ett fördrag som skulle hålla i århundraden.

Huvudstad i Brasilien var till en början Salvador på
östkusten. Rio de Janeiro blev 1763 huvudstad.
Idag är Brasilia huvudstad i Brasilien.

Frankrike i norra Brasilien.
Även stormakten Frankrike såg lystet på Portugals
kolonier.
Frankrike hade 1604 lagt under sig Franska
Guyana som fortfarande tillhör Frankrike.
Under 1612-1616 försökte franska bosättare att
etablera sig i norra Brasilien. Portugiserna kunde
dock slå tillbaka det franska expansionsförsöket.

Den värsta situation mellan Brasilien och Holland
var ett uppror 1645. Det följdes av ett gerillakrig
under tio år med bränder och plundringar.
1654 tvingades holländarna att likt Frankrike nöja
sig med en del av Guyana.
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Stabiliteten försvinner.
Både Spaniens och Portugals kolonialvälden var
mycket stabila. Få uppror förekom.

Venezuela inledde1811.
I huvudstaden Caracas gjorde de ledande
personerna ett uppror 1811. Men det var motigt
då de inte hade folket med sig.
På slätterna vid Orinocofloden (Llanos) levde fria
ryttare som hade stor makt. Ryttarna motsatte sig
upproret.

Vid Carabobo i Venezuela stod ett stort slag.

I Europa härskade Napoleon sedan 1799 då han
gjorde en statskupp.
1807 hotade Napoleon Portugal med bestraffning
om inte handeln med Storbritannien upphörde.
Det ledde till en kris för Brasilien.
1808 ockuperade Napoleon Spanien och utropade
sin bror Joseph till kung av Spanien. Därmed kom
det spanska kolonialväldet i upplösning. Den nya
regimen i Spanien saknade legitimitet för att
härska i kolonierna. I de spanska kolonierna rådde
närmast chocktillstånd.
En frigörelseprocess startades som främst drevs av
de vita som var födda i kolonierna.

Bolivars armé lyckades besegra den reguljära
spanska armén. Därefter fortsatte man över
bergen till Bogota som var huvudstad i Nya
Granada.

1813 inträder den store hjälten Simon Bolivar i
frihetskampen.
Bolivar lyckades få med övriga landsdelar inom
vicekungadömet Nya Granada att resa sig mot
Caracas. Det ledde till Venezuelas självständighet
1817efter en svår kamp.
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Vid de stora städerna Bogota och Quito stod
våldsamma slag. Men Bolivars armé kunde segra.

José de San Martin (1778-1850).
Genom att Spanien var ockuperat av Frankrike
gjorde engelsmännen räder i vicekungadömet Rio
del la Plata under åren 1806-1807.
Räderna medförde att en inhemsk milis skapades
med tyngdpunkt i Buenos Airesområdet.
Starten till frigörelse i de södra delarna av
Sydamerika började 1810. Men det var nästan
bara kring Buenos Aires som man kom igång.
1812 landsteg den lysande generalen San Martin i
Buenos Aires och tände därmed gnistan ordentligt
till frigörelse från Spanien.

Hela det spanska vicekungadömet Nya Granada
var befriat 1822.

San Martins armé mötte nästan bara lokalt
motstånd från lojala royalister. Snart var hela
vicekungadömet Rio de la Plata fritt från Spanien.
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San Martin befriar Chile.
Efter att vicekungadömet de la Plata var fritt
tågade San Martin över Anderna in i Chile.

Bolivar och San Martin möts.
I Guayaquil möttes de båda ledarna i frihetskriget.
Året var 1822. Vad som man kom överens om är
okänt. Men mötet fick till följd att San Martin for
till Chile och därefter till Europa.

Vicekungadömet Peru faller.
Bolivar samlade i två år trupper och materiel för
befrielsen av vicekungadömet Peru.
1824 tågade man mot Lima. Snart var hela
kungadömet Peru befriat.

I Chile krossade San Martins armé royalisterna. Ett
stort slag stod vid Chacabuco år 1817. Huvudstaden Santiago var befriat 1818.
Det sista slaget vid Ayacucho.

José de San Martin
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Simon Bolivar (1783-1830).
Simon Bolivar var den store befriaren i
Sydamerika.

Simon Bolivars hjältedåd är skildrat i böcker och
på filmer. Han är avbildad på tavlor och statyer.
På sedlarna i flera sydamerikanska nationer utgör
hans bild garantin för stabilitet.

På ett fåtal år föll de spanska vicekungadömena i
Sydamerika.

Landet Bolivia skapades
ur frigörelsen och landet
tog hans namn.
Spaniens
Vicekungadömen
I början på
1800-talet.

Sydamerikas
länder omkring
1830.
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Mexikos befrielse.
Mexiko var juvelen i det spanska kolonialväldet
och ingick i vicekungadömet Nya Spanien.

En tydlig spricka kom att uppstå mellan indianer
och européer med olika grad av rasblandning.
Den okontrollerbara trashanksarmén upplöstes
snart och Hidalgo infångades. Efter offentligt
avståndstagande mot upproret avrättades
Hidalgo.

José Maria Morelos.

Morelos infångades och avrättades 1815.
Likt Hidalgo hyllas Morelos på konstverk, sedlar
och andra symboliska verk.

Frihetshjälten Hidalgo avbildas på många konstverk.

Endast en procent av befolkningen i Mexiko
utgjordes av spanjorer från moderlandet.
Kreolerna var spanjorer som fötts i Mexiko men
med spanskt ursprung
Miguel Hidalgo.
Miguel Hidalgo var en kreolsk präst som ledde ett
uppror 1810. Upproret var riktat mot de spanjorer
som inte var födda i Mexiko.
Till Hidalgos trashanksarmé slöt sig massor av
fattiga människor. Som en mobb utfördes
mängder av massakrer.

José Maria Morelos.
I Hidalgos armé ingick officeren José Morelos.
Morelos var mestis och hade därmed bättre stöd
hos den stora befolkningen än Hidalgo.
År 1813 förklarade Morelos ett stort område
skulle vara fritt från Spanien.
Morelos armé var välorganiserad. Han
genomförde flera reformer som gynnade den
stora befolkningen. Bland annat avskaffades
slaveriet och kastsystemet.
Alla som var födda skulle vara ”mexicanos”.
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Mexiko blir republik 1821.
Efter Morelos död levde starka gerillagrupper kvar
i svårtillgängliga områden. Gerillagrupperna fortsatte att slåss mot regeringstrupperna.
Gerillatrupperna leddes av Vicente Guerrero.

Vicente Guerrero
1782-1831.

I Spanien skedde 1820 en omdaning av landets
konstitution som medförde liberala reformer.
Detta initierade i Mexiko att på nytt starta en
frihetsrörelse..
Agustin de Iturbide var befälhavare i den
mexikanska armén. Han slog sig ihop med
Guerreros styrkor och en ordentlig frihetsrörelse
startade.

Agustin de Iturbide
1783-1824

1821 kunde styrkorna tåga in i Mexiko City till
jublande människomassor.
Iturbide utnämndes till kung.
Spanien hade förlorat sin juvel bland kolonierna.
Efter mindre än ett år störtade militären Iturbide
och republik infördes.
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Brasilien självständigt 1822.
Inom Brasilien rådde missnöje med styrningen
från Portugal.
Plantageägarna riktade missnöjet mot de
ekonomiska ramarna från moderlandet. Monopol
på viktiga varor och tullar på andra störde den
ekonomiska utvecklingen.
Inom det intellektuella området spreds idéer från
upplysningsfilosoferna i Frankrike. Den
portugisiska statsmakten var livrädd för de nya
idéerna och undertryckte allt fritt tänkande.
Med risk att ställas inför inkvisitionsdomstolen
begränsades rätten att läsa utpekad förbjuden
litteratur.
Liberalismen spreds som politisk idé vilket
medförde krav på nya reformer.
I december 1815 utropade sig Brasilien som fritt
kungadöme i union med Portugal. Tanken var inte
att bryta förbindelserna med moderlandet.

Under 1700-talet rådde
en stor guldrush i området
Minas Gerais.

Brasilien blev kejsardöme 1822.
Portugal ställdes inför ett svårt vägval då
Napoleon krävde att landet skulle deltaga i
blockaden av Storbritannien.
Portugiserna kunde inte uppfylla Napoleons
villkor i tillräcklig nivå.
Portugal fick hjälp av Storbritannien men 1807
invaderade Frankrike Portugal.
Kungen av Portugal tvingades tillsammans med
hovet att fara över till Brasilien. Hela det
portugisiska väldet kom att styras från Brasilien.
Rio de Janeiros invånarantal ökade i ett svep från
35.000 till 50.000.
När Napoleon förlorat makten 1815 valde den
portugisiske kungen först att inte återvända. Han
tvingades dock ändra sig. Därmed utnämnde
kungen sin son Pedro att ansvara för Brasilien.

Slaveriet i Brasilien upphörde.
Storbritannien blockerade under lång tid
slavhandeln till Syd- och Mellanamerika.
1850 tvingades Brasilien upphöra med att handla
med slavar.
De slavar som redan fanns i Brasilien släpptes fria
så sent som 1888.
Brasilianska kejsardömet avskaffades.
Slaveriets avskaffande ledde till den konservativa
regeringens fall. Oroligheter uppstod i landet.
1889 kom så en militärkupp som upplöste kejsardömet och införde republik.
Kejsaren Pedro II hade regerat i hela 49 år. Nu
lämnade han landet och reste till Frankrike.
Epoken med starka band till Portugal var över. Viss
nostalgi kom att råda i Brasilien.

En dragkamp uppstod
Mellan parlamentet
och Pedro. Detta
ledde till att
Brasilien blev ett
fritt kejsardöme.

Pedro I kejsare
I Brasilien 1822-1831

Den avsatte kejsaren Pedro II.
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Hjälteberättelser
Frihetskrigen i Syd- och Mellanamerika skapade
många berättelser om hjältedåd. Hjältarna utgör
fortfarande starka frihetssymboler. Filmer, konstverk, sedlar mm. påminner om hjälteinsatserna.

Juana Azurduy var en modig
boliviansk kvinna i uniform.
Hon sattes i kloster men
gjorde revolution.
1816 hade hon lett chock
med kavalleri mot royalister.
En stor hjältinna i Bolivia.

Policarpa Salavarrietta (1795-1817).
Ploicarpa var kurir och spion i vicekungadömet
Nya Granada under frihetskriget.
Hon verkade i dagens Colombia där hon är en
hedrad frihetssymbol. I Colombia finns en dag
instiftad efter henne.
Policarpa kallades ”La Pola”. Hon blev avrättad av
spanjorerna,

Gertrudis Bocanegra.
Gertrudis kom från en välbärgad familj i Mexiko.
Hon fick se sin make och son avrättas för
deltagande i frihetskriget.
Gertrudis blev kurir och spion. Hon infångades och
blev avrättad av spanjorerna.
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Efter frihetskrigen (ca 1830-19xx).
Mycket av hierarkierna i de forna spanska
kolonierna stannade kvar länge. Ras och kast
förblev klasstillhörighet.
Frihetskampen gjorde dock att soldater av
afrikansk eller indiansk börd helt eller delvis kunde
göra klassresor.

När koloniseringen av Syd- och Mellanamerika
började under 1500-talet var det sedvanligt att
spanjorer och portugiser fick stora stycken jord
tillsammans med slavar och betjänter.

José Antonio Páez
var delvis afrikan.
Han blev Venezuelas
förste president.

USA och England erkände snabbt de nya
nationerna. Man såg nya möjligheter till handel
men också möjligheter till politiskt inflytande.
Snart var Brasilien Englands tredje största exportmarknad.
Enorma problem belastade de nya fria nationerna.
Friheten ställde många nya krav som inte kunde
uppfyllas. Situationen ledde till svårmod efter den
euforiska inledningen.
Slaveriet avskaffades utom i Brasilien, Cuba och
Puerto Rico.

Caudillos – ”beskyddare”.

Efter självständigheten dök ett annat liknande
fenomen upp. Det var begreppet ”Caudillos” –
ungefär beskyddare.
De flesta personer i ledande ställning lät släkt och
vänner erhålla befattningar (nepotism). Till dessa
anslöt sig andra för att ingå i grupptillhörigheten
för stöd och skydd. Korruptionen var enorm.
Caudillos skaffade privatarméer och blev otroligt
mäktiga.

Systemet med Caudillos uppstod i de tidigare
spanska kolonierna.
Brasilien var ett kejsardöme och landet hade inte
splittrats som de spanska koloniområdena.
I mitten på 1850-talet styrde nya makthavare efter
spanjorerna på ett liknade sätt som tidigare. En
stor majoritet var exkluderad från makten och
fattigdom rådde.
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Krig mellan Mexiko och USA.
Landområdet ”Nya Spanien” hade frigjort sig från
Spanien.
Landsdelen ledd av Mexico City kallades ”Mexiko”.
Kringområdena var delvis outforskade och
officiella gränsdragningar saknades.
Sedan 1823 hade USA tillämpat den så kallade
”Monroedoktrinen”. Innebörden var att länderna
på västra halvklotet låg exkluderat inom USA:s
intressen.

Slaget vid fort Alamo 1836 där David Crockett ledde en
styrka på 200 man mot Mexikos 2.400 man.

1846 införlivades Texas i USA.
USA:s armé landsteg därefter vid Vera Cruz i
Mexiko och flera blodiga slag stod mellan
parterna.
Till slut nådde USA:s armé Mexico City. Fred
kunde slutas 1848.

Gränser före kriget mellan USA och Mexiko.

Området vi idag kallar Texas hade 1836 gjort
uppror mot Mexiko och uppnått stor självständighet.

Kalifornien,
Nevada,
Utah, Arizona
och
New Mexico
tillföll USA.

Mycket våldsamma slag utkämpades i kriget
mellan USA och Mexiko.
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Splittringen av vicekungadömet Nya Granada.
När det tidigare vicekungadömet Nya Granada var
befriat från Spanien bildades en federation som
kallades Storcolombia 1819.
Simon Bolivar valdes till president i federationen.
Bogota utnämndes till huvudstad.

.

Under åren 1899-1902 rådde inbördeskrig i
Colombia. Kriget kallas ”tusendagarskriget”.
Panama ingick i Colombia till 1903 då det blev
självständigt. Detta var en följd av inbördeskriget.
Guyana.
Det var holländarna som först gjorde Guyana till
koloni under 1600-talet.
I början av 1800-talet lämnade holländarna över
området till England.
Guyana blev självständigt först 1966.
Federationen Storcolombia 1819.

I början av 1830-talet lämnade Venezuela och
Ecuador federationen Storcolombia för att förklara
sig självständiga.
Colombia förklarade sig strax därefter också vara
en autonom stat.

Franska Guyana tillhör fortfarande Frankrike.
Utanför dess kust ligger den beryktade Djävulsön
dit straffångar fördes.
Surinam hette tidigare Nederländska Guyana. Det
är idag en självständig stat med bland annat en
stor befolkning av indoneser sedan den Nederländska perioden.

Panamakanalen.
Idén om en kanal uppkom redan under 1500-talet
då man nådde Stilla Havet.
Under 1880-talet försökte man bygga kanalen
under franskt ledarskap men tvingades bryta.
När USA säkrat dominansen över det möjliga
kanalområdet 1903 började bygget. Kanalen stod
klar 1914.
Panamakanalen är 77 km lång. Bygget av kanalen
var ytterst besvärlig. Tusentals dog av sjukdomar.
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Splittringen av vicekungadömet Rio de la Plata.
Det har inte rått särskilt många konflikter mellan
de nya länderna i Syd- och Mellanamerika. Särskilt
inte om man jämför med Europa.
Efter frigörelsen i de södra delarna av Sydamerika
uppstod dock krig om gränsdragningar.

Uruguay bildas.
Redan 1815 var området som idag heter Uruguay
fritt från spanjorerna. Brasilien ockuperade dock
området efter frigörelsen.
Efter ett inbördeskrig i Uruguay 1839-1852, där
bland annat Frankrike och den italienske
frihetshjälten Garibaldi var inblandade, kunde
Uruguay med stöd av Argentina uppnå självständighet.

I Paraguay kämpade befolkningen heroiskt under
sju långa år. Större delen av den manliga
befolkningen dog i kriget.
Paraguay förlorade i freden kontakten med havet
genom avträdelser av en enorm landyta.

Trippelallianskriget 1865-1870.
1864-1870 rådde krig mellan Paraguay och
alliansen Argentina, Brasilien och Uruguay kallat
trippelallianskriget.
Det är det blodigaste kriget i Sydamerika.

Uppdelningen efter frigörelsen i södra Sydamerika.

Länderna i södra Sydamerika efter trippelallianskriget.
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Salpeterkrigen 1879-1884.
Gränsdragningarna mellan de nya länderna gav
upphov till konflikter som det fortfarande föreligger tvist om.

Bolivia hade 1879
tillgång till Stilla Havet.

Efter två krig förändrades Bolivias och Paraguays
landområden radikalt.

Chile och Peru gjorde anspråk på Bolivias västra
område mot Stilla havet. Det ledde till salpeterkriget ibland kallat stillahavskriget.
Det slutade med att Bolivia tappade hela den
västra landsdelen mot Stilla havet.
Området har mycket stora fyndigheter av
mineraler. Bland annat finns en av världens
största fyndigheter av koppar här.

Krig uppstod mellan Bolivia och Paraguay. Bolivia
var överlägset materiellt och organisatoriskt. Men
i Paraguay hade man erfarenhet av krig från
trippelallianskriget där man lyckades hålla stånd
mot en enorm övermakt länge.

Chacokriget 1932-1935.
Chako utgör ett väldigt område mellan Bolivia och
Paraguay. I området finns bland annat oljefyndigheter.
Innan man fann olja var området näst intill
outforskat och hade därmed ingen stor betydelse.

Chakokriget var en blodig sammandrabbning
mellan två mycket fattiga länder i tvist om ett
ödsligt område. Båda länderna förlorade mängder
av folk. Bolivia var nära att gå under.
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Kubas självständighet.
Kuba tillhörde länge Spanien efter de övriga
ländernas frigörelse i inledningen av 1800-talet.
Efter tioårskriget 1868-1878 erhöll Kuba större
självständighet mot Spanien. Samtidigt
avskaffades slaveriet.
Spanjorerna var dock inte benägna att uppfylla
villkoren till fullo.

Puerto Rico.
Likt Kuba var Puerto Rico länge tillhörande
Spanien.
I samband med spansk-amerikanska krigets slut
1898 fortsatte USA att behålla Puerto Rico.
Invånarna blev medborgare i USA 1917 med
egen konstitution.
I och med att Spanien förlorade Kuba och Puerto
Rico var dess amerikanska kolonivälde till ända.

Övriga länder i Mellanamerika.
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua och
Costa Rica frigjorde sig från Spanien 1821 för att
under en kort tid ingå i kejsardömet Mexiko.
Nämnda länder bildade 1823 Centralamerikanska
federationen efter mönster från USA.
Federationen upplöstes i slutet av 1830-talet då
Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua och
Costa Rica blev fria.
Belize var till stor del en brittisk handelskoloni som
ständigt låg i konflikt med Spanien. Även sjörövare
hade en fristat i denna landsdel. 1838 blev Belize
självständigt.
Engelsmännen gjorde stundom anspråk på landsdelen Moskitkusten i Nicaragua men lyckades ej.

José Marti är nationalhjälte på Kuba.

1895 ställde sig författaren och politikern José
Marti i spetsen för ett uppror. Upproret ledde till
att USA gick in i spansk-amerikanska kriget som
slutade 1898.
Kuba erhöll självständighet 1902 efter att USA:s
militär lämnat ön. USA behöll Guantanamo som
militär befästning.

Panama Ingick i Colombia från 1821. Tvist kom att
råda med USA som ville säkra möjligheten till en
kanal genom landet. 1903 slöts ett avtal där USA
disponerar ett område runt dagens kanal som
invigdes 1914. Panama blev självständigt 1903.
I början av 1900-talet rådde en konflikt mellan å
ena sidan Nicaragua och andra sidan Guatemala,
El Salvador och Honduras.
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Modernisering.
Det väldiga inlandet i Sydamerika är svårt att nå.
Därför byggdes järnvägarna ut kraftigt. Under
perioden 1870-1900 tiofaldigades järnvägsnäten i
Sydamerika.
Järnvägarna medförde att större delar av
kontinenten kunde användas för jordbruk. De
stora godsen (haciendor) växte sig än större via
uppköp av mindre jordbruksenheter.

”Bananrepubliker”.
I Mellanamerika växte bananodlingar upp via
nordamerikanska storföretag. Företagen blev
enormt lönsamma och därmed mäktiga. I många
fall blev bananföretagen mäktigare än de
regeringar som skulle styra landet.

Kaffeodlingar.

Det största företaget var United Fruit Company.
Detta företag tillät endast personal från USA till
tjänstebefattningar där tjänstemännen fick leva
ett isolerat liv i moderna kvarter. Den inhemska
befolkningen fick bara arbeta med de fysiska
operativa arbetena.
De stora jordägarna kom att äga nästan all mark. I
exempelvis Mexiko, som var ett utpräglat jordbrukssamhälle, ägde endast tre procent av
befolkningen all jord omkring 1910.

Kaffeodlingar.
Brasilien växte fram som världens största odlare
av kaffe. Även i Colombia och Costa Rica odlades
mycket kaffe. Många människor blev förmögna
på kaffeodling.

Gummiodlingar i Amazonas.
I det väldiga Amazonas växte mycket lönsamma
gummiodlingar snabbt upp.
Kring staden Manaus mitt inne i Amazonas blev
man så förmögna att man byggde ett omtalat
operahus mitt i djungeln.
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Invandring till Sydamerika.
Till Sydamerika strömmade en enorm mängd
invandrare under perioden 1870-1930.

Utvandring från Spanien till Sydamerika syns
naturlig genom språket och de koloniala banden.
Över tre (3) miljoner spanjorer utvandrade på
grund av ekonomiska förhållanden.

Det kom också många utvandrare från Tyskland,
Ryssland och Frankrike. Till och med några från
Sverige.
Européerna bosatte sig främst i Argentina,
Uruguay och södra Brasilien. Detta ledde till en
stor europeisk befolkning i dessa länder.

Från Italien, främst de södra delarna av landet,
utvandrade över fyra (4) miljoner personer. Italien
hade precis blivit självständigt men kom att få
stora ekonomiska problem.

Även Portugal tappade en stor mängd invånare
till Sydamerika. Drygt en miljon utvandrade.

Även många
judar kom till
södra
Sydamerika.
Särskilt från
Ryssland.
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Emiliano Zapata (1879-1919) i Mexiko.
Zapata var mestis och hade valts till hövding i sin
hemby. Han rekryterade en bondearmé som
gjorde uppror. Zapata hade stort stöd hos den
indianska befolkningen.

Pancho Villa (1878-1923).
Under åren 1910-1917 revolterade Pancho Villa
mot den korrupta regeringen i Mexiko. Villa var
general och duktig organisatör.
Berättelser förtäljer att filmbolag från Hollywood
ibland följde hans fälttåg.
Pancho Villa mördades på sin gård.

Mexikanska revolutionen.
Upproren tvingade presidenten Diaz att fly
utomlands.
En ny konstitution utarbetades som gällde från
1917.
Den berömda mexikanska revolutionen hade
genomförts.
Pancho Villa och Zapata.

Zapata försökte ta tillbaka jord till indianbefolkningen från de stora godsen.
Regeringen grep in och ett inbördeskrig kom att
råda.
Zapata bedrev ett gerillakrig. Han lurades in i en
fälla och sköts till döds.
Zapata är stor folkhjälte i Mexiko.

Bondeledarna Zapata och Pancho Villa träffades
och utgjorde ett verkligt hot mot regeringen.
Uppror under olika ledare spred sig över hela
Mexiko under perioden 1910-1917.
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Modern tid i Brasilien.
Den store samhällsbyggaren i Brasilien under
1900-talet var Getulio Vargas (1882-1954).
Vargas kom till makten genom en mindre
revolution 1930. Han blev president i femton år.
Han avsattes av militären men återvaldes igen för
perioden 1951-1954.

Modern tid i Argentina.
Argentina fick en mycket stor europeisk
befolkning genom invandringarna från främst
Italien och Spanien.

Den klassiska bilden av Argentina är vanligen från
vidderna på Pampas. Argentina har där en enorm
produktion av kött som också exporteras.

Vargas bidrog genom reformer till att Brasilien
utvecklades från ett jordbruksland till ganska bra
industriland. Brasiliens ekonomi växte och viss
inkomstfördelning erhölls. Det som främst bidrog
till utvecklingen var de offentliga satsningarna.
Vargas beundrade Franklin Roosevelt som också
gjorde stora offentliga investeringar.

Juan och Evita Peron ledde Argentina under
många år. Särskilt Evita var mycket populär hos
folket.

Modern tid i Chile.
Chile är ganska välfungerande land nu. Efter de
tragiska åren med militärjuntor har landet
utvecklats.
Historiskt har president Salvador Allende skrivits in
i böckerna. Allende blev demokratiskt vald som
president men i en våldsam militärkupp 1973
mördades Allende och mängder av hans understödjare.
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Modern tid i Uruguay.
Huvudstaden Montevideo har stora likheter med
Paris fast staden självklart är mindre.
Uruguay fick också ta emot många invandrare från
Europa. Den ekonomiska utvecklingen har varit
ganska god.
Under 1960-talet härjade en stadsgerilla i
Montevideo. Gerillan kallades för tupamaros.
Så småningom kom tupamaros att ingå i
regeringen.

Modern tid i Bolivia.
Bolivia är avskuret från haven. I landet finns en
mycket stor befolkning indianer och mestiser.
Många fattiga människor lever under svåra
förhållanden.

Modern tid i Paraguay.
Likt Bolivia är Paraguay väldigt fattigt.
Under perioden 1904-1950 regerade 31 olika
presidenter. Sålunda ett instabilt land.
1954 tog general Alfredo Stroessner makten. Han
ledde en militärdiktatur till 1989. Stroessner
anklagas emellanåt för folkmord på indianer.
Den katolska kyrkan kämpade emot Stroessner.
Nu råder demokrati i Paraguay. Korruptionen är
utbredd.

I Bolivia finns mycket metaller av flera olika slag.
De höga höjderna där tillgångarna finns utgör ett
problem.

Huvudstaden Asuncion ligger vid floden Rio
Paraguay. Det är en gammal stad från vilken man
utgick för att utforska inlandet i Sydamerika.

Huvudstaden Montevideo har en blandning av gammal och ny
arkitektur.

Huvudstaden La Paz ligger på 3.600 meters höjd. Flygplatsen
är belägen på över 4.000 meters höjd varför många flygplan
startar med mindre bränsle.

Översikt
Översikt SydSyd- och
och Mellanamerikas
Mellanamerikas historia
historia

Splittring och modernisering sida 12 av 13
Modern tid i Peru.
Under 1980-talet stördes Perus ekonomi av
gerillastrider med Sendero Luminoso. Till slut gav
gerillan upp.
Jordbruket drabbas ofta av vinden ”El Nino”. Svår
torka kan råda länge.
Fisket har mycket stor betydelse. Havsströmmar
från söder drar upp kallt vatten där fiskarna trivs.
Guld och koppar utvinns via internationella
företag.
Turismen ökar kraftigt i Peru. Lämningarna efter
inkatiden och de spännande bergen lockar.

Huvudstaden Lima har mer än tio miljoner
invånare. Staden har både moderna och gamla
inslag.
I vissa områden råder stor fattigdom.

Modern tid i Ecuador.
Landet är en del av det gamla spanska vicekungadömet ”Nya Granada”.
Landets namn kommer från ”ekvatorn” eftersom
den går genom landet.
Då ”Nya Granada” styckades upp i flera länder
uppstod naturligtvis problem hur man skulle dra
gränserna. Strider om gränserna har därför
förekommit.
Så sent som under 1990-talet rådde stridigheter
med Peru om gränserna.
Mestiser utgör cirka 65 % av befolkningen. Cirka
25 % är indianer.
De spanska ättlingarna har den dominerande
makten.

I kustlandet finns gröna bördiga områden. Bergstoppar når över 6.000 meter.

Modern tid i Colombia.
Det vi mest hör om Colombia handlar om knarkkartellerna. Pablo Escobar blev något av en folkhjälte när han med knarkpengar styrde mycket av
samhällets utveckling. Flera TV-serier har gjorts
om honom.
En annan plåga var Medellinkartellen som fått sitt
namn efter den stora staden Medellin där man
härskade över det mesta.
Tyvärr rankas Colombia som ett av världens
farligaste länder på grund av inre stridigheter.

Trots de interna våldsamma stridigheterna har
Colombia utvecklats i rätt riktning.
Med tillgång till både Stilla Havet och Karibiska
Havet samt en dramatisk natur är landet lockande
för turism.
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Modern tid i Venezuela.
Med de enorma oljetillgångarna var Venezuela
länge det mest utvecklade landet i Syd- och
Mellanamerika.
Förutom en god ekonomi fungerade även
politiken ganska väl utan större inslag av
korruption.
Hugo Chavez var president 1999-2013. Han
efterträddes av Nicolas Maduro.
Båda de nämnda presidenterna har gett bort så
mycket till fattiga att inkomsterna efter oljekrisen
inte räcker. Det har lett till ständiga interna
konflikter i landet.

Modern tid i Guyana och länderna i
Mellanamerika.
Guyana, Surinam och Franska Guyana i nordöstra
hörnet av Sydamerika är stabila stater idag.
I Guyana talar man engelska. Landet är ett av
världens rikaste på sötvatten.

Modern tid i Mexiko.
I Mexiko utgör bondeupproren det starka inslaget
i historien.
Mexiko är både ett stort jordbruks- och industriland. Många företag i USA förlägger produktion i
Mexiko.
I södra delarna av landet förekommer sammandrabbningar mellan fattiga indianer och regeringsstyrkor.
Mexiko City är en av världens största städer med
över tjugo miljoner invånare.

Surinam är det nya namnet på Nederländska
Guyana. Landet har stora djungler.
Franska Guyana tillhör Frankrike. Valutan utgörs
av Euro eftersom landet tillhör Frankrike.

Venezuelas naturtillgångar och landets skönhet
som turistmål gör att landet har enorma
förutsättningar att utvecklas. Fattas bara en
politisk stabilisering.

Länderna i
Mellanamerika
odlar mycket
frukt.
Turismen växer
i området.

Mexiko City är byggd på sjön som omgav
aztekernas huvudstad Tenochtitlan. Eftersom det
förekommer jordbävningar i Mexiko riskerar
megastaden enorma förluster vid skalv.

