
Kilde: De las Casas - Om de spanske myrderier på indianerne i Den Nye 
Verden, 1540 

De las Casas (1484-1566) havde længe kunnet iagttage, hvorledes de spanske 
nybyggere behandlede den oprindelige befolkning, indianerne. Encomienda-
systemet indbefattede jo blandt andet, at spanierne kunne afkræve afgifter af de 
indianere, der blev stillet til rådighed for dem. Afgifterne kunne både være i naturalier 
eller i arbejdskraft, og med mangel på arbejdskraft valgte de fleste spaniere i første 
omgang at udnytte indianerne. De las Casas lille bog, "Indianermassakren. En kort 
beretning om Vestindiens tilintetgørelse", er på alle måder en skræmmende beretning 
og et vigtigt dokument om udslettelsen af hovedparten af de indianere i Den Nye 
Verden, der ikke allerede var døde af de smitsomme sygdomme, som spanierne førte 
med sig. Las Casas går meget detaljeret til værks og beskriver ofte ned til mindste 
detalje, hvilke metoder spanierne benyttede til at slå indianerne ihjel med. Bogen blev 
udarbejdet til et møde, som Karl V havde indkaldt i Barcelona i 1540, hvor man blandt 
andet skulle debattere spaniernes ret til at benytte indianerne som slaver og 
arbejdskraft. 

De Vestindiske Øer blev opdaget i 1492, og allerede året efter bosat af kristne spaniere. Det 
er således 49 år siden, et stort antal spaniere tog hertil, og det første sted de bosatte sig var 
den store skønne ø Hispaniola, som har en omkreds på seks hundrede spanske sømil. 
Rundt om på den på alle sider ligger talrige andre store øer, og vi så, at de var beboet af så 
mange indianske befolkninger, at dette må formodes at være det tættest befolkede område 
i verden. (…) Disse strækninger er som en bikube, så tæt befolket, at man skulle tro, at Gud 
havde samlet hele eller størstedelen af menneskeslægten på dette sted. 

Hele denne mangfoldighed af mennesker blev skabt af Gud som de mest fredsommelige 
væsner, uden ondskab eller svig, helt igennem lydige og trofaste over for deres naturlige 
herskere. Og over for de spaniere, de tjener, er de ydmyge, tålmodige, fredsommelige og 
salige, de lever uden spektakler, kiv eller protester og uden had, bitterhed eller hævntørst. 
Det er sarte, fint byggede mennesker, som ikke tåler hårdt arbejde, og som let bliver ofre for 
sygdomme med dødelig udgang. End ikke vores fyrsters og adeliges børn, som er opdraget 
til et bekvemt og fornemt liv, er så sarte som de, selv om mange af disse mennesker er af 
arbejderslægt. De er desuden fattige, de ejer ikke, og nærer ikke noget ønske om at eje 
jordisk gods. Derfor er de hverken hovmodige, ambitiøse eller begærlige (…) De er 
renhjertede, åbne og har en sund dømmekraft, de er meget lærenemme og modtagelige for 
enhver god lære og i høj grad i stand til at modtage vores hellige katolske lære og få skænket 
de hellige skikke, og disse Guds skabninger vil ikke have vanskeligheder for at opnå dette. 
Og har de først én gang hørt om vor tro, er de besat af et brændende ønske om at lære den 
bedre at kende og modtage det hellige sakramente og deltage i gudstjenesten. Sandt at 
sige er der stort behov for, at fromme mænd gennem Guds ord giver dem, som tåler og 
lider, denne de tålmodiges store nådegave. Og sluttelig, jeg har ofte hørt af flere spanske 



lægfolk, som har tilbragt mange år her, og som ikke kan benægte den store godhed, som 
findes hos folk her: "disse mennesker ville være de lykkeligste og saligste i verden, om blot 
de kendte Gud." 

Til disse blide lam, af deres skaber udstyret med så mange gode egenskaber, kom 
spanierne som sultne ulve, løver og tigre. Og de har til og med i dag gennem alle disse 
fyrretyve år intet andet foretaget sig end at tilintetgøre, myrde, forfølge, volde sorg, 
mishandle og sprede ødelæggelser på alle mulige mærkelige måder, at man aldrig før har 
hverken hørt eller læst om lignende grusomheder, som er foregået i et sådant omfang, at 
der af den oprindelige befolkning på tre millioner sjæle, som vi så på Hispaniola, i dag kun 
er to hundrede tilbage. Øen Cuba, som har en længde næsten som fra Valladolid til Rom, 
ligger i dag øde hen. De store smukke øer, San Juan og Jamaica er begge hærgede og 
øde. Lucayos øerne, som ligger nord for Cuba og Hispaniola, og består af omkring 
tresindstyve store øer og mange mindre, hvoraf den ringeste er mere frugtbar og skønnere 
end Kongen af Spaniens have og med det bedste og sundeste klima i verden, og hvor der 
levede over halvtreds tusinde sjæle, er i dag uden en eneste indbygger. Alle blev dræbt eller 
transporteret til Hispaniola til tvangsarbejde. Da et skib senere sejlede dertil for at finde frem 
til de mennesker, der måtte bo der, fordi en god kristen med et barmhjertigt sind ønskede at 
vinde dem for den kristne tro, var der i alt kun elleve mennesker, som jeg selv så. Andre øer 
i nærheden af San Juan, et antal på omkring tredive stykker, er på samme måde lagt 
fuldstændig øde. Alle disse øer, som tilsammen måler over to tusinde mil, ligger nu helt øde 
og ubeboede hen. (…) 

Vi kan med vished og i overensstemmelse med sandheden berette, at der gennem disse 
fyrretyve år ved de kristnes uretfærdige og tyranniske, djævelske handlinger er døde over 
12 millioner sjæle, mænd, kvinder og børn, og jeg tror ikke jeg tager meget fejl, hvis jeg 
anslår tallet over femten millioner. 

De spaniere, som kom hertil, og som kaldte sig kristne, har i det store og hele hovedsageligt 
anvendt to metoder til at udslette disse ulykkelige folk fra jordens overflade. For det første 
med de uretfærdige, grusomme og blodige krige, de har ført imod dem. Dernæst ved at 
dræbe enhver, der søgte eller tragtede efter frihed for at slippe ud af de lidelser, de var 
underkastet, sådan som mange stolte mænd og unge gjorde. Almindeligvis sparer krige kun 
børns og kvinders liv, men her blev de pålagt så hårdt og grusomt arbejde, som end aldrig 
har været lagt på mænd eller dyr. Disse to former for infernalsk undertrykkelse og andre 
mishandlingsmetoder førte snart til de undertrykte folks undergang. 

Grunden til at de kristne har myrdet og udryddet dette umådelige antal mennesker er ene 
og alene for hurtigst muligt at nå deres mål, nemlig at skaffe sig guld og rigdom og en høj 
position på kortest mulig tid. Kort sagt, deres umættelige begær og grådighed, som verden 
ikke har set magen til. 

 


