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                                        Abstract  
 
Jakten på El Dorado rasade som värst i Sydamerikas vildmark under 
1500-talet. Ett fyrtiotal expeditioner i spanska kronans regi sökte efter 
det mytomspunna riket. Expeditionsdeltagarna kom från Europas alla 
hörn. Uppsatsen syftar till att visa vad som föranledde jakten på El Do-
rado.  
 
Uppsatsen är litteraturbaserad. Jag har endast använt svensk- och eng-
elskspråkiga källor. 
 
Eurocentriska projiceringar, exploateringsstrategi och stabiliseringspoli-
tiska hänsyn samverkade i ett mångfacetterat skeende. Medeltidsmänni-
skan hade ingen klar bild av fjärran regioner. Spanien var krigshärjat, 
isolerat och eftersatt. Statsmakten ville till varje pris stärka landets eko-
nomi. De mest explosiva ur befolkningen sökte rikedom i den Nya Värl-
den. Efter plundringstågen under erövringsfasen blev de ett samhälls-
problem. Detta kunde avhjälpas med en expedition mot El Dorado. 
Företag i vildmarken hade uppemot hundraprocentig dödlighet.  
 
Jakten på El Dorado sammanföll med den geografiska upptäckten av 
Sydamerika. Vid 1530-talets början var kontinentens inland en vit fläck 
på kartan. Jakten på El Dorado klingade av i takt med att allt mer av 
norra Sydamerikas vildmark blev utforskad av européer. 
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1. INTRODUKTION 
 
1.1 Inledning 
 
”Quien se va al Orinoco  
O se muere o vuelve loco.”  
 
På svenska ungefär: den som far till Orinoco kommer att dö eller återvända galen. Detta talesätt1 
syftar, så vitt jag kan bedöma, på de tidiga europeiska kolonisatörernas vedermödor i ett för dem 
ogästvänligt område, vilket i det här sammanhanget får likställas med hela norra Sydamerikas 
glesbygd. Om regionen verkligen uppfattades som så pass farofylld, varför utövade den samti-
digt en sällsam dragningskraft på de europeiska kolonisatörerna?  
 
Uppemot ett fyrtiotal militära expeditioner sökte med licens från spanska kronan efter guldet i El 
Dorado, eller dess motsvarighet, i norra Sydamerikas vildmark under 1500-talet. I flertalet fall 
avled många av expeditionsdeltagarna, såväl de europeiska conquistadorerna som de förslavade 
indianer och svarta som medfördes som bärare, under expeditionens gång. Även de ursprungsbe-
folkningar som påträffades längs med färdvägen drabbades. I en populärvetenskaplig artikel an-
ges att de tre största hoten som expeditionerna mot El Dorado ställdes inför i vildmarken, bestod 
av bristen på föda, sjukdomar, samt giftpilar från ursprungsbefolkningarna. Vanligen förlorade 
mer än hälften av deltagarna livet till följd av dessa faror.2 Några direkta rikedomar hittade man 
vanligtvis inte heller, varför soldaterna fick gå lottlösa då de tillerkändes del i det eventuella by-
tet istället för lön. Trots detta, var det aldrig något problem att rekrytera nya, europeiska deltaga-
re till expeditionerna.  
 
1.2 Problemformulering 
 
Forskningsproblemet består i detta fall av bakgrunden till jakten på El Dorado. Flertalet av de 
författare som behandlat ämnet El Dorado, förefaller att ha underlåtit att tydliggöra kopplingen 
till medeltida människors rumsliga uppfattning och/eller de mytiska föreställningar européer 
överlag tillfäste bl a Latinamerika. De som skriver om medeltida rumslig teori eller mytbilder, 
brukar i gengäld inte specifikt behandla jakten på El Dorado. Det verkar även föreligga stor 
omedvetenhet om anordnandet av expeditioner som stabiliseringspolitisk avledningsmanöver 
eller utrensningsåtgärd. Det går inte heller att bortse från ekonomiska aspekter. Ingen har hittills 
satt alla dessa faktorer i samband eller gjort någon orsaksanalys av förändringarna över tid. 
 
1.3 Syfte 
 
Mitt syfte är att klargöra vilka faktorer som faktiskt föranledde jakten på El Dorado i Sydameri-
kas vildmark under 1500-talet. Det förefaller inte som om någon annan skribent tidigare tagit ett 
helhetsgrepp på ämnet och försökt foga samman olika delar till en sammanhängande mosaik.  
 
1.4 Frågeställningar 
 
De frågeställningar jag avser att besvara är: 

 Vilka föreställningar och bakomliggande motiv förorsakade jakten på El Dorado och dess 
motsvarighet i Sydamerikas vildmark under 1500-talet? 

 Förekom någon förändring av dessa föreställningar och/eller motiv över tiden samt i mö-
tet med verkligheten? 
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1.5 Metod 
 
Detta är en litteraturbaserad uppsats. Jag utgår därmed helt och hållet ifrån det material som 
skrivits av andra historiker. Jag kommer vidare att tillämpa källkritik.  
  
Språkbarriären har tvingat mig att utesluta all litteratur som inte är svensk- eller engelskspråkig. 
Jag har i samråd med handledare begränsat mig till den litteratur som finns tillgänglig i Sverige. 
Jag kan därför inte garantera att ingen annan författare redan behandlat ’mitt’ ämne och täppt 
igen de vetenskapliga glapp jag tror mig ha identifierat. Jag kan även skönja en viss problematik 
i att försöka avslöja eurocentriska projiceringar, samt skildra det västerländska intrånget i Syd-
amerika, med hjälp av litteratur som huvudsakligen skrivits av antingen européer eller deras ätt-
lingar.3 
  
Jag begränsar vidare ämnet såtillvida att jag varken går in på den mytbildning som avsåg Nord-
amerika4, expeditioner som företogs av andra nationer än Spanien, eller de expeditioner som 
sökte El Dorado i Sydamerika efter 1500-talets slut. Jag kommer inte heller att studera i vilken 
mån rådande ekonomiskt system (merkantilismen), eller strategi från Spaniens sida att medelst 
expeditioner hävda sin rätt till sydamerikanskt territorium gentemot Portugal, varit av betydelse 
för jakten på El Dorado.  
 
Avgränsningen kan motiveras med att Sydamerika, till skillnad från Nordamerika, erbjuder en 
helt annan geografisk verklighet med ett övermått av svårgenomträngliga djungler som rent teo-
retiskt skulle kunna dölja en hel rad av gyllene städer. Den mest intensiva jakten på El Dorado 
försiggick vidare på 1500-talet, varav den absoluta huvuddelen i spansk regi. Jag bedömer därför 
att det för denna uppsats, vid institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier, är 
mest relevant att granska förutsättningarna för uppkomsten av de expeditioner som licentierats 
av Spanien. Spanien var isolerat och eftersatt, vilket avspeglade sig i befolkningens föreställ-
ningsvärld. Genom denna gränsdragning utesluts bl a den engelske äventyraren sir Walter Rale-
igh som skrivit en bestseller om sin expedition mot El Dorado i Guyana, och därefter kommit att 
betraktas som en av de främsta doradoristerna. Den mentala och geografiska ’upptäckten’ av 
Sydamerika får enligt min mening även anses vara ett till största delen avslutat kapitel vid 1600-
talets början.5 Då varken merkantilismen eller hävdandet av territoriell rätt torde ha varit direkt 
utlösande faktorer till jakten på El Dorado, utelämnas dessa aspekter. Merkantilismen, där sta-
tens rikedom mättes i guld, är visserligen inte ointressant som bakomliggande orsak till såväl 
guldhysterin i den inledande exploateringsfasen som den efterföljande omsvängningen till mine-
ralekonomi i den Nya Världen. Exploatering av rikedomar och naturresurser är dock inte unikt 
för merkantilismen.       
 

2. FORSKNINGSÖVERSIKT OCH TEORETISK RAM 
 
I detta kapitel ska jag påvisa förekomsten av ett forskningsglapp som jag avser att överbrygga. 
Jag ska även ge en översiktlig redogörelse för den empiriska litteraturen samt en ingående be-
skrivning av den teori som används i uppsatsen. 
 
2.1 Forskningsöversikt och teoretisk referensram 
 
Merparten av litteraturen inom de forskningsområden som direkt kan härledas till ämnet El Do-
rado, är deskriptivt inriktad snarare än tesdrivande. Skribenterna tenderar vidare att hålla sig 
inom sitt eget relativt snäva fält, med få utblickar mot andra discipliner eller närliggande forsk-
ningsområden. Den empiriska litteraturen skildrar därigenom antingen sociopolitiska händelser i 
historisk kontext i en specifik region, en eller flera specifika upptäcktsresor i en särskild region 
under en viss tidsperiod, eller ett levnadsöde för en viss conquistador.  
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Perus erövring under kolonialtiden skildras av Keen & Haynes samt Prescott. De tidiga upp-
täcktsresorna i Amazonas beskrivs av Cohen, Means, Medina, och Simon6. Expeditionerna mot 
El Dorado behandlas av Bolinder, Hemming, Löwer, Markham (1861), Rendsmark, Schuller 
(dock främst kartanalys), och Silverberg. Biografier avseende conquistadoren Jiménez de Que-
sada och dennes ’upptäckt’ av Nya Granada och Chibchariket, har författats av Graham och 
Markham (1971). Nicholl beskriver Walter Raleighs expedition 1595, och reser i dennes ’fot-
spår’. Bolinder, Löwer och Rendsmark får i detta sammanhang anses representera populärveten-
skap. Cohen är troligtvis det enda empiriska verk som uttryckligen omnämner jakten på El Dora-
do som utrensningsåtgärd. Nicholl utmärker sig genom att i någon mån beröra rumsliga aspekter. 
Silverberg fastslår den romantiska äventyrslitteraturens påverkan även på conquistadorerna som 
ockuperade Latinamerika.  
 
För att få en fullgod bild av de orsakssammanhang som föranledde jakten på El Dorado och för-
ändringen av dessa över tid, har man därför allt att vinna på att väva samman de vetenskapliga 
fynden från ovan nämnda empiriska forskningsområden med relevant teorigenererande litteratur 
från diverse forskningsfält. Även forskningsområden som inte direkt kan relateras till ämnet El 
Dorado, har givit upphov till begrepp och teorier som kan underlätta förståelsen för uppkomsten 
av jakten på detsamma. Jag kommer därför att ägna återstoden av kapitlet till att redogöra för 
viktiga begrepp och teorier avseende bl a rumslig uppfattning under medeltiden, eurocentriska 
projiceringar, geografisk och mental ’upptäckt’ av Latinamerika, samt förklaringsmodeller avse-
ende det europeiska intrånget i den transatlantiska världen och avmytifieringen av Latinamerika. 
Jag kommer även att förklara varför teorierna och begreppen är lämpliga att ta in. 
 
Harrison framhåller att studiet av rumsliga attityder i det förflutna, i detta fall medeltiden, ofta 
saknas och ignoreras inom mentalitetshistorisk forskning.7 Harrison gör därefter en banbrytande 
insats genom att dela in rummet i ”microspace”, vilket är den kända världen, respektive ”mac-
rospace”, vilket är en mental uppfattning sprungen ur bl a mytologi samt sådant man träffat på i 
”microspace”. Vildmarken, som i den europeiska medeltida rumsliga uppfattningen aldrig kunde 
utgöra normen, ansågs vidare vara tillhåll för en (o)salig blandning av heligt och profant.8  
 
Studiet av rumsliga attityder verkar även lysa med sin frånvaro i litteraturen om El Dorado. Jag 
kommer därför att tillämpa begreppen ”microspace” och ”macrospace” som ett led i att förklara 
vad som föranledde jakten på El Dorado, och hur densamma skiftade med tiden. Begreppen tor-
de vara mycket viktiga för förståelsen av femtonhundratalsmänniskans världssyn och mentalitet. 
Vildmarkens uppfattade dualitet, en tummelplats för både ont och gott, torde dessutom ha under-
lättat den dubbla synen på ekvatorialdjungeln som såväl guldbärande som dödsmaskin.   
 
Kahle och Said framhåller hur en för européerna främmande region utifrån europeiskt synsätt fått 
status som ”den andra”, d v s en slags motpol, genom att pådyvlas diverse egenskaper som 
egentligen inte har någonting med den faktiska regionen att göra. Detta tjänar endast till att defi-
niera Europa och befästa dennas överhöghet.9 Kahle förklarar vidare att den litteratur avseende 
Orienten som gjorde ojämförligt störst intryck på den europeiska folksjälen, var den typ av sago-
berättelser om feer, harem och kalifer som presenterades i Tusen och en natt.10 Said redovisar 
hur litterära skildringar avseende andra regioner kan framstå som mer verklighetstrogna för läsa-
ren än verkligheten själv.11  
 
Kahle och Said uppehåller sig visserligen vid Orienten, men teorin kan även appliceras på Latin-
amerika. Kahle och Saids teorier torde därigenom vara centrala för förståelsen av conquistado-
rernas föreställningsvärld, den litterära drömvärld de influerats av och deras betraktelse av Latin-
amerika som möjligheternas kontinent. Dessa faktorer är i sin tur essentiella för uppkomsten av 
begreppet El Dorado, samt den ihärdiga jakten på detsamma.    
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Zerubavel, som främst uppehåller sig vid Nordamerika, hävdar att såväl den mentala som den 
geografiska ’upptäckten’ av Latinamerika skedde gradvis. Att tillskriva ’upptäckten’ av Amerika 
till Columbus, som främst gav Europa kännedom om ett fåtal öar i Västindien och till råga på allt 
vidhöll att han kommit till Asien, förringar enligt Zerubavel betydelsen av övriga upptäcktsre-
sandes, kartografers och tänkares insatser. Deras fortlöpande ’upptäckter’ under århundradenas 
lopp, bidrog till att de amerikanska kontinenterna slutligen kunde återges på ett korrekt sätt på 
kartan.12  
 
Sydamerika var således ett veritabelt okänt territorium vid tidpunkten för jakten på El Dorado.  
Detta styrker relevansen för laborerandet med begreppen ”microspace” och ”macrospace”. Ett 
centralt inslag i expeditionerna mot El Dorado, var momentet av upptäcktsresa. Deltagarna hade 
ingen klar bild av vad de kunde vänta sig i vildmarken. Den etappvisa ’upptäckten’ av Amerika 
var även direkt avgörande för skiftet av den geografiska lokaliseringen av jakten på El Dorado. 
Zerubavel förser oss dessutom i detalj med den felande länken till transfereringen av föreställ-
ningar från Asien till Latinamerika.  
 
Bitterli redogör för en modell, baserad på spanjorernas ockupation av den karibiska ön Hispanio-
la, som syftar till att förklara européernas intrång i den transatlantiska världen. Modellen går 
ytterst ut på att conquistadorerna pacificerar ursprungsbefolkningarna med våld, varefter koloni-
serings- och exploateringsfasen tar vid. I det skedet är conquistadorerna snarare en belastning än 
en fördel för kolonialförvaltningen. Modellen kan även appliceras på Mexico, Peru och Chile, 
där det aktuella händelseförloppet sedermera upprepade sig.13  
 
Modellen blir därmed direkt tillämplig på vissa av de områden där jakten på El Dorado utspelade 
sig, i huvudsak de tättbefolkade områden längs Sydamerikas väst- och nordkust där fullskalig 
kolonisering genomfördes. Oavsett område, kan modellen användas för att förklara conquistado-
rernas allt överskuggande intresse för guld. Bitterli beskriver även hur portugiserna i utlands-
tjänst under 1500-talet verkade som en vitamininjektion på moderlandet, då de mest explosiva 
elementen i ett slag dränerades. Detta kan användas för att förklara såväl moderlandets som ko-
lonialförvaltningens syn på conquistadorerna, samt för att påvisa en stabiliseringspolitisk sidoef-
fekt av expeditionerna mot El Dorado.  
 
Pastor Bodmer beskriver de två olika förlopp som avmytifieringsprocessen av Amerika tagit i 
Nord- respektive Sydamerika under 1500-talet, i spåren av ett otal misslyckade expeditioner. I 
avmytifieringens kölvatten framstod Amerika, enligt Pastor Bodmer, slutligen i sitt rätta element, 
istället för att betungas med diverse föreställningar om exempelvis guldrika städer i vildmarken. 
Avmytifieringen skedde i Nordamerika genom upprepade misslyckade expeditioner, som 
obarmhärtigt avslöjade landets faktiska beskaffenhet. I Sydamerika förlöpte avmytifieringspro-
cessen istället genom myteri, som uppstod under expeditionerna när de utlovade rikedomarna 
uteblev. Till skillnad från Harrison, Kahle, Said, Zerubavel och Bitterli, så omnämner Pastor 
Bodmer uttryckligen El Dorado och den roll Ursúas/Aguirres expedition kom att spela i avmyti-
fieringen av Amerika. 
 
Avmytifieringen utspann sig således i de delar av Latinamerika, d v s glesbygden eller vildmar-
ken, där pacificering och ockupation inte kom ifråga. Pastor Bodmers modell tar därmed vid där 
Bitterlis modell slutar, eftersom den senare enbart beskriver situationen i de områden där pacifi-
cering och kolonisering kunde genomdrivas. En stor del av jakten på El Dorado tilldrog sig dock 
just i vildmarken, där pacificering och kolonisation i praktiken inte vidtog. Jag bedömer det där-
för som intressant att undersöka i vilken mån den av Pastor Bodmer beskrivna avmytifieringsp-
rocessen kan tillämpas på såväl jakten på El Dorado som eventuella förändringar över tid i con-
quistadorernas föreställningsvärld. Pastor Bodmer redogör även för den frekventa metoden att 
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’avbörda landet’, d v s att anordna expeditioner som avledningsmanöver för oregerliga soldater. 
Jag kommer därför också att uppehålla mig vid frågeställningen huruvida denna åtgärd har rele-
vans för jakten på El Dorado.  
 
Diverse eurocentriska projiceringar avseende rikedomar och idealiserade samhällen på andra 
kontinenter, framgår av studium av Marco Polos resor i Asien 1271-1295 med förord, samt för-
ordet till Marco Polos äventyr i Kina. Dessa djupt rotade föreställningar som uppkommit redan 
på hemmaplan i Europa innan ’upptäckten’ av Amerika, kan också hjälpa till att förklara con-
quistadoreras mentalitet och uppkomsten av begrepp som El Dorado. 
 
2.2 Rumslig uppfattning under medeltiden 
 
Harrison förklarar att rumslig uppfattning är relativ och varierar med kön och samhällsklass, 
förändras över tiden, samt påverkas av såväl klimat som förändringar i samhället. Rummet kan 
vidare indelas i ”microspace” (mikrorum) och ”macrospace” (makrorum). ”Microspace” är den 
för den enskilda människan empiriskt kända världen, man vet vad man har att förvänta sig även 
om man de facto aldrig befunnit sig där. ”Macrospace” har i gengäld ingenting med geografi att 
göra utan rör sig om en uppfattning om platser i det okända, som påverkas av det man mött i sin 
”microspace”, religion, m m. Som exempel på ”microspace” ges en nutida västerlännings upp-
fattning om Antarktis, medan densammes uppfattning om Andromedagalaxen får exemplifiera 
”macrospace”. Fr o m 1200-talet speglade världskartor ofta ett makrospatialt tänkande med en 
blandning av religion och mytologi i didaktisk och symbolisk mening, då okända områden i t ex 
Afrika visades befolkade av exempelvis hundhövdade män. Under medeltiden florerade dessut-
om ett flertal geografiska myter (bl a diverse öar i Atlanten). Världens viktigaste regioner, över-
fulla av under, ansågs återfinnas i öster där solen gick upp var morgon. Tidiga upptäcktsresor 
gjorde inte mycket för att påverka allmänhetens världsbild, utan mikrospatial etnocentrism följ-
des av makrospatial mytologi. 
 
Medeltida människor hade dessutom en vertikal rumsuppfattning, som medförde mer än en 
rumslig dimension och symbolisk mening. Gränserna mellan abstrakt och konkret samt spiritu-
ellt och materiellt var flytande. Rummets inneboende ’kvalité’ utgjorde vidare ett mentalt ram-
verk, som var allestädes närvarande vid rumsligt förknippade aktiviteter eller tankebanor. Vissa 
områden ansågs behäftade med en helig eller övernaturlig kraft. Ett exempel på ett sådant kvali-
tativt annorlunda rum är vildmarken, som dels betraktades som helig tillflyktsort för eremiter, 
dels som ett tillhåll för monster. Vildmarken kunde aldrig vara det ’normala’ rummet.14  
 
2.3 Medeltida eurocentrisk mytbildning avseende andra kontinenter 
 
I förordet till Marco Polos äventyr i Kina, anges att dennes resa i Asien år 1271-1295 spelade en 
lika avgörande roll för att vidga Europas vyer som Columbus ’upptäckt’ av Amerika tvåhundra 
år senare. Det var i själva verket Polos lockande skildringar av de välmående asiatiska länderna, 
som var den direkta orsaken till Columbus upptäckariver. Polo hade i ett slag, genom sin färg-
starka och språkligt träffsäkra reseberättelse, en gång för alla bevisat för den belästa medeltida 
europén att världen var en vidsträckt plats bräddfylld av rikedomar och möjligheter. Välståndet 
och civilisationsnivån i 1200-talets Kina överträffade standarden i Europa med hästlängder, och 
Kinas härskare Kublai Khan hoppades att Polos landväga resa skulle stärka endräkten i världen. 
Resultatet blev istället en europeisk världssyn med en räckvidd bortom de tidigare snäva grän-
serna.15  
 
Thordeman hävdar däremot i inledningen till Marco Polos resor i Asien 1271-1295, att ifrågava-
rande verk i sin samtid ofta avfärdades av den europeiska läsekretsen som fantasifulla rövarhisto-
rier. Reseberättelsen, som inte visade någon insikt alls i de asiatiska folkens tankevärld, gjorde 
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ändå ett bestående intryck på västerlänningarnas uppfattning om Asien. Columbus, vars exem-
plar med egenhändiga marginalanteckingar finns bevarat, var en av dem som tog skildringen på 
största allvar. Trots att den faktiska nedskrivaren, Rustichello, var äventyrsförfattare, menar 
Thordeman att stoffet ej har romantiserats utan tvärtom visar prov på beundransvärd saklighet 
och detaljrikedom. Polo härstammade från en affärsmannasläkt som redan tidigare undersökt 
möjligheterna av ”direkt exploatering” av Asien. Resan skedde därför som ett led i en ekonomisk 
strategi, utan att den resulterande skildringen för den skull blev ett kompendium i handelsgeogra-
fi. Resans slutresultat blev att Polo återvände till Venedig lastad med skatter i form av pärlor och 
ädelstenar insydda i kläderna, vilket gjorde honom ekonomiskt oberoende för resten av livet.16 
En redogörelse för ett ’gyllene rike’ förekommer även i Polos beskrivning av de outtömliga 
guldrikedomarna på öriket ”Zipangu” (Japan). Konungapalatsets tak och innertak är belagda med 
guld, som även är den metall i vilken man tillverkat flera av palatsborden.17 
 
Latinamerika är således långt ifrån ensam om att pådyvlas eurocentrisk projicering, vilket även 
Saids och Kahles nedanstående texter om Orienten vittnar om. Eftersom både Saids och Kahles 
teorier - som är centrala för förståelsen av eurocentrisk projicering - är ovanligt träffsäkra och 
välformulerade, återger jag dem huvudsakligen genom citat.  
 
Said menar att Orienten är en av Europas ”/--/mest inpräntade bilder av Det Annorlunda /--/”, 
samt att ”/--/Orienten bidragit till definitionen av Europa (eller Västerlandet) genom att vara dess 
motbild, motidé, motsatta personlighet och en motsatt erfarenhet.”18 Said beskriver vidare före-
komsten av ”/--/ idén om en europeisk identitet som är överlägsen i förhållande till alla icke-
europeiska folk och kulturer /--/”19, samt hävdar att ”/--/ den europeiska kulturen har vunnit i 
styrka och identitet genom att ställa sig själv mot Orienten som en sorts ersättning för självet 
eller till och med som ett underjordiskt själv20.” Said framhåller att ”[o]rientalismens förutsätt-
ning är utanförskapet, det vill säga det faktum att orientalisten, som poet eller forskare, får Ori-
enten att tala, beskriver Orienten och klargör dess mysterier för Västerlandet. /--/ Framställning-
ens yttre styrs alltid av någon version av truismen att om Orienten kunde företräda sig själv så 
skulle den göra det, men eftersom den inte kan det fullgör ställföreträdandet den uppgiften för 
Västerlandets del och i brist på bättre för den stackars Orienten21.” Said förklarar att ”[b]akom 
allt detta döljer sig alltid uppfattningen att den västerländska konsumenten trots att han tillhör en 
minoritet har rätt att antingen äga eller konsumera (eller både och) större delen av världens till-
gångar /--/” eftersom ”/--/ han till skillnad från orientalen är en riktig människa. /--/ Det finns 
inget klarare exempel på ett avhumaniserat tänkande än detta.”22 Said framhåller även att mötet 
med det okända gynnar textuell inställning. Människor som konfronteras med något okänt och 
hotfullt som tidigare varit svårtillgängligt, tar gärna sin tillflykt till skildringar, som framstår som 
fullt logiska, i t ex reseböcker eller guideböcker. Upptäckten att det nya landet inte var som man 
väntat sig, innebär att det inte var som någon bok eller annan text låtit påskina att det skulle vara. 
Skildringarna i böckerna tillskrivs således större auktoritet än t o m den verklighet som de be-
skriver.23  
 
Även Kahle instämmer med ”/--/ Saids tes om hur ’orientalisterna’ läser in sina egna tankar om 
ett inbillat Orienten och därmed skapar ett Orienten som är främmande och annorlunda, Orienten 
som Den Andre.”24 Kahle menar att man bör sträva efter ”/--/ att i Edward Saids anda icke längre 
betrakta Orienten som Det främmande eller Den främmande eller Den Andre eller Den Andra, 
utan att undersöka i vilken mån klichéföreställningar och idealbilder har präglat Europas förhål-
lande till det som vi har givit namnet Orienten.”25 Kahle anger hur Said ”/--/ i sin banbrytande 
studie Orientalism påstod att Västerlandet har ’lagt beslag på’ och ’uppfunnit’ Österlandet, för 
att med denna motbild framhäva de egna framgångarna, den egna rationaliteten och anspråket på 
världsomfattande och politisk dominans.”26 Kahle nämner vidare apropå frasen ”/--/ det första 
imperialistiska inträngandet i ett islamiskt land /--/”27 att man ska ”[o]bservera detta ord, som 
används ofta i litteraturen för imperialistiska erövringar, liksom det erövrade ofta beskrivs i 
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kvinnliga termer /--/”28, vilket även det är ett led i att ställa Västvärlden och Orienten mot var-
andra29.  
 
Kahle fastslår även att den bild av Österlandet som fastnade i den europeiska folksjälen är den 
indiska, medelpersiska och arabiska sagovärld som presenterades i Antoine Gallands franska 
utgåva av Tusen och en natt, vilken spred sig som en löpeld över hela Europa under 1700-talet. 
Denna exotiska, färgsprakande fabelvärld överträffade med lätthet varje historisk verklighet.30  
 
Bitterli beskriver hur portugiserna redan vid 1300-talets slut traktade efter de asiatiska rikedomar 
och kryddor som så levande utmålats i bl a Marco Polos samt den muslimska vetenskapsman-
nens Ibn Battutas skildringar, engelsmannen John Mandevilles Travels, samt framkommit via 
kontakter med nordafrikanska resenärer som deltagit i karavaner.31 Afrika32 reducerades till ett 
hinder på vägen till Asien, och de få portugisiska kuststationerna längs den afrikanska kusten var 
sparsamt bemannade.33  
 
Jag menar att portugiserna därmed blockerade andra nationer från att ta sjövägen runt Afrika till 
Asien, varför spanjorerna blev mer eller mindre tvingade att ta rutten västerut i ett försök att få 
en del av den asiatiska kakan.34 Att spanjorerna, eller någon annan europeisk nation, framgångs-
rikt hade kunnat ockupera de rika s k högkulturerna i Asien ser jag däremot som uteslutet, då det 
militära motståndet skulle ha varit dem övermäktigt. Islam hade dessutom lagt en barriär i den 
transkontinentala trafiken mellan öst och väst.35  
 
2.4 Gradvis mental ’upptäckt’ av Latinamerika36  
 
Zerubavel hävdar att den mentala och geografiska ’upptäckten’ av Amerika skedde gradvis un-
der loppet av flera hundra år. Startskottet gick 1492 när Columbus landsteg i Västindien. Efter-
som huvuddelen av Amerika fortfarande var okänt territorium för européerna efter Columbus 
upptäcktsresor, vore det oriktigt att tillerkänna honom hela äran av ’upptäckten’. Detta i synner-
het som Columbus aldrig kunde frigöra sig från föreställningen att han anlöpt Asien. Columbus 
trekontinentala världsbild fungerade i praktiken som en slags mental tvångströja (”fixed idea”). 
När Columbus under sin tredje resa gjorde strandhugg nära Orinocos mynning, måste han av 
flodsystemets storleksordning att döma ha insett att det härrörde från ett enormt inland som inte 
var Asien. Columbus kringgick då helt enkelt problematiken genom att fastslå att han funnit det 
’jordiska paradiset’, som under medeltiden ansågs ligga i Orienten. Från första början betrakta-
des de amerikanska kontinenterna snarast som ett hinder på vägen till Asien av Europa, varför 
Amerikas kontinentala ’upptäcktshistoria’ sammanfaller med européernas talrika försök att und-
vika den amerikanska landmassan.  
 
Den första vågen av äventyrare började snabbt ebba ut i takt med att desillusionen satte in, allt 
eftersom tiden gick utan att några rikedomar materialiserade sig. Västindien ådrog sig därigenom 
dåligt rykte.37 Innan ockupationen av aztekernas rike 1519, hade spanjorerna inte påträffat nå-
gonting i Amerika som ens avlägset påminde om de fantastiska riken och lyxiga städer man skul-
le kunna förvänta sig att finna i Orienten. En av de mest ihärdiga geografiska myterna avseende 
Amerika, som framgår av diverse kartor ända fram till slutet av 1700-talet, torde vara den ameri-
kanska kontinentens förmodade landförbindelse med just Asien. Till och från förväxlades det 
amerikanska fastlandet med Asien, och flera kartor från 1520-1580-talet placerar Nya Spanien 
(ungefär dagens Mexico) bredvid ett par asiatiska provinser, varför de kinesiska ortsnamnen Zai-
ton och Quinsay, som känns igen från Marco Polos skildringar, blandas med mexikanska dito. På 
1530-talet trodde dock fortfarande ett fåtal av européerna i Mexico att de befann sig i Kina. Ze-
rubavel nämner t ex en expeditionsdeltagare som när han 1540 siktade en buffel på den nordame-
rikanska slätten, trodde sig beskåda en del av det asiatiska djurliv som Polo beskrivit.  
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Diverse kunskapsmässiga landvinningar för kartmakarna, i ovan nämnda fråga och andra, följdes 
titt som tätt av kräftgång, i en slags lustiger dans fram och tillbaka. Av diverse samtida kartor i 
Zerubavels verk att döma, framgår att de kustnära områdena vanligtvis var först ut att kartläggas 
(undantaget Nordpassagen vid Berings sund). Sydamerikas västkust var en vit fläck på kartan så 
sent som 1526. Zerubavel menar att det inte var förrän vid 1700-talets slut, efter de sammanlagda 
ansträngningarna av ett flertal upptäcktsresande och tänkare, som den mentala och geografiska 
’upptäckten’ av Amerika var slutförd och den amerikanska kartans rent naturgeografiska gräns-
linjer liknade dagens.  
 
2.5 Fallet Hispaniola – mönstret för européernas guldjakt i Amerika 
utkristalliserar sig38 
 
Bitterli beskriver det europeiska intrånget i Amerika genom att använda en modell som utgår 
ifrån exemplet Hispaniola (numera delad mellan Haiti och Dominikanska republiken). Modellen 
anges vidare vara tillämplig på i tur och ordning Mexico, Peru och Chile, där européernas intrång 
tog sig ett likartat uttryck och följde samma mönster som på Hispaniola.  
 
Bitterli beskriver hur Columbus och hans manskap i december 1492 blev de första européer som 
steg i land på Hispaniola, och därmed satte trenden för övriga intrång i Amerika. Columbus döp-
te omgående ön till ”Hispaniola”, för att betona en viss anknytning till Spanien och samtidigt 
understryka vikten av sin ’upptäckt’.39 Detta hindrade dock inte Columbus från att dessutom 
identifiera Hispaniola med Japan. Han omhuldade därmed föreställningen att det kinesiska fast-
landet, med alla de skatter som i så målande ordalag beskrivits av Marco Polo, inte var långt bor-
ta. Vart Columbus och hans följe än styrde kosan, så gick deras första tanke alltid till guld eller 
möjligtvis kryddor, medan geografiska upptäckter och omvändelse av ursprungsbefolkningen till 
kristendomen helt föll i skuggan av jakten på rikedomar. Ursprungsbefolkningen på Hispaniola 
var inledningsvis mycket tillmötesgående och försåg spanjorerna med kvinnor samt allehanda 
förnödenheter. De svarade vidare beredvilligt på de oupphörliga frågorna om guld, som även 
deras mycket enkla guldsmycken gav upphov till. Även den minsta antydan till guld blev i span-
jorernas fantasier en indikation på säkra och åtkomliga förekomster av hela gruvor, floder och 
öar av rent guld. Faktum är att conquistadorernas febrila jakt på guld i mångt och mycket påmin-
de om kollektiv psykos, vilket förhindrade dem från att delta i någon som helst produktiv eko-
nomisk aktivitet. Denna outsläckliga guldtörst var inte enbart utmärkande för conquistadorerna 
på Hispaniola, utan situationen kom att återupprepa sig i Mexico, Panama och Peru. En samtida 
aztekisk redogörelse beskrev spanjorerna med de kärnfulla ordalagen att de ’hungrade som grisar 
efter guld’.40  
 
Ursprungsbefolkningen på Hispaniola försökte ibland göra sig av med de giriga européerna ge-
nom att ta till knepet att hänvisa till guldfyndigheter längre bort, i hopp om att de då skulle resa 
vidare. Spanjorerna visade inget intresse för ursprungsbefolkningarna för deras egen skull, utan 
bara för deras förmåga att tillfredsställa européernas förväntningar och behov. I européernas 
ögon var ursprungsbefolkningarna inget annat än en motpol - deras nakenhet togs som ett säkert 
tecken på att de antingen var vilddjur eller invånare i Edens lustgård. Vid första mothugg från 
ursprungsbefolkningarnas sida, fick européerna en ursäkt för att inleda utrotningsfasen. Hela 
samhällen förintades när europeiska grupperingar vind för våg drog kors och tvärs över ön och 
plundrade, våldtog samt mördade ursprungsbefolkningen. Först när ’pacificeringsprocessen’ var 
genomförd, tog spanska kronan - som alla områden som ’upptäcktes’ utomlands tillföll - offici-
ellt kommandot över ön. En guvernör tillsattes som ett led i en koloniseringspolicy. Guvernören 
kunde vara mer eller mindre intresserad av att skydda ursprungsbefolkningarnas intressen på 
conquistadorernas bekostnad. Utnyttjandet av ursprungsbefolkningarna som slavarbetskraft blev 
dock alltid nödvändig, då de spanjorer som anlänt i inledningsskedet inte hade en tanke på att 
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bruka jorden utan bara ville leta guld. Mellan år 1503-1510 skickades totalt 19 ton guld till Spa-
nien, men därefter började tillgången på den ädla metallen att sina på Hispaniola.  
 
Bitterli förklarar vidare, apropå portugisernas cirkumafrikanska handel med Asien, hur denna 
’åderlåtning’ av portugisisk arbetskraft41 under 1500-talet verkade som en vitamininjektion på 
Portugals vitalitet, då de mest turbulenta och äventyrslystna individerna rensades ut.42 Detta 
stärkte stabiliteten på Portugals hemmaplan. Drivkraften hos de portugisiska sjömännen och sol-
daterna, som vanligtvis var analfabeter, var fattigdom snarare än vetenskaplig upptäckarlusta.  
 
2.6 Sammanfattning 
 
Kapitlet har identifierat ett forskningsglapp - existerande empirisk litteratur tar inte in den teori 
jag använder i uppsatsen. Befintlig teoretisk litteratur tar i gengäld inte upp jakten på El Dorado. 
Historieskrivningen har allt att vinna på att jag sammanför teori med empiri. Vidare innehåller 
befintlig litteratur sällan någon diskussion eller ens beskrivning av jakten på El Dorado som sta-
biliseringspolitisk avledningsmanöver eller utrensningsåtgärd. Ingen enskild forskare har heller 
analyserat betydelsen av eurocentriska projiceringar, ekonomisk exploateringsstrategi och stabi-
liseringspolitiska utrensningsåtgärder i kombination, för uppkomsten av jakten på El Dorado. 
Det förekommer inte heller någon orsaksanalys av förändringarna över tid.  
 
Till den empiriskt inriktade litteraturen hör Bolinder, Cohen, Graham, Hemming, Keen & Hay-
nes, Löwer, Markham (1861 och 1971), Means, Medina, Nicholl, Prescott, Rendsmark, Schuller, 
Silverberg och Simon. Bolinder, Löwer och Rendsmark är populärvetenskapliga skribenter. Den 
teoretiska litteraturen utgörs främst av Bitterli, Harrison, Kahle, Said, Thordeman och Zerubavel. 
Ett undantag är Pastor Bodmer, som jag använder både för teori och empiri i uppsatsen.  
 
Avsnittet innehåller vidare en genomgång av den teoretiska litteraturen, som är central för för-
ståelsen av jakten på El Dorado i Sydamerikas vildmark under 1500-talet. Harrisons teorier av-
seende ”microspace” och ”macrospace” visar att medeltidsmänniskan hade en mer oklar uppfatt-
ning om främmande regioner än folk idag. Vildmarken - där jakten på El Dorado utspelade sig - 
kunde aldrig vara det normala rummet. Den var istället behäftad med en övernaturlig och helig 
kraft, där vad som helst skulle kunna hända. Diverse eurocentriska projiceringar avseende Mel-
lanöstern och Asien i den teoretiska litteraturen, kan med lätthet även appliceras på européernas 
föreställningsvärld avseende Latinamerika under 1500-talet. Said klarlägger hur europén tyckte 
sig ha rätt till andra kontinenters resurser, hur andra världsdelar framstod som en motpol till Eu-
ropa, samt att människan i en ny och hotfull situation tenderar att sätta sin tilltro till litterära 
skildringar av en region snarare än till verkligheten. Zerubavel beskriver en etappvis mental och 
geografisk ’upptäckt’ av Amerika - framsteg varvat med kräftgång - där inlandet kartlades sist. 
Den amerikanska kontinenten betraktades först som ett hinder på vägen till Asien. Bitterli redo-
gör för en modell där Latinamerika först pacificeras för att därefter koloniseras och exploateras. 
De conquistadorer som genomfört pacificeringen, gjorde sig omöjliga under efterföljande faser. 
De var inte intresserade av något produktivt arbete utan endast av att plundra ursprungsbefolk-
ningarna på guld, i ett slags ’kollektiv psykos’. Genom utlandstjänstgöring hade de mest turbu-
lenta och äventyrslystna bland befolkningen sorterats ut, vilket stärkte stabiliteten i moderlandet. 
 
En mer ingående diskussion av den teoretiska litteraturen och dess användningsområde i uppsat-
sen följer i nästa kapitel. 
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3. BAKGRUNDEN TILL EXPEDITIONERNA MOT EL DORADO 
 
Detta avsnitt innehåller en djupare analys av den teoretiska litteraturen, där tidigare tydliggjorda 
kopplingar till jakten på El Dorado i Sydamerikas vildmark nu vidareutvecklas. Jag redogör även 
kortfattat för de expeditioner som sökte efter El Dorado samt skiftet i geografiskt område över 
tid. Kapitlet behandlar även grunden till motsatsförhållandet mellan conquistadorerna och kolo-
nialförvaltningen, som snabbt fick kolliderande ekonomiska intressen även i den Nya Världen. I 
sitt mest akuta skede, blev nämnda konflikt en direkt utlösande faktor till jakten på El Dorado.  
 
3.1 El Dorado - myter och projiceringar i den teorigenererande littera-
turen 
 
Jag har således visat att det var just i det kvalitativt skilda rum som Harrison beskriver, ett syd-
amerikanskt ”macrospace”, som jakten på El Dorado utspelade sig. 1500-talets européer tog helt 
enkelt för givet att det existerade oerhörda guldskatter sida vid sida med diverse monster och 
mytologiska figurer, t ex amazonerna. Denna rumsliga uppfattning sporrade även luttrade krigs-
veteraner till lönlösa irrfärder i Sydamerikas vildmark i jakten på gyllene städer.  
 
Apropå Thordemans teorier vill jag dock invända att det även förekommer mytbildning i Marco 
Polos resor i Asien 1271-1295, bl a avseende den kristne Johannes prästens asiatiska rike, som 
Thordeman själv nämner43. Även Polos beskrivning av den grupp av kvinnor som helt i egen regi 
disponerade en ö, är en av inspirationskällorna till den seglivade myten om de krigiska Amazo-
nerna.44 Marco Polos resor är vidare skriven som en exploateringsguide45, en slags textuell blue-
print för utvinning av resurser, som blundar för den asiatiska skuggsidan och fokuserar på lokali-
sering av diverse underverk och rikedomar. Konstruktionen påminner mig om de infrastruktur-
satsningar den europeiska kolonialmakten påförde Afrika - utformade för att på enklast möjliga 
väg forsla ut tillgångarna.46 Oavsett vilka medeltida europeiska horisonter Marco Polos resor 
faktiskt vidgade eller inte, så befann sig Asien ännu i ett avlägset ”macrospace”. Skildringar som 
Marco Polos resor bör snarare ha ökat den eurocentriska projiceringen än rått bot på den. 
 
I såväl Saids som Kahles resonemang, kan man utan svårighet byta ut ”Orienten” eller ”Öster-
landet” mot Latinamerika, och ”orientalist” mot doradorist, conquistador eller den spanska kolo-
nialmakten. Orienten var fortfarande ”macrospace”, och de breda europeiska befolkningslagren 
hade ingen chans att försvara sig emot den suggestiva drömbild de så lockande serverades i litte-
raturen. På samma exotiska vis, framställdes och konstruerades Latinamerika och resten av Asi-
en för europeiska läsare av europeiska skribenter. Saids diskussion om hur västerlänningen anser 
sig sitta inne med den oberoende sanningen och inneha monopol på den utomeuropeiska skild-
ringen, samt människans benägenhet att i okända situationer ta sin tillflykt till textuell trygghet 
även om den synbarligen motsägs av verkligheten, torde även förklara hur reseskildringar som  
bl a Marco Polos resor kunde tas på blodigt allvar av conquistadorerna. Utifrån tesen om Orien-
ten som en motpol, kan jag även med lätthet dra paralleller till den medeltida europeiska synen 
på kvinnan eller människor från utomeuropeiska kulturer. Dessa kunde aldrig vara normen utan 
reducerades alltid till en motpol, vilken helt utan verklighetsbakgrund tillskrevs diverse förkle-
nande egenskaper som svaghet och mystik. Jag menar att detta synsätt, kopplat till Saids närlig-
gande tes om den västerländska konsumentens äganderätt till andra kontinenters resurser, även 
förklarar conquistadorernas avhumaniserade behandling av ursprungsbefolkningarna i Latiname-
rika samt de importerade svarta. Detta visade sig också under jakten på El Dorado.  
 
Zerubavel tillstyrker att den mentala och geografiska ’upptäckten’ av Amerika fortfarande var i 
full gång under den tid när jakten på El Dorado rasade som värst. Detta befäster, enligt min me-
ning, tesen om Sydamerika som ”macrospace”, och då i synnerhet det inre av kontinenten. Zeru-
bavel visar också hur svåra föreställningarna om de asiatiska rikedomarna var att skaka av sig för 
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conquistadorerna i Nordamerika. Zerubavel behandlar dock tyvärr inte européernas ’upptäckt’ av 
den sydamerikanska urskogen eller inlandet specifikt. Expeditionerna som sökte El Dorado i 
Sydamerika följde vidare, liksom ’upptäckten’ av Amerika i Zerubavels beskrivning, mönstret i 
att om vart annat tänja gränser mot det okända för att sedan återigen regrediera. I fallet jakten på 
El Dorado, innebar detta att återgå till områden vars möjlighet andra expeditioner redan uttömt.  
 
Jag skulle vilja göra gällande att Bitterlis förklaringsmodell för européernas intrång i Latiname-
rika också generellt kan appliceras på expeditionerna som sökte efter El Dorado: dels ifråga om 
conquistadorernas mentalitet och bakomliggande motiv samt rådande samhällssituation i de om-
råden som expeditionerna utgick ifrån, dels avseende synen på och mötet med ursprungsbefolk-
ningarna under expeditionernas gång. Modellen visar även indirekt vilket bekymmer conquista-
dorerna torde kunna utgöra för kolonialförvaltningen när pacificeringen väl är avslutad. Avled-
ningsmanövern47 att guldförekomsten ligger långt bort från byn, verkar även ha tillämpats så 
frekvent på annat håll i Latinamerika att den nästan kom att bli kutym i mötet mellan ursprungs-
befolkningar och européer under exempelvis jakten på El Dorado. Den i mitt tycke största skill-
naden mellan intrånget på Hispaniola och jakten på El Dorado vad denna modell anbelangar, är 
att vissa ursprungsbefolkningar i den sydamerikanska vildmarken, enligt spanjorernas redogörel-
ser, var öppet fientliga och sköt giftpilar mot européerna redan från första början, vilket kunde 
äventyra hela expeditionen.48 Mötet mellan européer och ursprungsbefolkningar i Sydamerikas 
vildmark, där bl a El Dorado ansågs lokaliserat, gick endast sällan så långt att pacificering och 
kolonisering blev aktuellt.49  
 
Det som jag anser vara väl värt att lägga märke till i koloniseringens inledningsskede, är att con-
quistadorerna var som besatta av jakten på guld redan på Hispaniola, som de trodde låg i Asien. 
Det var således inte någonting hos Latinamerika i sig som gav upphov till guldmyten, utan myt-
bildningen bland conquistadorerna hade uppstått redan i Europa avseende Asien. Mytbildningen 
avspeglade dock inte heller den asiatiska verkligheten, utan var konstruktioner som uppstått i 
européns mentala föreställningsvärld och sedan förvandlats till faktum. När guldet börjat sina på 
Hispaniola, förflyttades guldhysterin istället till nya regioner i Latinamerika. 
 
Dräneringen av conquistadorer från moderlandet Spanien till Latinamerika torde likaledes kunna 
betraktas som en säkerhetsventil, för att dra en parallell till Bitterlis teori om portugiser i utlands-
tjänstgöring. Några individer som betraktades som ’oersättliga’ skulle, så vitt jag kan bedöma, 
helt enkelt inte ha skickats ut av moderlandet.  
 
3.2 Bakgrund - expeditionerna som sökte El Dorado50 
 
Latinamerika omfattar fem klimatologiska regioner: höga berg, tropiska djungler, öknar, tempe-
rerade kustslätter och tempererade högland. De tre förstnämnda klimatzonerna är sparsamt be-
folkade. De förkoloniala s k ’högkulturerna’ uppstod samtliga på det latinamerikanska höglandet, 
med undantag för Mayariket.51 Såväl bergskedjorna som Amazonasdjungeln med sina enorma 
flodsystem, har effektivt förhindrat såväl transport som kolonisering. Det är inte förrän med mo-
dern teknik som den geografiska isoleringen delvis har brutits.52 Desto mer märkvärdiga ter sig 
således de tidiga expeditionerna i Sydamerikas svårtillgängliga inre, som bl a innefattar expedi-
tionerna som sökte efter El Dorado.53 
 
Jakten på El Dorado kan översiktligt indelas i flera faser. Man urskiljer ett skifte i expeditioner-
nas riktning över tiden. Expeditionerna utgick från Sydamerikas karibiska kust i riktning mot och 
bortom Metafloden i Venezuela till en början. Därefter sökte man sig i östlig riktning från den 
andinska högplatån mot Andernas fot (d v s öster om Quito eller söder om Timaná), samt i rikt-
ning mot Omagua i inlandet. Slutligen vände man tillbaka till trakterna av Orinoco. Markham 
lägger in ytterligare en geografisk aspekt och hävdar att utgångspunkten hade relevans för såväl 
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föreställningen som målområdet. I Bogotá och Venezuela var målet ’den förgyllde mannen’ eller 
det guldrika ’solens hus’ vid Orinocos och Río Negros källor. I Quito och norra Peru intresserade 
man sig istället för det gyllene riket Omagua, för att i Cuzco och Charcas drömma sig bort till de 
rika städerna Paytiti och Enim54 vid randen av en sjö öster om Anderna55. Uttrycket ”El Dorado” 
myntades dock inte förrän i början av 1540-talet, när de inledande expeditionerna vid och bortom 
Metafloden redan genomförts. 
 
De expeditioner56 som kan anses ha sökt efter El Dorado i Sydamerikas vildmark, anfördes av 
följande ledare under nedan angivna tidsperioder57:  
 
Ambrosius Ehinger58 1529-1530,  
Nikolaus Federmann59 1530-1531,  
Ambrosius Ehinger 1531-1533,  
Diego de Ordáz 1531-1532,  
Alonso de Herrera 1533-1535,  
Georg Hohermuth von Speyer60 1535-1538,  
Geronimo D’Ortal 1536,  
Gonzalo Díaz de Pineda 1536 eller 1538,  
Nikolaus Federmann 1536-1539,  
Gonzalo Jiménez de Quesada 1536-1539,  
Sebastian de Benalcázar61 1538-1539,  
Antonio Sedeño ca 1538,  
Gonzalo Pizarro/Francisco Orellana 1541-1542,  
Hernán Peréz de Quesada 1541-1542,  
Philipp von Hutten62 1541-1546,  
Sebastian de Benalcázar 1543, 
Francisco Orellana 1545-1546,  
Pedro de Ursúa 1548-1550,  
Pedro de Ursúa 1550-1551,  
Pedro de Ursúa/Lope de Aguirre 1560-1561,  
Gómez de Tortoya och Gaspar de Sotelle 1566,  
Juan Alvarez Maldonado 1566-1569,  
Martín de Poveda63 1566,  
Pedro Malaver de Silva64 1569-1570,  
Diego Fernández de Serpa ca 1569-1570,  
Gonzalo Jiménez de Quesada 1569-1572,  
Pedro Malaver de Silva 1576,  
Antonio de Berrio65 1584-1585,  
Francisco de Cáceres ca 1585,  
Antonio de Berrio 1587-1589,  
Antonio de Berrio 1590-1591,  
Lucas Fajardo 1592,  
Domingo de Vera e Ibargoyen66 1593,  
Robert Dudley 1594-1595,  
Walter Raleigh67 1595,  
Laurence Keymis68 1596,  
Domingo de Vera e Ibargoyen/Alvaro Jorge69 1596-1597,  
Leonard Berry70 1596-1597,  
Jacob Cornelisz och Marten Willemsz 1597-1598,  
Fernando de Berrio totalt 18 expeditioner under 1598-160871,  
Pêro Coelho de Sousa 160372, 
Charles Leigh 1604-1606,  
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Thomas Roe 1609-1611,  
Robert Harcourt 1609-1610,  
Walter Raleigh/Laurence Keymis 1617-1618,  
Domingo de Brieva och Andres de Toledo 1637,  
Mathias Matteson 1655,  
Mathias Matteson 1661,  
Pieter van der Heyden Resen 1714,  
Nicolas Horstman 1739,  
Nicholas Martenez 1772,  
Faustino Maldonado 1861-1862,  
Percy Fawcett 1925,  
Hans Ertl 1955,  
Carlos Neuenschwander 1957-1995,  
Herbert Cartagena 1979,  
Greg Deyermenjian 1984-2004, samt  
Thierry Jamin 1998-200673.  
 
Uppgifterna om de expeditioner som vidtagit efter 1700-talets slut, härrör från en populärveten-
skaplig källa. Flertalet av dessa expeditioner torde snarare ha letts av äventyrare eller forskare än 
militärer.74 Cohen tillstyrker dock att expeditioner mot kungariket El Dorado, eller åtminstone 
dess ruiner, gått av stapeln så sent som under 1900-talet.75  
 
3.3 Conquistadorerna - det privatekonomiska incitamentet  
 
De militära trupper som genomförde den spanska expansionen i Amerika, var uppbyggda kring 
en militär ledare som vanligtvis innehade kunglig licens som berättigade till titeln adelantado 
(guvernör) samt guvernörskapet i de landområden som upptäcktes.76 Expeditionerna kunde även 
organiseras runt en kapten som guvernören förordade.77 Kronan avsade sig dock inte därigenom 
den yttersta rätten att själv styra de områden som skulle ockuperas, utan medgav endast möjlig-
heten att eftersöka rikedomar.78 Expeditionerna finansierades ibland genom att den militära leda-
ren betalade ur egen ficka, vilket ofta var liktydigt med att ådra sig enorma skulder.79 Att finan-
siera sin egen expedition, kunde i praktiken innebära att conquistadorerna använde sig av de in-
komster som ’erhållits’ från de ursprungsbefolkningar som ’tillhörde’ deras encomienda.80 Fi-
nansiering kunde även ske genom spanska, tyska eller italienska handelsmän eller kungliga 
ämbetsmän som gjort sig en hacka på slavhandeln.81 Kostnaderna hölls vidare nere genom att 
man helt kallt räknade med att införskaffa proviant och bärare utefter färdvägen, genom att 
plundra ursprungsbefolkningarnas byar och odlingar. Expeditionsdeltagarna fick inte heller nå-
gon lön utan endast del av bytet, som således även det bestod av stöldgods från ursprungsbefolk-
ningarna.82  
 
Hur stor andel av det eventuella bytet som expeditionsdeltagarna tillerkändes avgjordes av mili-
tär rang, efter att man räknat av den femtedel som utgjorde skatt till spanske kungen. Kavalleriet 
erhöll en större andel per capita än fotsoldaterna. Det hände att expeditionsdeltagare skuldsatt sig 
så till den grad att hela deras andel gick till kreditorerna. Ifall man deltog i expeditionen i egen-
skap av tjänare eller slav, fick man vara glad om man erhöll någon del av bytet överhuvudtaget. 
Huvuddelen av bytet hamnade ändå alltid i fickorna på militärkaptenerna, stora investerare samt 
kungliga ämbetsmän. Vid fördelningen av encomiendas83 i Mexico och Peru, en uppstyckning av 
tillgångar som således inträffade relativt tidigt under koloniseringsprocessen, kunde även hant-
verkare och plebejer belönas, vilket inte var fallet i senare skeden när denna typ av förläning 
enbart tillföll expeditionernas ledare och adliga medlemmar.84 Conquistadorerna i gemen antog 
ofta ett motsatsförhållande mot kolonialadministrationen i Amerika, då de kände sig svikna av 
snikna militärkaptener, vicekungar, juridiska ämbetsmän, prästerskap, höga domare och t o m 
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spanska kungen själv, som ansågs ha kommit med diverse falska förespeglingar om rikedomar85. 
Det ’förräderi’ som conquistadorerna upplevde, bestod dock inte av insikten att utlovade rike-
domar saknade motsvarighet i verkligheten, utan att befintliga tillgångar gått dem snöpligt förbi 
och tillfallit andra parter än dem själva.86  
 
Conquistadorens främsta mål i livet var dock att upptäcka en egen guld- eller silvergruva.87 Fler-
talet conquistadorer närde inledningsvis drömmen om att rika och beundrade kunna återvända till 
Spanien för att leva det goda livet. Detta var dock få förunnat, då de flesta - om de överhuvudta-
get överlevt stridigheterna och expeditionerna - levde under minst lika knappa förhållanden som 
tidigare och var dessutom ofta kraftigt skuldsatta. I brist på annan försörjning tvingades de ta 
anställning som hantverkare, militära trotjänare och uppsyningsmän hos de conquistadorer som 
belönats med encomiendas. Den sneda fördelningen av tillgångar i kolonierna, utgjorde ett ex-
plosivt inslag i samhällsbilden.88 Även Spanien, liksom övriga Europa, präglades dock av kraftig 
ekonomisk ojämlikhet samt sviterna efter segdragna inbördeskrig. Detta utgjorde grogrunden för 
flertalet conquistadorers beskaffenhet.89  
 
3.4 Det koloniala systemet 
 
Sydamerikas karibiska kuststräcka inkorporerades, åtminstone i teorin, i Spaniens koloniala poli-
tiska system så tidigt som på 1520-talet.90 Kolonialförvaltningen i de spanskockuperade delarna 
av Amerika under 1500-talet, var ytterst organiserad i vicekonungadömena Nya Spanien (unge-
fär nuvarande Mexico och Centralamerika) samt Peru (samtliga spanska områden i Sydamerika 
förutom Venezuelas kuststräcka).91 De nyvunna spanska territorierna delades vidare in i ett antal 
kungadömen, presidencias och guvernörskap.92 Presidencias, som således var en av underavdel-
ningarna, styrdes av audiencias, vars domarordförande fungerade som guvernörer.93 De admi-
nistrativa domstolar som kallades kungliga audiencias och som i den spanskockuperade delen av 
Amerika så småningom kom att uppgå till elva stycken, var tillsynsmyndigheter för hela den 
politiska strukturen inklusive vicekungarna. Audiencias var ansvariga inför Indiska rådet vilket 
det spanska kungahuset inrättat 1524. Indiska rådet var direkt underordnat den spanska kronan.94 
De främsta kungliga ombuden inom det spanska kolonialsystemet var vicekungarna, generalgu-
vernörerna och audiencias. Vicekungarna hade på det hela taget oinskränkt makt i kolonierna, då 
deras underordnade ämbetsmän antingen var ryggradslösa eller korrumperade. Generalguvernö-
rerna var underordnade vicekungarna på papperet, men styrde i praktiken stora delar av viceko-
nungadömena efter eget huvud. Båda dessa ämbeten hade det yttersta ansvaret för all civil och 
militär verksamhet inom sin sfär, vilket bl a innefattade statliga inkomster, försvaret samt indian-
frågan, m m. Vicekungarna var ibland jurister eller präster i grunden, men härstammade vanligt-
vis från rika, spanska adelsätter.95  
 
Här anar jag källan till motsättningarna mellan kolonialförvaltningen och conquistadorerna, som 
vanligen hade annan socioekonomisk bakgrund. Dessa motsättningar kom att bli den direkt utlö-
sande faktorn till åtminstone en av expeditionerna mot El Dorado. De koloniala ämbetsmännen 
uppbar vidare lön, till skillnad från conquistadorerna. Conquistadoren Lope de Aguirre, som kom 
att spela en nyckelroll i just den kanske mest (ö)kända expeditionen mot El Dorado, hade inte 
heller undgått att registrera att de kungliga domarna i kolonierna på något vis lyckades tillför-
skansa sig tillgångar som vida översteg den stipulerade lönen.96  
 
3.5 Sammanfattning 
 
Det här avsnittet har visat att de eurocentriska projiceringarna hos de tidiga kolonisatörerna inte 
plötsligt uppstått ur tomma intet vid mötet med Latinamerika. De hade tvärtemot funnits i det 
europeiska medvetandet sedan länge avseende Asien - den världsdel européerna först trott sig 
möta i Amerika. Redan Marco Polos resor i Asien 1271-1295, själva den inspirationskälla som 
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fått Columbus att anlöpa Amerika i sitt försök att nå Asien, var utformad som en exploaterings-
guide. 
 
Ett 40-tal expeditioner i spansk regi sökte efter El Dorado eller dess motsvarighet i Sydamerikas 
vildmark under 1500-talet. Sökområdet skiftade över tid från karibiska kusten i riktning västerut 
mot Metafloden, från andinska högplatån och i riktning österut mot Andernas fot eller mot inlan-
det, samt slutligen tillbaka österut mot trakten mellan Amazonfloden och Orinoco.  
 
Conquistadorerna var ofta av fattig härkomst medan kolonialförvaltningen kom från rika adels-
släkter. I kolonierna cementerades snarare än förändrades den ekonomiska snedfördelningen från 
moderlandet. Conquistadorerna i gemen ansåg ofta att de gått miste om sin rättmätiga del av by-
tet. Missnöjet bubblade under ytan och hotade att sjuda över.  
 
Nästa kapitel innehåller en ingående redogörelse för expeditionerna mot El Dorado och de olika 
sökområden där jakten vidtog. Jag återkommer även till den i kolonierna allt mer kritiska situa-
tion som föranledde jakten på El Dorado som stabiliseringsåtgärd. 
 

4. EXPEDITIONERNA MOT EL DORADO 
 
Kapitlet innehåller en detaljerad kronologisk genomgång av det empiriska material som skildrar 
jakten på El Dorado under 1500-talets gång. För att framgångsrikt kunna tillämpa den teoretiska 
litteraturen samt förstå det komplexa orsakssamband som föranledde jakten på El Dorado, är det 
nödvändigt med god kännedom om det faktiska händelseförloppet. Det geografiska område där 
jakten på El Dorado utspelade sig, skiftade över tiden till följd av den fortlöpande ’upptäckten’ 
av norra Sydamerika. Avsnittet är indelat i underkapitel med utgångspunkt i denna struktur.  
 
4.1 Det gyllene betet bortom Metafloden97 
 
Vid de inledande expeditionerna under 1520-talets slut och 1530-talets början, hade européerna 
ännu ingen klar bild av Sydamerikas geografi. Inte ens kustlinjerna var kända, vilket Zerubavel 
redovisat. Conquistadorerna gav sig därigenom ut i veritabelt okänt territorium. Samtliga tidiga 
expeditioner i inlandet startade med ett av följande mål i sikte: att finna Söderhavet98 med dess 
förmodade närhet till handeln med orientaliska kryddor, att hitta fördolda riken med fantastiska 
rikedomar, eller upptäcka mineralfyndigheter och fruktsamt land att kolonisera. Ibland kunde en 
expedition starta med ett syfte men under resans gång byta till ett annat. Jag menar därigenom att 
de tidiga expeditionerna mot El Dorados föregångare eller motsvarighet, främst rörde sig om ett 
led i en ekonomisk exploateringsplan. 
 
Trots inflödet av amerikanskt guld, befann sig Spaniens kung, Kejsar Karl V99, i svårt ekono-
miskt trångmål under 1520-talets slut. För att klara sig ur penningknipan och lånekarusellen, 
pantsatte han 1527 helt sonika Venezuela till den tyska banken Welser i Augsburg. Det stod där-
igenom de tyska bankirerna fritt att utvinna det byte de kunde ur Venezuela, emedan Spanien 
fortfarande behöll äganderätten till marken. De s k Welsertyskarna, som även var skyldiga att 
betala skatt till spanska kronan, var nöjda med arrangemanget då de trodde sig kunna återta vad 
de lagt ut genom att tilltvinga sig guld och slavar från ursprungsbefolkningarna. En dryg handfull 
tyskledda expeditioner utgick under ett decennium från Coro vid den karibiska kusten, huvud-
sakligen i riktning västerut mot Metafloden och trakterna bortom denna. De deltagande conquis-
tadorerna utgjordes till övervägande delen av inhyrda spanjorer.  
 
Conquistadoren Ehinger genomförde 1529-1530 den första expeditionen mot El Dorados mot-
svarighet100 för Welserbankens räkning. Ehinger fick omgående höra rykten om en fantastisk 
gyllene stad, ”a fabulous golden city”, i grannskapet, samt en bergslevande indianstam med guld 
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i sådant överflöd att de smorde in sin hövding med det. Ehingers andra expedition 1531-1533, 
var dock den enda i området101 som faktiskt lyckades tillförskansa sig en större mängd guld.102 
 
Notera att definitionen ’gyllene’ i relation till stad eller rike, så vitt jag kan bedöma, inte nöd-
vändigtvis ska uppfattas som en stad eller ett rike helt av solitt guld. Snarare torde en stad eller 
ett rike med väldiga rikedomar i form av företrädesvis guld åsyftas.103  
 
I spanskkolonin i Paria vid Orinocodeltat, satsade man vid denna tidpunkt också på att finna ri-
kedomar i västlig riktning mot Meta. I Europa ansågs föreställningen om att guld växer bättre vid 
ekvatorn - eftersom den gyllene färgen harmonierar med solens strålar104 - allmänt vedertagen 
och vetenskapligt verifierad. Detta drog äventyrare specifikt till Sydamerika.   
 
Ordáz, vars expedition från Paria 1530 blev en föregångare till jakten på El Dorado, ansåg att 
vattenvägen mot rikedomarna i Sydamerikas inre gick via Orinoco. Hans expedition blev där den 
första europeiska någonsin. Guiderna från ursprungsbefolkningarna anvisade expeditionen att 
fortsätta uppför Metafloden - en biflod till Orinoco - där en mäktig, guldrik nation skulle finnas. 
Invånarna i riket använde sig, enligt vad som berättades, även av ett slags riddjur, sannolikt ett 
djur av lamasläktet. Ull var alltid ett mycket gott tecken. Ett nytryck av Argonautica, om Jason 
och det gyllene skinnet, hade nyligen släppts på spanska på den europeiska marknaden. Conquis-
tadorerna hade därför i sin föreställningsvärld omedvetet kommit att associera ull med guld. 
Guiderna pekade även mot Orinoco och gestikulerade på ett sätt som européerna uppfattade som 
hammarslag vid guldsmide. Expeditionen ändrade då riktning och slog in på Orinoco, bara för att 
hindras av ett kraftfullt vattenfall. Jag vill framhålla detta exempel, då det tydligt belyser hur 
européerna tolkade information från ursprungsbefolkningarna på ett sådant sätt att det skulle 
överensstämma med deras (européernas) egna syften. Ursprungsbefolkningarna hade dessutom 
för vana att ge det svar som frågeställaren ville höra. Vädrets makter - en ofta använd ursäkt vid 
misslyckande - hindrade därefter expeditionen från att fortsätta uppför Metafloden. 
 
Härigenom föddes föreställningen om det gyllene riket Meta i väster, som kunde angöras genom 
att färdas längs med Metafloden. Eventuellt kan fröet till föreställningen om Metariket härstam-
ma från Chibchariket, som frodades i en relativt närliggande region på den andinska högplatån. 
Ursprungsbefolkningarna i djungeln kände till detta rike genom bl a rykten och handel. På detta 
vis torde den samtida frekvent förekommande uppfattningen om att guld växer bättre vid ekva-
torn, i samklang med européernas tolkningar av berättelser från ursprungsbefolkningarna, ha 
givit upphov till föreställningen om det gyllene riket Meta. Meta var El Dorados föregångare 
eller motsvarighet. Ifrågavarande rike har därför ibland kommit att refereras till som Meta-El 
Dorado av forskare.105  
 
Historierna om Metariket fördes vidare västerut från Paria och Cumaná till Coro. Därigenom 
blev även själva begreppet ”Meta” känt bland Welsertyskarna. De expeditioner som letat efter El 
Dorados motsvarighet i riktning mot, vid och bortom Meta, leddes av bl a Ehinger 1529-1530 
och 1531-1533, Federmann 1530-1531 och 1536-1539, Ordáz 1531-1532, D’Ortal106 1536, Her-
rera 1533-1535, Hohermuth von Speyer 1535-1538 och Sedeño 1538.  
 
Med tiden drog såväl de tysk- som spanskledda expeditionerna allt längre västerut i riktning mot 
Anderna, i takt med att man inte fann det man förväntade sig. Mitt under jakten på Metariket, 
slog nyheten om erövringen av Peru ned som en bomb och sände chockvågor genom hela det 
vidsträckta, spanska riket.107 Det var vidare med Aztek- och Inkarikena i åtanke, vilka båda på-
träffats på hög höjd och långt bort ifrån kusten, som en fraktion myterister från D’Ortals expedi-
tion lyckades påverka Federmann att skifta sökområde under expeditionen 1536-1539 för att 
istället leta efter Metariket i Anderna. Förekomsten av ytterligare gyllene riken i Sydamerika 
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framstod i allt mer realistisk dager. Ironiskt nog var det tvärtom, med ’upptäckten’ av Peru gick 
möjligheten till denna typ av oerhörda, lättplundrade guldfyndigheter förlorade i Spanskamerika.  
 
Även Jiménez de Quesadas upptäcktsresa mot Magdalenaflodens källor från Santa Marta 1536, 
kan räknas in bland expeditionerna bortom Meta. Quesada fick dock inte höra talas om den guld-
rika Menzaprovinsen, troligtvis ett och samma som Metariket, förrän 1538 när han redan befann 
sig på den colombianska högplatån.108 Så vad var det då som plötsligt utlöste expeditionsivern 
även i Santa Marta? Santa Marta 1535 var en krutdurk på väg att explodera.109 Av stabiliserings-
politiska hänsyn, organiserade guvernören därför en ’upptäcktsresa’, egentligen ett förtäckt 
plundringståg, i ett försök att legitimera sin sejour vid makten genom ett framgångsrikt fälttåg 
som drog uppmärksamheten till sig. Expeditionens militära ledarskap överlämnades till guvernö-
rens löjtnant, Jiménez de Quesada. Quesadas expedition blev 1537 den första europeiska någon-
sin att nå Bogotáplatån. Under högljudda hurrarop om ’ett nytt Peru’, plundrade manskapet chib-
chan på guld.110  
 
Chibchariket var även hemvist för den religiösa invigningsritual där den nyblivne hövdingen, 
naken så när som på kåda och guldstoft, tog ett dopp i sjön Guatavitá. Ritualen ifråga hade vis-
serligen lagts i malpåse och upphört att praktiseras runt år 1500, men ekot ifrån den klingade 
ännu så pass hörbart hos ursprungsbefolkningarna runt omkring att ryktena om det gyllene riket 
ifråga nått fram till såväl Ehinger, Ordáz, Federmann och Quesada, m fl, doradorister. År 1539 
strålade såväl Benalcázars som Federmanns mannar samman med Quesadas trupper på Bogotá-
platån.111 Sammanstrålningen av de tre arméerna ledde till en häxkittel av rykten, då ’informa-
tion’ från tre olika regioner i ett slag så att säga korsbefruktade varandra.112  
 
Quesada lyckades inte lägga vantarna på ursprungsbefolkningarnas guld lika effektivt som på sitt 
håll Francisco Pizarro113, som även han gav upphov till mycket spill genom det förhastade beslu-
tet om avrättning av Inkarikets härskare Atahualpa. Ockupationen av chibchans hemtrakter be-
traktades därför inte av européerna som en lika viktig erövring som den av Mexico eller Peru.114 
Allt detta guld som förmodades vara på villovägar i såväl Peru som Colombia, torde dock i högs-
ta grad ha spätt på de föreställningar om extrema rikedomar som redan var i omlopp. En popu-
lärvetenskaplig källa hävdar t o m att de två vitt skilda faktorer som kom att utlösa jakten på El 
Dorado under 1540-talet, var just chibcharitualen med den med guldstoft insmorda hövdingen 
vid sjön Guatavitá i Colombia, i kombination med vandringshistorierna om försvunnet inkaguld 
på avvägar.115 Cohen instämmer i att det främst var legenderna om den förgyllde prinsen och det 
förkomna inkaguldet, som under hela det första seklet efter ’erövringen’ lockade äventyrare i 
aktion.116 Det byte som Quesada trots allt tilltvingat sig från chibchan, fick dock guldfebern 
bland conquistadorerna att stiga så till den grad att det inspirerade ett flertal legender, inklusive 
den om El Dorado.117 
 
4.2 Plundringen av Peru 
 
Conquistadoren Francisco Pizarro vinnlade sig inte ens om att ge sken av att han anlänt till Syd-
amerika för att kristna ursprungsbefolkningarna, utan uppgav utan krusiduller att han kommit för 
att ta ifrån dem deras guld.118 Efter att ha hört rykten från ursprungsbefolkningarna i Panama om 
en guldrik nation söderöver119, landsteg Pizarro 1532 på den peruanska kusten.120 Pizarro och 
hans styrka på 168 man121 tillfångatog Inkarikets hövding Atahualpa i Cajamarca 1532.122 I utby-
te mot sin frihet, erbjöd Atahualpa spanjorerna tillräckligt med guld för att fylla större delen av 
sin fängelsecell. Lamalaster med guld strömmade in från Inkarikets alla hörn.123 Pizarros office-
rare förvandlades i ett slag till miljonärer och soldaterna blev rika som hertigar.124 Pizarro höll 
dock inte sitt löfte till Atahualpa, utan lät avrätta honom ändå. Omgående upphörde inkans guld-
leveranser till spanjorerna, och de föremål som varit på väg, i enlighet med ryktet bl a en flera 
ton tung guldkedja, gömdes i floder och sjöar.125  
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Spanjorerna intog och plundrade därefter Inkarikets huvudstad Cuzco i november 1533126, där de 
bl a tilltvingade sig 700 kistlocksstora guldplattor som täckte väggarna på Solens tempel127, vil-
ket var inkans nationaltempel. Även guldornament från andra byggnader, där guldet dock var 
uppblandat med andra metaller, revs ner på spanjorernas order.128 I en grotta nära Cuzco, fann 
spanjorerna bl a fyra lamastatyer samt tio-tolv kvinnostatyer i naturlig storlek av rent guld. På 
vägen till Cuzco hade spanjorerna dessutom kommit över tio plankor eller stänger av silver, var 
och en tjugo fot lång, en fot bred och tre tum tjock.129 Det guld och silver som stulits i Cuzco, 
smältes liksom Atahualpas lösensumma ned och delades ut bland soldaterna på platsen.130 En 
extrem slags inflation uppstod därigenom bland conquistadorerna i Peru.131 Även de enklaste 
artiklar kunde gå för fantasisummor. Alla varor steg i pris i Peru, utom silver och guld som 
sjönk.132 När kung Karl V’s del av bytet skickades till Spanien, orsakade det en formidabel ut-
vandringsvåg av äventyrare till Amerika.133 Kronan lät tillfälligt förevisa guldföremålen för all-
mänheten. Bytet från Peru hade t o m övertrumfat det mexikanska.134 Sydamerika hade med ens 
uppfyllt européernas högt ställda förväntningar och infriat deras vildaste drömmar.135  
 
4.3 El Dorado och den andinska regionen136 
 
Hemming nämner att ’upptäckten’ av Chibchariket inspirerade till delar av myten om El Dorado. 
Myten om El Dorado uppstod i Quito år 1540, sannolikt bland spanjorer som återvänt från Bo-
gotá och doradoristen Benalcázars expedition. Quito, som varit Inkarikets norra huvudstad, hade 
genom sina obefintliga rikedomar blivit en oerhörd besvikelse för de conquistadorer som anlänt 
till Peru precis i efterdyningarna av plundringen av Cajamarca och Cuzco. Dessa hade hoppats 
kunna göra om bedriften norröver. Benalcázar kunde för sin del inte ge avkall på övertygelsen att 
inkan i Quito redan hunnit gömma sina skatter vid hans och manskapets intåg i juni 1534. 
 
Jag tycker att det är symptomatiskt att ryktet om El Dorado troligtvis uppstått bland de conquis-
tadorer som antingen återvänt från Bogotáplatån till Quito relativt tomhänta, eller åtminstone 
träffat på dessa ’hemvändare’ i Quito där de själva gått bet. Dessa bör därmed, i sin besvikelse, 
ha varit mer mottagliga för rykten och benägna att gripa efter halmstrån, än de som redan tjänat 
en hacka på att plundra Peru och eventuellt också belönats med encomiendas.  
 
Hemming redogör även för en teori från den venezuelanske historikern D. Ramos Pérez, som 
anser att myten om El Dorado uppstod i Quito 1541 och inte har någonting med Chibchariket att 
göra.137 Hemming beskriver, apropå Ramos Pérez teori, hur Gonzalo Fernández de Oviedo, Ped-
ro de Cieza de León, Juan de Castellanos, Gonzalo Pizarro, Gonzalo Jiménez de Quesada och 
Sebastian de Benalcázar, är de enda primära källorna avseende El Dorado. Historieskrivaren 
Oviedo fick höra talas om El Dorado först i mitten av 1541 i Quito. Ett nytt rykte som uppstått 
bland spanjorerna, lät då göra gällande att ursprungsbefolkningar berättat om en gyllene hövding 
som på daglig basis smörjer in sig med guld. Även krönikören Cieza de León - som var av osed-
vanlig intelligens138 - har angivit att ryktet om El Dorado uppstått i Quito 1541. En expedition 
hade då precis återkommit med sensationella uppgifter från ursprungsbefolkningarna om rike-
domar bortom bergen öster om Quito. Conquistadoren Gonzalo Pizarros brev till spanske kungen 
år 1542139, är första gången El Dorado nämns i samband med en sjö. Conquistadoren Jiménez de 
Quesada, som ’upptäckte’ Colombia, nämnde däremot inte begreppet El Dorado förrän 1550 i 
skriften Epítome. Quesada försökte då i efterhand fastslå att det Meta eller El Dorado som alla 
letat efter i nio års tid, i själva verket är Chibchariket i Nya Granada som han själv erövrat 1537.  
 
Hemming uppger att senare krönikörer upprepat att Jiménez de Quesadas, Federmanns och Be-
nalcázars trupper strålat samman i Nya Granada 1539, av just den anledning att alla tre sökte 
efter El Dorado. I själva verket hade alla dessa expeditioner angjort högplatån av helt andra 
skäl.140 Conquistadoren Benalcázar nämnde inte heller El Dorado förrän vid mitten av 1541, då 
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han i gengäld talade om det frekvent i ett försök att etablera en slags ’första tjing’. Benalcázars 
skattmästare Gonzalo de la Peña hade visserligen redan 1539 uppgivit att Benalcázars expedition 
lämnat Popayán för att söka efter ett land som kallas ”el dorado”. En av Benalcázars soldater, 
officeraren Luis Daza, hade dessutom så tidigt som 1534 rapporterat att han gripit en indianhöv-
ding som spanjorerna kallade ”el indio dorado”, d v s den förgyllda indianen, vars rika hemvist 
låg ca tolv dagsmarscher norr om Quito. Silverberg menar t o m att det var Benalcázar själv som 
1535 namngivit ifrågavarande indianhövding till ”El Dorado”, i samma anda som när kungar i 
Spanien erhöll tillnamn som ’den grymme’, ’den vise’, ’den maktlöse’ o s v. Den gyllene färgen 
kan dock ha anspelat på den för indianer i gemen vid denna tidpunkt så vanligt förekommande 
kroppsbemålningen. 
 
Hemming anger vidare att Benalcázars son, Francisco Benalcázar, träffade krönikören Juan de 
Castellanos i Bogotá 1569. Det förefaller då som om Fransisco Benalcázar lyckats övertyga Cas-
tellanos om att fadern sökt efter El Dorado redan i slutet av 1530-talet. Juan de Castellanos, 
verksam på 1570-1580-talen, var också angelägen om att etablera det gäckande El Dorado på sin 
egen hemmaplan i Bogotá. Castellanos berättade därför hur en kringresande indian141 uppgivit i 
förhör med Benalcázar, att trakten kring Bogotá var rik på guld och smaragder. Indianen uppgav 
även att en indianhövding smörjde in sig med guldstoft på en flotte i en sjö, i vilken även rike-
domar offrades. I Castellanos berättelse namngav spanjorerna därför nämnda hövding, som de 
således aldrig påträffat utan enkom hört talas om via förhöret, till El Dorado. Castellanos varna-
de samtidigt sina läsare för att ta historien om El Dorado på alltför stort allvar, då den saknar 
grund (!). Castellanos berättelse kom år 1621-1623 att plagieras av fader Pedro Simón i dennes 
verk Noticias historales de las conquistas. Simón knöt där, på eget bevåg, ihop de uppgifter in-
dianen lämnat under Benalcázars förhör 1534, med den reella chibchatraditionen att offra före-
mål i sjöar. Simón pekade vidare ut en speciell sjö i sammanhanget, nämligen Guatavitá. Med 
nästa krönikör, Juan Rodríguez Fresle och hans Conquest and Discovery of New Granada 1636, 
fick berättelsen om den förgyllde på flotten och offergåvorna i sjön status som en initiationsrit 
för den tillträdande chibchahövdingen. Därigenom menar Hemming att Ramos Pérez visat hur 
svårt det är att godta att legenden om El Dorado uppstått ur ceremonin vid sjön Guatavitá.  
 
Av Hemmings och Ramos Pérez teorier att döma, finner jag det troligt att åtminstone själva be-
greppet El Dorado uppstått genom just europeisk projicering på Latinamerika. 
 
Här anser jag att det kan vara av intresse att ta en närmare titt på de första primära källorna avse-
ende El Dorado, som ett led i att sprida ljus över vad som föranledde jakten på detsamma. Krö-
nikören Oviedos Historia de las Indias utgör en av de tidigaste primära källorna avseende El 
Dorado. Följande redogörelse, här i utgivarens översättning, bör ha författats på Santo Domingo 
någon gång mellan 1543-1546142, men syftar på händelser som utspelats i Quito 1541: 
 
 Now when the Marquis Don Francisco Pizarro learned that Benalcázar had left [the province of]  
 Quito without his permission, he sent there Captain Gonzalo Pizarro, his brother, and he [i.e. the  
 latter] took possession of that city of San Francisco [Quito] and of a part of that province, and  
 from there he decided to go and search for cinnamon and for a great monarch who is called El  
 Dorado (concerning whose wealth there are many rumours in these parts). Upon being  
 questioned by me as to the reason why they call that monarch Chief El Dorado or King El 
 Dorado, the Spaniards who have been in Quito and have come here to Santo Domingo (and at  
 the present time there are more than ten of these men in this city) say that what has been  
 gathered from the Indians is that that great lord or monarch constantly goes about covered with  
 gold ground [into dust] and as fine as ground salt; for it is his opinion that to wear any other  
 adornment is less beautifying, and that to put on pieces or a coat of arms hammered out of gold  
 or stamped out or [fabricated] in any other way is [a sign of] vulgarity and a common thing, and 
 that other rich lords or monarchs wear such things when it pleases them to do so; but to powder 
 one’s self with gold is an extraordinary thing [to do], unusual and new and more costly,  
 inasmuch as what one puts on in the morning every day is removed and washed off in the  
 evening and is cast away and thrown to waste on the ground; and this he does every day of his  
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 life. And it is a garment [of a sort] which, as he goes about clad and covered in this way, does 
 not cause him any hindrance or bother, nor are the handsome proportions of his body and its  
 natural form concealed or injured [thereby], [things] on which he prides himself greatly, thus not  
 putting on any other clothing or any [form of] raiment. I would rather have the sweepings from  
 the chamber of this monarch than that of the great melting establishments that have been set up  
 for [the refining of] gold in Peru and [any other] that may exist in any part of the world. Thus it  
 is that this chief or king is reported by the Indians to be an exceedingly wealthy and important  
 overlord, and [it is further related that] with a certain resin or liquid which has a very fine odour  
 he anoints himself every morning, and upon that ointment sets and sticks the gold ground [into 
 dust] and as fine as is required for what has been stated, and his whole body is then left covered 
 with gold from the soles of his feet to his head and as bright as a gold coin fashioned by the hand  
 of a skilled artisan regularly comes out. And it is my belief that if that chief is accustomed to 
 doing that, he must possess some very rich mines of that particular quality of gold, for in Tierra  
 Firme I have seen considerable quantities of it, which we Spaniards call “flying,” and it is so  
 fine that what has been stated above could easily be done [with it].143   
 
Av det som Oviedo skrivit, får jag verkligen intrycket att ursprungsbefolkningarnas vana med 
kroppsmålning fått européernas fantasi att jobba övertid, vilket Hemming antytt ovan. Eventuellt 
kombinerades denna vana med föreställningar om de fyndigheter av flodguld som européerna 
hittade på och invid den norra delen av den andinska högplatån. Formuleringen om guld från 
topp till tå, får mig vidare att associera till inkahövdingen Atahualpas lösen. 
 
Vid den här tidpunkten gjorde även jakten på El Dorado och dess motsvarighet sitt intåg på kar-
tan. Schuller redogör för en odaterad karta av Oviedo, som enligt Schuller dock får anses kunna 
dateras till 1540-talets mitt med hjälp av de uppgifter om bl a Ordáz, Herreras och D’Ortals ex-
peditioner som anges på den. Här var det således jakten på Meta-El Dorado som dokumenterats. 
Metafloden är utsatt på kartan, men begreppet El Dorado nämns inte.144 Enligt Hemming har 
nämnda karta över Orinoco och dess bifloder, tillkommit då Oviedo inhämtat uppgifter om norra 
Sydamerikas geografi direkt från D’Ortal. Schuller beskriver även en karta av okänd härkomst 
från 1500-talets andra hälft, enligt Schuller uppskattningsvis ca 1560. Kartan är dock så pass 
detaljerad att det, enligt Schuller, knappast finns någon annan förklaring, än att kartografen ifrå-
ga inhämtat information direkt från deltagare vid någon av expeditionerna mot El Dorado. En 
notering om El Dorado på kartan, har placerats i en bergskedja söder om Paria och Orinoco.145  
 
Jag tror därför att kartan ifråga kan vara av senare datum än 1560. Dels för det enkla skälet att 
inte speciellt många expeditioner mot El Dorado eller dess motsvarighet vidtagit innan 1560 un-
der 1500-talets andra del. Dels för att det, om jag tolkat informationen korrekt, inte var förrän 
under Antonio de Berrios expeditioner på 1580-talet, som föreställningen om El Dorado etable-
rades i en bergskedja strax söder om Orinoco.  
 
El Dorado och dess motsvarighet kvarstod på alla respektabla kartor av Sydamerikas inland långt 
in på 1700-talet. På den mindre nogräknade kartan fanns El Dorados motsvarighet utsatt fortfa-
rande vid 1800-talets början.  
 
Följande formulering avseende El Dorado, här dock i utgivarens översättning, förekommer i ett 
brev, daterat 3 september 1542, som Gonzalo Pizarro sänt till den spanske kungen, avseende sin 
expedition 1540: ”/--/ because of the many reports which I had received in Quito and outside of 
that city from prominent and very aged chiefs as well as from Spaniards, whose accounts agreed 
with one another, to the effect that the province of La Canela and [the region around] Lake El 
Dorado were a very populous and very rich land, [I became interested,] for which reason I de-
cided to go and conquer it and explore it, both in order to serve Your Majesty and in order to 
broaden and increase Your Majesty’s realms and royal patrimony, and because I had been made 
to believe that from these provinces would be obtained great treasures whereby Your Majesty 
would be served /--/”.146  
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Föreställningen om El Dorado förknippad med en sjö, uppstod således ganska tidigt.  
 
Silverberg menar att legenden om El Dorado muterade från att syfta på en gyllene hövding, till 
ett gyllene rike [eventuellt lokaliserat till regionen runt om en sjö]. Hemming och Ramos Pérez, 
vars uppfattning jag redogjort för ovan, verkar även vara inne på samma spår.  
 
Pizarros brev är dock troligtvis den första skriftliga primära källan om El Dorado, då den sanno-
likt nedtecknats tidigare än Oviedos sammanställningar. Då Pizarro redan i detta brev nämner 
sjön El Dorado, men inte hövdingen, anser jag att det egentligen är oklart vad som är hönan och 
vad som är ägget. Detta blir extra tydligt om man anser att berättelserna om Meta utgör El Dora-
dos motsvarighet och föregångare, då ursprunget till El Dorado i sådana fall rör sig om ett rike. 
Att El Dorado inte förrän i Gonzalo Pizarros brev 1542 förknippades med en sjö, motsägs även 
av det faktum att Hernán Pérez de Quesada redan 1540147 försökt dränera sjön Guatavitá för att 
komma åt den förmodade guldskatten på bottnen. Oavsett om sjön redan 1540 var förknippad 
med begreppet El Dorado eller inte, så var sjön ändock förknippad med överdrivna föreställning-
ar om rikedom. Endast guld motsvarande 4 000 pesos de oro påträffades i sjön vid det som ändå 
får räknas till det första försöket att finna El Dorado, eller dess motsvarighet, på sjöbottnen. Hur 
det än är med den saken, styrker dock Pizarros skrivelse att begreppet El Dorado sprungit ur 
spanjorernas föreställningsvärld och setts som en snabb väg till ökat välstånd, faktiskt på samma 
sätt som ryktena om Peru som en annan Pizarro hörsammat för inte så lång tid dessförinnan. 
 
Då ryktena om Peru faktiskt visat sig vara sanna, varför skulle inte ryktet om El Dorado också 
vara det?148 Den första expedition som gick av stapeln just mot El Dorado, som nu förflyttat sig 
till den centrala delen av Sydamerika, var den kombinerade expedition mot La Canela och El 
Dorado som 1541 leddes av guvernören Gonzalo Pizarro. La Canela, Kanelträdens rike, har även 
setts som en variant av begreppet El Dorado.149  
 
Detta är ett verkligt intressant påstående eftersom det rimligtvis medför att även El Dorado, lik-
väl som La Canela, borde kunna påträffas i verkligheten, även om det kanske inte uppfyller de 
högt ställda förväntningarna. Man kan å andra sidan hävda att det som faktiskt hittades, inte var 
det rika La Canela som figurerade i conquistadorernas föreställningsvärld. Några enstaka kanel-
träd gör inget kanelträdens rike, lika lite som ett fåtal guldföremål som stulits från ursprungsbe-
folkningarna kan anses påvisa El Dorado. Jag ser inte heller någon paradox i att Pizarro letade 
efter La Canela och El Dorado trots att han vid denna tidpunkt innehade en samhällsställning och 
titel som medförde en officiell maktposition. Pizarro var likväl ingen klassisk kolonialadminist-
ratör utan fortfarande en conquistador ända ut i fingerspetsarna.  
 
Upptäckten av kanel skulle äntligen förse Spanien med de sedan länge eftersökta konkurrensför-
delarna gentemot världshandelns Portugal och dess tillgång till orientaliska kryddor. En ny, rik 
guldfyndighet, skulle ge ytterligare en välkommen inkomst. Trots att Pizarro faktiskt hittade La 
Canela, blev expeditionen ändå ett publikt praktfiasko.150 Pizarro förleddes allt längre in i djung-
eln av hövdingen Delicola. Denne hade genom en budbärare fått kännedom om att Pizarro torte-
rat och mördat indianer som förnekat all kännedom om El Dorados existens, varför Delicola inte 
hade något annat rimligt val än att hävda att spanjorerna österöver hade ett rikt och tättbefolkat 
land att vänta alldeles runt kröken. Eftersom expeditionen passerade genom i stort sett obefolkat 
land, hade de nästintill inget att äta, då det inte fanns några ursprungsbefolkningar de kunde 
plundra. Gonzalo Pizarros och hans mannars slutliga återkomst till Quito utgjorde en i sanning 
sorglig syn. De påminde om en armé av levande döda, nakna så när som på djurskinn då deras 
kläder ruttnat, barfota med sönderstuckna fötter, och rostiga svärd. Expeditionen ifråga får ändå 
räknas som en av milstolparna inom jakten på El Dorado. P g a Pizarros ryktbarhet och expedi-
tionens utgångspunkt i en relativt tättbefolkad region, torde den ha fått ett mycket stort genom-
slag i den doradoristiska mentaliteten. Pizarros ’upptäckt’ av kanelträdens rike, även det en euro-
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centrisk projicering som gått i arv från Asien, var inte heller till belåtenhet. Träden stod alltför 
glest för att kunna skördas kommersiellt. Det rörde sig inte ens om riktig kanel utan ett slags 
magnolia151, där smaken152  satt i blomknoppen och löven istället för barken153. Amerika var helt 
enkelt inte alls som i Asien, utan en riktig besvikelse.  
 
En fraktion soldater, med Francisco Orellana i spetsen, som avvikit från Gonzalo Pizarros expe-
dition och fortsatt med båt nerför Amazonfloden154, blev vidare de första att ta del av omaguain-
dianernas berättelser om de otroliga guldskatterna i riket Omagua. Omagua kom därigenom att 
etableras norr om Amazonfloden, men söder om Orinoco. Detta skulle komma att medföra nästa 
större skifte i den geografiska lokaliseringen av jakten på El Dorado. 
 
Övriga expeditioner som passade på att söka lyckan öster om Anderna i kölvattnet av den nya 
legenden om El Dorado, inkluderar de som leddes av Pérez de Quesada155 1541-1542, von Hut-
ten156 1541-1546, Benalcázar 1543, Orellana 1545-1546, samt Ursúa 1548-1550 och 1550-1551. 
Återigen hade flera av expeditionerna styrt kosan mot i stort sett samma område. Jag menar att 
en viss ’trängsel i målområdet’ vid det här laget hade blivit utmärkande för expeditionerna mot 
El Dorado och dess motsvarighet, då det gick tydliga trender i lokaliseringen. Något ’fritänkan-
de’ visade sig knappast i den här frågan.  
 
Von Huttens expedition mot El Dorado blev dessutom den första som kom till av lokala tillväxt-
politiska hänsyn, enligt min bedömning. Santo Domingos biskop Rodrigo de Bastidas initierade 
expeditionen ifråga i syfte att bättra på Coros skamfilade rykte och attrahera fler kolonister. Vad 
skulle rimligtvis kunna ge mer goodwill och dra till sig mer nytt blod, än om El Dorado157 upp-
täcktes i grannskapet? Ingen ’högre’ civilisation eller ruinerna av densamma har dock upptäckts 
längs med von Huttens rutt.158 Welserbankens grepp om Venezuela upphävdes helt 1550, efter 
att det stått klart för de spanska myndigheterna att Welsertyskarna inte klarade av att effektivt 
kontrollera en provins som nästan uteslutande befolkades av spanjorer. Welsertyskarna hade i 
stället tillåtit Venezuela att förfalla till anarki, samtidigt som de satsat allt krut på att söka efter 
El Dorado eller dess motsvarighet. Jakten på El Dorado hade således här en allt annat än stabili-
serande effekt på samhället. Jag vill dock poängtera att den av Bitterli beskrivna pacificeringsfa-
sen ännu inte övergivits till förmån för koloniserings- och exploateringsfasen i Venezuela. Det 
går därför inte att förbehållslöst jämföra situationen i Coro med samhällsklimatet i Peru något 
årtionde senare, där jakten på El Dorado istället antog formen av en stabiliseringspolitisk åtgärd. 
Vid tiden för efterspelet av von Huttens expedition, hade vidare legenderna om rika konungadö-
men vid Amazonfloden, d v s El Dorado, så smått börjat förlora sin popularitet i Peru.159  
 
4.4 Övertalig? Jaga El Dorado! Ett riktigt guldjobb 
                             
Under slutet av 1550-talet hade kolonialförvaltningen i Peru sedan länge insett att det krävdes 
verkligt okonventionella metoder för komma till rätta med den explosiva samhällssituationen. 
För att minska turbulensen i kolonierna, dit problemet så att säga överförts från moderlandet, 
blev jakten på El Dorado plötsligt en viktig bricka i spelet. Kolonialförvaltningen fann det nu för 
gott att en gång för alla damma av det gamla konceptet med expeditioner mot El Dorado och ge 
det dess nya, topphemliga, design: i form av en avledningsstrategi för kringdrivande, övertaliga 
conquistadorer. D v s ett slags ’omöjligt uppdrag’, lika meningslöst som livsfarligt. 
 
Stabiliteten i Peru hade i snart tre decennier efter den europeiska invasionen trasats sönder av det 
inbördeskrig, som huvudsakligen rasade mellan olika fraktioner av conquistadorer. Vissa inka-
fästen i bergen kring Vilcabamba var dessutom fortfarande aktiva.160 Bröderna Pizarro, tidigare 
en oerhörd maktfaktor i Peru, hade samtliga mist livet under oroligheterna.161 Den första egentli-
ga koloniala administratören i Peru, vicekung Blasco Nuñez Vela, föll själv offer för stridighe-
terna 1546. Han mördades av anhängare till Gonzalo Pizarro, efter att ha försökt begränsa con-
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quistadorernas tillgång till slavarbetskraft från ursprungsbefolkningarna.162 Den första generatio-
nens conquistadorer började dock tappa mark gentemot präster och statstjänstemän relaterade till 
audiencias, de kungliga domstolarna, i Lima.163 Encomiendasystemet hade varit den viktigaste 
inkomstkällan för européerna i Sydamerika fram till mitten av 1500-talet164, då kommersiellt 
jordbruk och boskapsskötsel började ta överhanden165. I april 1550 förbjöd vidare ett kungligt 
påbud alla erövringar, expeditioner och upptäcktsresor, i ett försök att skona ursprungsbefolk-
ningarna från ytterligare övergrepp och lidanden. Förbudet kom att gälla i tio år166, alternativt 
möjligtvis upphävas av spanska kungen, eller åtminstone planeras att upphävas, så tidigt som i 
december 1555167. De fantastiska ’upptäckterna’ av Aztek- och Inkariket hade dock orsakat en 
guldrush-mentalitet.168 Latinamerika hade därför huvudsakligen översvämmats av conquistado-
rer efter år 1535, när möjligheten till snabba vinster i praktiken uttömts.169 Fångsten av guld blev 
allt mindre under 1500-talets gång, i takt med att de guldföremål som ursprungsbefolkningarna 
ansamlat under generationer i hastig takt utplundrats.170  
 
Conquistadorerna krävde dock praktiskt taget belöningar, för att under årens lopp ha slagits på 
kronans sida i diverse revolter i kolonierna.171 Keen & Haynes nämner, apropå jakten på El Do-
rado, att Markisen av Cañete, Hurtado de Mendoza, redan i en skrivelse 1551 hade uppmärk-
sammat kejsar Karl V på situationen i Peru. Hurtado de Mendoza påtalade att det bara fanns 480 
encomiendas i Peru, men 8 000 spanjorer. Även inräknat de jobb som kolonialadministrationen 
kunde erbjuda, så skulle enbart 1 000 spanjorer ha full sysselsättning.172 Den bästa lösningen av 
samhällsproblemet, var därför att skicka de övertaliga conquistadorerna på nya erövringståg.  I 
december 1555 lät Karl V meddela vicekonungen att han instämde i dennes bedömning - det 
bästa sättet att dränera landet på lata drönare var att skicka dem på nya upptäckter.173 Det hade 
således blivit nödvändigt att till vilket pris som helst avleda vissa av dessa desperata äventyrare 
till nya länder, om det så kostade dem livet i djungeln.174  
 
Att göra av med turbulenta soldater var därför vicekung Hurtado de Mendozas huvuduppgift.175 
Att kasta conquistadorerna i fängelse eller övertyga dem att leva produktiva liv under ordnade 
förhållanden var otänkbart, varför Hurtado de Mendoza istället använde deras egen girighet emot 
dem som ett vapen.176 Begreppet El Dorado hade även fått ny aktualitet genom en uppmärksam-
mad, långväga indianexpedition som 1556 anlänt till Lima i Peru från portugisiska Brasilien via 
Amazonfloden.177 När det uppemot tioåriga förbudet mot expeditioner hävdes, utrustades därför 
en expedition till Chile och en annan planerades i riktning mot El Dorado.178 Perus vicekung 
Hurtado de Mendoza utnämnde Pedro de Ursúa, som inte hade några tidigare kopplingar till upp-
rorsmakarna och oroligheterna i Peru, till ledare för den sistnämnda expeditionen. Hurtado de 
Mendoza försåg Ursúa med den officiella titeln ’guvernör av Omagua och El Dorado’.179 Hurta-
do de Mendoza var dock verkligen angelägen om att expeditionen fann El Dorado, ”a new Peru”, 
under hans tid vid makten.180 Hurtado de Mendoza varnade även själv Ursúa för att anlita fyra 
namngivna, extra ’högexplosiva’, expeditionsdeltagare, som istället borde återförpassas till kus-
ten. Dessa innefattade Lope de Aguirre, som bl a gjort sig ökänd för att runt tio år tidigare ha 
förföljt och mördat en kolonialtjänsteman, den tidigare högste fredsdomaren i Potosí, Fransisco 
de Esquivel.181 Risken med rusta en expedition av vana rebeller var nämligen uppenbar: de skul-
le lika gärna kunna vända vapnen mot städer tillhörande kolonialväldet själv, som att ge sig på 
att ockupera ursprungsbefolkningarnas territorium.182  
 
Att tillförskansa sig en egen privatarmé för att erövra Peru (och Panamá på ditvägen), var myck-
et riktigt vad Aguirre haft i åtanke ända från början.183 Aguirres myteri, under vilket Ursúa och 
åtskilliga deltagare mördades, slogs dock slutligen ner i Barquisimeto i Venezuela, dit expeditio-
nen anlänt huvudsakligen sjöledes via Amazonfloden och Atlantkusten.184 Myteriet under Aguir-
re hade givit de sydamerikanska kolonierna längs i synnerhet västkusten en förevändning att mo-
bilisera sig.185 Under resan på Amazonfloden, hade Aguirre vidare vinnlagt sig om att undvika 
det område där El Dorado ansågs ligga. Expeditionen ifråga hade därför egentligen inte uttömt 
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några möjligheter ifråga om förekomsten av El Dorado, eftersom Aguirre vägrat leta efter det-
samma och därmed ansågs ha saboterat företaget.186  
 
De expeditioner som sökte El Dorado någonstans i det inre av Amazonas, var bl a de som leddes 
av Ursúa/Aguirre 1560-1561, Poveda 1566, Tortoya och Sotelle 1566, samt Maldonado 1566-
1569. Tortoya/Sotelles och Maldonados expeditioner mot El Dorado bröt av mot det dittills 
gängse mönstret, då de föranletts av föreställningen att flyende inkaindianer slagit sig ner i ett 
gyllene rike nära floden Madre de Díos.187 Maldonados expedition kopplade dessutom ihop före-
teelsen El Dorado med en sjö som skulle heta Paititi.188 Markham menar att de expeditioner som 
utgick från Cuzco och Charcas letade efter staden Paytiti189. ”Paititi /--/ was the Peruvian El Do-
rado, believed to be a lost Inca empire.”190 Den populärvetenskaplige Rendsmark förklarar att 
begreppet Paititi betyder ’den som är liksom den andra’. Begreppet tolkades därmed som ett nytt 
Cuzco av spanjorerna, där det självfallet skulle finnas rikedomar. I själva verket rörde sig Paititi 
om ett strikt religiöst koncept bland ursprungsbefolkningarna, på samma sätt som kristna betrak-
tar det överjordiska paradiset.191 
 
Jag anser således att Paititi, i alla sina gestaltningar, får ses som ytterligare en motsvarighet till 
El Dorado. Föreställningen om flyende inkaättlingar kan dock inte helt avskrivas som fria fanta-
sier. Medlemmar ur inkan och andra ursprungsbefolkningar hade faktiskt flytt undan det europe-
iska intrånget in i urskogen, och inkaadeln hade verkligen haft tillgång till rikedomar. Att detta 
rike bara låg och väntade på en specifik plats inom möjligt plundringsavstånd för conquistado-
rerna, får däremot tillskrivas europeiskt önsketänkande.  
 
4.5 Åter till Orinoco192 
 
När sökmöjligheterna sålunda uttömts även öster om Anderna i riktning mot Amazonfloden, 
orienterade man återigen mot Meta och Orinoco i jakten på El Dorado. Startskottet till återgång-
en mot det ursprungliga sökområdet, blev den sensationella ankomsten av Povedas expedition till 
Colombia i slutet av 1560-talet. Jiménez de Quesadas utfrågning av de överlevande från Povedas 
expedition, klargjorde att det inte fanns något El Dorado vare sig i Omagua, öster om Quito eller 
söder om Timaná. Nya källor från ursprungsbefolkningarna hade istället gjort gällande för expe-
ditionsdeltagarna att El Dorado låg längre österut, i llanos - ett vidsträckt slättområde med sa-
vann - i riktning mot Orinoco. Jiménez de Quesada genomförde därför en expedition mot El Do-
rado i trakterna kring Venezuelas llanos 1569-1572, trots att Federmanns expedition 1530 med 
åtskilliga efterföljare redan genomkorsat området ifråga utan att upptäcka något gyllene rike.  
 
Det verkar således, enligt min uppfattning, som att ett område vid denna tidpunkt ofta var ”mac-
rospace” fram till dess att ens egen expedition, men ingen annans, undersökt möjligheten till 
förekomsten av El Dorado och kunnat avskriva den (i den sökarea som för tillfället är på tapeten, 
vill säga). Först därefter är regionen så pass bekant att man kan utöka sökområdet till andra trak-
ter.193 Återgången till Orinoco påminner mig även om den vågrörelse fram och tillbaka, som 
Zerubavel beskriver avseende den icke-linjära ’upptäckten’ av Amerika. Värt att notera är att 
expeditionerna fortfarande avlöpte så illa, att det framgår att man så här på sluttampen inte ver-
kar ha dragit någon lärdom av de tidigare försöken, trots frekvent cirkulerade rapporter i con-
quistadorkretsar.  
 
Människor i moderlandet Spanien hade, så vitt jag kan uttyda, fortfarande inte någon som helst 
aning om vad som väntade i den sydamerikanska verkligheten, åtminstone inte i den glesbefol-
kade inre delen. Krigsveteranen Antonio de Berrio ärvde 1579 guvernörskapet i El Dorado som 
låg mellan Pauto- och Papamenefloderna, d v s mellan Orinoco och Amazonfloden, i samband 
med hans hustrus farbrors, Jiménez de Quesadas, frånfälle. Innan Berrio anlände till Latinameri-
ka med sin hustru och åtta barn, hade han fått intrycket att han ärvt en mäktig provins. Det var 
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först när han ankom till den Nya Världen som han upptäckte att provinsen El Dorado varken var 
erövrad eller koloniserad, eller för den delen ens upptäckt, ännu.  
 
Det ökande antalet kolonister som ankom när ockupationen av Latinamerikas tätbefolkade regio-
ner var genomförd, gav även genomslag i deltagarsammansättningen under jakten på El Dorado. 
Berrios kompanjon Vera e Ibargoyen genomförde så sent som 1595 en lyckad rekryteringskam-
panj i Spanien. Veras vältaliga argumentation gav intryck av att han redan hade satt sin fot i lan-
det El Dorado med dess guldgruvor och rikedomar. Mellan 1 500-3 500 personer, allt från bön-
der till fransiskanermunkar och en släkting till en medlem av Indiska rådet, lockades därigenom 
att sälja allt de hade och företa resan över Atlanten. T o m Spaniens kung Filip med rådgivare 
blev lyriska över möjligheten att äntligen kunna göra ännu en upptäckt. Väl på Trinidad, stod det 
snabbt klart för de nyanlända att doradoristerna på platsen levde i armod efter flera misslyckade 
försök att finna El Dorado. Garnisonen där expeditionsdeltagarna inhystes hade knappt föda nog 
för 80 man. Det hela resulterade i massiva avhopp bland nykomlingarna, samt en ilsken petition 
till Vera där han anklagades för att vara en lögnare. Berrios lilla djungelfort vid Caroníflodens 
mynning, svämmade över av ca 500 svältande nykomlingar som Vera fört med sig från Spanien. 
Situationen lättade inte förrän Berrio iscensatte ännu en expedition mot El Dorado.194  
 
Jag menar att ifrågavarande expedition, av allt att döma195, var en stabiliseringspolitisk avled-
ningsmanöver. För första gången i historien fann sig således även en av de mest ihärdiga dorado-
risterna sig nödgad att anordna en expedition mot El Dorado, med detta bakomliggande syfte.  
 
Även Malaver de Silva hade rekryterat expeditionsdeltagare i Spanien 1568-69. Silva hade vitt 
och brett beskrivit hur ursprungsbefolkningarna i expeditionens målområde hade bostäder där 
hela inredningen bestod av guld och silver. Spanjorerna formligen slogs om att få följa med till 
den Nya Världen, i förhoppningen att erhålla vidsträckta egendomar i Omaguariket, det s k ’Nya 
Estremadura’, mitt emellan Orinoco och Amazonfloden.196  
 
Jag ser dock i den här fasen ingen samlad strategi från myndigheternas sida vad avser jakten på 
El Dorado. Enstaka, envisa eldsjälar bland conquistadorerna, varav flertalet utövat någon slags 
direktpåverkan på varandra i en form av olycksalig kedjereaktion, förefaller istället att ha varit 
drivande. Detta manifesterade sig i att jakten på El Dorado skiftade tillbaka till Orinoco från cen-
trala Sydamerika efter att Jiménez de Quesada, bror till den då avlidna doradoristen Pérez de 
Quesada, talat med Povedas manskap, där även Silva ingick. Quesada testamenterade sedermera 
guvernörskapet i El Dorado till Antonio de Berrio, vars kompanjoner var Vera och Jorge. Fajar-
do skickades ut på en expedition efter att guvernören på Margarita fått nys om Antonio de Berri-
os förehavanden. Fernando de Berrio var Antonio de Berrios son.  
 
Snabb och enkel plundring av de amerikanska kolonierna hade vid den här tidpunkten sedan 
länge upphört att vara den mest inkomstbringande exploateringsstrategin för den spanska staten. 
Endast ett fåtal områden fanns kvar att undersöka, då diverse expeditioner hade genomsökt Meta 
och Orinoco redan på 1530-talet. Dessa kvarvarande regioner var dock så ogästvänliga för euro-
péerna, samt dessutom så glest befolkade av ursprungsbefolkningarna, att storskalig kolonisering 
och produktion ändå inte kunde komma i fråga.197 Kungahuset hade dock ingenting att förlora på 
att även fortsättningsvis bevilja licens för jakten på El Dorado i den sydamerikanska ’ödemar-
ken’.198  
 
Jag vill här påvisa att El Dorado, som ovanstående exempel visat, således inte var reducerad till 
enbart en angelägenhet för de conquistadorer som redan vistades i Latinamerika, utan även för 
den del av befolkningen som dittills stannat kvar i Spanien. Spanien självt var även fortsätt-
ningsvis ett mycket fattigt land. Inkomsterna från den Nya Världen gjorde ingenting för att stärka 
ekonomin, utan snarare stjälpte än hjälpte.199 Fattigdomen var ett incitament till spanjorer att 
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byta världsdel, så när Vera genomförde sin beryktade rekryteringskampanj var det inte underligt 
att folk nappade på betet. Överfarten till den Nya Världen bör visserligen fortfarande ha medfört 
en stabiliserande effekt på moderlandet, men de spanska kolonierna sökte nog snarare våghalsiga 
kolonister än expeditionsdeltagare i det här skedet.  
 
Jag tror personligen att den mest febrila jakten på El Dorado klingade av i takt med det ökande 
inslaget av kolonister bland immigranterna till Latinamerika. Dessa önskade slå sig ned och bru-
ka jorden. De hade därmed, till skillnad från conquistadorerna, varken behov av, eller intresse 
för, att föra en kringflackande tillvaro i jakten på guldrika städer.200 
 
Ett par nya begrepp introducerades under denna period i samband med jakten på El Dorado, som 
nu kom att förknippas med såväl sjöar som berg. Antonio de Berrio var väl påläst om El Dorados 
mytologi, och kände till att den förgyllde hövdingen utfört sin ritual i en sjö omgiven av berg. 
Eftersom El Dorado inte påträffats på andinska högplatån, utgick Berrio från att bergskedjan 
ifråga borde vara Sierra Mapicha, som ligger öster om Orinoco i Venezuela på gränsen till Gu-
yana. Berrio ansåg att det var lönlöst att fortsätta leta på andinska högplatån201 eller llanos. Inga 
tidigare expeditioner, inklusive hans föregångare Jiménez de Quesadas som Berrios egna expedi-
tioner egentligen bara var en fortsättning på, hade funnit El Dorado där. Representanter för en 
ursprungsbefolkning berättade 1584 för Berrios expedition att El Dorado fanns i en bergskedja 
bortom Orinoco, samt att sjön Manoa202 också låg i bergskedjan. Detta gav Berrio vatten på sin 
kvarn. Kullarna bortom Orinoco etablerades som måltavla för expeditionerna till El Dorado, som 
återigen förknippades med en sjö. Bergskedjan ifråga, där Manoa skulle ligga, ansågs av europé-
erna löpa i sydostlig riktning mellan Orinoco och Amazonfloden. Den var helt enkelt en förläng-
ning av Anderna, med sin silverrika peruanska malm och guldrika colombianska dito.203 Manoa 
blev i praktiken synonymt med El Dorado, och beskrevs - förutom som sjö - ibland som en stad, 
huvudstaden i riket El Dorado, eller ett land.  
 
Här vill jag framhålla att begreppen återigen uppstår när europeiska conquistadorer så att säga 
hör vad de vill höra, varefter uttrycken blir vedertagna av bl a kartritarna. Eftersom Berrio sökte 
El Dorado vid en sjö i en bergskedja, vilket mytologiskt bygger på och kan härledas tillbaka till 
de eurocentriska projiceringarna hos kolonisatörerna på den andinska högplatån204, så följer att 
dessa begrepp återigen är sprungna ur mytbildning som européer påfört Latinamerika. Egenska-
per relaterade till dessa begrepp, som t ex deras geografiska lokalisering, styr sedan jakten på El 
Dorado. När Federmann så tidigt som 1530 trott sig skåda en sjö nära Söderhavet, vilket man vid 
denna tidpunkt varit ute efter, hade han i själva verket vilat ögonen på de årligen översvämmade 
llanos. När Berrio anade rökpelare i fjärran tog han det som en säker indikation på att tätbefolka-
de områden var nära. När han snubblade över övergivna eldstäder ansåg han att det rörde sig om 
ursprungsbefolkningarnas anordningar för att smälta guld.  
 
Det är, enligt min mening, dock inte så enkelt som att doradoristerna fallit offer för en bluff, där 
ursprungsbefolkningarna gripit ledande begrepp direkt ur luften. Sjön Manoa var också ett vik-
tigt inslag i ursprungsbefolkningarnas egen mytologi.205 Även föreställningarna om förmögen 
flyende inka cirkulerade fortfarande i oförminskad styrka. Detta anser jag en gång för alla bevi-
sa, vilket genomslag erövringen av Inkariket fått i den doradoristiska mentaliteten. Redan Pedro 
Malaver de Silva ansåg att inkan som sluppit undan massakern vid Cajamarca tagit sin tillflykt 
till djungeln och slagit sig ner vid den sjö, som det berättas om i legenderna om El Dorado. Ber-
rio och hans kompanjon Vera, var likaledes övertygade om att Guyana antingen var hemvist för 
den ursprungliga inkan eller för inkan i förskingringen. Detta borde självfallet, ur europeisk syn-
vinkel, borga för rikedomar. Vera kan här ha snappat upp rykten om en annan ursprungsbefolk-
ning än inkan, arekunas, som tidigare bebott Omaguatrakten i södra Venezuela men ca 20 år ti-
digare invaderat Guyana. Forskaren Schuller sätter även likhetstecken mellan El Dorado och 
Machifaro/Machipalo, samt Eupana/Evpana. Det sistnämnda begreppet, liksom Manoa, förknip-



 30

pas med uppkomsten av legenden om försvunna inkastäder i urskogen bortom Anderna.206 Ur-
sprungsbefolkningen machiparo ingick i Omaguanationen.  
 
Personligen är jag tveksam till om det är korrekt att likställa föreställningen om El Dorado med 
ursprungsbefolkningar, även om de senare var bosatta på de platser där El Dorado eller dess 
motsvarighet förväntades vara lokaliserat. Det florerade hur som helst fortfarande en hel uppsjö, 
eller snårskog om man så vill, av rykten bland conquistadorerna under deras fortsatta mentala 
upptäckt av Latinamerika.  
 
Någon resignation hos conquistadorerna överlag, trots otaliga misslyckanden att finna El Dora-
do, stod således ännu inte att finna. Soldaten Juan Martín de Albujar hade i egenskap av ensam 
överlevare från Malaver de Silvas expedition, spenderat sju år bland ursprungsbefolkningarna i 
Guyana. Albujar berättade vid återkomsten till ’civilisationen’ i Venezuela vitt och brett om att 
det i Guyana varken fanns något El Dorado eller någon nord-sydlig bergskedja, i vilken El Dora-
do i detta skede ansågs lokaliserat. Där fanns endast medellösa ursprungsbefolkningar och öde 
vildmark. De spanska kolonisatörerna ville dock inte höra på det örat. Istället broderades Albu-
jars historia ut. Albujar påstods ha bott sju månader i den rika staden El Dorado vid en saltsjö i 
Guyana, dit han förts med ögonbindel men ändå fått en skymt av dess rikedomar. Martín de Al-
bujars berättelse (d v s den utbroderade versionen), togs självfallet snarare som ett bevis på El 
Dorados existens än motsatsen. Enligt vad jag förstått från litteraturen, så gällde det hela tiden att 
elda upp förväntningarna till nya höjder för att klara finansieringen av de konstant misslyckade 
expeditionerna.207 
 
Märk väl att de skilda berättelserna om El Dorado eller dess motsvarighet, så vitt litteraturen ger 
vid handen, inte beskrev ’en stad av guld’208, utan gav en något mer realistisk skildring209 av en 
stad (eller region) som var mycket rik på guld. Inte ens conquistadorerna trodde på vilka sagor 
som helst.  
 
Till de expeditionsledare som under denna period sökte efter El Dorado i trakten mot eller kring 
Orinoco, räknas bl a Jiménez de Quesada 1569-1572, Fernández de Serpa 1569-1570, Malaver 
de Silva 1569-1570 och 1576, Cáceres ca 1585, Antonio de Berrio 1584-1585, 1587-1589 och 
1590-1591, Fajardo 1592, Vera e Ibargoyen 1593, Vera e Ibargoyen/Jorge 1596-1597, samt Fer-
nando de Berrio med totalt 18 expeditioner under 1598-1608. Vissa av expeditionerna, i synner-
het de tidiga, sträckte sig även bortom Orinoco i riktning mot Amazonfloden.210  
 
4.6 Sammanfattning 
 
Jakten på El Dorado var i sin första fas vid Sydamerikas karibiska kust ett led i en kortsiktig ex-
ploateringsstrategi från den spanska statens och Welserbankens sida. Även enskilda conquistado-
rer tog chansen till ett privatekonomiskt lyft genom snabb utplundring av regionen. Rykten om 
ett rikt land i väster bortom Metafloden, i kombination med att trakten kring Orinoco och kust-
remsan genomsökts och avfärdats, fick expeditionerna att orientera i riktning mot Bogotáplatån. 
Där ’upptäckte’ och plundrade doradoristen Jiménez de Quesada Chibchariket år 1537. 
 
I samma veva inträffade plundringen av Peru. De högst påtagliga rikedomarna blev startskottet 
till en sällan skådad utvandringsvåg av äventyrare till Sydamerika, som nu en gång för alla bevi-
sat sin potential.  
 
Peru var en häxkittel av rykten. Flertalet conquistadorer hade anlänt till Sydamerika när plund-
ringen av Chibcha- och Inkariket var över. Den snabba vägen till rikedom hade därmed redan 
gått förlorad. I detta skede uppstod ryktet om El Dorado, ett rikt område i öster, helt i paritet med 
Inkariket. Myten om El Dorado - med denna faktiska term till skillnad från exempelvis de tidiga-
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re föreställningarna om Metariket - uppkom sannolikt bland conquistadorer som blivit bittert 
besvikna efter den misslyckade skövlingen av Quito och/eller kommit försent till Bogotá. 
 
Det stora antalet sysslolösa drönare blev ett allt större problem för kolonialförvaltningen i Peru. 
Efter pacificeringsfasen fanns det inte längre något behov av conquistadorer, som gjorde koloni-
erna osäkra med sin blotta närvaro. Conquistadorerna klarade inte av att utföra någon som helst 
produktiv ekonomisk verksamhet. I detta skede fick jakten på El Dorado ikläda sig en ny topp-
hemlig design: som utrensningsåtgärd för oregerliga conquistadorer. 
 
I slutet av 1500-talet hade befolkningens sammansättning i kolonierna genomgått ett skifte. Den 
bestod till allt större del av civila kolonister som hellre ville bruka jorden än delta i djungelexpe-
ditioner. Kolonialmakten hade ingen anledning att skicka detta produktiva befolkningssegment 
mot en säker död i vildmarken. Kolonisterna och ursprungsbefolkningarna behövdes vid liv i en 
långsiktig koloniserings- och exploateringspolicy. I slutfasen av jakten på El Dorado var det en-
dast enstaka eldsjälar bland doradoristerna, sammanlänkade med varandra bl a genom släktband, 
som fortfarande sökte efter El Dorado. De hade återigen orienterat mot området mellan Orinoco 
och Amazonfloden, där varken pacificering eller kolonisering genomförts. 
 
I nästa kapitel sker en analys av jakten på El Dorado utifrån teori och empiri. 
 

5. REFLEKTIONER 
 
Kapitlet har tillkommit för att jag i högre grad än tidigare under uppsatsen ska få tillfälle att ap-
plicera mina egna synpunkter på befintlig teori och empiri. I de olika underkapitlen diskuteras 
jakten på El Dorado utifrån mytbildning och dess förändring över tid, stabiliseringspolitik, ex-
ploateringsstrategi samt geografisk landvinning. 
 
5.1 El Dorado - myt eller verklighet? 
 
Följande underkapitel diskuterar i vilken mån det finns korn av sanning i myten om El Dorado. 
 
Enligt ett par populärvetenskapliga skribenter, Rendsmark och Bolinder, har El Dorado inte bara 
verklighetsbakgrund utan ’upptäcktes’ och plundrades av conquistadorerna redan under 1500-
talet, i och med Jiménez de Quesadas invasion av Chibchariket 1537. Denna uppfattning torde 
dock vara mycket kontroversiell. 
 
Rendsmark skriver att många historiker211 av idag anser att när Jiménez de Quesada år 1537 in-
tog Muiscariket (d v s Chibchariket) vid Magdalenafloden i nuvarande Colombia och plundrade 
det på ett helt ton guld, så hade spanjorerna de facto, utan att själva inse det, funnit det rike som 
givit upphov till myten om El Dorado. Av denna orsak misslyckades även alla efterföljande ex-
peditioner mot El Dorado - riket hade ju redan hittats och tömts på sina rikedomar.212  
 
Bolinder hävdar även han att Jiménez de Quesada, intog, plundrade och förintade chibchaindia-
nernas land ”Eldorado” i nuvarande Colombia, och därmed lyckades där andra expeditioner gick 
bet. Bolinder medger dock att ryktet om ”Eldorados” rikedomar var överdrivet. Gator och hus 
var inte av guld, men indianerna i ”Eldorado” bar diverse guldsmycken, och stora guldplattor 
som klingade i brisen hängde i dörröppningarna till boningshusen.213  
 
Forskarna förhåller sig däremot mer kallsinniga, och medger på sin höjd att en chibcharit kan ha 
givit upphov till ryktena om ett gyllene rike i trakten. Här finns en glidande skala som går från 
’viss verklighetsbakgrund’ till ’fria fantasier’.  
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Bannon, Miller & Dunne uppger att myten om El Dorado uppstod utifrån rykten om en religiös 
sedvänja som praktiserades av chibchan. Efter flera års asketisk förberedelse, leddes chibchans 
blivande ledare ut på en flotte i sjön Guatavita, efter att hans nakna kropp först smorts in med 
guldstoft. Väl på flotten, offrades bl a guld-, silver- och smaragdföremål i sjön. Slutligen hoppa-
de även ’den förgyllde’ ner i sjön och tvättade av sig.214 Denna ceremoni var således ingen fre-
kvent återkommande händelse, vilket ryktet dock låtit påskina.  
 
Markham skriver att det inte finns något tvivel om att ursprunget till berättelsen om El Dorado, 
som sedan vida överdrevs och förflyttades från plats till plats för att passa enskilda guldjägare, 
härrör från chibchans ritual med den förgyllde hövdingen som årligen tog sig ett dopp i sjön Gu-
atavitá.215  
 
Graham uppger att ceremonin med den gyllene mannen (d v s el Dorado) praktiserats av chib-
chan vid sjön Guatavitá, och att denna sedvana därefter förvanskats till en legend om en gyllene 
stad (El Dorado) av de första conquistadorerna.216  
 
Cohen nämner att berättelsen om El Dorado kan basera sig på verkliga händelser, då en sjö nära 
Bogotá nyligen blivit dränerad varvid många guldföremål kommit i dagen, varför detta skulle 
kunna vara ’den gyllene prinsens’ sjö i El Dorado-myten.217  
 
Hemming nämner att Chibchariket inspirerade delar av myten om El Dorado, men redogör även 
för teorin från D. Ramos Pérez (ingående beskriven i uppsatsen under underrubriken ”El Dorado 
och den andinska regionen”), som bl a går ut på att sjön Guatavitá i Chibchariket omöjligtvis kan 
ha givit upphov till myten om El Dorado - som dessutom inte uppstod förrän några år efter Chib-
charikets fall - eftersom myten inledningsvis saknade koppling till en sjö.  
 
Silverberg vet inte vilken fot han ska stå på utan hävdar för säkerhets skull både att El Dorado är 
en fantasi som aldrig påträffats218 och en illusion som lurat många i fördärvet219, samtidigt som 
han frekvent kallar Cundinamarca på den colombianska högplatån för hemtrakten för hövdingen 
El Dorado220.  
 
Pastor Bodmer uppger att myten om El Dorado, enligt Enrique de Gandía, uppstod så tidigt som 
1534, efter att Benalcázars armé tillfångatagit en gyllene indian, men att den fullständiga versio-
nen inte började cirkulera förrän 1538.221 Pastor Bodmer nämner även att Cúneo Vidal spekule-
rar i att ryktena om El Dorado i själva verket kan syfta på Inkarikets kommissionär samt de ce-
remonier som hållits i samband ned insamlandet av skatt i form av guld.222  
 
Keen & Haynes nämner överhuvudtaget ingenting om att Jiménez de Quesada ska ha funnit El 
Dorado när han erövrade Chibchariket. 
 
Nicholl, som tänker brett, är den skribent som gör största avbräcket från övriga forskare vad 
gäller att placera jakten på El Dorado i en samtida kontext. Nicholl menar inledningsvis att El 
Dorado, i form av ett gyllene rike, aldrig har existerat. Nicholl anser dock att El Dorado faktiskt 
existerade på ett annat plan - i människors sinne och föreställningsvärld. Som en direkt följd av 
denna psykologiska aspekt, existerade El Dorado dessutom rent geografiskt på olika platser un-
der olika tidsperioder. Platsen skiftade i samband med att man inte hittade El Dorado, och be-
hövde en orsak att skylla detta misslyckande på.  
 
Nicholl hävdar vidare att jakten på El Dorado var mer än bara besatthet - den var en solklar pro-
jicering på det för européerna okända sydamerikanska inlandet. Inlandet ansågs, förutom El Do-
rado, även härbärgera Amazonerna och kannibaler. Även dessa var utslag av och uttryck för eu-
ropéernas fantasier och rädslor. El Dorado är således något som uppstår i sökarens sinne och den 
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europeiska kulturen, men lokaliseras utanför detta i den främmande, okända vildmarken.223 Eu-
ropéernas tidiga intrång medelst expeditioner i vildmarken kallades entradas, inträden, där man 
klev över gränsen från det kända till det okända, där vad som helst var möjligt.224 El Dorado kan 
dock inte helt hänföras till fantasins värld, eftersom jakten på densamma fick praktiska konse-
kvenser i verkligheten.225  
 
Jakten på El Dorado och dess motsvarighet pågick således i två dimensioner samtidigt. Nicholl 
har här varit inne och tassat lite kring innebörden av begreppet ”macrospace”, sannolikt utan att 
ha kännedom om själva begreppet. 
 
Jag förmodar att doradoristerna verkligen trodde på förekomsten av El Dorado, eftersom de ofta 
anordnade återkommande expeditioner. Ifall de bara hade velat backa ur jakten på El Dorado på 
ett enkelt och snyggt sätt utan att behöva erkänna att de haft fel, hade de lätt kunnat komma un-
dan företaget genom att t ex skylla på bristande finansiering. Skälet till att flertalet doradorister 
slutade leda expeditioner, torde vara att de avled på sin post i förtid, inte att de kom på andra 
tankar. Rent geografiskt sammanfaller jakten på El Dorado med européernas ’upptäckt’ av det 
sydamerikanska fastlandet, varför den kan ha skiftat lokalisering av detta skäl.  
 
Då huvudsyftet med denna uppsats inte är att svara på om man hittat El Dorado eller ej, kommer 
jag inte att dra någon slutsats i frågan. Med anledning av uppsatsens ämnesinriktning, är det ändå 
relevant att klargöra huruvida El Dorado överhuvudtaget är en myt samt att presentera det aktu-
ella forskningsläget i frågan. Jag kan dock nämna att så gott som samtliga skribenter beskriver El 
Dorado som en legend eller myt - även de som anser att det påträffats. Detta är inte nödvändigt-
vis en motsägelse, utan kan relateras till det faktum att även om berättelserna om El Dorado 
verkligen skulle ha sprungit ur den aktuella chibcharitualen, så har de ändå broderats ut betänk-
ligt. Det har så att säga blivit en hel hönsgård av en fjäder. Därigenom lämnas vidare utrymme 
för att utan motsägelse, som vissa skribenter, å ena sidan hävda att Chibchariket givit upphov till 
myten om El Dorado, men å andra sidan vidhålla att El Dorado inte påträffats - eller helt undvika 
diskussionen. Det rike som Jiménez de Quesada faktiskt fann och plundrade, Chibchariket, var 
snarare det som conquistadorerna kallade Metariket än El Dorado, då det senare begreppet inte 
var påfunnet än. Då begreppet El Dorado i mycket stor utsträckning blivit behäftat med saga och 
myt, torde enligt min mening påståendet att Quesada eventuellt funnit riket som givit upphov till 
föreställningarna om Meta, vidare vara lättare att smälta. Detta trots att likhetstecken senare dra-
gits mellan Meta och El Dorado, samt att rykten bland ursprungsbefolkningarna om Chibchariket 
möjligtvis kan ha givit upphov till föreställningarna om såväl Metariket som El Dorado. På så vis 
kan man t o m komma undan med det till synes paradoxala påståendet att El Dorado hittats (d v s 
i form av dess motsvarighet Meta), samtidigt som man förnekar att El Dorado faktiskt påträffats. 
Man får dock inte förglömma att föreställningarna om guldrika regioner, uppstod redan i Europa. 
 
El Dorado anses idag vara kolonialhistoriens största myt226, som lyckats överleva i mer än 500 år 
tack vare det att den är en fusion av myt och fakta227. Inte heller under 1500-talet ansåg man att 
man funnit El Dorado. Möjligtvis med undantag av Jiménez de Quesada i skriften Epítome 1550.  
Jiménez de Quesada var dock inte ens själv mer övertygad än att han drygt 20 år senare återigen 
gav sig ut på jakt efter El Dorado. Detta är i och för sig inte heller nödvändigtvis en motsägelse, 
då det verkar som att Quesada hävdade att han i första vändan 1537 funnit det rike som alla letat 
efter i nio år, d v s Meta.228 Sedan gav sig Quesada ut för att leta reda på El Dorado också.229 Ett 
bevis så gott som något, på att verkligheten aldrig kan överträffa myten.230 
   
5.2 Jakten på El Dorado som utrensningsåtgärd 
 
Det kanske främsta praktiska problem som jakten på El Dorado medförde i sin samtid, torde ha 
varit ifall conquistadorer och kolonister vilseförts - av sig själva eller andra - till att delta i få-



 34

fänga expeditioner som inte bara förde dem själva, utan även ursprungsbefolkningarna och svar-
ta, i döden. Detta underkapitel diskuterar jakten på El Dorado som utrensningsåtgärd. 
 
Conquistadorerna, som formligen slukade romantisk litteratur, var alltid redo att se undren från 
böckernas värld manifestera sig på plats i Sydamerikas djungler.231 Silverberg förklarar att diver-
se äventyrs- och reseskildringar inom den romantiska genren uppnådde en sådan omåttlig popu-
laritet bland conquistadorerna, att de delvis förlorade förmågan att tänka rationellt. De villade 
istället bort sig i en fjärran sagovärld, som föreföll fullt möjlig att realisera i verkligheten. De 
spanjorer som var läskunniga, gjorde vanligtvis sitt bästa för att sprida sagans illusioner vidare 
till sina icke läskunniga vapenbröder.232 Pastor Bodmer menar dock att de spanska conquistado-
rernas försmak för romantiska noveller snarare var ett symptom på, än orsaken till, en mycket 
komplex process som medfört att hela Spaniens befolkning distanserat sig från den hårda verk-
ligheten. Pastor Bodmer redogör vidare för bl a Irving Leonards förklaringsmodell. Denna inne-
bär att såväl Spaniens geografiska isolering från resten av Europa, blandningen av europeisk och 
arabisk kultur, samt närheten till Det Okända i Atlantens mörka vatten, haft ett finger med i spe-
let till att kontakten med verkligheten fått se sig ersättas av en känsla av och förkärlek till mystik, 
fantasi, äventyr och eskapism.233 Sida vid sida med gudstro, förekom även de föreställningar som 
florerade i den s k folktron. Kolonisatörerna hade redan hemma i Spanien anat allehanda små-
knytt i buskarna. Dessa övernaturliga väsen manifesterade sig också en masse, i diverse upptänk-
liga former, i den nya världen. Det från europeisk synvinkel annorlunda djur- och växtlivet i ko-
lonierna, underblåste fenomenet.234 Verkligheten räckte helt enkelt inte till. 
 
För att till fullo förstå denna mentala inställning som för en nutida betraktare kan te sig märklig, 
behöver man ha kännedom om såväl kopplingen till begreppet ”macrospace” som litteratur som 
blottlägger europeisk projicering på fjärran regioner. Detta förklarar medeltidsmänniskans starka 
tilltro till diverse monster och rikedomar, m m, i okända områden. 
 
Flertalet av de spanska conquistadorer som deltog i fastlandsfasen av ockupationen av Amerika, 
härstammade från det höglänta Estremadura som var Spaniens allra fattigaste provins. Majorite-
ten av conquistadorerna var av s k enkel härkomst, men en del tillhörde fattigadeln.235 De flesta 
var okunniga, outbildade män, då bara de mest äregiriga, dumdristiga eller blåögt romantiska gav 
sig på företaget att korsa Atlanten för Amerika. Där förde de sedan, med ens frikopplade från all 
hämmande samhällsstruktur, en instabil tillvaro i militära läger där allehanda rykten kunde flore-
ra fritt.236 Utmärkande för conquistadorernas sinnelag, var en fallenhet för våld, revolt och för-
bittring mot samhället.237 Vissa, men långt ifrån alla, var professionella soldater med stridsvana 
från t ex Spaniens krig på den italienska stöveln. En del conquistadorer kom även från andra na-
tioner än Spanien238, t ex Portugal, Italien, Frankrike, Grekland, Ungern, Polen, Tyskland, Eng-
land och Skottland239. De flesta conquistadorer var ensamstående, yngre män, då ytterst få 
spanska kvinnor följde med expeditionerna i ockupationsskedet.240  
 
Jag tycker att det finns fog för att hävda att nämnda krutdurk helt sonika överfördes till Amerika 
som krigsskådeplats i och med koloniseringen, en åderlåtning som spanska kronan bör ha varit 
mycket väl medveten om. Det styrande såg helt enkelt till att conquistadorerna ’tog det utanför’ 
(moderlandets gränser), ungefär som vid ett barslagsmål. Situationen torde ha blivit än mer in-
fekterad i kolonierna än i Spanien, p g a den höga koncentrationen laglösa element.  
 
Under pacificeringsfasen var conquistadorerna ändå ett användbart redskap för kolonialmakten. 
Därefter blev de ett problem även i kolonierna. Situationen blev som mest akut i 1550-talets 
Peru, där kolonialförvaltningen kämpade om herraväldet mot Europas mest hårdföra soldater. 
Jag hävdar att turbulensen i Peru tidsmässigt sammanföll med övergången till koloniserings- och 
exploateringsfaserna, där statsmakten inte längre hade någon användning för flertalet conquista-
dorer. Lösningen blev att avleda conquistadorerna med en djungelexpedition mot El Dorado. 
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Jakten på El Dorado framstår vid denna tidpunkt därmed för mig som en meningslös och kon-
struerad avledningsmanöver för missnöjda conquistadorer, som drog land och rike kring och 
hotade stabiliteten. Cohen drar sig dock inte för att ta bladet från munnen och sätta fingret på vad 
saken egentligen gällde, d v s en utrensningsåtgärd riktad mot oregerliga conquistadorer.241 Jag 
menar att situationen hade ställts på sin spets, och det som stod på spel var expeditionsdeltagar-
nas blotta existens versus kolonialförvaltningens. Kolonialförvaltningen måste stärka stabiliteten 
med alla medel som stod till buds, då deras våldsmonopol var satt ur spel. I det här skedet, när 
snabb plundring ersattes av gruvdrift, torde kolonialförvaltningens verksamhet, till skillnad från 
conquistadorernas specifika expertis, bli allt viktigare för inkomsterna till Spanien.  
 
Det anges inte i klartext i litteraturen huruvida ytterligare expeditioner mot El Dorado och dess 
motsvarighet än Ursúas/Aguirres år 1560, anordnats i syfte att fungera som utrensningsåtgärd. 
Denna enda expedition där utrensningsåtgärder uttryckligen uttalats, tillmäts dock stor vikt då 
det sannolikt är den, åtminstone för eftervärlden, mest kända expeditionen mot El Dorado. Expe-
ditionen anordnades dessutom just mot själva El Dorado, till skillnad mot dess motsvarighet eller 
föregångare. Utrensningsmotiv som eventuell underliggande orsak går dock inte att utesluta i 
även andra fall, i synnerhet inte vad avser de expeditioner som inträffat efter Ursúas/Aguirres, då 
denna form av slutgiltig lösning bevisligen formulerats. Kolonialförvaltningen i spanskamerika 
får därmed i allra högsta grad anses ha varit medveten om möjligheten.242  
 
Myteriet under Aguirre hade vidare givit de sydamerikanska kolonierna längs i synnerhet väst-
kusten en förevändning att mobilisera sig.243 Jag undrar om kolonialmakten under expeditionens 
planeringsskede även hade velat ha en orsak för att uppnå denna effekt, ett slags enande funk-
tion? Ett scenario där en beväpnad expedition hotade Peru, hade man från kolonialmaktens sida 
kunnat tänka sig redan från början. Jag börjar t o m fundera i banorna av ett alternativt orsaks-
samband där kolonialmakten i Peru, genom att tillåta en expedition där man redan från början 
tror att uppror mot staten kan uppstå, sett till att skaffa sig legitim möjlighet att först ’röka ut’ 
och sedan medelst en militär aktion eliminera de legosoldater - nu i samlad trupp i stället för ut-
spridda som oroshärdar över hela kolonin - som inte regnskogen gjorde av med. Denna tanke-
gång finner jag dock inte något stöd för i litteraturen. Ett annat möjligt scenario, är att koloni-
almakten faktiskt hoppades på att myteri skulle utbryta bland manskapet som därefter skulle de-
cimera varandra, ett slags härska och söndra-situation (där kolonialmakten således är den part 
som härskar). Frågan är då om man förväntade sig att Ursúa skulle rida ut stormen och slå ner 
upproret244, eller om Ursúa helt enkelt blev offrad, krigets skördar. 
 
Att man knappast kunde förväntas överleva en expedition, var inte heller en hemlighet för dåti-
dens krönikörer. Krönikören, poeten, prästen samt f d conquistadoren Juan de Castellanos, hade 
synpunkter på Jiménez de Quesadas expedition mot El Dorado på Venezuelas llanos 1569-1572, 
när expeditionsriktningen åter skiftat mot Orinoco. Castellanos ansåg att det var högst oansvarigt 
av Quesada att ha uppmuntrat de manliga deltagarna att föra med sig sina spanska och mestiziska 
hustrur på expeditionen. Castellanos menade att Quesada i förväg borde ha insett att det skulle 
leda till en näst intill säker död även för kvinnorna, vilket deras män - kolonister och conquista-
dorer - inte haft vett att förstå. Castellanos var av åsikten att det var betydligt värre att förleda 
gifta män samt kvinnor in i döden, än att värva expeditionsdeltagare bland lata, ogifta och kring-
drivande män som ändå inte gjorde ett skapandes grand.245 Detta ger vid handen att det faktum 
att man löpte stor risk att möta döden i vildmarken under jakten på El Dorado, enligt min be-
dömning tydligen inte stod klart för expeditionsdeltagarna själva under 1500-talet. Quesadas 
sista expedition på jakt efter El Dorado hade snarare en destabiliserande effekt på samhället i det 
som idag utgör Colombia, varför det blev dags för myndigheterna att en gång för alla sätta ner 
foten. Quesada själv, som då var i 70-årsåldern246, återkom med oförblommad övertygelse från 
den fleråriga expeditionen, medan flertalet av de yngre expeditionsdeltagarna gått under i vild-
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marken. Eftersom dödsoffer denna gång skördats bland en fertil och produktiv målgrupp som var 
viktig för kolonins konsolidering och fortlevnad, samt dessutom bland skattskyldiga ursprungs-
befolkningar som det numera var förbjudet att medföra på expeditioner till skillnad från svarta 
slavar, förhalade myndigheterna ytterligare expeditioner. Quesada uppehölls med diverse pacifi-
ceringsraider mot rebelluppror bland ursprungsbefolkningarna, under återstoden av hans liv.247 
Jag anser att detta inte nödvändigtvis innebär någon motsägelse till förekomsten av expeditioner 
som utrotningsåtgärd för conquistadorer. Det faktum att kolonialmakten i Nya Granada motver-
kade expeditioner i de fall där deltagarna sannolikt skulle komma att utgöras av kolonister eller 
ursprungsbefolkningarna (som behövdes som arbetskraft i kolonin), pekar snarare på att expedi-
tioner endast var godtagbara utifall de bemannades just av conquistadorer, som ändå ingen skulle 
sakna ifall de försvann. 
 
Pastor Bodmer bryter av mot övrig litteratur i och med att hon erkänner expeditioner i form av 
avledningsmanöver som en mycket väl beprövad metod för myndigheterna att göra sig av med 
oönskade befolkningssegment. Åtgärden ifråga hade t o m ett eget namn, ”the unburdening of 
the land” (på spanska ”la descarga de la tierra”), d v s att avbörda landet. Pastor Bodmer nämner 
att krönikören Zárate redogjort för metoden i samband med Salinaskrigen.248 Missnöjda soldater 
som inte ansåg sig ha fått tillräcklig del av vinsten under Salinaskrigen, skickades ut under kap-
ten Pedro de Candia för att erövra påstått rika länder. Expeditionen återkom dock tomhänt med 
manskapet på gränsen till myteri.249 Enligt Pastor Bodmer pressade dåvarande vicekonungen La 
Gasca om och om igen i sin korrespondens med Indiska rådet på vikten av att Spanien började 
tillämpa åtgärden att ’avbörda landet’. Detta skulle ske genom att den mest explosiva sektionen 
av conquistadorerna i Peru skickades ut på expeditioner i Sydamerikas inland. Efter Salinaskri-
gen 1538 kom således expeditionerna mot Sydamerikas inland överlag att helt ändra komposi-
tion, enligt Pastor Bodmer. De bemannades nu av samhällets mest explosiva, missnöjda och om-
störtande element.250 Dessa expeditioner i Sydamerika innefattar visserligen även andra än de 
som sökte El Dorado och dess motsvarighet, som överhuvudtaget inte omnämns specifikt i reso-
nemanget. Pastor Bodmer nämner inte heller uttryckligen huruvida det även var meningen att 
manskapet skulle omkomma under expeditionerna ifråga.251 Enligt Hemming tog sig dock in-
subordination endemiska proportioner bland manskapet redan under expeditionerna mot Metari-
ket252, som inträffat innan den tidpunkt då Pastor Bodmer hävdar att expeditionerna ändrat kom-
position och erhållit sin mer explosiva komponent.  
 
Som Bitterli påvisat avseende exemplet Portugal och den säkerhetsventil utlandstjänstgöringen 
utgjorde, fungerar åtgärden att skicka de mest äventyrslystna elementen bland befolkningen på 
expedition i förlängningen med en stabiliserande effekt även på själva moderlandet. Koloniser-
ingen av Amerika och i synnerhet expeditionerna till för européerna oländiga regioner på konti-
nenterna ifråga, inklusive jakten på El Dorado, bör således ha verkat stabiliserande inte enbart på 
kolonierna utan dessutom på Spanien. Detta rör sig dock troligtvis inte om en av de faktorer som 
förorsakat jakten på El Dorado, utan snarare en lyckosam bieffekt. 
 
5.3 Förlusten av illusionerna 
 
”Du sökte en kvinna och fann en själ - du är besviken.”253 
 
’Cyniker är bara romantiker som blivit besvikna.’254  
 
Den latinamerikanska verkligheten hade således visat sig vara en helt annan än de - för att relate-
ra till Kahles tes om kontinenten som en kvinnlig motpol - ’inträngande europeiska militära er-
övrarna’ hade hoppats på. Vad satte det för spår i mentaliteten?  
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Följande underkapitel syftar till att diskutera förändringar i conquistadorernas föreställningar 
avseende Latinamerika över tid. Ämnet har kopplingar till exploatering och upptäcktshistoria. 
 
Pastor Bodmer redogör för en imperialistisk modell, som inledningsvis präglat conquistadorernas 
synsätt. Conquistadorerna utgick ifrån mytbilden om de fantastiska rikedomarna i Amerika. Där-
efter vidtog aktiv handling i form av ett militärt företag som på ett legitimt och heroiskt sätt skul-
le dominera, kristna och expropriera.255 Mytifieringen av Amerika innebar således i sin hand-
lingsfas mer konkret att utforska, ockupera och dominera för att därigenom uppnå ära, makt och 
rikedom.256 Mötet med den latinamerikanska verkligheten blev dock sällan vad conquistadorerna 
tänkt sig. Ur dessa motgångar föddes en avmytifieringsprocess, som tog sig olika uttryck i Nord- 
respektive Sydamerika.  
 
I Nordamerika utspann sig misslyckandets diskurs, där oregerlig natur, och som en konsekvens 
av detta manskapets lidande, spelade huvudrollen i avmytifieringen av Amerika.257 Naturkrafter-
na förvandlade plötsligt jakten på rikedomar till en kamp för överlevnad.258 Utforskning blev till 
planlös vandring, någon ockupation kunde aldrig genomföras och erövring nämndes överhuvud-
taget inte längre. Den tidigare så idealiserade och mytifierade militära aktiviteten, fick drag av 
parodi. Expeditionernas mål definierades om, och ersattes av kampen mot hunger, törst, kyla 
samt fientliga ursprungsbefolkningar. Därmed förlorade myter, ära, makt och rikedom sin bety-
delse. När expeditionsdeltagarnas värderingar förändrades, fick mer högtflygande mål som rika 
byten stryka på foten för basvaror som föda, vatten, filtar och ved.259 Landet framstod som så 
undermåligt, att soldaterna insåg att det enda som återstod var att fly fältet eller dö. Men för att 
klara återtåget krävdes ofta av soldaten att denne gav avkall på sin militära identitet och istället 
antog rollen som hantverkare.260 Detta blev ett led i att symbolisera förstörelsen av den imperia-
listiska erövringsmodellen. Conquistadorernas förlust av sina klädespersedlar, symboliserade 
vidare förlusten av civilisation och därmed även individens död alternativt en födelse in i en ny 
grad av medvetande. Det sista stadiet av nedmonteringen av den mytiska modellen, bestod av 
arméns ökande fragmentering. Personliga intressen och säkerhet, prioriterades framför kollekti-
vet. Beskrivningarna av expeditionernas alla vedermödor, syftade dock även till att få erkännan-
de från övermakten för slitgörat, trots att man inte hade några påtagliga resultat att visa upp.261 
 
Allt detta verkade sammantaget, enligt Pastor Bodmer, till att avmytifiera Nordamerika, eröv-
ringen och conquistadoren. I de skildringar som präglades av misslyckandets resonemang, pre-
senterades Amerika inte längre som undrens rike utan som en komplex verklighet. I den avmyti-
fierade versionen beskrevs Amerika som ett vidsträckt, vilt, främmande och farligt territorium, 
som var nästan obeboeligt för ursprungsbefolkningarna och helt så för européerna.262 Pastor 
Bodmer menar även att misslyckandet och de upprepade besvikelserna i Nordamerika ledde till 
ett kritiskt avståndstagande från rådande ideologisk och litterär modell, vilket i högre grad än 
mytbildningen format framväxten av ett spanskamerikanskt medvetande.263  
 
Jag tycker dock att detta fortfarande låter som en mytbild, om än andra sidan av myntet. Bl a det 
mexikanska men även peruanska höglandet blev snabbt beboelig och hemtam miljö, ”microspa-
ce”, för spanjorerna. Skiftet i narrativ tjänade dock även ett själviskt syfte, vilket jag tycker att 
Pastor Bodmer hastar förbi. De långrandiga beskrivningarna av alla svårigheter man ställts inför, 
var ju en strategi för att avskriva sig ansvar för sitt misslyckande. Jag känner vidare igen de fles-
ta dragen av det nordamerikanska misslyckandets diskurs även i beskrivningarna av expeditio-
nerna mot El Dorado och dess motsvarighet i Sydamerika, fram till den punkt då uppvaknandet 
(d v s avmytifieringen) skulle ske i kölvattnet av fiaskot. Kampen mot en svårslagen natur, var 
självfallet en bra ursäkt att gömma sig bakom för att förklara ett misslyckande även i Sydameri-
ka.264 Jag tycker dock inte att det förefaller som om någon av doradoristerna någonsin slutade 
mytifiera, trots det bistra mötet med verkligheten. Föreställningarna om El Dorado och dess mot-
svarighet satt fastnitat i dem hårt som berget.265  
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Resignationen inföll dock relativt snabbt i Nordamerika. Att det inte fanns några gyllene riken, 
framstod med all obarmhärtig klarhet när man blickade ut över slätten. I Sydamerika finns värl-
dens största urskogsreserv, och vad som dolde sig där, kunde man aldrig så noga veta. Men 
självklart hoppades man på guld! När man inte fann något, ledde det enligt Pastor Bodmer till 
uppror och myteri.266  
 
Jag tror vidare att guldjakten var mer ihärdig i Sydamerika än Nordamerika, eftersom den, i eu-
ropeisk föreställningsvärld, guldbärande ekvatorn löper just där. 
 
Med undantag för myten om Amazonerna, överfördes inte de nordamerikanska myterna till Syd-
amerika, utan ett myller av nya uppstod.267 Pastor Bodmer gör, jämfört med andra forskare, en 
mer strikt åtskillnad mellan myten om El Dorado och övriga sydamerikanska myter som den om 
Metariket, gömda inkaskatter, eller Solens Hus. Pastor Bodmer anser att samtliga dessa myter 
uppstått oberoende av varandra. ”Dorado” lät dock så pass klatschigt att det hos många veten-
skapsmän fått bli samlingsnamn för hela den futila jakten på fantastiskt rika regioner.268  
 
Av detta resonemang följer således att mytbildningen var still going strong i Sydamerika, trots 
otaliga misslyckanden i såväl norr som söder.269 Jag kan faktiskt inte på rak arm erinra mig en 
enda ledande doradorist som slutat mytifiera, sina misslyckanden till trots.270 Jag ställer mig där-
för tveksam till om expeditionerna mot El Dorado verkligen ledde till någon direkt avmytifie-
ringsprocess i Sydamerika. Till skillnad från Pastor Bodmer, och flertalet andra forskare, är jag 
dessutom tveksam till om doradoristerna enbart i och med övertygelsen om existensen av El Do-
rado, verkligen gjorde sig förtjänta av epitetet att de mytifierade. Historierna om El Dorado på-
minde om en stad eller ett land i stil med Inkariket, som faktiskt existerat. Kanhända borde man 
mot bakgrund av detta tillämpa ett alternativt ordval, t ex att conquistadorerna faktiskt visat prov 
på viss empirisk slutledningsförmåga, eller åtminstone vidhållit sin övertygelse.    
 
Enligt Pastor Bodmer, skedde avmytifieringen i Sydamerika genom revoltens diskurs. Denna tog 
vid där misslyckandets diskurs slutade. Istället för avståndstagande till och kritiskt ifrågasättande 
av den rådande ideologiska modellen som på kontinentens norra del, kollapsade och fragmente-
rade modellen helt i Sydamerika. Medan desillusion var den förhärskande känslan i norr, utgjor-
de den i Sydamerika blott en av många källor till det växande missnöjet.271 När den stora massan 
marginaliserade conquistadorer gradvis förlorade hoppet om att finna lyckan och rikedomen i 
Amerika, växte deras frustration så till den grad att de helt önskade bryta med maktstrukturen 
runt kungen och därmed kolonialförvaltningen.272 Politiska och ekonomiska motiv till revolt 
sammanföll därmed. Guvernören i kolonierna identifierades vidare med expeditionsledaren, var-
för alla inre motsättningar i en expedition även betraktades som en provokation mot denne.273 
 
Här vill jag passa på att lyfta fram att vi för en gångs skull faktiskt glimtar mentaliteten hos man-
skapet i expeditionerna, till skillnad från enbart inställningen hos expeditionsledarna. Mannarna 
hade helt enkelt inte råd med ett misslyckande, då de ofta tvingats skuldsätta sig upp över öronen 
för att finansiera sitt deltagande och därigenom redan balanserade på ruinens brant. De var 
mycket väl medvetna om att de vid ett eventuellt misslyckande troligtvis aldrig mer skulle ha råd 
att delta i en annan expedition. Deras enda möjlighet att någonsin uppnå ekonomiskt oberoende, 
avgjordes av den aktuella expeditionens öde. Denna psykiska press, tenderade att utlösa revolt 
som en missnöjesyttring.274  
 
Pastor Bodmer förklarar att i revoltens diskurs, förkastades mytiska motiv snabbare än i miss-
lyckandets dito. Naturen i Amazonasbäckenet var värre än någon annanstans på kontinenten. 
Fångna i den outhärdliga verkligheten, fann manskapet det omöjligt att vidmakthålla fantasierna. 
Deras enda utväg blev revolt. Revoltens resonemang stjälpte hela den etablerade samhällsord-
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ningen över ända, och utgjorde därmed den sista anhalten av avmytifieringens diskurs. Systema-
tiskt våld, hot, aggression, utpressning och rädsla ersatte den solidaritet som funnits mellan del-
tagarna i den imperialistiska modellen.275 I misslyckandets diskurs hade man tvärtom kämpat 
mot naturen, inte varandra.276 Skildringarna av revoltens resonemang, syftade däremot alltid till 
att inför kolonialmakten och konungen rentvå sig själv från all skuld för upproret. Myteri var 
nämligen ett brott som bestraffades med döden. Det gällde således att klara sitt eget skinn. Det 
var därför av största vikt att få såväl den ordinarie expeditionsledare man ’nödgats’ avsätta, som 
den ’förrädiske’ och ’grymme’ myterist med anhang som tagit över ledningen av expeditionen, 
att framstå som synnerligen olämpliga ledare som helt tappat greppet. Ingen av dessa motsvarade 
längre den heroiske, kristne krigshjälten och undersåten i den imperialistiska modellen.277 Skild-
ringarna av revoltens diskurs, tjänade således till att kvarhålla ordningen.278 Aguirres myteri 
tillmäts enligt Pastor Bodmer ändå subversiv vikt, då myteristerna på ett häpnadsväckande sätt 
satte sig upp mot konungamakten.279  
 
Apropå conquistadorernas mentala status, nämner Pastor Bodmer även en historisk-psykologisk 
studie som föga överraskande påvisat att Aguirre led av psykopati.280 Detta är ett avslöjande helt 
i linje med vilken befolkningskontingent det var som huvudsakligen lämnade moderlandet för 
den Nya Världen i koloniseringens inledningsskede. Om jag får spekulera, skulle jag vilja påstå 
att psykopati torde vara överrepresenterat bland conquistadorerna under Latinamerikas tidiga 
ockupation, jämfört med den manliga befolkningen i samma åldersspann i Spanien som helhet. 
  
Efter att ha tagit del av redogörelserna i övrig litteratur om myteriet under Lope de Aguirre, fin-
ner jag dock inte stöd för teorin att upproret härrör ur missnöje eller brustna illusioner - åtmin-
stone inte brustna illusioner avseende El Dorado. Förekomsten av El Dorado har inte förkastats 
ens efter myteriet. När Aguirre väljer att lägga om kursen just då expeditionen anlöper det områ-
de som ansågs utgöra hemvist för invånarna i Omagua (d v s El Dorado), blir han istället tvungen 
att under hot om dödsstraff tysta manskapet från att ens tala om Omagua.281 Jag menar att detta 
drag knappast hade varit nödvändigt ifall manskapet slutat hoppas på förekomsten av El Dorado 
av sig själva.282 Aguirre hade aldrig heller något intresse av att finna El Dorado ens från första 
början utan siktade hela tiden mot Peru283, varför det egentligen är olyckligt att Pastor Bodmer 
använder myteriet i just denna expedition mot El Dorado som exempel på avmytifieringen av 
Amerika.  
 
Vad Lope de Aguirre ytterst hade för motiv till sitt handlande framgår inte av litteraturen.284 
Klart är dock att de sysslolösa conquistadorerna redan innan Ursúas sista, ödesdigra, expedition 
känt sig snuvade på konfekten. Upprinnelsen till denna bittra besvikelse hade dock ingenting att 
göra med att man - så vitt man då visste i alla fall - inte lyckats upptäcka just El Dorado. Proble-
met var snarare att de rikedomar som faktiskt upptäckts gått dem snöpligt förbi och tillerkänts 
andra, i form av bl a encomiendas, rakt framför näsan på dem. Guldskatten i Chibcha- och Inka-
riket var inte heller imaginär. Att s k ’högkulturer’ sällan uppstår i djungeln - och en mer ’avan-
cerad’ kultur förutsätts ifall El Dorado, liksom Cuzco, skulle vara utsmyckad av smitt guld eller 
inneha en större mängd bearbetade guldföremål - var dock inte allmänt känt vid denna tid-
punkt.285 Conquistadorerna hade dessutom social förbittring, våldsbenägenhet och revoltlusta 
som grunddrag i sin personlighet redan hemma i Europa286, det var således inget som plötsligt 
uppstod för att de inte hittade El Dorado. Det kan enligt min uppfattning finnas en myriad andra 
orsaker till att myteri bryter ut, än just att man gått bet på att finna El Dorado. I Sydamerika, till 
skillnad från Nordamerika, bemannades dessutom expeditionerna - medvetet från myndigheter-
nas sida - av de mest explosiva av de explosiva (de mest turbulenta av de äventyrslystna som en 
gång utvandrat från Spanien). Detta torde kunna förklara ett eventuellt utfall av högre grad av 
revolt i expeditionerna.287 Trots allt detta resulterade flertalet av expeditionerna mot El Dorado 
och dess motsvarighet inte ens i revolt, även om missnöje frekvent grasserade i leden. Olydnad 
uppstod inte heller endast när man började ana att El Dorado eller dess motsvarighet kanske inte 
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existerade, utan även i ivern att upptäcka detsamma.288 I D’Ortals expedition 1536 var det vidare 
myteristerna som inte kunde släppa föreställningarna om Metariket utan fortsatte jakten, först 
själva och sedan tillsammans med Federmann. Den avpolletterade guvernören D’Ortal, blev 
istället den enda doradorist som så småningom lade expeditionsivern bakom sig.289 Myteriet mot 
D’Ortal under expeditionen 1536 är dessutom ett praktiskt exempel på att myteri kunde uppstå 
redan innan slaget vid Las Salinas 1538, efter vilket expeditionerna, enligt Pastor Bodmer, tog en 
annan och mer explosiv vändning i och med mer våldsam bemanning290. 
 
Jag är således, till skillnad från Pastor Bodmer, inte övertygad om att conquistadorerna i gemen 
redan under 1500-talet började ge avkall på tanken på Latinamerika som ett smörgåsbord av al-
lehanda rikedomar. Oron för att inte kunna finansiera sitt deltagande vid ännu en expedition ifall 
den första misslyckas, som Pastor Bodmer beskriver, tyder knappast på att man helt avfärdar 
förekomsten av rikedomar i inlandet. Platsen för drömmarnas mål försköts bara allt längre bort i 
takt med att ”microspace” utvidgade sig, inom ramen för den vildmark som fortfarande hägrade 
inom det område som var ”macrospace”. Besvikelserna verkade snarare som en trigger, t o m 
själva begreppet ”El Dorado” myntades sannolikt just av conquistadorer som återkommit, tro-
ligtvis tomhänta, till Quito från Bogotá efter att ha deltagit i Benalcázars expedition. I mitten av 
1500-talet torde således de mest upprorsbenägna soldaterna i Sydamerika ha återfunnits i de led 
som av olika anledningar ej belönats. Men förespeglingen till fortsatt jakt på rikedomar, var just 
det som höll dem uppe. Tron på förekomsten av El Dorado och en benägenhet till uppror, är så-
ledes inget motsatsförhållande utan går snarare hand i hand. 
 
5.4 Orsakerna till jakten på El Dorado 
 
Följande underkapitel analyserar betydelsen av eurocentriska projiceringar, exploateringsstrategi, 
stabiliseringspolitik och upptäcktshistoria för uppkomsten av jakten på El Dorado.  
 
Slutsatsen att flera generationer doradorister såväl bildligt som bokstavligt fastnat i den sydame-
rikanska leran sedan de försökt fly den fattigspanska verkligheten och låtit sig förledas av de 
europeiska projiceringarna på andra världsdelar som förekommer i Marco Polos resor och dess 
likar, skulle vara en förenkling av resonemanget. Det skrivna ordets - och då i synnerhet även-
tyrs-, kolonial- och upptäcktsskildringarnas - oerhörda påverkan och genomslagskraft på det vid-
öppna europeiska sinnet överlag samt conquistadorernas tankevärld specifikt, ska förvisso inte 
underskattas. Själva det mentala ramverket bakom jakten på El Dorado och dess motsvarighet, 
vilket dessutom möjliggjorde mottagligheten för exotismen i reselitteraturen, utgjordes dock av 
den underliggande rumsliga uppfattning som medförde att den medeltida europén hade avsevärt 
större ”macrospace” än europén av idag. Detta ”macrospace”, till bredden sprängfyllt med myter 
sprungna ur mikrospatial eurocentrism, började ofta bakom kröken bortom grannbyn för att se-
dan innefatta såväl Amerika (när detta blev känt), Afrika som Asien. Vildmarken, där jakten på 
El Dorado och dess motsvarighet ägde rum, sågs vidare som ett kvalitativt annorlunda rum, lad-
dat med mytologisk symbolik, där allting var möjligt. Den medeltida utbredningen av ”macros-
pace”, utgjorde således förutsättningen för den exotiska masslitteraturens indoktrinering och ko-
lonisering av den europeiska mentaliteten.  
 
Förskjutningen av jakten på El Dorado, först i riktning mot Anderna, därefter i djungeln vid 
Amazonfloden och sedan tillbaka österut mot Orinoco, skedde vidare i takt med att conquistado-
rernas mikrospatiala vyer utvidgades när det geografiskt kända området utökades. Detta får stöd 
av tesen att den mentala europeiska upptäckten av Sydamerika skedde gradvis, via en slags ’rul-
lande frontlinje’. I takt med att det outforskade sydamerikanska ”macrospace” blev allt mindre, 
måste El Dorado av nödtvång ändra läge i korrelation med detta. I rättvisans namn måste jag 
framhålla att det inre av Sydamerikas vildmark fortfarande förblev ”macrospace” i föreställ-
ningsvärlden för alla andra än just de expeditioner som de facto passerat precis på en specifik 
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plats, på samma sätt som Asien ur generell europeisk synvinkel förblev ”macrospace” under me-
deltiden trots att européer satt sin fot där. På det latinamerikanska höglandet gjorde sig däremot 
en stor mängd europeiska kolonisatörer snabbt hemmastadda i sitt nya ”microspace”, vilket inte 
hindrade att regionen fortfarande var ”macrospace” för exempelvis de spanjorer som var kvar i 
Europa. Det är sannolikt ingen tillfällighet att flera av de senare expeditionerna mot El Dorado 
och dess motsvarighet, rekryterat expeditionsdeltagare i Europa eller bland nyanlända immigran-
ter till Amerika, med annan profession än soldat (d v s civila kolonister). 
 
De direkt utlösande faktorerna till jakten på El Dorado och dess motsvarighet, var däremot 
plundringen av Aztekernas rike i Mexico 1519, Inkariket i Peru 1533 samt Chibchariket i Co-
lombia 1537. Det stod med ens klart för conquistadorerna, att allt faktiskt var möjligt i Latiname-
rika. Amerika hade verkligen visat sig härbergera guldrika nationer med utsmyckade tempel, helt 
i linje med asiatisk förebild. Spanska kronan anspelade också på dessa rika krigsbyten, sannolikt 
för att dränera såväl moderlandet som kolonierna på kringdrivande soldater som hotade stabilite-
ten. Innan dessa veritabla huggsexor, hade man från europeiskt håll faktiskt börjat tvivla på att 
Amerika verkligen levde upp till de högt ställda förväntningarna. Jakten på El Dorado och dess 
motsvarighet var således även en exploateringsstrategi från conquistadorernas sida, men i det 
långa loppet knappast från kolonialmakten. Efter att den inledande snabba plundringen av de 
amerikanska kulturerna genomförts, hade kolonialmakten sitt på det torra genom långsiktig eko-
nomisk utvinning (t ex gruvdrift och plantager). Conquistadorerna klarade vanligtvis ej av att 
upprätthålla denna typ av tjänster, som inte heller fanns att tillgå i tillräcklig utsträckning. Att 
vara först till kvarn i en s k högkultur eller annan guldfyndighet, var deras enda chans till eko-
nomiskt oberoende.  
 
De högt ställda förväntningarna på Latinamerika i koloniseringens absoluta inledningsskede (in-
nan erövringen av Aztek-, Inka- och Chibchariket), hade dock ytterst lite att göra med den latin-
amerikanska verkligheten av flera skäl. Dels rörde det sig om eurocentrisk projicering på Latin-
amerika som sågs som en motpol där alla begränsningar från den gamla världen kunde överträ-
das, dels om en eurocentrisk projicering på Asien, som så att säga gick i arv. Det var ju dit Co-
lumbus trodde att han anlöpt, när han för första gången satte foten på Hispaniola, och omedelbart 
påbörjade det omättliga sökandet efter guld. Det fanns således ingenting specifikt i den latiname-
rikanska myllan som plötsligt fick mytbildningen att öka takten.  
 
Att anordna jakt på El Dorado, eller anstifta andra expeditioner i Amerika, var vid denna tid-
punkt även en effektiv stabiliseringspolitisk åtgärd för såväl koloniernas som moderlandets räk-
ning, om man med detta menade att eliminera potentiella hot mot statsmakten. På så vis kunde 
statsmakten så att säga slå två flugor i en smäll. Man blev av med besvärliga element, samtidigt 
som man ändå försäkrat sig om att de rikedomar som eventuellt påträffades tillföll kronan via 
skatten. Denna dolda agenda utgör dock uttryckligen endast startskottet för en enda expedition 
mot El Dorado (Ursúas/Aguirres), men det egentliga antalet som föranleddes av denna anledning 
kan vara betydligt större. Att ’avbörda landet’ var vanligt förekommande. Även här anas den 
duala uppfattning om vildmarken som antingen god eller ond vilket blivit följden av att den fort-
farande var ”macrospace” - deltagarna skulle antingen hitta El Dorado eller avlida.  
 
Trots att utrensningsmomentet endast tydligt framstår som underliggande orsak till expeditioner 
som utgått från Peru, torde ändå Bitterlis säkerhetsventil, d v s effekten av utströmningen av 
conquistadorerna till kolonierna som en vitamininjektion på moderlandet, vara applicerbar. Con-
quistadorernas deltagande i diverse expeditioner, bör ha medfört en stabiliserande effekt även för 
kolonierna. Kolonialmakten har tacksamt tagit emot, medan conquistadorerna utmanövrerat sig 
själva från den politiska spelplanen i ”microspace”, och rätt in i vildmarken. Efter pacificerings-
fasen var conquistadorerna bara en belastning. I andra expeditioner avled istället expeditionsdel-
tagare tvärtemot statsmaktens önskan. De dödsfall myndigheterna hade invändningar emot, rörde 
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sig om ’beskedliga’ ursprungsbefolkningar som behövdes som arbetskraft och skattebetalare, 
eller civila spanska kolonistfamiljer som behövdes för att säkra stabiliteten. Såväl conquistadorer 
som kolonister vilsefördes således, av sig själva eller andra, till att delta i fåfänga expeditioner 
som inte bara förde dem själva, utan även ursprungsbefolkningarna och svarta, i döden. 
 
Huruvida manskapet återvände från Amazonasregionen och Orinoco med förståndet i behåll eller 
ej, och om det ens fanns där från första början, förtäljer tyvärr inte historien. Men eftersom 
D’Ortal beskrivits som den enda doradorist som slutligen kom på andra tankar och helt övergav 
jakten på El Dorado och dess motsvarighet, så borde de återvändande conquistadorernas sin-
nestillstånd ha varit likadant som när de begav sig in i vildmarken: d v s en kollektiv psykos - 
toppad med desillusion och revoltlusta!  
 
5.5 Sammanfattning 
 
Kapitlet har behandlat i vilken mån myten om El Dorado kan anses ha verklighetsbakgrund. Fle-
ra forskare menar att en chibcharitual kan ha spelat in vid uppkomsten av ryktet om El Dorado. 
Alla är dock rörande överens om att El Dorado är just en myt.  
 
Avsnittet har också analyserat jakten på El Dorado som stabiliseringspolitisk utrensningsåtgärd. 
Sydamerika hade i efterdyningarna av Inkarikets fall - en milstolpe i den doradoristiska mentali-
teten - översvämmats av de mest explosiva och äventyrslystna individer Europa haft att uppbåda. 
Conquistadorerna hade förläst sig på äventyrsromaner, distanserat sig från verkligheten och för-
lorat sig i eskapism. I kombination med denna världsfrånvändhet fanns en benägenhet för våld 
och revolt. Att arrangera expeditioner för att avleda bångstyriga soldater på lönlösa irrfärder i 
periferin, blev ett populärt grepp för kolonialmakten att säkra stabiliteten. Metoden kallades ’att 
avbörda landet’. Endast en expedition mot El Dorado, Ursúas/Aguirres 1560, anges uttryckligen 
ha anordnats som utrensningsåtgärd. Det egentliga antalet kan dock vara betydligt högre. 
 
Tvärtemot Pastor Bodmers teori - där Sydamerika avmytifierades när expeditionsdeltagare 
snabbt såg landet som det var vilket ledde till revolt - har jag visat att en sann doradorist aldrig 
slutade mytifiera. Conquistadorernas fallenhet för revolt fanns där redan från början. Det var ett 
grundläggande personlighetsdrag och inget fenomen som plötsligt uppstått vid mötet med Syd-
amerika. Dock vägde privatekonomiska skäl hela tiden tyngre än mytbildning för uppkomsten av 
jakten på El Dorado. 
 
Att mytifieringen fortskred, innebar dock inte att jakten på El Dorado fortsatte. De flesta dorado-
rister avled i förtid på sin post. Vid 1500-talets slut anlände istället allt fler civila kolonister. De 
delade inte conquistadorernas expeditionsiver, utan önskade slå sig ner och bruka jorden. 
 

6. SAMMANFATTNINGAR OCH SLUTSATSER 
 
6.1 Sammanfattning 
 
Medeltidsmänniskan hade en mycket vag uppfattning om vad man kan förvänta sig bortom det 
närmaste grannskapet. Man ansåg att det i okända områden bortom haven mycket väl kunde fö-
rekomma monster eller oerhörda rikedomar. Vildmarken i synnerhet var behäftad med en tudelad 
kvalitet, där ont och gott levde sida vid sida.  
 
Det krigshärjade Spanien var Europas mest isolerade och eftersatta land. De mest explosiva och 
outbildade bland befolkningen såg sin chans i den Nya Världen. De trodde okritiskt på romantis-
ka äventyrsromaner där hjältar vann oerhörda skatter. Denna kategori conquistadorer var an-
vändbara för statsmakten under pacificeringsfasen, där plundring och krigföring genomfördes. 
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Européerna började omgående söka efter guld i Sydamerika på 1530-talet. De rykten om rike-
domar som florerat kring Asien, hade överförts till Latinamerika. Plundringen av Aztekriket 
dessförinnan, och Inkariket därefter, underblåste guldjakten ytterligare. Soldaterna var oavlöna-
de, men fick del av det eventuella bytet. När tillståndet i den Nya Världen började stabilisera sig 
vid mitten av 1500-talet, fanns inte längre användning för sysslolösa soldater som äventyrade 
säkerheten. Att anordna expeditioner i vildmarken, bl a i riktning mot El Dorado, blev ett sätt för 
statsmakten att avleda dessa laglösa element. Att upptäcka och plundra en rik region, var deras 
enda chans till ekonomiskt oberoende. Under 1500-talets sista del minskade intresset för El Do-
rado. Flertalet expeditioner genomfördes då av härförare som kunde knytas till varandra via 
släktband.  
 
Sammanlagt deltog ett 40-tal expeditioner i jakten på El Dorado i Sydamerikas vildmark under 
1500-talet. El Dorado har i efterhand blivit ett samlingsnamn för diverse mytologiska guldrika 
platser, som européerna letade efter. Expeditionernas utgångspunkt och målområde varierade 
över tiden. De utgick först från den karibiska kusten i riktning västerut mot Metafloden, sedan 
från den andinska högplatån och österut mot Andernas fot alternativt mot ett område mellan 
Amazonfloden och Orinoco, för att slutligen utgå från Colombia i östlig riktning mot Orinoco. 
Jakten på El Dorado sammanföll med norra Sydamerikas upptäcktshistoria. De områden som var 
sist att kartläggas, var också de där jakten på El Dorado bedrevs sist. Karakteristiskt för dessa var 
att de låg i urskogsbeklädd vildmark, där vad som helst skulle kunna gömmas under bladverket. 
 
6.2 Slutsats 
 
Jakten på El Dorado genomgick flera skiften över tiden. På samhällsnivå gick den från att ha 
varit en ekonomisk exploateringsstrategi för den spanska kronan att knappa in på Portugals han-
delsekonomiska försprång, via masspsykosliknande föreställningar bland huvudsakligen medel-
lösa conquistadorer vid Sydamerikas västkust efter erövringen av Peru, till att vid seklets slut 
främst bli en angelägenhet för enskilda, inflytelserika conquistadorer som eldade upp föreställ-
ningarna hos varandra. Dessutom fanns hela tiden en underliggande struktur där expeditioner 
som utrensningsåtgärd eller säkerhetsventil inte gick att negligera. På individnivå blandades i 
varje skede medeltidsmänniskans föreställningar om främmande regioner med conquistadorernas 
privatekonomiska motiv. Nämnda orsaker existerade aldrig oberoende av varandra.  
 
Jag menar vidare att jakten på El Dorado så småningom avstannade eller åtminstone slog av på 
takten vid 1500-talets slut, eftersom både ekonomi och befolkningsunderlag i Latinamerika ock-
så genomgått ett skifte, snarare än att mytbildningen upphörde. Expeditioner i plundringssyfte 
var därmed inte längre aktuella. Jag tror att ekonomiska skäl hela tiden vägt tyngre än mytbild-
ning för jakten på El Dorado. Det var t ex bristen på byte som fick ryktena i svang bland con-
quistadorerna på den andinska högplatån i kölvattnet av Inkarikets fall.  
 
Även expeditionernas utgångspunkt skiftade med tiden, i takt med att genomsökta områden kun-
de avfärdas. Jakten på El Dorado är därmed intimt förknippad med den europeiska ’upptäckten’ 
av Sydamerika. Stora glesbefolkade områden i norra Sydamerikas inre verkar dock inte ha ge-
nomgått någon avmytifiering i européernas och deras ättlingars ögon. Där fullföljdes varken pa-
cificering, kolonisering eller exploatering. Tydligen letar enstaka forskare och äventyrare än idag 
efter ruinerna av diverse gömda städer, El Dorado såväl som andra, i Sydamerikas djungler.  
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7.2 Förklaring till nyckelbegrepp inom ämnesområdet El Dorado 
 
Conquistador: Ett spanskt ord som betyder ”erövrare”. Ett alternativt begrepp skulle möjligtvis 
kunna vara legosoldat, dock med del av det eventuella bytet istället för lön. Alla conquistadorer 
befann sig inte heller i Sydamerika vid ’erövringens’ inledningsskede eller mest aktiva fas, utan 
många anlände först senare när pacificeringen redan genomförts. Conquistadorerna var under sin 
framfart i Latinamerika i praktiken att likställa med banditgäng, som i flertalet fall varken drog 
sig för att plundra eller mörda för egen vinnings skull291. Jag har i uppsatsen gjort en åtskillnad, 
som i någon mån får anses okonventionell, mellan conquistadorer, kolonialförvaltningen och 
kolonister. Det existerade dock inte någon knivskarp skiljelinje mellan conquistadorerna och 
kolonialmakten i 1500-talets Sydamerika, utan gränsen var flytande. Vissa conquistadorer belö-
nades med titlar och/eller stora lantområden, varigenom de blev en betydande maktfaktor, eller 
inkorporerades av kolonialadministrationen på annat sätt.  
 
Doradorist: Conquistador, enligt min tolkning vanligtvis även militär ledare, som under 1500-
talet och/eller 1600-talets början var mer eller mindre besatt av jakten på El Dorado. 
 
El Dorado: Ett spanskt uttryck som betyder ”den förgyllde”. Begreppet El Dorado torde ha myn-
tats under tidigt 1540-tal av conquistadorer i Quito. Det syftade i sin ursprungliga betydelse san-
nolikt på en hövding eller kung från ursprungsbefolkningarna som, enligt ryktet, var så mäktig 
att han gick helt insmord med guldstoft. Relativt omgående muterade begreppet El Dorado i 
vandringshistorierna till att istället likställas med en synnerligen guldrik stad eller rike, ibland 
förlagd vid en sjö. Föreställningen om en guldrik stad eller rike, existerade dock i conquistado-
rernas sinnelag redan innan begreppet El Dorado uppstod, exempelvis i form av Metariket. I för-
längningen rörde det sig om en transferering av föreställningar om rika länder i Asien. Det hu-
vudsakliga målet för expeditionerna som jagade El Dorado torde dock knappast ha varit den för-
gyllde själv, utan guldfyndigheterna i den mäktiga staden eller riket. Jag kommer därför att an-
vända begreppet El Dorado i betydelsen ’guldrik stad eller rike’, såvida inte annat anges. 
Begreppet ”El Dorado” har efterhand kommit att anta rollen av ett samlingsnamn på målet för 
diverse guldsökarexpeditioner, oavsett vilken benämning man vid tillfället ifråga faktiskt hade på 
den guldrika stad eller rike, o s v, man letade efter.      
 
Eurocentrism: Utgångspunkten att Europa är världens medelpunkt samt att europeiska karakteri-
stika är vida överlägsna motsvarande på andra kontinenter. Övriga världsdelar betraktas alltid 
utifrån europeisk synvinkel och europeiska förutsättningar.292  
 
Manoa, Meta, Omagua, Paititi, m fl: Andra begrepp som liksom El Dorado syftade på diverse 
guldrika platser (riken, städer eller sjöar) i Sydamerikas vildmark. Dessa begrepp likställs ofta 
med El Dorado av historiker. 
 
Myt: En uppdiktad och felaktig men allmänt spridd föreställning. 
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7.3 Karta 
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när han fortsatte nedför Amazonfloden med expeditionens enda farkost och lämnade Gonzalo Pizarro åt sitt öde, 
samt ifall Orellana, men i synnerhet Aguirre, nådde Atlantkusten genom Amazonflodens eller Orinocos mynning. 
7 Harrison, 1996, acknowledgments (ej sidnumrerad) 
8 Harrison, 1996, s. 1-12 
9 Kahle, 1997, s. xviii, xxxvi, Said, 1997, s. 3, 5 
10 Kahle, 1997, s. vi 
11 Said, 1997, s. 94  
12 Zerubavel, 2003, s. 4-5, 113-118 
13 Bitterli, 1989, s. 70 
14 Harrison, 1996, s. 1-12  
15 ”Utgivarna”, 1965, s. 7 
16 Thordeman, 1964, s. 19-38 
17 Polo, 1964, s. 220-221 
18 Said, 1997, s. 3 
19 Said, 1997, s. 9 
20 Said, 1997, s. 5 
21 Said, 1997, s. 22-23 
22 Said, 1997, s. 109 
23 Said, 1997, s. 94. Citatet från Said i fulltext:  
 

/--/ när en människa på nära håll konfronteras med något relativt okänt och hotfullt som tidigare har 
varit svårtillgängligt. I sådana lägen tar man inte bara sin tillflykt till något i sina tidigare upplevel-
ser som det nya liknar utan också till vad man läst om detta nya. Reseböcker eller guideböcker är 
ungefär lika ’naturliga’ som texter, lika logiska i sin komposition som alla andra böcker man kan 
tänka sig just på grund av denna mänskliga benägenhet att falla tillbaka på en text när osäkerheten 
under resan i okända områden hotar sinneslugnet. Många resenärer upptäcker att de om sina upple-
velser i ett nytt land säger att det inte var som de väntade sig, vilket betyder att det inte var som nå-
gon bok hade påstått att det skulle vara. /--/ boken (eller texten) får större auktoritet än till och med 
den verklighet som den beskriver. 

 
24 Kahle, 1997, s. xviii 
25 Kahle, 1997, s. xxxv 
26 Kahle, 1997, s. xxxvi 
27 Kahle, 1997, s. vi 
28 Kahle, 1997, i not 9 s. xxxvii 
29 Kahle, 1997, s. xviii 
30 Kahle, 1997, s. vi 
31 Bitterli, 1989, s. 54 
32 Liksom senare Amerika i spanjorernas ögon. 
33 Bitterli, 1989, s. 59 
34 Kontakten mellan den portugisiska handelsflottan och Indien men framför allt Kina och Japan, kännetecknades 
dock av kylig återhållsamhet och kontroll, då den skedde helt på de senares villkor (Bitterli, 1989, s. 63-64). De 
obefintliga möjligheterna att på ett snabbt och enkelt sätt tillförskansa sig stora mängder ädla metaller, hade en däm-
pande effekt på den europeiska guldfebern, som till skillnad mot i Amerika aldrig kom att grassera fritt i Asien (Bit-
terli, 1989, s. 62). 
35 Thordeman, 1964, s. 23-24 
36 Avsnittet grundar sig främst på Zerubavel, 2003, varför endast andra verk anges specifikt. 
37 Hemming, 1978, s. 6 
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38 Avsnittet grundar sig främst på Bitterli, 1989, varför endast andra verk anges specifikt. 
39 Att döpa ’nyupptäckta’ amerikanska platser till namn som på olika vis anspelade på Europa, var frekvent före-
kommande under ockupationen av Amerika. 
40 Keen & Haynes, 2004, s. 64 
41 Dock aldrig mer än 12 000 -14 000 personer totalt i ’utlandstjänst’ samtidigt, varav hälften sjömän och soldater, 
hälften administratörer, handelsmän och missionärer. 
42 Omkring en tredjedel av de portugisiska besättningsmän och kolonisatörer som reste sjövägen mot Indien under 
1500-1600-talet kunde förväntas avlida under resans gång. De vanligaste dödsorsakerna var skörbjugg, tropisk fe-
ber, syfilis och lungsot. Ett av tio skepp gick i kvav, medan förluster till följd av fientlig främmande makt var få. På 
sjöväga resor som tog runt två år, uppskattas vidare att ca 25 % av besättningsmännen och kolonisatörerna avled 
ombord. 
43 Thordeman, 1964, s. 23 
44 I den medeltida versionen av myten befolkade dessa kvinnor fjärran östern, men tog sedermera steget över Atlan-
ten tillsammans med Columbus. Polos reseberättelse utgjorde dock inte startskottet till myten om Amazonerna, utan 
legenden hade uppstått redan med Herodotus - d v s sirenerna i Illiaden (Pastor Bodmer, 1992, s. 156). Thordeman 
nämner även mycket riktigt att kvinnoön, till skillnad från många andra platser Polo skildrat, aldrig kunnat lokalise-
ras, samt att det inte heller är mödan värt att försöka söka rätt på ön då den sannolikt endast existerat i fantasin 
(Thordeman, 1964, s. 325, i not 1). 
45 Pastor Bodmer, 1992, s. 15 
46 Claréus, föreläsning i maj 2006 vid Stockholms universitet. 
47 Se t ex Keen & Haynes, 2004, s. 70 
48 Silverberg, 1996, s. 45. Diverse mindre bofasta ursprungsbefolkningar i det Sydamerikanska inlandet eller sydko-
nen, som i praktiken kunde tillämpa ett slags gerillakrigföring, kom att utgöra bekymmersamma motståndare till 
européernas expansion (Keen & Haynes, 2004, 67-68).  
49 Den för européerna så otillgängliga och okända inre delen av Sydamerika, erbjöd i någon mån en frizon dit träng-
da ursprungsbefolkningar kunde ta sin tillflykt. 
50 Avsnittet grundar sig främst på Hemming, 1978, och Silverberg, 1996, varför endast andra verk anges specifikt. 
51 Vars s k ’högkultur’ dock enligt min mening redan gått i graven vid européernas ankomst. ’Högkultur’ är vidare 
ett olyckligt ord, då det med nödvändighet stipulerar att övriga kulturer bland ursprungsbefolkningarna skulle vara 
av sämre kvalitet.   
52 Keen & Haynes, 2004, s. xix 
53 Som jämförelse kan nämnas att det inre av den från europeisk synvinkel betydligt mer närliggande afrikanska 
kontinenten, inte utforskades av européer förrän under 1880-talet och framåt. Vid denna tidpunkt kom nya teknolo-
giska innovationer som kininet (ett malariaprofylax) och ”the Maxim-gun” (ett maskingevär som kunde skjuta flera 
skott i följd), som gjorde det möjligt för européerna att relativt riskfritt ge sig in i det afrikanska inlandet. Innan dess 
hade Afrika utgjort en veritabel ’vite mannens grav’ (Claréus, föreläsning i maj 2006 vid Stockholms universitet). 
Ytterligare en orsak till den tidsmässiga skillnaden i kolonisering av Amerika och Afrika, torde för övrigt vara att 
Afrikas kustremsor tidigt befästs med sparsamt bemannade kuststationer av portugiserna, som liksom i Brasilien 
klängde vid kusterna som krabbor. Afrika reducerades till ett hinder på vägen till Asien, precis på samma sätt som 
spanjorerna inledningsvis betraktat Amerika. Utforskning och ockupation av det afrikanska inlandet, liknande den 
som spanjorerna vidtog i Latinamerika, kom inte i fråga p g a klimatet, otillgängligheten och sjukdomarna som dra-
matiskt förkortade européernas förväntade livslängd. De rikedomar portugiserna behövde, fanns att hämta relativt 
friktionsfritt sjövägen från Asien (Bitterli, 1989, s. 58-64). Spanskamerika hade inte den lyxen.  
54 Jag har inte funnit någon ytterligare information avseende Enim. 
55 Markham, 1861, s. iii 
56 Urvalet av vilka expeditioner som ska anses ha deltagit i jakten på El Dorado och dess motsvarighet, kan dock 
inte bli annat än godtyckligt. I vissa fall framstår det vidare som något oklart huruvida nämnda expeditioner faktiskt 
sökte efter El Dorado (eller dess motsvarighet) eller exempelvis guldfyndigheter i största allmänhet. Betydligt fler 
expeditioner sökte efter guld och andra rikedomar i 1500-talets Sydamerika än de som nämns här i samband med 
jakten på El Dorado. Efter ett tag övergick dock flera av de ovanstående expeditionerna i praktiken till att huvudsak-
ligen söka efter föda i en desperat kamp för överlevnad (Bolinder, 1928, s. 131). Vissa av expeditionerna lånar även 
drag av ren geografisk upptäcktsresa. Ett tydligt exempel på detta är Orellanas första men i synnerhet andra resa på 
Amazonfloden - enligt Bolinder gav sig Orellana ut för att erövra El Dorado (Bolinder, 1928, s. 125-126, 136) och 
även Graham anför att Orellana aldrig upphörde leta efter El Dorado (Graham, 1967, s. 6), men av de dokument och 
övrig information som återges i Medinas verk The Discovery of the Amazon, framkommer ingenting som tyder på att 
Orellana någonsin nämnde begreppet El Dorado i samband med någon av sina expeditioner. Orellana passerade 
dock visserligen det förmodat guldrika landet Omagua på sin första färd utmed Amazonfloden (Silverberg, 1996, s. 
160). Jag anser därför att det är en bedömningsfråga om bl a Orellanas sista resa överhuvudtaget ska räknas in bland 
de expeditioner som sökte efter El Dorado. Det torde dock inte nödvändigtvis vara så att expeditionsledarens egent-
liga motiv framgår av de officiella dokumenten. Jag har därför med ett visst mått av reservation låtit medtaga även 
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Orellanas expedition 1545-1546 bland de expeditioner som kan anses ha sökt efter El Dorado. Jag har vidare ute-
lämnat exempelvis Federmanns guldgruvesökande expedition mot ursprungsbefolkningen Pacabueys territorium i 
Upardalen nära Magdalenafloden i början av år 1536 (Hemming, 1978, s. 55-56, 63-64) och D’Ortals expedition 
som utforskade flodsystemet runt Orinoco 1540 (Hemming, 1978, s. 124), då jag inte uttryckligen finner stöd i till-
gänglig litteratur för att även dessa expeditioner föranletts av de föreställningar om Metariket som generellt anses ha 
givit upphov till jakten på El Dorados motsvarighet i aktuell region under denna tidsperiod. 
57 Vanligtvis definierat fr o m det datum då expeditionen först satte fot i den sydamerikanska vildmarken. 
58 Även kallad Einguer, Inguer, Lespinger, Dalfinger och Alfinger. 
59 Även kallad Fredreman. 
60 Även kallad Hohemut, Formut, Speyer, Spira och Espira. 
61 Även kallad Belalcázar. 
62 Även kallad Urre och Utre (Markham, 1861, s. xii, i not 3).   
63 Även kallad Proveda. 
64 Även kallad Maraver de Silva. 
65 Även kallad de Berrío. 
66 Även kallad de Vera Ybarguen, kompanjon till A. de Berrio. 
67 Sir Walter Raleigh betraktas allmänt som den sista egentliga ”doradoristen” (t ex Silverberg, 1996, s. 6). Raleigh 
började intressera sig för El Dorado p g a privatekonomiska svårigheter (Nicholl, 1995, s. 23). Inspirerad av Berrios 
och Veras rapporter, sökte Raleigh och hans kompanjoner efter El Dorado i trakten av Guyana. Ett par nya, viktiga 
begrepp uppstod under denna fas av jakten på El Dorado. Keymis, som undersökte Guyana för Raleighs räkning, 
fick 1596 av ursprungsbefolkningarna höra talas om en stor sjö vid namn Parima, som omgående förknippades med 
den sjö som Manoa skulle ligga vid. Sjön Parima, som siktats vid dagens Boa Vista, kan i själva verket ha rört sig 
om en översvämning p g a kraftigt regn. Berry, även han associerad med Raleigh, fick 1597 uppgift om att en stor 
sjö, som ju självfallet måste vara just Parima, låg vid floderna Oyapock, Marowijne och Courantyne, på gränsen 
mellan dagens Surinam och Franska Guyana. Parima kom därefter att figurera på diverse kartor. Raleigh satte även 
sjön Manoa, i form av en stor fjärilslarv, på kartan mellan Amazonfloden och Orinoco. Raleigh fick själv via ur-
sprungsbefolkningen kännedom om en sjö vid namn Cassipa, som han kom att särskilja från Parima. Dessa sjöar 
kom senare att sammanblandas under jakten på El Dorado. Enligt Schuller är sjön Parima dock otvivelaktigt är iden-
tisk med sjön Manoa (Schuller, 1916, s. 9-10). Ursprungsbefolkningen epuremei i Guyana, betraktades vidare av 
Raleigh som de förrymda inkaättlingar som enligt hans uppfattning befolkade El Dorado. Schuller likställer även El 
Dorado med begreppet Epuremei (Schuller, 1916, s. 9, även i not 3 och 8). Raleigh har blivit en av nyckelpersonerna 
inom jakten på El Dorado, främst tack vare hans bästsäljare Discoverie of the large, rich and beautifull Empire of 
Guiana, with a relation of the great and golden citie of Manoa (which the Spaniards call El Dorado). Verket ger en 
målande beskrivning av såväl Amazonerna som Guyanas ursprungsbefolkning ewaipanoma. Den senare uppges 
sakna huvud men har i gengäld en jättelik mun på bröstet. Jag kan inte slå mig fri från tanken på att Raleighs skild-
ring i hög grad bidragit till att dra ett löjets skimmer över jakten på El Dorado, som framstår som lika huvudlös som 
de monster Raleigh beskriver. Jag är även tveksam till om Raleigh själv innerst inne verkligen trodde på allt det han 
beskrev. Ewaipanomaindianerna påminner om några av de varelser som beskrivs i Travels of Mandeville. Det verkar 
således som om Raleigh hemfallit till den beprövade metoden att medelst diverse exotism uppnå största möjliga 
genomslag. Raleighs syfte med detta, torde ha varit att erhålla finansiering till sin koloniseringsplan för Guyana.  
68 I samarbete med Raleigh. 
69 I samarbete med A. de Berrio. 
70 I samarbete med Raleigh. 
71 Enligt Silverberg, 1996, dock endast två expeditioner: 1600 samt 1610. 
72 Encyclopaedia Britannica Online, elektronisk källa, 061009. Varken Hemming, 1978, eller Silverberg, 1996, 
omnämner dock Coelho de Sousa. 
73 Löwer, 2006, s. 99 
74 Löwer, 2006, s. 98-99 
75 Cohen, 1975, s. 207 
76 Keen & Haynes, 2004, s. 71 
77 Hemming, 1978, s. 50 
78 Silverberg, 1996, s. 19 
79 Keen & Haynes, 2004, s. 71 
80 Hemming, 1978, s. 155 
81 Keen & Haynes, 2004, s. 71 
82 Hemming, 1978, s. 49 
83 En encomienda var ett antal individer från ursprungsbefolkningarna som kolonialmakten tillerkände en conquista-
dor, som därmed åtog sig uppgiften att stå för deras kristnande. Som motprestation tvingades ursprungsbefolkning-
arna arbeta för conquistadorens räkning. 
84 Keen & Haynes, 2004, s. 71 
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85 Keen & Haynes, 2004, s. 74 
86 Keen & Haynes, 2004, s. 73-74 
87 Hemming, 1978, s. 8 
88 Keen & Haynes, 2004, s. 72 
89 Keen & Haynes, 2004, s. 71 
90 Silverberg, 1996, s. 44-45 
91 Keen & Haynes, 2004, s. 96-97 
92 Silverberg, 1996, s. 44-45 
93 Keen & Haynes, 2004, s. 96-97 
94 Silverberg, 1996, s. 44-45 
95 Keen & Haynes, 2004, s. 96-97 
96 Keen & Haynes, 2004, s. 74 
97 Avsnittet grundar sig främst på Hemming, 1978, och Silverberg, 1996, varför endast andra verk anges specifikt. 
98 Federmanns expedition 1530 hade t ex som huvudsyfte att finna Söderhavet - där det självfallet skulle förekomma 
stora mängder guld, ädelstenar och pärlor - utan att överhuvudtaget komma målet nära. 
99 Kung av bl a Spanien och Tyskland under större delen av 1500-talet. 
100 Det vore däremot tekniskt sett fel att påstå att Ehinger sökte efter El Dorado, eftersom just detta begrepp inte 
myntats än (Markham, 1871, s. vii, även i not 2).100 
101 Med undantag för Jiménez de Quesadas expedition 1536-1539, vars framgång dock berodde på att den nådde upp 
till Chibchariket på det andinska höglandet. 
102 Guldskatten motsvarade ca 60 000 pesos de oro samt ädelstenar. Men den mindre patrull som Ehinger skickade 
ut för att transportera skatten till Coro gick vilse och tvingades under stora umbäranden gömma den tunga skatten 
under ett träd, som trots talrika ’räddningsexpeditioner’ aldrig återfanns.  
103 Resonemanget kan även till viss grad tydliggöras genom att det lite senare i El Dorados historia förekommer en 
gyllene indian, ”indio dorado” (se vidare underkapitlet ”El Dorado och den andinska regionen”), vilket inte heller 
syftar på en indian av guld rakt igenom eller ens utvändigt helt och hållet förgylld, utan en indian med kroppsbemål-
ning (som eventuellt kan ha bestått av guldfärgat stoft). Språkbruket och de språkliga konstruktionerna innehöll 
således en del förenklingar och generaliseringar, som lämnar öppet för tolkning.  
104 Som en slags kompensation för dessa ekvatoriala regioners ’otillgängliga’ läge. 
105 Schuller, 1916, s. 3-5 
106 D’Ortal var f ö den enda, alternativt en av få, som drabbats av den Meta- och/eller El Doradorelaterade guldfe-
bern som inte gick under, utan istället drog sig tillbaka helt från skattjakten, gifte sig rikt och uppnådde hög ålder. 
Jag finner det dock knappast troligt att D’Ortal frivilligt kom på andra tankar, utan en bakomliggande orsak före-
kommer. D’Ortal blev avsatt som guvernör, då han hängt en spanjor på för lösa boliner (Schuller, 1916, s. 8-9). 
107 Hemming, 1978, menar t o m att expeditionerna mot El Dorados föregångare tog steget in i en annan fas och 
ändrade karaktär efter ockupationen av Peru, då de fantastiska ’upptäckterna’ av såväl Aztek- som Inkariket givit 
upphov till en guldrush-mentalitet. 
108 Detta hindrar dock inte, i mitt tycke, att de rykten bland ursprungsbefolkningarna om ett välmående land som 
varit i omlopp i området för Quesadas expedition, utgick från samma rike som på annat håll nyligen givit upphov till 
ryktet om Metariket. Vissa av Quesadas män hade dessutom deltagit i expeditionerna på Orinoco. 
109 Santa Marta var vid denna tidpunkt en utfattig bosättning i sönderfall, helt befolkad av soldater som förhindrats 
från att jaga guld eftersom en jättelik bergskedja blockerade vägen till inlandet. Den nye guvernören don Pedro 
Fernandez de Lugo anlände 1535 till Santa Marta (som i dagsläget ligger i Colombia) från Kanarieöarna, med runt  
1 200 relativt välbeställda kolonister. Lugo fann till sin förvåning att det inte fanns några tillgångar alls i Santa Mar-
ta med vilka han kunde betala manskapet - som omgående började duka under av dysenteri och febersjukdomar - för 
överfarten. Nu var goda råd dyra. Lugo insåg att han satt på en krutdurk där risken för myteri var överhängande. 
Lugo såg därför hastigt till att anordna några guldraider mot närliggande indianbyar, vilket inbringade totalt 15 000 
pesos de oro. Men istället för att betala flottan, rymde hans son Alonso de Lugo till Spanien med hela den koloniala 
kassan. Lugo kom då på snilleblixten att organisera ytterligare en ’upptäcktsresa’ [läs: plundringståg]. 
110 Bytet uppgick till ett värde av 200 000 pesos de oro, guldföremål legerade med koppar värda 37 000 pesos, 
18 000 silverpesos, samt 1 815 smaragder.  
111 Samtliga arméer bestod av nu 166 man, men befann sig i helt olika formkurva beroende på vilken rutt de tagit. 
Benalcázars plymförsedda mannar bar silke samt scharlakansröda tyger efter att ha tagit den ’breda vägen’ söder-
ifrån via höglandet från Quito, medan Federmanns trashanksliknande armé, som vandrat via urskogen från Coro i 
Venezuela, var i miserabel form. De tvenne trupperna fick dock se sig snöpligt snuvade på konfekten (d v s bytet) av 
Quesadas numera jaguar- och hjortskinnsklädda armé från Santa Marta. 
112 Pastor Bodmer, 1992, s. 159 
113 Graham, 1967, s. 91, 133-134 
114 Graham, 1967, s. vii-xi 
115 Rendsmark, 2002, s. 70-73 
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116 Cohen, 1975, s. 12-13 
117 Keen & Haynes, 2004, s. 70 
118 Keen & Haynes, 2004, s. 72 
119 Av oklar anledning räknas aldrig Francisco Pizarros expedition, som 1532-1533 intog och plundrade nästan hela 
Inkariket inklusive dess huvudstad Cuzco, in bland de expeditioner som sökte efter El Dorado och dess motsvarig-
het. Jag drar slutsatsen att begreppet El Dorado under århundradenas lopp sannolikt har blivit så djupt förknippat 
med myt, saga och utopi, att historikerna i det fall en guldsökande expedition faktiskt fann en stad vars tempel med 
vidhängande park var även utvändigt utsmyckade med guld, omöjligtvis kan sätta detta i samband med jakten på El 
Dorado. 
120 Keen & Haynes, 2004, s. 65 
121 Utav dessa anses 127 troligtvis ha varit läskunniga (Keen & Haynes, 2004, s. 71). Detta är av visst intresse i en 
diskussion huruvida eurocentriska reseskildringar kan anses ha utlöst expeditionsvågen mot El Dorado, även om 
innehållet i dessa givetvis också kan sprida sig ryktesvägen.  
122 Keen & Haynes, 2004, s. 71 
123 Silverberg, 1996, s. 34-37. Bytet uppgick till totalt 1 326 539 pesos de oro. En peso de oro motsvarar ca 100 US 
$ ”idag” [första versionen av Silverbergs verk torde vara utgiven år 1967 – det är oklart om beloppet räknats upp i 
senare utgåvor]. Detta innebär att bytet som helhet torde varit värt mer än 150 000 000 US$  i ”dagens” penningvär-
de (Silverberg, 1996, s. 34-37). Mängden silver uppskattades till 51 610 mark. Francisco Pizarros del av bytet upp-
gick till 57 222 pesos de oro, 2 359 silvermark samt inkans tron av gediget guld som värderades till 25 000 pesos de 
oro. Det sextio man starka kavalleriet belönades vanligen med 8 880 pesos de oro och 362 silvermark, även om 
beloppet kunde variera kraftigt i det enskilda fallet. En femtedel av infanteriet på totalt 105 man fick 4 440 pesos de 
oro och 180 silvermark var, återstoden vanligtvis en fjärdedel mindre (Prescott, 1979, s. 237-238). 
124 Silverberg, 1996, s. 34-37 
125 Silverberg, 1996, s. 34-37 
126 Keen & Haynes, 2004, s. 66 
127 I slutet av 1530-talet var myten om det fantastiska soltemplet Solens Hus vida spridd bland conquistadorerna på 
den andinska högplatån. Beskrivningen av Solens hus gav vid handen att det skulle vara påfallande likt just Solens 
Tempel i Cuzco (Hemming, 1978, s. 90-91).  
128 Prescott, 1979, s. 230-232  
129 Prescott, 1979, s. 262-264. Huruvida bytet från Cuzco med omnejd var större eller mindre än Atahualpas lösen-
summa, varierar beroende på källa. Enligt vad Pizarro redovisade till staten, uppgick bytet i Cuzco dock endast till 
totalt 580 200 pesos de oro och 215 000 silvermark, vilket skulle delas på 480 soldater i enlighet med rang. Enligt en 
annan källa erhöll varje kavallerist 6 000 pesos de oro och varje infanterist 3 000 pesos de oro, delvis beroende på 
rang och förtjänst (Prescott, 1979, s. 262-264). 
130 Keen & Haynes, 2004, s. 66 
131 Silverberg, 1996, s. 34-37. Till exempel kostade 24 ark skrivpapper plötsligt lika mycket som många tunnland 
mark hemma i Spanien (Silverberg, 1996, s. 34-37). 
132 Prescott, 1979, s. 266 
133 Keen & Haynes, 2004, s. 66 
134 Hemming, 1978, s. 45-46 
135 T o m kolonialtjänstemännen i Santo Domingo i Västindien, som tidigare fnyst åt expeditionsivern, fick nu själva 
en släng av guldfebern och förespråkade ytterligare sökpatruller i Sydamerikas inre (Hemming, 1978, s. 46). 
136 Avsnittet grundar sig främst på Hemming, 1978, och Silverberg, 1996, varför endast andra verk anges specifikt. 
137 Jag har inte lyckats särskilja vilka åsikter i nämnda redogörelse som tillhör Ramos Pérez, och vilka som eventu-
ellt är Hemmings egna. 
138 Keen & Haynes, 2004, s. 67 
139 Med anledning av den katastrofala expeditionen året dessförinnan, där Francisco Orellana påstods ha begått för-
räderi mot Pizarro och hans män. 
140 Vilket i och för sig, enligt min mening, inte innebär ett hinder för att kunna hitta det ändå - enligt principen att det 
enda man brukar snubbla över är just det man inte letar efter. 
141 Som, enligt en senare krönikör, i praktiken kan ha tillhört ett folk som låg i fejd med chibchan. 
142 Heaton, 1934, s. 383-384 
143 Heaton, 1934, s. 391-392 
144 Schuller, 1916, s. 1-10 
145 Schuller, 1916, s. 10-15 
146 Medina, 1934, s. 245 
147 I det första av många (andras) försök som fortgått långt in på 1900-talet. 
148 Bl a Cohen, 1975, s. 12 
149 Schuller, 1916, s. 13 i not 3 
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150 Expeditionen har främst gått till historien för att Francisco Orellana och ett mindre antal mannar avvek halvvägs 
med expeditionens enda farkost, under det att större delen av Pizarros manskap och slavarna dog svältdöden i djung-
eln. 
151 Cohen, 1975, s. 21 
152 Enligt Pizarros egen beskrivning i brevet till spanske kungen. 
153 Medina, 1934, s. 246 
154 Orellana och hans manskaps resa längs med hela Amazonfloden (dessförinnan kallad Marañon) ut till Atlantkus-
ten, vilken de vidtog som första européer någonsin, avlöpte avsevärt bättre än Pizarros landväga återtåg. Även myt-
bildningen frodades. Orellanas expedition lyckades med konststycket att längs med strandkanten identifiera Ama-
zonkrigerskor, som dittills siktats lite överallt i Amerika efter att ursprungligen ansetts komma från Eurasien. Ama-
zonerna kom även att ge floden sitt nuvarande namn. Ordet Amazon påstås ibland härröra från grekiskan och betyda 
’utan bröst’, då krigarkvinnorna ansågs behöva stympa sig själva för att till fullo kunna hantera sina pilbågar. Flod-
namnet ’Orinoco’ är däremot inte en europeisk projicering, utan kan härledas till ursprungsbefolkningen Warao i 
Orinocodeltat som kallade ifrågavarande flod Wirinoko. Detta betyder ’platsen där man paddlar’ (Nicholl, 1995, s. 
128-130). 
155 Som ett par år dessförinnan misslyckats med att finna det mytiska templet Solens Hus, som han sökt i trakterna 
av dagens Pamplona i Colombia. 
156 Den sista s k Welsertysken , vars expedition följaktligen utgick från Coro. 
157 Sannolikt rörde det sig dock fortfarande om jakten på El Dorados föregångare, då begreppet El Dorado troligtvis 
inte blivit känt vid den karibiska kusten så tidigt som 1541. 
158 Cohen, 1975, s. 117 
159 Cohen, 1975, s. 120 
160 Keen & Haynes, 2004, s. 66-67, 73 
161 Keen & Haynes, 2004, s. 67 
162 Cohen, 1975, s. 114-115, Keen & Haynes, 2004, s. 67 
163 Cohen, 1975, s. 115 
164 Keen & Haynes, 2004, s. 78 
165 Keen & Haynes, 2004, s. 85 
166 Hemming, 1978, s. 138-139 
167 Keen & Haynes, 2004, s. 73 
168 Hemming, 1978, s. 51 
169 Keen & Haynes, 2004, s. 72  
170 Silverberg, 1996, s. 37-38. Spanska statens arkiv i Sevilla visar att totalt 993 000 pesos de oro anlöpte från Ame-
rika 1516-1520 (de sista resterna från gruvorna i Västindien), 134 000 pesos de oro 1521-1526, 1 038 000 pesos de 
oro 1526-1530 (när Aztekrikets rikedomar började ge genomslag i statistiken), 1 650 000 pesos de oro 1531-1535 
(såväl Mexico som Peru), samt 3 937 000 pesos de oro 1536-1540. Perioden 1591-1595 inkom ädelmetall (till 98,5 
% silver) till ett värde av 35 185 000 pesos de oro från den Nya Världen. Den minskande andelen guld, ersattes 
istället utav ett inflöde utav silver från gruvdriften. Mellan år 1493-1530 bestod mer än 98 % av det amerikanska 
byte som ankom Sevilla av guld. Perioden 1531-1550 hade andelen guld sjunkit och mer än 85 % utgjordes nu av 
silver. Andelen silver steg till 98,5 % 1591-1595 (Silverberg, 1996, s. 37-38). 
171 Cohen, 1975, s. 115-116, 121. Det slipade, kungliga sändebudet och domaren Pedro de la Gasca, hade exempel-
vis fått många redan mäktiga rebeller att vika från Gonzalo Pizarros sida genom att locka med amnesti och belö-
ningar. Detta hade istället väckt ont blod bland de talrika förfördelade conquistadorerna inom de egna leden, som i 
hopp om rikedomar flockats från hela Västindien för att hjälpa kronan i kampen mot bröderna Pizarro (Keen & 
Haynes, 2004, s. 67, 73-74). 
172 Paradoxalt nog rådde samtidigt stor arbetskraftsbrist i Latinamerika, där om vittnar bl a slaveriet bland ur-
sprungsbefolkningarna samt den stora mängden importerade svarta slavar på sina håll. Dessa slavarbetare upprätt-
höll dock sådana ’tjänster’ som conquistadorerna aldrig själva skulle drömma om att utföra. 
173 Keen & Haynes, 2004, s. 73 
174 Cohen, 1975, s. 115-116 
175 Cohen, 1975, s. 132 
176 Silverberg, 1996, s. 203 
177 Cohen, 1975, s. 117-119 
178 Cohen, 1975, s. 121 
179 Cohen, 1975, s. 120-121. Trots denna iver från kolonialmaktens sida, kunde Hurtado de Mendoza endast bidra 
till en mindre del av expeditionens finansiering från kungliga skattkammaren, merparten av kapitalet fick dock ex-
peditionsdeltagarna stå för. Ursúa ställdes därför inför en svårare uppgift än Gonzalo Pizarro ca 20 år tidigare, då 
denne till sin expedition mot La Canela och El Dorado kunnat anlita soldater som var självgående ekonomiskt efter 
att ha gjort sig en hacka på erövringen av Peru. Ursúa blev tvungen att genom hot om våld tilltvinga sig kapital från 
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en präst samt borgmästaren i Santa Cruz, efter att dessa velat backa ur finansieringen av expeditionen då de förstått 
att den skulle bemannas av ökända bråkmakare (Cohen, 1975, s. 121-124). 
180 Cohen, 1975, s. 119 
181 Cohen, 1975, s. 124-131 
182 Cohen, 1975, s. 121 
183 Cohen, 1975, s. 133-134, Hemming, 1978, s. 144. Ursúa visade sig även vara en svag ledare, som inte tog var-
ningstecknen på det stundande upproret mot honom på allvar. Enligt belackarna fördrev han helst tiden i sitt tält 
tillsammans med sin mestiziska älskarinna Inéz de Atienza, en scandal beauty som han trots bättre vetande tagit med 
sig på färden (Silverberg, 1996, s. 205-206, 213-218). Trots flera varningar från sina vänner, hade Ursúa inte velat 
förstå och ta till sig att de Atienzas närvaro under expeditionen med nödvändighet skulle så onödig split bland de 
redan illojala soldaterna, som dessutom saknade djungelvana (Hemming, 1978, s. 142-145).  
184 Hur effektiv var då djungeln som dödsmaskin? Expeditionen hade inledningsvis bestått av över 300 soldater, 120 
hakebösskyttar, ett antal svarta, totalt 600 indianer och indianskor, 30 hästar, 3 präster, 7 gifta och 5 ogifta kvinnor 
(Cohen, 1975, s. 134). Vid Amazonflodens mynning återstod, till följd av mord p g a inbördes stridigheter, endast 
230 av 370 spanska deltagare (Keen & Haynes, 2004, s. 73). De flesta av de andinska indianerna hade avlidit, men 
de dittills överlevande 170 indianerna strandsattes på Aguirres order på en av Amazonflodens banker hos en för dem 
främmande ursprungsbefolkning (Hemming, 1978, s. 143). Vid Burburata på karibiska kusten i dagens Venezuela 
återstod endast ca 200 soldater, varav 150 hakebösskyttar och några frigivna svarta slavar, under Aguirre (Cohen, 
1975, s. 186). En del soldater hade då redan deserterat längs med kusten (Keen & Haynes, 2004, s. 72-74). I efter-
spelet till myteriet kom Aguirres soldater, de s k marañones, att förklaras fredlösa av Spanien, varför många avrätta-
des eller nödgades försvinna i inlandet (Cohen, 1975, s. 197-198). Enligt Bolinder blev alla marañones så småning-
om gripna och ”[i]ngen av dem undgick sitt öde” (Bolinder, 1928, s. 179). 
185 Keen & Haynes, 2004, s. 73-74, Silverberg, 1996, s. 244 
186 Hemming, 1978, s. 142-145. Jag utgår ifrån att Gonzalo Pizarros lika publika fiasko nästan 20 år tidigare betrak-
tats på ungefär samma vis, då Orellana snabbt etablerats som förrädare i de flesta spanska kolonisatörers ögon (Co-
hen, 1975, s. 114). 
187 Silverberg, 1996, s. 262-264 
188 Nicholl, 1995, s. 35 
189 Markham, 1861, s. iii (förord) 
190 Nicholl, 1995, s. 32 
191 Rendsmark, 2002, s. 72 
192 Avsnittet grundar sig främst på Hemming, 1978, och Silverberg, 1996, varför endast andra verk anges specifikt. 
193 Situationen påminner till viss del om när Hohermuth 1535 bestämde sig för att leta efter Meta söder om Coro, 
trots att Federmanns expedition 1530-31 redan klarlagt att ifrågavarande rike definitivt inte fanns i trakten. Feder-
mann var därför redan i planeringstagen för en egen, ännu så länge hemlig, expedition längre österut i riktning mot 
Anderna under nästföljande år. Även Hernán Pérez de Quesadas expedition anno 1541-1542 sökte efter El Dorado 
öster om Anderna, trots att Federmann redan tillbringat tre år med att utforska området ifråga. 
194 Berrio skickade 1596 ut 400 av nykomlingarna, ledda av Alvaro Jorge, på en illa utrustad expedition mot Manoa. 
Detta tömde effektivt fortet. Uppemot 350 av deltagarna föll offer för en attack av ursprungsbefolkningarna i vild-
marken, och det fåtal expeditionsdeltagare som återvände var knäckta såväl kroppsligt som själsligen.  
195 Även om det inte uttryckligen anges i litteraturen. 
196 Många av expeditionsdeltagarna förde med sig fru och barn över Atlanten, men visade väl på plats vanligtvis 
förnuft nog att avstå ifrån att delta i expeditionen och bosatte sig istället utmed den sydamerikanska kuststräckan. 
197 En stor folkmängd var för spanjorerna ett lika eftertraktansvärt inslag i en region som guld, då ursprungsbefolk-
ningarna behövdes som arbetskraft och skattebetalare när området efter pacificeringen delades in i encomiendas.  
198 Såvida man inte bidrog som finansiär, vill säga. 
199 Tillgången på guld fick priset på andra varor att skjuta i höjden, varför arbetarnas köpkraft minskade med 30 % 
under 1500-talets gång. Den spanska kungen lät rikedomarna från den Nya Världen rinna mellan fingrarna, då Spa-
nien måste betala av på diverse utlandslån samt införskaffa dyra tillverkade varor från andra europeiska länder som 
kommit betydligt längre i industrialiseringsprocessen. Situationen blev så akut att Spanien gick i konkurs 1557. 
200 Det faktum att allt fler kolonister deltog i de senare expeditionerna mot El Dorado, medför enligt min mening 
ingen paradox. De på expeditionerna medföljande kolonisterna, var sannolikt mer intresserade av att kolonisera 
marken i riket El Dorado, än av att plundra det på guld. Att kolonisera El Dorado, var ibland ett av de officiella 
målen för expeditionerna.  
201 Högplatån var enligt min bedömning knappast att betrakta som ”macrospace” längre vid den här tidpunkten, utan 
man visste vad man hade att vänta sig där då den blivit grundligt genomsökt.  
202 Ordet ”manoa” betyder just ”sjö” på ursprungsbefolkningens språk, och torde inte syfta på en folkgrupp vilket 
andra författare hävdat. 
203 Schuller, 1916, s. 14 
204 T ex krönikören Castellanos skildring. 
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205 Schuller, 1916, s. 9-10 
206 Schuller, 1916, s. 9, även i not 3 och 8 
207 Efter att Antonio de Berrio kört ekonomin i botten under jakten på El Dorado, beviljades hans vältalige kompan-
jon Vera, till följd av sin promotion- och rekryteringskampanj, såväl fartyg som ett lån på 26 000 dukater av Spani-
ens kung Filip.  
208 Vilket enligt min åsikt tenderar att vara nutidsmänniskans, t ex Bolinders (se Bolinder, 1928, s. 73), uppfattning 
om hur det legendariska El Dorado skildrats i sägnen. 
209 I synnerhet mot bakgrund av erövringen av Inkariket, där bl a Atahualpas tron samt alla kärl i hans hem befunnits 
bestå av förstärkt guld. 
210 Med detta vill jag säga att min indelning i expeditioner inom Amazonas- respektive Orinocotrakten, är en be-
dömningsfråga. Någon knivskarp skiljelinje eller solklart trendbrott existerar inte. 
211 Det förblir oklart vilka dessa ”många historiker”, som Rendsmark nämner, åsyftar. 
212 Rendsmark, 2002, s. 70-73 
213 Bolinder, 1928, s. 75-77 
214 Bannon, 1977, s. 19 
215 Markham, 1971, s. 151 
216 Graham, 1967, s. 99-100, 120 
217 Cohen, 1975, s. 68 
218 Silverberg, 1996, s. 3 
219 Silverberg, 1996, s. 6 
220 Silverberg, 1996, s. 92 
221 Pastor Bodmer, 1992, s. 159-160 
222 Pastor Bodmer, 1992, s. 300-301, i not 21 
223 Nicholl, 1995, s. 11-15 
224 Nicholl, 1995, s. 20 
225 Nicholl, 1995, s. 14 
226 Löwer, 2006, s. 97 
227 Cohen, 1975, s. 68 
228 Hemming, 1978, s. 100 
229 Hemming, 1978, s. 146 
230 Ifall man bara gjort ett smärre avsteg från föreställningen om ekvatoriallinjens guldbringande förmåga, hade 
spanskamerikas conquistadorer kanske ändå lyckats sätta lite mer guldkant på tillvaron redan under 1500-talet. Ban-
deirantes, som drog fram kors och tvärs i det brasilianska inlandet, påträffade av en slump stora guldfyndigheter i 
delstaten Minas Gerais 1695, vilket utlöste Sydamerikas hittills största guldrush (Fausto, 1999, s. 47-54). Jakten på 
El Dorado och dess motsvarighet framstår således bara som futil med facit i handen. I själva verket hade conquista-
dorerna helt rätt - ett övermått av guld låg verkligen och bara väntade på att plockas djupt inne i den sydamerikanska 
vildmarken, om än i form av dittills oexploaterade metallfyndigheter och inte en tätbefolkad, guldrik nation. Enligt 
min bedömning utgjorde guldet i sig själva högvinsten, det var snarare en fördel att det inte var kopplat till en hög-
kultur eller gyllene stad, då man därigenom undvek ’ett nytt Peru’ med medföljande inbördeskrig och kritik från den 
allmänna opinionen och internationella ’människorättsorganisationer’ (vid denna tidpunkt främst delar av kyrkan 
och prästerskapet). För att kunna utvinna resursen ifråga samt erhålla skatt, såg dock gärna conquistadorerna att ett 
område var tättbefolkat (Hemming, 1978, s. 160). Att regionen ifråga tillhörde Portugal borde inte ha utgjort ett 
hinder - t ex Welsertyskarnas tidiga expeditioner i Venezuela korsade ofta gränsen till Colombia, men vad hade 
spanjorerna där kunnat göra ens om de känt till saken (Silverberg, 1996, s. 48)? År 1544 erhöll Orellana vidare titeln 
guvernör av Nya Andalusien, som var Spaniens amazoniska provins, och tilläts därmed kolonisera Amazonasbäcke-
net - de spanska myndigheterna hade helt enkelt inget riktigt begrepp om Sydamerikas proportioner, och därmed 
vilken del som tillkom Spanien respektive Portugal, vid denna tidpunkt (Silverberg, 1996, s. 174). Fr o m 1588 t o m 
1640 minskade även Spaniens och Portugals rivalitet i Latinamerika, i o m att de två konungadömena förenades 
under den spanska kronan (Cohen, 1975, s. 200). Även det spanska kolonialväldet bedrev visserligen en viktig me-
tallekonomi som dock i Sydamerika huvudsakligen var baserad på silver (Keen & Haynes, 2004, s. 87), vilket själv-
fallet inte smäller högt när man har siktet inställt på guldet i El Dorado. 
231 Silverberg, 1996, s. 161 
232 Silverberg, 1996, s. 123-124 
233 Pastor Bodmer, 1992, s. 103-104 
234 Hemming, 1978, s. 90-91 
235 Keen & Haynes, 2004, s. 70-71 
236 Hemming, 1978, s. 90 
237 Hemming, 1978, s. 50 
238 Keen & Haynes, 2004, s. 70-71 
239 Hemming, 1978, s. 49-50 
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240 Keen & Haynes, 2004, s. 72. Efter att den uppseendeväckande guldskatt som conquistadoren Cortés tilltvingat 
sig i Mexico anlöpt Sevillas hamn i Spanien år 1520, förvandlades Sevilla i ett slag till en avfolkningsbygd, där 
endast kvinnorna och barnen stannade kvar medan männen gav sig av för att jaga rikedomar i den Nya Världen 
(Silverberg, 1996, s. 26-28). 
241 Cohen, 1975, s. 115-116 
242 Vicekungen Hurtado de Mendoza, som är den enda som officiellt omsatte tankegångarna i praktiken, blev dock 
ersatt 1566 (Silverberg, 1996, s. 262). Jag kan bara spekulera kring vad Hurtado de Mendozas efterträdare på vice-
konungaposten hade i tankarna när han samtidigt beviljade såväl Tortoya och Sotelles som Maldonados expeditioner 
licens att exploatera exakt samma område i den nuvarande bolivianska urskogen, vilket ledde till att expeditionerna 
ifråga drabbade samman i djungeln med knappast någon överlevande till följd. Både Tortoya och Sotelles samt 
Maldonados expeditioner utgick från Peru (Silverberg, 1996, s. 262-263). Povedas expedition 1566, med sin triang-
elformade färdväg från Chachapoyas i Peru till Bogotá i Colombia, genomkorsade vidare områden där flera andra 
välkända expeditioner tidigare dragit fram utan resultat (Silverberg, 1996, s. 264). Stabiliseringspolitik kan också 
skönjas som bakomliggande orsak till Jiménez de Quesadas expedition från Santa Marta i Colombia 1536, även om 
något utrensningsmotiv inte uttryckligen har uttalats. Här dyker således expedition som stabiliseringspolitisk åtgärd 
upp redan under pacificeringsfasen, samt dessutom någon tid innan utrensning blev en strategi för kolonialmyndig-
heterna i Peru under brytningstiden till koloniserings- och exploateringsfaserna. Detta stärker min tes att stabilise-
ringspolitik var en viktig drivkraft bakom anordnande av expeditioner även på annat håll än i 1550-talets Peru. Det 
gäller trots att Santa Martas nyblivne guvernör don Pedro Fernandez de Lugo troligtvis agerade på eget initiativ, 
frikopplad från kolonialmakten i övrigt. 
243 Keen & Haynes, 2004, s. 73-74, Silverberg, 1996, s. 244 
244 Av vilket Ursúa hade god vana då han dittills både besegrat förrymda svarta slavar - de s k cimarrones vid Co-
lombia/Panamánäset (Cohen, 1975, s. 120) - som indianuppror i Colombiatrakten (Silverberg, 1996, s. 200-202).  
245 Silverberg, 1996, s. 272-273 
246 Någon form av ’senilitet’ kunde möjligtvis ha satt in och påverkat Quesadas omdöme, enligt Silverbergs tolkning 
av Castellanos kritik (Silverberg, 1996, s. 272-273). 
247 Hemming, 1978, s. 146-148 
248 ’Salinaskrigen’ torde syfta på de sammanstötningar mellan Hernando Pizarros respektive Almagros fraktion av 
conquistadorer, som ägde rum i april 1538 vid Las Salinas strax söder om Cuzco i nuvarande Peru (Stewart, elektro-
nisk källa, 070330). Den spända situation som därefter uppstod mellan Pizarros vinnande armé av conquistadorer, 
som efter slaget vid Las Salinas återvänt till Cuzco, och som således enligt Pastor Bodmers mening utgjort startskot-
tet för expeditioner som stabiliseringspolitisk åtgärd, beskriver Prescott så här målande:  
 
 Faktum är att alla soldater, som nu fanns inom murarna, uppgick till ett antal av trettonhundra,  
 och samlade som de var från de mest oförenliga parter, orsakade de Hernando Pizarro stor oro.  
 Ty där fanns fiender, som glodde på varandra och på honom med dödlig om än undertryckt  
 bitterhet, och där fanns vänner, som inte var lika farliga men lika besvärliga med sina pockande 
 och oresonliga krav. Han hade lämnat huvudstaden till plundring, och hans följeslagare fann  
 rikligt byte hos Almagros officerare. Men det tillfredsställde inte de mer äregiriga riddarna. De  
 begärde högljutt att få visa vad de kunde och sättas i spetsen för en expedition utan att tvivla på  
 att den skulle ge guld igen. Alla sökte efter ett El Dorado. Hernando Pizarro gick så mycket som 
 möjligt med på dessa önskemål och var glad att bli av med efterhängsna fordringsägare. 
 Expeditionerna slutade visserligen oftast i katastrof, men landet blev genom dem utforskat. Det  
 var ett äventyrligt lotteri, där priserna var få men lysande. Och i spelets hetta gav sig få spanjorer  
 tid att beräkna chanserna att lyckas (Prescott, 1979, s. 320-321).  
 
Begreppet ”El Dorado” var dock troligtvis ännu inte påfunnet i efterdyningarna av slaget vid Las Salinas, min an-
märkning. 
249 Pastor Bodmer, 1992, s. 172-173 
250 Pastor Bodmer, 1992, s. 172-173 
251 Pastor Bodmer, 1992, tar snarast in resonemanget som ett stöd för hennes förklaringsmodell där avmytifieringen 
av Sydamerika, till skillnad från den norra delen av kontinenten, påstås ha skett genom revolt. 
252 Hemming, 1978, s. 124 
253 Utdrag ur dikten ”Dagen svalnar…” av Edith Södergran. 
254 Talesätt med - för mig - okänt ursprung. 
255 Pastor Bodmer, 1992, s. 129-130 
256 Pastor Bodmer, 1992, s. 125-127 
257 Pastor Bodmer, 1992, s. 116-117 
258 Pastor Bodmer, 1992, s. 119. Naturen tog sig enorma proportioner i de skildringar som genomsyrades av miss-
lyckandets diskurs: floder, träsk, slätter och insekter var värre än vad någon någonsin skådat förut. Geografi, klimat, 



 56

                                                                                                                                                             
 
flora och fauna - hela omgivningen upplevdes som expeditionsdeltagarnas värsta fiende och beskrevs undantagslöst 
i negativa ordalag. De svårigheter som expeditionerna upplevde, ansågs härröra ur okunskap om den amerikanska 
naturmiljön. Den aggressiva omgivningen spolierade effektivt alla planer på utforskning, ockupation och domine-
ring (Pastor Bodmer, 1992, s. 124-127). 
259 Pastor Bodmer, 1992, s. 124-127 
260 Man smälte ned sina vapen för att gjuta spikar till båtbygge, offrade sina kläder för segel, samt slaktade expedi-
tionens hästar för att tillverka rep och tillvarata skinn, etc. 
261 Pastor Bodmer, 1992, s. 128-129 
262 Pastor Bodmer, 1992, s. 130-137 
263 Pastor Bodmer, 1992, s. 168-169 
264 Den enda skildring som aktivt vinnlade sig om att beskriva vildmarksnaturens estetiska kvalité, ett mycket ovan-
ligt grepp under denna tidsepok, var Raleighs koloniseringsfrämjande kioskvältare avseende hans månadskorta ex-
pedition 1595 (Nicholl, 1995, s. 188-189). 
265 Jag tänker här bl a på de döende männen under Vascuña i Ehingers sista expedition, som använde sina sista kraf-
ter till att återvända till den nedgrävda guldskatten, gräva upp den och sedan begrava den på nytt en bit därifrån 
(Hemming, 1978, s. 42). Även dödliga motgångar kunde uppfattas som något positivt; när fem man slaktades av en 
ursprungsbefolkning under Peréz de Quesadas expedition, drog manskapet i övrigt genast slutsatsen att El Dorado 
inte kunde vara långt borta eftersom ursprungsbefolkningen försvarade sig så frenetiskt (Hemming, 1978, s. 130). 
Inte ens conquistadoren Aguirre var hundra procent mytfri, även om det i hans fall istället rörde sig om bakåtsträvan 
till den kristne hjältekrigaren under korståg och reconquista (Pastor Bodmer, 1992, s. 197-200). 
266 Pastor Bodmer, 1992, s. 167-169 
267 Pastor Bodmer, 1992, s. 154, 164 
268 Pastor Bodmer, 1992, s. 160 
269 Pastor Bodmer väljer som exempel Gonzalo Pizarros och Orellanas expedition ca 1540, där Orellana trots stora 
umbäranden, helt i klass med de som expeditionerna i Nordamerika mötte, ändå omgående fortsatte mytifiera när 
han bl a uppgav sig ha skådat det fantastiska Omaguariket och Amazonerna under sin färd utför Amazonfloden. Här 
vill jag påpeka att även Gonzalo Pizarro fortsatte mytifiera trots sin katastrofala expedition. Det var sannolikt inte 
förrän efter återkomsten till Peru som han, som en slags efterhandskonstruktion, uppgav sig ha letat efter El Dorado 
under den föregående expeditionen, ett faktum som även Pastor Bodmer verkar instämma med (Pastor Bodmer, 
1992, s. 164-167). 
270 T o m D’Ortal, som efter 1540 gav upp upptäcktsresandet, har inför Oviedos kartritande angivit att bergskedjan 
mellan Guyana och Peru är rik på skatter (Hemming, 1978, s. 124-125).  
271 Detta missnöje gav upphov till upprepade uppror mellan 1544-1559, inklusive konflikten mellan Gonzalo Pizarro 
och La Gasca i Peru (Pastor Bodmer, 1992, s. 168-173). 
272 Pastor Bodmer, 1992, s. 168-173 
273 Pastor Bodmer, 1992, s. 174 
274 Pastor Bodmer, 1992, s. 174. Märk väl att revolt således inte anges som ett inslag specifikt i de expeditioner som 
sökte efter El Dorado eller dess motsvarighet i Sydamerika, utan i sydamerikanska expeditioner överlag. Pastor 
Bodmer har dock valt att döpa det kapitel som sysselsätter sig med avmytifieringen av Sydamerika till just ”El Do-
rado”, sannolikt då hon valt att exemplifiera med expeditionen mot El Dorado och Omagua med Ursúa och Aguirre.  
275 Pastor Bodmer, 1992, s. 176-180 
276 Pastor Bodmer, 1992, s. 180 
277 Pastor Bodmer, 1992, s. 185-188 
278 Aguirres revolt var inte heller den revolutionär eller ens progressiv, utan reaktionär. Aguirre önskade bevara 
militär-kristna värden och återvända till ett mytiskt förflutet i form av korstågen och reconquista, men inser det 
omöjliga i situationen och förtvivlar (Pastor Bodmer, 1992, s. 193-203). Aguirre var av uppfattningen att han och 
hans mannar hellre pliktade med sina liv än gav upp jakten på det förflutna (Pastor Bodmer, 1992, s. 201). Ironiskt 
nog, får väl just jakten på det förflutna enligt min uppfattning anses som ett av mycket få uppdrag som med facit i 
handen är ännu mer omöjligt än jakten på El Dorado. 
279 Pastor Bodmer, 1992, s. 198 
280 Studien genomfördes 1942 av J. B. Lastres och C. A. Seguín, i syfte att klarlägga huruvida Aguirre var galen. 
Resultatet av undersökningen gav vid handen att Aguirre var vid sina sinnens fulla bruk då några tecken på psykos 
inte förelåg, baserat på befintliga underlag avseende Aguirres karaktärsdrag och handlingar. Undersökningens slutli-
ga resultat blev istället att Aguirre hade en ”[a]bnormal personality; psychopath devoid of affect” (Pastor Bodmer, 
1992, s. 305, i not 105).  
281 Silverberg, 1996, s 233 
282 Aguirre agerade i själva verket helt på eget initiativ och manipulerade delar av manskapet till aktion, vilket 
främst lyckades p g a Ursúas bristande ledarskap, då Ursúa exempelvis tillbringade större delen av tiden med sin 
älskarinna (Hemming, 1978, s. 142-143, Silverberg, 1996, s. 213, 217-218). T o m Pastor Bodmer själv instämmer i 
att Aguirre ensam fick hela expeditionen i sitt grepp (Pastor Bodmer, 1992, s. 180).  
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283 Silverberg, 1996, s. 222, 228 
284 Jag spekulerar kring huruvida Aguirre kanhända tillämpade mottot ’bättre en fågel i handen än tio i skogen’, där 
Peru med dess vedertagna rikedomar utgjorde det säkra kortet, medan El Dorado endast sågs som en osäker, mindre 
vinstpott. En annan möjlighet är dock att Lope de Aguirre de facto helt avfärdade förekomsten av El Dorado och till 
varje pris ville undvika att hans manskap slösade tid på att leta efter någonting som inte existerade. Jag undrar dock 
om inte Aguirres skriftliga utspel i slutminuten om att El Dorado inte existerade utan bara ledde män i döden (Pastor 
Bodmer, 1992, s. 201-202), snarare syftade till att peka ut kolonialförvaltningen som lögnare, mördare och conquis-
tadorernas fiender, än att ta aktiv ställning till vilka rikedomar som skulle kunna finnas i Sydamerika. Kanhända 
hade Aguirre, eventuellt som enda samtida conquistador, avslöjat kolonialadministrationens bluff (d v s att anordna 
en expedition i själva verket var en utrensningskampanj - d v s El Dorado leder män i döden)? Cohen nämner dock 
att det, redan under den två år långa väntan i det peruanska lägret på att expeditionen skulle gå av stapeln, cirkulerat 
diverse envisa rykten bland manskapet - inklusive misstanken att Ursúa mottagit hemliga order från Cañete om att 
förlora så många äventyrare han bara kunde i inlandsdjungeln (Cohen, 1975, s. 133). 
285 Under slutskedet av jakten på El Dorado sökte man dock efter en bergskedja i Guyanatrakten, eftersom såväl 
Aztek-, Chibcha- och Inkariket påträffats i sådana. Man var därmed inte helt utan slutledningsförmåga. 
286 Hemming, 1978, s. 50 
287 Pastor Bodmer, 1992, s. 172-173 
288 Herrera var exempelvis beordrad att invänta D’Ortal, men gav sig av utan dennes styrka för att leta efter Meta, då 
allt var klart för avfärd och oro uppstod när ursprungsbefolkningarna runt lägret blivit allt mer fientliga (Hemming, 
1978, s. 48). Att undvika ytterligare dröjsmål, skulle också kunna vara ett sätt att kväsa eventuella försök till myteri i 
sin linda. 
289 Hemming, 1978, s. 65-66, 124-125 
290 Pastor Bodmer, 1992, s. 172-173 
291 Silverberg, 1996, s. 3 
292 Jag anser vidare att man så långt det är möjligt bör undvika att behäfta ifrågavarande begrepp med negativ värde-
laddning. Den medeltida europeiska människans eurocentriska synsätt är knappast att undra på, då etnocentrism 
fortfarande är ett universellt fenomen. Kan man överhuvudtaget någonsin förväntas betrakta någonting utifrån en 
annan synvinkel än sin egen, egentligen? 


