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1. Inledning 

 

1.1 Förord 

 
I vardagligt tal är den spanska inkvisitionen ett begrepp som används när någon vill antyda att 
en situation är väldigt obehaglig, och man anser sig bli torterad i bildlig mening. Även om 
uttrycket uttalas som ett skämt, som det så ofta gör, ligger det hos allmänheten en bild av 
inkvisitionen som är allt annat än trevlig. Begreppet används också när man vill antyda t.ex. 
statens överhöghet mot den enskilda medborgaren, även om inkvisitionen var en religiös 
institution. 
 
Det som fick mig att intressera mig för inkvisitionen var ett antal artiklar i tidskrifter, 
tillsammans med den nidbild som jag själv har i huvudet angående inkvisitionen. Denna bild 
har växt fram genom bl.a. filmatiseringen av Edgar Allan Poes novell ”The Pit and the 
Pendulum”, och sketcher skapade av Monty Python-gänget, tillsammans med historier i olika 
böcker som behandlar häxeri. 
 
Jag förstod att inkvisitionen ej kan beskrivas på det sättet om man vill få en rättvis bild av 
den. Men hur bör inkvisitionen då beskrivas? Flera forskare har ansett att denna företeelse 
måste förklaras för att få ett perspektiv på europeisk historia, men när man skummar igenom 
boktitlarna om inkvisitionsforskningen så inser man ganska snabbt att alla forskare 
koncentrerar sig på olika delar av den. Innan jag startade min undersökning om hur olika 
forskares bild av inkvisitionen varierar, trodde jag att inkvisitionen nästan uteslutande skulle 
handla om tortyr och straff. Detta visade sig inte stämma, och jag blev faktisk ganska 
överrumplad av hur många aspekter på inkvisitionen som tas upp i modern forskning. I denna 
uppsats kommer den spanska inkvisitionen att oftast benämnas inkvisitionen, då det blir 
lättast så. 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet är att ta reda på hur tre av de mest inflytelserika forskarna under 1900-talet har 
beskrivit den spanska inkvisitionen och dess mål, och hur har bilden ändrats under det 
föregående seklet? Kan jag se några distinkta skillnader mellan forskare från olika perioder 
under 1900-talet? Vad fokuserar de på i sina böcker? 
 
1.3 Frågeställning 
 
I denna litteraturstudie undrar jag vad tre olika forskare målar upp för bild av inkvisitionen. 
Vilka faktorer och händelser vill de beskriva, och framförallt, vilka forskare har varit 
ansvariga för bilden som för närvarande är dominerande? Hur resonerar de runt inkvisitionen, 
och hur skiljer de sig från varandra? Jag undrar också om den tidiga inkvisitionsforskningen 
har färgat av sig på den nyare, och lämnat spår som är synliga idag. Dessa var de frågor jag 
hade när jag startade denna analys. 
 
En viktig aspekt i denna uppsats är också frågeställningen om hur forskarnas egen tidsanda 
speglar sig i deras böcker. Kan jag se några skillnader mellan forskarna som kan förklaras 
med den sagda tidsandan? Forskarna är därför utspridda över 1900-talet, och jag tar hänsyn 
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till tidens dominerande synsätt på samhället i stort. Men vilka forskare bör användas vid en 
sådan här jämförelse? 
 
1.4 Metod 
 
Innan jag valde vilka forskare jag skulle använda, konsulterade jag professor Eamon Duffy 
vid Cambridge universitet, för att få förslag. Duffy är professor i religionsvetenskap och har 
bl.a. skrivit boken Helgon och syndare som handlar om påvarnas historia. Jag frågade honom 
vilka forskare som enligt honom var mest respekterade inom inkvisitionsforskningen idag och 
under tidigare perioder under 1900-talet. Ett viktigt kriterium jag ställde vid min fråga var att 
forskarna var tvungna att har gett ut böcker på engelska, då jag inte behärskar spanska eller 
italienska. Av de sex namn jag fick av Duffy valde jag ut Henry Charles Lea, William Monter 
och Henry Kamen.1 Dessa valde jag p.g.a. att de skrev under olika decennier. Dessutom 
måste i princip all västerländsk forskning utgå från Lea, så stort är hans bidra
inkvisitionsforskningen. Lea skrev sitt pionjärarbete 1906-07, så han representerar den 
tidigaste forskningen i denna uppsats. Kamen skrev sin bok på 60-talet under det kalla kriget, 
och Monter sin på 90-talet, så han får således representera den nyaste forskningen. Jag har 
dock även läst Kamens uppreviderade upplaga av sin bok, för att se om han personligen har 
ett annat synsätt idag. Detta kan vara intressant att ta reda på. 

g till 

 
Dessa tre forskare har alltså inom forskarvärlden ett stort anseende så de är de jag 
koncentrerat mig på. Jag har läst deras verk om inkvisitionen, och utifrån dem försökt att 
jämföra deras åsikter angående den. Jag genomför en komparativ studie med hermeneutiska 
förtecken, då jag vill se hur deras livssituation återspeglas i deras åsikter. Jag har i samråd 
med handledaren valt ut olika områden angående inkvisitionen vid min jämförelse mellan 
forskarna. Det gäller t.ex. hur de anser att inkvisitionen startade, forskarnas bilder av ett antal 
huvudaktörer m.m. 
 
1.5 Material 
 
I min undersökning har jag som primärkällor använt mig av Henry Charles Leas The Spanish 
Inquisition (4 vol.) från år 1906-07, Henry Kamens The Spanish Inquisition från 1965, och 
William Monters Frontiers of Heresy; The Spanish Inquisition from the Basque Lands to 
Sicily från 1990. Dessa böcker räknas som huvudverken av dessa forskare inom detta område 
av prof. Duffy. 
 
Som källa har jag även använt mig av Kamens nyutgåva av sin bok, titulerad The Spanish 
Inquisition: A Historical Revision. Detta för att se om Kamen själv visar några tecken på 
ändrade ställningstaganden angående inkvisitionen. För information om forskarna själva har 
jag letat på nätet, och därigenom fått mitt material. För översikten av inkvisitionsforskningen 
likaså. 
 
1.6 Disposition 
 
Jag kommer först att kort redogöra för inkvisitionsforskningens historia, och presentera de 
forskare jag har använt mig av. Jag kommer sedan att ge en beskrivning av hur inkvisitionen 
uppkom på sena 1100-talet, för att bli en maktfaktor på det tidiga 1200-talet. Jag tar sedan upp 
forskarnas teorier och slutsatser en och en, för att sedan jämföra dem. En analys av 
skillnaderna kommer sedan, och sedan en sammanfattning och slutsats. Efter det kommer jag 
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att förklara viktiga begrepp inom inkvisitionsforskningen, tillsammans med företeelser som 
var vanliga under inkvisitionen. Allra sist kommer noter och käll- och litteraturförteckning. 
 
1.7 Avgränsningar 
 
Då inkvisitionen arbetade under flera hundra år i flera världsdelar, är det omöjligt att ta med 
alla aspekter på den. Jag har valt att koncentrera mig på forskarnas bilder av inkvisitionen på 
framförallt den iberiska halvön exkl. Portugal. Huvudaktörer är sålunda Kastilien och 
Aragoniens tribunaler, som dock hade avstickare i Italien och Nederländerna, vilka dock inte 
kommer att behandlas separat, utan som en del av den i huvudsak kastilianska inkvisitionen. 
Inkvisitionen i spanska Amerika kommer alltså inte att tas upp i denna uppsats, ej heller 
Portugal. 
 

2. Bakgrund 
 

2.1 Inkvisitionsforskningens historia 
 
Den förste egentlige inkvisitionsforskaren var Juan Antonio Llorente (1756-1823), som stal 
inkvisitionsdokument från La Suprema, och sökte skydd i Paris. Detta var under den franska 
ockupationen av Spanien. Hans Histoire critique de l’Inquisition en Espagne kom dessutom 
ut i en spansk nyöversättning 1980. Efter Llorente kom Henry Charles Lea (1825-1909), med 
sin A History of the Inquisition of Spain som var det första verket på engelska. Hans verk var 
ganska anti-katolskt, vilket han fick ganska hård kritik för i USA.2 Efter Lea publicerade 
Henri Maisonneuve sin Études sur les origines de l’Inquisition 1942. Efter honom börjar 
inkvisitionsforskningen verkligen sätta fart, och vi är nu inne i en period med intensiv 
forskning. Monter och Kamen är bara två av alla moderna forskare som studerar 
inkvisitionen. Andra kända namn inom området är Bettencourt, Gustav Henningsen och 
Benzion Netanyahu, som drar slutsatsen att inkvisitionen endast var ett medel för att förtrycka 
framförallt judar.3 
 
2.2 Presentation av forskarna 
 
Henry Charles Lea (1825–1909), skrev sitt verk A History of the Inquisition of Spain under 
åren 1906-7 (4 vol.)Han skrev fler, liknande böcker i samma genre, såsom Superstition and 
Force (1866), The History of Sacerdotal Celibacy (1867) och Studies in Church History 
(1869). Ett annat viktigt verk, som rönte stor uppmärksamhet runt sekelskiftet var The History 
of the Inquisition in the Middle Ages (3 vol., 1888), och The Moriscoes in Spain (1901). 
Eftersom inget engelskspråkigt verk fanns före honom, avhandlade han alla delar av den 
spanska inkvisitionen ingående, och det är fortfarande det mest omfattande verket i denna 
forskning. Nyare forskning har ifrågasatt en del av Leas arbeten, men i huvudsak ligger hans 
arbete som grund till all annan senare forskning om inkvisitionen.4 Lea var president i AHA, 
(American Historical Association) och ägde ett eget bokförlag. Han växte upp i ett 
kväkarhem, vilket skapade hans åsikter om religiöst våld, och han präglades av en tydlig 
upplysningsmentalitet i sin beskrivning av inkvisitionen.5 
 
Willam Monter är en historieprofessor som är verksam vid Northwestern University i 
Evanston, USA. Han är specialiserad på tidig-modern social historia, och har arbetat med 
många olika subjekt, inklusive häxkonster, inkvisitionen, och kvinnohistoria. Han har fått 
många priser för sina skrifter, t.ex. Guggenheim. Han har även medlemskap i Institutet för 
Avancerade Studier. 
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Henry Kamen är en historieprofessor verksam vid Higher Council for Scientific Research i 
Barcelona. Han har skrivit flera böcker i europeisk historia, bl.a. Spain 1469-1714: A Society 
of Conflict, The Phoenix and the Flame: Catalonia and the Counter-Reformation och rankas 
som en av de mest kunniga idag angående Spaniens historia. 

 
3. Inkvisitionens uppkomst 

 
Inkvisitionen var slutsumman av mer än tusen års kamp mot kätteri som den katolska kyrkan 
drev. Ända sedan den tidigaste kyrkan har en kamp utspelat sig internt mellan olika tänkare 
vad gäller religiösa spörsmål. Frågor och åsikter har ställts mot varandra, och svaret letas 
vanligtvis upp i Bibeln. I de fall bibeln inte kan ge något entydigt svar, måste man enas vid 
sammankomster, t.ex. koncilier. Att vara enig har varit viktigt för kyrkan genom åren, och de 
som inte kunnat enas med huvudfåran vid dessa sammankomster har blivit anklagade för 
kätteri. De har sedan uteslutits ur kyrkan, men många gick vidare och skapade någon egen 
tolkning av kristendomen. Dödsstraff lades inte över de uteslutna, då de gamla kyrkofäderna 
var emot detta, t.ex. Augustinus. Detta gällde som lag även för inkvisitionen som helhet. 
Dock gick det att gå runt denna lag genom att låta sekulära myndigheter verkställa straffen av 
dem som dömts för kätteri. Detta kan tyckas skenheligt, men för tribunalerna under 
medeltiden var det fullt acceptabelt med denna ordning. Skapelseprocessen som ledde fram 
till den romerska inkvisitionen var en lång historia med flera beslut på vägen som involverade 
många personer. 
 
Redan långt före inkvisitionen hade biskopar rätt att tvinga fram bekännelser ur enskilda 
personer som misstänktes för heresi. Det fanns dock ingen institution som aktivt bedrev 
insamling av uppgifter som ledde fram till ett arresterande, utan personen var tvungen att vara 
en känd förespråkare av en viss irrlära innan han togs in för förhör hos biskopen. Men med 
utbredningen av katarerna, en dualistisk manikeistisk rörelse i Italien och södra Frankrike ca 
1100-1300, började kyrkan befara ett utbrott av heretiska rörelser som skulle konkurrera med 
den katolska tron.6 Detta var en fara för folket och måste stoppas till varje pris. Under lång tid 
formades sakta men säkert den katolska strategien för att möta denna fara. Slutsumman var 
den romerska inkvisitionen, som aktivt började göra sig hörd på det tidiga 1200-talet. 
Inkvisitionen var effektiv och utrotade de flesta kättare, både via straff, vilket fick som 
resultat att en del anslöt sig till den katolska kyrkan, och avrättning. De få kvarvarande gick 
under jorden, och höll sin tro hemlig. Inkvisitorerna blev sålunda tvungna att undersöka 
befolkningen för att avslöja de resterande kättarna. De använde sig i huvudsak av 
befolkningen som uppträdde som angivare mot de oliktänkande. Detta förfarande togs över av 
den spanska inkvisitionen som dock inte blev en reell maktfaktor förrän på 1400-talet. Vad vi 
bör tänka på är dock att inkvisitionen var en färdigutvecklad företeelse när den nådde 
Spanien. 
 

4. Henry Charles Leas framställning av inkvisitionen 
 
4.1 Leas bild av orsakerna till inkvisitionen 
 
Lea börjar med att ge en bakgrund rent historiskt till hur Spanien var uppbyggt, med judar, 
kristna och muslimer. Han säger vidare att religiösa auktoriteter var, redan innan Ferdinand 
och Isabella steg upp på tronen, irriterade på att judarna helt öppet kunde praktisera sin 
religion, vilket skadade kristendomen. Viss aktivitet rådde redan för att få bukt med 
conversoproblemet. (Se conversos i ordförklaringen) Detta gällde t.ex. att utesluta conversos 
från att hålla officiella poster i samhället.7 Lea ansåg också, liksom senare forskare, att den 
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spanska inkvisitionen sattes igång p.g.a. antisemitismen på landsbygden. Judarna ägde stora 
arealer och var skickliga inom olika hantverk, vilket ledde fram till avundsjuka hos folket. 
Inget spår av antisemitism spåras dock hos Ferdinand och Isabella, då de höll sig med judar 
runt sitt hov, som de skyddade.8 Även om judarna inte var hundraprocentiga medborgare blev 
de heller inte förföljda för sin religion. 
 
Eftersom judarna var mäktiga, och kyrkan inte hade någon jurisdiktion över dem, propagerade 
flera ledande kyrkomän för att en inkvisition skulle inrättas.9 I och med Ferdinand och 
Isabellas uppstigande på tronen, började lobbyverksamheten öka. Alonso de Hojeda, 
dominikansk prior i San Pablo, Sevilla, lade ner mycket krut på att övertyga Isabella om 
nödvändigheten att rena kristendomen från den judiska faran. Detta skedde efter att han fick 
höra ett rykte om att judar och conversos hållit ett möte där de firade sitt kätteri. Ferdinand 
och Isabella hade då lämnat Sevilla, men Hojeda hann ifatt monarkerna i Cordoba, där hans 
varningar togs på allvar.10 Uppenbarligen hade konverteringen av judarna, s.k. marranos, 
misslyckats, och kristendomen kunde förgiftas inifrån om inte någonting gjordes.11 Ett bråk 
uppstod vid hovet mellan ja och nej-sida, innan inkvisitionen till sist infördes. Monarkerna 
hade många conversos som läkare och rådgivare vid hovet som var emot införandet, men 
deras argument tillbakavisades av monarkerna.12 En formell skrivelse till påve Sixtus IV 
skrevs under 1 november 1478, vilket officiellt startar inkvisitionen i Spanien. 
 
6 februari 1481 hölls den första auto de fen under Hojedas ledning, och trots att en ny hölls 
endast några dagar senare, var Hojeda död. Lea konstaterar lakoniskt att Hojeda dött i 
pesten.13 Lea förklarar sedan hur hela conversojakten gick till, ända ner till vakterna vid 
stadsportarna, som såg till att folk inte flydde i panik. Den fjärde november samma år, hade 
inkvisitionen bränt 298 människor, och skickat 79 till det eviga fängelset.14 Inkvisitionen 
skulle även introduceras i Aragonien, Ferdinands domäner, där det redan existerade en påvlig 
inkvisition.15 Ferdinand utnyttjade sin slughet för att tvinga igenom dess upprättande i alla 
regioner av Aragonien, såsom Valencia och Katalonien.16 Inkvisitionen var alltså, enl. Lea, ett 
instrument för kyrkan att rensa ut de element som den inte hade någon makt över, och den 
tjänade också som ett instrument för monarkerna att ena den iberiska halvön. 
 
4.2 Leas bild av det inhemska motståndet mot inkvisitionen 
 
Framförallt conversos bildade ett starkt motstånd mot inkvisitionen, men många flydde från 
de områden där den hade satts upp.17 Folk i allmänhet stod dock bakom inkvisitionen vad 
gällde dess primära mål, nämligen att rena kristendomen. Lea visar också de sekulära 
myndigheternas motstånd mot inkvisitionen, när den utökade sina befogenheter som 
inkräktade på deras områden. Kampen var ojämn anser Lea, i och med att inkvisitionen hade 
både påvligt och kungligt beskydd.18 I Aragonien och Katalonien fick Ferdinand också ta itu 
med de lokala fueros som fungerade som skydd för överheten.19 Lea beskriver också hatet 
mot inkvisitionen från folkets synvinkel, då de tyckte att inkvisitorerna hade alldeles för stor 
makt. Makten utnyttjades av dessa för att förtrycka folket, och samla rikedomar till sin egen 
institution.20 
 
4.3 Leas kritik mot inkvisitionen 
 
Leas hela verk om den spanska inkvisitionen genomsyras av kritik, och det är många områden 
som speciellt utpekas som föraktliga. Domstolsprocesserna mot dem misstänka är värt särskilt 
förakt, och den misstänkte fick ibland sitta flera år i fängelse utan att dömas.21 Dåtidens 
försvar gav han inte heller mycket för, då försvararen var utsedd av inkvisitionen och alltså 
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jobbade för den. De försvar som oftast åberopades var tachas, dryckenskap, och abonos, 
ungdom, genom vilka försvaret försökte fria den misstänkte, vilket dock inträffade sällan.22 
Tortyren ansåg Lea vara helt oförenlig med civilisation, och han påpekar att ingen, inte ens 
gravida kvinnor, gick säkra för tortyr. Erkännanden som man fick genom tortyr borde man 
rimligtvis avfärda, men det gjorde man inte. Istället var den misstänkte tvungen att verifiera 
sitt erkännande dagen efter utan tortyr, för att utsagan skulle gälla. Tog man tillbaka sitt 
erkännande började tortyren på nytt igen, varvid Lea menar att ingen vid sina sinnens fulla 
bruk kan motsätta sig sitt erkännande.23 
 
Hemlighållandet av vittnenas identitet är ytterligare något att förakta, något som gjordes för 
att skydda de som vågat anmäla någon kättare.24 Det faktum att anklagade ej fick konstruera 
ett försvar tillsammans med en fristående advokat, var ytterligare en källa till förakt för Lea.25 
Svidande kritik gav han också när han beskriver hur inkvisitionen grävde upp och åtalade 
redan döda personer.26 Detta makabra tillvägagångssätt, som är ett av de svåraste att begripa 
med inkvisitionen tycker jag personligen, betydde dock att kyrkan fick mer kapital att röra sig 
med. Konfiskationer av personens egendom gjordes nämligen även av döda åtalade. Om 
anhöriga protesterade mot detta, så kunde man bli anklagad för att hindra den Heliga 
inkvisitionen i dess arbete att hjälpa Gud.27 Straffet för det kunde bli hårt. Lea ansåg också att 
inkvisitionen utnyttjade sin makt på ett barbariskt sätt, utom i de fall de ansåg sig kunna tjäna 
pengar, vilket alltså också beskriver inkvisitionen som girig.28 De hemliga fängelserna som 
inkvisitionen begagnade sig av var delvis till för att sprida skräck i befolkningen, då en fånge 
kunde bli fråntagen alla möjligheter till kontakt med yttervärlden.29 Detta var dock ej lag, 
utan fångarna behandlades olika från fall till fall. 

 
en. 

 
Ett antisemitiskt inslag i inkvisitionen var införandet av limpieza de sangre, rent blod. 
Limpieza innebar att personer av judiskt ursprung var behäftad med tillkortakommanden i 
offentliga sammanhang. Detta kallar Lea ”befängt”.30 Alla medlemmar av inkvisitionen 
skulle ha limpieza, något som idag påminner oss om Hitlers idéer, men som på Leas tid ännu
låg i framtid
 
Auto de fen kritiseras också den av Lea, som menar att den var enbart instiftad för att 
skrämma folk.31 Vanäran som drabbade den dömde sträckte sig ända ner till barnbarnen och 
hindrande dem att få offentliga jobb, vilket också utpekades av Lea som något vansinnigt.32 
Lustigt nog ansåg Lea att Spaniens historia inte intresserade honom speciellt, men han kände 
sig tvungen att beskriva den spanska inkvisitionen, då han ansåg att den låg till grund för all 
förföljelse i världen efter den.33 
 
4.4 Leas försvar av inkvisitionen 
 
Även om Lea föraktade tortyrmetoderna som användes av inkvisitionen, insåg han även att 
inkvisitionens tortyr var mildare än sekulära domstolars i Europa vid samma tid. Den spanska 
inkvisitionen var dessutom mildare än den romerska argumenterar Lea.34 
 
En vanlig bild i populärkultur beskriver inkvisitionen som en samling hungriga vargar, vars 
största nöje var att bränna folk och tafsa på häxor, och även i min hjärna finns denna bild i 
bakgrunden. Lea ansåg dock att den bilden var enkelspårig, och han nyanserar bilden 
väsentligt mer. I övrigt finner jag inget försvar för inkvisitionen i Leas skrifter. 
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4.5 Leas bild av ett antal huvudaktörer 
 
Judar, muslimer och conversos. Dessa har huvudrollerna i Leas verk om inkvisitionen, då de 
var de främsta måltavlorna för den. Lea listade dock upp andra områden som inkvisitionen 
krävde jurisdiktion över. Här finner vi protestantism, häxeri, sodomi m.m. Lea har också ett 
enormt persongalleri i sitt verk, varvid jag ska nämna några. Alla generalinkvisitorer var 
viktiga, men framförallt Torquemada, Valdés och Deza. Dessa beskrivs som fanatiska 
kyrkorenhetsivrare, som gör i stort sätt allt de kan för att rena kyrkan från okristna element. 
Tribunalernas metoder kan även de ibland vara tvivelaktiga, vilket flera fall som beskrivs av 
Lea visar. Här finner vi t.ex. förfarandet vid vittnesförhören, där den åtalade har liten 
möjlighet att svara på anklagelserna.35 Även biskoparna ges ganska stort utrymme, då de var 
de enda förutom påven som inte kunde åtalas av inkvisitionen. Det enda inkvisitionen kunde 
göra var att samla bevis och skicka det till Rom för avgörande. Då inkvisitionen misstänkte att 
conversos hade lyckats ta sig ända upp i biskopsposition, blev denna lag ett problem. 
Inkvisitionen försökte därför att fälla dessa ändå, vilket det berömda exemplet med biskop 
Carranza visar. Generalinkvisitor Fernando de Valdés arresterade Carranza, som var 
ärkebiskop i Toledo, för Lutheranism, och målet gick ända till påven för avgörande. Carranza 
vann så småningom och Valdés sparkades.36 
 
Det vanliga folket har knappt något alls att säga i Leas skildring, de bildar bara en grå massa 
som sjuder av antisemitism och accepterande av vad som pågår. De bildar också kuliss vid 
framställandet av auto de fen, som en skrikande pöbel.37 
 
Lea radade också upp fall efter fall där folk blev anklagade för judendom, bl.a. fallet med 
Elvira del Campo. Elvira var en kristen som misstänktes för judendom, då hon inte åt det feta 
på köttet. Hon hade dessutom två olika grytor som hon tillagade mat i. Detta räckte för 
misstanke, och hon angavs av två hjälpredor i hemmet. Inkvisitionen placerade ut spioner i 
hennes hem för att samla bevis, vilket ledde till åtal. Elvira hade åtskilliga karaktärsvittnen 
som vittnade till hennes försvar, men consultan kunde inte ta ett beslut. Hon skulle därför 
torteras, och efter omfattande tortyr erkände hon, och tvingades göra avbön.38 Leas förakt för 
inkvisitionens agerande i detta fall lyser igenom, och han ansåg att sådana här petitesser var 
talande för inkvisitionens arbete. Även inkvisitionens handlande gentemot moriscos 
föraktades av Lea, och ett helt kapitel tar upp deras belägenhet.39 Moriscos var namnet på 
muslimer under spanskt styre. (se även begreppsförklaringen i ordlistan) 
 
4.6 Vad lyfter Lea fram i beskrivningen av inkvisitionen? 
 
Det som huvudsakligen lyfts fram, och där skriften formligen glöder, är avsnittet om 
domstolsförhören av de misstänkta. Inkvisitionens förfarande med dessa personer tycker Lea 
är vedervärdiga.40 Ingen detalj om hur tribunalerna slugt snärjde misstänkta att försäga sig 
utlämnas. Tortyren lyfts också fram av Lea, och det är ingen tvekan om vad han tycker om 
den. Straffen får också de stort utrymme i hans skrifter, från de milda avbönerna, till de hårda, 
där bålet var det yttersta. Mellan dessa ytterligheter fann sig Återbördandet till kyrkan, det 
eviga fängelset, sanbeniton, mordazan, vanäran, gissling och galärerna.41 Lea bränner också 
mycket krut på att beskriva inkvisitionens girighet, vilket otaliga exempel visar. 
 
4.7 Leas bild av inkvisitionens avskaffande 
 
Runt 1750 avgick Bourbonsläkten segrande ur ett tronföljdbråk som skakade den spanska 
kronan, och Lea anser att med en ny regent ur denna släkt, började inkvisitionen förlora sitt 
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starka kungliga stöd, som den behövde för att överleva.42 Den nya kungen, Filip V, hade inget 
emot att inkvisitionen fortsatte sitt arbete med att utrensa okristliga element, men han hade 
ambitionen att leda ett intellektuellt rike, som han var van vid.43 Han återupprättade det 
slumrande intellektet i Spanien, och han avskaffade inkvisitionens censur vad gällande tryckta 
böcker, vilket gjorde det omöjligt för inkvisitionen att stoppa tänkandet i landet.44 
 
Bourbondynastins upplysningsmentalitet fortsatte med kungarna Fernando VI och Carlos 
III.45 En annan stor bidragande orsak var bristen på pengar som drabbade inkvisitionen, vilket 
innebar att det blev svårt att rekrytera personal till inkvisitionen. Även de som redan var 
anställda förlorade dessutom folkets respekt under denna tid.46 Pengabristen resulterade i att 
calificadorerna, som bedömde om åtalen innehöll kätteri, inte fick betalt, varvid åtalen låg 
obehandlade under långa tider.47 En tillfällig upprättelse fick inkvisitionen vid tiden för 
franska revolutionen, vilket skapade skräck hos överheten i Spanien, och inkvisitionen fick 
förnyat förtroende. Humanistisk litteratur strömmade dock in över gränsen från Frankrike, 
och utan censur slog de nya idéerna rot.48 
 

5. Kamens framställning av inkvisitionen 
 
5.1 Kamens bild av orsakerna till inkvisitionen 
 
I Kamens ögon uppstod inkvisitionen för att ena riket, och få alla i landet att dra åt samma 
håll.49 Efter återerövringen ville Ferdinand och Isabella ha ett lugnt rike, och för att få 
aristokraterna, som var de största landägarna i riket, med sig, började de stryka dem 
medhårs.50 På denna tid bestod det i att göra sig kvitt aristokraternas fiender och 
konkurrenter, nämligen judarna. Kamen beskriver judarna som en viktig maktfaktor i
spanska medelklassen, och de tog hand om mycket kapital, som överklassen gärna vil
Kristendomen var det vapen som skulle tvinga judarna bort från makt och kapital. 
Antisemitismen var också en kraft i Spanien, och spänningar mellan conversos och ”gamla” 
kristna hade existerat i många år. T.ex. beslutades 1449 att inga conversos fick hålla officiella 
poster vare sig i Ciudad Real eller i Toledo.

 den 
le ha.51 

52 Ett problem var också att man drog ett 
likhetstecken mellan judar och conversos. Man såg således ras mer än religion.53 Kamen 
nämner den dominikanske priorn i Sevilla, Hojeda, som ansvarig för den lobbyverksamhet 
som pushade Isabella till att utesluta conversos från alla officiella ämbeten, vilket ledde till en 
våg av conversoflyktingar.54 Monarkerna var också väldigt troende, och de ville hellre lugna 
än reformera sitt rike, därför ignorerade de den ekonomiska förlust som judeförföljelsen 
innebar.55 1478 krävde monarkerna i en skrivelse till påven att instifta inkvisitionen, som ett 
medel att spåra upp utövare av judendom.56 Kronan hade varken folket i städerna eller på 
landsbygden med sig, då dessa inte ville ha en inkvisition, men hovet ansåg att det var 
viktigare att bry sig om de rika vid denna tidpunkt.57 
 
I och med beslutet att införa inkvisitionen började conversos att fly, medtagandes sina pengar. 
Detta bekymrade inte monarkerna, utan 1492 beslutades om att alla judar skulle utvisas ur 
Spanien.58 Alla judar som var kvar i riket skulle hädanefter vara kristna. Utvisningen av 
muslimerna dröjde tio år till, innan den genomfördes. Från år 1502 skulle alltså alla inom det 
spanska riket vara kristna, och det var inkvisitionens jobb att se till att det var så. Efter denna 
tid menar Kamen att Spanien isolerade sig från europeiskt inflytande, och man drog sig 
tillbaka intellektuellt.59 1492 var alltså ett stort år för Spanien, menar Kamen, då även en ny 
värld öppnades för aristokratin. Med nya landmassor att tillskaffa sig, och med det sista 
muslimska motståndet krossat i Granada, började Spaniens tid som stormakt.60 
 

 11



5.2 Kamens bild av det inhemska motståndet mot inkvisitionen 
 
Vad alla forskare är eniga om (enligt Kamen) är att det finns väldigt lite litteratur från 
samtiden som talar om något motstånd mot inkvisitionen.61 Kamen skriver att den stora 
massan på den tiden i Spanien, de ”gamla” kristna, var helt eniga om att inkvisitionen var 
nödvändig för att skydda kristendomen.62 Ett visst motstånd fanns dock när inkvisitionen 
skulle introduceras i Aragonien, och han skriver att från början fördes motståndet mot 
inkvisitionen på två fronter. Dels hade påven själv vissa betänkligheter mot den, då den var 
mer fristående än den romerska.63 Dessa betänkligheter som påvestolen hade var redan 
formulerade år 1449, då påven motsatte sig uteslutandet av conversos från officiella poster.64 
Ferdinand och Isabellas (och hela Habsburgssläkten i förlängningen) makt vid denna tid var 
dock så stor att man helt enkelt ignorerade påvens betänkligheter, och krävde en inkvisition.65 
 
Det andra motståndet stod mäktiga conversofamiljer för. I Ferdinands land så existerade 
mängder av fueros, vilka skulle upphöra att gälla i och med en ny inkvisition. Den medeltida 
inkvisitionen hade redan existerat i Aragonien sedan 1200-talet, men Ferdinand ville ha en ny. 
De mäktiga conversofamiljerna i Aragonien försökte att stoppa denna nya inkvisition, då de 
misstänkte att religionen inte var huvudfrågan, utan att det var en förtäckt form av anti-
semitism.66 
 
Kamen menar att allt ställdes på sin spets genom mordet på inkvisitorn Pedro Arbues i 
Saragossa 15 september 1485.67 Då genomförde en grupp av åtta hyrda mördare mordet på 
honom medan han knäböjde vid altaret försänkt i bön. Mördarna hade fått betalt av mäktiga 
conversos för att utföra dådet.68 Mordet orsakade folkstorm, och detta innebar slutet för 
conversomotståndet i Aragonien, och Ferdinand kunde installera den nya inkvisitionen.69 
Men även om inkvisitionen nu kunde arbeta fritt i Aragonien var det inte alla som ansåg att 
dess metoder och straff var acceptabla. Flera framstående personer ansåg att dödsstraff inte
var tillrådigt, även om de ansåg att det var viktigt att bli av med kätteriet. Bland dem som 
märktes var Hernando del Pulgar, själv en converso, som påpekade att inte heller Aug
förespråkade död för donatisterna på 400-talet.

 

ustinus 
70 Dessa mäktiga mäns motstånd togs på allvar 

av samtiden, men undan för undan sveptes motståndet bort.71 Spanjorer protesterade också 
mot användandet av sanbenitos, ett klädesplagg som indikerade att man var kättare, då det 
ansågs förödmjukande för hela regionen.72 I Kastilien existerade enbart lokalt motstånd mot 
inkvisitionen, främst i de delar där ohederliga inkvisitorer härskade, som i fallet Diego 
Rodriguez Lucero. Lucero trodde att en landsomfattande konspiration hotade Spanien, och 
han såg det som sitt jobb att avslöja den, och under tiden samlade han in så mycket pengar 
han kunde till inkvisitionen genom konfiskeringar. Han fick hålla på länge med sina hårda 
metoder, då han hade en medbrottsling vid hovet, Juan Roiz de Calcena, som ansvarade för 
kommunikationen med tribunalerna.73 Lucero gick för långt när han arresterade Hernando de 
Talavera, en åttioårig ärkebiskop av Granada, för praktiserande av judendom. Ingen trodde på 
dessa anklagelser, och påven trädde in och friade Talavera. Härvan nystades upp, och Lucero 
arresterades.74 Flera liknande fall uppstod både i Kastilien och i Aragonien, men något 
generellt motstånd mot inkvisitionen fanns inte. 
 
5.3 Kamens kritik mot inkvisitionen 
 
Kamen vill framstå som en oberoende beskrivare av inkvisitionen, och han vill sätta in den i 
sitt historiska sammanhang. Han skriver dock också att det är lättare att förklara än ursäkta 
den, och han anstränger sig för att enbart presentera fakta.75 Ibland lyser det dock igenom viss 
motvilja mot den. Det gäller t.ex. systemet för angiveri, vilket Kamen kallar ett mörkt 
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system.76 Inkvisitionen förlitade sig nämligen fullt och fast på folkets angiveri av 
oliktänkande, och om någon såg något misstänkt, skulle den personen direkt rapportera till 
inkvisitionen.77 
 
Han visar också ett tydligt ogillande angående konfiskering av egendom.78 Konfiskering 
utfördes regelmässigt av inkvisitionen i och med en arrestering av en misstänkt. All egendom 
tillföll kyrkan, och den såldes av bit för bit via auktion för att bidra med pengar till den 
misstänktes uppehälle under domstolsförhandlingarna. Den misstänktes släkt ägde inte 
egendomen under tiden, och hela familjer kunde svälta. 
 
Tortyren är självklart något som Kamen inte gillar, men han försöker också här att sätta in 
inkvisitionens tortyrmetoder i sitt världsliga sammanhang, och jag får intrycket av att han 
medvetet väljer att inte fokusera så mycket på denna bit.79 Beskrivandet av tortyren har 
Kamen lånat från Lea, och hela stycken har kopierats direkt ur hans skrifter. 
 
Istället för att privat beskriva sin motvilja, väljer han linjen att genom medeltidens ögon 
berätta vad folket ansåg om inkvisitionen. Ett talande exempel handlar om familiar, de 
hjälpredor som inkvisitionen begagnade sig av. De var utvalda ur de finare familjerna runt 
den lokala tribunalen, och hjälpte till vid autos och arresteringar. Då jobbet innebar att man 
kunde bannlysas vid vägran att bistå inkvisitionen, hade de istället vissa privilegier. Ett 
privilegium innebar att de hade immunitet mot att dömas vid sekulära domstolar, vilket kunde 
leda till korruption.80 Även livet i fängelse kunde döda fången, utan att denne fått någon dom, 
ett faktum som ådrog sig samtidens ogillande.81 Det mest förhatliga förfarandet av 
inkvisitionen enligt samtiden, och Kamen själv, var dock hemlighållandet av vittnenas 
identitet och på vilka grunder en arrestering ägde rum, vilket ledde till stora problem för den 
anklagade. Sådant förfarande var inte en del av de sekulära domstolarnas arbetssätt.82 Istället 
för att framställa ett formellt åklagande, gavs den misstänkte tre möjligheter, vid olika 
tillfällen, att rannsaka sitt samvete och erkänna sitt brott.83 Ytterligare kritik riktades mot 
fängelsehålorna, och inkvisitionens policy att inte avslöja något om vad som försiggick där. 
Den misstänkte fick vid sin frigivning gå ed på att aldrig avslöja vad han sett och hört under 
sin vistelse. Detta ledde till stor ryktesspridning om vilka blodiga dåd som skedde i 
inkvisitionens hemliga fängelser.84 
 
Ett annat problem för den misstänkte, som Kamen riktar kritik mot, var bristen på försvar för 
den anklagade. En försvarare utsågs alltid av tribunalen, men denne var anställd av 
inkvisitionen, och således helt underställd inkvisitorerna som presiderade som domare.85 
Även censuren av böcker och skrifter beskrivs med ogillande av Kamen, även om han 
ursäktar de personer som efterhöll den.86 Listorna med de förbjudna böckerna skrevs inte av 
den spanska inkvisitionen, utan av den romerska, däremot ledde censuren till att Spanien 
isolerade sig från resten av Europa och blev ett konservativt land.87 
 
5.4 Kamens försvar av inkvisitionen 
 
Kamen aktar sig för att framställa inkvisitionen som positiv, vilket är naturligt. Men jag kan 
inte undgå att tycka att han inte heller anser den vara speciellt hård, med tanke på hur resten 
av världen behandlade sina fångar. Denna position är kanske berättigad, men för att ev. nå den 
slutsatsen själv, vill jag jämföra hur inkvisitionens fängelser och modus operandi skilde sig 
från de sekulära domstolarna. Enligt de uppgifter Kamen lämnar, utmärker sig flera 
företeelser inom inkvisitionen som mer human än den sekulära samtiden: Bra fängelser, milda 
tortyrmetoder, human människosyn bland inkvisitorerna t.ex. Som bevis för det humana 
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fängelset ger han en fallbeskrivning från 1820 i Cordoba, där fängelsestyrelsen för det 
sekulära fängelset anhåller om att få flytta alla fångar till inkvisitionens, då deras egna är 
alldeles för fallfärdigt, och förhållandena vidriga. 
 
Han citerar också ett fall med en präst som i det sekulära fängelset medvetet hädar för att få 
förflyttning till inkvisitionens fängelse.88 Även tortyrmetoderna var milda, enligt Kamen. 
Som bevis här anför han mängden anklagade som genomgick tortyren utan erkännande. D
personer klarade sig också oftast från stympning, vilket sällan hände i de sekulära 
domstolarna.

essa 

89 Tribunalerna var också medvetna om att misstänkta erkände det mesta under 
tortyr, så ett andra erkännande var nödvändigt. Detta skulle lämnas utan tortyr, vilket visar att 
inkvisitionen inte ansåg tortyren vara ett självändamål.90 Inkvisitionen hade också överseende 
med och förstående för, att människor i vissa situationer tog till grova ord. Detta ledde 
självklart till en reprimand vid autos, men dock endast milda sådana.91 
 
Under inkvisitionens senare år, togs också möjligheten att döma fångar till döden borts från 
de lokala tribunalerna, och måste godkännas av Supreman. Detta indikerar att man tyckte att 
lokala tribunaler alldeles för godtyckligt dömde fångar till döden, och detta behövde styras 
upp.92 I Kamens framställning skiljer jag också konturerna av att han anser att inkvisitionen 
vilade på demokratiska grunder. Eftersom folket ville ha den, fanns den. Han påpekar dock att 
från början var inkvisitionen ett medel för överklassen att styra befolkningen, och därmed 
sträcker sig folkets inblandning i inkvisitionens tillkommelse till enbart antisemitism.93 
Kamen anser inte heller att inkvisitionen var profithungrig, utan man gick helt enkelt efter 
fastlagda normer för konfiskering.94 
 
5.5 Kamens bild av ett antal huvudaktörer 
 
Det är många huvudaktörer som kommit och gått under de 300 år som inkvisitionen verkade i 
Spanien. De viktigaste grupperna är enligt Kamen judarna och muslimerna, vilkas öden 
beskrivs utförligt. Judarna, i egenskap av conversos, utpekas som den direkta orsaken till 
inkvisitionen i återerövringens kölvatten. Det var nödvändigt för Ferdinand och Isabella att 
lugna överklassen, därför beslutades att judarna skulle upphöra att vara en maktfaktor. Efter 
utvisningen av judarna år 1492 skulle alla kvarvarande judar vara konverterade till 
kristendom. Detta var ett svårt dilemma för judarna. Antingen skulle man stanna och 
konvertera, i vilket fall man kunde fortsätta med sina yrken och liv, eller också skulle man 
hålla fast vid sin religion och bli tvungna att emigrera. Kamen beräknar att ungefär en 
tredjedel av judarna stannade kvar och konverterade.95 Folket var misstänksamma mot de 
judar som konverterade, och för att komma tillrätta med conversoproblemet importerades 
inkvisitionen.96 Inkvisitionen var effektiv med att spåra upp oliktänkande, och många 
conversos flydde.97 Under de första årtiondena var judiska conversos det primära målet för 
inkvisitionen, men snart stod även jakten på moriscos på inkvisitionens agenda. Muslimerna 
hade tolererats längre än judarna, men även de blev tvungna att flytta på sig under 
återerövringen, och deras sista fäste Granada, föll 1492.98 De som inte konverterade 
utvisades.99 
 
De katolska monarkerna har ett stort utrymme i Kamens bok, och de beskrivs som den 
verkställande faktorn till inkvisitionens importerande till Spanien. Eftersom Kamen är 
historiker, ger han oss en bild av hur deras situation och möjligheter såg ut.100 Men han 
beskriver också framförallt Isabella som ett offer för påtryckningar av antisemitiska personer 
att starta inkvisitionen.101 Den förste generalinkvisitorn, Torquemada, beskrivs som en 
stridbar munk, som organiserade hela inkvisitionen på Ferdinand och Isabellas order. Han var 
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outtröttlig i sin jakt på ogudaktiga element enligt samtida källor som Kamen citerar, bl.a. påve 
Sixtus IV. Dock menar Kamen att Torquemada inte hade den allomfattande makt som har 
framställts i populärlitteratur. Allt han företog sig var tvunget att godkännas av påven.102 
Torquemadas efterföljande, Diego de Denza, utmålas å andra sidan som en despot, som även 
var inblandad i skandalen runt Diego Rodriguez Lucero.103 
 
5.6 Vad lyfter Kamen fram i beskrivningen av inkvisitionen? 
 
Conversoproblemet, om det nu var reellt eller inte, och antisemitismen är grunden till 
inkvisitionen och dess instiftande menar Kamen.104 Vidare anser Kamen att inkvisitionen inte 
skulle kunna operera utan folkets medgivande. Om folket hade rest sig skulle inkvisitionen 
inte få in några angivningar, och det skulle i praktiken inneburit inkvisitionens 
nedläggande.105 En annan sak som ständigt återkommer är klimatet som inkvisitionen verkade 
i. Efter att Spanien mer eller mindre stängt sina gränser, kunde inkvisitionen arbeta ostört 
inom riket. Spaniens isolation är viktig ur inkvisitionsforskningssynpunkt poängterar han.106 
Kamen anser också att den populära bilden av en intolerant och våldsam inkvisition inte har 
någon egentlig grund i moderna forskning.107 Bilden av inkvisitionen som en naturlig 
utveckling av katolicismen, vilket Kamen menar att protestanterna hävdade, är felaktig.108 
Genom hela boken går en röd tråd som syftar till att avdramatisera inkvisitionen, genom att 
belysa hur mycket ”kunskap” om inkvisitionen är utan grund. Kamen vill dock inte ursäkta 
den.109 
 
Inkvisitionens jurisdiktion är också framträdande hos Kamen, och han skriver om hur 
inkvisitionen gradvis ökade sitt inflytande över samtiden.110 Detta gjorde den genom att 
tillskriva kätterska motiv bakom vanliga brott, t.ex. bigami, som fram till inkvisitionen 
räknades som både ett sekulärt och ett episkopalt brott. Inkvisitionen betraktade det enbart 
som kätteri, och därmed föll det under deras jurisdiktion. Inkvisitionen beskrivs också 
ingående som ett medel för överklassen att behålla sin ställning i samhället, och Spaniens 
historia bildar fonden bakom dess bildande.111 
 
Kamen lägger också mycket kraft på att förklara hur inkvisitionen fått sitt rykte, vilket han 
tillskriver protestantiska skrifter från 1500-talet författade av John Foxe m.fl.112 
Protestanterna hävdade att överallt där katolicismen rådde, skulle en inkvisition bildas.113 
Protestantismen var så klart motsatsen till denna primitiva tolkning av kristendomen. 
 
5.7 Kamens bild av inkvisitionens avskaffande 
 
Inkvisitionen avskaffades inte över en natt, utan var ett resultat av många års händelser. År 
1696 riktades en första attack mot tribunalerna av ett råd sammansatt av höga ämbetsmän från 
hela spanska imperiet.114 Rådet ansåg att inkvisitionen hade fått alldeles för mycket autonomi. 
Vidare ansåg rådet att inkvisitionen straffade folket för hårt, och krävde att kung Filip V 
skulle ta direkt kontroll över den. Så skedde inte, men rådets rapport influerade andra 
regalister att ifrågasätta inkvisitionen. Kamen nämner speciellt Melchor de Macanaz, som 
1713 författade ett memorandum på kungens inrådan, som syftade till att upplösa påvens 
inflytande i Spanien. Traditionalisterna slog emellertid tillbaka, men försent, då stenen redan 
var satt i rullning.115 Inflytelserika skrifter från Frankrike vällde in i Spanien, och 
inkvisitionen kämpade för att förhindra detta. Det kastilianska rådet tillät dock i direkt trots 
mot inkvisitionen import av förbjuden litteratur.116 
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När revolutionen i Frankrike var ett faktum, spreds en rädsla i den spanska aristokratin, vilket 
gagnade traditionalisterna ett tag, men år 1811 författade ledande liberaler i Spanien ett 
dokument som anklagade inkvisitionen vara oförenlig med konstitutionen.117 År 1813 
röstades ett förslag igenom som avskaffade inkvisitionen, men inte för evigt. Inkvisitionen såg 
ut att få revansch 1823, när franska trupper lade sig i det spanska inbördeskriget. Den nye 
Ferdinand ansåg dock att inkvisitionen nu var mer en belastning än en tillgång, så 
inkvisitionen återupprättades aldrig i stor skala.118 Vissa tribunaler levde dock ett skugglikt 
liv på landsbygden, men så småningom (15 juli 1834) avskaffades inkvisitionen formell
Spanien. Kamen poängterar att Bourbondynastin som brukar anses vara början till slutet på 
inkvisitionen, inte var det, då det under 1720-talet pågick en förnyad våg av 
conversoförföljelse.

t i 

119 
 

6. William Monters framställning av inkvisitionen 
 
6.1 Monters bild av orsakerna till inkvisitionen 
 
Likt Kamen, framställer Monter inkvisitionens grundande som en nödvändighet enligt den 
spanska samtiden, men han går inte in på historiska detaljer om hur attityden i landet hade 
formats. Denna nödvändighet enligt samtiden med en inkvisition, propagerades av rådgivare 
till Ferdinand och Isabellas, och hade sin grund i tidigare besvär med conversos.120 
Conversoproblemet hade existerat redan före monarkerna kom till makten, och nu ville 
kyrkan ta itu med problemet.121 Dessa rådgivare övertalade monarkerna under deras resa till 
Sevilla nödvändigheten av en inkvisition.122 Som rådgivare i detta fall nämns primärt 
Torquemada och andra dominikaner.123 Monarkerna hade också blivit övertalade om 
viktigheten av ett renande av kristendomen.124 Övertygad om att Torquemadas och andras 
åsikter var riktiga, begärde monarkerna en påvlig bulla att starta en spansk inkvisition.125 
Monter går sedan vidare och förklarar hur inkvisitionen spreds till Aragonien, via den lilla 
staden Teruel, som låg på gränsen till Kastilien. Inkvisitionen var från början endast upprättad 
i Kastilien, men Ferdinand hade en plan för utbredandet i hans del av kungariket.126 En påvlig 
inkvisition existerade redan i Aragonien, men Ferdinand begärde att påven upplöste den.127 
Inkvisitionen spreds sedan via Teruel och Saragossa, Aragoniens huvudstad, till resten av 
landet, inklusive Katalonien. Monter beskriver alltså Ferdinand och Isabella som den 
verkställande faktorn till inkvisitionen, med påven i en biroll, oförmögen att stå emot 
monarkernas begäran. 
 
6.2 Monters bild av det inhemska motståndet mot inkvisitionen 
 
Motståndet mot inkvisitionen i Kastilien nämns inte med ett enda ord, medan motståndet i 
Aragonien beskrivs ingående. När inkvisitionen skulle instiftas i Aragonien, mötte den ett 
hårdnackat motstånd främst från landets conversos. Motståndet grundades på flera olika 
faktorer. Huvudargumentet var att inkvisitionen redan var närvarande, och hade varit det 
sedan 1200-talet.128 Detta argument bet inte på Ferdinand, utan han var fast besluten att 
instifta den nya inkvisitionen, vilken han hade mer kontroll över.129 Ett annat argument från 
motståndarna var att landets många fueros skulle sättas ur spel. Dessa var gamla regionala 
lagar och privilegier som ansågs som väldigt viktiga i Aragonien.130 Ett tredje argument var 
ogillande av den nya inkvisitionens konfiskeringsmetoder, och användandet av hemliga 
vittnen.131 Advokater i den lilla gränsstaden Teruel, försökte med papper och bläck att 
förhindra inkvisitionens intågande dit, och den inkvisitor som utnämns av Torqumada fick dra 
sig tillbaka till en närbelägen by. 
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Därifrån överöste han Teruels innevånare med bannlysningar.132 Han begärde sedan hjälp 
från kungen, vilken tillmötesgick hans begäran, och förklarade Teruels styrande för 
laglösa.133 Därmed hade den nya inkvisitionen fått fotfäste i Aragonien, men motståndet 
försvann inte. Mäktiga män, främst conversos, drog slutsatsen att inkvisitionen skulle 
försvinna om man blev av med inkvisitorn Pedro Arbués i Saragossa.134 Arbues mördades, 
men dådet fick motsatt effekt, vilket Monter menar att anstiftarna borde ha förutsett. Allt 
folkligt stöd som motståndet hade sveptes bort, och inkvisitionen blev is 135tället populär.  

sin 
ighet? 

 
Även i Katalonien fanns det ett motstånd mot inkvisitionen, som grundade sig på de 
ekonomiska svårigheter som uppstod när conversos flydde. De argumenten var dock lika 
ofruktsamma hos kungen, som lät Torquemada utse nya inkvisitorer dit.136 Ett sista motstånd 
mot införandet av inkvisitionen ägde rum på Sicilien, där inkvisitionen var tvungna att utse 
extra många familiars för att överleva på ön. Tyvärr utnyttjade dessa sina privilegier till att 
lösa privata vendettor.137 Efter att inkvisitionen var etablerad kom det primära motståndet 
inom riket från moriscos. Dessa hade många byar i norra Aragonien, och det dröjde länge 
innan inkvisitionen hade full kontroll över dem.138 
 
6.3 Monters kritik mot inkvisitionen 
 
Skildrandet av tortyr innehåller aldrig någon ursäktande åsikt, och även hos Monter finner vi 
att tortyr är oförenligt med civilisation. Jag blir dock lite fundersam över hans ordval när han 
konstaterar att inkvisitionens metoder synes främmande för anglosaxer: ”both its 
(inkvisitionen) purpose and its methods seem utterly alien to Anglo-Saxon law and 
custom”139 Menar han att just spanjorerna var lägre stående än resten av Europa, p.g.a. 
etniska tillhör
 
Monter tar i sin framställning varken parti för eller emot inkvisitionen som sådan, utan han 
väljer en medvetet distanserad linje i sin beskrivning, vilket gör den ganska opersonlig. Han 
påpekar dock att det är skillnad på att förstå inkvisitionen och att förlåta den, och en avskuren 
inställning är inte samma sak som en likgiltig.140 Monter tar samma väg som Kamen vad 
gäller framställningen av vad som är föraktligt, d.v.s. han väljer att beskriva ur samtidens 
ögon. Han låter folk som kommit i inkvisitionens klor tala om vad de anser vara det värsta 
med inkvisitionen. Här utkristalliseras vissa straff, speciellt galärerna, vilket folk gjorde vad 
som helst för att slippa.141 Conversos får också ofta komma till tals om vad de anser vara 
orättvisa anklagelser: ”this inquisition was only made in order to steal people’s property; the 
queen and the Castilians created this Inquisition in order to destroy this kingdom.” Detta 
sades av en aragonisk converso, och summerar de flesta conversos åsikt i frågan.142 
 
6.4 Monters försvar av inkvisitionen 
 
Monters försvar är väldigt liknande Kamens. Monter anser nämligen att tortyren i 
inkvisitionen är överdriven i andra framställningar.143 Han går så långt att han kallar de flesta 
tortyrmuseums beskrivningar av inkvisitionstortyr för lögner.144 Visst torterade inkvisitionen 
fångar menar han, men det var sällan de mottog något erkännande via den.145 Inkvisitorerna 
hade mer vetenskapliga metoder att framkalla erkännanden, dessutom var ofta bevisen 
tillräckliga för att döma den anklagade utan tortyr. Många brändes därför utan att ha 
genomlidit tortyr. Monter tillägger också att den spanska inkvisitionen begagnade sig av 
samma metoder som resten av de europeiska rättsystemen vid denna tid, och han håller med 
Leas åsikt att de var mildare med tortyr än sekulära domstolar.146 I övrigt försöker Monter att 
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inte lägga några värderingar i inkvisitionens handlande, så jag antar att han anser det vara 
viktigt att dementera tortyrhistorierna endast. 
 
6.5 Monters bild av ett antal huvudaktörer 
 
I Monters bok delar han upp inkvisitionen i olika distrikt, d.v.s. lokala tribunaler, vilka han 
sedan behandlar separat. De stora tribunalerna är Saragossa, Barcelona, Valencia, Navarra och 
Sicilien., och alla hade de sina speciella huvudmål. De största aktörerna på dessa arenor är 
moriscos, då de var huvudmålet för inkvisitionen i Aragonien. Flera kapitel är helt ägnade åt 
dessa muslimer inom rikets gränser, och deras motstånd mot inkvisitionen. Förföljelsen av 
moriscos ingick i den andra stora fasen av inkvisitionens historia, efter den första som var 
utrensandet av okristna conversos. Monter delar upp inkvisitionen i fyra olika faser eller 
delar, vilka han lånar från en annan forskare vid namn Jean-Pierre Dedieu. Faserna indelas så 
här: 
 
1. 1480-1525. Under denna tid jagades i huvudsak conversos. 2. 1525-1630. Efter 1525 var 
det ont om conversos att jaga, så inkvisitionen skiftade måltavla, denna gång mot vanliga 
katoliker. Dessa anklagades för småbrott och fick milda straff. Under denna tid tog också 
morisco-förföljelsen fart i norra delarna av Spanien. 3. 1630-1725. Nu hade 
conversoproblemet återuppstått, vilket resulterade i nya förföljelser på judar. 4. 1725-1808. 
Under denna period existerade inget dominant motiv till inkvisitionens arbete.147 
 
Torquemada nämns endast som anstiftare av inkvisitionen, och hans person får man inte reda 
på något alls om, däremot skriver han desto mer om en av hans efterträdare: Fernando de 
Valdés, vilken han anser vara en viktig personlighet i inkvisitionens historia.148 Valdés var 
den som framgångsrikt utrensade det protestantiska hotet inom gränserna, och han var den 
som lyckades övertala den anti-spanska påven (Paulus IV) om att inkvisitionen skulle beviljas 
inkassera intäkter från spanska katedraler.149 Detta innebar att inkvisitionens löner 
säkerställdes på ett bättre sätt.150 Valdés låg också bakom arresteringen av Bartolomé 
Carranza år1559. 
 
Carranza var ärkebiskop i Toledo, och många ansåg att arresteringen var en stor skandal. 
Carranza fall drogs ända till påven, vilket till slut fick löstes till Carranzas fördel, men för 
sent. Han dog i Rom, och Valdés avsattes som general-inkvisitor.151 De katolska monarkerna 
avbildas som fast beslutna att upprätta inkvisitionen till vilket pris som helst, och speciellt 
Ferdinand beskrivs som en slug kung, som målmedvetet undanröjer motståndet mot den. Men 
efter befästandet av inkvisitionens makt i Aragonien försvinner de ur boken, och kung Filip II 
träder in. Filip beskrivs som en desperat kung. Desperat efter guld, makt och arbetskraft, 
främst till Armadan som han bygger upp. Filips desperation driver inkvisitionen till att instifta 
det fruktade galärstraffet för vissa brott. Filip var också inblandat i den största 
domstolsförhandlingen i Aragonien. Hans gamla sekreterare, Antonio Pérez, anklagades för 
kätteri på påhittade anklagelser och flydde därför till Saragossa. Dessa händelser utlöste en 
våg av våldshändelser som skakade överheten.152 
 
6.6 Vad lyfter Monter fram i beskrivningen av inkvisitionen? 
 
Monter väljer att fokusera på Aragoniens inkvisition stället för den kastilianska. Han 
beskriver inkvisitionens ”aragoniska Århundrade” som han daterar till 1530-1630.153 Under 
denna tid var inkvisitionen mer aktiv i detta område än i det större Kastilien hävdar han. 
Dessutom inkluderade inkvisitionen i Aragonien brott som inte Kastiliens tribunaler hade 
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någon jurisdiktion över, såsom häxeri och sodomi. Enligt Monter utfördes var fjärde 
avrättning i hela den spanska inkvisitionens område mellan 1540-1640 av den aragoniska 
tribunalen i Saragossa, trots att antalet tribunaler i världen var över tjugo, vilket bevisar hans 
tes om Aragoniens överlägsna aktivitet gentemot Kastiliens vid denna tid.154 Han fokuserar 
också mycket på galärstraffen, vilket förutom dödstraffet ansågs vara det värsta straffet som 
inkvisitionen delade ut. Detta grundar han på utsagor från fängslade i sekulära fängelser, som 
i sin desperation att ta sig bort från fängelserna började häda. Om de hade tur förflyttades de 
till ett av inkvisitionens fängelser, som ansågs renare och humanare. Galärstraffen delades 
proportionellt ut oftare i Aragonien än i resten av Spanien.155 Under det aragoniska 
århundradet menar Monter att inkvisitionen i Kastilien hade något av en identitetskris.156 
 
Monter ställer också upp mängder av tabeller för att belägga sina påståenden om hur 
inkvisitionen skiftade måltavlor under de århundraden den var aktiv. Dessa tabeller stödjer de 
fyra faser som beskrivits ovan. Inkvisitionen åtnjöt generellt folkets respekt efter 1520 
argumenterar han, därför att de koncentrerade sig på moriscos, homosexuella och utländska 
protestanter.157 Han påpekar att för spanjorerna var autos sammankomster som skapade 
sammanhållning, samtidigt som okristna element avlägsnades ur samhället.158 Monter skriver 
i sitt förord att inkvisitionen beskrivs bäst om man analyserar alla tribunaler över hela dess 
historia, då ingen tribunal var den andra lik.159 Alla hade specialiteter, och de var helt 
beroende av vilka typer av brott som befolkningen angav till inkvisitorerna. 
 
6.7 Monters bild av inkvisitionens avskaffande 
 
I och med att den franska Bourbon dynastin tog över Spaniens tron, började kronans intresse 
för inkvisitionen att avta.160 Den nya kungen vägrade prompt att närvara vid en auto som 
skulle hållas till hans ära år 1701, dock tillät han inkvisitionen att sköta sina egna affärer.161 
Detta ledde till ett sista uppsving för judeförföljelsen, och en stor mängd autos ägde rum.162 
Detta avtog dock vid tiden efter år 1730, då antalet familiars hade decimerats rejält. 
Inkvisitionens familiars var nämligen utsatt för attack från spanska institutioner, främst 
gällande deras privilegier.163 Nya riktlinjer drogs därför upp av kyrkan gällande dessa. Detta 
ledde i sin tur till att det blev svårt att rekrytera nya familiars, och deras antal minskade 
snabbt. Monter skriver att år 1645 hade Aragonien 419 familiars, medan det år 1703 fanns 
endast 25 st.164 Antalet fångar i inkvisitionens hemliga fängelser minskade också, och de som 
satt fängslade fick sitta längre tid. Behovet av personal runt inkvisitionen minskade också, 
och intäkterna från kyrkan sinade.165 Minskat antal kättare resulterade i få autos som 
fungerade som folkfester, och den nedåtgående spiralen fortsatt.166 Franska litterära verk 
tilläts också, främst vid gränserna, och startade en våg av självständiga tänkare, som 
inkvisitionen inte hade resurser att förfölja. Sakta men säkert tvingades Spanien att följa 
resten av Europas tankegångar.167 
 

7. Analys av skillnader och likheter 
 
Dessa tre forskare har haft olika utgångspositioner när de närmat sig inkvisitionen. 
Henry Charles Lea levde i ett upplysningssamhälle där inkvisitionen aldrig hade genomgått 
någon forskning. Som barn till en kväkare gillade han inte heller religiöst våld, vilket 
avspeglar sig i hans skrifter. Hans beskrivning av framförallt tortyren är den mest ingående av 
de forskare jag har valt att titta på. De andra har enbart marginell information om den. 
Eftersom William Monter och Henry Kamen inte beskriver tortyren ingående kan man dra 
slutsatsen att någon gång mellan 1907 och 1965 har tonvikten inom forskarvärlden förskjutits 
från realism, mot en hermeneutisk förståelsehorisont. För William Monter är det det 
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aragoniska sekretariatet som står för det barbariska i inkvisitionen, medan Kamen och Lea 
inte skiljer på Kastiliens och Aragoniens inkvisitioner, utan de behandlar de som likvärdiga. 
Man får intrycket av att Kamen och Monter inte anser sig behöva uppfinna hjulet två gånger, 
därför citeras ofta Lea av de två andra. De vill dock distansera sig från 
upplysningsmentaliteten genom att lägga in så lite värderingar som möjligt när de skriver. 
 
När de beskriver straffen, koncentrerar sig Monter på galärerna, medan Kamen fokuserar på 
fängelsevistelserna, vilket behandlas utförligt, faktiskt mer utförligt än Lea. Jag undrar dock 
om inte Kamens yrkesort Barcelona innebär att han slätar över vissa delar av inkvisitionen, 
såsom tortyr och straff för att inte stöta sig med sin omgivning. Han lägger också stor vikt vid 
att få oss att förstå hur tidens situation och mentalitet var. Detta ser man inga spår av i vare sig 
Leas eller Monters verk. Lea anser helt frankt att människorna på den tiden inte visste bättre. 
 
Kamen lägger stor skuld på Ferdinand och Isabellas rådgivare, vilka han menade pressade 
dem att införa inkvisitionen. Alltså läggs ingen skuld på folket, förutom den vanliga 
antisemitismen som var vanlig i hela Europa. I sin uppdaterade upplaga misstänker han också 
att Ferdinand iscensatte mordet på Arbués i Saragossa för att bana väg för inkvisitionen,168 en 
teori som inte finns hos de andra. 
 
Alla forskarna instämmer i åsikten att inkvisitionen var mildare med straff och tortyr än 
sekulära domstolar. 
 
Unikt för Kamens nya framställning är avsnittet om hur inkvisitionen ”uppfanns” efteråt av 
protestanter, italienska katoliker och judar.169 
 
Monter har utförliga tabeller där han belyser hur inkvisitionen ändrar måltavlor genom 
århundradena. Från att gå från conversos till häxeri och protestantism. 
 
I sin uppdaterade bok ”The Spanish Inquisition: An Historical Revision” börjar Kamen med 
att förklara den medeltida situationen i Spanien. Han förklarar folkets inställning till 
ickekatoliker innan inkvisitionen kom till Spanien. Den någorlunda fredliga samexistensen av 
kristna, judar och muslimer, convivencian, hotades av antisemitiska landsbygdsbor.170 Kamen 
framställer de ca 100 000 judarna som levde på den iberiska halvön som ett arbetsamt folk, 
som föredrog att leva ifred, trots att de inte hade fulla rättigheter i landet. Dessa tydliga 
sympatier är frånvarande i hans tidigare bok. Kamen citerar också i sin uppdaterade bok 
medeltida källor som hävdar att bråken mellan kristna och muslimer i huvudsak angick 
landareal, inte religion.171 Även nu hävdar han att monarkerna Ferdinand och Isabella kände 
sig tvingad att separera judar, muslimer och kristna.172 De som var bäst lämpad att sedan 
spåra upp resterna av avvikare var inkvisitorerna. I början fick inkvisitionen god hjälp av 
judarna att avslöja conversos som inte följde den kristna vägen.173 Detta kunde ske i och med 
att observanta judar ej löd under inkvisitionen. Inkvisitionen kontrollerade endast uttalade 
kristna. I början hade de judiska rabbinerna ansett att de judar som konverterat till kristendom 
hade gjort det under tvång. De kallades anusim av rabbinerna.174 Senare sågs de dock som 
utbrytare (meshumadim) som var äkta och frivilliga kristna. Judar hade därför inga svårigheter 
att ange conversos enligt Kamens nyare forskning.175 
 
Vad gäller avskaffandet av inkvisitionen så skiljer sig Kamen från de andra, då han anser att 
Bourbondynastin inte var orsak till avskaffandet. Monter påpekar dock här att Filip V:s 
ointresse gjorde att inkvisitionen satt igång en sista förföljelse av conversos, när ingen stod i 
vägen, medan Kamen tar det som bevis att Filip sanktionerade conversojakten. 
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8. Sammanfattning och slutsats 
 
Inkvisitionen var en importprodukt som infördes av Ferdinand och Isabella för att lugna och 
ena de två rikena Kastilien och Aragonien, som genom deras bröllop hade förenats. Detta 
motiv tillsammans med deras djupa övertygelse om att kristendomen måste renas för att 
överleva, gav inkvisitionen den kraft den behövde för att nå full styrka. Genom Ferdinands 
slughet infördes den även i Aragonien, efter att först ha uppstått i Kastilien. De tre forskarna 
finner alla att den spanska inkvisitionen varken var bättre eller sämre än andra samtida 
institutioner, och den överlevde därför att den hade stort stöd. De är inte helt överens om hur 
stort folkligt stöd den hade; den främste förespråkaren för detta stöd är Kamen, som menar att 
utan folkligt stöd hade inkvisitionen självdött snabbt. 
 
Vad har då forskarnas egen tidssituation betytt för deras skrifter? På Leas tid rådde en stor 
tilltro på vetenskapen, och Einstein hade precis formulerat sin speciella relativitetsteori. 
Forskarna var optimistiska om framtiden, och de mörka åren med världskrig och depressioner 
hade ännu inte inträffat. Amerika var i en expansiv fas, både intellektuellt och materiellt, och 
Lea ansåg att den mörka medeltidsuppfattningen i den katolska kyrkan måste göras upp med. 
Det ville han göra genom att påvisa inkvisitionernas negativa inverkan på samhället. 
 
Kamen skrev sitt verk under det radikala sextiotalet, då fokuseringen var stor på 
kollektivistiska ideal. Det är därför kanske inte så konstigt att han tar hänsyn till den stora 
samtida folkmassan, och vad den tyckte om inkvisitionen. 
 
I Monters synsätt finner jag att han har en önskan om att bena ut begreppen, och förklara vilka 
som gjorde vad i den spanska inkvisitionen. Han vill framhäva att det var en liten klick 
människor som stod för de stora hemskheterna under inkvisitionen. Detta passar bra in i vårt 
nutida synsätt, där vi ofta säger att en liten klick förstör för många. Detta sägs dock numera 
ofta i kriminella sammanhang. 
 
Vad har då hänt under dessa nära hundra år som gått mellan Leas och Monters skrifter? De 
största förändringarna är enligt mig: 1) Avskaffandet av egna personliga värderingar i 
skildringen av inkvisitionen. 2) Minskad tonvikt på tortyr och avrättningar. 3) En ökad 
förståelse för det medeltida synsättet. 
Detta gäller så klart endast för de forskare som jag har studerat och kan inte därför inte 
generellt anses som bevisat. Denna uppsats hade kanske sett annorlunda ut om jag valt andra 
forskare, som t.ex. Netanyahu och Henningsen, men därom vet jag intet ännu. 
 

9. Slutord 
 
Det kan tyckas egendomligt för oss idag med en sorts tanke-polis som spårar upp 
oliktänkande, men ännu ligger historierna kvar i mitt huvud om t.ex. Östtysklands hemliga 
polis, STASI, som jag tycker kan liknas vid en liknande institution, där man spårade upp 
oliktänkande. Man gjorde det dock utan religiösa förtecken. 
 
Inkvisitionen ansåg sig vara en absolut nödvändighet för att hålla kristendomen ren, och 
folket verkade hålla med på många håll där den verkade. Inkvisitionen led dock av väldigt 
många brister enligt ett modernt rättsäkerhetsperspektiv, och många människor blev 
förmodligen avrättade på ”felaktiga” grunder, även med deras mått mätt. Antalet straffade av 
inkvisitionen är helt omöjligt att uppskatta tillstår alla forskare, men i vilket fall når de inte 
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upp till de siffror som vi ser i modern förföljelse. (Nazityskland, Kambodja m.m.) Då skall 
man komma ihåg att inkvisitionen verkade under flera hundra år. 
 

10. Begreppsförklaringar och ordlista 
 
alguacil En konstapel anställd av inkvisitionen. En sådan skulle alltid vara 

närvarande vid en domstolsförhandling. 
 
auto de fe Tillställningen där kättare straffades. En auto hölls på stora torg, 

med mycket publik. Det hölls även privata autos vid tillfällen då 
ett specifikt fall kunde skada kyrkans anseende. De som skulle 
brännas lämnades efter auton över till de sekulära myndigheterna 
för avrättning. 

 
avbön Det vanligaste straffen vid en auto. Den kom i två 

svårighetsgrader: de levi och de vehementi. Levi var lättare. 
 
calificador En teolog vars jobb det var att utröna om den åklagade begått 

kätteri eller inte. 
 
consulta de fe Juryn. Sammansatt av inkvisitorerna, calificadoren, juristen och 

andra kunniga i trosfrågor. Consultan hade beslutanderätt i 
straffrågor. 

 
conversos Smeknamn på de nya kristna. Konverterade judar och muslimer. 
 Eftersom många konverterade under tvång sågs de med 

misstänksamhet av de ”gamla” kristna. 
 
familiar Utvalda hjälpredor. De valdes från finare familjer, och tjänade 

inkvisitionen vid behov. De kunde kallas in när som helst. Vägran 
innebar bannlysning. De spelade en viktig roll vid en auto, som 
beväpnade vakter. 

 
fiscal Åklagaren som drev målet mot en misstänkt. Han var anställd av 

inkvisitionen. 
 
fuero Lokal lag eller privilegie som praktiserades framförallt i 

Aragonien. Dessa lagar kunde användas av aristokratin för att 
slippa ur inkvisitionens grepp. 

 
generalinkvisitor Ledaren för hela inkvisitionen. Ett berömt namn är Torquemada. 

Generalinkvisitorn var den enda under lång tid som hade total 
makt över både Kastilien och Aragonien. 

 
inkvisitor  De lokala ledarna för inkvisitionens tribunaler. De var oftast två

 stycken vid varje tribunal. 
 
limpieza de sangre Rent blod, obeblandat med judiskt. Alla som var verksamma inom 

inkvisitionen skulle ha limpieza. Detta gällde senare även för alla 
officiella yrken. 
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marranos  Judar, innan de konverterat och blivit conversos. 
 
mordaza Munkavle. Användes för att förhindra proklamerande av främst 

protestanter vid en auto de fe. 
 
moriscos  Morer, alltså muslimer. 
 
nådetid Efter inkvisitionens anländande till ett område började en nådetid, 

varande ca 40 dagar. Självanmälda kättare dömdes enbart till 
milda straff under denna tid. 

 
sanbenito Ett klädesplagg som den dömde draperades i vid en auto. 

Sanbeniton hängdes sedan upp i den lokala kyrkan till allmän 
beskådan. 

 
la Suprema Den högsta instansen i den spanska inkvisitionen. Hela namnet 

lyder Consejo de la Suprema y General Inquisicion. Vid svåra fall 
tog Supreman över svåra fall från de lokala tribunalerna. 

 
straff Inkvisitionen hade en hel arsenal med straff den kunde dela ut. Här 

ingick avbön, galärstraff, gissling, bålet bl.a. 
 
tribunal Den lokala domstolen. Varje tribunal skulle bestå av två 

inkvisitorer, varav minst en jurist. En teolog, en konstapel och en 
åklagare. Senare skulle även en representant från den åklagades 
biskopsstift vara närvarande, oftast en präst. 
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1. Inledning


1.1 Förord


I vardagligt tal är den spanska inkvisitionen ett begrepp som används när någon vill antyda att en situation är väldigt obehaglig, och man anser sig bli torterad i bildlig mening. Även om uttrycket uttalas som ett skämt, som det så ofta gör, ligger det hos allmänheten en bild av inkvisitionen som är allt annat än trevlig. Begreppet används också när man vill antyda t.ex. statens överhöghet mot den enskilda medborgaren, även om inkvisitionen var en religiös institution.

Det som fick mig att intressera mig för inkvisitionen var ett antal artiklar i tidskrifter, tillsammans med den nidbild som jag själv har i huvudet angående inkvisitionen. Denna bild har växt fram genom bl.a. filmatiseringen av Edgar Allan Poes novell ”The Pit and the Pendulum”, och sketcher skapade av Monty Python-gänget, tillsammans med historier i olika böcker som behandlar häxeri.

Jag förstod att inkvisitionen ej kan beskrivas på det sättet om man vill få en rättvis bild av den. Men hur bör inkvisitionen då beskrivas? Flera forskare har ansett att denna företeelse måste förklaras för att få ett perspektiv på europeisk historia, men när man skummar igenom boktitlarna om inkvisitionsforskningen så inser man ganska snabbt att alla forskare koncentrerar sig på olika delar av den. Innan jag startade min undersökning om hur olika forskares bild av inkvisitionen varierar, trodde jag att inkvisitionen nästan uteslutande skulle handla om tortyr och straff. Detta visade sig inte stämma, och jag blev faktisk ganska överrumplad av hur många aspekter på inkvisitionen som tas upp i modern forskning. I denna uppsats kommer den spanska inkvisitionen att oftast benämnas inkvisitionen, då det blir lättast så.


1.2 Syfte


Syftet är att ta reda på hur tre av de mest inflytelserika forskarna under 1900-talet har beskrivit den spanska inkvisitionen och dess mål, och hur har bilden ändrats under det föregående seklet? Kan jag se några distinkta skillnader mellan forskare från olika perioder under 1900-talet? Vad fokuserar de på i sina böcker?


1.3 Frågeställning


I denna litteraturstudie undrar jag vad tre olika forskare målar upp för bild av inkvisitionen. Vilka faktorer och händelser vill de beskriva, och framförallt, vilka forskare har varit ansvariga för bilden som för närvarande är dominerande? Hur resonerar de runt inkvisitionen, och hur skiljer de sig från varandra? Jag undrar också om den tidiga inkvisitionsforskningen har färgat av sig på den nyare, och lämnat spår som är synliga idag. Dessa var de frågor jag hade när jag startade denna analys.


En viktig aspekt i denna uppsats är också frågeställningen om hur forskarnas egen tidsanda speglar sig i deras böcker. Kan jag se några skillnader mellan forskarna som kan förklaras med den sagda tidsandan? Forskarna är därför utspridda över 1900-talet, och jag tar hänsyn till tidens dominerande synsätt på samhället i stort. Men vilka forskare bör användas vid en sådan här jämförelse?


1.4 Metod


Innan jag valde vilka forskare jag skulle använda, konsulterade jag professor Eamon Duffy vid Cambridge universitet, för att få förslag. Duffy är professor i religionsvetenskap och har bl.a. skrivit boken Helgon och syndare som handlar om påvarnas historia. Jag frågade honom vilka forskare som enligt honom var mest respekterade inom inkvisitionsforskningen idag och under tidigare perioder under 1900-talet. Ett viktigt kriterium jag ställde vid min fråga var att forskarna var tvungna att har gett ut böcker på engelska, då jag inte behärskar spanska eller italienska. Av de sex namn jag fick av Duffy valde jag ut Henry Charles Lea, William Monter och Henry Kamen.
 Dessa valde jag p.g.a. att de skrev under olika decennier. Dessutom måste i princip all västerländsk forskning utgå från Lea, så stort är hans bidrag till inkvisitionsforskningen. Lea skrev sitt pionjärarbete 1906-07, så han representerar den tidigaste forskningen i denna uppsats. Kamen skrev sin bok på 60-talet under det kalla kriget, och Monter sin på 90-talet, så han får således representera den nyaste forskningen. Jag har dock även läst Kamens uppreviderade upplaga av sin bok, för att se om han personligen har ett annat synsätt idag. Detta kan vara intressant att ta reda på.


Dessa tre forskare har alltså inom forskarvärlden ett stort anseende så de är de jag koncentrerat mig på. Jag har läst deras verk om inkvisitionen, och utifrån dem försökt att jämföra deras åsikter angående den. Jag genomför en komparativ studie med hermeneutiska förtecken, då jag vill se hur deras livssituation återspeglas i deras åsikter. Jag har i samråd med handledaren valt ut olika områden angående inkvisitionen vid min jämförelse mellan forskarna. Det gäller t.ex. hur de anser att inkvisitionen startade, forskarnas bilder av ett antal huvudaktörer m.m.


1.5 Material


I min undersökning har jag som primärkällor använt mig av Henry Charles Leas The Spanish Inquisition (4 vol.) från år 1906-07, Henry Kamens The Spanish Inquisition från 1965, och William Monters Frontiers of Heresy; The Spanish Inquisition from the Basque Lands to Sicily från 1990. Dessa böcker räknas som huvudverken av dessa forskare inom detta område av prof. Duffy.


Som källa har jag även använt mig av Kamens nyutgåva av sin bok, titulerad The Spanish Inquisition: A Historical Revision. Detta för att se om Kamen själv visar några tecken på ändrade ställningstaganden angående inkvisitionen. För information om forskarna själva har jag letat på nätet, och därigenom fått mitt material. För översikten av inkvisitionsforskningen likaså.

1.6 Disposition


Jag kommer först att kort redogöra för inkvisitionsforskningens historia, och presentera de forskare jag har använt mig av. Jag kommer sedan att ge en beskrivning av hur inkvisitionen uppkom på sena 1100-talet, för att bli en maktfaktor på det tidiga 1200-talet. Jag tar sedan upp forskarnas teorier och slutsatser en och en, för att sedan jämföra dem. En analys av skillnaderna kommer sedan, och sedan en sammanfattning och slutsats. Efter det kommer jag att förklara viktiga begrepp inom inkvisitionsforskningen, tillsammans med företeelser som var vanliga under inkvisitionen. Allra sist kommer noter och käll- och litteraturförteckning.

1.7 Avgränsningar


Då inkvisitionen arbetade under flera hundra år i flera världsdelar, är det omöjligt att ta med alla aspekter på den. Jag har valt att koncentrera mig på forskarnas bilder av inkvisitionen på framförallt den iberiska halvön exkl. Portugal. Huvudaktörer är sålunda Kastilien och Aragoniens tribunaler, som dock hade avstickare i Italien och Nederländerna, vilka dock inte kommer att behandlas separat, utan som en del av den i huvudsak kastilianska inkvisitionen. Inkvisitionen i spanska Amerika kommer alltså inte att tas upp i denna uppsats, ej heller Portugal.

2. Bakgrund


2.1 Inkvisitionsforskningens historia


Den förste egentlige inkvisitionsforskaren var Juan Antonio Llorente (1756-1823), som stal inkvisitionsdokument från La Suprema, och sökte skydd i Paris. Detta var under den franska ockupationen av Spanien. Hans Histoire critique de l’Inquisition en Espagne kom dessutom ut i en spansk nyöversättning 1980. Efter Llorente kom Henry Charles Lea (1825-1909), med sin A History of the Inquisition of Spain som var det första verket på engelska. Hans verk var ganska anti-katolskt, vilket han fick ganska hård kritik för i USA.
 Efter Lea publicerade Henri Maisonneuve sin Études sur les origines de l’Inquisition 1942. Efter honom börjar inkvisitionsforskningen verkligen sätta fart, och vi är nu inne i en period med intensiv forskning. Monter och Kamen är bara två av alla moderna forskare som studerar inkvisitionen. Andra kända namn inom området är Bettencourt, Gustav Henningsen och Benzion Netanyahu, som drar slutsatsen att inkvisitionen endast var ett medel för att förtrycka framförallt judar.


2.2 Presentation av forskarna


Henry Charles Lea (1825–1909), skrev sitt verk A History of the Inquisition of Spain under åren 1906-7 (4 vol.)Han skrev fler, liknande böcker i samma genre, såsom Superstition and Force (1866), The History of Sacerdotal Celibacy (1867) och Studies in Church History (1869). Ett annat viktigt verk, som rönte stor uppmärksamhet runt sekelskiftet var The History of the Inquisition in the Middle Ages (3 vol., 1888), och The Moriscoes in Spain (1901). Eftersom inget engelskspråkigt verk fanns före honom, avhandlade han alla delar av den spanska inkvisitionen ingående, och det är fortfarande det mest omfattande verket i denna forskning. Nyare forskning har ifrågasatt en del av Leas arbeten, men i huvudsak ligger hans arbete som grund till all annan senare forskning om inkvisitionen.
 Lea var president i AHA, (American Historical Association) och ägde ett eget bokförlag. Han växte upp i ett kväkarhem, vilket skapade hans åsikter om religiöst våld, och han präglades av en tydlig upplysningsmentalitet i sin beskrivning av inkvisitionen.


Willam Monter är en historieprofessor som är verksam vid Northwestern University i Evanston, USA. Han är specialiserad på tidig-modern social historia, och har arbetat med många olika subjekt, inklusive häxkonster, inkvisitionen, och kvinnohistoria. Han har fått många priser för sina skrifter, t.ex. Guggenheim. Han har även medlemskap i Institutet för Avancerade Studier.

Henry Kamen är en historieprofessor verksam vid Higher Council for Scientific Research i Barcelona. Han har skrivit flera böcker i europeisk historia, bl.a. Spain 1469-1714: A Society of Conflict, The Phoenix and the Flame: Catalonia and the Counter-Reformation och rankas som en av de mest kunniga idag angående Spaniens historia.


3. Inkvisitionens uppkomst


Inkvisitionen var slutsumman av mer än tusen års kamp mot kätteri som den katolska kyrkan drev. Ända sedan den tidigaste kyrkan har en kamp utspelat sig internt mellan olika tänkare vad gäller religiösa spörsmål. Frågor och åsikter har ställts mot varandra, och svaret letas vanligtvis upp i Bibeln. I de fall bibeln inte kan ge något entydigt svar, måste man enas vid sammankomster, t.ex. koncilier. Att vara enig har varit viktigt för kyrkan genom åren, och de som inte kunnat enas med huvudfåran vid dessa sammankomster har blivit anklagade för kätteri. De har sedan uteslutits ur kyrkan, men många gick vidare och skapade någon egen tolkning av kristendomen. Dödsstraff lades inte över de uteslutna, då de gamla kyrkofäderna var emot detta, t.ex. Augustinus. Detta gällde som lag även för inkvisitionen som helhet. Dock gick det att gå runt denna lag genom att låta sekulära myndigheter verkställa straffen av dem som dömts för kätteri. Detta kan tyckas skenheligt, men för tribunalerna under medeltiden var det fullt acceptabelt med denna ordning. Skapelseprocessen som ledde fram till den romerska inkvisitionen var en lång historia med flera beslut på vägen som involverade många personer.


Redan långt före inkvisitionen hade biskopar rätt att tvinga fram bekännelser ur enskilda personer som misstänktes för heresi. Det fanns dock ingen institution som aktivt bedrev insamling av uppgifter som ledde fram till ett arresterande, utan personen var tvungen att vara en känd förespråkare av en viss irrlära innan han togs in för förhör hos biskopen. Men med utbredningen av katarerna, en dualistisk manikeistisk rörelse i Italien och södra Frankrike ca 1100-1300, började kyrkan befara ett utbrott av heretiska rörelser som skulle konkurrera med den katolska tron.
 Detta var en fara för folket och måste stoppas till varje pris. Under lång tid formades sakta men säkert den katolska strategien för att möta denna fara. Slutsumman var den romerska inkvisitionen, som aktivt började göra sig hörd på det tidiga 1200-talet. Inkvisitionen var effektiv och utrotade de flesta kättare, både via straff, vilket fick som resultat att en del anslöt sig till den katolska kyrkan, och avrättning. De få kvarvarande gick under jorden, och höll sin tro hemlig. Inkvisitorerna blev sålunda tvungna att undersöka befolkningen för att avslöja de resterande kättarna. De använde sig i huvudsak av befolkningen som uppträdde som angivare mot de oliktänkande. Detta förfarande togs över av den spanska inkvisitionen som dock inte blev en reell maktfaktor förrän på 1400-talet. Vad vi bör tänka på är dock att inkvisitionen var en färdigutvecklad företeelse när den nådde Spanien.

4. Henry Charles Leas framställning av inkvisitionen

4.1 Leas bild av orsakerna till inkvisitionen


Lea börjar med att ge en bakgrund rent historiskt till hur Spanien var uppbyggt, med judar, kristna och muslimer. Han säger vidare att religiösa auktoriteter var, redan innan Ferdinand och Isabella steg upp på tronen, irriterade på att judarna helt öppet kunde praktisera sin religion, vilket skadade kristendomen. Viss aktivitet rådde redan för att få bukt med conversoproblemet. (Se conversos i ordförklaringen) Detta gällde t.ex. att utesluta conversos från att hålla officiella poster i samhället.
 Lea ansåg också, liksom senare forskare, att den spanska inkvisitionen sattes igång p.g.a. antisemitismen på landsbygden. Judarna ägde stora arealer och var skickliga inom olika hantverk, vilket ledde fram till avundsjuka hos folket. Inget spår av antisemitism spåras dock hos Ferdinand och Isabella, då de höll sig med judar runt sitt hov, som de skyddade.
 Även om judarna inte var hundraprocentiga medborgare blev de heller inte förföljda för sin religion.


Eftersom judarna var mäktiga, och kyrkan inte hade någon jurisdiktion över dem, propagerade flera ledande kyrkomän för att en inkvisition skulle inrättas.
 I och med Ferdinand och Isabellas uppstigande på tronen, började lobbyverksamheten öka. Alonso de Hojeda, dominikansk prior i San Pablo, Sevilla, lade ner mycket krut på att övertyga Isabella om nödvändigheten att rena kristendomen från den judiska faran. Detta skedde efter att han fick höra ett rykte om att judar och conversos hållit ett möte där de firade sitt kätteri. Ferdinand och Isabella hade då lämnat Sevilla, men Hojeda hann ifatt monarkerna i Cordoba, där hans varningar togs på allvar.
 Uppenbarligen hade konverteringen av judarna, s.k. marranos, misslyckats, och kristendomen kunde förgiftas inifrån om inte någonting gjordes.
 Ett bråk uppstod vid hovet mellan ja och nej-sida, innan inkvisitionen till sist infördes. Monarkerna hade många conversos som läkare och rådgivare vid hovet som var emot införandet, men deras argument tillbakavisades av monarkerna.
 En formell skrivelse till påve Sixtus IV skrevs under 1 november 1478, vilket officiellt startar inkvisitionen i Spanien.


6 februari 1481 hölls den första auto de fen under Hojedas ledning, och trots att en ny hölls endast några dagar senare, var Hojeda död. Lea konstaterar lakoniskt att Hojeda dött i pesten.
 Lea förklarar sedan hur hela conversojakten gick till, ända ner till vakterna vid stadsportarna, som såg till att folk inte flydde i panik. Den fjärde november samma år, hade inkvisitionen bränt 298 människor, och skickat 79 till det eviga fängelset.
 Inkvisitionen skulle även introduceras i Aragonien, Ferdinands domäner, där det redan existerade en påvlig inkvisition.
 Ferdinand utnyttjade sin slughet för att tvinga igenom dess upprättande i alla regioner av Aragonien, såsom Valencia och Katalonien.
 Inkvisitionen var alltså, enl. Lea, ett instrument för kyrkan att rensa ut de element som den inte hade någon makt över, och den tjänade också som ett instrument för monarkerna att ena den iberiska halvön.


4.2 Leas bild av det inhemska motståndet mot inkvisitionen


Framförallt conversos bildade ett starkt motstånd mot inkvisitionen, men många flydde från de områden där den hade satts upp.
 Folk i allmänhet stod dock bakom inkvisitionen vad gällde dess primära mål, nämligen att rena kristendomen. Lea visar också de sekulära myndigheternas motstånd mot inkvisitionen, när den utökade sina befogenheter som inkräktade på deras områden. Kampen var ojämn anser Lea, i och med att inkvisitionen hade både påvligt och kungligt beskydd.
 I Aragonien och Katalonien fick Ferdinand också ta itu med de lokala fueros som fungerade som skydd för överheten.
 Lea beskriver också hatet mot inkvisitionen från folkets synvinkel, då de tyckte att inkvisitorerna hade alldeles för stor makt. Makten utnyttjades av dessa för att förtrycka folket, och samla rikedomar till sin egen institution.


4.3 Leas kritik mot inkvisitionen


Leas hela verk om den spanska inkvisitionen genomsyras av kritik, och det är många områden som speciellt utpekas som föraktliga. Domstolsprocesserna mot dem misstänka är värt särskilt förakt, och den misstänkte fick ibland sitta flera år i fängelse utan att dömas.
 Dåtidens försvar gav han inte heller mycket för, då försvararen var utsedd av inkvisitionen och alltså jobbade för den. De försvar som oftast åberopades var tachas, dryckenskap, och abonos, ungdom, genom vilka försvaret försökte fria den misstänkte, vilket dock inträffade sällan.
 Tortyren ansåg Lea vara helt oförenlig med civilisation, och han påpekar att ingen, inte ens gravida kvinnor, gick säkra för tortyr. Erkännanden som man fick genom tortyr borde man rimligtvis avfärda, men det gjorde man inte. Istället var den misstänkte tvungen att verifiera sitt erkännande dagen efter utan tortyr, för att utsagan skulle gälla. Tog man tillbaka sitt erkännande började tortyren på nytt igen, varvid Lea menar att ingen vid sina sinnens fulla bruk kan motsätta sig sitt erkännande.


Hemlighållandet av vittnenas identitet är ytterligare något att förakta, något som gjordes för att skydda de som vågat anmäla någon kättare.
 Det faktum att anklagade ej fick konstruera ett försvar tillsammans med en fristående advokat, var ytterligare en källa till förakt för Lea.
 Svidande kritik gav han också när han beskriver hur inkvisitionen grävde upp och åtalade redan döda personer.
 Detta makabra tillvägagångssätt, som är ett av de svåraste att begripa med inkvisitionen tycker jag personligen, betydde dock att kyrkan fick mer kapital att röra sig med. Konfiskationer av personens egendom gjordes nämligen även av döda åtalade. Om anhöriga protesterade mot detta, så kunde man bli anklagad för att hindra den Heliga inkvisitionen i dess arbete att hjälpa Gud.
 Straffet för det kunde bli hårt. Lea ansåg också att inkvisitionen utnyttjade sin makt på ett barbariskt sätt, utom i de fall de ansåg sig kunna tjäna pengar, vilket alltså också beskriver inkvisitionen som girig.
 De hemliga fängelserna som inkvisitionen begagnade sig av var delvis till för att sprida skräck i befolkningen, då en fånge kunde bli fråntagen alla möjligheter till kontakt med yttervärlden.
 Detta var dock ej lag, utan fångarna behandlades olika från fall till fall.

Ett antisemitiskt inslag i inkvisitionen var införandet av limpieza de sangre, rent blod. Limpieza innebar att personer av judiskt ursprung var behäftad med tillkortakommanden i offentliga sammanhang. Detta kallar Lea ”befängt”.
 Alla medlemmar av inkvisitionen skulle ha limpieza, något som idag påminner oss om Hitlers idéer, men som på Leas tid ännu låg i framtiden.


Auto de fen kritiseras också den av Lea, som menar att den var enbart instiftad för att skrämma folk.
 Vanäran som drabbade den dömde sträckte sig ända ner till barnbarnen och hindrande dem att få offentliga jobb, vilket också utpekades av Lea som något vansinnigt.
 Lustigt nog ansåg Lea att Spaniens historia inte intresserade honom speciellt, men han kände sig tvungen att beskriva den spanska inkvisitionen, då han ansåg att den låg till grund för all förföljelse i världen efter den.


4.4 Leas försvar av inkvisitionen


Även om Lea föraktade tortyrmetoderna som användes av inkvisitionen, insåg han även att inkvisitionens tortyr var mildare än sekulära domstolars i Europa vid samma tid. Den spanska inkvisitionen var dessutom mildare än den romerska argumenterar Lea.


En vanlig bild i populärkultur beskriver inkvisitionen som en samling hungriga vargar, vars största nöje var att bränna folk och tafsa på häxor, och även i min hjärna finns denna bild i bakgrunden. Lea ansåg dock att den bilden var enkelspårig, och han nyanserar bilden väsentligt mer. I övrigt finner jag inget försvar för inkvisitionen i Leas skrifter.

4.5 Leas bild av ett antal huvudaktörer


Judar, muslimer och conversos. Dessa har huvudrollerna i Leas verk om inkvisitionen, då de var de främsta måltavlorna för den. Lea listade dock upp andra områden som inkvisitionen krävde jurisdiktion över. Här finner vi protestantism, häxeri, sodomi m.m. Lea har också ett enormt persongalleri i sitt verk, varvid jag ska nämna några. Alla generalinkvisitorer var viktiga, men framförallt Torquemada, Valdés och Deza. Dessa beskrivs som fanatiska kyrkorenhetsivrare, som gör i stort sätt allt de kan för att rena kyrkan från okristna element.


Tribunalernas metoder kan även de ibland vara tvivelaktiga, vilket flera fall som beskrivs av Lea visar. Här finner vi t.ex. förfarandet vid vittnesförhören, där den åtalade har liten möjlighet att svara på anklagelserna.
 Även biskoparna ges ganska stort utrymme, då de var de enda förutom påven som inte kunde åtalas av inkvisitionen. Det enda inkvisitionen kunde göra var att samla bevis och skicka det till Rom för avgörande. Då inkvisitionen misstänkte att conversos hade lyckats ta sig ända upp i biskopsposition, blev denna lag ett problem. Inkvisitionen försökte därför att fälla dessa ändå, vilket det berömda exemplet med biskop Carranza visar. Generalinkvisitor Fernando de Valdés arresterade Carranza, som var ärkebiskop i Toledo, för Lutheranism, och målet gick ända till påven för avgörande. Carranza vann så småningom och Valdés sparkades.


Det vanliga folket har knappt något alls att säga i Leas skildring, de bildar bara en grå massa som sjuder av antisemitism och accepterande av vad som pågår. De bildar också kuliss vid framställandet av auto de fen, som en skrikande pöbel.


Lea radade också upp fall efter fall där folk blev anklagade för judendom, bl.a. fallet med Elvira del Campo. Elvira var en kristen som misstänktes för judendom, då hon inte åt det feta på köttet. Hon hade dessutom två olika grytor som hon tillagade mat i. Detta räckte för misstanke, och hon angavs av två hjälpredor i hemmet. Inkvisitionen placerade ut spioner i hennes hem för att samla bevis, vilket ledde till åtal. Elvira hade åtskilliga karaktärsvittnen som vittnade till hennes försvar, men consultan kunde inte ta ett beslut. Hon skulle därför torteras, och efter omfattande tortyr erkände hon, och tvingades göra avbön.
 Leas förakt för inkvisitionens agerande i detta fall lyser igenom, och han ansåg att sådana här petitesser var talande för inkvisitionens arbete. Även inkvisitionens handlande gentemot moriscos föraktades av Lea, och ett helt kapitel tar upp deras belägenhet.
 Moriscos var namnet på muslimer under spanskt styre. (se även begreppsförklaringen i ordlistan)


4.6 Vad lyfter Lea fram i beskrivningen av inkvisitionen?


Det som huvudsakligen lyfts fram, och där skriften formligen glöder, är avsnittet om domstolsförhören av de misstänkta. Inkvisitionens förfarande med dessa personer tycker Lea är vedervärdiga.
 Ingen detalj om hur tribunalerna slugt snärjde misstänkta att försäga sig utlämnas. Tortyren lyfts också fram av Lea, och det är ingen tvekan om vad han tycker om den. Straffen får också de stort utrymme i hans skrifter, från de milda avbönerna, till de hårda, där bålet var det yttersta. Mellan dessa ytterligheter fann sig Återbördandet till kyrkan, det eviga fängelset, sanbeniton, mordazan, vanäran, gissling och galärerna.
 Lea bränner också mycket krut på att beskriva inkvisitionens girighet, vilket otaliga exempel visar.

4.7 Leas bild av inkvisitionens avskaffande


Runt 1750 avgick Bourbonsläkten segrande ur ett tronföljdbråk som skakade den spanska kronan, och Lea anser att med en ny regent ur denna släkt, började inkvisitionen förlora sitt starka kungliga stöd, som den behövde för att överleva.
 Den nya kungen, Filip V, hade inget emot att inkvisitionen fortsatte sitt arbete med att utrensa okristliga element, men han hade ambitionen att leda ett intellektuellt rike, som han var van vid.
 Han återupprättade det slumrande intellektet i Spanien, och han avskaffade inkvisitionens censur vad gällande tryckta böcker, vilket gjorde det omöjligt för inkvisitionen att stoppa tänkandet i landet.


Bourbondynastins upplysningsmentalitet fortsatte med kungarna Fernando VI och Carlos III.
 En annan stor bidragande orsak var bristen på pengar som drabbade inkvisitionen, vilket innebar att det blev svårt att rekrytera personal till inkvisitionen. Även de som redan var anställda förlorade dessutom folkets respekt under denna tid.
 Pengabristen resulterade i att calificadorerna, som bedömde om åtalen innehöll kätteri, inte fick betalt, varvid åtalen låg obehandlade under långa tider.
 En tillfällig upprättelse fick inkvisitionen vid tiden för franska revolutionen, vilket skapade skräck hos överheten i Spanien, och inkvisitionen fick förnyat förtroende. Humanistisk litteratur strömmade dock in över gränsen från Frankrike, och utan censur slog de nya idéerna rot.


5. Kamens framställning av inkvisitionen


5.1 Kamens bild av orsakerna till inkvisitionen


I Kamens ögon uppstod inkvisitionen för att ena riket, och få alla i landet att dra åt samma håll.
 Efter återerövringen ville Ferdinand och Isabella ha ett lugnt rike, och för att få aristokraterna, som var de största landägarna i riket, med sig, började de stryka dem medhårs.
 På denna tid bestod det i att göra sig kvitt aristokraternas fiender och konkurrenter, nämligen judarna. Kamen beskriver judarna som en viktig maktfaktor i den spanska medelklassen, och de tog hand om mycket kapital, som överklassen gärna ville ha.
 Kristendomen var det vapen som skulle tvinga judarna bort från makt och kapital. Antisemitismen var också en kraft i Spanien, och spänningar mellan conversos och ”gamla” kristna hade existerat i många år. T.ex. beslutades 1449 att inga conversos fick hålla officiella poster vare sig i Ciudad Real eller i Toledo.
 Ett problem var också att man drog ett likhetstecken mellan judar och conversos. Man såg således ras mer än religion.
 Kamen nämner den dominikanske priorn i Sevilla, Hojeda, som ansvarig för den lobbyverksamhet som pushade Isabella till att utesluta conversos från alla officiella ämbeten, vilket ledde till en våg av conversoflyktingar.
 Monarkerna var också väldigt troende, och de ville hellre lugna än reformera sitt rike, därför ignorerade de den ekonomiska förlust som judeförföljelsen innebar.
 1478 krävde monarkerna i en skrivelse till påven att instifta inkvisitionen, som ett medel att spåra upp utövare av judendom.
 Kronan hade varken folket i städerna eller på landsbygden med sig, då dessa inte ville ha en inkvisition, men hovet ansåg att det var viktigare att bry sig om de rika vid denna tidpunkt.


I och med beslutet att införa inkvisitionen började conversos att fly, medtagandes sina pengar. Detta bekymrade inte monarkerna, utan 1492 beslutades om att alla judar skulle utvisas ur Spanien.
 Alla judar som var kvar i riket skulle hädanefter vara kristna. Utvisningen av muslimerna dröjde tio år till, innan den genomfördes. Från år 1502 skulle alltså alla inom det spanska riket vara kristna, och det var inkvisitionens jobb att se till att det var så. Efter denna tid menar Kamen att Spanien isolerade sig från europeiskt inflytande, och man drog sig tillbaka intellektuellt.
 1492 var alltså ett stort år för Spanien, menar Kamen, då även en ny värld öppnades för aristokratin. Med nya landmassor att tillskaffa sig, och med det sista muslimska motståndet krossat i Granada, började Spaniens tid som stormakt.


5.2 Kamens bild av det inhemska motståndet mot inkvisitionen


Vad alla forskare är eniga om (enligt Kamen) är att det finns väldigt lite litteratur från samtiden som talar om något motstånd mot inkvisitionen.
 Kamen skriver att den stora massan på den tiden i Spanien, de ”gamla” kristna, var helt eniga om att inkvisitionen var nödvändig för att skydda kristendomen.
 Ett visst motstånd fanns dock när inkvisitionen skulle introduceras i Aragonien, och han skriver att från början fördes motståndet mot inkvisitionen på två fronter. Dels hade påven själv vissa betänkligheter mot den, då den var mer fristående än den romerska.
 Dessa betänkligheter som påvestolen hade var redan formulerade år 1449, då påven motsatte sig uteslutandet av conversos från officiella poster.
 Ferdinand och Isabellas (och hela Habsburgssläkten i förlängningen) makt vid denna tid var dock så stor att man helt enkelt ignorerade påvens betänkligheter, och krävde en inkvisition.


Det andra motståndet stod mäktiga conversofamiljer för. I Ferdinands land så existerade mängder av fueros, vilka skulle upphöra att gälla i och med en ny inkvisition. Den medeltida inkvisitionen hade redan existerat i Aragonien sedan 1200-talet, men Ferdinand ville ha en ny. De mäktiga conversofamiljerna i Aragonien försökte att stoppa denna nya inkvisition, då de misstänkte att religionen inte var huvudfrågan, utan att det var en förtäckt form av anti-semitism.


Kamen menar att allt ställdes på sin spets genom mordet på inkvisitorn Pedro Arbues i Saragossa 15 september 1485.
 Då genomförde en grupp av åtta hyrda mördare mordet på honom medan han knäböjde vid altaret försänkt i bön. Mördarna hade fått betalt av mäktiga conversos för att utföra dådet.
 Mordet orsakade folkstorm, och detta innebar slutet för conversomotståndet i Aragonien, och Ferdinand kunde installera den nya inkvisitionen.
 Men även om inkvisitionen nu kunde arbeta fritt i Aragonien var det inte alla som ansåg att dess metoder och straff var acceptabla. Flera framstående personer ansåg att dödsstraff inte var tillrådigt, även om de ansåg att det var viktigt att bli av med kätteriet. Bland dem som märktes var Hernando del Pulgar, själv en converso, som påpekade att inte heller Augustinus förespråkade död för donatisterna på 400-talet.
 Dessa mäktiga mäns motstånd togs på allvar av samtiden, men undan för undan sveptes motståndet bort.
 Spanjorer protesterade också mot användandet av sanbenitos, ett klädesplagg som indikerade att man var kättare, då det ansågs förödmjukande för hela regionen.
 I Kastilien existerade enbart lokalt motstånd mot inkvisitionen, främst i de delar där ohederliga inkvisitorer härskade, som i fallet Diego Rodriguez Lucero. Lucero trodde att en landsomfattande konspiration hotade Spanien, och han såg det som sitt jobb att avslöja den, och under tiden samlade han in så mycket pengar han kunde till inkvisitionen genom konfiskeringar. Han fick hålla på länge med sina hårda metoder, då han hade en medbrottsling vid hovet, Juan Roiz de Calcena, som ansvarade för kommunikationen med tribunalerna.
 Lucero gick för långt när han arresterade Hernando de Talavera, en åttioårig ärkebiskop av Granada, för praktiserande av judendom. Ingen trodde på dessa anklagelser, och påven trädde in och friade Talavera. Härvan nystades upp, och Lucero arresterades.
 Flera liknande fall uppstod både i Kastilien och i Aragonien, men något generellt motstånd mot inkvisitionen fanns inte.

5.3 Kamens kritik mot inkvisitionen


Kamen vill framstå som en oberoende beskrivare av inkvisitionen, och han vill sätta in den i sitt historiska sammanhang. Han skriver dock också att det är lättare att förklara än ursäkta den, och han anstränger sig för att enbart presentera fakta.
 Ibland lyser det dock igenom viss motvilja mot den. Det gäller t.ex. systemet för angiveri, vilket Kamen kallar ett mörkt system.
 Inkvisitionen förlitade sig nämligen fullt och fast på folkets angiveri av oliktänkande, och om någon såg något misstänkt, skulle den personen direkt rapportera till inkvisitionen.


Han visar också ett tydligt ogillande angående konfiskering av egendom.
 Konfiskering utfördes regelmässigt av inkvisitionen i och med en arrestering av en misstänkt. All egendom tillföll kyrkan, och den såldes av bit för bit via auktion för att bidra med pengar till den misstänktes uppehälle under domstolsförhandlingarna. Den misstänktes släkt ägde inte egendomen under tiden, och hela familjer kunde svälta.

Tortyren är självklart något som Kamen inte gillar, men han försöker också här att sätta in inkvisitionens tortyrmetoder i sitt världsliga sammanhang, och jag får intrycket av att han medvetet väljer att inte fokusera så mycket på denna bit.
 Beskrivandet av tortyren har Kamen lånat från Lea, och hela stycken har kopierats direkt ur hans skrifter.

Istället för att privat beskriva sin motvilja, väljer han linjen att genom medeltidens ögon berätta vad folket ansåg om inkvisitionen. Ett talande exempel handlar om familiar, de hjälpredor som inkvisitionen begagnade sig av. De var utvalda ur de finare familjerna runt den lokala tribunalen, och hjälpte till vid autos och arresteringar. Då jobbet innebar att man kunde bannlysas vid vägran att bistå inkvisitionen, hade de istället vissa privilegier. Ett privilegium innebar att de hade immunitet mot att dömas vid sekulära domstolar, vilket kunde leda till korruption.
 Även livet i fängelse kunde döda fången, utan att denne fått någon dom, ett faktum som ådrog sig samtidens ogillande.
 Det mest förhatliga förfarandet av inkvisitionen enligt samtiden, och Kamen själv, var dock hemlighållandet av vittnenas identitet och på vilka grunder en arrestering ägde rum, vilket ledde till stora problem för den anklagade. Sådant förfarande var inte en del av de sekulära domstolarnas arbetssätt.
 Istället för att framställa ett formellt åklagande, gavs den misstänkte tre möjligheter, vid olika tillfällen, att rannsaka sitt samvete och erkänna sitt brott.
 Ytterligare kritik riktades mot fängelsehålorna, och inkvisitionens policy att inte avslöja något om vad som försiggick där. Den misstänkte fick vid sin frigivning gå ed på att aldrig avslöja vad han sett och hört under sin vistelse. Detta ledde till stor ryktesspridning om vilka blodiga dåd som skedde i inkvisitionens hemliga fängelser.


Ett annat problem för den misstänkte, som Kamen riktar kritik mot, var bristen på försvar för den anklagade. En försvarare utsågs alltid av tribunalen, men denne var anställd av inkvisitionen, och således helt underställd inkvisitorerna som presiderade som domare.
 Även censuren av böcker och skrifter beskrivs med ogillande av Kamen, även om han ursäktar de personer som efterhöll den.
 Listorna med de förbjudna böckerna skrevs inte av den spanska inkvisitionen, utan av den romerska, däremot ledde censuren till att Spanien isolerade sig från resten av Europa och blev ett konservativt land.


5.4 Kamens försvar av inkvisitionen


Kamen aktar sig för att framställa inkvisitionen som positiv, vilket är naturligt. Men jag kan inte undgå att tycka att han inte heller anser den vara speciellt hård, med tanke på hur resten av världen behandlade sina fångar. Denna position är kanske berättigad, men för att ev. nå den slutsatsen själv, vill jag jämföra hur inkvisitionens fängelser och modus operandi skilde sig från de sekulära domstolarna. Enligt de uppgifter Kamen lämnar, utmärker sig flera företeelser inom inkvisitionen som mer human än den sekulära samtiden: Bra fängelser, milda tortyrmetoder, human människosyn bland inkvisitorerna t.ex. Som bevis för det humana fängelset ger han en fallbeskrivning från 1820 i Cordoba, där fängelsestyrelsen för det sekulära fängelset anhåller om att få flytta alla fångar till inkvisitionens, då deras egna är alldeles för fallfärdigt, och förhållandena vidriga.

Han citerar också ett fall med en präst som i det sekulära fängelset medvetet hädar för att få förflyttning till inkvisitionens fängelse.
 Även tortyrmetoderna var milda, enligt Kamen. Som bevis här anför han mängden anklagade som genomgick tortyren utan erkännande. Dessa personer klarade sig också oftast från stympning, vilket sällan hände i de sekulära domstolarna.
 Tribunalerna var också medvetna om att misstänkta erkände det mesta under tortyr, så ett andra erkännande var nödvändigt. Detta skulle lämnas utan tortyr, vilket visar att inkvisitionen inte ansåg tortyren vara ett självändamål.
 Inkvisitionen hade också överseende med och förstående för, att människor i vissa situationer tog till grova ord. Detta ledde självklart till en reprimand vid autos, men dock endast milda sådana.


Under inkvisitionens senare år, togs också möjligheten att döma fångar till döden borts från de lokala tribunalerna, och måste godkännas av Supreman. Detta indikerar att man tyckte att lokala tribunaler alldeles för godtyckligt dömde fångar till döden, och detta behövde styras upp.
 I Kamens framställning skiljer jag också konturerna av att han anser att inkvisitionen vilade på demokratiska grunder. Eftersom folket ville ha den, fanns den. Han påpekar dock att från början var inkvisitionen ett medel för överklassen att styra befolkningen, och därmed sträcker sig folkets inblandning i inkvisitionens tillkommelse till enbart antisemitism.
 Kamen anser inte heller att inkvisitionen var profithungrig, utan man gick helt enkelt efter fastlagda normer för konfiskering.


5.5 Kamens bild av ett antal huvudaktörer


Det är många huvudaktörer som kommit och gått under de 300 år som inkvisitionen verkade i Spanien. De viktigaste grupperna är enligt Kamen judarna och muslimerna, vilkas öden beskrivs utförligt. Judarna, i egenskap av conversos, utpekas som den direkta orsaken till inkvisitionen i återerövringens kölvatten. Det var nödvändigt för Ferdinand och Isabella att lugna överklassen, därför beslutades att judarna skulle upphöra att vara en maktfaktor. Efter utvisningen av judarna år 1492 skulle alla kvarvarande judar vara konverterade till kristendom. Detta var ett svårt dilemma för judarna. Antingen skulle man stanna och konvertera, i vilket fall man kunde fortsätta med sina yrken och liv, eller också skulle man hålla fast vid sin religion och bli tvungna att emigrera. Kamen beräknar att ungefär en tredjedel av judarna stannade kvar och konverterade.
 Folket var misstänksamma mot de judar som konverterade, och för att komma tillrätta med conversoproblemet importerades inkvisitionen.
 Inkvisitionen var effektiv med att spåra upp oliktänkande, och många conversos flydde.
 Under de första årtiondena var judiska conversos det primära målet för inkvisitionen, men snart stod även jakten på moriscos på inkvisitionens agenda. Muslimerna hade tolererats längre än judarna, men även de blev tvungna att flytta på sig under återerövringen, och deras sista fäste Granada, föll 1492.
 De som inte konverterade utvisades.


De katolska monarkerna har ett stort utrymme i Kamens bok, och de beskrivs som den verkställande faktorn till inkvisitionens importerande till Spanien. Eftersom Kamen är historiker, ger han oss en bild av hur deras situation och möjligheter såg ut.
 Men han beskriver också framförallt Isabella som ett offer för påtryckningar av antisemitiska personer att starta inkvisitionen.
 Den förste generalinkvisitorn, Torquemada, beskrivs som en stridbar munk, som organiserade hela inkvisitionen på Ferdinand och Isabellas order. Han var outtröttlig i sin jakt på ogudaktiga element enligt samtida källor som Kamen citerar, bl.a. påve Sixtus IV. Dock menar Kamen att Torquemada inte hade den allomfattande makt som har framställts i populärlitteratur. Allt han företog sig var tvunget att godkännas av påven.
 Torquemadas efterföljande, Diego de Denza, utmålas å andra sidan som en despot, som även var inblandad i skandalen runt Diego Rodriguez Lucero.


5.6 Vad lyfter Kamen fram i beskrivningen av inkvisitionen?


Conversoproblemet, om det nu var reellt eller inte, och antisemitismen är grunden till inkvisitionen och dess instiftande menar Kamen.
 Vidare anser Kamen att inkvisitionen inte skulle kunna operera utan folkets medgivande. Om folket hade rest sig skulle inkvisitionen inte få in några angivningar, och det skulle i praktiken inneburit inkvisitionens nedläggande.
 En annan sak som ständigt återkommer är klimatet som inkvisitionen verkade i. Efter att Spanien mer eller mindre stängt sina gränser, kunde inkvisitionen arbeta ostört inom riket. Spaniens isolation är viktig ur inkvisitionsforskningssynpunkt poängterar han.
 Kamen anser också att den populära bilden av en intolerant och våldsam inkvisition inte har någon egentlig grund i moderna forskning.
 Bilden av inkvisitionen som en naturlig utveckling av katolicismen, vilket Kamen menar att protestanterna hävdade, är felaktig.
 Genom hela boken går en röd tråd som syftar till att avdramatisera inkvisitionen, genom att belysa hur mycket ”kunskap” om inkvisitionen är utan grund. Kamen vill dock inte ursäkta den.


Inkvisitionens jurisdiktion är också framträdande hos Kamen, och han skriver om hur inkvisitionen gradvis ökade sitt inflytande över samtiden.
 Detta gjorde den genom att tillskriva kätterska motiv bakom vanliga brott, t.ex. bigami, som fram till inkvisitionen räknades som både ett sekulärt och ett episkopalt brott. Inkvisitionen betraktade det enbart som kätteri, och därmed föll det under deras jurisdiktion. Inkvisitionen beskrivs också ingående som ett medel för överklassen att behålla sin ställning i samhället, och Spaniens historia bildar fonden bakom dess bildande.


Kamen lägger också mycket kraft på att förklara hur inkvisitionen fått sitt rykte, vilket han tillskriver protestantiska skrifter från 1500-talet författade av John Foxe m.fl.
 Protestanterna hävdade att överallt där katolicismen rådde, skulle en inkvisition bildas.
 Protestantismen var så klart motsatsen till denna primitiva tolkning av kristendomen.


5.7 Kamens bild av inkvisitionens avskaffande


Inkvisitionen avskaffades inte över en natt, utan var ett resultat av många års händelser. År 1696 riktades en första attack mot tribunalerna av ett råd sammansatt av höga ämbetsmän från hela spanska imperiet.
 Rådet ansåg att inkvisitionen hade fått alldeles för mycket autonomi. Vidare ansåg rådet att inkvisitionen straffade folket för hårt, och krävde att kung Filip V skulle ta direkt kontroll över den. Så skedde inte, men rådets rapport influerade andra regalister att ifrågasätta inkvisitionen. Kamen nämner speciellt Melchor de Macanaz, som 1713 författade ett memorandum på kungens inrådan, som syftade till att upplösa påvens inflytande i Spanien. Traditionalisterna slog emellertid tillbaka, men försent, då stenen redan var satt i rullning.
 Inflytelserika skrifter från Frankrike vällde in i Spanien, och inkvisitionen kämpade för att förhindra detta. Det kastilianska rådet tillät dock i direkt trots mot inkvisitionen import av förbjuden litteratur.


När revolutionen i Frankrike var ett faktum, spreds en rädsla i den spanska aristokratin, vilket gagnade traditionalisterna ett tag, men år 1811 författade ledande liberaler i Spanien ett dokument som anklagade inkvisitionen vara oförenlig med konstitutionen.
 År 1813 röstades ett förslag igenom som avskaffade inkvisitionen, men inte för evigt. Inkvisitionen såg ut att få revansch 1823, när franska trupper lade sig i det spanska inbördeskriget. Den nye Ferdinand ansåg dock att inkvisitionen nu var mer en belastning än en tillgång, så inkvisitionen återupprättades aldrig i stor skala.
 Vissa tribunaler levde dock ett skugglikt liv på landsbygden, men så småningom (15 juli 1834) avskaffades inkvisitionen formellt i Spanien. Kamen poängterar att Bourbondynastin som brukar anses vara början till slutet på inkvisitionen, inte var det, då det under 1720-talet pågick en förnyad våg av conversoförföljelse.


6. William Monters framställning av inkvisitionen


6.1 Monters bild av orsakerna till inkvisitionen


Likt Kamen, framställer Monter inkvisitionens grundande som en nödvändighet enligt den spanska samtiden, men han går inte in på historiska detaljer om hur attityden i landet hade formats. Denna nödvändighet enligt samtiden med en inkvisition, propagerades av rådgivare till Ferdinand och Isabellas, och hade sin grund i tidigare besvär med conversos.
 Conversoproblemet hade existerat redan före monarkerna kom till makten, och nu ville kyrkan ta itu med problemet.
 Dessa rådgivare övertalade monarkerna under deras resa till Sevilla nödvändigheten av en inkvisition.
 Som rådgivare i detta fall nämns primärt Torquemada och andra dominikaner.
 Monarkerna hade också blivit övertalade om viktigheten av ett renande av kristendomen.
 Övertygad om att Torquemadas och andras åsikter var riktiga, begärde monarkerna en påvlig bulla att starta en spansk inkvisition.
 Monter går sedan vidare och förklarar hur inkvisitionen spreds till Aragonien, via den lilla staden Teruel, som låg på gränsen till Kastilien. Inkvisitionen var från början endast upprättad i Kastilien, men Ferdinand hade en plan för utbredandet i hans del av kungariket.
 En påvlig inkvisition existerade redan i Aragonien, men Ferdinand begärde att påven upplöste den.
 Inkvisitionen spreds sedan via Teruel och Saragossa, Aragoniens huvudstad, till resten av landet, inklusive Katalonien. Monter beskriver alltså Ferdinand och Isabella som den verkställande faktorn till inkvisitionen, med påven i en biroll, oförmögen att stå emot monarkernas begäran.


6.2 Monters bild av det inhemska motståndet mot inkvisitionen


Motståndet mot inkvisitionen i Kastilien nämns inte med ett enda ord, medan motståndet i Aragonien beskrivs ingående. När inkvisitionen skulle instiftas i Aragonien, mötte den ett hårdnackat motstånd främst från landets conversos. Motståndet grundades på flera olika faktorer. Huvudargumentet var att inkvisitionen redan var närvarande, och hade varit det sedan 1200-talet.
 Detta argument bet inte på Ferdinand, utan han var fast besluten att instifta den nya inkvisitionen, vilken han hade mer kontroll över.
 Ett annat argument från motståndarna var att landets många fueros skulle sättas ur spel. Dessa var gamla regionala lagar och privilegier som ansågs som väldigt viktiga i Aragonien.
 Ett tredje argument var ogillande av den nya inkvisitionens konfiskeringsmetoder, och användandet av hemliga vittnen.
 Advokater i den lilla gränsstaden Teruel, försökte med papper och bläck att förhindra inkvisitionens intågande dit, och den inkvisitor som utnämns av Torqumada fick dra sig tillbaka till en närbelägen by.

Därifrån överöste han Teruels innevånare med bannlysningar.
 Han begärde sedan hjälp från kungen, vilken tillmötesgick hans begäran, och förklarade Teruels styrande för laglösa.
 Därmed hade den nya inkvisitionen fått fotfäste i Aragonien, men motståndet försvann inte. Mäktiga män, främst conversos, drog slutsatsen att inkvisitionen skulle försvinna om man blev av med inkvisitorn Pedro Arbués i Saragossa.
 Arbues mördades, men dådet fick motsatt effekt, vilket Monter menar att anstiftarna borde ha förutsett. Allt folkligt stöd som motståndet hade sveptes bort, och inkvisitionen blev istället populär.


Även i Katalonien fanns det ett motstånd mot inkvisitionen, som grundade sig på de ekonomiska svårigheter som uppstod när conversos flydde. De argumenten var dock lika ofruktsamma hos kungen, som lät Torquemada utse nya inkvisitorer dit.
 Ett sista motstånd mot införandet av inkvisitionen ägde rum på Sicilien, där inkvisitionen var tvungna att utse extra många familiars för att överleva på ön. Tyvärr utnyttjade dessa sina privilegier till att lösa privata vendettor.
 Efter att inkvisitionen var etablerad kom det primära motståndet inom riket från moriscos. Dessa hade många byar i norra Aragonien, och det dröjde länge innan inkvisitionen hade full kontroll över dem.


6.3 Monters kritik mot inkvisitionen


Skildrandet av tortyr innehåller aldrig någon ursäktande åsikt, och även hos Monter finner vi att tortyr är oförenligt med civilisation. Jag blir dock lite fundersam över hans ordval när han konstaterar att inkvisitionens metoder synes främmande för anglosaxer: ”both its (inkvisitionen) purpose and its methods seem utterly alien to Anglo-Saxon law and custom”
 Menar han att just spanjorerna var lägre stående än resten av Europa, p.g.a. sin etniska tillhörighet?

Monter tar i sin framställning varken parti för eller emot inkvisitionen som sådan, utan han väljer en medvetet distanserad linje i sin beskrivning, vilket gör den ganska opersonlig. Han påpekar dock att det är skillnad på att förstå inkvisitionen och att förlåta den, och en avskuren inställning är inte samma sak som en likgiltig.
 Monter tar samma väg som Kamen vad gäller framställningen av vad som är föraktligt, d.v.s. han väljer att beskriva ur samtidens ögon. Han låter folk som kommit i inkvisitionens klor tala om vad de anser vara det värsta med inkvisitionen. Här utkristalliseras vissa straff, speciellt galärerna, vilket folk gjorde vad som helst för att slippa.
 Conversos får också ofta komma till tals om vad de anser vara orättvisa anklagelser: ”this inquisition was only made in order to steal people’s property; the queen and the Castilians created this Inquisition in order to destroy this kingdom.” Detta sades av en aragonisk converso, och summerar de flesta conversos åsikt i frågan.


6.4 Monters försvar av inkvisitionen


Monters försvar är väldigt liknande Kamens. Monter anser nämligen att tortyren i inkvisitionen är överdriven i andra framställningar.
 Han går så långt att han kallar de flesta tortyrmuseums beskrivningar av inkvisitionstortyr för lögner.
 Visst torterade inkvisitionen fångar menar han, men det var sällan de mottog något erkännande via den.
 Inkvisitorerna hade mer vetenskapliga metoder att framkalla erkännanden, dessutom var ofta bevisen tillräckliga för att döma den anklagade utan tortyr. Många brändes därför utan att ha genomlidit tortyr. Monter tillägger också att den spanska inkvisitionen begagnade sig av samma metoder som resten av de europeiska rättsystemen vid denna tid, och han håller med Leas åsikt att de var mildare med tortyr än sekulära domstolar.
 I övrigt försöker Monter att inte lägga några värderingar i inkvisitionens handlande, så jag antar att han anser det vara viktigt att dementera tortyrhistorierna endast.

6.5 Monters bild av ett antal huvudaktörer


I Monters bok delar han upp inkvisitionen i olika distrikt, d.v.s. lokala tribunaler, vilka han sedan behandlar separat. De stora tribunalerna är Saragossa, Barcelona, Valencia, Navarra och Sicilien., och alla hade de sina speciella huvudmål. De största aktörerna på dessa arenor är moriscos, då de var huvudmålet för inkvisitionen i Aragonien. Flera kapitel är helt ägnade åt dessa muslimer inom rikets gränser, och deras motstånd mot inkvisitionen. Förföljelsen av moriscos ingick i den andra stora fasen av inkvisitionens historia, efter den första som var utrensandet av okristna conversos. Monter delar upp inkvisitionen i fyra olika faser eller delar, vilka han lånar från en annan forskare vid namn Jean-Pierre Dedieu. Faserna indelas så här:

1. 1480-1525. Under denna tid jagades i huvudsak conversos. 2. 1525-1630. Efter 1525 var det ont om conversos att jaga, så inkvisitionen skiftade måltavla, denna gång mot vanliga katoliker. Dessa anklagades för småbrott och fick milda straff. Under denna tid tog också morisco-förföljelsen fart i norra delarna av Spanien. 3. 1630-1725. Nu hade conversoproblemet återuppstått, vilket resulterade i nya förföljelser på judar. 4. 1725-1808. Under denna period existerade inget dominant motiv till inkvisitionens arbete.


Torquemada nämns endast som anstiftare av inkvisitionen, och hans person får man inte reda på något alls om, däremot skriver han desto mer om en av hans efterträdare: Fernando de Valdés, vilken han anser vara en viktig personlighet i inkvisitionens historia.
 Valdés var den som framgångsrikt utrensade det protestantiska hotet inom gränserna, och han var den som lyckades övertala den anti-spanska påven (Paulus IV) om att inkvisitionen skulle beviljas inkassera intäkter från spanska katedraler.
 Detta innebar att inkvisitionens löner säkerställdes på ett bättre sätt.
 Valdés låg också bakom arresteringen av Bartolomé Carranza år1559.


Carranza var ärkebiskop i Toledo, och många ansåg att arresteringen var en stor skandal. Carranza fall drogs ända till påven, vilket till slut fick löstes till Carranzas fördel, men för sent. Han dog i Rom, och Valdés avsattes som general-inkvisitor.
 De katolska monarkerna avbildas som fast beslutna att upprätta inkvisitionen till vilket pris som helst, och speciellt Ferdinand beskrivs som en slug kung, som målmedvetet undanröjer motståndet mot den. Men efter befästandet av inkvisitionens makt i Aragonien försvinner de ur boken, och kung Filip II träder in. Filip beskrivs som en desperat kung. Desperat efter guld, makt och arbetskraft, främst till Armadan som han bygger upp. Filips desperation driver inkvisitionen till att instifta det fruktade galärstraffet för vissa brott. Filip var också inblandat i den största domstolsförhandlingen i Aragonien. Hans gamla sekreterare, Antonio Pérez, anklagades för kätteri på påhittade anklagelser och flydde därför till Saragossa. Dessa händelser utlöste en våg av våldshändelser som skakade överheten.


6.6 Vad lyfter Monter fram i beskrivningen av inkvisitionen?


Monter väljer att fokusera på Aragoniens inkvisition stället för den kastilianska. Han beskriver inkvisitionens ”aragoniska Århundrade” som han daterar till 1530-1630.
 Under denna tid var inkvisitionen mer aktiv i detta område än i det större Kastilien hävdar han. Dessutom inkluderade inkvisitionen i Aragonien brott som inte Kastiliens tribunaler hade någon jurisdiktion över, såsom häxeri och sodomi. Enligt Monter utfördes var fjärde avrättning i hela den spanska inkvisitionens område mellan 1540-1640 av den aragoniska tribunalen i Saragossa, trots att antalet tribunaler i världen var över tjugo, vilket bevisar hans tes om Aragoniens överlägsna aktivitet gentemot Kastiliens vid denna tid.
 Han fokuserar också mycket på galärstraffen, vilket förutom dödstraffet ansågs vara det värsta straffet som inkvisitionen delade ut. Detta grundar han på utsagor från fängslade i sekulära fängelser, som i sin desperation att ta sig bort från fängelserna började häda. Om de hade tur förflyttades de till ett av inkvisitionens fängelser, som ansågs renare och humanare. Galärstraffen delades proportionellt ut oftare i Aragonien än i resten av Spanien.
 Under det aragoniska århundradet menar Monter att inkvisitionen i Kastilien hade något av en identitetskris.


Monter ställer också upp mängder av tabeller för att belägga sina påståenden om hur inkvisitionen skiftade måltavlor under de århundraden den var aktiv. Dessa tabeller stödjer de fyra faser som beskrivits ovan. Inkvisitionen åtnjöt generellt folkets respekt efter 1520 argumenterar han, därför att de koncentrerade sig på moriscos, homosexuella och utländska protestanter.
 Han påpekar att för spanjorerna var autos sammankomster som skapade sammanhållning, samtidigt som okristna element avlägsnades ur samhället.
 Monter skriver i sitt förord att inkvisitionen beskrivs bäst om man analyserar alla tribunaler över hela dess historia, då ingen tribunal var den andra lik.
 Alla hade specialiteter, och de var helt beroende av vilka typer av brott som befolkningen angav till inkvisitorerna.


6.7 Monters bild av inkvisitionens avskaffande


I och med att den franska Bourbon dynastin tog över Spaniens tron, började kronans intresse för inkvisitionen att avta.
 Den nya kungen vägrade prompt att närvara vid en auto som skulle hållas till hans ära år 1701, dock tillät han inkvisitionen att sköta sina egna affärer.
 Detta ledde till ett sista uppsving för judeförföljelsen, och en stor mängd autos ägde rum.
 Detta avtog dock vid tiden efter år 1730, då antalet familiars hade decimerats rejält. Inkvisitionens familiars var nämligen utsatt för attack från spanska institutioner, främst gällande deras privilegier.
 Nya riktlinjer drogs därför upp av kyrkan gällande dessa. Detta ledde i sin tur till att det blev svårt att rekrytera nya familiars, och deras antal minskade snabbt. Monter skriver att år 1645 hade Aragonien 419 familiars, medan det år 1703 fanns endast 25 st.
 Antalet fångar i inkvisitionens hemliga fängelser minskade också, och de som satt fängslade fick sitta längre tid. Behovet av personal runt inkvisitionen minskade också, och intäkterna från kyrkan sinade.
 Minskat antal kättare resulterade i få autos som fungerade som folkfester, och den nedåtgående spiralen fortsatt.
 Franska litterära verk tilläts också, främst vid gränserna, och startade en våg av självständiga tänkare, som inkvisitionen inte hade resurser att förfölja. Sakta men säkert tvingades Spanien att följa resten av Europas tankegångar.


7. Analys av skillnader och likheter

Dessa tre forskare har haft olika utgångspositioner när de närmat sig inkvisitionen.


Henry Charles Lea levde i ett upplysningssamhälle där inkvisitionen aldrig hade genomgått någon forskning. Som barn till en kväkare gillade han inte heller religiöst våld, vilket avspeglar sig i hans skrifter. Hans beskrivning av framförallt tortyren är den mest ingående av de forskare jag har valt att titta på. De andra har enbart marginell information om den. Eftersom William Monter och Henry Kamen inte beskriver tortyren ingående kan man dra slutsatsen att någon gång mellan 1907 och 1965 har tonvikten inom forskarvärlden förskjutits från realism, mot en hermeneutisk förståelsehorisont. För William Monter är det det aragoniska sekretariatet som står för det barbariska i inkvisitionen, medan Kamen och Lea inte skiljer på Kastiliens och Aragoniens inkvisitioner, utan de behandlar de som likvärdiga. Man får intrycket av att Kamen och Monter inte anser sig behöva uppfinna hjulet två gånger, därför citeras ofta Lea av de två andra. De vill dock distansera sig från upplysningsmentaliteten genom att lägga in så lite värderingar som möjligt när de skriver.

När de beskriver straffen, koncentrerar sig Monter på galärerna, medan Kamen fokuserar på fängelsevistelserna, vilket behandlas utförligt, faktiskt mer utförligt än Lea. Jag undrar dock om inte Kamens yrkesort Barcelona innebär att han slätar över vissa delar av inkvisitionen, såsom tortyr och straff för att inte stöta sig med sin omgivning. Han lägger också stor vikt vid att få oss att förstå hur tidens situation och mentalitet var. Detta ser man inga spår av i vare sig Leas eller Monters verk. Lea anser helt frankt att människorna på den tiden inte visste bättre.

Kamen lägger stor skuld på Ferdinand och Isabellas rådgivare, vilka han menade pressade dem att införa inkvisitionen. Alltså läggs ingen skuld på folket, förutom den vanliga antisemitismen som var vanlig i hela Europa. I sin uppdaterade upplaga misstänker han också att Ferdinand iscensatte mordet på Arbués i Saragossa för att bana väg för inkvisitionen,
 en teori som inte finns hos de andra.

Alla forskarna instämmer i åsikten att inkvisitionen var mildare med straff och tortyr än sekulära domstolar.


Unikt för Kamens nya framställning är avsnittet om hur inkvisitionen ”uppfanns” efteråt av protestanter, italienska katoliker och judar.


Monter har utförliga tabeller där han belyser hur inkvisitionen ändrar måltavlor genom århundradena. Från att gå från conversos till häxeri och protestantism.

I sin uppdaterade bok ”The Spanish Inquisition: An Historical Revision” börjar Kamen med att förklara den medeltida situationen i Spanien. Han förklarar folkets inställning till ickekatoliker innan inkvisitionen kom till Spanien. Den någorlunda fredliga samexistensen av kristna, judar och muslimer, convivencian, hotades av antisemitiska landsbygdsbor.
 Kamen framställer de ca 100 000 judarna som levde på den iberiska halvön som ett arbetsamt folk, som föredrog att leva ifred, trots att de inte hade fulla rättigheter i landet. Dessa tydliga sympatier är frånvarande i hans tidigare bok. Kamen citerar också i sin uppdaterade bok medeltida källor som hävdar att bråken mellan kristna och muslimer i huvudsak angick landareal, inte religion.
 Även nu hävdar han att monarkerna Ferdinand och Isabella kände sig tvingad att separera judar, muslimer och kristna.
 De som var bäst lämpad att sedan spåra upp resterna av avvikare var inkvisitorerna. I början fick inkvisitionen god hjälp av judarna att avslöja conversos som inte följde den kristna vägen.
 Detta kunde ske i och med att observanta judar ej löd under inkvisitionen. Inkvisitionen kontrollerade endast uttalade kristna. I början hade de judiska rabbinerna ansett att de judar som konverterat till kristendom hade gjort det under tvång. De kallades anusim av rabbinerna.
 Senare sågs de dock som utbrytare (meshumadim) som var äkta och frivilliga kristna. Judar hade därför inga svårigheter att ange conversos enligt Kamens nyare forskning.


Vad gäller avskaffandet av inkvisitionen så skiljer sig Kamen från de andra, då han anser att Bourbondynastin inte var orsak till avskaffandet. Monter påpekar dock här att Filip V:s ointresse gjorde att inkvisitionen satt igång en sista förföljelse av conversos, när ingen stod i vägen, medan Kamen tar det som bevis att Filip sanktionerade conversojakten.

8. Sammanfattning och slutsats


Inkvisitionen var en importprodukt som infördes av Ferdinand och Isabella för att lugna och ena de två rikena Kastilien och Aragonien, som genom deras bröllop hade förenats. Detta motiv tillsammans med deras djupa övertygelse om att kristendomen måste renas för att överleva, gav inkvisitionen den kraft den behövde för att nå full styrka. Genom Ferdinands slughet infördes den även i Aragonien, efter att först ha uppstått i Kastilien. De tre forskarna finner alla att den spanska inkvisitionen varken var bättre eller sämre än andra samtida institutioner, och den överlevde därför att den hade stort stöd. De är inte helt överens om hur stort folkligt stöd den hade; den främste förespråkaren för detta stöd är Kamen, som menar att utan folkligt stöd hade inkvisitionen självdött snabbt.


Vad har då forskarnas egen tidssituation betytt för deras skrifter? På Leas tid rådde en stor tilltro på vetenskapen, och Einstein hade precis formulerat sin speciella relativitetsteori. Forskarna var optimistiska om framtiden, och de mörka åren med världskrig och depressioner hade ännu inte inträffat. Amerika var i en expansiv fas, både intellektuellt och materiellt, och Lea ansåg att den mörka medeltidsuppfattningen i den katolska kyrkan måste göras upp med. Det ville han göra genom att påvisa inkvisitionernas negativa inverkan på samhället.


Kamen skrev sitt verk under det radikala sextiotalet, då fokuseringen var stor på kollektivistiska ideal. Det är därför kanske inte så konstigt att han tar hänsyn till den stora samtida folkmassan, och vad den tyckte om inkvisitionen.


I Monters synsätt finner jag att han har en önskan om att bena ut begreppen, och förklara vilka som gjorde vad i den spanska inkvisitionen. Han vill framhäva att det var en liten klick människor som stod för de stora hemskheterna under inkvisitionen. Detta passar bra in i vårt nutida synsätt, där vi ofta säger att en liten klick förstör för många. Detta sägs dock numera ofta i kriminella sammanhang.


Vad har då hänt under dessa nära hundra år som gått mellan Leas och Monters skrifter? De största förändringarna är enligt mig: 1) Avskaffandet av egna personliga värderingar i skildringen av inkvisitionen. 2) Minskad tonvikt på tortyr och avrättningar. 3) En ökad förståelse för det medeltida synsättet.

Detta gäller så klart endast för de forskare som jag har studerat och kan inte därför inte generellt anses som bevisat. Denna uppsats hade kanske sett annorlunda ut om jag valt andra forskare, som t.ex. Netanyahu och Henningsen, men därom vet jag intet ännu.


9. Slutord


Det kan tyckas egendomligt för oss idag med en sorts tanke-polis som spårar upp oliktänkande, men ännu ligger historierna kvar i mitt huvud om t.ex. Östtysklands hemliga polis, STASI, som jag tycker kan liknas vid en liknande institution, där man spårade upp oliktänkande. Man gjorde det dock utan religiösa förtecken.


Inkvisitionen ansåg sig vara en absolut nödvändighet för att hålla kristendomen ren, och folket verkade hålla med på många håll där den verkade. Inkvisitionen led dock av väldigt många brister enligt ett modernt rättsäkerhetsperspektiv, och många människor blev förmodligen avrättade på ”felaktiga” grunder, även med deras mått mätt. Antalet straffade av inkvisitionen är helt omöjligt att uppskatta tillstår alla forskare, men i vilket fall når de inte upp till de siffror som vi ser i modern förföljelse. (Nazityskland, Kambodja m.m.) Då skall man komma ihåg att inkvisitionen verkade under flera hundra år.


10. Begreppsförklaringar och ordlista


alguacil
En konstapel anställd av inkvisitionen. En sådan skulle alltid vara närvarande vid en domstolsförhandling.


auto de fe
Tillställningen där kättare straffades. En auto hölls på stora torg, med mycket publik. Det hölls även privata autos vid tillfällen då ett specifikt fall kunde skada kyrkans anseende. De som skulle brännas lämnades efter auton över till de sekulära myndigheterna för avrättning.


avbön
Det vanligaste straffen vid en auto. Den kom i två svårighetsgrader: de levi och de vehementi. Levi var lättare.


calificador
En teolog vars jobb det var att utröna om den åklagade begått kätteri eller inte.


consulta de fe
Juryn. Sammansatt av inkvisitorerna, calificadoren, juristen och andra kunniga i trosfrågor. Consultan hade beslutanderätt i straffrågor.


conversos
Smeknamn på de nya kristna. Konverterade judar och muslimer.



Eftersom många konverterade under tvång sågs de med misstänksamhet av de ”gamla” kristna.

familiar
Utvalda hjälpredor. De valdes från finare familjer, och tjänade inkvisitionen vid behov. De kunde kallas in när som helst. Vägran innebar bannlysning. De spelade en viktig roll vid en auto, som beväpnade vakter.


fiscal
Åklagaren som drev målet mot en misstänkt. Han var anställd av inkvisitionen.


fuero
Lokal lag eller privilegie som praktiserades framförallt i Aragonien. Dessa lagar kunde användas av aristokratin för att slippa ur inkvisitionens grepp.


generalinkvisitor
Ledaren för hela inkvisitionen. Ett berömt namn är Torquemada. Generalinkvisitorn var den enda under lång tid som hade total makt över både Kastilien och Aragonien.

inkvisitor

De lokala ledarna för inkvisitionens tribunaler. De var oftast två
stycken vid varje tribunal.


limpieza de sangre
Rent blod, obeblandat med judiskt. Alla som var verksamma inom inkvisitionen skulle ha limpieza. Detta gällde senare även för alla officiella yrken.

marranos

Judar, innan de konverterat och blivit conversos.


mordaza
Munkavle. Användes för att förhindra proklamerande av främst protestanter vid en auto de fe.


moriscos

Morer, alltså muslimer.


nådetid
Efter inkvisitionens anländande till ett område började en nådetid, varande ca 40 dagar. Självanmälda kättare dömdes enbart till milda straff under denna tid.


sanbenito
Ett klädesplagg som den dömde draperades i vid en auto. Sanbeniton hängdes sedan upp i den lokala kyrkan till allmän beskådan.

la Suprema
Den högsta instansen i den spanska inkvisitionen. Hela namnet lyder Consejo de la Suprema y General Inquisicion. Vid svåra fall tog Supreman över svåra fall från de lokala tribunalerna.


straff
Inkvisitionen hade en hel arsenal med straff den kunde dela ut. Här ingick avbön, galärstraff, gissling, bålet bl.a.

tribunal
Den lokala domstolen. Varje tribunal skulle bestå av två inkvisitorer, varav minst en jurist. En teolog, en konstapel och en åklagare. Senare skulle även en representant från den åklagades biskopsstift vara närvarande, oftast en präst.
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