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1. Inledning 

Inkvisitionen i Portugal grundades på 1530-talet på initiativ av den regerande monarken 

João III och med påven Clemens VII godkännande.1 Denna institution leddes till en 

början av biskopar i Ceuta, Coimbra och Lamego och fungerade i praktiken i samband 

med det kungliga hovet. Biskoparna i dessa städer började skicka iväg sina 

kommissionärer distrikten i Portugal för att gripa, förhöra och bestraffa judar och andra 

kättare samt spåkvinnor, bigamister och personer som gjort sig skyldiga till olämpligt 

offentligt beteende.2 De anklagade hördes i hemlighet under suggestiva förhör och även 

under tortyr.3  

De som dömdes av inkvisitionen marscherades ut framför allmänheten för att i en 

ceremoni, kallad autodafé (port. auto-da-fé), höra sitt straff offentligt. För att säkra sig 

om en stor publik vid autodaféerna hölls dessa oftast under en söndag eller i samband 

med en kyrklig högtid.4 Ceremonin hölls på ett centralt ställe i staden. I Lissabon var den 

populäraste platsen för verkställandet av ceremonin torget Terreiro do Paço, som var 

beläget ett stenkast från kungens palats, vilket betydde att han kunde följa med 

evenemanget utan att behöva lämna slottet.5  

Dessa högtidligheter var ett sätt för såväl kungen som den katolska kyrkan att trygga 

kristendomens principer och att dessa upprätthölls och respekterades i samhället. 

Inkvisitionen fick i Portugal under trehundra års tid idka sin makt över medborgarna i 

landet tills den slutligen lades ned. Kyrkan och staten fungerade som verkställande-, 

ordnings- och dömande makt. I inkvisitionen ögon var alla fritänkare och individer som 

inte respekterade eller godkände den rådande samhällsordningen ett stort hot, inte bara 

mot deras makt utan även för hela samhället och i och med det var det upp till kyrkan 

med hjälp av de statliga ämbetsverken att se till att den rådande samhällsstrukturens 

framtid var tryggad. 

                                                 
1 Jag har valt att inte översätta namnen på varken monarker eller andra personer av betydelse som 

förekommer i denna undersökning till deras svenska motsvarade (t.ex. João=Johan).    
2 Marcocci & Paiva 2013, 16-17. 
3 Ginzburg 1991, 12.  
4 Bethencourt 2009, 254. 
5 Bethencourt 2009, 253-255. 
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1.1 Frågeställning och avgränsning 

De flesta historiska källor från 1700-talet härstammar från samhällseliten. Kungar, 

adelsmän, kyrkans och statens ledande män har producerat skriftligt material som 

bevarats för eftervärlden. Syftet med denna undersökning är att studera inkvisitionen i 

Lissabon under storinkvisitor Dom Nuno da Cunha de Ataíde e Melo, 1707–1750, i första 

hand genom de så kallade autodaféceremonierna där de dömdas domar lästes upp inför 

allmänheten.6  I dessa nästan årligen återkommande ceremonier ställdes förbrytare inför 

en publik, bestående till en stor del av stadens befolkning, för att på platsen motta straff 

utdelade av den heliga tribunalen eller för att vid ceremonins slut överlämnas åt den 

sekulära makten för fysiska straff som kunde innebära även dödsstraff.  

Autodaféceremonierna var ett sätt att förmedla den rådande och accepterade 

samhällsmoralen till allmänheten, att ge dem en uppfattning om vad som är syndigt eller 

kriminellt. Straffen hade också ett avskräckande syfte. Dessa ceremonier har hittills fått 

ringa utrymme i forskning med avseende på inkvisitionen och nämns ofta bara i 

förbifarten. Själva inkvisitionen som institution och makten den utövade i det dåtida 

samhället har fått mycket större utrymme inom forskningen. Genom att analysera 

autodaféer ämnar jag få en inblick i hur den portugisiska inkvisitionen i Lissabon 

fungerade och framträdde i offentligheten. 

Genom att studera av inkvisitionen utdelade och fullbordade domar ämnar jag undersöka 

vilka brott som var särskilt framträdande och på vilket sätt dessa handlingar beskrevs som 

brottsliga, det vill säga de redogörelser för de dömdas brott som lästes upp för 

allmänheten under autodaféceremonierna. Hurudana straff utdelades och vilka slags 

människor var det frågan om? De utdelade straffen analyseras och i ett separat kapitel 

analyseras även de anklagades sociala bakgrund. Jag söker svar på om den åtalades kön, 

ålder, samhällsgrupp eller civilstånd var av märkbar betydelse med tanke på utdelade 

straff och hur dessa straff korrelerade med brottet personerna i fråga ansågs ha begått.  

 

 

 

                                                 
6 Fortsättningsvis kommer jag att referera till storinkvisitorn endast som da Cunha de Ataíde.   
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Avhandlingen söker svar på följande tre huvudfrågor:   

1. För hurudana brott utdelades domar under autodaféceremonierna 1709 

och 1746?  

2. Vilka straff utdelades?  Var det speciellt någon samhällsgrupp som var 

mer benägen att anklagas för vissa brott än andra? 

3. Hur motiverades det för allmänheten att de dömda var syndiga och 

eventuellt farliga brottslingar? Hade de åtalades kön, sociala status eller 

samhällsgrupp någon inverkan på de straff de tilldelades?  

 

Undersökningen strävar efter att tematiskt analysera de brott som personerna under 

autodaféceremonierna under åren 1709 och 1746 dömdes för och av vilken anledning 

dessa handlingar ansågs vara kriminella. Fokus kommer även att fästas vid varför 

inkvisitionen i Lissabon var mån om att lyfta fram just dessa gärningar som brottsliga och 

hur de utdelade straffen legitimerades inför folket. Här är meningen att hitta samband i 

de beskrivningar som inkvisitorerna presenterade för folket, till exempel om alla de som 

dömts för att vara nykristna, häxor eller bigamister beskrevs ingående och på samma sätt. 

Med detta menar jag undersöka om det fanns vissa egenskaper eller synder hos de som 

dömts som inkvisitionen var mera intresserad av än andra.  

I fråga om de straff som utdelades kommer avhandlingen att utreda om den dömdas kön, 

sociala bakgrund, ålder, civilstånd eller andra sociala faktor eventuellt påverkade den 

utdelade domen och/eller längden på straffet. Här söker jag lyfta fram eventuella 

tendenser angående brott och straff i relation till den dömda individen. Är det exempelvis 

sannolikt att ogifta män begick en viss sorts brott oftare än äkta män, eller ogifta kvinnor?  

Avhandlingens upplägg följer de tre presenterade forskningsfrågorna och är tematisk. 

Undersökningen börjar genom att söka svar på vad inkvisitionen ansåg vara brottsligt i 

Portugal under början av 1700-talet samt hur inkvisitionen där bekämpade denna 

brottslighet. I påföljande kapitel analyseras autodaféceremonierna mera ingående med 

fokus på hur de dömda presenterades för allmänheten samt vad deras synder och brott 

uppgavs vara. Detta är ett av medlen genom vilka inkvisitionen sökte påverka massorna, 

genom gudfruktighet och även påminna folket om institutionens makt samt deras strävan 

att upprätthålla en samhällsmoral som överensstämde med den katolska tron.  
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Avhandlingen är geografiskt begränsad till att omfatta staden Lissabon med omnejd. Den 

tidsmässiga avgränsningen 1707–1750 grundar sig på att det var då storinkvisitor da 

Cunha de Ataíde var institutionens aktiva ledare. Valet att studera inkvisitionen i 

Lissabon baserar sig på stadens ökade inflytande i Europa under början av 1700-talet, 

vilket kan tänkas ha medfört ett större antal immigranter till staden.  

En ytterligare tidsrelaterad avgränsning är valet att studera två autodaféceremonier, en 

från år 1709 och en från år 1746, vilka utgör två ytterligheter då den första infaller i början 

av da Cunha de Ataídes tid som storinkvisitor och den senare är en av de sista 

ceremonierna under, såväl hans som monarken João V:s regeringstid. Ett jämförelse år, 

1729, kommer även att användas eftersom de rikedomar från Brasilien som strömmade 

till moderlandet inte ännu år 1709 var påtagliga.7 År 1746 representerar både tiden för 

inkvisitionens påbörjade nedgång som minskningen av strömmen av ädelmetaller från 

kolonin Brasilien. Tidsperioden skildrar förövrigt tiden då inkvisitionen, som institution 

var väletablerad i samhället och känd samt respekterad av invånarna. da Cunha de Ataíde 

övertog en välfungerande och inflytelserik institution som han kunde använda och styra i 

den riktning han ansåg viktig.   

 

1.2 Källor och metoder 

De portugisiska inkvisitionerna efterlämnade en stor samling dokument som finns 

bevarade i landets nationalarkiv.8 Endast de dokument som tillhörde inkvisitionen på Goa 

har förstörts efter att institutionen på ön avskaffades 1812.9 Dokumenten i nationalarkivet 

som inkvisitionen i Lissabon lämnade efter sig hör till primärkällorna för denna studie. 

Det rikliga materialet beror på att det år 1552 infördes en lag som fastställde att 

inkvisitionerna skulle nedteckna allting de ägnade sig åt: bekännelser, överklaganden av 

domar, bokföring, besök och bestämmelser.10 Materialet kom till nationalarkivet efter att 

inkvisitionen upplöstes 1821 och kom att bli en del av den allmänna samlingen. Materialet 

bestod av två delar, varav den ena omfattade dokument från den heliga tribunalens 

                                                 
7 År 1729 har valts för att det infaller i mitten av da Cunha de Ataídes tid som storinkvisitor.  
8 Den officiella förkortningen på arkivet är ANTT, Arquivo Nacional Torro do Tombo. 
9 Bethencourt 2009, 16-29. 
10 ANTT, TSO,sf, IL Inquisição de Lisboa 1536/1821. 
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generalråd och den andra delen bestod av dokument från de tre olika distriktens 

domstolar: Lissabon, Évora och Coimbra.11  

Nationalarkivet i Lissabon har en databas där en stor del av materialet gällande 

inkvisitionen finns digitaliserat, vilket gör det möjligt att studera materialet också utanför 

arkivet.12 Dock är filerna stora och tiden det tar att ladda ner enskilda dokument är lång. 

Dokumenten är väl digitaliserade, men osammanhängande kategoriserade.13 Projektet 

som digitaliserade inkvisitionens dokument gick under namnet O Projeto Inquisição de 

Lisboa online 2007–2009. Projektet hade som mål att konservera, restaurera och 

digitalisera material av olika slag som inkvisitionen i Portugal producerat under dess 

existens. Materialet som projektet bearbetade var stort och totalt digitaliserades 19 775 

dokument.14  

För denna avhandling utgör autodaféhandlingarna från tiden 1563–1778 det primära 

källmaterialet. Dessa dokument finns under titeln Listas ou ”notícias” och innehåller 296 

ark.15 Handlingarna innehåller pedantiska utsagor om de som dömdes samt vilka straff de 

tilldelades, om de hade dömts vid tidigare ceremonier och även längden på de utdelade 

straffen preciserats i år, månader eller på livstid.16 Autodaféceremonierna, under vilka 

dessa handlingar lästes upp, inleddes med en predikan som skulle uttrycka den rena, rätta 

och frälsande tron. Vissa av dessa predikningar skrevs ner och utsändes runt om i landet, 

men få finns kvar och en stor del ägs av Israels nationalbibliotek och resten tros finnas i 

privata samlingar.  

De dokument som inkvisitionen lämnat efter sig ger förutom information om dess 

funktioner och akter även fakta om kultur, religion och sociala företeelser. Materialet kan 

även tematiskt uppdelas i dokument ur åklagarens anteckningar och korrespondens, 

ekonomi, censur samt utnämning av personal. Som redan tidigare påpekats är det 

                                                 
11 Henningsen & Tedesci 1986, 79-83.  
12 Diverse fläckar finns på dokumenten, vilket gör det svårt att i vissa att avgöra om det är frågan om en 

tilde, cirkumflex eller en apostrof utanpå en bokstav. Som exempel kan anges det vanliga portugisiska 

namnet João, det finns med i Lissabons autodafé från 1709. Hans hela namn i dokumentet skrivs som Joaõ 

Rodrigues Galvilaõ, var tilde-tecknet är klart utskrivet över efternamnets sista bokstav. Gällande 

förnamnet, Joao, finns det en ”fläck” över den sista bokstaven, detta har lett mig till att tolka att hans namn 

bara är felskrivet, eller skribenten gjort ett misstag, João-namnet är det sannolikt frågan om. Dock kommer 

inte ett ”[sic]” att finnas efter varje namn, efternamn, yrken, orter, städer etc. i denna forskning. Namnen är 

skrivna så som de återfinns i originaldokumenten. (ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, 

fol. 411).  
13 ANTT, internet databas, för webbadressen, se källförteckningen. 
14 ANTT, internet databas. för webbadressen, se källförteckningen. 
15 ANTT, TSO, IL Inquisição de Lisboa 1536/1821, 007 Listas ou “notícias”. 
16 ANTT, TSO, CG Conselho Geral do Santo Ofício 1569/1821. 
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digitaliserade materialet stort och aningen klumpigt kategoriserat i flera mappar, 

undermappar och dessa mappar finns katalogiserade både tematiskt och kronologiskt, 

vilket medför vissa problem gällande hänvisning. För klarhetens skull, har jag valt att här 

referera till materialet tematiskt. Detta sker enligt vilken anstalt som har producerat 

materialet i fråga, samt med numret på boken var arken finns sparade och själva numret 

på pappersarket som använts. Bland annat F. Bethencourt och G. Marcocci & J. P. Paíva 

använder samma metod.17 Exempelvis ANTT, TSO, liv. 7, fol. 493 av vilket det framgår 

att materialet är producerat av den heliga tribunalen, Tribunal do Santo Ofício och det 

finns insamlat i bok nummer sju och omfattar 493 ark. 

Tiotusentals människor av olika sociala status, klass, kön eller etnicitet har på något sätt 

haft att göra med inkvisitionen vilket medför att dessa dokument utgör en bra startpunkt 

för en djupare analys om ett samhälle i samexistens med inkvisitionen. Nämnas bör även 

att de dokument som producerades inte var avsedda för allmänheten utan de var 

hemligstämplade och arkiverade i domstolarnas dolda arkiv.18 Autodaféceremoniernas 

dokument utgör ett undantag, eftersom texten i dessa dokument var offentlig och lästes 

upp för allmänheten. En källkritisk syn är nödvändig då det gäller analyserna av 

autodafédokumenten, eftersom texten och innehållet i dokumenten är något som 

inkvisitorerna ville att allmänheten skulle höra och därmed förstå grunderna till varför 

just dessa personer, som tvingades upp på plattformen för att emotta sitt straff, hamnat 

där.  

Anklagelserna som upptas i dokumenten presenterar inkvisitorernas syn på brott och 

straff. Det är uppenbart att det handlar om att befästa samhällsmoralen. De medgivanden 

eller vittnesmål som finns i dokumenten kan inte anses vara sanna, om det inte finns 

ytterligare bevis som stöder dem. Texterna kan därför anses vara såväl officiella som 

subjektiva, därför att de driver den katolska kyrkans agenda. Det handlade om en 

maktagenda i avskräckande syfte.  

Avsikten är att utföra såväl en kvalitativ som kvantitativ studie utgående från det 

omfattande källmaterialet som finns tillgängligt i Portugals nationalarkiv, Arquivo da 

Torre de Tombo i Lissabon.19 Jag ämnar jämföra hur många män och kvinnor, gifta och 

ogifta samt gamla och unga som åtalades och dömdes samt jämföra dessa siffror för att 

                                                 
17 Marcocci & Paiva 2013. 
18 ANTT, TSO, IL Inquisição de Lisboa 1536/1821. 
19 Nationalarkivet grundades år 1375 då de installerades i ett av tornen i muren som omgav staden Lissabon. 

Idag finns arkivet i en egen byggnad i stadsdelen Campo Grande.  
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åstadkomma en mera ingående analys. I autodafétexterna framkommer det vilka synder 

och brott dessa personer gjort sig skyldiga till och de presenteras också för publiken i en 

viss, på förhand bestämd ordning. Denna ordning samt uppräknandet av synderna som 

framkommer i texten kommer att utgöra kärnan för den komparativa forskningsdelen.  

Det bör påpekas att ingen samling är fullständig och att såväl från dessa redan nämnda 

dokumentsamlingar, som de kommande, finns sidor, ark och textfragment som saknas. 

Det existerar även begränsningar gällande materialet, med hänsyn till typen av dokument, 

samt materialets tillstånd. På grund av detta samt upphovsrätter finns inte allt material 

publicerat i internetdatabasen, utan en del föreligger enbart som mikrofilmer i Torre do 

Tombo eller som fysiska dokument i själva arkivet.  Dock finns det vissa restriktioner på 

dessa dokument med tanke på att en del inte har bevarats och andra är så dåligt bevarade 

att det inte går att urskilja texten ordentligt.20  

Angående tolkning av kommentarer, brott och straff från 1700-talet har jag till min hjälp 

ett verk av Elias Lipiner, Terror e Linguagem: um dicionário da Santa Inquisição, en 

ordbok som med moderna termer förklarar och översätter begrepp som användes av den 

portugisiska inkvisitionen.21 Detta val av ordbok har gjorts trots vetskap om ett senare 

verk från 2010 av Adriano Prosperi, Vincenzo Lavenia och John Tedeschi, Dizionario 

storico dell’inquisizione.22 Mina kunskaper i det italienska språket är inte tillräckliga för 

att kunna använda detta verk. Ordboken kan ändå anses vara ett viktigt hjälpmedel i 

forskningen om inkvisitionen. Dizionario storico dell’inquisizione täcker endast 

rättegångsfall som godkänts av påvedömet och beaktar inte rättegångar som enbart 

godkänts av sekulära härskare eller härskare av protestantiska länder.23  

Transkribering av dokumenten från 1700-talet medför även vissa problem, men jag 

använder Maria Luísa Bragas verk A Inquisição em Portugal, primeira metade do século 

XVIII, O Inquisidor general D. Nuno da Cunha de Athayde e Mello som stöd. Hennes 

studie jämför den institution som da Cunha e Ataíde ärvde med den föregående fasen, det 

vill säga åren 1682–1706.24 I Bragas verk finns det totalt 86 sidor med transkriberade 

dokument, så som brev, kostnadskalkyler för organiserade autodafétillställningar samt 

förfrågningar till da Cunha e Ataíde. Bragas forskning kommer på detta vis att fungera 

                                                 
20 Skribenten reste till Lissabon i juli 2015 för att studera dokumenten, men arkivarien meddelade att det 

tyvärr inte var möjligt under sommaren/hösten 2015 och hälsade mig välkommen vid en senare tidpunkt.  
21 Lipiner 1999.   
22 Prosperi, Lavenia & Tedeschi 2010.   
23 Prosperi, Lavenia & Tedeschi 2010.  
24 Braga 1992, 22.  
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både som ett slags översiktsverk och som transkriberingshjälp för mig, i synnerhet med 

tanke på lokaliseringen av en viss del av dokumenten från nationalarkivet i Lissabon. 

 

1.3 Tidigare forskning och litteratur 

Det finns rikligt med forskning om inkvisitionen i bland annat Spanien, dock var det först 

på 1980-talet man började forska i den portugisiska inkvisitionen. På grund av att 

materialet sedan 2009 finns lättillgänglig på internet har en hel del forskning kring ämnet 

gjorts under senare år och även forskare utanför Portugal och Europa har haft möjlighet 

att studera handlingarna. Eftersom merparten av dem som dömdes av inkvisitionen var 

judar eller anklagade för att vara judar, finns det rikligt med forskning om detta tema.25 

Att ingen anmärkningsvärd forskning hade gjorts om den portugisiska inkvisitionen före 

1980-talet hade att göra med den politiska diktaturen i Portugal och censuren som 

förekom under António de Oliveira Salazars regering.  

Bland den portugisiska forskningen i ämnet bör Raquel Patriarcas doktorsavhandling från 

2002, Um estudo sobre a inquisição de Lisboa: o Santo Ofício na vila de Setúbal 1536–

1650, nämnas. Patriarca gör en fin insats genom sin lokalstudie om inkvisitionens 

inverkade på orten Setúbal, ett distrikt söder om Lissabon, ur ett politiskt, religiöst samt 

socialt perspektiv.26 Patriarca har även konstruerat grafer över det material hon gått 

igenom för att åskådliggöra en procentuell särdelning över hur allmänt det var att bli 

anklagad av familjemedlemmar, grannar, vänner, för en själv okända personer samt 

bekanta.27  

Angående sexualbrott finns det inte så mycket forskning tillgänglig. Ämnet har utforskats 

av bland annat François Soyer som undersökt och gått igenom diverse rättegångar från 

både Spanien och Portugal, för att kartlägga de otaliga medicinska åtgärder som 

inkvisitionerna satte ner tid på för att försäkra sig om huruvida den åtalade verkligen var 

av kvinnligt/manligt kön.28 Även om Soyer inte kommer att iögonfallande figurera i 

denna avhandling anser jag dock nödvändigt att nämna honom och hans forskning 

eftersom den hjälper oss förstå samhället i Portugal under 1700-talet. Hans verk 

Ambiguous Gender in Early Modern Spain and Portugal. Inquisitors, Doctors and 

                                                 
25 Marcocci & Paiva 2013, 49-76.  
26 Patriarca 2002, xi-xiii.  
27 Patriarca 2002, 158-162.   
28 Soyer 2012.  
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Transgression of Gender Norms, kommer att fungera som ett ramverk då genusaspekten 

tas upp.29 Soyer har bland annat undersökt hur inkvisitorerna och förhörsledarna kämpade 

med avvikande sexualitet hos misstänkta som anmälts för att de inte levde enligt den 

rådande samhällsmoralen beträffande sexualitet och allmänt godkända genusroller.30   

Bland prominenta forskare i ämnet bör i varje fall Fransisco Bethencourt nämnas. Han 

har undersökt både de iberiska och den romerska inkvisitionen och skapat ett verk, The 

Inquisition, a Global History, 1478–1834, som jämför de tre institutionerna med varandra 

genom att koncentrera sig på fyra betydelsefulla faktorer: inkvisitionernas grundande, 

utveckling, tillvägagångssätt och nedgång.31 Bethencourt introducerar i sitt verk en ny 

forskningsmodell, som han har indelat i fyra kategorier ur vilka han närmar sig ämnet: 

riter och etikett, organisatoriska former, handlingsstrategier samt 

representationssystem.32 Offren eller de åtalade beskrivs inte som enskilda fall utan som 

statistik, eftersom Bethencourt koncentrerar sig på en procentuell fördelning gällande 

brott som ledde till väckandet av åtal och fällande dom.33 Relevant för denna avhandling 

är Bethencourts sätt att analysera de sociala och politiska förhållanden domstolarna 

handlade under och inom vilka ramar deras beslutanderätt och inflytande föll i Lissabon.34   

Giuseppe Marcocci har tillsammans med José Pedro Paiva skrivit verket Historia da 

Inquisição portuguesa 1536–1821, en kronologiskt uppbyggd historia om inkvisitionen i 

Portugal som även tar fasta på hur ekonomiska, byråkratiska och institutionella reformer 

förändrade inkvisitionen under hela dess existens.35 Forskarnas syfte var att skriva en bok, 

med hjälp av vilken, läsaren kronologiskt kunde orientera sig genom den sammansatta 

historien av inkvisitionen, precis som den ter sig i dokumenten funna i Portugals 

nationalarkiv, Torre do Tombo.36   

 

                                                 
29 Soyer 2012.   
30 Soyer 2012, 17-49. 
31 Bethencourt 2009. 
32 Bethencourt 2009, 29. Han använder orden ”a new model of research”.   
33 Bethencourt 2009, 334-340.   
34 Bethencourt 2009, 316-330. 
35 Marcocci & Paiva 2013.  
36 Marcocci & Paiva 2013, 10-20.  
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2. Bakgrund 

Makten i Portugal var närmast koncentrerad i kungens händer. Monarken João V (1706–

1750), var 17 år gammal då han besteg tronen efter att den föregående kungen Pedro II 

av Portugal dog år 1706.37 Kungen var inte ansvarig inför någon, förutom Gud, för sina 

gärningar. Detta innebar att all makt; social, juridisk, ekonomisk samt politisk var 

placerad i en mans händer. I princip delegerade kungen en del av sin makt till 

inkvisitionen, som bidrog till att trygga kungens makt och till att upprätthålla ordning i 

samhället. Inkvisitionen var följaktligen en stark institution i det dåtida samhället som 

stödde och legitimerade monarkens makt. 

Kungen och storinkvisitorn kunde på så vis tillsammans påverka hur samhället skulle 

ledas i en av dem önskvärd riktning. Det politiska systemet dikterade hur kronan och 

religionen kunde gå till väga, för att utöva stängare eller mildare kontroll över samhället; 

det sociala beteendet och den katolska renlärigheten.38 Storinkvisitorns nära relation till 

kungen gav honom fria händer att agera i den katolska trons namn för att kontrollera 

invånarnas sociala liv, seder, sätt att vara, tänka och tala.39 Det förblev lönsamt för 

inkvisitionen att hålla sig nära lierad med kungen eftersom institutionen på grund av 

denna vänskap garanterade sin post som maktutövare i samhället. Det politiska planet 

kontrollerades av en enväldig kung, det ekonomiska planet av merkantilismen, det sociala 

planet av en strikt hierarki stånden emellan.  

 

2.1 Nykristna i Portugal  

Installationen av inkvisitionen på den iberiska halvön ledde till att de nykristna, 

ättlingarna till judarna på den iberiska halvön, började förföljas. De påstods idka Mose 

lag och seder i hemlighet i deras hem och överföra kännedomen om sabbat, matvanor, 

festliga högtider och veckovila till sina barn så att de i sin tur kunde hålla sina föräldrar 

och farföräldrars judiska tro vid liv och förmedla kännedomen vidare till sina egna barn 

och barnbarn. Utrotandet av judar eller de så kallade nykristna förblev en huvudfunktion 

för inkvisitionen, även den som fungerade i Lissabon.  

                                                 
37 Helminen, Riiho & Ruohonen 1997, 50. 
38 Feitler 2015b.  
39 Marcocci & Paiva 2013, 11-12. 
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Att antalet nykristna var högt i hela kungariket Portugal berodde på att de judar som före 

slutet av 1400-talet funnit en fristad i Spanien, fick år 1492 två alternativ av los reyes 

católicos de España, Ferdinand och Isabella, som ville regerade över ett enhetligt kristet 

rike, att endera omvända sig till den katolska tron eller landsförvisas.40 Drottning Isabella 

var en trogen och fanatisk katolik, vars andliga rådgivare bestod av omilda och rigorösa 

kyrkans män.41 Tillsammans arbetade kungaparet för en homogeniserande politik i 

Spanien, vilket innebar att Spanien skulle bli en odelad katolsk enhet.42 I och med detta 

föddes det en ny kategori med människor, nykristna och deras motpart blev de 

gammalkristna.43 De gammalkristna var den delen av befolkningen som bestod av vad 

Saraiva kallar ”traditionella grupper”, som inkluderade de blåblodiga och konservativa, 

adeln och de ödmjuka lantbrukarna som producerar brödet som riket lever på.44  

Då måste alla judar som ville stanna kvar i Portugal låta sig döpas, eller bli landsförvisade, 

enligt order av kung Manoel I.45 Efter detta fanns det officiellt inga judar på den Iberiska 

halvön. Men kan en person som levt enligt en viss religions förespråkade ideal, gå över 

till ett annat trossamfund, utan att i viss mån hålla fast vid den religion han/hon växt upp 

inom?  

Portugal hade varit bland de sista länderna i Västeuropa att godkänna närvaron av judar 

och deras utövande av sin religion, vilket ledde till att det fanns ett stort antal judar i 

landet i slutet av 1400-talet.46  De judar som hade flytt undan inkvisitionen i Spanien 

1492, hade kommit till Portugal där de fritt kunde utöva både sin religion och sina yrken. 

Enligt den dåtida lagen var det även förbjudet att tvinga judar och muslimer att konvertera 

till katolicismen och lika lagstridigt var det att tvinga judar närvara i domstolen under 

deras sabbat. Efter att kung Manuel I besteg tronen 1496 räckte det inte länge före 

Portugal sökte bli av med den kätterska befolkningen bestående av bland annat judar och 

muslimer.47 Före massutvisningen av judar ur Spanien hade Portugal ställt sig relativt 

neutralt mot detta folk och inga påtvingade omvändelser till katolicismen hade ägt rum.48 

                                                 
40 Marcocci & Paiva 2013, 24-25.  
41 Lea 1888.  
42 Plaidy 1959, 93-94. 
43 Feitler 2015a, 77-79. 
44 Saraiva 2001, 153-155. 
45 Lipiner 1999, 80-83. 
46 Portugals dåvarande monark João II tillät judarna passera över gränser till Portugal, men var noga med 

att beskatta de som anlände. Judar som idkade yrken inom hantverk så som plåtslagare och smeder betalade 

en mindre skatt än andra (Saraiva 2001, 8).  
47 Marcocci & Paiva 2012, 49-51. 
48 Saraiva 2001, 8-10. 
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Men Portugals regent, Manuel I gifte sig år 1497 med prinsessan Isabel de Aragão e 

Castela, dotter till los reyes católicos.49 Äktenskapet påverkade judarnas ställning i 

Portugal då kungen deklarerade att de hade tio månader på sig att lämna ladet.50  

Nykristna var ett sätt att kategorisera människor, som hade konverterat från judendomen. 

Andra kategorier handlade om kön (man-kvinna), egendom (adel-plebej) eller frihet (fri-

slav).51 År 1580 hade kung Filip II införlivat Portugal med det spanska riket och detta 

påverkade såväl utformningen av inkvisitionen i Portugal som den allmänna 

administrationen eftersom spanjorerna försökte assimilera Portugal och dess folk med sin 

egen kultur, religion och ideal. Endast 60 år senare frigjorde sig Portugal från sin stora 

granne och blev ett självständigt kungadöme.  

En samexistens judar och katoliker emellan byttes ut mot en atmosfär av repression och 

misstro. Tidigare, före utvisningarna, hade förmögna judar kunnat köpa skydd från 

kungarna genom de åtskilliga ekonomiska tillgångar de innehade. Denna lyx hade väckt 

hat hos det vanliga folket som inte hade samma medel till sitt förfogande.52 Ekonomin 

dominerades i stort sätt av judiska köpmän och finansiärer, vilka lånade ut pengar till 

spanska adelsfamiljer. Att dessa bankirer och handelsmän sedan utvisades ur Spanien 

medförde även att deras lån blev ogiltigförklarade, till den spanska elitens fördel.53 

De förvisade judarna hade flyttat västerut, till Portugal, då muslimerna fortfarande fick 

stanna i Spanien en längre tid innan även de blev utvisade år 1609.54 De nykristna som 

flytt till Portugal hann inte vistas i landet i mer än fem år före dessa förbjöds idkandet av 

sin tro och tvingades döpa om sig till katoliker.55 Inkvisitionen i Lissabon kan ses som en 

lokal utövare av makt i relation till de människor som levde i samhället och omnejd i en 

så kallad makt-subjekt relation.56 Genom olika metoder sökte institutionen hålla fast vid 

den maktposition som den redan etablerat. Staten och kyrkan levde i en slags symbios 

som förstärkte bådas inflytande i det dåtida samhället.  

                                                 
49 Manuel I var intresserad av äktenskapet med prinsessan Isabella eftersom hon var den förmodade 

arvingen till tronen av Kastilien. Genom detta äktenskap trodde Manuel I att han i framtiden skulle kunna 

regera som monark av Portugal, Kastilien och Aragonien och i och med det komma att dominera hela den 

iberiska halvön. 
50 Saraiva 2001, 10-12. 
51 Feitler 2015a, 78.  
52 Rapp 2008, 21.  
53 Rapp 2008, 20-21.  
54 Rapp 140-141. 
55 Marcocci & Paiva 2012, 49-51. 
56 Larsson 2005, 441-449. 
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På grund av det dåtida judefientliga klimatet kan inkvisitionen anses ha haft som mål 

utplånandet av en hel samhällsgrupp, judarna eller de nykristna. Alla judar var inte 

förmögna handelsmän och bankirer, utan dessa utgjorde bara en liten marginal av den 

judiska samhällsgruppen. De var inte enbart förmedlare utan också producenter och 

verksamma inom hantverkaryrken så som skomakare, skräddare och smeder.57 Dock 

stämplades alla judar efter dessa, eftersom det delvis stödde det rådande samhälleliga 

stämningen.  Kring medlet av 1600-talet, då autodaféceremonier åter började hållas i det 

självständiga Portugal, predikade vissa även för bannlysning av nykristna som dömts av 

inkvisitionen från hela kungadömet.58 Dessa rekommenderade bannlysningar av 

nykristna gjordes aldrig gällande. De förordningar som skulle ha förhindrat nykristna att 

delta i universitetsundervisningen och hindrat att en ny- och gammalkristen ingick 

äktenskap med varandra verkställdes inte heller.59 

De nykristna som anklagades för att ha återgått till judendom, eller tillämpa judiska seder 

hade inte någon chans att motbevisa dessa anklagelser. Eftersom de som bestred 

anklagelserna eller förnekade sig vara jude eller idka judiska seder kunde bli stämplade 

som så kallade negativo/a och obotliga. Följaktligen överlämnades dessa svaranden till 

den sekulära domstolen för att dömas till döden.60 Detta ledde till att ett flertal som 

anklagades för att ha återgått till judendom bekände sig skyldiga. De fick sin egendom 

konfiskerad, men dömdes inte till ytterliga straff.61 Att en anklagad fick denna negativo/a- 

stämpel berodde på att personen i fråga inte erkände sig skyldig eller biktade sig. Personen 

endera nekade till anklagelserna totalt, eller skyllde på personen som han/hon hade blivit 

anklagad av, vilket sällan ledde till att den svarande rentvåddes och förklarades 

oskyldig.62 

Det var praktiskt taget omöjligt att urskilja vilka anklagelser och bekännelser som var 

sanna respektive falska. Inkvisitionen godtog alla vittnesmål utan att göra skillnad på om 

den som beskyllde någon för ogudaktigt leverne var ett barn, en dömd brottsling, slav 

eller fiende till den anklagade.63 Saraiva ber oss föreställa en man i 1700-talets Lissabon 

som eftersträvade ett statligt yrke. Mannens föräldrar, mor- och farföräldrar samt andra 

släktingar var portugiser och inte en själ i släkten någonsin hade haft att göra med 

                                                 
57 Saraiva 2011, 4-5. 
58 Feitler 2015a, 61-64.  
59 Feitler 2015a, 61-64.  
60 Rowland 2010, 179-180. 
61 Bethencourt 2009, 304-310. 
62 Lipiner 1999, 183. 
63 Saraiva 2001, 45. 
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inkvisitionen, men någon uppger att han har ”hört rykten” om att mannens farfar 

eventuellt haft judiska eller moriska anor.64 Från och med den stunden blir mannen i fråga 

och hela hans släkt klassade som nykristna.65 Men det är viktigt att sätta dessa anklagelser 

och bekännelser in i ett dåtida perspektiv, av vilket det går att tolka hur situationen för 

nykristna förändrades i Lissabon under den första hälften av 1700-talet. Antalet 

människor som påstods ha judiska anor var sannolikt mycket högre än antalet människor 

med ett äkta judiskt ursprung. I och med detta kan man säga att de som ansökte om poster 

inom religiösa brödraskap eller till statliga yrken tog en stor risk då de ansökte om 

posterna, eftersom de inte kunde vara säkra på om någon skulle vittna emot att kandidaten 

i fråga var av ”rent blod”. Risken var stor att ansökningen kunde sluta i en förnedring för 

såväl kandidaten själv som hans familj och släkt. Enligt Marcocci & Paiva kan den 

rådande stämningen i Portugal under första hälften av 1700-talet beskrivas som närmast 

antisemitisk, där det rådde en så kallad ”antijudisk besatthet”.66 Skillnaden mellan 

nykristna och (gammal) kristna avlägsnades i lag först 1773. Den avgörande förändringen 

var att synen på kätteri förändrades. Kätteri var inte längre ett lika omtvistat ämne i 

samhället under slutet av 1700-talet, vare sig kulturellt eller politiskt och därmed 

försvagades inkvisitionens ställning som både makthavare och -utövare i samhället 

ytterligare.67  

 

2.2 Inkvisitionen under storinkvisitor da Cunha de Ataíde 

Inkvisitionen hade makt att arrestera, pröva och döma till evig osalighet personer som de 

trodde vara, eller som uppgavs vara kättare. Inkvisitionens främsta syfte var att värna om 

de katolska trossatserna och motarbeta det som hotade dessa; kätteri, andra religioner och 

oliktänkare. Oliktänkare, så som upplysningsmän och frimurare blev aktuella fiender för 

inkvisitionen först mot slutet av dess existens.68  Det kan ha varit frågan om personer som 

inte levde i enlighet med den moral som den katolska tron förespråkade, eller om personer 

som någon bara misstänkte idka exempelvis judiska eller muslimska seder.69 Den 

portugisiska inkvisitionen grundade sig på den spanska, även om den portugisiska inte 

                                                 
64 Saraiva 2001, 123-124. 
65 Saraiva 2001, 123-124.  
66 Marcocci & Paiva 2013, 49.  Egen översättning, original (portugisiska): obsessão anti-judaica. 
67 Bethencourt 2009, 310. 
68 Rapp 2008, 144-154. 
69 Marcocci & Paiva 2013, 15-17.  
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anses vara lika drakonisk som den spanska. Förföljelse och förintelse av människor i en 

religions namn var ingen nyhet för dåtiden och ej heller skulle fenomenet avtaga 

tillsammans med inkvisitionen. De romerska kejsarna hade förföljt kristna medborgare 

under vår tideräknings första århundrade, inkvisitionen sökte utrota judarna i flera hundra 

år och i dag strider fortfarande bland annat judar och muslimer i konflikten angående 

Palestina.  

Den största makten utövades av inkvisitorerna under rättegångarna. De hade i princip inga 

instruktioner som reglerade deras arbete, förutom riktlinjer om hur förhörsprocesser och 

bekännelser skulle behandlas. Som domare avskilde sig även inkvisitorerna från den 

sekulära domstolen. En inkvisitor hade en uppgift som närmast kan ses som omöjlig. Han 

skulle utröna de hemliga tankar och åsikter om kätteri och synder som den åtalade 

anklagades för samt tolka den anklagades externa handlingar. Dessa gärningar kunde ge 

uttryck för om den anklagade verkligen var skyldig eller inte, eftersom de kunde anses 

vara yttre tecken på tro.70 En huvudsaklig del för inkvisitionens förhör var att de i grunden 

inte försökte skilja på skuld och oskuld, utan bara på att få fram en bekännelse från den 

anklagade. Att få ut en full bekännelse av de anklagade var så viktigt att inkvisitionen 

gjorde stora ansträngningar för att säkra sig om ett erkännande. De placerade exempelvis 

spioner i samma fängelseceller som sådana personer som inte erkänt sig skyldiga till något 

kätterskt.71 Domen bestämdes genom ett majoritetsbeslut i inkvisitionens administrativa 

kammare.72  

Rättsprocessen kan anses vara konstruerad så att den söker bevisa sanningarna i de initiala 

misstankarna som förevisats mot den åklagade. Den ständiga pressen som sattes på den 

anklagade att bekänna sina synder och användningen av tortyr för att få fram en 

bekännelse, medverkade till att många erkände sig skyldiga, även om de var oskyldiga. 

Det var oerhört viktigt för inkvisitionen att få fram bekännelser, eftersom brotten de 

utdelade domar för handlade om trosuppfattningar och endast genom ett erkännande 

kunde den som syndat återupptas i den enda kyrkans samfund. Dock ville förhörsledarna 

få fram även konkreta bevis och handlingar genom vilka det gick att styrka att den 

anklagade de facto hade syndat och var i behov av (offentlig) bestraffning. Det ansågs att 

den skyldiga redan hade kommit halvvägs till att rädda sin själ genom att ha bekänt sina 

synder. Dessutom hade det ringa betydelse vilka metoder som domaren använde sig av, 

                                                 
70 Bethencourt 2009, 68-69.  
71 Saraiva 2001, 75-77. 
72 Saraiva 2001, 46. 
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för att genomföra sitt heliga uppdrag; att rädda gärningsmannen från en oändlig pina i 

helvetet, så länge den anklagade bad om nåd, ångrade sig och underkastade sig den 

”andliga faderns” (domarens) makt till fullo.73 

Eftersom inkvisitionen var en hierarkiskt uppbyggd organisation, var det viktigt med 

etikett och formalia i samband med officiella och offentliga tillställningarna där det stod 

klar för samtliga vem som var ordförande och vem som innehade viktigare och mindre 

viktigare poster.74 Huvudmannen för den heliga tribunalen var storinkvisitorn, Inquisidor 

geral, som var utsedd av kungen och godkänd av påven. Storinkvisitorn var ledaren, 

mannen som fungerade som en förbindelselänk mellan påven, kungen och inkvisitionen.   

Enligt dåtida kutym blev storinkvisitorn blev utsedd av kungen, men kungen inte kunde 

avskeda storinkvisitorn om han så tyckte.75 En enskild storinkvisitors handlingar kan ha 

inverkat negativt på hela institutionen men ifrågasatte inte dess legitimitet. År 1642 blev 

detta uppenbart, av den orsaken att storinkvisitorn Francisco de Castro satt fängslad 

tillsammans med några andra medlemmar av generalrådet för att de hade medverkat i en 

sammansvärjning som försökte störta den nya kungen.76 Monarken hade ett slags vetorätt 

när det kom till ärende gällande inkvisitionen och utnämnandet av tjänstemän. Han 

använde sig av den makt som gav kungen rätt att ingripa eller lägga sig i händelser eller 

beslut som han ansåg att borde ske på ett annat sätt, eller så att säga styra besluten i en 

viss riktning.  

Vid valet av medlemmar till generalrådet hörde det till att storinkvisitorn valde de män 

han ansåg passande till rådet och presenterade sedan sitt val av sex potentiella medlemmar 

för kungen, som kunde godkänna eller förkasta förslaget.77 Detta till skillnad från den 

spanska inkvisitionen där kungen gav storinkvisitorn en lista på de som skulle utnämnas 

som tjänstemän för rådet och storinkvisitorn hade endast den formella rollen att godkänna 

de namn kungen kastade fram.78 Vissa riktlinjer fanns och männen som valdes till 

generalrådet förväntades vara minst 30 år gamla, präster eller adelsmän och invigda i 

endera kanonisk eller civilrätt.79 I princip var storinkvisitorn, då han mottagit sin uppgift 

                                                 
73 Lea 1888, 399.  
74 Bethencourt 2009, 134. 
75 Bethencourt 2009, 142-143. 
76 Feitler 2015a, 35-36. 
77 Henningsen & Tedesci 1986, 79-85. 
78 Bethencourt 2009, 142-145. 
79 de Mendoça 1811, 12-13. 
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som inkvisitionens högsta huvud, inte ansvarig inför någon och kunde inte bli avsatt av 

varken påven eller kungen.80 

Storinkvisitorn var ordförande och ledare för institutionen, generalrådet, Conselho geral 

och den heliga tribunalen. Till sin hjälp hade storinkvisitorn tre medhjälpare, deputados.81 

Dessa medhjälpare fungerade som en slags reservdomare och besatt rösträtt.82  Vid behov 

kunde även dessa deputados agera som inkvisitorer, men då var det frågan om en tillfällig 

utnämning.83 Yngre män som valdes till suppleanter för inkvisitorer eller för deputados 

fick oftast i uppgift att i ett tidigt skede av sina karriärer resa till landets kolonier och 

områden utomeuropeiska territorier för att kontrollera att man följde den katolska tron 

och dess riktlinjer.84 Enligt tidens anda kom inkvisitorerna ur samhällseliten och största 

delen av storinkvisitorerna hade innehaft ett biskopsämbete före dessa blivit utsedda till 

tjänsten som storinkvisitor, några få blev till och med kardinaler under sin tjänstetid. 

Största delen av de som blev medlemmar i generalrådet hade studerat vid universitetet i 

Coimbra och där främst koncentrerat sina studier på kanoniskt lag.85 Eftersom många av 

inkvisitorerna kom från just detta universitet är det värt att fundera om det inte redan 

under studietiden lades märke till vem som eventuellt skulle kunna se fram emot en 

prestigefylld karriär inom inkvisitionen. 

Generalrådet var inkvisitionens högsta verkställande organ, de övervakade 

bokförsäljning, lokala domstolar, inrättade och fastställde inkvisitionens politiska 

ståndpunkter och såg till att dessa följdes. Till rådet godkändes inte någon utan erfarenhet 

i den inkvisitoriska rättsprocessen.86 De män som valdes till medlemmar hade gjort 

tidigare karriär inom någon av de lokala domstolarna, ett måste för att vara kvalificerad 

att delta i rådets arbetsuppgifter.87  Dessa kriterier var troligen antagna av rent praktiska 

skäl, eftersom de som var missnöjda med ett domslut som utdelats i en lokal domstol 

kunde föra talan mot domen till generalrådet.88   

                                                 
80 Saraiva 2001, 174. 
81 Henningsen & Tedesci 1986, 79-85. 
82 Antalet deputados bestämdes av storinkvisitorn (Henningsen & Tedesci 1986, 79-85.) 
83 Marcocci & Paiva 2013, 39-40. 
84 Bethencourt 2009, 242. 
85 Bethencourt 2009, 155.  
86 Nepotism var förmodligen alldaglig inom institutionen, eftersom en position inom inkvisitionen 

garanterade ett prestigefyllt yrke. Det är högst troligt att de som redan arbetade för inkvisitionen sökte 

använda sig av sociala och politiska kontakter för att säkra att en släkting eller familjemedlem skulle bli 

vald till någon post inom organisationen.  
87 Bethencourt 2009, 102-103. 
88 Se Bilaga 2: Struktur över Inkvisitionen, för ytterligare referens.  
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Inkvisitionen bestod inte endast av en central domstol inför vilken kättare angav sig själva 

och bekanta, utan också av mindre domstolar som upprättats i större städer för att 

inkvisitionen skulle kunna bevaka även de mest avlägsna områdena i riket.89 Dessa lokala 

domstolar var till stor hjälp med tanke på övervakandet av byar i periferin av kungadömet, 

eftersom det inte alltid var tillräckligt att skicka ut en allmän begäran för att folk i 

glesbygden skulle ange sig personligen för inkvisitionen och söka syndernas förlåtelse. 

Pengar fanns det heller inte i överflöd av, vilket innebar att man förlitade sig på familiares, 

som vistades i samhällen och rapporterade för inkvisitionen vad de sett och hört.90   Dessa 

familiares var personer som arbetade för inkvisitionen och utförde diverse uppgifter i 

överensstämmelse med order.91 De förutsattes äga jord för att kunna försörja sig, även om 

de fick betalt för sina tjänster hade de inte en fast lön och de var inte heller skattepliktiga.92 

Dessa personer var anställda inom olika tjänster och skulle bistå inkvisitionen i utförande 

av diverse ärenden som behövde uträttas. Även om familiares formellt arbetade för 

inkvisitionen, var de civila fast de hade rätt att bära vapen som svärd, långa dolkar eller 

vapen för eventuellt självförsvar enligt eget tycke.93 Denna post innebar förutom prestige 

för innehavaren även ett gediget tecken på rent blod.  

För att nå denna post tvingades de sökande genom en rigorös kvalificeringsprocess, där 

deras förflutna och stamtavlor granskades. Familiares kunde komma ur varje 

samhällsskikt och dessa tjänstemän var representerade band adeln, handelsmännen, 

köpmännen och borgarklassen.94 Att bli familiar och få sitt blod rent förklarat av 

inkvisitionen betydde att personen höjdes i social rang och han fick en avundsvärd 

ställning inom det dåtida samhället. Det viktigaste för inkvisitionen var trots allt att 

försäkra sig om att den nyutnämnde familiar-tjänstemannen varken var av judiskt eller 

moriskt ursprung och på det viset hade enligt tidens anda rent blod.95  

Personer som arbetade för inkvisitionen var tvungna att presentera släkttavlor för att 

intyga att de var av rent blod och inte hade förfäder eller släktingar av judisk eller 

muslimsk härkomst. Att fungera som familiar för inkvisitionen ansågs vara en prestigefull 

uppgift, vilket i sin tur ledde till att allt fler personer förfalskade släkttavlorna för att 

                                                 
89 Bethencourt 2009, 54-60. 
90 Bethencourt 2009, 72-75. 
91 En mer omfattande beskrivning av familiares-personerna kommer i kapitel 2. Bakgrund.  
92 de Andrade 1821, 35-36, Saraiva 2001, 175-176, Marcocci & Paiva 2013, 256-257. 
93 Rapp, 85-87, Saraiva 2001, 176. 
94 Saraiva 2001, 174-175. 
95 Lipiner 1999, 108-109, de Mendoça 1811, 120-121. 
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komma åt de eftersökta posterna, även om straffet för falsifiering var landsförvisning.96  

Att arbetet var oavlönat kan ha varit orsaken till varför vissa familiares använde sig av 

sin position för utpressning av folk som de visste hade egendom, eller av folk som de ville 

hämmas på.97 

I Portugal blev användandet av dessa ”privata spioner” allmänt först under 1690-talet, till 

skillnad från både den spanska och den romerska inkvisitionen, som redan sedan länge 

använt sig av såväl oavlönade som avlönade familiares.98 Dessa ombud agerade endast 

på begäran av inkvisitionen och hade ingen makt att tillämpa egna metoder eller praxis 

vid gripanden av misstänkta eller beslagtagandet av de misstänktas egendom. Familiares 

var endast tillåtna att agera i inkvisitionens namn och enligt de specifika order de fått 

gällande ärendet de avsetts uträtta.99 Utöver detta förväntades dessa tjänstemän uträtta 

alla ärenden de blev tilldelade och punktligt närvara framför den heliga tribunalen då de 

kallades till tjänstgöring.100   

Eftersom inkvisitionen var ekonomiskt beroende av kungen som årligen försåg 

institutionen med en avsevärd summa pengar, var det speciellt i storinkvisitorns intresse 

att hålla kungen belåten. Kung João V hade en bra relation med Inquisidor-mor da Cunha 

de Ataíde och var generös i sina bidrag till inkvisitionen, 1718 utdelade monarken 500 

000 réis så att inkvisitionen kunde höja lönerna för sina anställda.101 Under da Cunha de 

Ataídes tid som storinkvisitor hade inkvisitionen samlat på sig en så stor egendom att de 

började tjäna på att låna ut pengar mot ränta.102 En storinkvisitor som da Cunha de Ataíde, 

hade bättre sannolikhet än andra at få sina förslag igenom på grund av hans nära relation 

till kungen. Han var en stark ledare som kunde leda sin flock dit han ville. Om deras nära 

förhållande vittnar även kungen João V:s inflytande hos påven som på begäran av kungen 

upphöjde da Cunha e Ataíde till kardinal 1712.103   

 

                                                 
96 Marcocci & Paiva 2013, 244-245. 
97 Martins 2013, 59-61. 
98 Bethencourt 2009, 440-441. 
99 Bethencourt 2009, 81. 
100 de Andrade 1821, 35-36.  
101 Marcocci & Paiva 2013, 287-289. 
102 Marcocci & Paiva 2013, 288-289. 
103 Braga 1992, 17. 
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2.3 Autodafé 

En autodafé var en religiös ceremoni som arrangerades årligen eller med några års 

mellanrum beroende på det politiska klimatet.104 Bland annat statens konflikter var ofta 

orsaken till att autodaféceremonier inställdes eller sköts upp till ett senare datum. Fångar 

kunde också sitta fängslade i åratal före de dömdes, emedan de väntade på att 

inkvisitionen hade tillräckligt med åtalade att döma för att få till stånd en föreställning 

som tilltalade publiken och uppnådde inkvisitionens syfte.105 Högtidligheten där fångarna 

mottog sina straff inföll alltid på en söndag eller någon annan helgdag för att garantera 

ett maximalt antal åskådare. Detta spektakel var planerat för att, framför folkmassorna, 

uppvisa de anklagades ångerförklaring, deras syndaförlåtelse och återupptagning till den 

heliga katolska tron samt att bevisa att kampen mot kätteri var pågående och bar frukt. 

Ceremonin inkluderade såväl allmogen som adeln och utfördes på ett centralt ställe i 

staden, i Lissabon oftast på torget i stadsdelen Rossio.106 Om någon av dem som dömdes 

inte kunde bete sig enligt protokollet och klagade på sin dom eller yttrande 

förolämpningar hade denna person fått en munkavle så att proceduren kunde fortsätta 

ostört.  

Autodaféhandlingarna var de handlingar som mest konkret representerade inkvisitionens 

roll som upprätthållare av samhällsmoralen genom dessa offentliga, ceremoniella 

bestraffningar.107  Generalrådet gick igenom handlingar som de lokala domstolarna 

skickat in och bestämde sedan om en autodafé var i sin ordning. Detta var också sätt för 

den heliga tribunalen att kontrollera de underordnade domstolarna och hålla koll på deras 

effektivitet samt arbetsmetoder. På grund av detta, är det troligt att de lokala domstolarnas 

tjänstemän i viss mån sökte imponera på generalrådet i hopp om att avancera i sin karriär 

och eventuellt en dag bli utnämnd till medlem av generalrådet.108 Att få ihop en stor 

folkmassa att bevittna bestraffningen av kättarna var nästan lika viktigt som 

bestraffningen i sig. Många kom frivilligt till dessa tillställningar för att det var där de 

                                                 
104 Portugisika: auto-da-fé. Latin: actus fidei. Auto-da-fé är ett uttryck som genom det engelska språket kom 

att bli den rådande termen för dessa ceremonier. I Porugal användes fortfarande benämningen auto-de-fé. 

Först under början av 2000-talet återvände auto-da-fé till portugisiska utgivningar (Saraiva 2001, 99-100).  
105 Saraiva 2001, 112-114. 
106 Den första autodaféceremonin efter återställningen av den portugisiska monarkin hölls i Lissabon år 

1642 (Feitler 2015a, 35).   
107 Det bör påpekas att i dokumenten Listas ou ”Notícias” används termen Auto público da Fé. Antagligen 

för att accentuera att dessa var rituella bestraffningar som var öppna för allmänheten. 
108 Bethencourt 2009, 102-104, 141-144, 248. 
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kunde svar på om en släkting, vän eller granne som varit länge försvunnen i verkligheten 

suttit i inkvisitionens fängelsecell.109  

Inkvisitionens familiares hade som uppgift att sprida information om ankommande 

autodaféceremonier till församlingarna, vars präster sedan läste upp kallelsen till att vittna 

bestraffningen av kättarna för sin församling.110 De dömda marscherades ut framför 

folkmassorna, ledda av familiares till den plats som de valt ut för ceremonin.111  Under 

denna del av ceremonin leddes de som åtalats inför inkvisitionen genom staden till 

ceremoniplatsen för att, framför folket få sina brott proklamerade och därefter motta sitt 

straff eller bli offentligt benådad.112 Prästerna som deltog gick bland fångarna och sjöng 

evangelierna, vilket skulle ses som en akt där kyrkan fortfarande tror sig kunna rädda de 

dömdas själar. Såväl familiares som soldater var med och eskorterade de dömda till 

ceremoniplatsen.113  

Fångarna var klädda i identiska dräkter och gick barfota med släckta ljus i sina händer sitt 

öde till mötes. Dräkten fångarna bar kallades sambenito och färgen på klädnaden 

varierade i enlighet med hur grovt det brott som begåtts varit. De åtalade bar dessa dräkter 

både under förhören med inkvisitorerna, under autodaféceremonierna samt under en 

eventuell avrättning. De som fått dödsdomen bar en svart klädnad och resten bar en vit 

kappa med ett rött kors tvärs över. Klädesplagget bars som en del av den offentliga 

ärekränkningen som de dömda utsattes för då de tågade från inkvisitionens palats till 

ceremoniplatsen i staden.   

Kättarna tågade i en viss ordning enligt sina missgärningar, de som hade begått mindre 

allvarliga brott kom först och de som begått mer allvarliga brott kom därefter och de som 

skulle överlämnas till den sekulära rätten, kom sist. Synen som denna akt återgav för 

folket skulle vara den samma som på domedagen, då Gud dömer alla och de syndiga får 

sitt straff medan de rättfärdiga åtnjuter all ära.114 Före de dömda skulle visas upp för folket 

på scenen hölls en allvarlig predikan om synder med moraliska och korrigerande 

tillrättavisningar, vilken även torde ha agerat som en varning till folkmassan samtidigt 

                                                 
109 Bethencourt 2009, 246-278. 
110 Lipiner 1999, 38-41. 
111 Lipiner 1999, 108-109. 
112 Ingen fånge skulle få utsättas för tortyr, om inte det var oerhört viktigt, då det var två veckor eller kortare 

tid tills autodaféceremonin skulle hållas. Inga yttre tecken på tortyr skulle synas på fångarna (de Mendoça 

1811, 202-203). 
113 Eftersom bara män kunde inneha posten som familiar och det fanns kvinnor bland de dömda, vållade 

detta vissa problem angående vilka familiares skulle vara med och ledsaga kvinnorna till ceremoniplatsen 

(de Mendoça 1811).  
114 Rapp 2008, 201-205. 
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som den rättfärdigade bestraffningen av dem som snart skulle ledas upp på scenen för att 

emotta sitt straff. Då lämnades dessa brottslingar över till den sekulära rättens tjänstemän, 

som godkände tribunalens beslut. Detta skedde på grund av att den kanoniska lagen 

förbjöd medlemmar av prästerskapet från att dela ut dödsdomar.115  

Det var allmänt att man höll dessa ceremonier på en stor öppen plats så att största möjliga 

antal åskådare kunde ta del. Av de totalt 342 autodaféhandlingarna i Portugal verkställdes 

234 på öppna platser så som torg eller framför kyrkor.116 Eftersom det hörde till 

inkvisitionens intresse att få så många dömda som möjligt med i ceremonin är det troligt 

att flera rättegångar och prövningar hastades igenom eller uppehölls för att säkra sig om 

att få det största möjliga antalet fångar paraderade framför folkmassorna.117 Under själva 

ceremonin, som ägde rum på en upphöjd scen framför folket, kallades de dömda en i taget 

framför inkvisitorerna. De knäböjde först framför ett kors och sedan framför 

inkvisitorerna för att motta sitt straff, som antingen var av andlig eller kroppslig natur.118  

Tyngdpunkten låg på dömandet av judar som vägrade konvertera till katolicismen, men 

stundom figurerade även andra brottslingar såsom bigamister, spåkvinnor och folk som 

ansågs ha ingått pakter med djävulen.119 Kungen väntades närvara, men om det inte var 

möjligt och han var upptagen annorstädes anlände någon annan hög dignitär i hans ställe 

för att genom sin närvaro visa att staten stödde inkvisitionen och dess metoder samt 

beslut.120 Autodafé var unikt för inkvisitionerna på den iberiska halvön och iscensattes då 

en av de lokala domstolarna föreslog för inkvisitionsrådet att en autodafé borde 

iscensättas.121 Sällan hölls en autodaféceremoni om inkvisitionen inte hade att presentera 

åtminstone femtio brottslingar.  

Inkvisitionen var beroende av både kungen och de personer som hade politisk makt i och 

med att de behövde legitimering för sina beslut och sina handlingar. Åtnjöt inte aktörerna 

i de nätverk som inkvisitionen skapat politiskt stöd, medförde det att deras handlingar inte 

kunde ses som legitima. Det var den sekulära rätten och dess domare som inkvisitionen 

måste förlita sig på. Om inte kungen och adeln, som kontrollerade rättsväsendet, 

auktoriserade gripanden och utdelandet av de straff som den heliga tribunalen föreslagit, 

                                                 
115 Bethencourt 2009, 277-286. 
116 Bethencourt 2009, 246-278. 
117 Bethencourt 2009, 247-249. 
118 Lipiner 1999, 38-41. 
119 Feitler 2015b, 20-24. 
120 Bethencourt 2009, 206-266. 
121 Bethencourt 2009, 248-249. 
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försvagades inkvisitionens makt. Institutionen var mån om att hålla sitt rykte och de 

kontrollerade varenda familiar som utförde anhållanden för dem och de som inte handlade 

enligt reglerna dömdes.122 De straff som utdelades kan kategoriseras uppskattningsvis i 

ungefär tre kategorier; (1) utförandet av fromma handlingar, (2) allmänna vallfärder, 

skamstraff, husarrest, piskrapp och prygel samt (3) konfiskering av egendom, fängelse på 

livstid eller död.123  

De som hade blivit dömda till döden hade ännu tre dagar före autodaféceremonin en 

möjlighet att ångra sig. De som ångrade sig blev avlivade före de brändes på bålen och 

de som inte ångrade sig brändes levande.124 Dessa dödsdömda var de sista som 

presenterades under autodaféceremonierna och blev efter att ceremonin var slut 

överlämnade åt den världsliga makten, som ansvarade för verkställandet av avrättningen. 

Inkvisitionen satsade mycket pengar på autodaféhögtidligheterna så att de skulle framstå 

som en så värdig ceremoni som det bara var möjligt att anordna.125 Framför den världsliga 

makten blev de dödsdömda även frågade vilken religion de ville bekänna sig till att 

tillhöra i döden.126  

Autodaféceremonin kan delas uppdelas i två kategorier, av vilka den första består av 

offentliggörandet av de straff som utdömts av inkvisitionen och den andra av den 

offentliga avrättningen av de dödsdömda, utförd av den sekulära makten. Inkvisitionen 

bevarade också bilden av en from organisation genom att inte direkt skriva ut eller 

uttrycka att någon har blivit dömd till att mista livet. I autodafédokumenten står det 

uttryckligen att dessa personer ”avslappnats”, om dem som överlåts åt den sekulära 

myndigheten för att avrättas.127 Detta, för att det var en princip-sak och kyrkan ”inte 

törstar efter blod”.128 

Autodaféceremonierna handlade inte enbart om att kungöra brott och straff som de 

åtalade gjort sig skyldiga till och hur de förväntades gottgöra dessa brott. Publiken 

förväntades uppleva känslor som exempelvis rädsla, vilket gagnade inkvisitionens mål att 

                                                 
122 År 1746 dömdes under autodaféceremonin i Lissabon den 28-årige Fernando Jozé [sic] da Guerra för 

att ha anhållit en person i den heliga tribunalens namn, utan att ha fått en direkt order att utföra denna 

arrestering. Han blev utvisad till regionen Castro-Marim för fem år och tvingades återlämna den egendom 

han beslagtagit av individen som han orätt hade arresterat. Att skicka folk i exil betydde inte att de var 

utsatta för straffarbete i kolonierna, utan närmast att de deporterades så att de inte kunde kommunicera eller 

inspirera andra likasinnade som fortfarande var kvar i Portugal (Lipiner 1999, 87). 
123 Bethencourt 2009, 276. 
124 Bethencourt 2009, 265-267. 
125 Lipiner 1999, 38-41. 
126 Bethencourt 2009, 282.  
127 ”Pessoas relaxadas em carne”. 
128 “Ecclesia non sitit sanguinem”. 
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visa avskräckande exempel på hur det gick för kättare som vägrade ångra sina synder, så 

att folket skulle tänka sig för, innan de möjligtvis begick ett brott.129 Den stora publicitet 

som autodaféceremonierna fick var inte bara inkvisitionens maktdemonstration, det 

handlade om att förebygga brott. Detta var en av orsaker bakom varför förteckningarna 

över de som dömdes spreds ut i kungariket och även till kolonierna.  Med hjälp av dessa 

förteckningar över vem som hade dömts och för vilka brott de hade dömts, kunde 

inkvisitionen framkalla skräck och avsky hos lyssnarna.130 

Framförallt sökte inkvisitionen bevara sin plats som maktutövare i samhället. Under da 

Cunha da Ataídes tid (1706–1750) som storinkvisitor utfördes 28 autodaféceremonier och 

341 så kallade autos particulares, eller privata autodafériter.131 Dessa privata riter hölls i 

någon offentlig byggnad och de som var närvarande bestod endast av inkvisitionens 

domare och inbjudna (adliga) gäster.132 Det var frågan om ceremonier där endast ett litet 

antal åklagade dömdes, eftersom det inte var lönsamt att hålla en stor ceremoni där endast 

ett par personer dömdes.133 Storinkvisitor da Cunha de Ataíde ändra på denna sedvana år 

1722 och efter det året inbjöds endast kungligheter att närvara vid autos particulares.134  

Inkvisitionen använde sig alltså av varierande åtgärder genom vilka man ville 

åstadkomma ett gudfruktigt samhälle och å andra sidan utöva makt; genom tortyr, 

förföljelse, beslagtagande av egendom och förödmjukelse. Ett av dessa sätt var den 

predikan som hölls i samband med autodaféceremonin av till exempel en ärkebiskop. 

Predikan varierade från plats och tid, den kunde ha både ett politiskt och ett religiöst 

innehåll. Antijudisk propaganda var ett av de mest populära teman i predikningarna.135 

Även citat ur Gamla testamentet användes av predikanterna, eftersom man antog att dessa 

texter skulle starkare påverka dem som dömdes för att vara judar. Dessa förmodade judar 

skulle förstå sanningen i katolicismen och det absurda med judendom i och med att de 

hörde dessa texter läsas upp.136   

                                                 
129 Lipiner 1999, 38-41.  
130 Sanches 2003, 7-9. 
131 Bethencourt 2009. 246-261. Braga 1992, 185-191, 199-200. Sing. Auto particular. 
132 Feitler 2015a, 36-37. Saraiva 2001, 99-101. 
133 Braga 1992, 85-87. 
134 Feitler 2015a, 37. 
135 Alla predikor har inte publicerats då de som predikade själv var ansvariga över om de ville ha sina tal 

trycka och publicerade. Under åren 1618-1727 publicerades 70 predikor, vilket tyder på att det inte var 

normen för predikanterna att publicera sina tal. Av dessa 70 predikor äger Israels nationalbibliotek 39 och 

resten finns i privata samlingar.  
136 Feitler 2015a, 65. 
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De antisemitiska predikningarna kan även ha bidragit till att legitimera dömande och 

dödandet av judar eftersom de skapade en bild av ”oss goda gudfruktiga kristna” och ”de 

andra, de dåliga och de farliga judarna”. Detta kan, i sin tur kan ha lett till att folk gärna 

anlände till dessa autodaféceremonier och kände ringa solidaritet mot de som suttit i 

fängelse och nu fick sina synder kungjorda, samt blev bestraffade framför hela staden.137 

Judarna erkände ju inte Jesus som messias så de kunde anses vara djävulens medhjälpare 

och kristusmördare. Dessa stereotyper bidrog till att det var lätt för folket i Lissabon att 

se de judar som bestraffades av inkvisitionen under autodaféceremonierna som 

välförtjänta av de straff de tilldelades, eftersom det målades upp en bild av att dessa 

personer var ondskefulla, farliga och på så vis inte lika ”mänskliga” som de fromma 

katolikerna.  

I och med att dessa predikningar var avsedda för allmänheten kan man reflektera över om 

det handlade om direkt propaganda eller om predikanten agerade som en slags 

ceremonimästare som höll eldiga tal för att få liv i folkmassan. Man kan också se dem 

som ett sätt att legitimera straffandet av fångarna. Förutom detta var det i inkvisitionens 

intresse att predikningarna spreds så långt som möjligt, för att de skulle fungera som 

exempel och som en legitimering av domstolens berättigande och makt. Inkvisitionen 

tillämpade censur även på predikningar och predikanten skulle anpassa sig efter det som 

inkvisitionen föreslog, om förändringar i texten blev aktuella.138  

Predikningar som inkvisitionen ansåg vara för chockerande, profana och kränkande för 

de fromma människorna som lyssnade på dem förbjöds eller förändrades. Själva 

autodaféceremonin som drog till sig folk från staden, förorterna och landsbygden kan 

anses var en av dåtidens mest populära underhållningsprogram. Folket i publiken fick se 

hur bevakade män och kvinnor tågade genom stadens gator och fick sina synder 

proklamerade framför massorna. Någon kanske såg sin granne eller någon annan bekant 

bland de dömda.139 Dessa högtidliga förrättningar var även ett sätt för inkvisitionen att 

visa för folket sin överlägsenhet och sin samhälleliga auktoritet. Dessutom var det 

meningen att de offentliga avrättningarna skulle ha ett fostrande syfte och på så vis hindra 

andra gå samma öde till mötes, genom att inspireras till att leva ett gudfruktigt liv i 

enlighet med den moral som den katolska läran förespråkade. 

                                                 
137 Bethencourt 265-268. 
138 Feitler 2015a, 29-32. 
139 Saraiva 2001, 110-113. 
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3. Brott 

Efter autodaféceremonierna blev de brottslingar som avsvurit sin falka tro genom sitt 

deltagande i ceremonin och tagit emot sitt offentliga straff, på nytt upptagna i 

församlingen. De som inte avsvurit sin tro på falska gudar eller inte lyckats övertyga 

inkvisitionerna och sitt genuina ångrande brändes på bål. Avsvärjningen kunde ske i flera 

skeden och straffens längd och grovhet berodde ofta på i vilket skede den anklagande 

hade bekänt sina synder, ångrat sig och i och med detta förklarat sig villig och redo att 

motta botens sakrament. Ånger och erkännande av ogudaktigt beteende var två centrala 

punkter som avgjorde om en person kunde bli återupptagen i den katolska församlingen 

och leva ett rättfärdigt liv i framtiden.140 Det var endast personer som anklagades för 

idkandet av judendom, svartkonst eller pakter med djävulen som kunde avsvärja sig sin 

falskhet. Personer som gjort sig skyldiga till moralbrott, så som tvegifte eller sodomi hade 

ingen möjlighet att överge sin svekfullhet, men klassades i samma kategori med dem som 

givit inkvisitionen en full bekännelse. Ingen sodomit påträffades under de granskade 

åren.141 

De första missgärningsmän som fick sin dom förkunnade framför folkmassan under 

autodaféceremonierna var de som hade avsvurit sig genast då de blivit anklagade 

(abjuração em forma).142 Dessa personer hade erkänt sig skyldiga till kätteri, hade ångrat 

sig och hade utöver detta svurit att i framtiden inte förbryta sig mot den katolska tron. 

Ångerförklaringen innebar ett fullt medgivande av de synder som den anklagade 

beskylldes för. Följande kategori innefattade anklagade personer som lätt avsvurit sig sina 

falska antaganden (abjuração de levi/leve).143 Det fanns bara marginellt med bevis mot 

personerna i denna kategori, vilket gjorde att de inte kunde dömas till kännbara straff. 

Eftersom det inte gick att styrka det påstådda kätterska beteendet hos dessa individer, fast 

det fanns orsak att misstänka dem för ogudaktigt beteende, så föll de inom kategorin 

abjuração de levi/leve.144 Förutom att det inte fanns tillräckligt med bevis mot personerna 

i denna kategori betraktades deras brott vara av den mindre allvarliga naturen och det 

tycktes vara onödigt att fortsätta förhörsprocessen. Förutom detta hade de påstådda 

                                                 
140 Bethencourt 2009, 69. 
141 Sodomi var ett brott som klassades som en avskyvärd synd (pecado nefando). Det enda som ansågs vara 

värre än sodomi var zoofili (Soyer 2012, 27). 
142 Lipiner 1999, 11-12. 
143 Lipiner 1999, 12.  
144 de Mendoça 1811.  
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katterna i denna kategori varit hävdats vara medgörliga och mottagit inkvisitionens 

budskap och känt samvetskval. De personer som ångrat sig och konsekvent lyckats 

övertala inkvisitorerna om att de var botfärdiga och inte hade som avsikt att synda för 

resten av sina liv ansågs vara mindre farliga och fick därför mindre kännbara straff än de 

andra som dömdes.145 Efter dessa mindre allvarliga förbrytare kommer en grupp fångar 

som det tagit lång tid och dryga insatser från inkvisitionens håll för att få dem att avsvärja 

sig sina synder (abjuração de vehementi/vehemente/veemente).146  Dessa personer hade 

anklagats för kätteri och även bevisen mot dem ansågs vara hållbara. Dessa svarande 

utgjorde även gruppen som hotades med dödsdomen om de efter autodaféceremonin 

återgick (relapso) till sina gudlösa vanor.147 

Alla som bestraffades under autodaféceremonierna hade inte begått brott mot den 

katolska tron, men hade genom sina handlingar exempelvis brutit mot de normer som 

samhällsmoralen förespråkade. De kunde också ha stört den heliga tribunalens arbete, 

vilket i sig klassades som kätteri på grund av att den heliga tribunalen sökte bestraffa de 

som motsatte sig katolicismen och vad religionen förespråkade.  Andra förbrytare var 

bigamister, personer som hjälpte nykristna fly landet eller personer som påstått sig arbeta 

för den heliga tribunalen fast de i verkligheten inte var anställda av institutionen.  

da Cunha de Ataídes första autodaféceremoni där han agerade som storinkvisitor, o 

Illustríssimo senhor bispo, inföll söndagen 30 juni 1709 och den hölls i centrum av 

Lissabon på torget i Rossio.148  På samma sätt som männen fördes även kvinnorna fram 

för inkvisitionen enligt graden av allvarlighet för deras brott.  I det följande behandlar jag 

de olika brott som de anklagade dömdes för i allvarlighetsordning och börjar med en 

statistik över de brott som begåtts samt en granskning av de dömdas kön och ålder. I vissa 

fall tas även de straff som personerna blev utdelade upp, men en närmare analys av de 

utdelade straffen följer i kapitel 4.  

 

3.1 Statistik över utförda brott  

Under både år 1709 och år 1746 utgjorde nykristna majoriteten av dem som dömdes. 

Detta framgår ur tabellerna 1 och 2 på nästkommande sida, som visar för vilka brott de 

                                                 
145 Lipiner 1999, 12.  
146 Lipiner 1999, 12-13.  
147 Lipiner 1999, 12-13.  
148 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 411. 
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som dömdes under autodaféceremonierna åren 1709 och 1746 blev dömda för. Alla som 

bestraffades på grund av sitt judiska ursprung, eller som ryktades ha idkat judiska seder 

har grupperats in i kategorin ”judendom”, var sig de uppgavs vara till hälften jude, till en 

åttondel jude eller bara delvis jude.149  

Eftersom vittnen, eller den/de som anmält en person för inkvisitionen fick behålla sin 

anonymitet kunde det även vara frågan om rivaler som angav varandra eller slavar som 

anmälde sina ägare. Detta var dock ett farligt spel, eftersom inkvisitionen gav hårda straff 

åt dem som falskt vittnat om ett brott som inte skett och därmed inte bara försummat 

inkvisitionen och dess arbete utan även slösat med institutionens och kyrkans resurser.150  

 

Tabell 1. Brott som begåtts av dem som dömdes under autodaféceremonin i Lissabon 

1709. 

 

Tabell 2. Brott som begåtts av dem som dömdes under autodaféceremonin i Lissabon 

1746. 

                                                 
149 De som enligt inkvisitionens dokument anges vara delvis judar, kan man inte vara helt säker på vad som 

menas, eftersom det endast preciseras med orden ”parte de”, delvis. Det kan heller inte vara frågan om en 

osäkerhet från inkvisitionens håll, eftersom de vid fall som de inte lyckats precisera av hur ”rent blod” den 

svarande var, uppriktigt skriver ner att de inte har kunnat med säkerhet precisera graden av judendom hos 

personen i fråga. Detta har dokumenterats som ”de sangue ao certo naó [sic] consta”. 
150 Martins 2013, 15-16. 
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Under autodaféceremonin år 1709 dömdes ytterligare sex personer för tvegifte. Samtliga 

dömda kom ur kroppsarbetargruppen, såväl männen som kvinnorna. Av de män som 

påstås ha varit bigamister var två stycken kringresande köpmän och en kroppsarbetare. 

Gällande kvinnorna som dömdes för tvegifte var den första gift med en kroppsarbetare, 

den andra med en arbetslös man och den tredje med en gruvarbetare. Sju personer dömdes 

för spådom och för att de påståtts ha ingått pakter med djävulen och tre män dömdes för 

att de genom diverse handlingar hade stört den heliga tribunalens arbete.  

Inte mycket hade ändrats 37 år senare då majoriteten av de som dömdes under 

autodaféceremonin år 1746 uppgavs vara nykristna som påståtts att i hemlighet ha idkat 

sin religion och inte vara goda katoliker. Avsevärt färre döms för annat än idkandet av 

judendom under autodafén 1746. Endast tre personer uppges ha brutit mot 

äktenskapssakramentet och tre män hade genom sina handlingar stört den heliga 

tribunalens arbete. Nytt för denna senare ceremoni var att två män dömdes för att de 

försökt smuggla ut judar ur landet. Att dessa även blivit fast tyder på att det eventuellt var 

känt att nykristna försökte fly landet i rädslan för inkvisitionen. Dock uppstod det i och 

med detta en inofficiell marknad där båtsmän kunde tjäna pengar på att hjälpa dessa 

nykristna, som hade tillräckligt med pengar att betala för resan med, fly kungadömet.  

Tabell 3 visar att största delen av de män som dömdes var över trettio år gamla emedan 

kvinnorna var mer jämt fördelade i alla ålderskategorier. De åldersgrupperna som klart 

står ut angående de kvinnliga förbrytarna var de som var i åldern 26-30 år och de som var 

över 41 år gamla. Det var sålunda inte bara äldre och ”försvarslösa” kvinnor som häktades 

och dömdes av inkvisitionen. Även män som var i samma ålder, över 41 år gamla stod 

oftare än någon annan åldersgrupp som svarande framför inkvisitionens domstol.  

 

Tabell 3. Åldersstruktur över de som dömdes under autodaféceremonin i Lissabon 1709.  
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Ur tabell 3 framgår det även att det främst var frågan om äldre personer som dömdes 

under autodaféceremonin år 1709.151 Dock är det oklart om den åldern som anges för 

personerna i fråga är riktiga, men de är i varje fall riktgivande. De bestraffades ålder har 

varit av någon betydelse, eftersom de uppgavs vid tillfällen som arrestering, förhör, 

utdelandet av dom samt i dokumenten som utgör listan över alla de som skulle få sin 

bestraffning under autodaféceremonin. Det mest iögonfallande är dock att det var så få 

kvinnor mellan 30 och 40 år som dömts. I alla andra kategorier är könsfördelningen 

mycket jämnare. Av de fyra kvinnor som var i åldern 30-40 år då de dömdes, bestraffades 

en för att hon hade ingått en pakt med djävulen och tre andra kvinnor i samma ålder för 

judendom. Av de tio kvinnor som var äldre än 41 år då de dömdes hade två ingått pakter 

med djävulen, två hade dömts för tvegifte och sex för judendom.152 Av de sex judinnorna 

var det en som dömdes till döden.153 En bakomliggande orsak till att äldre medborgare 

dömdes kan ha varit att de under sin livstid ackumulerat en avsevärd egendom och 

handelskontakter som inkvisitionen ville komma i besittning av.  

Den yngsta som dömdes för att ha ingått pakt med djävulen var 22-åriga Marcelina Maria 

Josepha de Sande.154 Hon var också den enda personen under 28 år som dömdes för något 

annat än utövandet av judendom.155 Den yngsta mannen som dömdes för något annat än 

judendom var den 28-åriga prästen Martinho da Conceição.156 

 

 

Tabell 4. Åldersstruktur över de som dömdes under autodaféceremonin i Lissabon 

1746.157 

                                                 
151 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 411-420. 
152 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415-416. 
153 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 417. 
154 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
155 Isabel Henriques, som dött i sin fängelsecell finns inte med i statistiken i tabellen eftersom hennes ålder 

inte uppges. 
156 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
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Som det visas i tabell 4 på föregående sida, var de flesta män som dömdes under 

autodaféceremonin i Lissabon år 1746 i åldern 26-40 år och de flesta kvinnor som dömdes 

var i åldern 26-30 år.  Ur tabellen fattas både de två männen och två kvinnorna som avlidit 

i sina fängelseceller före ceremonin, eftersom deras åldrar inte står utskrivna. Dessa 

siffror från år 1746 utgör en klar skillnad till år 1709, då majoriteten av de manliga 

förbrytarna som dömdes var i åldern 31 år eller äldre. År 1746 hade inkvisitionens helt 

utan tvivel börjat fokusera sig på yngre medborgare.158 Eventuellt hade dessa yngre 

medborgare, främst männen, samlat ihop sådana förmögenheter att det var värt att åtala 

dem, så att inkvisitionen kunde komma åt deras egendom. Att det under år 1746 dömdes 

klart yngre medborgare än under autodaféceremonin år 1709 kan även vittna om 

inkvisitionens olycksbådande inverkan på samhället. Då äldre medborgare hade dömts 

till varierande straff, fanns det inte många kvar som hade en så märkbar egendom att det 

var lönsamt för inkvisitionen att försöka beslagta den. De äldre människorna som dömts 

under tidigare autodafé ceremonier hade landsförvisats, placerats i fängelse eller skickats 

iväg för att avtjäna straff som oavlönad arbetskraft. Deras avkomma fanns kvar i staden 

och med ganska stor sannolikhet höll inkvisitionens familiares dem bevakade.  

 

3.2 Judar 

Att vara jude är både något religiöst, kulturellt eller en etnisk tillhörighet. Därför att det 

inte står skrivet i autodaféprotokollen på vilka grunder de dömda har påståtts vara eller 

bete sig judiskt är det omöjligt att klargöra om hurudana judar det var frågan om. Vissa 

personer som förekommer i dokumenten räknas inte vara till fullo judar eller judinnor. 

Dessa personers ”grad av” judendom uttrycks med att skriva ut om de var till exempel till 

en fjärdedel eller en femtedel judar/judinnor i autodafé dokumentationen.159 

Misstro rådde bland de gammalkristna emot de nykristna som ursprungligen varit judar, 

muslimer eller tillhört någon annan religion. Denna rädsla eller misstro från de 

gammalkristna för de nykristna fick en helt ny roll i samhället genom inkvisitionen och 

dess strävan att utrota alla former av kätteri. Denna misstro mot nykristna som tog sig 

                                                 
158 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571-574. 
159 Männen som dömdes för judendom under autodaféceremonin i Lissabon år 1709 var 29 till antalet och 

de hade en genomsnittlig ålder på 38,2 år. Flera av männen dömdes för andra gången. 
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uttryck i det dåtida samhället kan ses som en bidragande faktor eftersom den rådande 

stämningen på sitt sätt försvårande om inte helt förhindrade de nykristna att integreras 

med det övriga samhället, som såg skeptiskt på personer ur denna samhällsgrupp.  Både 

fördomar och förakt stödjer sig på ängslan, osanningar eller missförstånd mot den utsatta 

gruppen av människor, vilket i dåtidens Lissabon manifesterades som ett växande hat mot 

den nykristna befolkningen.  

Folket i Lissabon, katolikerna, odlade stereotypa föreställningar om judar som människor 

som gjorde sig rika på andras bekostnad i och med att Gamla testamentet inte förbjuder 

ocker. Speciellt för de som hade det ekonomiskt svårt representerade judarna en marginell 

grupp av ”andra” som kunde beskyllas för missnöje.160 Judarna var kända i samhällen 

över hela Europa och eftersom många av dem var välutbildade hade judarna etablerat sig 

på höga poster i många länder, såsom inom förvaltning av områden och städer samt inom 

skatteväsendet. 

 I Lissabon hade många nykristna viktiga poster inom handel och hantverk och särskilt 

inom kryddhandeln, vilket byggde på att personer av judiskt ursprung i staden var i stort 

sätt mest aktiva och verksamma inom områden som handel och hantverk.161 Många 

nykristna hade antagit yrken inom handeln eftersom de var utstötta från statliga yrken och 

militärtjänstgöring. Dock kan inte den rådande judefientligheten i dåtidens Lissabon 

förklaras enbart med stereotypa föreställningar om rika personer som bekostar sitt lyxliv 

på den katolska arbetarens bekostnad.162 Man skulle kunna tala om en judefientlig 

tradition inom kristendom gentemot en annorlunda tro. Judendom är inte i praktiken 

någon konkurrent (har aldrig varit det) eftersom den inte missionerar (man föds jude eller 

man kan eventuellt bli jude). Situationen skulle kunna beskrivas som ett slags pågående 

passivt inbördeskrig; de gammal- och nykristna emellan.  

Gammalkristna iakttog seder och bruk hos nykristna som kunde tyda på att de inte 

övergett sin gamla religion, utan fortfarande praktiserade judisk-muslimska seder.163 Att 

inte äta fläsk eller självdöda djur var exempelvis en judisk-muslimsk kutym som gav 

upphov för spekulationer vare sig dessa personer som lät bli att äta fläsk hade till fullo 

antagit den katolska tron.164 Om någon i hemlighet praktiserade judendom, var det inte 

                                                 
160 Saraiva 2001, 19-20. 
161 Marcocci & Paiva 2013, 52-53. 
162 Med arbetare avses här en egendomslös och lågavlönad person.  
163 Många seder som inte var av katolskt ursprung men inte heller karaktäristiskt judiska buntades ihop 

under termen ”Mose lag” (Saraiva 2001, 178). 
164 Rapp 2008, 85-86.  
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lätt att följa att 613 bud som Toran förespråkar. Exempelvis sabbatsreglerna var det 

antagligen lätt att bli angiven för, av någon nyfiken gammalkristen. Tora tillåter all 

vegetarisk mat och kött av växtätande (idisslande) djur vilket var något de gammalkristna 

även kunde följa. Om någon inte år griskött kunde de anmälas för inkvisitionen för att de 

tros vara eller utöva judendom (eller islam).165 Inkvisitionen var en institution som var 

noga med detaljer och lämnade inte ens den minsta småsaken åt slumpen. Det serverades 

till och med kött tidvis åt fångarna som satt inburade i inkvisitionens fängelser för att 

observera vare sig någon av dem följde judiska matvanor.166 

De personer som finnes under titeln abjuraçam de vehemente hade begått brott som 

klassades som allvarliga och straffen varierade i enlighet med förbrytelsen. Skamstraff 

hörde otvivelaktigt ihop med de straff som lästes upp för personerna i kategorin de 

vehemente.167 Nästkommande personer dömdes under denna titel för idkandet av 

judendom: Joaõ Miles de Macedo, 23-årig student vid universitetet i Coimbra. Med tanke 

på att de Macedo studerade kanonisk lag vid universitet kan man förmoda att han kom ur 

en förmögen familj. Hans far sägs vara Ignacio Franco, en köpman i Lissabon. Även om 

han inte var av adligt ursprung, var hans familj så förmögen att de hade råd att låta sin 

son studera vid universitet i Coimbra. 

Manoel Lopes Henriques, en 42-årig plantageägare (senhor de engenho) från byn Covilhã 

i mellersta Portugal och var för tiden då han ansetts ha begått sitt brott bosatt i staden 

Bahia i Brasilien, följande på listan.168 Efter plantageägaren döms Gaspar de Mezas som 

är 46 år gammal, storköpman och bosatt i Lissabon. Likaledes döms han för judendom.169 

Manoel Lopes Henriques, plantageägaren från Bahia hade skeppats över till Lissabon för 

att förhöras och senare bestraffas.  

Under primeira abjuraçam em forma por judaismo, första ångersförklaringen av 

judendom, finns sex personer dömda. Den yngsta dömda var 16-åriga Manoel Lopes da 

Sylva.170 Följande i bestraffningsordningen var kirurgen Diogo Rodrigues Tourinho, 

Rafael Alves da Costa som var ogift och arbetslös, Alvaro Machado de Gois som var 

verksam som affärsombud. Efter dessa män dömdes Simaõ Rodrigues Nunes som agerade 

som rättens ordförande i församlingen Nossa Senhora de Purificação i Bahia i kolonin 

                                                 
165 Plaidy 1959, 119-121. 
166 Saraiva 2001, 104-105. 
167 Bethencourt 2009, 266-268. 
168 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412.  
169 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412.  
170 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 413.  



34 

 

Brasilien.171 Francisco Trigueiros de Gois dömdes till näst. Han dömdes för andra gången 

för att vara anhängare av judendomen, men på grund av nya anklagelser.172 

Följande kategori av förbrytare var, segunda abjuraçam em forma por judaismo, de som 

först efter andra ångerförklaringen medgivit sig skyldiga till att vara anhängare av 

judendomen. De dömda var: Antonio da Costa 19 år, ogift och arbetslös. Manoel 

Henrique 30 år, tillverkare av (fisk)nät. Alexandre Soares Pereyra 34 år, plantageägare 

från Rio de Janeiro i Brasilien. Miguel Rodrigues Figueiredo, 73 år gammal och 

borsttillverkare till yrke. Agostinho Lopes Flores 29 år, ursprunglingen från Évora och 

vid tillfället för hans gripande fungerade han som storköpman i staden Rio de Janeiro i 

kolonin Brasilien. Sist i denna kategori finns 21-åriga Joaõ Rodrigues da Costa, en ogift 

köpman från Lissabon som var verksam i området Leiria (Leyria) som ligger sydväst om 

staden Coimbra.173 

Efter dessa män kom följande sex som dömdes efter en tredje ångersförklaring, terceira 

abjuraçam em forma por judaismo. Francisco Antonio Henriques, köpman och 60 år 

gammal. Hans 29-åriga fru, Catharina Mendes da Paz döms också under samma 

autodaféceremoni. Även hon ryktades vara jude.174 Thomàs Pinto Correa som var 21 år 

gammal, kringresande köpman och ogift. Francisco de Sequeyra Machado 42 år, läkare 

och ursprungligen från Rio de Janeiro, i kolonin Brasilien.175 Efter honom följer Joaõ 

Soares de Almeyda, 47 år och var verksam som lantbrukare. Till näst döms vinodlaren 

Manoel Fernandes Lopes.176 Sist på listan var Francisco Mendes de Crasto som uppgavs 

vara delvis jude och storköpman till yrket.177  

Den sista anklagade vars namn lästes upp under autodafé handlingen i Rossio 1709 var 

Antonio Machado Coelho, 27 år och inte närvarade då han dött i ett fängelserum. Antonio 

var en kringresande köpman och ursprungligen från staden Bragança, i Mirandas 

biskopsdöme i nordöstra Portugal.178 Coelhos 20-åriga fru, Marianne de Sá döms även 

hon under samma autodaféhandling, för judendom.179 Ytterligare fyra män döms under 

autodaféceremonin 1709, dessa är de som fått dödsdomen och kommer sist av alla upp på 

                                                 
171 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 413 
172 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 413. 
173 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 413. 
174 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 416. 
175 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 413. 
176 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 414. 
177 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 414. 
178 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 414. 
179 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 416.  
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scenen. Männen som fick dödsdomen var den 56-åriga Diogo Gomes Pereira, 38-åriga 

Antonio de Oliveira Correa, 51-åriga Manoel Mendes Pereira de Leaõ och 32-åriga 

Rodrigo Alveres.180 Pereira och Correa uppges vara negativo, vilket innebar att de 

brändes levande och bekännande Mose lag. De två andra uppgavs eventuellt ha ångrat 

sina synder och bett om bikt före sin död.181 Dock var detta inte tillräckligt för att återkalla 

dödsdomen men de brändes inte levande, utan ströps före deras lik kastades upp på bålen 

för att brinna med de andra förbrytarna.  

Kvinnorna som dömdes för judendom samma år var följande: Dona Bernarda Cezilia de 

Alvarado, 39 år och änka efter Francisco Ribeyro. Hon dömdes för andra gången på grund 

av samma anklagelser: judendom, då hon redan under autodafé ceremonin i Madrid år 

1694 bestraffats för samma brott. Följande kvinna som bestraffades var 29-åriga Isabel 

Dis som även hon hade en tidigare dom under bältet. Hon hade dömts under 

autodaféceremonin i Lissabon 1704 och nu anklagades och dömdes hon för svekfullhet 

och återfall till judendom.182 Under abjuraçam de vehemente, finns endast en kvinna 

listad för praktiserandet av judendom, hon var den 22 år gamla Suzana Fernandes Leytoa. 

Följande som kallade inför inkvisitionen för att få sitt straff för återfall till judendom var 

16-åriga Leonora Maria, som redan några år tidigare, i november 1707, dömts i en 

autodaféceremoni för judendom.183 

Sexton kvinnor dömdes ytterligare under autodaféceremonin år 1709. Alla för 

praktiserandet av judiska seder, de åtta första var de som hade ånger förklarat sig vid ett 

tidigt skede och för de åtta följande hade det tagit mer arbete för inkvisitorerna för att få 

dem att bekänna sina synder och ångra sig.184 Två kvinnor fick dödsdomen, den 27-åriga 

Maria de Mello Roza och den sista personen som presenterades under ceremonin, Dona 

Ines Josepha Nogueyra som fått dödsdomen, men avlidit i fängelset före 

autodaféceremonin började.185 

                                                 
180 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 417. 
181 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 417, i dokumentet finns det ett omnämnande 

vid dessa två namn, confitente, vilket betyder att de erkänt en del av de synder de påståtts ha varit skyldiga 

till, men bestridit andra anklagelser och i och med detta klassats som confitente, alltså någon som använder 

sig av svepskäl och skenhelighet.  
182 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
183 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
184 Dessa var Leonor Mendes da Sylva (17år), Leonor Mendes (21år), Marianna de Sá (20år), Violante 

Nunes Roza (25år), Brites Soares Pereyra (28år), Catharina Mendes da Paz (29år), Leonor Mendes da Paz 

(26år), Anna Pereyra (26år), Maria Soares de Mezaz (34år), Dona Maria Magdalena de Crasto (38år), 

Domingas Rodrigues (52år), Felipa Maria de Mezaz (43), Brites Nunes (45år), Isabel Garcis (63år), Leonor 

Nunes (43år) och Dona Ines Mendes (26år). 
185 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 417. 
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Under autodaféceremonin år 1746 dömdes fyrtiofyra män för judendom.186 De första som 

dömdes var Francisco Nunes de Lara, en 23-årig ogift kringresande köpman och 45-åriga 

köpmannen Gabriel Tavares.187 Dessa män dömdes först eftersom de vid ett tidigt skede 

ångrat sig och inkvisitorerna var nöjda med ångerförklaringen och godtog deras ursäkter 

och intyganden om att de inte skulle synda i framtiden. Eventuellt hade det inte heller 

funnits hållbara bevis mot dessa två män vilket också kan ha bidragit till att inkvisitorerna 

godkände deras ångerförklaring under ett så tidigt skede av förhörsprocessen. Efter dessa 

män dömdes 37 karlar för judendom som ångrat sig i olika skeden av förhörsprocessen.188 

Fem män dömdes ytterligare till döden, av vilka två hade avlidit i sina celler före 

autodaféceremonin.189 Endast den yngsta av de män som dömdes till döden för judendom 

brändes levande. Han var den 22-åriga ogifta fältskären (barbeyro) Manoel da Motta.190 

da Motta uppgavs vara förutom falsk, envis och övertygad om att han inte syndat även 

negativo.191 da Motta var son till en betjänt, men hade trots sitt ursprung kunnat studera 

vid universitet eftersom han idkade ett yrke som krävde en universitetsutbildning.192 

Eventuellt har familjen som hans far arbetade för sponsorerat sonens studier i hopp om 

att sonen skulle återvända som utbildad fältskär och stå till familjens förfogande.  

Utöver dessa 44 män dömdes även 18 kvinnor för att de påståtts vara judar. Av dessa 

hade en dött i sin fängelsecell och en dömdes till döden. Den första judinnan som dömdes 

var 20-åriga Antonia Bernarda som var dotter till en textilarbetare.193 Efter Bernarda döms 

sjutton andra förmodade judinnor.194  Änkan Joanna Marçal, hade fått dödsstraffet, dock 

medverkade hon inte under autodaféceremonin eftersom hon omkommit i sin 

fängelsecell. Hon hade dömts till döden på grund av att hon uppgavs ha återgått till sina 

syndiga vanor och för att vara falsk, obotlig och omedgörlig och negativa.  Samma 

anklagelser angående hennes judiska bakgrund och praktiserandet av tron hade lästs upp 

för henen under en tidigare autodaféceremoni i staden Évora år 1716.195 Förutom Marçal 

hade även Isabel Henriques avlidit i sin fängelsecell före ceremonin, dock var Henriques 

                                                 
186 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571-572. 
187 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571. 
188 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571-573. 
189 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 574. 
190 Yrket som fältskär/barberare innebar även att han arbetade med åderlåtning. Detta yrke var inte jämställt 

med exempelvis kirurgi, men det lärdes ut i universiteten, bland annat i Coimbra. Åderlåtning var en populär 

behandlingsmetod under århundraden i Portugal (dos Santos 2005).  
191 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 574. 
192 Betjänter klassas under titeln tjänare tillsammans med slavar (både svarta och mulatt slavar), kokerskor 

och herdar. Braga 1992, 160. 
193 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 573. 
194 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 573-574. 
195 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 574. 
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inte dömd till döden. Detta skulle tyda på att personerna som inte var vid livet då 

autodaféceremonin iscensattes hade omkommit i inkvisitionens fängelser på grund av 

grov misshandel och/eller tortyr som de utsattes för under förhören.   

  

3.3 Demoniska ritualer och svartkonst 

Den katolska tron som förespråkade renlärighet och försökte upprätthålla den 

samhällsmoral som religionen förordade, kämpade mot olika former av vidskepelse. Ett 

allvarligt brott var då ockultism eller idkandet av svartkonst, eftersom det ansågs att 

personer som engagerade sig i magi eller svartkonst ingick pakter med djävulen för att få 

sina krafter. Att ingå en pakt med djävulen för att få framgång ansågs vara ett brott direkt 

mot Gud. Typiska tecken som blindhet, kramper, muskelspasmer, kräkningar samt 

stundvis förlorandet av medvetandet var kroppsliga förändringar som tolkades som att 

personen vilken led av dessa var besutten av ondska, demoner eller djävulen.196 Den 

moderna läkekonsten klassar personer som lider av tidigare nämnda symptom att lida av 

hysteri eller epilepsi.197 Dock förändrar det inte faktum, att en mystisk upplevelse, vare 

sig den var fiktiv och iscensatt eller inte, i likhet med andra upplevelser har sin grund i 

och måste representera den social miljö där den uppnås eller skapas.198 

Målgruppen för inkvisitionen var inte enbart de nykristna. Även småbrott, delitos 

menores, bestraffades.199 Att domstolarna ville sätta resurser på att åtala, fängsla och 

döma personer som förmodats syssla med svartkonst, olika former av hädelse samt troll- 

och spådom tyder på att alla brott mot den kanoniska lagen var av intresse. Skandalösa 

och förargelseväckande yttranden utgjorde också en del av de kätteridomar som 

utdelades. Det kan ha varit frågan om både män och kvinnor som genom sitt udda 

beteende upplevdes ha ingått pakter med djävulen, komponerat magiska pulver, hört 

djävulen råd eller förgiftat fiender. Man kan i princip påstå att magi och trollkonst sågs 

som tillflyktsorter för de okunniga och vidskepliga, då bön och offer sågs som resurser 

för de fromma och upplysta individerna av samhället.   

De personer som skulle dömas under en autodaféceremoni fick 15 dagar före ceremonin 

vetskap om sin dom, vilket gav dem en ytterligare chans att ångra sig och även 

                                                 
196 dos Santos 2013, 23-24. 
197 dos Santos 2013, 23-24. 
198 Lewis 1971, 16. 
199 Marcocci & Paiva 2013, 16.  
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inkvisitionen en möjlighet att rädda dessa kättares själar före det ansågs vara för sent.200 

Detta var fallet med hänsyn till fångar som hade bekänts sig skyldiga till de kätterska 

anklagelser som de angivits för och det gällde närmast för fångarna att övertala 

inkvisitionen om deras genuina ånger och vilja att bli återupptagna i den katolska 

församlingen samt avsvära sig alla synder och irrläror som de hade gjort sig skyldiga till. 

Om de som gjort sig skyldiga till hädelse genom exempelvis falska visioner, irrläror eller 

tro på djävulen vägrade lyssna på inkvisitorerna och framhärdade att de hade rätt i sin 

uppfattning, om det som kyrkan ansåg vara kätteri, måste inkvisitorerna göra allt i sin 

makt för att omvända denna oliktänkande och få denne att förstå sina förvillelser.201 

Inkvisitorerna försökte på olika sätt varna dessa kättare för deras misstag och att deras 

upplevelser inte var äkta och stred mot den allmänna moralen samt av kyrkan godkända 

kunskap om sanning och moralregler.  

Isabel Nunes dömdes under autodaféceremonin i Lissabon år 1709 för idkandet av 

svartkonst. Hon var en 36-årig dotter till kroppsarbetaren Pachoal Nunes som uppgavs ha 

låtsats få uppenbarelser, för att hon ansåg sig ha varit besatt av ett helgon.202 Följande 

kvinna som dömdes för praktiserandet av svartkonst var Marcelina Maria Josepha de 

Sande. Hon uppgavs vara 22 år gammal och dömdes för att ha yttrat besvärjelser och 

förlorat självkontrollen.203 Nästkommande kvinnor var de som dömdes under titeln 

abjuraçam de leve, avsvor mindre allvarliga brott och det fanns eventuellt inte alltför 

hållbara bevis för att de kunde dömas för det de anklagades för. Det var följaktligen frågan 

om fångar som inkvisitionens misstanke om kätterskt beteende hade förekommit var 

låg.204 Ingen av dessa kvinnor var av judiskt ursprung.205 Den första som dömdes av dessa 

kvinnor var Maria Ribeira som var 71 år gammal och änka efter dagsarbetaren Domingos 

Fernandes.206 Hon dömdes för att hon påståtts använda vidskepliga ord, tillverka diverse 

botemedel samt för att det ansågs att hon hade ingått en pakt med djävulen. Efter henne 

dömdes 42-åriga Felipa Lopes för hädelse.207 Hon hade sagts syssla med botgöring genom 

besvärjelser och få uppenbarelser.  

                                                 
200 de Andrade 1821, 74-76.  
201 de Andrade 1821, 77. 
202ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
203 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415.  
204 Rapp 2008, 206.  
205 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
206 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
207 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
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Men, det var inte bara kvinnor som dömdes för idkandet av svartkonst. Joseph Rodrigues 

Manteigas, 45 år, arbetade som textilfärgare och dömdes för andra gången för hädelse 

och på grund av förmodan att han hade ingått en pakt med djävulen. Han hade tidigare 

dömts under autodaféceremonin i Lissabon 1702.208 Manteigas hade gjort sig skyldig till 

hädelse efter att han avtjänat sitt femårsstraff i galärerna. Han hade dömts 29.3.1702 till 

straffet som galärslav och följande gång stod han åter framför folkmassan under 

autodaféceremonin 30.6.1709.209 Han hade bekänt sina synder och blivit återupptagen i 

församlingen, men hade senare återgått till sina ”odugliga och syndiga vanor” och för att 

han inte hade uppfyllt villkoren i det straff han då tilldelats, han straffades med en tid på 

två år som galärslav.  

37-åriga, ogifta Manoel Pereira var den enda icke-jude som inledningsvis hade fått 

dödsdomen under autodaféceremonin 1709. Hans yrke eller status i samhälle uppges inte, 

men inte desto mindre nämns det att hans far var operationsläkare. Manoel Pereira skulle 

brännas med skamhatten för trångsynthet på huvudet, eftersom hans brott uppgavs ha 

varit att yttra vidskepligheter som han trodde var sanna, predikat irrläror och upprörande 

teser samt påstått sig ha drömt om att Gud fadern uppenbarat sig för honom och talat till 

honom. Pereira hade också frambringat att han sett syner i vilka Gud fadern godkände 

hans (kätterska?) visioner och tankar. Dessutom påstods det att Pereira hade kritiserat 

påven det inflytande den katolska kyrkans överhuvud innehade.210  

Manteigas och Pereira kommer bådadera att träda fram inför offentligheten i flera 

autodaféceremonier. Manteigas döms, åtta år senare år 1717 för att han inte avtjänat det 

straff han tilldelats under den förra autodaféceremonin.211 Då får han i straff piskrapp och 

sju års tjänstgöring som galärslav. Även om Manteigas inte har fått dödsdomen är det 

märkligt att han sedan år 1702 då han för första gången dömdes för en förmodad pakt 

med djävulen i femton års tid har suttit i inkvisitionens fängelser, tjänstgjort som galärslav 

och blivit pryglad och i alla de åren har han inte angivit att han skulle ha ångrat sig, bara 

att han förnekade sina tankar om demoner och de irrläror han påståtts ha förespråkat.212 

Manteigas har antagligen fått något annat straff, utöver de som står utskrivet i 

autodaféprotokollet, piskrapp och galärslav, eftersom han år 1717 döms förutom för att 

förmodas ha ingått en pakt med djävulen, även för att han inte fullgjort sitt straff från 

                                                 
208 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 356. 
209 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 411. 
210 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 417. 
211 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 443. 
212 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 356. 
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tidigare.213 Förslagsvis hade han rymt från galärskeppet där han avtjänade sitt 

femårsstraff, men i det fall hade det högst sannolikt stått utskrivet i protokollet att han 

uttryckligen hade rymt.214 Eventuellt kan Manteigas ha lidit av någon slags psykisk 

sjukdom som manifestarede sig genom dessa olika förmodade visioner och pakter med 

djävulen som han uppgav ha ingått. Kanske han led av en (mental) sjukdom som tvingade 

honom säga eller agera ut det som hände i hans huvud och istället för misshandel och 

förnedring hade det krävts en medicinsk intervention för att bota honom? 

År 1746 döms det bara en person, en kvinna för praktiserandet av svartkonst. Hon var 30-

åriga Teresa Brites de Jesus Maria Jozé, som dömdes för gudsförsmädelse, ogudaktigt 

leverne och irrlärighet. Hon uppgavs ha fått visioner, låtsades falla i extas, få 

uppenbarelser och höra röster. Hon påstods även ha begått akter som inte var av kysk 

natur med en andlig ledare på grund av att en röst som hon hörde rådde henne att göra 

det.215 Hon uppgavs ”vara närvarande” vid ett kloster i Algarve vilket skulle indikera att 

hon eventuellt var nunna vid detta kloster. Om hon de facto var nunna tyder det 

följaktligen på att inkvisitionen blivit kallad av någon att besöka detta kloster. I vanliga 

fall hade inkvisitionen förmodligen inte lagt ner resurser för att besöka ett kloster i hopp 

om att möjligen finna några kättare.  

I autodaféprotokollet står det att hon gjorde allt detta för att hon ville att folk skulle 

betrakta henne som en helig kvinna.216 I och för sig skulle hennes strävan efter 

berömmelse kunna förklara hennes beteende, som kom att bli hennes förbannelse då hon 

till slut hamna i inkvisitionens fängelse i Lissabon. Oklart är om den andliga fadern som 

hon begått dessa förmodade okyska akter med fått några repressalier, eftersom han inte 

figurerade med i autodaféprotokollet från det året. Eventuellt satt han fortfarande i 

inkvisitionens fängelse och utsattes för förhör. Men eftersom ingen annan nunna ur 

samma kloster dömdes under autodaféceremonin för liknande brott skulle det tyda på att 

någon talat om de Jesus Maria Jozé och hennes beteende för inkvisitionen. Dessa personer 

som här presenterats för att de förmodades ha ingått pakter med djävulen, fått falska 

                                                 
213 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 443. 
214 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 463. De som rymde från galärerna dömdes 

till längre straff som galärslavar. Hade inte exempelvis Estevão de Fonseca rymt från galärerna två gånger 

efter att han första gången år 1717 dömdes till straffet hade han vid autodaféceremonin år 1723 där han 

dömdes till tioårs tjänstgöring som galärslav för att ha rymt en tredje gång, redan avtjänat sitt första straff.  
215 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 573. 
216 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 573. 
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visioner eller uppenbarelser kan ha varit sinnessjuka eller lidit av någon slags psykiska 

sjukdomar.   

Om det var sjukdomar som fick dem att agera på de sätt som de gjorde, vilket i det dåtida 

samhället tolkades som vansinne och att personen i fråga var de facto var påverkad av en 

djävul, eller om det var frågan om utövande av magi är svårt att säga. Eventuellt sågs 

dessa män och kvinnor som påståtts fått visioner och diverse uppenbarelser som djävulens 

eller den ondas medhjälpare och därför också som ett hot mot såväl samhället som den 

katolska tron. Majoriteten av den som dömdes för praktiserandet av svartkonst och pakter 

med djävulen under autodaféceremonierna år 1709 och år 1746 kom ur de lägre 

samhällsskikten och var verksamma inom jordbruket eller arbetade som hantverkare. 

 

3.4 Tvegifte 

År 1709 dömdes under titeln Abjuraçam de leve tre män för tvegifte.217 Dessa män hade 

enkelt och utan desto mera press underkasta sig inkvisitionens auktoritet, bekände sig 

vara skyldiga och accepterade sina straff.218 Det var frågan om personer som inte hade 

haft några klander ställa emot dem från tidigare och dessa personer var inte heller så 

kallade gamla bekanta till inkvisitionen, utan sådana brottslingar som anklagades och 

dömdes för första gången.219 Tvegifte var en illgärning som var lättare påvisat än andra 

brott, så som påståenden att någon hade kätterska åsikter eller kallade på djävulen om 

nätterna.  

Följande personer dömdes för tvegifte år 1709: 33-åriga Antonio Dias Marques och 36-

åriga Antonio Pires Chaves. De hade båda gift sig med en annan kvinna medan deras 

första och lagliga fruar fortfarande levde.220 På grund av samma anklagelser dömdes även 

Antonio da Focequa, en 36-årig kroppsarbetare.221 Antonio da Foncequa var 

kollektivanställd i Villa de torres Vedras. Dias Marques och Pires Chaves var båda 

ursprungligen från Portugal men de hade begått sina brott emedan de bodde i kolonierna: 

Marques i Angola och Chaves i biskopsdömet Bahia i Brasilien.222  

                                                 
217 De som dömdes för andra gången för tvegifte, vare sig det var frågan om man eller kvinna, dömdes i 

kategorin abjuração de vehemente (de Mendoça 1811, 302-305). 
218 Lipiner 1999, 11. Abjuração kan översättas som ”avsvärjning”.   
219 Lipiner 1999, 11.  
220 ANTT; TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
221 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
222 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
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År 1709 dömdes följande kvinnor under autodaféceremonin i Lissabon för tvegifte: 43-

åriga Maria da Encarnação och 25-åriga Catherina Pereira. Båda kvinnorna hade gift om 

sig fast deras första och lagenliga äkta män fortfarande levde.223 Även en tredje kvinna 

dömdes för samma missgärningar, 42-åriga Maria Coelha som var gift med en 

gruvarbetare från ögruppen Azorerna.  

Två män dömdes för tvegifte under år 1746 autodaféceremoni. Dessa var den 40-åriga 

sadelmakaren Jozé Vieira Tavares och 42-åriga dagdrivaren Manoel de Andrade.224  

Likaså dömdes en kvinna under samma autodaféceremoni för tvegifte. Hon var en 30-

årig svart slavinna, Lourença Correa da Lapa. Hon hade gift om sig, samtidigt som hennes 

första och lagenliga man fortfarande levde.225 Oklart är om mannen vars slavinna da Lapa 

var, Antonio de Figueiredo de Almeida fick någon ersättning för att hans slavinna 

skickades iväg till den spanska gränsen för fem år eller om han åtalades för att ha tillåtit 

tvegifte i sitt hushåll.  

Tvegifte var ett brott som inkvisitionen delade ut domar för, vare sig det var frågan om 

en person som visste sig begå ett brott eller inte. Till exempel kunde en kvinna som gift 

om sig, utan att veta att hennes nya man redan hade ingått äktenskap med en annan kvinna 

dömas för tvegifte. Samma gällde om exempelvis en kvinna gift om sig före hon fått ett 

officiellt bud att hennes man omkommit. Dessa brottslingar fick oftast skamstraff eller 

prygel, men inte fängelse. Detta kan också bero på att det inte var lönsamt att döma 

kroppsarbetare som inte satt på en avsevärd egendom eller skötte någon affärsverksamhet, 

eftersom det kostade att hålla folk i fängelse. 

Tvegifte, som brott, kunde betyda både att de som var skyldiga till detta brott begått en 

syndig akt samt gått emot äktenskapets sakrament.226 Dock finns det inte uppgifter i dessa 

autodaféprotokoll som granskats om någon notarie eller annan tjänsteman var medveten 

om att endera av parterna som ingick äktenskap fortfarande var gift med en legitim äkta 

hälft. Ej heller döms någon för att ha förfalskat dokument genom vilka det skulle framgå 

att båda parterna som ingick äktenskap var ogifta. Detta tyder med stor sannolikhet på att 

dessa personer som här har presenterats har ingått äktenskap medvetna om att deras första 

och lagenliga äktenskap eventuellt kommer att avslöjas någon gång i framtiden.   

                                                 
223 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou ”Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
224 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571. 
225 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 573. 
226 Braga 1992, 172-175. 
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Under autodaféceremonierna år 1709 dömdes tre män och tre kvinnor och år 1746 dömdes 

två män och en kvinna för tvegifte.227 För alla tre står det utskrivet i autodaféprotokollet 

att de personer har gjort sig skyldiga till tvegifte, då deras lagenliga och äkta hälft 

fortfarande var vid livet. Detta kunde tolkas som om det endast var den som var gift som 

bestraffades offentligt, eftersom endast dessa finns med i redogörelserna. De personer 

som dessa bigamister gift sig med, då de fortfarande var gifta med sin lagenliga 

make/maka, finns inte bland de åtalade. Detta kunde i förekommande fall tyda på att 

inkvisitionen endast var mån om att (offentligt) bestraffa den ena parten och var således 

inte intresserade av vare sig den nya äkta maken eller makan var medveten om att även 

han/hon begick ett äktenskapsbrott. Alla som dömdes för tvegifte under 

autodaféceremonierna 1709 och 1746 kom ur de lägre samhällsskikten och hade en 

genomsnittsålder på 36,3 år.228 Att ingen av de lagliga äkta makarna till de bigamister 

som dömdes under åren 1709 och 1746 förekommer i protokollen kunde eventuellt också 

betyda att inkvisitionen inte kommit åt dem, eller att de hunnit omkomma före 

inkvisitionen fått igång en utredning angående fallet.  

 

3.5 Störande av den heliga tribunalens arbete 

De män som uppgetts ha stört den heliga tribunalens arbete kunde ha gjort det genom 

diverse olika handlingar. Ett sätt att störa tribunalen i dess arbete var att hindra att de 

uppgifter tribunalens medlemmar åtog sig och utförde under en rättsprocess där de 

försökte fastställa om någon var skyldig eller inte, utfördes eller fullbordades.229  De som 

var anställda hos inkvisitionen som exempelvis fångvaktare kunde göra sig skyldiga till 

att hindra den heliga tribunalens arbete genom att hjälpa fångar få kontakt med någon 

familjemedlem eller eventuellt hjälpa någon fånge fly.230 Men den heliga tribunalen var 

ett utvidgat begrepp, eftersom det finns dokumenterade fall där inkvisitorers biträden 

upplevt sig orättvist behandlade i någon vardaglig situation och fört sitt ärende vidare till 

den heliga tribunalen.231 Där har ärendet behandlats under titeln ”störandet av den helga 

                                                 
227 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 411-575. 
228 Med lägre samhällsskikten menas här personer som var anställda eller arbetade inom jordbruket eller 

som hantverkare. 
229 Martins 2013, 15-17. 
230 Martins 2013, 24-25. 
231 En medhjälpare till en inkvisitor hade sökt köpa samma korg med äpplen som en studerande vid 

universitet i Évora och universitetets intendent kallats till platsen. Intendenten hade beslut i favör för 

studenten och i och med detta fann han sig inkluderad i den följande autodaféceremonin på grund av att 
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tribunalens arbete”. Även de som försökte försvara personer som på vaga grunder blivit 

åtalade för att de hade hindrat, eller försökt motverka den heliga tribunalens arbete kunde 

bli åtalade under samma brottstitel.232   

Falsk vittnesbörd kunde ha en betydelsefull effekt på rättsprocessen då fel personer kunde 

hämtas inför rätten och inverka på den slutliga domen. Även de som uppgav falk 

information om sig själva, sina handlingar och egendom kan räknas ha stört den heliga 

tribunalens arbete.  De som hade mottagit mutor eller avslöjat den heliga tribunalens 

hemligheter och interna uppgifter riskerade att bestraffas med utvisning ur landet, 

piskrapp, tjänstgöring som galärslav samt förlorandet av rätten att praktisera sitt yrke.233  

Falska familiares kunde också åtalas under brottstiteln ”störandet av den heliga 

tribunalens arbete”. Dessa personer hade exempelvis påstått sig arbeta för, eller vara 

godkända av den heliga tribunalen att utföra vissa uppgifter, så som arrestering av 

misstänkta och beslagtagandet av den misstänktes egendom. Andra brottslingar som 

störde den heliga tribunalens arbete var falska präster som döpte folk, höll gudstjänster, 

förespråkade guds heliga ord eller välsignade folk, utan att ha lov att utföra dessa 

handlingar, eller utan att vara präst.234 Att tillhöra en familj som hade någon medlem 

sittande i generalrådet eller som inkvisitor var en stor ära för familjen och även en slags 

symbol för familjens makt i samhället.235 På samma sätt var personer som var bekanta 

med, eller arbetade för någon inom inkvisitionen socialt uppskattad av dåtiden och de 

rådande idealen för en god och ansedd medborgare. Strävandet efter uppskattning och 

prestige kan ha varit en avsevärd orsak till varför folk falskt uppgav sig arbeta för den 

heliga tribunalen.  

Det vara inte bara så kallat vanligt folk som dömdes, även personer av högre social rang 

kunde falla offer för inkvisitionen. Under samma titel, abjuraçam de vehemnete, dömdes 

under autodaféceremonin i Lissabon år 1709 även män som innehade kyrkliga ämbeten. 

Kyrkoherdarna Fancisco da Crus som var 38 år gammal dömdes för att han genom sitt 

arbete stört, förhindrat och förargat de tjänstemän som satt i den heliga tribunalens 

ministerium.236 Prästen påstås vara till en del av judisk härkomst och han beskrivs som 

                                                 
han stört den heliga tribunalens arbete. Han blev bannlyst för ett år, fick betala böter och blev berövad rätten 

att någonsin mera utöva sitt yrke som straff (Saraiva 2001, 182-183). 
232 Saraiva 2001, 183. 
233 Martins 2013, 15-16. 
234 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 422. 
235 Marcocci & Paiva 2013, 243-244.  
236 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
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sacredote, vilket syftar på gamla testamentes judiska präster, alltså kan hans hårda straff 

bero på att han förutom att ha varit anhängare av judendomen även kan tros ha vanhelgat 

nattvarden.  

Den tio år yngre kyrkoherden Martinho da Conceição, dömdes för samma brott.237 

Ytterligare en person som hade stört den heliga tribunalens arbete var guldsmeden 

Antonio Rodrigues de Figueiro, 34 år. Han var den enda ofrälse person som dömdes för 

störandet av den heliga tribunalens arbete. Guldsmedens 73-åriga far dömdes också under 

samma autodaféceremoni, för idkandet av judiska seder. Att både far och son döms under 

samma autodaféceremoni, men för olika brott skulle tyda på att fadern eventuellt blivit 

tillfångatagen av inkvisitionen och sonen sedan försökt få honom frisläppt och genom sitt 

förfarande stört den heliga tribunalens arbete. Både far och son uppgavs vara halvjudar.  

Under autodaféceremonin i Lissabon år 1746 dömdes tre män för att på sätt eller annat ha 

stört den heliga tribunalens arbete. Den första som dömdes var 28-åriga Fernando Jozé 

da Guetta, han var ogift och hade tagit kandidatexamen. da Guetta var son till en militär 

och dömdes för att ha ljugit om att han var familiar. Han hade, som redan påpekats, 

olovligt agerat i den heliga tribunalens namn.238 Följande som bestraffades var den 33-

åriga båtsmannen Felis da Silva som dömdes för att han hade hjälpt judar lämna landet.239 

I autodaféprotokollet står det skrivet att dessa nykristna ville lämna kungadömet Portugal 

på grund av att de var rädda för att bli åtalade av den heliga tribunalen. Dock verkar det 

ologiskt att en båtsman skulle ha kunnat smuggla iväg folk över Atlanten i en liten jolle, 

inte heller Afrika kan ha varit ett sannolikt mål. Till sådana resor krävs de ett större 

segelskepp, inte någon lite båt som flyter fram på Tejo floden. Att da Silva uppges vara 

båtsman kan även tolkas som om han var anställd på ett större skepp, vilket i sin tur kan 

ha möjliggjort smuggling av människor till någon av landets kolonier.  

Ytterligare en annan båtsman dömdes för att ha hjälpt nykristna fly Portugal. Han var den 

29-åriga Antonio da Silva Gayo, en ogift son till en fiskare. Han dömdes förutom att ha 

hjälp nykristna på flykten för att ha stört den heliga tribunalens arbete då se sökte reda ut 

hans fall.240  

                                                 
237 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
238 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571. 
239 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571. 
240 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571. 
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4. Straff 

Gällande straff hörde piskrapp, tjänst i ett visst antal år som galärslav, fängelse eller exil 

till de som i regel utdelades. De män som dömdes till tjänstgöring som galärslav kunde 

även bli tvingad att utföra kollektivt arbete till staden om det inte fanns galärer som var i 

behov av roddare. Kollektivarbete betydde i praktiken att den dömda tvingades utföra 

arbeten som ingen annan ville besvära sig med. De som blev bestraffade med kännbara 

straff så som med offentlig prygel, blev tågade genom stadens gator, oftast sittande på 

åsnor medan de agades.241 De kännbara fysiska straffet som tvångsarbetare eller galärslav 

var i praktiken en långsam dödsdom för dem som mottog dessa prövningar. Många fick 

även sin egendom beslagtagen och detta kan ha varit ödesdigert för många familjer, i 

varje fall de mindre välbärgade vars enda inkomstkälla var familjefaderns yrke.  

Men dessa straff krävde att den anklagade bekände sig skyldig, ångrade sina gärningar 

samt emottog botgörelse och bikt. Om den åtalade förnekade anklagelserna som 

presenterats och vägrade bikt och botgöring ledde detta till att han stämplades som 

negativo/a, obeveklig och mottog en dödsdom. Detta på grund av att vittnesmålen stödde 

de anklagelser som väcks mot den åtalade och han eftersom han inte kunde bevisa sig 

oskyldig eller ångrade sig ansågs han då vara omedgörlig, vilket ledde till en dödsdom.242  

Alla dödsdömda tvingades även bära en så kallad Carocha com rotulo, en slags 

cylinderformad hatt där deras synder fanns skrivna eller målade i form av bland annat 

eldslågor. Med tanke på att en stor del av befolkningen i Lissabon var analfabeter var 

hatten antagligen ett bra sätt att förmedla budskapet till befolkningen.243  

Straff som var av fysisk natur utdelades i praktiken av den sekulära makten. Det står inte 

utskrivet i autodaféprotokollen med vilken slags redskap de dömda skulle spöas eller 

antalet spörapp som bödeln hade blivit beordrad att dela ut. Andra vanliga straff var att 

sända iväg de dömda till galärskeppen, eller i exil. Kolonierna som de straffade skickades 

till, i varje fall under åren 1709 och 1746, var Brasilien och Angola. Dock hänvisas dessa 

platser till inte som kolonier i sig, utan de som blir utvisade till Angola blir inte utvisade 

till Kungadömet Angola eller provinsen Angola, utan bara ”Angola”.244 Detta är märkligt 

på grund av att då det i autodafédokumenten preciseras varifrån personen som döms 

                                                 
241 Lipiner 1999, 14. 
242 Lea 1888, 406-407. 
243 Ramos 1988. 
244 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
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härstammar och var han/hon nu är bosatt nämns till exempel att Antonio Dias Marques 

är för tillfället bosatt i staden Luanda i kungadömet Angola (morador na Cidade de 

Loanda, Reyno de Angola).245 De som blev utvisade till Brasilien blev utvisade till 

delstaten (Estado do) Brasil.246 Att Brasilien ansågs vara mer som en delstat eller en 

administrativ region till Portugal kan förklara varför det aldrig upprättades en självständig 

inkvisition i kolonin, utan att den hörde under inkvisitionen i Lissabon. Detta fastän andra 

ställen, som Goa som även var koloniserat av portugiserna, hade fått inrätta en egen 

inkvisition på ön.  

Inkvisitionen hade även makt att döma personer att förlora rätten att ägna sig åt sitt yrke 

på livstid. Då dödsstraff verkställdes, närmast genom att bränna folk på bål, skedde det 

via en ritual där den kyrkliga auktoriteten överlämnar den som förklarats skyldig till 

kätteri till den verkställande, sekulära makten som sköter dömandet till döden och själva 

avrättningen. Beskrivningen av de olika straffen kommer att tas upp enligt 

allvarlighetsgrad. De hårdaste straffen presenteras först och efter de följder en förklaring 

av de lindrigare utdelade straffen. Precis som i föregående kapitel börjar detta med en 

statistik över de utdelade straffen för att ge en bättre helhetsbild över hurudana straff det 

var frågan om och hur straffpolitiken kom att förändrades från år 1709 till år 1746.  

 

4.1 Statistik över de verkställda straffen 

Som det framgår ur Tabell 5 på följande sida, var det populärt att döma män att tjäna som 

galärslavar. Detta var inte enbart ett sätt att bestraffa fångar med hårt fysiskt arbete utan 

även ett sätt för staten att spara pengar då de istället för att leja roddare till galjonerna 

kunde få gratisarbetskraft i form av slavar.  Det fanns inte alltid skepp i hamnen som 

krävde roddare men då sattes fångarna som blivit dömda till galärerna att arbeta vid floden 

i Lissabon två och två enade med fotbojor.247 Beträffande insignierna som utdelades som 

straff, var det frågan om emblem som sattes fast på sambeniton. I motsats till kvinnorna, 

var alla de män som dömdes var vita och fria.248  

                                                 
245 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
246 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
247 Lipiner 1999, 116-117. 
248 Antagandet att alla män som dömdes under autodaféceremonin i Lissabon 1709 var vita och fria män 

stöds av att det inte står utskriven varken ”homem preto” (svart man) eller ”escravo de…” (slav till…) i 

beskrivningarna som följer namnen på de som dömdes.  
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De som stört den heliga tribunalens arbete gjorde det genom att förhindra att dokument 

som eventuellt behövdes för rättegångar tappades bort, eller så levererade de eventuellt 

falska dokument som medförde extra arbete för inkvisitionen eftersom en utredning var 

nödvändig efter att det kommit firma att dokumenten i fråga inte varit giltiga. Även de 

som vittnade falskt framför tribunalen ansågs ha stört deras arbete. I vissa fall var det 

frågan om anklagade som uppgav falsk information då de blev förhörda av den heliga 

tribunalen. Fast brotten, att störa inkvisitionens arbete, verkar ringa tog institutionen dem 

gravallvarligt och kunde även döma personer som stört deras arbete till döden.249 

 

Tabell 5, Straff som utdelades män under autodaféceremonin i Lissabon 1709.  

 

Som det framgår ur tabell 5 var de populäraste straffen fängelsestraff (cárcere), 

skamstraff och slavarbete på galärfartygen. De personer som fått flera straff, exempelvis 

prästerna Francisco da Crus och Martinho da Conceição som dömdes till att både förlora 

rätten att vara verksam inom sitt yrke och till galärerna finns uttryckt i tabellen som två 

skilda straff.250 Exil i tabellen gör ingen skillnad mellan de personer som skickades iväg 

i exil utanför kungadömet och de som endast tvingades lämna sitt biskopsdöme men fick 

stanna i Portugal. Angående ersättningar till inkvisitionen, beslagtagning av egendomar 

eller betalandet av böter finns det inte med i tabellen, eftersom dessa inte var sanktioner 

som lästes upp för allmänheten. De som hade dömts under abjurção de 

vehemente/vehementi kunde dömas till ”ekonomiska villkor”, eller böter, som dock inte 

fick överskrida en tredjedel av den åtalades egendom.251 

Under titeln ”skamstraff” figurerar både som blivit tvingade att bära emblem på sin 

klädsel för att allmänheten ska veta vad de blivit bestraffade för och de som tvingades 

                                                 
249 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 522. 
250 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412.  
251 de Mendoça 1811, 263. 
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bära skamhatten under själva ceremonin. I tabellen är de som fått straffen cárecere 

(fängelse) och även skamstraffet att bära sambeniton alla klassificerade i samma kategori 

efter längden på straffet: arbítrio, perpétuo eller sem remissão (fri översättning: utan 

medgivning). Bärandet av sambeniton var ett straff som tilldelades nästan alla förbrytare 

som även fått fängelsestraff. Den person som i ett tidigt skede erkänt sig skyldig till de 

anklagelser som någon rapporterat om honom för inkvisitionen fick ett kort skamstraff. 

Denna person tvingade oftast bara bära sambeniton i upp till tre månader. De som tagit 

lite längre tid på sig att erkänna fick bära sambeniton i upp till tre år och den som endast 

erkänt sig skyldig och ångrat sina synder två veckor före autodaféceremonin skulle hållas 

fick det längsta straffet, bärandet av sambeniton i upp till fem år.252  De som ångrat sig 

under titeln abjuração de levi/leve kunde dömas till ekonomiska villkor, men det slutliga 

beslutet om botens kvantitet beslöts av generalrådet under ett skilt sammanträdande.253  

Cárcere a arbítrio var ett straff med mildare villkor än cárcere perpétuo, den som blev 

tilldelad detta straff hade oftast i ett tidigt skede under inkvisitionens förhör medgett sig 

vara skyldig till de anklagelser han åtalades för. Längden på detta straff varierade mellan 

tre och nio månader. Även de som dömdes till hábito arbítrio, utöver fängelsedomen, 

tvingades bära sin sambenito offentlig som del av sitt straff. Detta straff var oftast kortare 

och under tiden som fången avtjänade sitt straff kunde inkvisitionen bestämma om den 

bestraffade förtjänade sin frihet. Om fången ansågs vara oförtjänt av sin frihet kunde 

inkvisitionen stipulera att han/hon skulle hållas under fortsatt uppsikt eller eventuellt 

fängslas för ytterligare förhör.254  

Den dömde kunde själv påverka om han/hon fortsatte leva som god katolik fanns det 

ingen orsak att förlänga straffet eller hålla personen under uppsikt och var inkvisitionen 

inte nöjd med hur den anklagade levde och betedde sig kunde straffets längd öka eller 

straffet ändras till något strängare.255 Den tredje formen av skamstraff var cárcere sem 

remissão, alltså ett fängelsestraff utan försoning, vilket innebar ett straff på fem år. Den 

som fick straffet cárecre e hábito sem remissão tvingades även bära sin sambenito i upp 

till fem år.256 I spalten för dödsstraff finns alla fem personer medräknade, inklusive 

Manoel Pereira som ångrade sig, eftersom hans första dom var att bli bränd på bål. Det 

har senare, efter att protokollet renskrivits tillagts att han bett om syndernas förlåtelse och 

                                                 
252 de Mendoça 1811, 266-267. 
253 de Mendoça 1811, 263. 
254 Lipiner 1999, 50.  
255 Lipiner 1999, 50-51.  
256 Carneiro & Gorenstein 2005, 167-169. Lipiner 1999, 227-230. 
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beviljats ett alternativt straff. Men snabbspola framåt 37 år och straffen har blivit 

lindrigare, i varje fall med tanke på de som döms för att de tros vara judar.  

Som det framgår ur tabell 6 nedan, var de vanligaste straffet som utdelades under 

autodaféceremonin i Lissabon år 1746 fängelse och bärandet av sambeniton i tre till nio 

månader. Det allmännaste straffet år 1709 hade varit fängelse och bärandet av sambeniton 

i upp till tre år. Även straff som tjänstgöring som galärslav var mer vanligt år 1709 då nio 

män fick detta straff. Kategorin ”Cárcere que se tira no auto” har krympt en aning år 

1746. Denna kategori utgörs av de personer som fått den tiden de spenderat i 

inkvisitionens fängelser före autodaféceremonin kompenserad och blir så att säga 

återförenade med samhället genast efter att de blivit presenterade för folkmassan och 

offentligt avsvurit sig sina irrläror.  

 

Tabell 6. Straff som utdelades män under autodaféceremonin i Lissabon 1746.  

 

Ur tabell 6 kan man utläsa att utdelandet av fysiska straff hade upplevt en klar 

tillbakagång, även om antalet dödsdöma fortfarande var den samma som trettiosju år 

tidigare. Straff som bärandet av skamhatt eller emblem på sambeniton hade inte tillämpats 

under autodaféceremonin år 1746. Förutom dessa straff hade även straffet som förbjöd en 

brottsling från att utöva eller återgå till sitt yrke inte använts. Detta var märkligt med tanke 

på exempelvis de båda båtkarlarna som hade försökt smuggla ut judar ur kungadömet så 

att inkvisitionen inte kunde komma åt dem eller deras egendom.257 Antagligen var yrket 

som båtkarl inte av en sådan kaliber att det skulle ha varit i inkvisitionens intresse att 

                                                 
257 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571. 
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beröva dessa män deras levebröd, skulle de återvända vid livet från galärerna.258 Två 

personer dömdes ytterligare till att returnera de ägor de kommit över i samband med de 

brott de begått.  

 

Tabell 7. Straff som utdelades kvinnor under autodaféceremonin i Lissabon 1709.  

 

Som det framgår ur tabell 7 var de vanligaste straffen som utdelades för kvinnor 

fängelsestraff och exil. Cárcere perpétuo är det oftast förekommande fängelsestraffet för 

kvinnor under autodaféceremonin 1709. I tabellen är de som fått straffen cárcere och 

även skamstraffet att bära sambeniton alla klassificerade i samma kategori efter längden 

på straffet: arbítrio, perpétuo eller sem remissão. 

 Fängelsestraff var ett av de vanligaste straff för de kvinnliga förbrytarna år 1709, då 

hälften av alla som dömdes fick någon form av fångenskap som straff. Dock kan det bero 

på det att inkvisitionen inte hade samma möjligheter att bestraffa kvinnor, då de inte 

dömdes till utförandet av oavlönade offentliga arbeten. Men endast elva kvinnor 

skickades ut i exil som straff för deras brott.  

Under titeln ”skamstraff” finnes de som tvingades bära skamhatten under 

autodaféceremonin samt de som fick i straff att bära ett emblem som var ett tecken på 

deras synder och brott på sina kläder. En klar marginal till de båda yttersta exemplen på 

fängelsestraff, det vill säga det lindrigaste, arbítrio där den skyldiga ytterligare tvingas 

bära sambeniton i tre till nio månaders tid och det grövsta, sem remissão där förbrytaren 

tvingas bära skamklädnaden i upp till fem års tid. 

 

                                                 
258 Båtkarl (barqueiro) är inte samma som sjöman (marinheiro). En båtkarl driver en fiskebåt eller färja.  
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Tabell 8. Straff som utdelades kvinnor under autodaféceremonin i Lissabon 1746.259 

Om det vanligaste straffet som utdelades kvinnliga förbrytare år 1709 varit fängelse och 

bärandet av sambeniton i upp till tre år hade det skett en förändring år 1746.  Straffen 

hade blivit mildare och år 1746 var det vanligaste straffet som delades ut för kvinnor 

fängelse och bärandet av sambeniton i tre till nio månader.  Även en person, 20-åriga 

Antonia Bernarda blir frikänd då hennes tid i inkvisitionens fängelse räknades vara ett 

tillräckligt straff för de synder hon gjort sig skyldig till.260 

Av allt att döma har inkvisitionen utdelat lindrigare straff till dem som dömdes för att ha 

ingått pakter med djävulen eller yttrat skrockfulla ord eller ägnat sig åt helande bland 

annat genom användandet av vidskepliga ord, än mot dem som till exempel stört den 

heliga tribunalens arbete. Även sådana män som dömdes för andra gången för samma 

missgärningar fick inte desto hårdare straff än piskrapp och några års tjänstgöring som 

galärslav, emedan de som dömdes för att ha stört den heliga tribunalens arbete blev 

bestraffade att tjäna i upp till tio år som galärslavar och fick därtill även andra straff.  Att 

inkvisitionen gick hårt åt personer som stört dess arbete berodde på att, dessa enligt lagen 

klassades som kättare eftersom de sökt hindra inkvisitionen för att göra sitt arbete, det vill 

säga upprätthållandet av den katolska samhällsmoralen samt att guds ord och vilja följdes, 

enligt de sakrament den katolska tron förespråkade.261 De som stod i vägen för den heliga 

tribunalens arbete stod ipso facto i vägen för den katolska tron och därmed Gud.  

Bestraffningen för den gemene man som uppgav sig se syner och på så sätt förvilla folket 

genom att uppträda som en synsk person skulle tilldelas piskrapp, exil och ett straff på 

fem till sju år som galärslav.262 Eftersom kvinnor inte dömdes till att avtjäna straff som 

                                                 
259 I tabellen figurerar personer som fått ett dubbelt straff, så som exempelvis exil och piskrapp, två gånger. 

Varje siffra som förekommer i tabellen för andra än fängelsestraff motsvarar alltså inte en fysisk person.  
260 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 573. 
261 Martins 2013, 15-16. 
262 de Andrade 1821, 135.  
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galärslavar var piskrapp ett sätt att offentligt bestraffa dem. Isabel Nunes, som fick ett 

lindrigt straff och enbart utvisades ur Portos biskopsdöme är ett intressant fall. Med tanke 

på att den fjärde och yngsta kvinnan, 22-åriga Marcelina Maria Josepha de Sande, dömdes 

för samma anklagelser som Nunes, men fick ett avsevärt hårdare straff, piskrapp och 

utvisning till Angola för fem år. Det som skiljde kvinnornas brott åt var att de Sande 

uppgavs ha förlorat självkontrollen, vilket tyder på att hon eventuellt haft muskelspasmer, 

förlorat medvetenheten eller fått någon slags konvulsioner. Alla dessa var symptom som 

tolkades som om djävulen hade besatt kroppen på den som påvisade dessa symtom.263 de 

Sandes brott kan således ha uppfattats som grövre än Nunes på grund av att hon tros ha 

varit besutten av djävulen.  

Åldern kan ha varit den avgörande faktorn gällande Maria Ribeira då den nästan trettio 

år yngre kvinnan, Felipa Lopes, som döms för lindrigare brottsliga handlingar: för att ha 

yttrat skrockfulla ord och sagt sig se syner. Lopes hamnar till kolonin Brasilien i exil på 

fem år samt blir tilldelad piskrapp. Det fysiska straffet är en följd av att hon har påstått 

sig få uppenbarelser, något som inkvisitionen upplevde som mycket syndigt, eftersom det 

inte hörde till ofrälse personer att predika om syner, uppenbarelser eller andra heliga 

ärenden.264  

Inkvisitionen gick hårt åt personer som hade gjort sig skyldiga till tvegifte och svartkonst. 

De som anklagats och dömts för att vara judar eller praktisera judendom kom i princip 

undan med fängelse, deportering eller exil. Bigamister och personer som hjälpt till att 

smuggla ut förmodade judar ur landet fick mer fysiska straff såsom piskrapp som 

repressalie. Männen som gjort sig skyldiga till dessa brott sändes i regel iväg för att 

avtjäna ytterligare straff som galärslavar för ett visst antal år. Upprätthållandet av 

samhällsmoralen ansågs med tanke på de utdelade straffen för exempelvis de tidigare 

nämnda bigamisterna, vara ytterst viktig. Detta kan vara en av orsakerna bakom, varför 

dessa brottslingar skickades i exil. Då de inte var närvarande i samhället kunde inte heller 

deras syndiga beteende smitta av sig på andra.   

Antagligen var den katolska kyrkan mån om att ge en chans åt dessa syndare och 

institutionen var också villig att förlåta och återuppta de orättfärdiga i det kyrkliga 

samfundet efter att de medgett sig skyldiga, mottagit sitt straff och genomgått 

botgöringen. En orsak till varför kvinnor kan ha fått aningen lindrigare straff än män för 

                                                 
263 dos Santos 2013, 23-24. 
264 de Andrade 1821, 134-135. 
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utövandet av svartkonst eller pakter med djävulen är att det under 1700-talet, enligt den 

aristoteliska uppfattningen, antogs att kvinnorna var ”deformerade män” och männen 

såväl som den katolska tron ställde sig fientlig mot kvinnor, som upphovsmän till synd. 

Kvinnor sågs inte enbart som av naturen svagare än män men ansågs också vara mindre 

intelligenta och hade överdrivet med känslor, var hätska och fåfänga. Detta gjorde att det 

var svårare att disciplinera kvinnor, eftersom de ansågs ha mindre respekt för auktoriteter, 

än män och i och med detta utgjorde kvinnor på grund av sitt lynne ett hot mot Guds 

ordning.265 Kvinnfolk och djävlar ansågs även ha andra gemensamma egenskaper: 

föränderlighet, lustfullhet och ambitioner, precis som Bibelns Eva. Detta var ett annat 

exempel på varför kvinnorna framom männen var djävlarnas föredragna mål.266 Här finns 

en märklig dubbelhet i synen på kvinnan. Å ena sidan är hon farlig, benägen att synda 

och ett lättare offer åt djävulen. Å andra sidan är hon svagare och förtjänar därför 

lindrigare straff än en man.  

 

4.2 Dödsstraff 

Att de som mottog dödsstraffet brändes på bål har att göra med elden och dess 

symbolvärde som ett renande element. Förutom den renande elden som tvår de syndiga 

rena från sin skuld symboliserar elden också helvetet och vad olydnaden mot Guds ord 

medför. Inkvisitionen förintade på så vis kättarna, deras kritik mot den rådande katolska 

samhällsmoralen och sanningen genom eld till aska. Dock förstörde branden endast 

oliktänkarens kropp, idéerna kunde inte förintas lika enkelt. De som dömdes till döden 

presenterades under autodaféceremonierna som relaxados em carne, eller som relaxados, 

de frigivna. Men frisläppta var de inte, utan de var frisläppta endast från kyrkans makt 

före den värdsliga makten tog över och dömde dessa personer till döden samt verkställde 

straffet. Den världsliga makten representerades av en domare som valts för tillfället, av 

inkvisitionen och som blev väl kompenserad för sin insats i ceremonin.267 De som skulle 

brännas på bål hade fått vetskap om sitt straff tre dagar före ceremonin skulle hållas, alltså 

hade de tid på sig att ångra sig och bli hängda eller strypta före deras kroppar brändes. De 

som hade uttryckt ånger och övertygat inkvisitorerna samt förhörsledaren om sin ånger 

bar en skamhatt där lågorna på hatten slog neråt. I motsats till de dödsdömda som inte 

                                                 
265 Schlau 2012, 126-127. Soyer 2012, 17-23. 
266 Schlau 2012, 126-127. 
267 de Mendoça 1811, 234-236. 
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hade ångrat sig, eller som hade klassats som så hårdnackade att deras ånger inte var 

genuin, vilka bar en skamhatt där de påmålade lågorna slog uppåt.268 De som dömts vid 

en tidigare autodaféceremoni och blev efter det igen anklagade för samma brott fick 

nästan uteslutande dödsdomen. Dessa kallades återfallsförbrytare (relapso/a) och 

inkvisitionen ansåg sig inte kunna återförena dessa brottslingar, som redan hade getts en 

chans att förbättra sitt syndiga beteende, med kyrkan.269 Några dödsdömda beskrevs vara 

otillräckliga (diminuto/a), vilket i praktiken betydde att de endast erkänt en del av de brott 

som de påstods vara skyldiga till och troddes försöka fly undan det ansvar som kom i och 

med ett fullt erkännande till de brott den åtalade hade anklagats för.270  

Det var mycket sällsynt att inkvisitionen utdelade dödsstraff åt minderåriga, med vissa 

undantag.271 De få minderåriga som brändes på bål, som det finns dokumentation över, 

dömdes på grund av att de var associerade eller släkt med sådana personer som vid ett 

tidigare tillfälle dömts till döden. En annan orsak bakom dödsdomarna av dessa få 

minderåriga har även haft märkbara ekonomiska tillgångar som de ärvt efter släktingar 

som avrättats av inkvisitionen.272 Eftersom dessa minderåriga inte hade några egna 

bröstarvingar gick egendomen direkt till kyrkan eller staten beroende på fallet, vilket kan 

ses som motiv nog att döma en minderårig till döden för brott som inkvisitionen normalt 

utdelade endast lindrigare prövning, som skamstraff för. 

År 1709 dömdes fem män till döden, fyra på grund av judendom och en på grund av 

kätteri.273 Manoel Pereira anklagades för vidskepelser, yttrandet av kätterska påståenden 

vilka han uppgav att blev godkända av Gud fadern i de visioner som den dömde Pereira 

sagt sig få.274 Dock hade Pereira bett om nåd före autodaféceremonin och i och med detta 

lyckats övertyga inkvisitorerna om att han ångrat sina illgärningar. Oklart är om han 

ångrat sig i god tid före dödsdomen hade utdelats eller om han bara i sista i stunden ångrat 

sig. Eftersom listan på de personer som skulle dömas under ceremonin skrevs klart dagen 

före ceremonin hölls och Pereiras nya straff och ångerförklaring har blivit tillagda i 

marginalen tyder det på att listan med domarna redan var färdigskriven och redo att 

distribueras åt de familiares som skulle tåga med de dömda till Rossio.275 Hans straff 

                                                 
268 Rapp 2008, 88-90.  
269  de Mendoça 1811, 278-279. 
270 de Mendoça 1811, 270. 
271 Lipiner 1999, 170-171. 
272 Lipiner 1999, 170-171. 
273 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 417. 
274 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 417. 
275 Lipiner 1999, 162. 
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ändrades till offentlig prygel, beslagtagning av egendom, till fängelse i inkvisitionens 

fängelseborg i Lissabon samt till tio år som galärslav.276 Sitt straff som galärslav skulle 

han avtjäna efter att han släpps från fängelset, efter fem år, eftersom hans straff blev sem 

remissão.277  

Varför Pereira inte dömdes till döden som de andra är oklart. Att hans dom ändrades kan 

ha att göra med att han inte var av judisk härkomst. Inkvisitorerna kan ha ansett att de 

hade en möjlighet att rädda Pereira och återuppta honom i församlingen efter att han 

försonat de synder han uppgavs vara skyldig till. Han hade suttit häktad sen november år 

1702 och då uppgavs hans ålder vara 25 år.278 Detta passar inte riktigt in med att han 

uppgavs vara 37 år vid autodafétillställningen sju år senare. Att hans exakta ålder var svår 

att ange kan eventuellt förklaras med att han ursprungligen var från den lilla byn Linhares 

i samhället Vila Nova de Cerveira, nära den spanska gränsen i norra Portugal. Mannen 

var även känd under diverse andra namn som São José, Manuel de São José och Manuel 

de São José Barbato, vilket också kan ha bidragit till varför inkvisitionen hade svårigheter 

att fastställa hans exakta ålder.279 Han hade hållits fången i Coimbra, men flyttades till 

Lissabon i medlet av augusti 1708, för att dömas under autodafé ett år senare.280 

Eventuellt var han för envis, hans brott för allvarliga för inkvisitionen i Coimbra att 

behandla, eller så hade inkvisitorerna i distriktet inte resurser eller vetskap om hur de 

skulle gå till väga med Pereira, eller Pereyra, som det står skrivet i dokumenten som 

författats i Coimbra. Inkvisitionens mål med kättare som Pereira, var att försöka få dem 

att inse att de gjort sig skyldiga till allvarliga fel mot den katolska tron och Gud fadern, 

genom sitt syndiga beteende och med all makt försöka få dessa syndare att återvända till 

den enda godkända (rådande) fastslagna sanningen. Pereira kan ha varit för svår för 

inkvisitorerna i Coimbra att hantera, vilket ledde till att han skickades till huvudstaden 

och inkvisitionen där. Inkvisitionen i Lissabon lyckades inte heller få mannen på rätt spår, 

utan han kom att bli något av en återkommande besökare hos inkvisitionen i staden.  

Pereiras äventyr slutade inte här, för han dök upp över trettio år senare, igen under en 

autodaféceremoni i Lissabon. Under sommaren år 1741 ordnades en autodafé i Lissabon 

där Pereira åter står anklagad för att ha ingått en pakt med djävulen, använt sig av den 

                                                 
276 ANTT, TSO, liv. 28, 03756 Processo de Manuel Pereira de São José 1702-07. 
277 ANTT, TSO, liv. 28, 03756 Processo de Manuel Pereira de São José 1702-07. 
278 ANTT, TSO, liv. 28, 03756 Processo de Manuel Pereira de São José 1702-07. 
279 ANTT, TSO, liv. 28, 03756 Processo de Manuel Pereira de São José 1702-07. 
280 ANTT, TSO, liv. 28, 03756 Processo de Manuel Pereira de São José 1702-07. 



57 

 

judiska kalendern, sysslat med astrologi och för att han inte lydigt under de straff som 

han utdelades under autodaféceremonin år 1709. Då dömdes han, över 60 år gammal, till 

piskrapp samt till tjänstgöring som galärslav i fem år.281 Besynnerligt nog hade 

inkvisitionen haft tålamod gällande denna man, som för första gången kom i kontakt med 

institutionen i början av 1700-talet och sedan dess hade mer eller mindre haft att göra 

med inkvisitionen under hela sitt liv. Han blev flera gånger fälld för vidskepelser, 

förmodade pakter med djävulen och kätterskt beteende.282 Han hade en gång blivit 

tilldelad dödsstraffet men undkommit, han hade även tjänat som galärslav och suttit i 

inkvisitionens fängelse en stor del av sitt vuxenliv. Dock fortsatte han men sina, för tiden 

kätterska beteendemodeller, fast han sannolikt var medveten om att inkvisitionens 

tjänstemän följde med hans levnadssätt.   

Både Joseph Rodrigues Manteigas och Manoel Pereira undgick dödsdomen flera gånger. 

Även om de begått för tiden allvarliga brott och syndat mot den katolska tron med sitt 

kätterska beteende, predikandet av irrläror och förmodade pakter med djävulen. Enligt 

lagen från år 1640 var det möjligt att skona en kättare som dömts till döden om denne 

ångrat sig i varje fall tre dagar före autodaféceremoni skulle hållas.283 Dödsstraffet skulle 

i så fall ersättas med tjänstgöring som galärslav i tre till fem år. Blasfemi och tvegifte 

skulle likväl straffas med tvångsarbete som galärslav i fem till sju år.284 Detta motstrider 

kraftigt den syn på inkvisitionen som en blodtörstig och drakonisk institution. Meningen 

är inte att påstå att inkvisitionen inte skulle ha varit hänsynslös och sträng, utan att det var 

frågan om en mångfacetterad organisation som tog i beaktande individer och var villiga 

att ge såväl förstagångsförbrytare som periodiska missdådare en chans till försoning och 

på så vis visa för både samhället och församlingen att de var kapabla att utöva kristlig 

barmhärtighet.  

Männen som däremot gick dödes till mötes var 32-årige Rodrigo Alveres, även om honom 

noterades det att han ansågs hopplös, falsk och ond.285 Manoel Mender Pereira Leaõ, 51 

år, dömdes likaledes till döden, på samma grunder som Rodrigo Alveres och Maria de 

Mello Roza. Dessa tre uppgavs även vara de enda av de dödsdömda som eventuellt ångrat 

sina synder, bett om bikt före sin död.286 Dock var detta inte tillräckligt för att återkalla 
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dödsdomen men de brändes inte levande, utan ströps före deras lik kastades upp på bålen 

för att brinna med de andra förbrytarna.  

De tre återstående, männen, de som inte ångrat sig eller bett om bikt, var 38 årige Antonio 

de Oliveira Correa, halvjude och han beskrevs som hårdnackad, negativo och lömsk.287 

Följande dödsdömd var Diogo Gomes Pereira, 56 år gammal nykristen. Han beskrev på 

samma sätt som Antonio. Gemensamt för de dödsdömda som hade ångrat sig var att, vare 

sig de dog genom strypning, hängning, hade dött i sina fängelseceller eller begick 

självmord blev de alla till slut brända. Kvarlevorna lämnades till den sekulära makten, för 

att sedan tillsammans med de hårdnackade personerna som vägrade godkänna den 

katolska tron som den enda rätta och vägrade erkänna sig ha syndat mot denna enda rätta 

tro, brännas ned till aska.288 Att beskriva dessa män som falska, envisa, obotliga var ett 

sätt att legitimera för folket att inkvisitionen hade gjort sitt allt för att utföra sin uppgift 

som beskyddare av den katolska trons renlärighet, men att dessa personer helt enkelt var 

för hårdnackade och det enda som återstod att göra var att låta dem brinna till aska. 

Inkvisitionen lämnade inte de dödsdömda negativa personerna att vila i frid. Deras 

porträtt och namn sattes upp i kyrka i deras hemsocken för att påminna den lokala 

befolkningen om att en ortsbo blivit dömd till döden och att han även valt att följa Mose 

lag.289 

Två kvinnor dömdes till döden under autodaféceremonin år 1709. 27-årige Maria de 

Mello Roza och 42-åriga Dona Ines Josepha Nogueyra, båda uppgav ha varit halvjudar. 

de Mello Roza uppgavs vara falsk, obotlig, envis, bristfällig och ofullständig.290 

Ytterligare beskrevs hon vara en hycklare, en härmare och stygg.291 Nogueyra uppgav 

vara negativa, alltså obotlig då hon inte ångrat sig eller velat ta emot syndernas förlåtelse 

och dö som katolik. Att de Mello Roza beskrevs som falsk innebar att hon bett om 

förlåtelse och påstått sig ångra sig sina synder, men att de inte hade övertygat 

inkvisitorerna om att hon genuint kände ånger över sin olydnad mot Gud, ergo klassades 

hon som falsk och värdig av dödstraffet.292 Meningen var att rädda den syndigas själ och 

detta kunde inte göras utan en äkta bekännelse. För utan en äkta bekännelse kunde inget 

bot eller förlåtelse ges. Dona Ines hade dock avlidit i sin cell före autodaféceremonin hade 
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börjat, men hennes kropp brändes tillsammans med de som brändes levande (em 

estátua).293 Oklar är om hon hade begått självmord, dött av någon kroppsskada som 

uppstått på grund av tortyr, sår eller möjligtvis chock.  

År 1746 dömdes inte mer än sex personer till döden av vilka fem var män och en kvinna. 

Kvinnan, Joanna Marçal var nykristen och änka efter Manoel Silva da Siqueira. Hon hade 

dömts för judendom redan under autodaféceremonin år 1716 och nu stod hon åter 

anklagad för samma anklagelser och lyckades inte övertyga inkvisitorerna om sin ånger, 

utan blev klassad som negativa och tilldelad dödsdomen.294 Dock hade hon omkommit i 

sin fängelsecell före domen sattes i verkan. Hon var den enda av de som fick dödsdomen 

år 1746 som var en så kallad relapso/a, alltså hade blivit dömd vid ett tidigare tillfälle och 

inte rättat till sina levnadsvanor, utan blivit anklagad för samma synder och dömd 

därefter.  

Männen som dömdes till döden var alla påstådda judar och de uppgavs vara falska och 

envisa, med andra ord obotliga. Joanna Marçal och tre av männen dog som så kallade 

negativo/a. Männen hade alltså inte ångrat sig och höll fast vid sin skuldlöshet då Joanna 

Marçal hade försökt övertyga inkvisitorerna om att hon ångrade sig, dock till ingen nytta. 

År 1709 var statistiken gällande negativo/a personer likartad. Hälften av männen som fått 

dödsdomen ångrade sig och av de både kvinnorna som dömdes ångrade sig den yngre.  

Av de som dömdes till döden går det klart att urskilja en viss könsfördelning över de 

personer som vid den sista stunden, före avrättningen, förklarade sig villiga att dö som 

katoliker och ångrade att de avvikit från den sanna tron. Det var mest män som ångrade 

sig, kvinnorna verkar oftare ha stått på sig ända till slut och därmed gått en martyrdöd 

tillmötes. Dock kan det även vara frågan om, som i fallet med Joanna Marçal, att en del 

av de kvinnor som dömts till döden som negativa nog hade påstått att de ångrade sig, men 

de hade inte lyckats övertala inkvisitorerna om deras ånger och på grund av detta 

stämplats som falska och negativa. År 1709 var statistiken gällande negativo/a personer 

likartad. Hälften av männen som fått dödsdomen ångrade sig och av de både kvinnorna 

som dömdes ångrade sig den yngre. Av alla de kvinnor som dömts till döden under åren 

1709–1746 var 50,87 % sådana som inte hade ångrat sig, negativas och de brändes 

levande.295 Detta tal var aningen högre än männen som brändes under samma år. Av 
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männen blev 48,78 % av de som dömdes till dödes brända levande och karakteriserade 

som negativos/as.296  

I varje fall de kvinnor som dömdes för att vara judar har hållit fast vid sin tro till slut, 

detta kan också förklara att antalet kvinnor som dömdes till döden var så hög, kvinnorna 

gav inte upp utan höll fast vid sin tro och sina åsikter ända in i döden. Detta sätt stämde 

inte överens med dåtidens tankar om att kvinnorna var svaga varelser som torde 

underkasta sig männen och inte hade samma intellekt eller viljestyrka som männen. Dock 

valde inkvisitionen att bränna dessa kvinnor, fast det var välkänt att kättare, falska och 

obotliga individer får dödsdomen. Att någon, eller några, kan ha sett dessa kvinnor som 

marscherades genom staden för att gå sin dödsdom tillmötes, som starka och orädda. 

Detta var inte den kvinnosynen som dåtidens samhälle förespråkade, men kvinnornas 

mod och deras sätt att tåla tortyr talade för att kvinnorna inte var så svaga som man ville 

skildra dem.   

 

4.3 Prygel och tjänstgöring som galärslav 

Tjänst som galärslav var ett vanligt straff som tilldelades bigamister, sodomiter, falska 

präster och munkar samt diverse kättare som gjort sig skyldiga till hädelse genom att 

predika irrläror och påstått sig se syner i vilka gud eller helgon talade till dem. Det var 

enbart män som tilldelades straff som tjänstgöring som galärslav. Alla män av lägre 

härkomst var dock inte lämpade för galärerna med tanke på exempelvis deras höga ålder. 

Det var endast personer av lägre sociala samhällsklasser som dömdes till galärerna, som 

exempelvis bigamisterna Antonio Dias Marques, Antonio Pires Chaves och Antonio da 

Focequa, som alla dömdes under autodaféceremonin år 1709.297 Männen kan bedömas 

vara förstagångsförbrytare eftersom längde på deras straff inte översteg sju års 

tjänstgöring.298 Hade de blivit dömda tidigare för samma brott hade deras straff varit 

längre, åtta till tio år. da Foncequa fick ett hårdare straff än de andra två männen då han 

dömdes till en tjänstgöring som galärslav i sju år, då de två första endast fick ett straff på 

fem år var.299 da Foncequa var portugis precis som Dias Marques och Pires Chaves, men 

han bodde fortfarande i moderlandet vid tiden han gjort sig skyldig till tvegifte. De två 
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andra hade bott i kolonierna då de gjort sig skyldiga till sina brott. Platsen där brotten ägt 

rum kan vara orsaken bakom varför da Foncequas dom blev att avtjäna sju år som 

galärslav istället för fem. 

Männens sociala ställning i samhället verkar inte ha haft någon betydelse angående de 

utdelade straffen. De var alla tre kroppsarbetare och portugiser. Det står inte nämnt vare 

sig kvinnorna som Dias Marques och Pires Chaves hade gift sig med i kolonierna hörde 

till ursprungsbefolkningen där, eller om även de var av portugisiskt ursprung. Dock är det 

sannolikt att männen i detta fall tagit åt sig en konkubin i kolonin, eftersom det inte fanns 

många (vita) portugisiska kvinnor där. Detta kan också vara en orsak bakom deras 

lindrigare straff.  

Både män och kvinnor kunde dock erhålla skamstraff så som offentlig prygel. Detta var 

ett straff som skulle skapa både fysisk smärta hos den spöande och därtill även förnedring. 

Att många män blev skickade iväg till galärerna tyder på att krigsindustrin krävde nytt 

blod och att det var billigare att ha oavlönade fångar och illgärningsmän som roddare än 

fria män som betalades för tjänstgöring. Eventuellt fanns det heller inte plats för 

inhysandet av fler fångar i inkvisitionens fängelser, vilket gjorde galärerna till ett 

attraktivt alternativ för inkvisitionen.300 De som dömts till fängelsestraff kunde avtjäna 

en del av sitt straff som galärslavar. I galärerna var de under konstant uppsikt vilket inte 

krävde att ekonomiska resurser från inkvisitionens håll behövde användas för att livnära 

fångarna. Dessutom var det inte alls sagt att de som skickades till galärerna överlevde det 

hårda livet som fastkedjade roddare med usel tillgång till måltider samt brist på vila. 

Straffet som sände män till galärerna för ett antal år kunde likställas med en långsam och 

plågsam död.  

Även om prygel och tvångsarbete var straff som var menade för personer ur de lägre 

sociala samhällsklasserna fanns det undantag. Under autodaféceremonin i Lissabon 1709 

dömdes det tre personer för störandet av den heliga tribunalens arbete, två av dem var 

kyrkoherdar och den tredje var guldsmeden Antonio Rodrigues de Figueiro.301 Alla tre 

män fick tjänstgöring som galärslav i tio år som straff. Men guldsmeden tilldelades även 

piskrapp. Detta kan förklaras med att han var en så kallad ofrälse person, plebea, alltså 
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kunde han enligt lagen bli anvisad ett offentligt skamstraff.302 Guldsmeden hade, med 

tanke på längden av hans straff, rejält hindrat den heliga tribunalens arbete, eftersom 

straffet för att hindra, störa, kränka inkvisitionens arbete, uppge falsk vittnesbörd eller 

söka påverka institutionens beslutsfattning skulle tilldelas ett fysiskt straff i enhet med 

hur gravt brotten anses ha varit.303  

De kvinnor som dömdes för tvegifte under autodaféceremonin år 1709, Maria da 

Encarnação, Catherina Pereira och Maria Coelha fick alla piskrapp och en utvisning till 

Angola som straff.304 Ingen av kvinnorna var således av adlig härkomst, eftersom deras 

straff inkluderade offentligt utdelade piskrapp. Kvinnor som kom ur de lägre sociala 

samhällsklasserna och som begått brott så som tvegifte fick alltid piskrapp som straff och 

en del blev landsförvisade därtill.305 Om det skulle ha varit frågan om en kvinna med 

adligt påbrå skulle hennes straff ha blivit landsförvisning för en längre period till någon 

av kolonierna.306 Alla tre kvinnor utvisades ur Portugal som straff men de två första, 

Maria da Encarnação och Catherina Pereira fick ett exilstraff på fem år, men den tredje, 

Maria Coelha fick ett längre deportationsstraff och utvisades för sju år till Angola.307  

Varför fick Maria Coelha ett hårdare straff för samma brott än de två tidigare nämnda 

kvinnorna? Maria da Encarnação och hennes man Hieronimo Carvalho bodde båda i 

Lissabon och Catherina Pereira och Maria Coelha var båda bosatta i biskopsdömet Bahia 

i Brasilien. En förklaring kan dock vara dessa kvinnors äkta män och deras inflytande i 

samhället. Vilket inte nämns i dokumenten, men Maria da Encarnação var gift med en 

kroppsarbetare Catherinas äkta man var arbetslös och om Maria Coelhos äkta står det 

skrivet att han var gruvarbetare. Vilket kan tyda på att hennes man inte ansågs värdig; 

han kan ha varit en före detta slav eller avkomma efter en slav. Det uppges att Maria 

Coelhas man, Antonio Luis ursprungligen härstammade från Ilha das Flores som utgör en 

av öarna i ögruppen Azorerna. Åldern kan inte heller ha haft någon större inverkan på de 

givna domarna, eftersom både Maria da Encarnação och Maria Coelha var över 40 år 

gamla och Catherina Pereira var 25 år gammal.308  
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Många av de män som dömdes till tjänstgöring som galärslav under autodaféceremonin i 

Lissabon år 1709, fick någon form av exil eller fängelse som straff därtill. Dock fanns det 

vissa undantag, som Joaõ Rodrigues Gavilão som inte utdelades varken exil eller 

fängelse, han skickades direkt till galärerna efter att han hade fått sina piskrapp.309 

Märkligt är att han som upprepar sitt brott inte fick ett fängelsestraff. Dock uppges han 

vara kringresande köpman alltså är det kanske inte värt att skicka honom till fängelse, 

eftersom han eventuellt inte har någon avsevärd egendom som kyrkan eller staten skulle 

kunna ha nytta av. Detta i sin tur leder till att staten får mest nytta av denna Gavilão som 

oavlönad roddare. De tio år som hans straff kom att bli verkar även strängt, men han anges 

vara falsk i autodaféprotokollet, vilket kan innebära att han år 1701 hade lyckats övertala 

inkvisitorerna och förhörsledarna om att han faktiskt ångrade sig och inte hade någon 

avsikt att återgå till sina syndiga vanor. Detta kan ha medfört att inkvisitionen nu var mån 

om ge honom ett hårt straff för den förnedring som hans skandalösa beteende och 

förlöjligande av inkvisitionen medförde.  

Även Francisco Mendes de Crasto fick ett liknande straff som Gavilão. Men utöver 

tjänstgöring som galärslav i sju år, dömdes han till fängelse och till att bära ett emblem, 

insignia de fogo, på sin sambenito, vilket uppvisade vilka synder han dömts för.310 

Mendes de Crasto hade inga tidigare dispyter med inkvisitionen, ej heller uppges han vara 

hårdnackad eller omedgörlig. Hans fängelsestraff berodde närmast på att han till yrket var 

storköpman så hans affärsverksamhet samt egendom kan ha varit av intresse för kyrkan. 

Att han skickades till galärerna för sju år tyder även på att inkvisitionen helst ville bli av 

med honom, men de var i alla fall inte redo att döma honom till döden. Att han var den 

sista som presenterades före de som skulle överlåtas till den sekulära makten tyder även 

på att hans brott var av den grövste slaget, eftersom alla förbrytare paraderades i 

ordningen av de missgärningsmännen som gjort sig skyldiga till milda brott först och i 

stigande grad presenterades allt grövre brottslingar för att till slut avsluta med de som 

skulle överlämnas för att motta dödsdomen.   

Under autodaféceremonin år 1746 dömdes det två män för deras brott mot 

äktenskapssakramentet. Dessa var 40-åriga sadelmakaren Jozé Vieira Tavares och 42-

årige lösdrivaren Manoel de Andrade som båda dömde till piskrapp och oavlönat arbete 

som galärslav.311 Tavares fick femårs tjänstgöring och de Andrade fick sex års 
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tjänstgöring som galärslav. de Andrade fick ett hårdare straff, men detta kan eventuellt 

bero på att han inte innehade ett fats yrke utan uppgavs vara lösdrivare. Ännu en person 

dömdes för tvegifte under samma autodaféceremoni, en kvinna vid namn Lourença de 

Correa Lapa från Brasilien. Hon var slav till översergeant Antonio de Figueiredo de 

Almeida.312 Hennes straff blev förutom offentlig prygel även exil till orten Castro-Marim. 

Antagligen var de Correa Lapa en slav med ursprung i Angola eftersom hon inte 

skickades i exil till den kolonin, utan till Castro-Marim som enligt kutymen var en ort 

som brottslingar som gjort sig skyldiga till mindre allvarliga brott skickades till. Även de 

kvinnor som angivit frivilligt för inkvisitionen för tvegifte fick istället för ett 

fängelsestraff gå i landsflykt till Castro-Marim för ett visst antal år.313  

Två män dömdes även för att de hade stört den heliga tribunalens arbete till fyra 

respektive sex år straff som galärslavar. Båtkarlen Felis da Silva fick piskrapp och fyra 

års tjänstgöring som galärslav i straff och båtkarlen Antonio da Silva Gayo fick piskrapp 

och sexårs tjänstgöring vid galärerna som straff.314 da Silva Gayo tvingades ytterligare 

lämna tillbaka de ägodelar han tagit som betalning av de judar han försökt smuggla ur 

landet. Att han tvingades återlämna ägodelarna talar för att det var frågan om dyrbara 

tillhörigheter, eftersom de judar da Silva Gayo hade försökt smuggla ur landet med stor 

sannolikhet åtalades, vilket ledde till att inkvisitionen eftersträvade att beslagta deras 

egendom.  Felis da Silva i sin tur dömdes inte till att returnera någon egendom eller 

kompensera någon för förlust av egendom, vilket skulle tyda på att da Silva eventuellt 

inte tagit betalt av de nykristna som han hade försökt hjälpa att fly Portugal. En annan 

möjlighet vore att da Silva hade blivit arresterad eller anmäld för den heliga tribunalen 

innan han hann ta emot någon form av betalning av dem som han hade haft som avsikt 

att hjälpa.  

 

4.4 Fängelse och förlust av rätten att ägna sig åt sitt yrke 

Fängelse var ett straff som kunde vara rätt mångfacetterat. Eftersom inkvisitionen hade 

en begränsad mängd fängelseceller, kunde vissa avtjäna sina fängelsestraff som en typ av 

husarrest, i ett kristet hem. Vilket betydde att den dömde var förhindrad att lämna sitt 

residens. På grund av denna brist på utrymme att hysa fångarna kunde vissa fångar även 

                                                 
312 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 573. 
313 de Mendoça 1811, 302-305. 
314 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571. 



65 

 

avtjäna sina straff i kloster. Ytterligare förknippades ett fängelsestraff oftast med förlust 

av egendom.  De flesta som dömdes för judendom fick någon form av fängelsestraff och 

då ett fängelsestraff alltid betydde förlust av ens egendom till kyrkan och staten är det 

möjligt att de som fälldes för att ha idkat judendom var attraktiva mål på grund av sin 

egendom eller eventuellt den makt de innehade inom en viss affärsverksamhet. 

Beslagtagningen av de nykristnas egendom försåg inte bara inkvisitionen med pengar och 

andra ekonomiska tillgångar, utan hindrade även de nykristna som var verksamma inom 

exempelvis handeln från att återuppta sin verksamhet i framtiden. Mycket av den 

internationella handeln, så som kryddhandeln, slavhandeln och sockerhandeln var i 

privata händer vilket medförde att kronan inte förtjänade lika mycket som om den skulle 

ha haft monopol på utrikeshandeln.315 I vissa fall kunde fängelsestraff även ändras till 

böter, dock var detta ett alternativ för de mer förmögna personerna som dömdes av 

inkvisitionen och som eventuellt hade släktingar eller vänner som var villiga att bidra till 

att personen ifråga släppte fri från fängelseborgen. Fängelsestraffet skulle alltid avtjänas 

i samma stad som fången blivit dömd i, här Lissabon. De som frivilligt anmälde sig för 

inkvisitionen blev sällan dömda till att förlora sin ägor.   

Cárcere perpétuo var ett ofta tillämpat och mångfaldigt straff, vilket betydde ”evigt 

fängelse”, dock har benämningen livstidsfängelse tillämpats i många olika former och 

begränsade den dömdes liv exempelvis till dennas hemort eller ett visst biskopsdöme 

under en period på upp till tre år.316 De som dömdes till fängelse och hábito perpétuo 

tvingades bära sin sambenito i det antal år som inkvisitionen ansåg behövas, vilket i detta 

fall var upp till tre år. Detta skamstraff tillät inkvisitionen att hålla den dömda personen 

under uppsikt och på så vis följa med om ytterligare bestraffning eller åtal var på sin plats. 

Sambeniton skulle vara påklädd ögonblickligen då den som blivit dömt att bära 

klädesplagget lämnade sitt hus.317 Straffet var meningen att utdelades som skamstraff till 

personer som dömts för blasfemi och sådana individer, som tog avstånd från katolicismen 

till favör för andra religioner.318   

Under början av 1700-talet, som det framgår ur brottsstatistiken för autodaféceremonin 

år 1709, var det allmännaste straffet som utdelades cárcere perpétuo. Detta var ett straff 

som även utdelades flera av de äldre brottslingarna. Alla män som var över 60 år gamla 
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under autodaféceremonin år 1709 blev bestraffade med fängelse samt bärandet av 

sambeniton i upp till tre år.319 Även den redan påträffade guldsmeden Guldsmedens 73-

årige far, måleriarbetaren Miguel Rodrigues de Figueiredo mottog denna dom.320 Samma 

gällde för de kvinnor som var över femtio år, domen blev fängelse och upp till tre 

årsbärande av sambeniton.321  

Mot medlet av århundradet hade trenden ändrat och det allmännaste straffet som 

utdelades under autodaféerna hade blivit cárcere arítrio, alltså ett straff som innebar 

fängelse och/eller bärandet av sambeniton i tre till nio månader. Några få fall förekommer 

där personen som presenterades under ceremonin hade fått den tid han/hon spenderat i 

inkvisitionens fängelser tillgodosedd. Detta betydde att personen var fri att återförenas 

med samhället genast efter att autodaféceremonin var över. Under autodaféceremonierna 

år 1709 och 1746 var det endast två personer som inte var minderåriga som fick straffet 

cárcere que se tira no auto.  

Underligt nog var det bara personer som anklagats för judendom som fick detta straff. 

Dessa var den 16-åriga Manoel Lopes da Sylva, 36-åriga Diogo Rodrigues Tourinho och 

den 21-åriga Rafael Alveres da Costa som dömdes år 1709.322 Två kvinnor fick också 

detta straff år 1709. Dessa var den 17-åriga Leonor Mendes da Sylva och 21-åriga Leonor 

Mendes.323 Att få tiden i fängelset tillgodosett och undkomma bärandet av sambeniton 

efter autodaféceremonin verkar vara något som inkvisitionen tillämpade på de yngre 

förbrytarna. Dock utgör den 36-åriga kirurgen Diogo Rodrigues Tourinho ett undantag, 

men det gör också 43-åriga Gabriel Tavares under autodaféceremonin som hölls år 

1746.324 De andra som blev så att säga frisläppta och återförenade med samhället år 1746 

var 23-åriga Francisco Nunes de Lara och 20-åriga Antonia de Bernarda.325 I allmänhet 

var det allmän praxis för inkvisitionen att utdela lindrigare straff åt minderåriga och barn. 

De som var yngre än tjugo år skulle få mildare straff än de som var äldre. Åldern bestämde 

också vare sig fången var tvungen att delta i autodaféceremonin och pojkar som var yngre 

än 14 och flickor som var yngre än 12 tvingades inte ut framför folkmassorna för att få 

sina synder offentligt proklamerade.326 Dessa riktlinjer eller förslag tillämpades dock inte 

                                                 
319 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 411-417. 
320 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
321 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 411-417. 
322 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412-413. 
323 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 416. 
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325 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 571, 573. 
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alltid, vilket den 16-åriga köpmannadottern Leonor Maria fick uppleva år 1709. Hon 

bestraffades med fängelse och bärandet av sambeniton i upp till fem års tid.327  Leonor 

Maria var en andragångsförbrytare som år 1709 dömdes till fängelse sem remissão.328 

Att förlora rätten att utöva sitt yrke var ett straff som närmast verkar ha tillämpats på 

brottslingar som tillhörde de utbildade ståndspersonerna. Män som innehade poster inom 

kyrkan eller inkvisitionen bestraffades hårdare än det så kallade vanliga folket ifall de 

spred irrlära, predikade om inbillande under eller uppenbarelser. Under 

autodaféceremonin år 1709 dömdes två kyrkoherdar att förlora sitt yrke, dessutom 

skickades de till galärerna för att avtjäna ett straff på tio år. Kyrkoherdarna Fancisco da 

Crus och Martinho da Conceição fick båda samma dom.329 Kyrkoherdarnas brott, 

störande av den heliga tribunalens arbete, var förmodligen mycket allvarligt och skadligt 

för institutionen eftersom de inte skickades i exil, som var kutym när det gällde dömandet 

av statliga eller kyrkliga ämbetsmän och diverse ståndspersoner. Kyrkoherdarna uppgavs 

vara ”delvis av judiskt ursprung” (parte de X.N), vilket kunde vara den bakomliggande 

orsaken till varför inkvisitionen bestämde att skicka iväg dem till galärerna. Märkvärt är 

att de båda kyrkoherdarna dömdes till ett fysiskt straff, som inte vanligtvis var ett straff 

som gav åt frälse personer.  De som innehade kyrkliga ämbeten skulle, enligt lagen, 

förutom exil få ett ytterligare fysiskt straff som ansågs vara lämpligt i just det fallet.330 

Kyrkoherdarna uppges i autodafédokumentet vara präster, då de hänvisas till som fadern 

(O padre).331 Männen berövades alltså inte deras titel på grund av de brott de begått. Ej 

heller försökte inkvisitionen dölja dessa två mäns yrken, fast de väl kunnat hänvisa till 

dem som gemene man som gjort sig skyldiga till störandet av den heliga tribunalens 

arbete. Ett tioårs straff som galärslav var hårt, med tanke på att om de båda kyrkoherdarna 

hade varit exempelvis inkvisitorer hade deras straff blivit mycket lindrigare. En inkvisitor 

eller en man som innehade en post inom inkvisitionen på grund av diverse orsaker 

hindrade, störde eller kränkte någon annans arbete inom institutionen eller tagit emot 

mutor blev hans straff att förlora sin post samt tio års exil i kolonin Angola.332  

                                                 
327 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
328 Autodaféprotokollet från den 6 december 1707 fattas från samlingen, vilket gör det omöjligt att analysera 

den domen som da Cunha de Ataíde offentliggjorde för den då 14-åriga flickan. 
329 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
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331 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 412. 
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4.5 Skamstraff och landsförvisning 

Skamstraff så som bärandet av en cylinderformad hatt, liknande en mitra (Carocha com 

rotulo) med sina synder påtecknade på, var något som tillämpades på brottslingar som 

uppgavs vara falska och opålitliga (falsários/as). En annan form av skamstraff var att 

tvinga de åtalade att bära emblem på sina dräkter.333 Dessa emblem skulle symbolisera 

de brott som de gjort sig skyldiga till. Om någon av de dömda hade svårt att hålla sina 

tankar och åsikter för sig själva hade inkvisitionen till sitt förfogande en slags munkavle 

(mordaça) som applicerades på sådana dömda som kunde tänkas yttra sig emot den 

katolska tron under autodaféceremonin eller någon som man antog att skulle klaga över 

sin dom under ceremonin.334 

År 1709 dömdes en 29-årig kvinna, Isabel Dis till att bära skamhatten med sina synder 

tecknade på. Hon fick även piskrapp och blev landsförvisad till Angola för sju år.335 Att 

Dis blev landsförvisad för en så lång period kan bero på att hon blev benådad under 

autodaféceremonin 1704 och sedan inte ansågs ha hållit sitt löfte om att ha ångrat sig, 

utan fortsatte idka judiska seder. Hon fick dessutom ett hårdare straff än exempelvis de 

kvinnor som dödes för tvegifte och som förutom sina piskrapp skickades till Angola för 

fem år.336 Dock uppgavs Isabel Dis vara falsk vilket tydde på att hon försökt undkomma 

sin dom genom att anklaga de som anklagade henne för idkandet av judendom för att 

själv bära sig åt sig på samma sätt. Dessa så kallade falska personer hade som taktik att 

mangrant klandra gammalkristna för att ha praktiserat judiska seder, innan dessa personer 

hann eller hade chansen att skylla på dessa som beskyllde dem.337 Isabel Dis var dock 

inte den enda som tvingades bära skamhatten under denna autodaféceremoni. Två män 

dömdes också till samma straff. Den första var den kringresande köpmannen Joaõ 

Rodrigues Gavilaõ som ytterligare hade dömts till piskrapp och en tioårs tjänstgöring som 

galärslav. Han uppgav också vara falsk, då han dömts för judendom under 

autodaféceremonin år 1701 och nu återfallit till den falska tron.338 Hans straff blev hårt, 

men det är omöjligt att säga på vilka grunder inkvisitionen hade nått beslutet om att detta 
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var det straff han skulle motta.339 Den andra var Manoel Pereira, men han bar inte 

skamhatten som var avsedd för de falska, utan den som var avsedd för trångsynthet.340 

Som redan tidigare nämnt dömdes Manoel Pereira ytterligare till prygel och tjänstgöring 

som galärslav då hans dom ursprungligen hade varit att gå döden till mötes på bålen, men 

ångrat sig i sista stund och fått inkvisitorerna att förbarma sig över honom.  

Sextonåriga Leonor Maria och de båda männen som dömdes under samma 

autodaféceremoni 1709 tvingades inte bära hatten, fast de hade återfallit till judendomen. 

Ingen av dem uppgavs vara falsk så de hade antagligen dömts på vaga grunder under den 

första autodaféceremonin som de varit med om.341 Förmodligen hade det inte funnits 

tillräckligt med bevis för att döma dessa tre år 1709 heller. Skulle tillräckligt med bevis 

ha presenterats hade dessa tre fått hårdare straff samt blivit tvingade att bära skamhatten. 

Eventuellt hade heller inte de vittnen som uppgett Leonor Maria och de två männen för 

att de misstänkte att de återfallit till judendomen inte varit tillräckligt trovärdiga i sina 

påståenden.  

Ytterligare två brottslingar fick motta skamstraff under autodaféceremonin år 1709.  

Dessa var den 54-åriga storköpmannen Francisco Mendes de Crasto och den 26-åriga 

Dona Ines Mendes. de Crasto dömdes för att han påståtts vara jude och Mendes för att 

hon uppgetts ha återfallit till judendomen efter att hon redan en gång tidigare dömds under 

en autodaféceremoni för att ha idkat judiska seder.342 Hon blev bestraffad med bärandet 

av symboler som uppvisade hennes synder på sambeniton (insígnias de fogo).343 Ingen 

som dömdes under autodaféceremonin år 1746 tvingades bära skamhatten under 

processionen och ingen blev bestraffad med bärandet av emblem.344   

Exil var ett av de populäraste straffen, vare sig det var frågan om intern exil inom Portugal 

eller en förvisning till någon av kungarikets kolonier. Detta straff tjänade kronan i och 

med att det var möjligt att tvångsflytta personer till avvecklingsorter och på så sätt söka 

trygga försvaret av rikets yttre gränser. Fångar kunde även användas som oavlönad 

arbetskraft i allmänna byggprojekt, så som byggandet och förstärkning av fästningar. De 

som dömdes till exil, tvingades endera lämna landet eller hemorten för ett visst antal år 

                                                 
339 Materialet från autodaféceremonin i Coimbra år 1701 finns inte digitaliserat, så det går inte att skaffa 

upplysningar vare sig han dömdes för ytterligare några andra gärningar, eller vad hans straff hade varit sju 

år tidigare.  
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eller på livstid. Meningen med exilen var att den dömda skulle avlägsnas från sitt liv och 

sociala förbindelser i sin hemort. En orsak till att det var vanligt att landsförvisa kvinnor 

till kolonierna kan ha att göra med att det fanns väldigt få vita kvinnor i kolonierna, vilket 

”tvingade” de vita männen att ta sig en kvinna ur ursprungsbefolkningen till hustru eller 

som konkubin. Att skicka bestraffade kvinnor till kolonierna ökade skäligt antalet vita 

kvinnor på stället och gav eventuellt de vita män som vistades i kolonierna en chans att 

ta en vit portugisisk kvinna till äkta maka.  Kolonierna Angola, eller något biskopsdöme 

i kolonin Brasilien verkar ha varit de allmännaste målen för de som bestraffades med 

landsförvisning, vare sig det var frågan om män eller kvinnor. Uppenbarligen behövdes 

det nybyggare i områdena och vita kvinnor som de portugisiska männen kunde gifta sig 

med, istället för att ta som konkubin någon lokal kvinna.  

Brottslingar kunde även bli landsförvisade till obestämda platser eller bara förvisade ut 

ur kungadömet (fora do Reyno [sic]).345 Detta var fallet med Dona Bernarda Cezilia de 

Alvarado, som ursprungligen var från Madrid i Spanien. Hon hade blivit dömd av 

inkvisitionen i Madrid för judendom år 1694 och år 1709 stod hon åter anklagad för 

samma synder i Lissabon. Hennes straff blev exil i tre år utanför kungadömet Portugal 

och villkorlig frihet på livstid när hon återvände.346 de Alvarado fick ett lindrigt straff, 

även om hon utvisades ur Portugal. Då hon var änka efter en handelsman kunde det betyda 

att hennes inkomster i och med mannens död antagligen var anspråkslösa. Oklart är även 

om hon hade möjligheter att återvända till Madrid, varifrån hon ursprungligen 

härstammade eller om hon även var landsförvisad från kungadömet Spanien. Som änka 

skulle hon ha behövt stödet från familj och vänner för att säkra sig om ett levebröd. Om 

det var så att hon var bannlyst från hela den iberiska halvön är det möjligt att domen som 

getts kan ha varit ödesdiger. 

Under autodafé ceremonin 1709 dömdes även en annan äldre person, 60-åriga Francisco 

Lopes Preto. Han var arrendebonde (rendeyro) från byn Covilhã och han förmodades ha 

återgått till judendomen.347 Han var åtalad för andra gången på grund av samma 

anklagelser som han tidigare fängslats för. Han dömdes till tre års exil utanför 

kungadömet och cárcere perpétuo, alltså fängelse i upp till tre år. Eftersom han dömdes 

i Lissabon, betydde det också att hans straff skulle träda i kraft i staden.348 Denna dom 
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betydde i princip fängelse på livstid men i praktiken var det en dom som i praktiken kunde 

förkortas, i enlighet med den dömdas gudfruktiga beteende. Var hans beteende tillräckligt 

bra kunde straffet förkortas. Under samma autodaféceremonin dömdes också 

storköpmannen Domingos Rodrigues Flores för andra gången, även han påståddes ha 

tagit upp praktiserandet av judiska seder igen. Första gången hade han dömts år 1675 för 

samma anklagelser och då hade han sonat sitt brott.349 Storköpman var något av en 

synonym för en nykristen (stor)företagare, eftersom dessa affärsmän så gott som hade 

monopol på handeln i Portugal och dess kolonier.350 Han fick samma straff som Lopes 

Preto.351  

Som det redan tidigare påpekats kunde inte personer ur de högre sociala samhällsskikten 

bli dömda till offentlig prygel eller andra skamstraff, oberoende av allvarligheten av deras 

brott. Personer av högre social rang dömdes uteslutande till exil straff och i vissa fall 

böter. Under autodaféceremonin år 1746 dömdes den 28-åriga Fernando Jozé da Guetta 

till exil i fem år till Castro-Marim för att han falskt uppgivit sig vara familiar och låtit 

arresterat en person. Utöver exil straffet tvingades han kompensera de ägor som personen 

som han hade arresterades på falska grunder förlorat. da Guetta beordrades även att återge 

de ägodelar som han vid tillfället för arresteringen tog åt sig själv. Att hans straff inte blev 

desto hårdare, inga piskrapp eller tjänstgöring som galärslav, kan bero på att hans far var 

en högrankad militär. Förmodligen var da Guetta av adligt ursprung, eftersom inga adliga 

personer dömdes till skamstraff eller offentlig prygel.352  

En annan möjlig förklaring till varför da Guetta undkom ett skamstraff kan ha varit hans 

far höga position inom militären.353 Denna status som fadern innehade kunde eventuellt 

ha medfört att han samlat ihop en förmögenhet som tillät honom att istället för att tvingas 

se sin son offentligt pryglad, betala böter för dennes olaga beteende. Varför da Guetta 

agerade som han gjorde står inte utskrivet, men eftersom han var son till en högrankad 

militär och hade fått en universitetsutbildning var han sannolikt medveten om att hans 

handlingssätt var olaga och straffbart. Vare sig det var frågan om hämnd, strävan efter 

social prestige, eller om da Guetta hade sökt imponera på sin far eller eventuellt på någon 
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annan genom att påstå sig arbeta för den heliga tribunalen, var han högst sannolikt 

medveten om de faror som hans ageranden gav upphov till.  

Att da Guetta var av adligt ursprung kan styrkas med att andra som döms på samma 

grunder, att falskt uppge sig arbeta för eller vara tjänsteman inom den heliga tribunalen 

har fått hårdare straff. Exempelvis dömdes år 1741 munken Januario de São Pedro för 

bland annat att ha påstått sig vara i tjänst av den heliga tribunalen i Brasilien och 

beslagtagit egendomar, arresterat folk samt predikat guds ord utan att vara tillåten att göra 

det. Han straffades med en 10 års tjänst som galärslav och förklarades ogiltig att verka 

inom kyrkliga ämbeten i framtiden.354 År 1750 dömdes den 26-årige och ogifta 

tjänstepojken Bernardo Veloso för att felaktigt uppge sig agera under auktoriteten av den 

heliga tribunalen. Han dömdes till piskrapp och till fem år som galärslav.355  

Även om straffen varierade efter social ställning i samhället, ålder och kön, var skammen 

att ha blivit dömd det som satte den största stigman på de dömda. De som hade dömts av 

inkvisitionen fick varken bära smycken eller vapen och inte heller inneha ett offentligt 

ämbete.  Vissa fick som skamstraff att bära den det gula plagget, sambeniton, som den 

dömde alltid måste ha på sig då han/hon vistades utanför hemmet. Att de anklagade 

dömdes offentligt framför staden invånare bidrog ven till att alla visste om vem det var 

som dömdes och på vilka grunder han/hon bestraffades. Alla brottslingar som dömdes 

under en autodaféceremoni hade sina sambeniton på då de tågande genom staden till 

platsen där deras brott och straff skulle förkunnas för folkmassan. Detta bidrog till 

förnedringen av fångarna, då publiken kunde se vem som var dödsdömd och vem som 

hade ångrat sig sina synder, genom färgen på sambeniton och på grund av de olika 

bilderna på skamhattarna som en del bar.  

Att bli dömd av inkvisitionen satte på så sätt en stämpel på den dömda vilket kan ha 

påverkat personens sociala umgänge. De som blev berövade på sin egendom och socialt 

avstängda från samhället måste få sitt levebröd annanstans, alltså innebar det att dessa 

personer måste förlita sig på välgörenhet, tiggeri eller eventuellt stjäla för att överleva. 

Denna stämpel kunde även gå i arv, med tanke på att de som sökte offentliga ämbeten, 

inklusive kyrkliga ämbeten, måste bevisa att de hade rena släktanor kunde en förfader 

som blivit dömd hindra släktingar och framtida generationer att uppnå vissa ämbeten. Att 

ha blivit dömd av inkvisitionen hindrade även personer att ha anställning inom vissa 

                                                 
354 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 539. 
355 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 595. 
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yrken, så som apotekare, notarier eller läkare. De som tvingades bära sin sambenito eller 

de som hade blivit dömda av inkvisitionen att förlora all sin egendom och tvingades tigga 

hade det antagligen svårt att överleva. Människor som sågs sympatisera eller hjälpa 

sådana som hade blivit dömda av inkvisitionen kunde genom detta beteende utsätta sig 

för misstankar och riskera att bli anmälda för inkvisitionen.  
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5. Motivering och propaganda 

För att kunna förstå straffen bättre är det nödvändigt att hitta kontexter för händelserna i 

den tidigmoderna iberiska världen. Den rådande kulturen bestämmer de ramar inom vilket 

det är korrekt för de enskilda personerna i samhället i fråga att röra sig inom.  Den 

obestridliga verkligheten som skiljde män och kvinnor var biologin, eller anatomin och 

skillnaderna ansågs vara ett resultat av medfödda faktorer.356 Förutom de anatomiska 

olikheterna förväntades män respektive kvinnor både klä och uppföra sig på olika, av 

samhället godkända, sätt.357  

Ända från Aristoteles tid till 1700-talet hade kvinnans kropp ansetts vara en mindre 

fulländad version av mannens kropp. Men under 1700-talet förändras synen på könen 

radikalt och en skarp gräns mellan de fysiska könen dras så att kvinnan och mannen i 

praktiken presenteras som varandras fullständiga motsatser. Dessa motsvarigheter 

omfattade såväl olikheter angående kropp och själ samt det biologiska könet och det 

iscensatta genuset.358 Inkvisitionen verkar inte göra någon dess större skillnad de 

biologiska könen emellan, eftersom män och kvinnor döms för likande brott, emellertid 

ger inkvisitionen intryck av att den ansåg kvinnor vara mindre intelligenta än män. Då 

kvinnor fick sina anklagelser upplästa för dem, lästes dessa flera gånger, för att den 

svarande var kvinna.359  

I inkvisitionens fängelser placerades män och kvinnor i fängelseceller så att de varken 

kunde se eller höra varandra.360 Ogifta kvinnor sattes inte i fängelsehålorna ensamma utan 

hade en så kallad följeslagare, en äldre kvinna som var av god börd och som följde med 

den anklagade kvinnan/flickan då hon skulle vittna framför inkvisitionen, samt återvände 

med henne till fängelsecellen. Andra fångar, såväl män som (gifta) kvinnor 

ackompanjerades av fängelsevakten både till och från förhören.361 Både män och kvinnor 

bestraffades med skamstraff, prygel och exil enligt allvarligheten på brottet de gjort sig 

skyldiga till.  

                                                 
356 Soyer 2012, 5. 
357 Moderna feminister stöder inte denna typ av naturligt könskategorisering, utan menar att könsidentitet 

är en godtycklig social konstruktion vars rötter återfinns i den sociopolitiska utvecklingen. Enligt detta är 

alltså människan beroende av sin omgivning, liksom könet (Soyer 2012, 5, Laqueur 1999, 30). 
358 Laqueur 1999, 173-175. 
359 Lipiner 1999, 180.  
360 Lipiner 1999, 178-180. 
361 Lipiner 1999, 178-180. 
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En persons vardagliga liv utgörs inte enbart av hans tankar utan även av tiden han lever 

i, samt hans roller både i den offentliga som den privata sfären. Dessa roller regleras i 

stort sätt av samhället och strukturer och värderingar som omger personen i fråga och 

driver hans handlingar.362 Under den tidig moderna tiden i Portugal, precis som i resten 

av Europa, var män och kvinnor samt deras kapacitet angående yrken, rationalitet och 

moral definierade efter sitt fysiska kön. Aristoteles bild av kvinnor som ofullständiga 

män och därmed naturligt underordnade män var fortfarande den rådande synen på 

skillnaden mellan män och kvinnor.363 Kvinnorna var marginaliserade i dåtidens 

samhälle. Ändå är det anmärkningsvärt att inkvisitionen dömde s många kvinnor. 

Kvinnorna, precis som männen marscherades upp framför folket under 

autodaféceremonierna och fick sina brott och straff förkunnade och iscensatta framför 

allmänheten.  

Uppfattningarna angående mäns respektive kvinnors beteende baserade sig förutom på 

religiösa texter och seder också på den rådande moralen i samhället. Största delen av de 

religiösa riktningar som etablerats följer någon slags moralisk lära eller förespråkar för 

en moral som är högst onåbar om man inte lever enligt de standarder religionen i fråga 

förespråkar. Moralen i sig kan inte rättfärdiga sin existens utan en religion som förser 

moralen med motivering för eftersträvande av den, eller för att förse moralen med en 

grund och motivering för dess förespråkande.364 Den dåtida samhällsmoralen byggde på 

den katolska kyrkans syn på vad som är lämpligt, gott och värdigt beteende. Det som 

gällde för kvinnor var mera begränsat än för män. Kvinnor ansågs vara fysiskt, 

intellektuellt och andligt enklare än män, andra klassens medborgare som endast dög till 

oavlönat arbete och att föda barn.  

De texter som producerades av skrivarna och förhörsledarna som var närvarande då de 

misstänkta förhördes kan bara ge en överblick, eftersom texterna med stor sannolikhet 

filtrerades för att anpassa sig enligt de rådande religiösa normerna. Inkvisitionerna var 

inte enbart intresserade av en persons fysiska kön, utan även av dessa personer uppförde 

och skötte sig som en man respektive kvinna torde, ingick äktenskap och förökade sig.365 

Personer som betedde sig på avvikande sätt drog sålunda nästan automatiskt 

uppmärksamhet åt sig då de inte anpassade sig efter den rådande synen enligt vilken man 

                                                 
362 Patriarca 2002, 3-4. 
363 Soyer 2012, 17-18, 22-23. 
364 Zagzebski 2005, 344-345. 
365 Soyer 2012, 18-23. 
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förväntades uppföra sig.  Straffen som utdelas för kvinnliga förbrytare, eller de kvinnor 

som uppgavs ha brutit mot endera den rådande samhällsmoralen eller den religiösa 

fastställda normen utdelades mindre fysiska straff än de män som dömdes.  

Kvinnor var ännu i början av 1700-talet strakt bundna vid de rådande morallagarna samt 

av sitt civilstånd. En ogift kvinna sågs som något icke respektabelt, dock var änkorna i 

samhället respekterade med tanke på att också de var ensamstående kvinnor.  Det finns 

en klar variation gällande brott som kvinnor både åtalades och dömdes för. Uppenbart är 

att majoriteten av kvinnorna som dömdes offentlig hade gjort sig skyldiga till brott som 

judendom, falska visioner, besatthet av djävulen, trolldom eller ansetts ha en avvikande 

sexualitet. Eftersom kvinnor inte innehade poster inom politiken, förvaltningen eller 

kyrkan var det omöjligt för dem att göra sig skyldiga till brott som att störa den heliga 

tribunalens arbete. Dock kunde kvinnor dömas för att ha kritiserat inkvisitionen samt det 

arbete institutionen utförde och de domar som den utdelade.366  

Könsfördelning över dem som dömdes under autodaféceremonierna 1709 var rätt jämn, 

där cirka hälften av alla förbrytare som dömdes var män och hälften kvinnor. En större 

skillnad har uppstått under ceremonin som firades år 1746. Under den tillställningen var 

majoriteten av dem som dömdes män, vilket framgår ur tabell 9. 

 

Tabell 9. Könsfördelning över de personer som dömdes under autodaféceremonin i 

Lissabon 1709 (till vänster) och Könsfördelning över de personer som dömdes under 

autodaféceremonin i Lissabon 1746 (till höger). 

 

 

                                                 
366 Rapp 2008, 66-67. 
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5.1 Svartkonst, ett hot mot samhällsmoralen? 

För att det ska finnas kätteri, eller existera irrläror måste det finnas en auktoritet som 

klassar denna/dessa gärningar som irrläror, alltså en ren motsats till de läror denna 

auktoritet (här den katolska tron) själv producerar. Kyrkan och staten, de 

institutionaliserade maktutövarna försökte begränsa och utrota häxeri och folkligt 

helande. Deras intresse för utrotandet av personer som idkar eller påstås idka magi eller 

svartkonst kan bero på att de såg dessa praxis och ritualer som ett hot mot status quo.367  

Att största delen av de monoteistiska religionerna har en så kallad djävul eller ond motpol 

till deras Gud handlar om behovet att förklara ondskans existens i världen.368 Den 

katolska kyrkan ville se sig som monoteistisk och inte dualistisk. Djävulens roll i 

tänkandet var inte helt klart definierad. Satan, eller djävulen passade bra in då man sökte 

beskriva eller förstå sjukdomar som enligt dåtiden var underliga, och som läkarna inte 

klarade av att definiera. Även brott som begåtts utan att det fanns ett klart motiv bakom 

handlingen kunde förklaras som djävulens vilja.369 I Matteusevangeliet står det skrivet att 

dödsrikets portar aldrig ska få makt över Kristus kyrka (Matt 16:18). Här förkroppsligar 

djävulen all ondska och orättvisa på jorden. Djävulen är trons fiende och förklaringen till 

varför brott begicks även av folk som påstod sig vara fromma katoliker. Djävulen var 

också ett sätt för inkvisitorerna att legitimera sina handlingar, eftersom de såg sig vara 

tvingade till att hårdhänt gå åt kättare och djävulsdyrkare för allmänhetens bästa. 

Djävulen blev en godtagbar syndabock man kunde använda för att förklara både 

omoraliskt beteende och sjukdomar som läkare inte lyckades diagnoserna eller bota. 

Enligt detta ansågs då den djävulen som katolikerna medger existera vara grunden till allt 

ont i världen och i och med detta vara allierad med alla som motsatte sig den katolska 

tron. Det var på så vis lätt för ledarna inom den katolska tron att stämpla alla oliktänkare; 

judar, muslimer och zigenare som kättare och demoner, det vill säga alla som inte höll 

heligt det som den katolska tron uppgav vara heligt.370 Djävulen var också ett känt 

koncept för hela befolkningen, såväl rika som fattiga som adliga och kroppsarbetare. 

Även de som inte var läskunniga visste om att det fanns en djävul och accepterade det 

som associerades med hans närvaro och existens i enlighet med vad kyrkan predikade.371 

                                                 
367 Schalu 2013, 119-120. 
368 dos Santos 2013, 22-26. 
369 dos Santos 2013, 23-25. 
370 dos Santos 2013, 25-26. 
371 Schlau 2013, 96-97. 
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De som påstods vara lutheraner, sågs också som motståndare eller mer exakt för att de 

hade ”förmodas följa felaktiga doktriner som Luther, Calvin och andra kättare 

förespråkar”.372 

Avgudadyrkan, yttrandet av besvärjelser samt diverse pakter med djävulen sågs inte på 

med blida ögon från kyrkans håll. De kvinnor som dömdes för att ha praktiserat spådom, 

trolldom, folkhelande eller annan aktivitet som klassades som magiska akter skrev ner i 

domstolsprotokollen under mer generaliserande brott som ”svartkonst” eller ”hysandet av 

vidskepliga föreställningar”.373 Med folkhelare avses här utövare av folkligt helande.374 

Det handlade till största delen om mindre välbärgade kvinnor i samhället som 

praktiserade folkligt helande och så kallad svartkonst. Detta vittnar även den geografiska 

spridningen av fallen om. Inkvisitionerna i Évora och Coimbra dömde tjugo kvinnor mer 

än inkvisitionen i Lissabon för olaglig läkekonst under tiden 1690–1780.375 Detta tyder 

på att curandeira-kvinnorna verkade ute på landsbygden. Eftersom inkvisitionen i 

Lissabon endast dömt fyra kvinnor under brottstiteln ”olaglig läkning”, tyder det på att 

folk i städer och mera urbana miljöer inte sökte sig till spåkvinnor för att söka bot på 

lidanden, såsom i glesbygden. Dessa utdelade domar tyder också på att folkligt helande 

var vanligt i det dåtida portugisiska bondesamhället.  

Inkvisitionen har, med tanke på de utdelade straffen för magi, trolldom, helande och 

idkande av folkmedicin inte ansett att dessa hädelsebrott var ett större hot mot samhället 

eller kyrkan.376 Det kan även ha varit svårt att få fram bevis på att de som påståddes idka 

svartkonst eller förmodades ha ingått pakter med djävulen eller demoner verkligen hade 

gjort det som de anklagades för. Detta återspeglas i de straff som utdelades förbrytare 

som dömdes för att ha begått något brott som klassats som svartkonst. Största delen av 

dessa förbrytare dömdes till exil. Det var sedvänja att skicka kvinnor som blev dömda för 

svartkonst till ön São Thomé eller kolonin Angola, dock var piskrappen som hörde till 

straffen enbart utsedda för kvinnor ur de lägre samhällsklasserna.377 Förmodligen såg 

samhället inte helarna som ett större hot mot den sociala rangordningen och statusen som 

läkarna åtnjöt i 1700-talets Lissabon. Annars hade straffen som utdelades för idkandet av 

                                                 
372 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 469. 
373 Walker 2005, 211. 
374 Jag har valt att använda orden ”folkhelare” och ”folkligt helande” i brist på några enhetliga ord eller 

motsvarigheter till exempelvis finskans ”kansaparantaja”.  
375 Walker 2005, 212-213. 
376 Eventuellt sågs kätteri som ett större hot och svartkonst klassades som ett mindre hot, vilket ledde till 

att fokus låg på att identifiera, anklaga och döma nykristna.  
377 de Mendoça 1811, 290-291. 
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folkmedicin varit betydligt hårdare. Curandeira-kvinnorna kunde även ses som de som 

försåg landsbygdens fattiga befolkning med den ”hälsovård” de behövde, var sig det 

handlade om botande med örter eller ramsor som skulle förvisa det onda ur kropp och 

själ.378 Hade svartkonst och folkligt helande presenterat ett påtagligt hot mot kyrkan och 

samhället, hade också de som dömdes för dessa brott blivit utvisade till kolonierna i en 

större skala och inte bara dömts till exil utanför sitt biskopsdöme eller staden de bodde i. 

Större syndare var utan tvivlen de som anklagades och dömdes för: sodomi, tvegifte och 

kätteri, vilka utgjorde större delen av straffångarna, galärslavarna och de personer som 

inspärrades på obestämd tid. 

Ålder, såväl som kön han ha haft en betydelse angående straffen som utdelades, eventuellt 

kan inkvisitionen ha gått mildare åt äldre medborgare, som exempelvis änkan Maria 

Ribeira, som dömdes till exil utanför det biskopsdömet hon för tillfället för brottet uppgav 

vara bosatt, för spådom och yttrandet av vidskepliga ord under autodaféceremonin 

1709.379 Att kvinnor som i detta fall låtsades, eller påstod sig få visioner och yttra 

besvärjelser kan ha setts av de kyrkliga myndigheterna som ett sett att undervärdera de 

katolska myndigheterna. Det kan även ha varit svårt för myndigheterna att hålla 

kvinnorna långt ute i landsbygden som påstods syssla med spådomar och svartkonst under 

uppsikt. Det krävdes alltså resurser för att skicka iväg någon och kontrollera fallet samt 

eventuellt arrestera och åklaga kvinnan/kvinnorna ifråga. Falsk gudfruktighet verkar vara 

närmast ett kvinnligt brott. Eventuellt i enhet med det redan tidigare nämnda dåtida 

samhällssynen, att kvinnor var till naturen gör dem mottagliga för lockelse, lögner och 

fåfäng.380 

Äldre kvinnor bestraffades inte lika hårt som yngre, även om de förmodades ha begått 

likartade brott. Men i vissa fall blir man nästan överraskad av de milda straff som 

inkvisitionen utdelade för yngre kvinnor. Exempelvis dömdes 36-åriga Isabel Nunes 

under autodaféceremonin i Lissabon år 1709 för hädelse. Hennes straff blev inte piskrapp 

eller exil till kolonierna, utan blott att lämna biskopsdömet Porto för tre år.381 Dock kan 

Isabel Nunes’ lindriga straff förklaras med tidens anda och rådande uppfattningar om att 

kvinnor var svagare än män. De uppfattades vara svagare såväl intellektuellt som 

psykologiskt och dessutom troddes kvinnorna vara mer fascinerade av det förbjudna än 

                                                 
378 Walker 2005, 38-39. 
379 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
380 Laqueur 1994, 231-232. 
381 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
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vad männen var, vilket gjorde kvinnorna till en större risk när det gällde att uppehålla 

Guds order på jorden.382 Män var alltså så viljestarka att djävulen hade svårt att 

manifestera sig i deras tankar, då kvinnorna var klart mer mottagliga för irrläror och falska 

visioner. Alltså kunde man resonera att det inte helt var kvinnans fel om hon blivit 

fascinerad av svartkonst, eftersom det låg i hennes natur att dras till djävulen.  

Det finns ingen påträffad sammanställning av fakta som skulle dokumentera vilka dessa 

besvärjelser var eller hurudana botgöringsmetoder exempelvis Felipa Lopes använde sig 

av.383 Dessutom finns det inte heller nedtecknat vilka besvärjelser hon använde vid 

botgöringstillfällena, vilket kan betyda att hon kanske inte alls använt sig av några 

skrockfulla ord, utan personen hon försökte bota bara upplevde orden som sådana. Det 

uppges inte heller vare sig dessa sessioner, som den tidigare nämnda Felipa Lopes ledde, 

var på något sätt kontrollerade och följde ett visst mönster eller om det var någon form 

av kaotiskt handlande som saknade struktur. Att uppgifter som detta ej heller finns 

nedtecknade, kan tyda på att denna person som anklagade Lopes inte tidigare hade sökt 

upp en folkhelare för sina men, utan var på besök för första gången och eventuellt 

missnöjd med den betjäning som mottogs av Lopes. Uppenbarligen hade inte alla 

helanden lyckats eftersom kvinnan blev anmäld till inkvisitionen. Kvinnorna har 

antagligen varit helare, curandeiras, i samhället och förutom detta tillhört de lägsta 

sociala klasserna i samhället.384  

En orsak till att det fortfarande fanns kvinnor som bedrev helande eller läkningsprocesser 

tyder dock på att inkvisitionen inte lyckats utrota användandet av magi eller folkmedicin 

ur det portugisiska samhället. Eventuellt var tanken att utrota den obelästa och icke 

professionella motståndaren, helarna, fullständigt. En annan orsak till curadeira-

kvinnornas existens i dåtidens samhälle kan ha varit att dåtidens professionella läkare 

endast kunde bota en del av alla kända sjukdomar. Därför fanns det en efterfrågan på 

folkliga helare. Det är sannolikt att en hel del som uppsökte folkhelare fick hjälp i någon 

form av dessa. Detta kan ha varit e nav orsakerna varför så få folkhelare finns med bland 

de som dömdes under autodaféceremonierna. Folk upplevde att de blev hjälpta av dessa 

folkliga helare och var ovilliga att delta i utrotandet av dem. Folkmedicin och helande av 

                                                 
382 Schlau 2012, 126.  
383 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 415. 
384 Walker 2005, 36-38. 
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människor utan professionell utbildning utgjorde ett hot mot det medicinska 

etablissemanget i 1700-tals samhälle i Portugal.385  

Som det framgår ur tabell 10 på följande sida var det inte så vanligt att så kallade 

folkhelare eller djävulsdyrkare dömdes under varje autodaféceremoni. Ett totalt antal på 

155 människor som dömts under tiden 1709–1746 för dessa hädelsebrott, vilket 

jämnfördelat skulle motsvarar ett antal av cirka fyra dömda per autodafé under denna 37 

års period. Detta i sin tur korrelerar med antalet som dömdes för spådomar och pakter 

med djävulen under autodaféceremonierna år 1709 då sju personer dömdes. År 1746 

dömdes endast en kvinna för att ha ingått pakt med djävulen och för bland annat okyskt 

beteende. År 1746 dömdes dock ytterligare tre män för att de hade stört den heliga 

tribunalens arbete vilket i princip räknades som hädelse då inkvisitionen som 

upprätthållare av den katolska trons och moralen var trossamfundets försvarare, så alla 

som gick emot den gick alltså emot den katolska tron.  

Tabell 10. 386 Ålder över de personer som dömdes för svartkonst och pakter med djävulen 

under autodaféceremonierna i Lissabon under åren 1709–1746. 

 

Som det framgår ur tabell 10 var de som dömdes under åren 1709–1746 var de män som 

dömdes för svartkonst i oftast i en ålder under 50 år och de kvinnor som dömdes var 

endera under 40 år eller över 50 år gamla. Märkbart är att majoriteten av alla som dömdes 

för svartkonst under autodaféceremonierna i Lissabon under åren 1709–1746 var män. 

Skillnaden är dock inte stor, eftersom männen utgjorde ca 56 % av de som dömdes för 

                                                 
385 Walker 2005, 395-403. 
386 Åldersgrupperna i tabellerna som presenteras i detta kapitel är bredare än de som förekom i de 

föregående kapitlen på grund av att över hälften av dem som dömdes exempelvis under år 1746 var i åldern 

15-30 år vilket skulle betyda att om samma åldersgrupper applicerades, skulle tabellen bli svårtolkad och 

inskränkt.  
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trolldom.   Under de åren hölls inalles 23 stycken offentliga autodaféceremonier.387 Med 

i tabellen figurerar även de personer som dött i fångenskapen. Tabellen skiljer inte på om 

de dömda var slavar eller fria medborgare, ej heller skiljer den på om de som dömdes var 

vita portugiser eller svarta (homen/mulher preto/a). I tabellen tas de enskilda domarna 

som fällts upp, alltså figurerar män som exempelvis Joseph Rodrigues Manteiga och 

Manoel Pereira som dömdes undre fler än en autodaféceremoni som skilda domar varje 

gång. Dessa män finns med som skilda fall varje gång de döms för att ha ingått en pakt 

med djävulen och förkunnat irrläror.  

Personer som tidigare dömts för hädelse och döms på nytt under ett senare tillfälle, men 

endast för att de inte avtjänat den dom som de fått vid det tidigare tillfället figurerar inte 

i tabellen. Åldersgrupperna är med avsikt stora på grund av att inkvisitionen verkar ha 

haft svårt att fastställa exakt ålder för flera personer. Exempelvis den återkommande 

mannen J. Rodrigues Manteigas uppges år 1702 vara 40 år, 45 år gammal år 1709 samt 

56 år gammal år 1717.388 De som dömts för tvegifte finns inte med i statistiken eftersom 

tvegifte inte ansågs vara ett hädelsebrott, alltså kunde inte de som dömts för tvegifte heller 

avsvära sig sina ”synder” eller be om syndernas förlåtelse.389 Enär störandet av den heliga 

tribunalens arbete även klassades som kätteri, har jag valt att inkludera dem i tabellen.390 

Prästen Padre Jozé de Siqueira figurerar med två gånger, under åren 1744 och 1745, då 

han båda gångerna uppges få dödsdomen, dock är han insatt i tabellen som en person/en 

dom.391 Oklart förblir dock om det var någon annan person som låtsades vara de Siqueira 

år 1745, eller om han lyckats undkomma sin dödsdom i ett års tid.  

Av kvinnorna finns Teresa Carvalha, en gammalkristen änka med bland de dödsdömda 

såväl under autodaféceremonin 1742 som 1744.392 Hon har tagits upp i tabellen som en 

enda person, eftersom det är oklart vad som har hänt henne efter dödsdomen 1742. 

Angående den första ålderskategorin gällande de som dömdes för hädelse som var i åldern 

15-30 år är det inte fråga om många personer som var under 21 år då de dömdes. En ung 

man som dömdes var sextonåringen, Pedro Brohá, som fälldes för att han var kalvinist 

och hade flytt heliga tribunalens fängelse.393 Den yngsta flickan, Catherina Maria, som 

                                                 
387 Under åren 1710, 1712, 1715, 1718, 1719, 1721, 1722, 1724, 1727, 1730, 1734, 1736, 1738, 1740 och 

år 1743 hölls så kallade autos particulares, alltså ceremonier som inte var avsedda för allmänheten.  
388 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 356, 412 & 443. 
389 Lipiner 1999, 11.  
390 Dock är det endast frågan om män som dömts för denna typ av brott. 
391 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 557, 565. 
392 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 549, 557. 
393 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 470. 
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var 15 år gammal och slav till Jozeph Macado, dömdes för att ha ingått en pakt med 

djävulen som hon trodde var Gud och som hon uppgavs älska.394 Hon, 18-åriga Cezilia 

Luis och 19-åriga Brizida Ponche var de enda kvinnorna under 20 år som dömdes. Cezilia 

Luis var dotter till en kroppsarbetare och dömdes för att det förmodades att hon låtsades 

se syner och få uppenbarelser där helgon visade sig för henne.395 Brizida dömdes för att 

hon förmodades vara protestant.396  

Bland annat blev den 15-åriga svarta kvinnliga slaven som dömdes för att ha ingått en 

pakt med djävulen och uppgavs älska djävulen som gud, inte offentligt pryglad. Hon 

dömdes till ett fängelsestraff, arbítrio, exil till staden Évora, förbud att någonsin mera 

komma till staden Lissabon samt att bära skamhatten för trolldom.397 Catherina Maria var 

en av de få kvinnliga slavar som dömdes under autodafé ceremonierna i Lissabon, även 

om slavarna utgjorde en stor del av det dåtida samhället. Det finns inte utskrivet i 

autodaféprotokollet om hennes ägare, Jozeph Macado fick någon dom, eller om det 

eventuellt var han som anmält henne för inkvisitionen.  

Några andra kvinnor (31-åriga Jozepha Maria, 34-åriga Maria da Encarnação, 51-åriga 

Maria da Sylva, 28-åriga Roza Maria de Espirito Santo och 70-åriga Mecia da Costa) 

dömdes för samma synder som Catherina Maria. De tre yngre kvinnorna fick samma 

straff som den kvinnliga slaven, men utöver det även piskrapp, dessutom utvisades de till 

Angola.398 Den äldre kvinnan dömdes till döden. Änkan hade gjort sig skyldig till hädelse, 

kätteri, pakt med djävulen samt, precis som de andra kvinnorna, uppgetts älska djävulen 

som den gemene mannen älskar Gud. Hon hade dömts för första gången vid en tidigare 

autodaféceremoni och varken förbättrat sina vanor eller känt ånger över sina 

handlingar.399  

Cezilia Luiz, som redan nämnts tidigare utgör ett undantag, med tanke på hennes ringa 

ålder fick hon ett relativt hårt straff, med tanke på att hon varken hade uppgetts ha ingått 

en pakt med djävulen, förälskat sig i honom eller spritt ut irrläror. Hennes straff blev 

piskrapp, exil och hon blev även för evigt utestängd ur sin hemsocken.400 Den andra unga 

kvinnan, Brizida Ponche blev utvisad i exil ur Lissabon i två år. Även hon var dotter till 

                                                 
394 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 517. 
395 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 437. 
396 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 516. 
397 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 517.  
398 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 496, 503-504, 534, 558. 
399 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 558. 
400 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 437. 



84 

 

en kroppsarbetare, precis som Cezilia Luiz. Brizida Ponche var ursprungligen från Cork 

i Irland vilken kan ha varit orsaken till varför hon inte fick ett strängare än en ringa 

utvisning ur staden hon bodde i. Med tanke på att även de 16-åriga pojken som dömdes 

för kätteri inte fick ett fysiskt straff, utan fängelse samt utvisning till Angola, blev hon, 

Cezilia Luis, den enda personen under 21 som dömdes till offentlig prygel för hädelse. 

Pedro Brohá var ursprungligen från Frankrike, vilket tyder på att inkvisitionen i Lissabon 

inte var alltför sträng emot människor som kom från andra länder. Samma gäller de tre 

frimurare som kom från staden Basel samt från Frankrike, vilka dömdes för att de 

förmodades tillhöra frimurarorden, alla tre män landsförvisades.401 Eftersom de personer, 

som inte var födda portugiser, endast dömdes till exil verkar det som om inkvisitionen 

var mer mån om att få dessa (syndiga?) individer bort från landet eller ut ur huvudstaden, 

istället för att söka ”bota” dem eller få dem att återgå till katolicismen genom botgöring 

och ånger.  

Den enda märkbara skillnaden angående könsfördelningen över de som dömdes för 

hädelsebrott verkar handla om över 40-åriga medborgare.402  Avsevärt fler män i åldern 

41-50 år dömdes än kvinnor i samma ålder. Men, i följande kategori, som innefattar dem 

som vid tiden för deras brott varit över femtio år, var majoriteten kvinnor. Största delen 

av de män som dömdes för praktiserandet av svartkonst var i åldern 30 till 50 år. Som det 

framgår ur tabell 11 fanns det vissa år då könsfördelningen vara aningen ojämn, men 

överlag verkar det vara frågan om en rätt jämn fördelning av män och kvinnor som döms 

för yttrandet av profetior eller vidskepligheter, pakter med djävulen och annan svartkonst.   

 

Tabell 11. Diagram över antalet personer som dömdes för hädelsebrott inom loppet av 

åren 1709─1746 under autodaféceremonierna i Lissabon.  

                                                 
401 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 555-556. 
402 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 411-574. 
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Såsom det visar sig i linjediagrammet var antalet dömda män respektive kvinnor 

anmärkningsvärt jämt under den tid som da Cunha de Ataíde verkade som storinkvisitor. 

Ett undantag utgör året 1731 då antalet dömda män är fem gånger så stort som antalet 

dömda kvinnor, gällande hädelsebrott. Dock var fyra av de män som dömdes det året 

slavar. 1744 representerar året då frimurarorden hade blivit ett så stort hot mot den 

katolska kyrkan att inkvisitionen började döma män som uppgavs vara frimurare, som 

kättare. De män som dömdes för att de misstänktes vara frimurare av vilka två var 

fransmän ursprungligen och en var från Basel, männen var endast för tillfället bosatta i 

Lissabon, vilket medförde att deras straff blev landsförvisning.403  

Att så många fler män dömts än kvinnor vissa år beror på att de brott som räknades vara 

hädelse, som exempelvis störandet av den heliga tribunalens arbete eller medlemskap i 

frimurarorden var brott som bara män kunde göra sig skyldiga till. Som det framgick ur 

tabell 10 i vilken åldersfördelningen över de dömda presenterades, var de aktivaste 

(manliga) förbrytarna i åldern 31-40 år. Kvinnornas ställning i samhället kan även vara 

en förklaring till att det inte var så många som dömdes för hädelse. Eventuellt kvitterades 

kvinnors beteende eller agerande som folkliga helare som okunnighet snarare än kätteri.   

Med tanke på att kvinnorna var underordnade sina äkta män, fäder eller någon annan 

manlig släkting, är det intressant att finna att kvinnorna som dömdes av inkvisitionen 

svarade för sig själva. Kvinnorna blev oftare utvisade i exil till kolonierna eller andra 

distrikt inom landet än det de bodde i, dessutom förbjöds några från att någonsin mera 

återvända till sin födelse- eller hemort.404 De äkta männen eller fäderna var inte ansvariga 

för sina äkta makor eller döttrar inför den heliga tribunalen. På det sätt som det framgår 

ur Tabell 12 på följande sida, var de dömda kvinnorna av diverse civilstånd; änkor, ogifta 

och gifta. Till skillnad från männen var de kvinnliga förbrytarna rätt jämt fördelade ur 

alla tre civilstånd.  De gifta männen utgjorde en klart större grupp missdådare. De som i 

autodaféprotokollen uppgavs vara munkar, präster eller tillhöra någon religiös order har 

placerats i kategorin för ”ogifta män”.  

 

                                                 
403 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 555-556.  
404 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 411-574. 
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Tabell 12. Civilstånd över de som dömdes under autodaféceremonin i Lissabon 1709 (till 

vänster) och civilstånd över de som dömdes under autodaféceremonin i Lissabon 1746 

(till höger). 

 

Ur tabellen framgår det att de flesta som dömdes under autodafé ceremonierna under åren 

1709 och 1746 var gifta. Dock är det osäkert om några av männen var de facto änklingar 

eller inte, eftersom det inte uttryckligen står utskrivet. En av kvinnorna som dömdes för 

att idka judendom år 1746, Isabel Henriques, vars ålder inte stod utskriven och som avled 

i sin cell före autodaféceremonin hölls, uppges ha varit gift med Manoel da Cruz.405 Hon 

figurerar inte i statistiken eftersom hon varken uppges vara gift, ogift eller änka.406  

Antalet dömda män hade stigit avsevärt från år 1709 till år 1746. En ökning på 15 % hade 

skett på 37 år. Fördelningen var aningen jämnare under år 1729, då den procentuella 

fördelningen var 51 % män och 49 % kvinnor.407   

 

Tabell 13. Civilstånd över de kvinnor som dömdes för svartkonst under 

autodaféceremonierna i Lissabon under åren 1709–1746 (till vänster) och civilstånd över 

de män som dömdes för hädelsebrott under autodaféceremonierna i Lissabon under åren 

1709–1746 (till höger). 

                                                 
405 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 574. 
406 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 574. I dokumentet står det ”que foy cazada 

com”. 
407 Se Bilaga 1: Statistik över 1729, för ytterligare referens.  
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Som det framgår ur cirkeldiagrammet var över hälften av de kvinnor som dömdes för 

diverse hädelsebrott ogifta. De kvinnor som förekommer i protokollen, men som det inte 

står utskrivet om de är ogifta eller änkor kan man anta att de är ogifta, eftersom det finns 

uppgivet i protokollen vems dotter kvinnan i fråga är, vare sig hon är 20 år gammal eller 

70 år gammal. Samma förmodan gäller för slavar, om inte annat påstås så antas de vara 

ogifta. De flesta männen som dömdes för samma brott var dock gifta. Dock ska man ställa 

sig kritiskt till denna statistik över männens civilstånd, eftersom de som var änklingar inte 

uppgav vara änklingar; endast de som var ogifta angavs vara ogifta. Präster och munkar 

dömdes också för hädelse, dock figurerar flera präster som även döms för att de i smyg 

gift sig, även om äktenskapets sakrament inte var tillåtet för dem. Enligt detta har ingen 

klassas som ”ogift” om det inte står särskilt utskrivet. På grund av denna svårighet att 

tolka männens civilstånd, ägnas en smärre analys åt de hädelsebrott som männen begått 

men tanke på deras levnadsställning.  

Som tabell 13 visade, var de kvinnor som dömdes för svartkonst en motsats till den 

allmänna trenden under åren 1709 och 1746, enligt vilken en klar majoritet av kvinnorna 

som dömdes under autodaféceremonierna var gifta.  Männens civilstånd verkar inte 

presentera några större förändringar. 1709 var största delen var de dömda gifta medan 

situationen 37 år senare hade utjämnats och antalet ogifta brottslingar var nästan lika stort 

som antalet gifta.  

Många av de kvinnor som dömdes var ogifta, vilket delvis kan bero på att de var mer 

utsatta för förtal än exempelvis gifta kvinnor. Om de ogifta kvinnorna inte hade någon 

manlig släktning vid liv under vilkens målsmanskap de kunde stå, förblev de utan 

förmyndare såvida de inte gifte sig senare i livet. Änkorna och de ogifta kvinnorna står 

för mer än hälften av de som totala antalet dömda kvinnor. Eventuellt kan dessa ogifta 

kvinnor ha setts på som ett samhälleligt problem, eftersom de inte kunde försörja sig själv, 

eller hade begränsade möjligheter att sköta sin egen ekonomi. Kvinnorna, i varje fall de 

som tillhörde de högre sociala samhällsklasserna, förväntades gifta sig och bli försörjda 

av sin äkta man. Av alla som dömdes under åren 1709─1746 för att ha (förmodligen) 

ingått pakter med djävulen eller demoner, varit häxor, yttrat vidskepliga ord eller på något 

annat sätt idkat irrläror eller felat mot den katolska tron var största delen äldre 

medborgare. I och med detta utgör inte de åren som granskats i denna undersökning, 1709 

och 1746, några undantag gällande de fällda domarna eller dömda personer.  
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De straff som utdelades personerna som dömdes för hädelsebrott under 

autodaféceremonierna under åren 1709 och 1746 motsvarar de straff som överlag 

utdelades personer som begått hädelsebrott. Äldre kvinnor verkar inte bli tilldelade 

fysiska straff så som prygel. I regel vekar det som om att de kvinnor som uppges vara 50 

år eller äldre får exilstraff och största delen av dem utvisas endast ur den staden de för 

tillfället de blivit åtalade och dömda residerade i, eller det biskopsdöme de bodde i. Som 

det syns i tabell 14 var det allmännaste straffet som utdelade kvinnor som begått 

hädelsebrott exil eller exil och prygel.  

 

Tabell 14 Straff som utdelades kvinnor som dömdes för hädelsebrott under 

autodaféceremonierna i Lissabon under åren 1709–1746. 

 

Det allmännaste straffet som utdelades kvinnor som dömdes för diverse hädelsebrott var 

exil, vilket belyses i tabell 14. Av kvinnorna som dömdes till exil, skickades endast 

21,73% i exil till någon av Portugals kolonier. De populäraste platserna att skicka 

landsförvisade kvinnor under åren 1709 – 1746 var Angola, Kap Verde, öarna São Thomé 

och Princípe samt Brasilien. Resten skickades till andra biskopsdömen, städer eller 

socknar än de för tillfället de begått sina brått residerade i. Av de kvinnor som dömdes 

till fängelse, prygel och exil var de äldsta åldern 51, 62 och 66år. De som dömdes till 

döden var återfall, sådana som inte förbättrade sina vanor utan fortsatte, enligt 

inkvisitionen, sitt syndiga beteende. De elva som dömdes till fängelse, prygel samt exil 

var alla i en ålder över 30 år, förutom en, 28-åriga Roza Maria do Espirito Santo. Sju av 

de elva kvinnorna var ensamstående, endera ogifta eller änkor, men alla elva kvinnor hade 

en arbetarbakgrund och deras fäder eller gemål uppgavs vara kroppsarbetare, lantbrukare 

eller lönearbetare.408 Av dessa elva som dömdes till exil, prygel samt fängelsestraff hade 

bara fyra uppgetts älska djävulen som gud och två hade uppgetts höra till jesuitorden, 

                                                 
408 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 503─504, 511, 534, 557, 573.  
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utföra ”respektlösa” akter framför heliga bilder på Kristus, uppge sig vara helgon, se syner 

och få uppenbarelser samt påstå att Gud fadern hade talat till dem. De fem andra hade 

uppgetts ha ingått en pakt med djävulen och idkat svartkonst. Med tanke på att andra som 

endast dömdes för samma missgärningar fick lindrigare straff, som landsförvisning i 

några år gick inkvisitionen väldigt hårt åt dessa fem kvinnor.  

 

Tabell 15. Straff som utdelades män som dömdes för hädelsebrott under 

autodaféceremonierna i Lissabon under åren 1709-1746.  

 

Tabell 15 visar att det allmännaste straffet som inkvisitionen utdelade för män som gjort 

sig skyldiga till hädelse, var exil. Det näst ofta förekommande straffet var tjänstgöring 

som galärslav samt prygel. I kategorin ”galärslav/prygel” förekommer män som 

bestraffats med endast piskrapp eller endast tjänstgöring som galärslav och med båda 

straffen. Samma gäller kategorin ”fängelse och exil”, då vissa endast fick exil i straff och 

andra även tilldelades en fängelsedom utöver landsförvisningen. Som det visade sig i 

Tabell 15 var ett av de mest använda straff exil. I varje fall när det gällde dömandet av 

personer som gjort sig skyldiga till svartkonst. Det är troligt att man ville avlägsna dessa 

personer från samhället och landsförvisade dem i hopp om att inte längre sprida irrläror 

och falska trossatser bland den övriga befolkningen staden.  

Att så få dömdes för svartkonst kan även tyda på att inkvisitionen inte ägnade mycket 

uppmärksamhet åt ett fenomen som närmast var närvarande inom de lägre 

samhällsklasserna och kunde klassas som okunnighet och enkelhet. Men inkvisitionen 

bestraffade hårt de kvinnor som åtalades för trolldom, tyder på att det i Lissabon fanns en 

viss rädsla bland folket emot folkliga helare och okända krafter så som trolldom. Dock 

kan dessa domar även ses som samhällets sätt att utsätta fattiga, kvinnor och minoriteter 

för orättvis behandling.409 En viss skonsamhet är märkbar, då den gamla änkan varken får 

                                                 
409 Walker 2005, 3. 
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fängelse eller piskrapp som straff även om hennes brott var grovt. Änkan fick ett lindrigt 

straff och tvingades inte heller lämna landet. Inkvisitionen hade tillräckligt med andra så 

kallade syndabockar, vilket ledde till att de inte aktivt behövde söka åtala spåkvinnor och 

folkliga helare för att få ihop tillräckligt med brottslingar för en autodaféceremoni.410 

 

5.2 Judar, ett hot mot Portugal? 

Inkvisitionen gick hårt åt nykristna, conversos, sådana som inte ursprungligen varit 

katoliker utan vars föräldrar någon gång i tiden konverterat till den enda godkända tron i 

Portugal. Även om den katolska tron gud eller frälsare aldrig befallt någon att ta livet av 

någon annan av någon anledning. Dock gick de katolska inkvisitorerna hårt åt bland annat 

judar och personer som påståtts att i hemlighet praktisera seder som inte var i enhet med 

den katolska tron.  I vissa fall räckte det inte att offret för en inkvisitorisk rättegång 

ångrade sig eller visade ånger, hedningar skulle brännas och de skulle dömas före en 

folkmassa för att ha en avskräckande effekt på eventuella hedningar i publiken och även 

förmedla budskapet om inkvisitionens makt till folket. 

De beskrivningar av judarna som brändes av inkvisitionen under autodaféceremonierna 

1709 och 1746 som studerats i denna avhandling är kontinuerligt negativa. Dessa 

påstådda judar, eller nykristna som anklagats för att ha idkat judiska seder beskrevs som 

obotliga, hårdnackade, lynniga och onda. Dessa påståenden var ett ypperligt sätt att dela 

folket i tu; de gammalkristna och trogna katolikerna emot de onda och oförutsägbara 

nykristna. Den dåtida antisemitismen sökte ingen lösning på ”judefrågan”, utan endast 

legitimerade vanliga människor att känna hat och förakta andra människor, ur en annan 

bakgrund, ett annat trossamfund. Att inför allmänheten paradera judarna framför folket i 

staden under autodaféceremonierna var ett sätt för inkvisitionen att få folkets stöd för sina 

handlingar. De som uppgavs vara falska fick de hårdare straffen, eftersom många av dem 

hade dömts vid tidigare tillfällen och i och med detta redan en gång lyckats intyga 

inkvisitionen om deras ånger och vilja att återgå till den enda rätta tron.  

Att judarna sökte förgöra katolicismen och förföra den vanliga medborgare på syndiga 

vägar var endast ett svepskäl som användes av inkvisitionen. Judarna hade inte sökt sprida 

sin tro utöver de icke-judar som samexisterade med dem, utan hade genom århundraden 

                                                 
410 Green 2009, 10. 
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hållit sig till sin egen nisch i sitt eget trossamfund och varken sökt konvertera ”hedningar” 

till sin tro, eller sprida judendom bland folk med andra gudar. Att dessa ättlingar till judar 

som flytt från Spanien i slutet av 1400-talet fortfarande under 1700-talet hänvisades till 

som nykristna visar att det dåtida samhället inte var redo att acceptera folk som skilde sig 

från ursprungsbefolkningen. Bland annat detta och eventuell antisemitism eller rasism 

kan ha varit en grund till den rådande atmosfären i Lissabon under 1700-talet. Enligt 

tidens andra sågs nykristna på av de gammalkristna som oundvikligt misstänkta för att 

inte vara goda eller sanna katoliker, att vara olika och annorlunda och sålunda inte 

tillräckligt bra landsmän.     

Att porträttera judarna som falska, onda, hårdnackade och obotfärdiga hörde till den 

propaganda som kyrkan sökte sprida ut bland folket. Detta gjordes förutom genom 

predikningar också genom spridning av de predikningar som hölls under 

autodaféceremonierna. Predikningarna som var avsedda för folket att höra, ville varna 

dem om de problem och faror som förknippades med nykristna. Att de män som utförde 

predikningarna under autodaféceremonier beställde sina predikningar trycka så att de 

kunde spridas kan också bero på att de ville göra sitt eget namn känt och inte enbart som 

predikanter utan som en försvarare av den enda rätta tron och inkvisitionen.411  

Inkvisitionen kunde döma dem som ingen världslig domstol kom åt, vilket i princip gav 

kungen ytterligare makt att kontrollera samhället, eftersom han och storinkvisitorn levde 

i ett slags symbios. Kronan fick en del av den beslagtagna egendomen som inkvisitionen 

beordrade att skulle tas av de som dömdes till fängelsestraff, de fattiga hade inkvisitionen 

inget att tjäna på. Partnerskapet kyrkan och staten emellan födde genom inkvisitionen ett 

starkt, praktiskt och dödligt vapen att hålla medborgarna i schack genom skräck, rädsla 

och förföljelse.  

 

5.3 En framgångsrik storköpman, ett hot mot adeln?  

Tusentals människor av båda könen och i alla åldrar dömdes av inkvisitionen under 

autodaféceremonierna genom hela institutionens existens. Men hade de dömdas 

samhällsklass någon inverkan på den slutliga domen? Varje samhällsgrupp hade enligt 

tidens anda sina olika slags rättigheter, skyldigheter och uppgifter. Förutom rättigheter 

                                                 
411 Feitler 2015a, 27-29. 
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och skyldigheter avgjorde den samhällsklassen folk tillhörde hur de skulle klä sig, vara 

och uppföra sig offentligt. Samhällsklassen avgjorde hur lämpligt det var för folk att 

utföra olika uppgifter, idka ett särskilt yrke eller om det var möjligt för dem att nå 

offentliga poster i samhället.412 Dessa sociala kategorier var grunden till det hierarkiska 

1700-tals samhället där prästerskapet hade hand om utbildning och tillbedjan, adeln skötte 

militära funktioner, politik och förvaltning och kroppsarbetarna som saknade privilegier 

var upptagna med skyldigheter gentemot de övre samhällsskikten samt skötte den 

produktiva företagsamheten.413 De sociala kategorierna fungerade som en markör av rang 

och det var även ett sätt för adeln att hålla ofrälse personer på avstånd och i och med detta 

söka bevara sin gynnade ställning i samhället.  Storköpmännen och bourgeoisien avvek 

från en dåtida godkända samhällsordning då han inte så att säga ”hölls på sin plats”, utan 

strävade efter att genom hopandet av rikedomar uppnå ära och makt som kunde mätas 

med adelns.414 Den på 1700-talet existerande samhällsordningen ansågs vara given av 

Gud och bestod av ståndspersonerna vars medfödda och ärvda egendom legitimerade 

deras ställning i samhället. Bönderna och de fattiga skulle vara lyckliga över sin 

fattigdom, eftersom det enda som krävdes för att de skulle uppnå frälsning var att de visste 

sin plats och stannade där.415  

Kroppsarbetarna i samhället var mer utsatta för eventuella anklagelser då de mestadels 

var analfabeter och inte hade råd, eller möjlighet, att anställa en jurist som eventuellt 

kunde försvara och fungera som rådgivare för dem under en (möjlig) rättegång. Dessa 

kroppsarbetare var i de flesta fall fattiga sjömän, bönder eller hantverkare. Dock dömdes 

även flera jurister, läkare och präster av inkvisitionen, vilket tyder på att ingen gick säker. 

Ingen person av adlig härkomst uppges ha blivit dömd under de granskade åren, men det 

betyder inte att så inte kunde vara fallet. Enligt den rådande lagen bestraffades inte 

personer av adlig härkomst med skamstraff eller exempelvis piskrapp.416 I 

överensstämmelse med lagen skulle de ofrälse personer (plebeas) som syndat genom 

avgudadyrkan, bestraffas med offentliga piskrapp samt en period på sex till tio år som 

galärslav. De som var av adlig härkomst skulle skickas i exil till någon av kungadömets 

kolonier på en period på åtta till tio år.417   

                                                 
412 Magalhães Godinho 1980, 71-72. 
413 Magalhães Godinho 1980, 71-72. 
414 Saraiva 2001, 154.  
415 Saraiva 2001, 154-155. 
416 de Andrarde 1821, 127-128. 
417 de Andrade 1821, 128.  
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Flera fall av präster har påträffats och i åtminstone ett fall har det förekommit att självaste 

storinkvisitorn år 1642 inte medverkat under den autodafé ceremoni som hölls i Lissabon, 

för att han suttit fängslad för misstankar om konspiration och uppror mot kronan.418 

Pengar kunde användas för att undvika offentlig prygel och ju rikare den åtalade var, 

desto mera fick han betala.419 Eftersom kungen var förmögen och inte beroende av adeln 

och dess ekonomiska stöd, behövde han heller inte hålla sig väl med adeln. 

                    

Tabell 16. Yrkesindelning över de män som dömdes under autodaféceremonin i Lissabon 

1709 (vänster) och yrkesindelning över de män som dömdes under autodaféceremonin i 

Lissabon 1746 (höger). 

 

Tabell 16 visar i enlighet med de dömdas yrken, vilka grupper som i regel var oftast 

utsatta för inkvisitionens misstankar. Under kategorin för ”kroppsarbetare” faller diverse 

hantverkare såsom skomakare, hovslagare, smeder, jordbrukare samt sjömän mm. 

Kategorin ”utbildade ståndspersoner” representeras av jurister, läkare, präster, studenter 

och statliga ämbetsmän.  Inom gruppen ”arbetslösa” finns både arbetslösa, slavar, 

lösdrivare och andra som saknar ett specificerat yrke, men som inte ändå uppgetts som 

arbetslösa i dokumenten. Kategorin för kringresande köpmän innefattar de män som 

klassats som ”tratante”, alltså en slags opålitliga handelsmän, skurkar eller lymmel. 

Skillnaden mellan storköpmän och handelsmän (homem de negócio och mercador) är att 

                                                 
418 Feitler 2015b, 31-32. 
419 Feitler 2015b, 77-79. 
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storköpmännen klassas som exempelvis företagsägare, de som hade sina egna agenturer 

och fungerade som kommersråd för handelskompanier. Handelsmän eller köpmän är 

personer som köper exempelvis varor från grossister och idkar återförsäljning i en mindre 

grad än storköpmännen. Båda kan dock räknas höra till bourgeoisien.420   

Som det blev uppenbart i tabell 16 tillhörde största delen av de som dömdes under 

autodafé ceremonin år 1709 bourgeoisien. Detta skulle kunna vara et tecken på att adeln 

inte tyckte om den rivalitet från storköpmännen som hade lyckats skaffa sig en omfattande 

egendom genom sina handelsnätverk. Eventuellt kan adliga personer aktivare ha 

engagerat inkvisitionen i förföljelsen av nykristna köpmän, eller så kunde adliga personer 

ha påstått sig vara övertygade om att dessa rivaler, storköpmän, var de facto judar eller i 

hemlighet idkade judiska seder. Allt detta för att säkra sig om att deras egen position som 

maktutövare i samhället samt förhindra förändringar i den existerande 

samhällsstrukturen.   

Även om de tre grupper som representerar människor ur de så kallade lägre 

samhällsklasserna inbegripande kroppsarbetarna, de arbetslösa och de kringresande 

köpmännen räknas samman representerar dessa grupper under hälften av det totala antalet 

dömda.  År 1746 är siffrorna liknande som år 1709, vilket visar att majoriteten av dem 

som dömdes under de båda åren kom ur borgarklassen. De hade samlat påtagliga ägor 

genom den (världs) handel som de idkade och kunde eventuellt mäta sin egendom med 

adeln, som var mån om att säkra sitt privilegierade liv på toppen av samhället. Att anmäla 

ofrälse rivaler för inkvisitionen kan ha varit ett sätt för adeln säkra sig om att dessa 

nykristnas egendom beslagtogs och att deras handelsnätverk till följd av en arrestering 

föll samman.  

Kroppsarbetarna innefattade yrken såsom smeder, hovslagare, sjömän, textilarbetare samt 

jordbrukare. En avsevärd skillnad mellan 1709 och 1746 är förändringen i antalet 

kroppsarbetare som döms, en ökning på nästan femton procent har skett. Denna ökning 

av dömda kroppsarbetare kan förklaras med de byggprojekt kungen finansierade med de 

pengar som kom in från kolonierna, närmast guldet och diamanterna från Brasilien. I och 

med att kraven på ny arbetskraft i staden ökade, växte även befolkningen då de som bodde 

ute på landsbygden eller i stadens omnejd tog sin in till staden för att söka arbete. Detta 

stämmer överens med det sjunkande antalet dömda arbetslösa och lösdrivare som år 1746 

                                                 
420 Till bourgeoisien räknas förutom handelsmän också företagsägare, präster och ämbetsmän. Det vill säga 

personer som levde på sin utbildning eller kunskap i motsats till adeln.   
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var över hälften mindre än det varit år 1709.  Det hade blivit allt svårare för bönderna att 

livnära sig från jorden, då billigt spannmål flödat in på den inhemska marknaden. Adeln 

och prästerskapet som ägde största delen av den odlade marken även krävde skatter från 

bondeklassen som redan till en början hade svårt att livnära sig själva och sin familj. 

Lissabon kan då ha verkat som ett attraktivt alternativ till det slit som den ordinarie 

bonden åtog sig varje dag. Dessa enorma byggprojekt kan även ha bidragit till att 

arbetslösheten avtog, vilket i sin tur stämmer överens med siffrorna i tabell 16.  

Ur figuren framgår det att antalet dömda arbetslösa fallit med 7 %. Eventuellt kan det 

farliga arbetet på byggnadsplatserna ha medverkat till att antalet sysslolösa föll, eftersom 

det omkom folk på byggena som behövde ersättas med nya, vilket i sin tur bidrog till att 

antalet arbetslösa minskade. Det höga antalet dömda kroppsarbetare kan inte enbart 

förklaras med att staden drog till sig folk för att den erbjöd utkomster och en säkrare 

framtid, än den på landsbygden, utan även med att inkvisitionen var mån om att hålla de 

lägre samhällsskikten under kontroll. Ett nämnvärt byggprojekt som sattes igång år 1717 

var palatsklostret i Mafra som ligger ungefär 30 kilometer utanför Lissabon.421 Det har 

uppskattats att detta bygge sysselsatte kring 50 000 kroppsarbetare av vilka ca 1 338 dog 

före palatsklostret stod färdigt år 1755.422  

Ett annat stort byggprojekt som sattes igång i Lissabon var byggandet av akvedukten 

Águas Livres, som påbörjades år 1712 och stod klar 1744.423 Detta byggnadsarbete var 

det enda som uppfördes under första häften av 1700-talet som var av praktisk nytta för 

invånarna i Lissabon. Vattenbehovet till staden hade växt i takt med befolkningstillväxten 

som var i växelverkan med stadens pull-faktorer så som arbetsmarknaden, vilken lockade 

till sig folk från den omkringliggande landsbygden, för vilka det inte längre fanns arbete 

för som bönder. Dock verkar de flesta som hade dömts för häxeri, svartkonst, magi eller 

yttrandet av vidskepliga ord ha en arbetarbakgrund, som det visade sig i kapitel tre.  

De båda åren som nämn, 1709 och 1746, markerar visserligen två motpoler med tanke på 

att den första hölls då da Cunha de Ataíde var nyutnämnd till sin post och den senare i 

slutet av både hans karriär och livstid. År 1729 utgör en bra referens då både handeln och 

importen av ädelmetaller från Brasilien kommit väl igång och inte ännu hade börjat sin 

                                                 
421 Palatsklostret upptar en area på ungefär 40 000m2 och det fortsattes göra renovationer efter den 

ödesdigra jordbävningen i Lissabon som inträffade 1755. Palatset stod fullkomligt färdigt år 1770. 

Palatset är så praktfullt att de lokala kallar det för Portugals lilla Versailles, ”O nosso pequeno 

Versailles”.  
422 Helminen, Riiho & Ruohonen 1997, 51. 
423 Livermore 1966, 208.   
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nedgång.424 Under autodafé ceremonin 1729 dömdes ett stort antal människor, inalles 91 

personer.425 Den största skillnaden angående de dömdas arbetsstatus mellan åren 1709 

och 1729 är att 1729 var hela 48 % av dem som dömdes kroppsarbetare och de flesta av 

dessa kroppsarbetare hade uppgett idka ett yrke som skomakare. Den andra stora 

förändringen var att antalet dömda kringresande köpmän hade på 20 år fallit med 10 %.426  

Inkvisitionens strävan att fostra befolkningen i den katolska tron kan i grund och botten 

anses vara en avgörande faktor bakom det stora antalet dömda kroppsarbetare. Bönderna 

och kroppsarbetarna var av allt att döma mindre intresserade av religionen och deras 

intressen låg på andra håll, vilket medförde att inkvisitionen försökte starkt kontrollera 

individer ur denna klass för att säkra sig om att dessa personer verkligen följde den 

katolska tron och riterna som hörde till. Annars hade knappast någon statlig eller kyrklig 

myndighet intresserat sig anmärkningsvärt för en enstaka sjöman eller hovslagare. Men 

det ansågs antagligen viktigt att folket var så insatta i den katolska tron och levde efter 

dess seder att inkvisitorerna inte enbart åtog sig att anklaga människor av högre social 

rang. Arrendebönder och kroppsarbetare var dessutom illa utsatta, då dessa saknade 

politiska kontakter och inte hade personliga förbindelser till eliten. Kroppsarbetarna var 

dessutom outbildade, förutom inom sitt eget yrkes, vilket var till föga hjälp framför den 

inkvisitoriska domstolen.  

På samma sätt som antalet arbetslösa, brottslingar och övriga har minskat från att år 1709 

ha varit totalt 27 % till att år 1746 utgöra endast 14 % av de dömda. Denna minskning av 

lösdrivare, arbetslösa och opålitliga handelsmän skulle tyda på att inkvisitionen, genom 

sitt aktiva dömande av folk tillhörande dessa grupper, åstadkommit ett resultat var 

lösdrivare höll sig borta från staden, eller såg till att inte stanna alltför länge för att hållas 

så osynliga som möjligt. Att även antalet domar som getts kringresande köpmän sjunkit 

kan bero på att guldrushen från Brasilien var i gång under 1709 vilket i sin tur ökade 

människors vilja att utnyttja de rikedomar som flödade in från kolonierna.  

Handeln hade kommit under bättre kontroll och opålitliga köpmän riskerade 

fängelsestraff och förlust av egendom om de fortsatte med sitt ojusta sätt att idka handel. 

Dock kan även freden med Spanien och Frankrike efter att det spanska tronföljdskriget 

                                                 
424 Se Bilaga1: Statistik över år 1729, för ytterligare referens.  
425 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 493-496. 
426 I och med statiken från år 1729 skulle det vara möjligt att då guldrushen kom igång i början av seklet 

och de stora byggprojekten sattes i gång, kom det folk från omnejden till staden vilket bidrog till att antalet 

kroppsarbetare ökade. Det stora antalet dömda kroppsarbetare tyder på att inkvisitionen hade ett speciellt 

intresse för bönderna och lönearbetarna och den moral som rådde inom denna grupp. 
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avslutades ha haft en inverkan. Då Portugal var i krig fanns det inte så många av kungens 

män som kunde upprätthålla kontroll över diverse lösdrivare. Antalet dömda personer 

verkar ha varit ganska jämt under åren i varje fall när det gällde dömda män, vars totala 

antal år 1709 uppgick till 37 stycken, år 1729 till 46 stycken och år 1746 till 49 stycken.427 

En stor förändring sker även mellan de dömda handelsmännen och storköpmän.428 Då de 

båda grupperna var rätt jämt utsatta år 1709 var situationen helt annorlunda 37 år senare. 

Antalet dömda handelsmän var betydligt högre med 19 % fler dömda än antalet dömda 

storköpmän.429 Kroppsarbetarna utgör majoriteten av de som dömdes både år 1709 och 

1746, dock var fördelningen över näststörsta grupp aningen jämnare år 1709 då 

kringresande köpmän, tjänstemän och storköpmän kom in som de näststörsta grupperna. 

Grupperna ”kroppsarbetare” och ”handelsmän” utgör klart de två största grupperna 

dömda personer år 1746, då endast grupperna kroppsarbetare, utbildade ståndspersoner 

och handelsmän hade ökat i andel bland de dömda. Situationen är annorlunda om man 

jämför med de kvinnliga dömda.  

Eftersom kvinnorna inte uppgavs idka något yrke har statistiken över de dömda 

kvinnornas sociala status gjort efter vilket yrke deras fäder eller äkta män uppges ha 

utövat. De utbildade ståndspersonerna som dömdes, straffades nästan alla för judendom. 

En klar skillnad mot de vanliga kroppsarbetarna som dömdes för vidskeplighet och 

handelsmännen som hörde till den kategori som i varje fall under åren 1709 och 1746 

dömdes för tvegifte. Med tanke på dessa mäns yrken gjorde de med stor sannolikhet resor 

till andre delar av riket långt ifrån hustru och eventuell familj. Men att det ändå upptäcktes 

att dessa män var bigamister tyder på en effektiv verksamhet från inkvisitionens håll.  

                                                 
427 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 411-417, 493-496, 571-574. 
428 Handelsmän är de som i dokumenten uppges vara: mercador (säljare, köpman) och storköpmän de som 

uppges vara: homem de negocio [sic.].  
429 År 1729 var 15 % av de som dömdes under autodafé ceremonin storköpmän. 
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Tabell 17. Yrkesindelning över fäder och äkta män till de kvinnor som dömdes under 

autodaféceremonin i Lissabon 1709 (till vänster) och yrkesindelning över fäder och äkta 

män till de kvinnor som dömdes under autodaféceremonin i Lissabon 1746 (till höger). 

 

Ur figuren framgår att de två största kategorierna till vilka de dömda kvinnorna hörde var 

arbetargruppen och handelsmän-gruppen. De flesta som dömdes hörde följaktligen till 

lönearbetarna. Under titeln ”kroppsarbetare” har diverse män som hävdas vara 

byggarbetare, läderarbetare, smeder, gruvarbetare, åsnedrivare eller jordbrukare samlats 

inom en och samma kategori. Kategorin ”utbildade ståndspersoner” som figurerar i grafen 

för år 1746 innehåller män som praktiserade yrken som advokat, läkare och skrivare. I 

figuren för år 1746 finns 44 stycken män, eftersom skomakaren Fransisco Fernandes 

Loução var far till två döttrar, som båda var åtalade och dömdes.430  

Gällande de dömda kvinnorna används här samma referens, år 1729.431 En påtaglig 

förändring har skett här angående kroppsarbetarnas döttrar och hustrur som år 1709 

utgjorde endast 36% av dem som dömdes, tjugo år senare, år 1729 utgjorde 

kroppsarbetargruppens kvinnor hälften av de dömda och antalet har stigit ytterligare till 

55% år 1746. Under autodaféceremonin år 1709 dömdes det inte en enda utbildad 

ståndspersons dotter eller äkta hälft. Dock har antalet dömda i denna kategori drastiskt 

ökat under år 1729, till 21% av de totala antalet dömda kvinnor. Samma kategori utgjorde 

                                                 
430 ANTT, TSO, liv. 0007Listas ou “Notícias” 1563/1750, fol. 494-495. 
431 Se Bilaga 1: Statistik över år 1729, för ytterligare referens. 
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en ringa grupp på 5 % av de sammanlagda antalet dömda år 1746. Denna varians kan 

eventuellt förklaras med att antalet ämbets- eller tjänstemän i Lissabon var ringa runt 

sekelskiftet 1700 men i och med att handeln med varor från Brasilien kommit igång och 

den krävde en hel del aktörer att organisera och administrera.   

Antalet arbetslösa män, vars döttrar eller hustrur dömdes finns inte med varken år 1729 

eller år 1746. Denna kategori utgör endast en marginell grupp av de som dömdes under 

autodafé ceremonin i Lissabon år 1709. Detta kan delvis förklaras med att antalet 

arbetslösa föll drastiskt i och med att både monarken João V och adeln satte igång olika 

slags byggprojekt. De byggen som sponsorerades av kungen var i proportion avsevärt 

mycket större än de byggprojekt adeln beställde, men alla byggen krävde såväl 

byggmästare som kroppsarbetare.  

Eftersom Portugals mål var att ”rensa riket” på muslimer, judar och zigenare drabbades 

landets ekonomi hårt. Ingen utvecklade den inhemska industrin och nästan alla varor 

förutom vin, tobak, socker och salt importerades från utlandet. All kunskap som kunniga 

hantverkare och bankirer besatt gick förlorad då de dömdes av inkvisitionen, fängslades 

eller avrättades. Men guldet och andra ädelmetaller som strömmade in till Portugal via 

Lissabons hamnar flödade nästan lika snabbt iväg till andra europeiska monarkier, som 

betalning för de dyra importvarorna. Detta kom att bli ett problem i och med att importen 

från Brasilien kom att sina vid mitten av 1700-talet och Portugal blev genom detta tvingat 

till en modernisering för att fortleva. Även merkantilismen kan anses ha haft en stor effekt 

på utvecklingen av den portugisiska industrin, eftersom bara några få branschen 

gynnades.432  

De som hade egendom verkar ha angett sig skyldiga och mottagit de straff samt bikt de 

tilldelades, emedan de mindre välbärgade oftare vägrade godkänna sig skyldiga till de 

presenterade anklagelser och därför dömdes till döden. Största delen av de dömda affärs- 

och handelsmännen var av judisk härkomst. De som fått sin egendom beslagtagen fick 

inte den tillbaka efter att de antingen frigivits eller avtjänat de straff de tilldelats.433 Detta 

var enbart möjligt för dem som inte dömdes till att avtjäna ett fängelsestraff eller till 

döden. I fallet att en person fick ett fängelsestraff blev han/hon alltid av med sin egendom, 

vilken delades upp i två delar, en som gick till kyrkan och den andra gick till staten, eller 

kronan. Med dessa konfiskerade ekonomiska resurser fick kronan ytterligare tillgångar 

                                                 
432 Tillverkningen av kläder kom inte ordentlig igång på grund av att billigare textilier av högre kvalitet än 

de inhemska flödade in på den portugisiska marknaden från England. 
433 Carneiro & Gorenstein 2005, 170-172. 
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med vilka man kunde finansiera bland annat armén och dess uppehälle såväl i Portugal 

som i dess kolonier.  

Dock är det möjligt att ju snabbare en person kom ut ur inkvisitionens fängelser och kunde 

återvända till samhället, desto snabbare kunde han fortsätta återuppta sina affärer, eller 

börja om från början. Borgenärerna försvann ingenstans fast någon av deras kunder fick 

bekymmer med inkvisitionen. Detta, att inte återfå sin konfiskerade egendom kan ha blivit 

många personers undergång.  
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6. Sammanfattning 

Syftet med denna avhandling pro gradu har varit att undersöka de brott, för vilka 

inkvisitionen i Lissabon delade ut straff för under autodaféceremonierna åren 1709 och 

1746. Utgångspunkten var att i samband med granskning av brotten undersöka hurudana 

de utdelade straffen var och om det fanns någon skillnad mellan de straff som utdelades 

adliga brottslingar i förhållandet till de straff som utdelades för de ofrälse 

missgärningsmännen. Forskningen har tagit hänsyn till samtliga utdelade domar under de 

granskade åren. Även motiveringarna till de givna straffen har analyserats för att finna 

svar på om några folk- eller samhällsgrupper var mer utsatta än andra. Avsikten med 

denna avhandling har varit att genom att studera de tillgängliga autodaféprotokollen finna 

eventuella likheter och olikheter mellan de personer som dömdes av inkvisitionen i 

Lissabon och om de bestraffade personernas kön, ålder eller samhällsgrupp hade någon 

inverkan på domens stränghet. Materialet som användes för undersökningen beskrevs i 

kapitel ett och bestod av digitaliserade autodaféprotokoll från Portugals nationalarkiv 

Torre do Tombo i Lissabon.  

I kapitel två har jag beskrivit hur Inkvisitionen i Portugal hade skapats för att kontrollera 

nykristna, det vill säga judar som omvänt till katolicismen och deras släktingar. 

Institutionen vakade även över att den dåtida samhällsmoralen, som ansågs vara den enda 

rätta, uppehölls. I och med detta kan inkvisitionen anses ha upprätthållit en social disciplin 

i samhället. Kung João V gav inkvisitionen sitt starka stöd, eftersom den bidrog till att 

stärka den rådande ordningen och motarbetade oliktänkare. Inkvisitionen stärkte 

dessutom hans auktoritet som försvarare av samhällsmoralen och den katolska tron.  

Det är utmanande att klarlägga vilka faktorer som i grunden var de avgörande 

omständigheterna bakom varför vissa personer dömdes till hårda straff och andra, som 

begått brott av samma natur, mottog klart lindrigare straff. Man kan ändå skapa sig en 

ungefärlig uppfattning om vad det innebar att bli arresterad, dömd och straffad av 

inkvisitionen under den första hälften av 1700-talet i Lissabon baserat på de till buds 

stående arkivkällorna i Portugals nationalarkiv, vilket jag har gjort i denna avhandling.  

I kapitel tre analyserades de brott som folk bestraffades för under autodaféceremonierna 

år 1709 och år 1746, vilket visade att majoriteten dömdes för att de förmodades vara 

judar. Endast udda fall av andra förbrytare så som bigamister, spåkvinnor och män som 

stört den heliga tribunalens arbete påträffades i autodaféprotokollen. Av de män som 
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dömdes under dessa autodaféceremonier var majoriteten äldre än 26 år, medan kvinnorna 

var åldersmässigt rätt jämt fördelade i alla ålderskategorier. År 1746 var medelåldern på 

de dömda klart lägre än den var år 1709 då majoriteten av de som dömdes var äldre än 31 

år. År 1746 var trenden alltså den motsatta och majoriteten av de dömda var yngre än 31 

år. Män i åldern 26-40 år var den dominerande gruppen, med flest antal dömda under 

ceremonin som ägde rum år 1746. Detta var en förändring från år 1709 då den 

dominerande gruppen dömda var män i åldern över 31 år. Kvinnorna som dömdes år 1746 

var i likhet med männen också yngre än de som dömdes under autodaféceremonin år 1709 

hade varit. Endast en kvinna som var äldre än 41 år dömdes år 1746. Detta visar en klar 

tillbakagång från år 1709 då det dömdes tio kvinnor tillhörande denna ålderskategori. 

Något som inte förändrades under de undersökta åren var antalet kvinnor som dömdes i 

ålderskategorin 31-40 år, denna ålderskategori har innehållit ett minimalt antal förbrytare 

då det år 1709 dömdes fyra och år 1746 tre kvinnor i dessa åldrar.  

I kapitel fyra granskade jag straffen som inkvisitionen utdelade och det visade sig att 

straffen som delades ut var hårdare under autodaféceremonin år 1709. Detta år var det 

flera män som dömdes till diverse skamstraff och offentlig prygel samt längre 

fängelsestraff. Kvinnorna som dömdes under samma år fick mottaga straff så som 

fängelse och exil, både inom Portugal och till dess kolonier. Kvinnor som dömdes för 

tvegifte fick uteslutande prygel som straff och en del fick även exil som ytterligare 

bestraffning. Män som gjort sig skyldiga till brott så som tvegifte fick likaledes piskrapp 

som straff och förutom detta skickades de till galärerna. Avhandlingen hävdar inte att 

straffen blivit mer humana år 1746, men avsevärt mildare straff utdelades under den 

senare autodaféceremonin än under den som hölls år 1709. Ingen dömdes exempelvis till 

bärandet av skamhatt eller förlorade rätten att utöva eller återgå till sitt yrke under 

autodaféceremonin år 1746.  

På liknande sätt var de utdelade fängelsestraffen för män kortare till naturen än de hade 

varit år 1709. Straff som utdelades för de kvinnor som dömdes under ceremonin år 1746 

var likaledes lindrigare än de hade varit under autodaféceremonin år 1709. Endast två 

kvinnor dömdes till exil och piskrapp år 1746, vilket var en klar tillbakagång av 

användandet av hårda fysiska straff. Största delen av kvinnorna som dömdes under 

ceremonin år 1746 dömdes till ett kortare fängelsestraff. Dessutom fick en av kvinnorna 

den tid hon spenderat i fängelse före autodaféceremonin år 1746 tillgodosedd och 

förklarades vara frikänd efter att hon hade genomgått autodaféceremonin. En likhet 

angående de utdelade straffen går att finna bland det som dömdes för tvegifte. Under de 
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båda granskade åren dömdes de män som gjort sig skyldiga till tvegifte till piskrapp och 

tjänstgöring som galärslavar och kvinnorna till piskrapp och exil.  

Förutom de redan nämnda resultaten kan man se en utveckling angående de utdelade 

straffen. År 1709 var skamstraff och fysiska straff så som piskrapp och tjänstgöring som 

galärslav de mest förekommande men trettiosju år senare hade de upplevt en klar 

tillbakagång och år 1746 var olika former av fängelsestraff den dominerande 

bestraffningsformen. De som dömts för judendom fick oftast fängelse av varierande längd 

som straff. De största förändringarna angående utdelade straff finner vi bland dem som 

dömdes för praktiserandet av svartkonst och dyrkandet av djävulen. Dessa straff varierade 

från individ till individ och kunde omfatta fängelse, prygel, landsförvisning och 

tjänstgöring som galärslav.  

Även om inkvisitionens mål var att utrota oliktänkare, fritänkare och personer som inte 

följde den katolska tron och dess trossatser är det värt att notera att de nykristna som 

dömdes inte skickades i exil. Majoriteten av de som dömdes för idkandet av judiska seder 

fick en fängelsedom. Med tanke på att Portugal strävade efter att vara katolskt är det inte 

logiskt att de nykristna som dömdes till fängelse. Genom att uteslutande landsförvisa de 

påstådda judarna skulle inkvisitionen ha kunnat fördriva dessa. Förmodligen spelade den 

egendom som de nykristna var i besittning av en avgörande roll och en av de 

grundläggande orsakerna bakom varför de dömda nykristna fick fängelse som straff i 

stället för landsförvisning för sin olydnad mot Gud.   

I kapitel fem tar jag upp motiveringarna bakom straffen som inkvisitionen utdelade. I 

detta kapitel visar avhandlingen att inte mycket hade förändrats på den här fronten. 

Beskrivningarna av de dömda var likadana år 1709 och år 1746. De som hade begått några 

andra brott än återfall till judendom fick sina brott och straff upplästa först. Sedan lästes 

namnen upp på de påstådda judarna i kategorier enligt hur snabbt och trovärdigt de bekänt 

sina synder för inkvisitionen under de förhör de utsatts för. Sist leddes de dödsdöma upp 

och de beskrevs ideligen på samma sätt, vare sig de var män eller kvinnor. De dödsdömda 

påstods vara falska, opålitliga, presentera förfalskade medgivanden, envisa och obotliga. 

Den enda skillnaden med tanke på hur de dödsdömda presenterades var att de som skulle 

brännas levande fick det förkunnat för folkmassan, att de hade valt att dö bekännande 

Mose lag.  

Man kan notera en viss fientlig inställning vid beskrivningen av de dödsdömda 

personerna. Användningen av ord som negativo/a, hårdnackad, envis och obotlig. Inga 
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personliga enskildheter angående de dömda läses upp och i och med detta får man en bild 

av att inkvisitionen i Lissabon var mån om att hålla autodaféceremonierna inom givna 

ramar och inte tog fasta på eller predikade ut de dömdas personliga särdrag eller 

spekulationer över varför dessa dömda betett sig som de gjort. Det viktigaste var att 

fokusera på att de fick sina brott upplästa framför allmänheten och att de emottog sitt 

straff och fick därmed sina synder förlåtna och blev i och med detta värdiga att på nytt bli 

accepterade till församlingen och samhället.  

De grundläggande resultaten i avhandlingen är att hela samhället i Lissabon var under 

inkvisitionens uppsikt och de nykristna var i en ännu mer utsatt position än den övriga 

befolkningen. Inkvisitionen hade en förödande inverkan på den judiska befolkningen och 

deras verksamhet inom näringslivet, inte minst i Lissabon utan på hela den iberiska 

halvön. Inget påtagligt intresse från inkvisitionens håll att anklaga eller döma kvinnor för 

spådomar, svartkonst eller pakter med djävulen påträffades under granskningen av 

autodaféprotokollen. I och med detta kan avhandling styrka att inkvisitionens främsta 

intresse var att värna om den katolska trons trossatser och inte förfölja kvinnor i 

glesbygden som påstods kunna frambringa eller bota sjukdomar för att de hade ingått en 

pakt med djävulen. Under de granskade åren dömdes inte en enda person till döden på 

grund av svartkonst eller  

De vanligaste brotten som människor dömdes för under autodaféceremonierna som hölls 

under åren 1709 och 1746 var judendom, ogudaktigt tal, idkandet av svartkonst, 

återfallsförbrytare och olika varianter av störandet av den heliga tribunalens arbete.  Som 

avhandling har visat skedde det en förändring angående åldern på de som dömdes av 

inkvisitionen från och med år 1709 då de som dömdes hade en klart högre medelålder än 

de som dömdes trettiosju år senare. Straffen som utdelades av inkvisitionen i Lissabon 

har kanske inte direkt varit standardiserade, men en klar likformighet blir synlig genom 

de straff som förekom i autodaféprotokollen som studerats för denna avhandling.  

För dem som dömdes för judendom verkar normen ha varit fängelsestraff och för dem 

som dömdes för tvegifte uteslutande kroppsstraff. Mest tvetydig verkar inkvisitionen ha 

varit angående utdelandet av straff för de som dömts för svartkonst. Ingen enhetlig linje 

verkar finnas med tanke på hurudana straff som borde utdelas dessa förbrytare. En 

förklaring kan vara att inkvisitionen betraktade vissa fall av svartkonst som okunnighet 

och enfald istället för kätteri. Avhandlingen redogjorde för personer ur olika 

samhällsgrupper som dömts av inkvisitionen i Lissabon och det visade sig att under 
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autodaféceremonin år 1709 utgjorde de utbildade ståndspersonerna och kroppsarbetarna 

de två största grupperna av de dömda personerna. Situationen var annorlunda under 

autodaféceremonin som ägde rum år 1746 då de två största grupperna av dömda var 

kroppsarbetare och handelsmän. Inkvisitionen i Lissabon kan följaktligen sägas ha gått 

hårt åt såväl bourgeoisien som de lägre samhällsskikten. Dock verkar kroppsarbetarna 

vara den mest utsatta gruppen och inkvisitionen i Lissabon inriktade sina krafter på att 

utrota allt ogudaktigt levnadssätt ur de personer som tillhörde de lägsta samhällsskikten. 

Inkvisitionen ville på det sättet försäkra sig om att alla följde den rådande och godkända 

samhällsmoralen. Guds namn åberopades genom varje handling inkvisitionen antog sig 

eller verkställde. Vare sig det var frågan om beslagtagningen av egendom, tortyr, förhör 

av de anklagade, syndabekännelse eller utdelandet av fängelsedomar och avrättningar.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Statistik över år 1729 
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Bilaga 2: Inkvisitionens struktur 
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434 Braga 1992, 75.  


