
Den spanske

Inkvisitions Oprindelse og Fremgang /

Doctor Moldenhawer.

mindre jeg tøv lovs mit ferste Foredrag i denne heianseelige Forsamling det 
passende Udtryk af de Felelser, som den for mig cerefulde Optagelse til Medlem 
maatte opvcekke hos mig, -desto ivrigere skal jeg stroebe ved den mueligste Virk
somhed for Selskabets Hensigter at vedligeholde den Iver, hvortil jeg derved 
opfordredes. Jeg vil anvende al min Omhue paa en Rakke Afhandlinger, 
hvori jeg ved ny Hielpemidlers Brug skal forssge at udvikle den spanske Jn- 
qvisitions Oprindelse, Fremgang og Aand, og eftergranffe den vigtige 
Indflydelse, som den har havt paa Nationens Karakter og det spanske Monar
kies Tilstand, Religion og Litteratur.

Dette Tribunals Navn lyder allerede frygtelig for Øret; dets Stiftelse, 
Fremgang, Rettigheder, Bedrifter ere en af de merkeligste Begivenheder i den 
menneskelige Forstands Vildfarelsers og Udsvævelsers Historie, og for saavidt 
vil den ogsaa tiltrcekke sig den seneste Efterverdens Opmerksömhed; ja, jo mere 
Menneskeflcrgten rykker frem, og med Blusel skuer tilbage paa Fordomme, fom 
den Aarhundrede igiennem hyldede, desmere vil og denne Sag blive en Gien
stand for dens Betragtning og Forundring.



M. Den spanffe Jnqvisitions Oprindelse og Fremgang. 353

En Ret, hvis driftige Medlemmer bekiende sig til en Religion, der i sine 
lydeligste Udsagn og Grundsætninger fordommer SamvittighedSlvang; en Ret, 
der ene anmaffer sig Rettighed til at domme Forbrydelsen, naar nogen fornærmet 
-— ved Meninger og Vildfarelser fornærmer— Himlens Majestæt; der som dens 
2Eres Haandhcever indhyllcr sine Skridt i et uigiennemtrængeligt Morke, og 
som et Redffab for den guddommelige Hevn, hiemfeger Fædrenes Ondskab paa 
Bornene indtil tiende Led; en Ret, der for at opdage sine O ffere, udtænker 
de huleste Rænker, og over den storste Argelist, saa det træskeste europæiske 
Polities meest skiændige Kunstgreb er kun fom en fvag Efterlignelse deraf; der 
efterhaanden dannede sig en Codex af Privilegier, Rettigheder, Procedure og 
Criminallove, der i sin Art ligesaa lidet har sin Lige paa Jorden, som dens 
Autos, hvorved den forherligede sig; en Ret, som fremavlet af en frygtsom 
men desto grusommmere StatSkunst, opfostret af skinhellig Fastikhed, og kiælet 
for af Enfoldighed, danner en Modstander, der, saasnart han foler sine Kræf
ter, Oplofter sin frække Arm imod sin Velgiorer, og holder ikke op, for den 
har overvundet dens Afmagt, og beriget sig med nyt Ran; en Ret, der ingen 
Grændfer crkiender for sine Fordringer; der ved de dristigste Handlinger erklæ
rer sig at være over Statens Love; og anstiller stige rasende forvovne og urnen- 
neffelige Scener, at Historien, den paa frygtelige Optrin saa rige Historie, 
ikke kiender deres Mage; — hvem kiender ikke paa disse Hovedtræk Billedet 
af Inqvisiliouen, der under Ferdinand og Isabelle, under Philipperne og 
Carl II, har været en Skiændsel for det spanske Monarkie? Malerier selv 
leverer Historien.

Men en Historie om Jnqvisitionen, uden at berore de Indflydelser, den 
havde paa Land og Folk, vilde være mindre undervisende cnd gyselig; ved at 
overskue disse, bliver den ogsaa interessant og lærerig for Philosophen. Iuqvi- 
sitionen viser sig i Spaniens Provindser, strap flygte Glæde og Velstand, 
Stræbsomhed stappeö, Vindffibelighed uddoer, Ulyst til Forretninger tager 
overhaand, og hykkestike Andagrsevelser blive de kiæreste Syster. Den 
Aand, der bekyngeS af Undertrykkelsens Iernkiæder, mister al sin Værd og 
Kraft, og døv imod Fornuftens Stemme, høier den sig under dcn urimeligste 
Troes Lydighed. Og Philosophie — den er sorviist langt bort fra det Lands 
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Grcendfer, hvor Inqvisikion opløfter sit Hoved; thi denne zartlige Plante 
flaaer aldrig an der, hvor Tcenkeftihed anfteS for giftigt Ukrud.

Den selvsamme Indflydelse, der formørkede Forstanden, forgiftede og- 
saa Hjertet. Farligst var den for den menneskelige Siels elffvardigste Egen
skaber, den naturlige Vclvillie, og forstyrrede den selffabclige Omgangs rene
ste Glader. Hvor man kan formode sig omgivet af flig en Rets Handlangere, 
fom anseer det sorteste Forroederie som Samvittighedspligt, der bortkyscs For
trolighed og aaben Meddelelse af Familie- og Venne-Cirklen. En mork Stil
hed og mistankelig Tilbageholdenhed bliver en Klogskabsregel, og en Pligt, 
man skylder sin egen Sikkerhed. Og da Aarsagcrne ikke blot varede en kort 
Tid, men hele Aarhundrede igiennem, og strakde sig til alle Stander og Llas- 
ser af Borgere i Staten, fra Labrador af til Majordomo, er det da at undre 
over, at Virkningen ikke var mindre, at Umenneffelighed og Kulde, Mistror 
og Mistankelighed indprages som Hovedtrak i en Nations Karakter, den Na
turen havde beskiarct en ikke liden Andeel af Aands Munterhed og Hjertets 

Varme.
Hidtil er den ikkun lidet bearbejdet, denne rige Materie; man maatte tage 

til Takke med enkelte Fragmenter, hvoraf der, deres TLgthcd forudsat, dog 
ikke lod sig danne noget sammenhangcnde Heelt. Virkelig ere mange af de 
vigtigste Monumenter for lange siden forkomne af SkiødesløShed; mange har 
Tiden ødelagt, og de, som ikke ere g etaet under, skjules i mørke Hvelvinger, 
hvor jødisk og maurisk Litteraturs plyndrede Skatte ligge begravne. Gid den 
ikke vare langt borte, den Dag, der ogsaa skal bringe disse for Lyset.

Førend jeg forsøger paa, at levere en saa vidt timeligt fuldstandig Histo
rie over den spanske Inqvisition, uddraget af de Samlinger, som jeg, da jeg 
andengang var i Madrid, ved et overordentlig lykkeligt Tilfalde kom i Besid
delse af, udfordrer Nøjagtigheden, at jeg forudskikker en almindelig Udsigt 
over de Udlandmgerö Forfatning, hvis offentlige saavelsom hemmelige Opsat- 
flghcd imod de ChristneS Omvendelsesiver, forenet mcd det Had, man saa 
lange havde baaret til dem, gav narmeste Foranledning til Inqvisitionens Stif
telse. Jødernes Historie i de spanske Lande, der i og for sig felv ikke er lidet 
merkvardig, er det, som giver den fornemste Oplysning om den spanske In- 
gvisitions Oprindelse og Bestemmelse.

Alle-
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Allevegne, hvor Jeder efter deres Stats Undergang kom hen, har de 
vel ved mangehaande Forbindelser virket paa de Christne, men aldrig nogensteds 
har deres Indvirkning været oiensynligere end i Spanien, saavel for som efter 
Maurernes Epoche. Ingensteds vare deres Forbindelser med Christne notere, 
og ingensteds har den indbyrdes Forbittrclfe, der reisde stg og formeredes af 
tilfældige Aarfager, vævet faa skadelig for begge Partier. Ingensteds har de 
ved Dristighed og sande Fortjenester erhvervet sig storre Herligheder, og ingen
steds har Staten felt storre Skade af den uforsigtige Meddeling paa den ene Si
de, og den »besindige Misbrug paa den anden. Ingensteds ere de under man
gestags Omv.plinger af Med- og Modgang stegne til hoiere Statöembcder og 
blomstrende Velstand; og ingensteds har de haardere maatlet fole Lykkens 
Ustadighcd.

Jeg forbigaaer her med Taushed de uendelige Fabler T), fom sætte Jo
dernes Ankonrst til Spanien op til de allerældste Tider. Den stærke Strom af 
vilkaarlige Opdigtelser, naar man folger den til sin ferste Kilde 2), endes tils 
sidst efter utallige Krumminger i en Commentar over Propheten Obadias, hvis 
Forfatter lod sig, fom ikke er sieldcnt hos christelige Fortolkere, fore bag Lyset 
af jodiske Lærde. Disse nemlig, for at tilintettzisre det Had, de Christne bar 
til dem paa Grund af deres Nedstanunelse fra Frelserens Mordere, mcente 
hertil at have opdaget det virksomste Middel i den Paastand, at deres Nation 
havde boet i Spanien et Tusinde Aar, fer de ChriftneS Messias levede i Judæa.

Den forste Gang man finder talt om Joder i Spanien, er den 50 Ca
non i det Kirkemode i Illiberis, hvis Bestutninger udmerke sig med en usæd
vanlig Strenghed. Imidlertid er just denne Canon, snm truer alle dem med 
Bandsættclse, der herefterdags spiste i Seitab med Joder, den er selv et Be- 
viis paa den Eendrægtighed, hvori Christne og Joder i dette Rige levede med 
hinanden, forend Intolerancen begyndte at befiele de christelige Biskopper. 
Ogsaa var hin Trusel, i Sammenligning med de senere Tvangsmidler, altid 
endnu et lemfældig Forsog paa, at faae den Omgang mellem Joder og Christne 
ophævet, den man frygtede for kunde have skadelige Indflydelser paa Troens 
Reenhed. I den felgende Tid viste sig hyppigere og skadeligere Folger af den 
uboielige haarde Tænkernaade, fom tilforn kun havde yttret sig ved enkelte Lej
ligheder. Biskoppernes Munkeopdragelse lagde tidlig Grund til flig, en Tæn- 
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kemaade, og Formerelsen af deres Magt og Indflydelse skaffede dem Midler i 
Hcenderne til, med storre Eftertryk at kunne udlade sig med deres Had; saaledes 
opstod ogsaa i Spanien den vilde Forfolgelsesaand mod Joderne, og den vifte 
sig i sin hele frygtelige Rustning.

Hidtil havde de Christne taalt disse fremmede Hcbrceer hos sig, der gav
nede dem ved deres Dristighed i Haandverker og borgelige Haandteringer, og, 
nagtet den forfkiellige Tcenkemaade i Religion, levet i noie Forbindelse mcd 
dem. Joder tog sig endog Hustruer og Concubiner blandt de Christne, og de 
Christne blandt Joderne. Hine havde christclige, og disse jodiffe HuuStyende. 
Den giensidige Forbindelse i Handel og Vandel mellem Christne og Joder var 
saa hyppig og saa mangefold, nt den Tidsalders Dialekt beer kiendelige Prceg 
deraf. Ikke allene i enkelte Udtryk og Talcmaader, men ogsaa i den gram- 
watikalffe Form har den Synderligheder, som en Kiender af det hebraiske 
Sprog letkeligen hidlcder fra sin rette Kilde. Fadrene paa Synoderne til To
ledo ahnede intet Godt af denne Fortrolighed, og holdt det for Pligt, at ivre 
strengeligen derimod. ALgteskabclig og hnuslig Forbindelse mellem begge Par
terne blev erklceret for utilladelig, og Joderne forbod man al borgelig Haand- 
tering. Man lod det ikke vcere nok, nt soge ved alle optcenkelige Midler at 
oplive og vedligeholde Hadet imod disse ChristcndommenS celdste Fjender; i 
Mangel af Hedninger og Kicetlcre bleve Joderne dem, som man satte an paa 
mcd den raaeste Omvendelsesfyge. Ved Pinseler, LandsforviiSning, Eien- 
domS Berovelse overbeviste man Joderne om Nodvendigheden af nt lade sig 
dobe. Mcd et Ord, i Spanien faae man de skrcekkclige Optrin, der ere lige- 
saa mange Skampletter i ncesten alle christelige Nationers Annaler. Jeg for- 
bigaaer alle de Udsvævelser, som Erkcbisperne af Toledo, Eugen, Ildefons 
og Julian har begaaet i deres Had og Forfolgclfe imod Joderne, for at komme 
til en mindre bckiendt, for Menneskeligheden mere cerefuld, Periode.

Med Maurernes Indfald i Spanien, og det vestgolhiffe Riges Under, 
gang, begyndte Jodernes meest blomstrende Epoche i Spanien. Den fcelleds 
Skik, at omskicere sig, knyttede et Baand under disse Nationer, der endnu 
blev fastere ved den enes Had til, .og den andens Foragt imod de Christne. 
Disse vare den fcelleds Fiende, som Lidenskaber bestridede, der vel ikke havde 
samme Aarsag, men i deres Virkninger vare lige heftige. Herhos neiedes

- disse
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disse Erobrere med Scicren over Land og Folk, uden at udvide den til Herre
dom over T«nkemaade, Sceder og Samvittighed. De Overvundne lod de 
beholde deres Love og fri Religionsovelse i videste Omfang. Det hidtil under
trykke Partie blev beffyttct, uden dog at maatte hcnme sig paa Undertrykkeren. 
Ved Barbarernes Indfald vare Videnskaberne flygtede af Europa; i Felge 
med Maurerne vendte de tilbage til Spanien. Allevegne, hvor Vaabenbrag 
taug, oprettedes Skoler, hvoriblandt de i Corduva, Granada og Sevilla op- 
fvingede sig til stor Anseelse. Imidlertid de Christne bestandig syffelfatte sig 
med Planer, hvorledes de kunde afskaffe der ffammeligc Aag, Mohameds Til- 
hcengere havde paalagt dem, og »ned Ligegyldighed betragtede den Lejlighed, de 
havde til at raade Bed paa deres tykke Uvidenhed; benyttede Joderne sig >ned 
roeövcerdi^ Iver af disse lcerde Anstalter. De erhvervede sig med en heldig 
Fremgang de Kundskaber, der lartes paa Skolen i Cordova; inden kort Tid 
kappedes de, i Foredrag og Skrivter, med deres teere, og allerede ved Enden 
af det tiende Aarhundrede faae man den beromteste jodiffe Skole 5) forplantet 
fra Babylon til Andalusien. Deres udmerkedc Duelighed, og for alting de
res Indsigter i Medicin og Chirurgie, banede dem siden Veien til en ud merket 
Gunst og Fortrolighed hos de chnstne Konger, og til anseelige TEreSposter i 
Staten. De bleve Hoffers og alle Stores Livloeger og Chirurgcr. Paa selv- 
samme Tid, da Concilia og CorteS med Iver soge at fordrive jodiffe Lceger fra 
de Christnes Sygeleje, er just Don Samuel Abenhucr 4), cn Jede, Alphons 
den XldcS hemmelige Raad og Livmedicus. FyrgiceveS giorde man paa de Cor
teS til Burgos Aar j 367 de alvorligste Forestillinger om, nt Ud ovel fen af te 
gekonsten og Adgang til Hoffet ffulde Joderne forbydes. Henrich den Anden, 
der agtede den jodiffe Nation, og tog adskillige nf trem i sin Treueste, erkkoerede 
i en alvorlig Tone: han vidste, bande nu og i Fremtiden, hvorledes han brug
de dem. Endogsaa da det Ordcnamemo af Vst lad olid 141 2 indeholdt ct ud
trykkeligt Forhud imod jodiffe Apothekerc, Chirurger og Ledger, var det dog 
uden nogen Folge, i feer ved Kongens Hof. Henrich den IV forundte dem 
den friefte Adgang til sig, og Ministeren, der bestyrede Underhandlmgerne 
angaacude hans 2Cgteffab med Infantinden Donna Isabel, var hans Liv- 
nredicuö, en Jede ?).

Yy z I
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I selvsamme Tider Joderne kom i Besiddelse af arabisk Kundskab, ke- 
moegtigede de sig ogsaa tillige al Handel og alle Pengenegoliationer. De kri
gerske Tider og deres Indflydelse til at danne flig Fordom mod Handelen, den 
Regieringen i Spanien endnu i vore Dage maa kicempe imod, vidste de som 
Fremmede herlige« al benytte sig af til deres Fordeel. De, som i sin Tid i 

idereS Fcrderneland var en flittig agerbrugcnde Nation , blev nu, formedelst 
Omstændighederne og deres Forfatning, et Selskab erfarne Handelsmcend, 
svede og bevandrede i alle Kunstgreb, hvor det kommer an paa Gevinst. De 
havde Ord for ar vcere de dueligste Regnem-, stere, de heldigste Underhandlere, 
de dristigste Entrepeneurer i Landet, og bleve faaledes Regieringen selv uund- 
vorrlige i nogle Grene af Statsforvaltningen. Den Duelighed og Bcqvem- 
hed, de i enkelte Affairer udviste, aabnede dem en Lobebane, som, ihvor 
glimrende den end kunde synes for deres 2Ergierriahed, og hvor tiltrerkkende 
for deres Pengebegierlighed, dog alligevel paa den sierne Horizont sammemrak 
et Uveir, som intet kunde modstaae. De bleve Skatmestere og Mayordomos 
ved Kongens Hof, og hos de Store, hos Ricosomes og Hijosdalgo. Fi- 
nanzerne, saavel en gros som en detail, kom ene og allene i Jodernes Hcender, 
og den Art og Maade, hvorpaa de vare fordcelte imellem dem, bleve betegnede 
med en Mcengde prcegtig klingende Titler, som: AlmojarifeS, Tesoreros, Re- 
candadores, Arrendadores. Denne Starsmaxime, hvorved Oppebcrrelsen og 
Forvaltningen af den Kongelige Skat overlades til Joderne, siges allerede un
der Alphons XI at have været fra Arilds Tid 6). Og virkelig vare ogsaa al
lerede den hellige Don Fernando's Kammerbetiente allcsammen Joder, deres 
Operationer nod hans fuldkomne Bifald, og bleve belonnede med udmerkede 
Naadesbeviisninger 7). Alphons den Vises Skalmester var en Iode, Cag 
de la Malea 8). I Aguilar de Campos StatSarchiv seer man endnu den Ori
ginale Contract, som han og hane Broder, Don Iusef, fluttede om Forpagt« 
ningen af de saa kaldte Tercios, en af Kronens Hoveddomainer, som lyder paa 
500,000 Maravedis de Plata.

Under Don Sancho IV 9) viser sig med eet en christelig Abbed fra Val. 
ladolid i Spidsen af Finanzerne, nemlig Don Gomez Garcia, og ved Siden af 
ham er Overopsynsmanden Don Gonzalo, Erkebiskop fra Toledo. Men kun 
er hastig forbigaaende Phänomen. Under hans Eftermand, Ferdinand IV IO) 

er
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er denne Post atter besat med en Jede, Samuel, sin Herres store Fortrolige, 
og Hofstatens Despot.

Alfons XI yndede den jødiske Nation endnu mere end nogen af hans 
Formomd. Hans ovenomtalte Livlcege var Don Samuel Abenhuer; hans Ft- 
nanzminister den berømte Don Iuscph, der alt under Kongens Mindreaarighed 
havve bcherffet Skatkammeret. Formedelst en betydelig Caffemangel bleve 
han og hans Medhielpcre fatte fra deres Embeder, og de bleve nu anbetroede 
til Christne under Titel af Tesoreros. Men efter faa AarS Forlob udfordrede 
Statens Trang Tilgivelse. Don Juseph blev iqien Chef for Rigets Finanzer, 
og hans Trocsforvante, Samuel, forpagtede den Kongelic Mynt med den 
Forpligtelse, aldrig at kiobe Mark Sølv til høiere Priis end 125 Maravedis IT).

Embeder, i hvilke, formedelst Tidernes Raahed, al Videnskab bestod 
i den Konst, at heste, hvor man ikke havde faaet, og at ud sne Undcrsaatternes 
Marv, niaatte hastig yttre en skadelig Indflydelse paa Karakteren. De jodi*  
ske Finanzbetiente lode sig henrive af Gierrighed, og tillode sig mod Store og 
Smaae, Fattige og Rige, en Opførsel, som oppustede et almindeligt Had 
imod dem. De forbittrede ConsejoS og Prcelater forbandt sig indbyrdes imod 
dem ved en hemmelig Sammcnrottclfe I2), fom kun ventede et lykkeligt Hie- 
blik for at kunne bryde løs. Paa de Cortes til Madrid Aar 1309 gjorde de 
Forsøg paa ved ftcerke Forestillinger at formaac Kongen til at holde Joder og 
Maurer borte fra den kongelige Skat. Men forgiceves. Kongen svarede: 
Jeg vil ikke vide af ny Indretninger at sige.

Don Pedros Regiering var nu overalt den meest glimrende Lykkes Epo
che, som den jodisike Nation har opiiaact siden Adspredelsen fra deres Feederne- 
land 13). Hans hemmeligste Raadgiver og Fortrolige var Jøden Samuel 
Levi, fom fik Skatmeftervcerdigheden efter den berømte Juan Alfonso Albu- 
guergu; og Pndesteu for ham udbredte sig i en nersten udsvævende Velgioren- 
hed imod det Folk, som Pndlingen herte til.

I Toledo talte man paa den Tid 12,000 jødiske Indbyggere i største 
Velstand I4). I et vigtigt Document, fem indeholder en udførlig Specifi
cation paa Beløbet af den hver Synagoge paalagte Iødeffat^ er Synagogen 
til Burgos, font dog et den solkerigste af alle u«st den i Toledo, kun ansat tit 
87,560, denne sidste derimod til a 16,505 Maravedis. Deres 'fvie Religions 
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ovelse var uindskrcenket; men Antallet var nu storre, end at de kunde rummes i 
de Synagoger, som vare. Man faldt paa at bygge en ny, og at tage Salo- 
mo's Tempel til Mynster. Man anholdt om Tilladelse dertil, og fik den uden 
Vcgring I?). Dette Tempel, som endogsaa de allernyeste Reiftbeskrivere 
forbigaae med Tavshed, er en af de merkvarrdigste Levninger i der paa gothiske, 
mauriske og jediske Monumenter saa rige Toledo, og i sil Slags der eneste i 
Verden. Det boer de tydeligste Prceg af det dristige Sving, som dette Land 
meddeelreen Nations Aand, der ellers klcebede ved Lovens Bogstav.

Toledo, deres kiereste Opholdssted, efterår de vare blevne fordrevne fra de
res Fodeland, skulde nu ogsaa erstatte dem Mangelen af deres Tempel. Paa 
den vestlige Side af Tajo, i en Egn, hvor Hiet forlystes ved den meest indta
gende Udsigt over Skrommen og de steile Bierge paa den modsatte Strandbred, 
viser sig en Bygning i langagtig Firkant, og indvendig seer man en livagtig 
Afbildning af Templet i Jerusalem. Endnu staaer det Hellige, det Allerhel
ligste og Omvindernes Forgaard aldeles ubeskadigede med deres Zirarer og Orna
menter, og de andre Forgaarde sil,der man de kiendeligste Spor af i Ruinerne. 
Ikke engang Murernes Haand har det vildet lykkes, ganske ar udrydde de 
rundt om paa Veggene anbragte Indskrivter, som et heldigt Blik valgte af 
Psalmerne og Propheterne. Bogstavet trcenger sig frem, og giver en alvor
lig og hoitidelig Paamindelse om Steders forste Bestemmelse, og den underlige 
Omvexling, menneskelige Indretninger ere underkastede. Endnu i hoiere 
Grad foler man dette ved at låse Indskrivterne paa begge Sider af Alteret, 
i hvilket Glcrden, enten fattig paa egne Ord, eller utilfreds med dem, tog sin 
Tilflugt til de hellige Boger, for i Bibelens hoitidelige Sprog at holde Her
rens Salvede, Don Pedro, og Guds Tiener, Samuel Levi, de udfegteste 
Lovtaler. Her er ikke Stedet at opholde sig ved denne Gienstand med den Ud
forlighed, som den i meer end een Henseende fortiener; mil offentlige Regnskab 
tillader og fordrer den. Saalcenge beroe ogsaa Fortcellingen om denne Tempels 
snurrige Forvandling, hvortil jeg i Aaret 1787 med Forundring var Hienvidne.

I denne Epoche, som syntes ar have tilfredsstillet alle Jodernes Husker 
i Spanien, da deres Anseelse og Indflydelse ved Tronen paalagde alle deres 
Fjender og Misundere Tavshed, var det, hvor de ikke tog i Betankning, paa 
Grund af den Lykke, de nsd hos Spaniens magtige Herskere, ot paastaae, ar 

Pa-
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Patriarkens Orakel: Scepteret ffal ikke vige fra Inda rc., nu gik i Opfyl
delse 16). Men midt under denne Sikkerhed, hvorpaa de stolede, trak et 
Uveir op, der truede med Undergang. Pndlingen Samuel Levi faldt i Unaa- 
de; han blev henstcebl til Sevilla, og, for med Rente at betale de Velgier- 
ninger, hvormed Tyrannen havde fedet ham, blev han aflivet som et Slag- 
tercreakur I7).

Imidlertid blev Joderne under Henrich II endnu ved at have Haand 
med i Statens Finanzers Bestyrelse 18). Endelig blev dog paa de Cortes til 
Burgos Aar i 367 taget den hsitidclige Bestulning, hvorved de Store indbyr
des forbandt sig til, ikke leengere at have Joder til Majordomos over deres 
Midler og Huusvcescu. Snart derefter blev paa de Cortes til Valladolid Aar 
1385 denne Anordning af Johan I udvidet derhen, at Joderne bleve udelukke 
fra alle Hofembcder hos de kongelige Personer, og fra al Andeel i de offentlige 
Midlers Bestyrelse, Forpagtning eller Oppeberfcl, og Aarsagen blev tilfoiet: 
fordi deres List og Gicrrighed ruinerede Folket 19). Vel lykkedes det endnu 
disse snedige Forstagne al hindre disse Beslutningers Ivaukscrttelse, da under 
Henrich III Joder endnu havde alle kongelige Indkomster i Forpagtning ~°); 
men Aar 1412 udgik efter Johan II Befaling den Orvinamento til Vallado
lid, som fornyede og indsikicerpede de omtalte Forbud, og satte LandsforviiS- 
ning og EiendommcS Confiscation til uudeblivclig Straf for den forste Gang, 
nogen overtraade samme. Her er Epochen, da Solen, som havde staaet saa 
hoit paa Jodernes Lykkes Horizont i Spanien, begyndte at dale. Saa lang« 
fom den havde stegen, faa gesvindt gik Den ned.

Den ncermcste Anledning til den Strcenghed, som Johan II viste, gav 
cn bitter Klage over Joderne og over den ved dem i Riget anstiftede Ulykke, 
.der havde Don Marcos til Forfatter 2I). Ingen Under, at han derfor i Jo
dernes Annaler MdreS med de forteste Farver. Joderne skrev et ForsvarS- 
skrivt derimod, hvori de, for at retfcerdiggiore sig, beraabe sig paa udmerkcde 
Fortjenester, som de i de anseeligste Staksbelieninger havde erhvervet sig af 
Riget og Kronen. De anforte ogsaa det uøic Forhold, hvorved de stod i den 
intimeste Forbindelse med de ferste Huse i Casiilien; thi saalcrnge de dcelS ved 
deres Formue og Rigdomme, deels ved deres Pndcsi hos Fyrsten, allevegne 
vare anseete og frygtede, tog de fornemste Familier i Landet ikke i Betænkning 
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fit besvogre sig med dem. Denne sidste Paastand cv et nncegteligt Factum, 
men den mecft forhadte Sandhed i den spanffe Grandezzas Hre. En Com
mentar herover, fuld af interessante Bilag, findes i en genealogiff Deduc
tion 23), som Cardinal Don Francisco de Mendoza, Erkcbiffop i BurgoS, 
overleverede Philip II, da man havde vcrgret sig ved ak antage tvende hans 
Brodersonner i Ridderordenen af Sanljago, paa Grund af foregivne Pletter 
i Registeret over deres Ahner. Skrivtet ffulde tiene til Beviis, at den mod 
dem anbragte Bebrejdelse ncesten uden Undtagelse meer eller mindre traf de for- 
ste Familier i Landet, og at kun meget faa af dem kunde rose sig af, ikke at 
verre besmittede med jodiff eller mauriff Blod. Denne Opdagelse giorde me
gen Opsigt. Alle Papirer og Documenter, paa hvilke Cardinalen havde byg
get sin Deduction, bleve efter Philips Befaling henlagte til omhyggelig For
varing i Bibliothekct til Escurial; og Skrivtet selv undertrykke man med den 
yderste Strcenghed, da man anfaae det for en Skamplet paa den spanffe Chri
stendoms Grundpiller, om dets Indhold ordedes. Ikke destomindre har dct, 
til Trods for al Forfnnlighcd, dog sneget sig om i Merke, og ved dets hem
melige Besiddelse og Meddelelse kroster og hevner mangen Spanier sig over 
den insolente Grandezza, hvis Stamtavle er besmittet, og glceder sig ved det 
store Fortrin, som hans Limpiezza al Sangre, hans for al kicnterff Blanding 
rene Blod, forskaffer ham.

Ferend jeg ffcider til Udviklingen af den ffrcekkelige Catastrophe, som 
fuldforte den jodiffe Nations Undergang i Spanien, vil jeg i Forveien forte? 
ligen give en Oversigt over de fcerdeles store Fortrin, som de fordum havde 
Kongernes ndmerkede Pndest at takke for, Fortrin, dem ingen Verdenspart 
har budt dem, og hvis Tab intet Tilflugtssted har erstattet dem.

Forste Fortrin. De stode umiddelbar under Kongernes og Bispernes 
Beffyttelse 25). Biskopperne, som tilforn havde forfulgt dem, vare nu de
res Beffyttere, naar de fra Tid til anden vare udsatte enten for PobelcnS eller 
raa Krigeres Mishandlinger. Et Brev fra Pave Alexander III af Aar io66 
lakker de spanffe Bisper for den adclmodige Iver, hvormed de havde forsvaret 
Joderne imod barbariffe Krigsfolks Undertrykkelse, og selv Johan den I giorde 
paa de Cortes ril Soria af 1380 denne eftertrykkelige Paastand: Joderne hore 
vs ril; Joderne ere Kongens Ejendom. Han fordrede paa Grund heraf deres 
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verfonfiße Gikkorhed, og forvissede dem om, at den Benyttelse skulde vedvare, 
fom de havde nydt nnder hanö Forfcedre.

Denne Kongens Eiendomöret grundede sig paa nogle Buller, i hvilke 
den hellige Fader beliente sig nf sin pavelige Myndighed, og gieugieldte den 
TolerantS, fom Kongerne havde viist mod disse fremmede Hebrceer, ved lige- 
feem nt ffieenke deres Perfoner til Regenten. Kongens SkytS lonnede sig 
forresten rigelig ved det, font siod ind i Skatkammeret. Den almindelige 
Skat, font de famt lige Synagoger aarligen nmatte erlergge, er i Middelalde
ren bekiendt under Navnet Iuderia 24); den var 30 Guldpenninge for hver 
Person, og derrs Belob var faa anseelig, at den var nok lit al bestride Hos- 
holdningcn, dc.r under nogle odsie Regentere kostede meget. Et Par fromme 
Regentere havde deelt med Kirken og dens Tienere; og nu havde Bi^op og 
Capitel rigtig nok vigtige Grunde til at forfvare Jodernes Eiendom mod el 
Indgreb, fom lod frygte Formindffelse i deres egne Jndtcegter. Benytter
nes ædelmodig hed havde nu en Stolte, fom ^Edelmodighed hos Mennesiker 
faa sielden aldeles kan undvcere.

I Arragonien betalte de, foruden andre ordinaire Paalceg, en Tribut 
til Kongens Taffel, hvilken Afgivt var fordeelt paa Synagogerne i de folke- 
rigste Buer 2?). En overordentlig Afgivt bestod i Skytspenge, fom de maatte 
betale til Kongens Drabantere, naar Kongett for forste Gang kom til en By 
eller Stad, hvori der vare boesiddende Joder. I celdre Tider var det blot 
12 Maravedis for hver Thora, men blev paa de Cortes til Burgos 1379 for- 
hoiet til 4 Reales de plata, hvilket og lovmassig blev stadfcestet paa Rigsdagen 
til Toledo /480 26).

Det Fortrin, at staae under Kongens fpecielle Benyttelse, frelste Jo
derne fra fmaa Tyranners Undertrykkelse, hvorunder de Christne, som de 
Stores Vasaller, sukkede. Derfor bleve de ogfaa misundte, og del var Ho
vedgrunden til det Had, fom tilsidst drog deres Undergang efter sig.

Endnu mere udmerket var det andet Fortrin eller Rettighed. Derved 
fattes Joderne ud over den almindelige Hob, op i de eedelste Borgeres Classe. 
Enhver borgerlig eller huuslig Stridighed, der opkom iblaut dem, blev paa- 
frø lut efter deres egne Love 27). Forsi afsagde deres Forstandere en Kiendelse; 
fra dem kunde man appellere tit Rabbi, og fra ham lige til Kongen. Allene 
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i Criminalsager havde Kongen udtrykkesig forbeholdet sig at foie Anstalter fif 
Forbryderens Afstraffelse, og at udncrvne nogle af sine Alcalder til Bisiddere 
i Retterne. Det er alt hvad der lader sig sige dette Privilegium angaaende. 
Saa vidt som jeg, ester paa det omhyggeligste al have efterforffet Sagen, kan 
slutte mig til, faa er den berømte Codex af Jodernes Love i Spanien, der her 
vilde give det bedste Lys, for lcenge siden lagt ode. Maaffee ligger den dog t 
en af de msrke Hvelvinger, hvor de plyndrede Mindesmerker af arabisk og 
jodiff Lcrrdons saavelsom de celdste Haandffrivter af det gamle Testamente ere 
overgivne ril Forraadnelse.

Ogfaa denne overordentlige Begunstigelse maatke opvcekke Misundelse, 
fom del tilsidst lykkedes at faae sine Ansiag satte i Verk. Allerede i den For
ordning af Aar 1288/ som Don Sancho IV lod udgå ae for al forbedre Ret
tens Pleie i Kongeriget Leon, blev, p-aa Nationens Advocators indstændige 
Forlangende, anordnet, at Joderne herefterdags ingen egne Alcalder skulde 
have, fom de hidtil havde hav:. Dette Forbud gieldte imidlertid for det ferste 
ikkun Leon 28). Men da de siden nforsigrigen tillod sig flere Misbrug, da 
Joderne stevnede Christne ind for deres Forum, og lod dem domme af deres 
egne Dommere, blcv dette Privilegium overall meget beklippet, og gik tilsidst 
aldeles forloren. Paa de Cortes til Soria 1380 betog man Rabbierne al Ju
risdiction i pinlige Casus. Tredive Aar senere greb man til de strangeste Mid
ler, for reent at raade Bod paa de skadelige Folger af en blandet Jurisdiction. 
Den Iver imod dem, som var Aarsag til det Ordinamento til Cifuentes, gik 
endnu videre i sin Forsigtighed: Joderne udelukkes frcr al Omgang med Christ
ne, og alle offentlige Betjeninger; Klædedragten bestemmes, hvorved de 04 i 
det Udvortes ffulde vare kiendelige, og kil alle Retter afgaae de strengeste Be
falinger, at der paa det allernoieste ffulde holdes over Efterlevelsen af disso 
Love, som vare 21 i Tallet 29).

Tredie Rettighed. I den Sted Joderne i de fleste andre Stater i Eu
ropa blot maatte erucere sig af Handel i det Smaa, og for det meste af Aager, 
havde de i de castilianffe Lande Lov til at kiobe Jordegodse, og at scette sig ned 
fom GodSciere. Denne Rettighed har Joderne lcrngst beholdt af alle, ja lige 
ril deres Uddrivelse af Riget 5O). Vel blev Sancho IV opmerksom paa adffil- 
tige Uleiligheder, som reiste sig deraf, og ister paa den merkelige Formindskelse 
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»s de kongelige Jniradcr, som var en naturlig Folge af, at Oxpeborfelsbelicn- 
terns faae igiennem Fingre med jsdifkc Godsejere. Heraf fulgte videre, at 
der paa de Cortes til Valladolid 1293 udgik et Forbud, at Joder fra den Tid 
af hverken ved Kiob eller Tusk maatte tilvende sig flere Ejendomme fra de 
Christne. Inden Aar og Dag skulde de skille sig ved hvad Landgods de havde 
kiobt. Traf det sig endog, al de havde faaet dem ril Pant af infolvente Debi
torer, naar ingen christen Kiober strax havde meldt sig, blev det udtrykkelig 
sastfat, at de, inden Aaret var omme, maatte skille sig ved Pantet 3I).

Men denne Forordning af Sancho, uagtet den blev stadfcrstet ved de 
CorteS til Madrid 1329, havde samme Skiebne, som de lignende Anordnin- 
ger, fem udkom under AlphonS den vifts og hans Eftermand Ferdinands Re- 
giering. De vare glemte ligcfaa hastig fom de vare udgivne. AlphonS XI 
forundte Joderne i den Ordenamento til Alcala 32), den Frihed at kiobe Jor
degods; dog maatte deres Voerd ikke overstige 30,000 Maravedis, naar det 
var paa denne Side Dourofioden, og ikke 20,000, naar det var paa hin 
Side. Fra den Tid af studer man ikke mindste Spor til, al der er skeet nogen 
Forandring. I Arragonien, Valencia, Catalonien 3 3) horte Joderne blant de 
anseeligste Godseiere, og den Gicrrighcd, fom med Delende Hiekaft betrag
tede disse Eicndomme, havde ikke saa liden en Andeel i det skrækkelige Udja- 
gelftScdiet.

Den sterde Rettighed lignede den, fom Hijodalgos havde34). De kunde 
ikke belcrggcs med Arrest for nogen Greld, med mindre Fordringen angik Kon
gens Caffe. Over denne Rettighed, fom udtrykkelig var stadfæstet i det Ordi- 
namenro til Segovia 1 347, bofvcercde man sig meer end eengang, og paa de 
CorteS til BurgoS 1367 fordrede man IndDcenkelfe 3 ?). Men Henrich II 
be skyllede dette Privilegium i sin hele Omfang. Han erklærede: Har sir For
blivende, som der var i min Herr Faders Tid.

Den femte Rettighed, hvorved man, naar der var Spsrsmaal c tu 
Belobet af en Fordring, en Contracts Gyldighed, eller en Forskrivelses 'ZEgt- 
hed, paa en udmerkende partisk Maade tilstod en Jedes Eed Fortrin for en 
Christens, udfordrer en neiere Udvikling, som jeg er nodsaget til ar ttdftrue 
til derme Afhandlings Fortftttlelft.
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Trykfejl foruden de Pag. 300 anmerkede.

Lin. nirfr sidste har overdraget laS: havde overdraget
— 15 hvilken Trykfejl las: hvilken, Trykfejl
— 15 sardes laS: saxdeles
— 25 Kald Kelda las: Kald Kelda
— 22 kalet las: kaldet
— 21 Lexicon han las: Lexicon har
— 19 vieantnr leet?: vieantur
nast sidste Lin. Sadvane las: Sadvane
L. 5 molatut las: molatur
— 6 neden fra skreve ae las: ffreve at
sidste Linie i Noten eamplectatur las: complectatur
Noten * Lin. 4 jojunus jejuno las: jejunus jejuno
diof. *** £♦ i Trakt-Bakkelser las: Sprut-Vakkelsrr
Lin. 13 agrnm las: agrum
— 19 horam; af las: horam I; af
Not. ** L. i infinitivum las: infinitivum
L. 18 Tid, hvor las: Tid, da
— 12 vanffeligt las: vanskelig
— 6 havde de vel; givet oS las: havde de vel givet 0$
— 4 neden fra Hovedmandene las: Hovedmandene 
sidste Ord i Texten porcoferarios las: porcofe,rarios
Lag til sidste Note, efter pecunias: Låses die for die bortfalder min Forklaring 

og al Vanskelighed ved disse Ords Meening.
L» 3 neden fra feravios las: ferarios
Noten * Fordobliing las: Fordobling
L. i religere las: relegere
— 8 Tillag efter nb.: Til ovenanfsrte kan foies: at Cato, som holdt fiibul-

eum i. (een Svinehyrde), Cap. X & XI, 1. Mde vel paalagt ham frem
for Faarehyrden Grisenes Opfodning.
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