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Den glemte inkvisition
Skål! Her i oktober er det 100-året for retsplejeloven, og vi siger
retssikkerhed uden at rødme og snakker henført om dommere,
forsvarere og anklagere. Også selv om der er kritik. Danmark
varetægtsfængsler og isolerer nemlig mere end andre lande.
Forfatter Lars Andersen kan dryppe lidt mere skyld i retsbægeret.
I 1800-tallet smed vi både brutale skurke og uskyldige unge i fængsel, hvis de ikke ville tilstå. Her måtte fattige forbrydere smage på
pisk, indtil de angrede og tilstod. Det blev ikke engang spiseligt i
1849 med Grundloven, der ellers lovede, at retspleje skulle skilles
fra stat og forvaltning. I hele 70 år efter vedtagelsen af Grundloven
lå al magt stadig hos staten. Vi skulle helt frem til 1919, før vi blev
uskyldige, indtil andet er bevist.
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”Inkvisition forbinder vi normalt med hekseprocesser og den spanske inkvisition
i 1500-1600-tallet. Derfor blev jeg overrasket over at opdage, at straffeprocesser i
Danmark i 1800-tallet – ja, helt frem til 1919 – også handlede om vold og vilkårlig,
langvarig varetægtsfængsling.”

Bogen sælges også i abonnement
på unipress.dk/abonnement
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“Retskilder er fascinerende. Rapporter fra de store kommissionsdomstole i 1800-tallet giver historikeren adgang til sociale lag, som det ellers er svært at komme tæt på.
Historien om 1800-tallets straffeproces går på tværs af de vanlige fremskridtshistorier
om moderniseringen af det danske samfund. Og i europæisk sammenhæng var den
danske strafferetspleje ganske enkelt tilbagestående.”
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Lars Andersen er lektor i historie ved Aalborg Universitet.
Projektet 100 danmarkshistorier
er støttet af A.P. Møller Fonden
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Den glemte inkvisition er 26. bog i forlagets serie 100
danmarkshistorier. Bøgerne udkommer en gang om
måneden i otte år og er centrale i projektet, der bl.a. omfatter appen Dyst!, materiale på danmarkshistorien.dk og
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