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Abstract 

The purpose of this study is to examine ordinary people’s resistance against the king and 

queen between the years of 1718 and 1790 in Sweden. This is done by examining court cases 

of treasonous and defamatory words used against the king and queen. The criticism and 

resistance towards the king and queen are analysed and compared to see how men and women 

in powerful positions were perceived differently. This essay also tries to answer how the 

dominant elite respond to the resistance. To analyse the everyday resistance, James C. Scott’s 

theories about hidden and public transcript are used. Criticism against the royal family was 

illegal in 18th century Sweden and was therefore often spoken in private settings. When the 

criticism or defamation was spoken in public places, it was often the result of drunkenness, 

outbursts of strong feelings or mental illness. The resistance found in these words can also be 

publicly displayed when the sender was disguised, either by anonymous texts or using a 

physical disguise.  

 

The king was the main subject of the critique; in 17 of 21 cases the king was criticised and the 

queen in 6 cases. These numbers includes cases where both were criticised. Criticism against 

the king often concerned political issues or a person’s discontent about something. In contrast, 

the queen was subject to slander against her character. The king was also more often 

represented as an abstract power figure in the analysed cases. This is connected to the king’s 

formal power, whereas the queen’s power was more informal. 

 

Both the king and queen was criticised for their reckless spending, since society’s divisions 

affected both men and women. Class also affected how the resistance was performed, where 

people from higher classes gave written criticism and lower classes tended to express their 

criticism more spontaneously.  

 

Keywords: Everyday resistance, The king, The queen, The people, Dominant, Subordinate, 

18th century, Gender, Class. 
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Inledning 

Språket och ordet är något av det mest vardagliga som vi har. Varje dag använder vi ord för 

att kommunicera om vad vi ska äta, hur vi ska utföra våra jobb eller för att bygga relationer 

till andra människor. Ordet är en vardaglig och naturlig del av den mänskliga upplevelsen och 

vi alla använder dem. Men orden kan också vara farliga för de människor som uttalar dem, 

eller för de som orden används emot. Med hjälp av ordet och språket kan vi förtala, förolämpa 

eller såra andra människor. Men med hjälp av ordet och språket kan vi skapa revolutioner och 

revolter, skapa nya politiska inriktningar och inspirera till samhällsförändringar. 

 

På grund av detta sätter regenter och lagstiftare ofta restriktioner och regler kring vad som får 

sägas och inte. Dessa restriktioner är olika i olika samhällen och tider, i det nutida Sverige 

gäller yttrandefrihet, vars grund är att människor fritt ska kunna uttrycka åsikter utan risk för 

att bli utsatt för statliga sanktioner. Det betyder dock inte att ordet är helt fritt i det nutida 

Sverige, restriktioner på språket finns ändå, genom exempelvis lagar om hets mot folkgrupp. I 

andra samhällen finns det andra restriktioner, beroende på politiska, sociala och historiska 

förutsättningar.  

 

I samhällen styrda av diktaturer är det vanligt med strikta restriktioner kring språk och 

yttrande, för att kontrollera politiska oppositioner och för att behålla makten. Ordet och 

språket kan innehålla motstånd och för politiska ledare och makthavare kan ordet betyda 

förlust av den makten, både för demokratiska och diktatoriska ledare. Med orden kan nya 

politiska tankar och strömningar formas, missnöje kan uttryckas och spridas, opinioner kan 

vändas mot dig eller med dig och obekväma sanningar eller rykten kan sätta käppar i hjulet 

för dig.  

 

Med ordets politiska motstånd kan uppror och revolutioner startas. En vanlig bondes åsikter 

om att kungens nya lag kring gärdsgårdar är dålig1 kanske i det flesta fall inte startar ett 

uppror, men får missnöjet pyra obehindrat ute i bygderna kanske man snart har en hel hord 

med beväpnande bönder motiverade av missväxt och krig på Norrmalmstorg.2 För att stävja 

detta kan olika åtgärder vidtas, och en åtgärd skulle kunna vara att försöka kontrollera 

undersåtarnas ord och politiska åsikter.  

                                                           
1 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar 1737, 27 april n: 47. 
2 Om Dalupproret, Mats Berglund, Massans röst: upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848, Stads- och 

kommunhistoriska institutet, Stockholms Universitet, Stockholm, 2009. s. 132-134, 140. 
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Den här uppsatsen handlar om 1700-talets Sverige och människor som har kritiserat kungen 

eller drottningen på olika sätt och som blev ställda inför rätta för högmålsbrott. Människorna 

som förekommer i högmålsfallen är personer som fick uppleva hur farliga deras ord kunde 

vara. Att man i 1700-talets Sverige inte kunde uttrycka sina åsikter fritt utan att riskera att bli 

dömd och straffad innebar att ord och språk var farligt. Att ha och uttala politiska åsikter som 

gick emot den rådande makten eller att tala om kungen eller drottningen på ett respektlöst sätt 

var inte tillåtet. Att uttala sådana åsikter öppet var direkt farligt, att skriva politiska texter i sitt 

eget namn ledde till straff.  Men det fanns säkerligen tillfällen då åsikter och politiskt 

motstånd ändå uttalades, många av dessa tillfällen och åsikter har vi idag ingen inblick i, då 

de inte dokumenterades. Men genom högmåsfallen där människor blir dömda och straffade 

för sin kritik mot kungamakten och sina avvikande åsikter, kan en del av dessa åsikter och 

motstånd studeras.  

 

Uppsatsen har också en genushistorisk del som undersöker skillnaden mellan hur en kung och 

en drottning kritiserades, för att få svar på vilka skillnader och likheter som finns när 

motståndet riktades mot kungen och drottningen. Hur såg en kungs maktutövning ut och hur 

såg en drottnings maktutövning ut, samt hur de uppfattades av befolkningen. 

 

Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att undersöka motstånd mot makten och motståndets villkor och uttryck 

under 1700-talet. För att uppnå syftet undersöks högmålsbrott och den kritik mot kungaparet 

som det brottet innebar. Vidare är syftet också att undersöka hur kvinnor och män i 

maktpositioner uppfattades olika, genom att undersöka skillnader och likheter i hur kungen 

och drottningen kritiseras. Undersökningen ämnar också att besvara hur makten reagerar på 

och förhåller sig till motståndet. De frågor som uppsatsen ämnar att besvara är:  

 

Hur formuleras motståndet enligt högmålsfallen på 1700-talet och i vilka sammanhang 

formuleras detta, vem formulerar motståndet, var och varför? Hur kan brotten som beskrivs i 

högmålsfallen tolkas som motstånd mot makten? 

 

Vilka typer av okvädningsord används mot kungen och drottningen och finns det någon 

skillnad dem emellan?  
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Hur påverkas motståndet av könet på den motståndet riktas mot? Sker motståndet på olika sätt 

eller i olika rum beroende på kön? 

 

Hur reagerar och förhåller sig makten till motståndet? 

 

Metod 

Med högmålsbrott avsågs under undersökningsperioden förgripelser mot kungen, 

landsförräderi, spioneri och hädelse mot Gud. Dessa brott tillhörde under tidigmodern tid de 

värsta brotten och skulle behandlas av hovrätten som första instans.3 Begreppen förgripelser 

mot kungen, förgripliga utlåtelser eller högst förgripliga utlåtelser förekommer ofta i 

materialet. Med detta menas olämpligt tal om överheten, vilket kunde infatta kungligheter, 

riksdagen, riksrådet eller konstitutionen. Dessa begrepp är vanliga i rättsmaterialet men 

förekommer inte i lagtexterna.4 Majestätsbrott eller crimen lasa majestis, är brott som oftast 

syftar till brott mot kungen. Det handlar om att skydda konungen, hans familj, närmaste krets 

eller egendomar från kränkningar som ifrågasätter kungens majestät och höghet.5 Förgripelser 

mot kungen och majestätsbrott är två begrepp som i materialet syftar på samma sak. I den här 

uppsatsen används begreppet högmålsbrott främst, då arkivmaterialet är indelat under det 

begreppet. 

 

I den här uppsatsen görs en hermeneutisk studie av motstånd på 1700-talet genom att 

undersöka högmålsfall där kritik eller förolämpningar har uttalats mot kungen eller 

drottningen.  Genom att göra en hermeneutisk kvalitativ läsning av högmålsbrotten synliggörs 

motståndets karaktär och inom vilka strukturer motståndet konstrueras i. För att tolka 

högmålsbrottens karaktär och de strukturer som de verkar i behöver man ta hänsyn till det 

sammanhang de befinner sig i, det vill säga det samhälle som 1700-talets Sverige var. För att 

göra detta kommer främst två analytiska verktyg användas. Det första är genusteori som gör 

det möjligt att se hur kön och genus konstrueras och uppfattas i dessa fall, vilket är en 

pusselbit i hur kön och genus konstrueras i 1700-talets samhälle i stort. Det andra 

                                                           
3 Soili-Maria Olli, Visioner av världen: hädelse och djävulspakt i justitierevisionen 1680-1789, Institutionen för 

historiska studier, Umeå universitet, Umeå, 2007. s. 16. 
4 Jonas Nordin Frihetstidens monarki: konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige. Atlantis, Stockholm, 

2009. s. 245. 
5 Bo H. Lindberg, Praemia et poenae: etik och straffrätt i Sverige i tidig ny tid, Uppsala Universitet, Uppsala, 

1992. s. 529. 
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analysverktyget är teorier om motstånd gör det möjligt att förstå varje enskilt fall som en del 

av ett större perspektiv av motstånd. I motståndet och i hur makten svarar på motståndet lyser 

relationen mellan makt och undersåte igenom, där rätten representerar makten och den åtalade 

är undersåten. Den relationen är en del av hur samhället är ordnat. 

 

I arkivet finns 430 fall av högmålsbrott, dessa ligger instoppade i volymer med andra 

handlingar från nedre justitierevisionens arkiv, vilket gör att det i ofta finns ett eller endast ett 

fåtal högmålsfall per volym. Handlingarna återfinns med hjälp av lappkataloger som kan 

användas som ett register. En lappkatalog består av kort med en kort beskrivning samt datum 

för varje handling, ett kort per handling. Ibland verkar undantag finnas och vissa kort refererar 

till flera datum där handlingar som behandlar samma fall finns. För att läsa handlingarna 

anger man handlingens datum. På grund av att fallen finns separat i ca 400 volymer ökar 

arbetsbördan avsevärt och det är därför inte möjligt att gå igenom alla fall till en 

masteruppsats. Istället måste en avgränsning ske utifrån genomgång av lappkatalogen för att 

minska arbetsbördan. Vid framtagande av materialet har urvalet därför gjorts efter att de fall 

som uttryckligen handlar om förolämpningar mot någon i kungafamiljen, kung, drottning eller 

kronprins/prinsessa enligt beskrivningen i lappkatalogen. Fall som handlar om 

kronprins/prinsessa har tagits med då det handlar om framtida kungar och drottningar. Även 

de fall som beskrivs i lappkatalogerna med exempelvis förgripliga utlåtelser mot överheten. 

Under perioden då det främsta arbetet i arkivet skedde var riksarkivet stängt men handlingar 

kunde beställas till krigsarkivet, vilket innebar att en avskriven version av 

lappkatalogsregistret som jag själv har skapat användes för att göra urvalet. I den versionen 

har jag inte alltid skrivit av hela beskrivningen som förekommer i lappkatalogen och därför 

har inte alla fall som beskrivs efter premissen förgripliga utlåtelser mot kung, drottning, 

kronprins eller prinsessa kommit med i undersökningen. Ibland förekommer det att flera 

högmålsfall återfinns i samma volym, då har jag även gått igenom dessa fall och om de också 

handlar om kungen eller drottningen har även de tagits med.  

 

Uppsatsen har avgränsats i tid från 1718 till 1790. År 1718 har valts som begränsning för att 

det är det år Karl XII dör. Fall från Karl XII regeringstid har valts bort på grund av att det då 

inte fanns någon drottning och uppsatsens syfte delvis är att undersöka skillnader i kritik 

riktade mot kungen och drottningen. Den främre avgränsningen är 1790 för att det sista fallet i 

materialet är daterat med det året. År 1789 avskaffas justitierevisionen och ersätts av högsta 

domstolen och det är därför också där materialet tar slut, med undantaget av ett fall från 1790.  
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Resultatet har delats upp i tematiska kategorier efter fallens karaktär. De tre 

huvudkategorierna är fall där kritik riktas mot kungen, kritik som riktats mot drottningen och 

fall där kritik riktas mot både kungen och drottningen. Fallen som riktats mot kungen har 

sedan delats upp i flera kategorier som är politik och kungliga beslut, ekonomi och pengar, 

krig och konflikter, alkohol och övrigt. För de fall som inte kan kategoriseras med något av de 

andra finns också kategorin övrigt. Totalt förekommer 21 antal fall i den här undersökningen. 

Fyra riktas mot drottningen och 15 fall mot kungen och två fall mot både kungen och 

drottningen. 

 

Källmaterial och källkritik 

Källmaterialet som används i den här uppsatsen består av utslagshandlingar från nedre 

justitierevisionen. Handlingarna återfinns på Riksarkivet genom kortregistret högmålsbrott 

och är kronologiskt ordnade och de datum som anges i kortregistret är de datum då besked om 

avgörande i målet kom.6 Högmålsbrottshandlingarna är inte sorterade separat utan återfinns i 

volymer tillsammans med andra typer av handlingar från nedre justitierevisionen. Det kan 

vara både andra typer av brott men också andra ärenden exempelvis tillstånd för vigsel. 

Arkivet nedre justitierevisionen i sin helhet har dock ingen fullständig arkivförteckning över 

ärendena. Handlingarnas omfattning skiljer sig ofta, från endast ett referat till brottet och 

domen till att innehålla långa protokoll och brev. Exempelvis innehåller de handlingar med 

minst omfång ofta endast ett kort referat till domen, där det ofta inte står exakt vad personen 

har gjort sig skyldig till. Längre handlingar kan innehålla allt ifrån brev och memorialer från 

den åtalade själv med nådeansökningar, brev från anhöriga, protokoll och remisser från den 

underrätt dit brottet rapporterades första gången eller protokoll från hovrätten.  

 

Ett stort problem med nedre justitierevisionens arkiv är den gallring som skedde på 1800-

talet. Det var framförallt bland två olika typer av material som gallringarna skedde, dels 

utslagshandlingarna som används i den här studien men också bland revisionsakterna. Detta 

berodde på att de inte ansågs vara tillräckligt vetenskapligt relevanta. Det mesta av det 

utgallrade materialet återfördes senare till arkivet, men runt 27 hyllmeter förstördes och en del 

material gavs bort till andra arkiv eller samlare. Det var i samband med denna gallring som 

                                                           
6 James Cavillie och Jan Linderoth, Riksarkivets beståndsöversikter, Del 1 Medeltiden, Kungl. Maj:ts kansli, 

Utrikesförvaltningen. Band 1. Skrifter utgiven av Svenska riksarkivet, Stockholm 1996. Nyblinds Grafiska AB, 

Helsingborg, 1996, s. 270. 
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kortregistret, eller lappkatalogerna som de också kallas, uppkom. I dessa finns det en 

kronologi som talar för att arkivet inte blev alldeles för kraftigt utgallrade och troligtvis var 

mycket av det utgallrade materialet dubbletter eller kopior.7 

 

Gallringar skedde dock redan på 1700-talet. I Frihetstidens monarki skriver Jonas Nordin om 

dessa gallringar. På grund av att högmålsbrotten innebar brott mot staten med känsliga följder 

skriver Nordin att rannsakningarna ofta hölls bakom stängda dörrar och för att förhindra att 

utlåtelserna spreds gallrades känsligt material ofta bort från protokollen. Det som blev kvar då 

var en allmän referens till brottet men ingen närmare beskrivning av brottets karaktär. Det 

verkar dock inte finnas någon fullständig systematik i gallringen och inte heller har endast 

grova brott gallrats bort.8 Detta verkar vara slutsatser som han själv har kommit fram till i sin 

undersökning, då han inte hänvisar till någon annan källa som skriver om dessa gallringar. 

Men även jag har upptäckt i min undersökning att många handlingar bara innehåller en 

kortfattad beskrivning av brottets karaktär, utan att detaljer om vad som hände eller vad den 

skyldige faktiskt har gjort.  

 

Att använda den här typen av rättshandlingar innebär en rad olika källkritiska problem. Ofta 

fanns inga fysiska bevis på det påstådda brottet, istället handlar de flesta fall som undersöks i 

den här studien om muntliga förgripliga utlåtelser, även om skrifter också förekommer. När 

det inte finns några fysiska bevis är det vittnesmål som används som bevisning, vilket ofta 

leder till att rättsprocessen byggs på ord mot ord. Det kan därför vara svårt att veta vad som 

faktiskt har hänt och vems berättelse som är riktigast både på grund av falska angivelser och 

vittnesmål som säger emot varandra men också på grund av att människors minnesbilder kan 

ha förvrängts. Den här studiens syfte är att undersöka folkets motstånd mot makten i dessa 

handlingar genom en kvalitativ metod och det är motståndets karaktär som ska lyftas fram. 

Det väsentliga är strukturer och mönster av motstånd som går att utläsa och därför spelar inte 

falska angivelser eller liknande mindre roll för undersökningen, målen är fortfarande delar av 

en större struktur i allt väsentlighet representerar motståndets karaktär, och en kultur kring hur 

motstånd framfördes.  

 

 

                                                           
7 Riksarkivets beståndsöversikt del 1 band 1, 1996, s. 270. 
8 Jonas Nordin, 2009, s. 197. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten i uppsatsen består av två olika forskares teorier, nämligen 

antropologen och samhällsvetaren James C. Scotts teorier om folkligt motstånd och 

historikern Joan W. Scotts teorier om genus.  

 

James C. Scotts teorier om public transcript och hidden transcripts är ett bra analysverktyg att 

använda på högmålsfallen då de handlar om hur underordnade folk handlar i dominerande 

personers närvaro och därmed relationen dem emellan. Syftet med dessa begrepp är att 

analysera undergivna gruppers politiska aktivitet och motstånd mot dominerande grupper. 

Med public transcript menas det skådespel som framförs av kuvade personer i maktens 

närvaro. Detta skådespel är nödvändigt och sker på grund av rädsla och för att ställa sig in hos 

den som har övertag. Det är en del av en överlevnadsstrategi. De dominanta är ofta medvetna 

om att det är ett skådespel som pågår och public transcript visar den dominerande gruppens 

ideal och hur de vill att saker ska förefalla.9 Hidden transcript är motsatsen till public 

transcript och innebär det som inte visas upp inför den dominanta gruppen. Inför den 

dominerande gruppen är det nödvändigt att hålla tillbaka och inte uppvisa sin ilska eller sina 

känslor om orättvis behandling. Istället visas denna frustration och ilska upp i privata och 

säkra sammanhang.10  

 

Public och hidden transcript förekommer enligt Scott i fyra olika modeller. Den första typen 

är ett public transcript och innebär att vädja till och uppfylla den dominerande gruppens ego 

och självbild. Det är en säker och offentlig politisk diskurs som utnyttjar den existerande 

ideologiska hegemonin för att få fördelar och bättre villkor, exempelvis genom att åberopa 

den dominerande gruppens egen självbild av godhet, nådighet eller omtänksamhet. Den andra 

är det gömda, det som kallas hidden transcript. Här kan undergivna grupper föra en politisk 

diskurs som helt går emot den dominerande gruppens accepterade politiska diskurs. Gömda 

från den dominerande gruppens insyn kan den undergivna gruppen utrycka ilska, frustration 

och hämndbegär som de annars måste hålla tillbaka. Detta sker ofta i hemmet eller andra 

trygga arenor där underordnade grupper kan vara relativt säkra på att inte bli bestraffade för 

olovliga åsikter. Den tredje typen är en blandning av public och hidden transcript, då den 

                                                           
9 James C. Scott, Domination and the arts of resistance: hidden transcripts, Yale University Press, London, 

1990. s. 2-4. 
10 Ibid. s. 37-38. 
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politiska diskursen verkar i offentliga forum tack vare anonymitet eller att den är tillsynes 

harmlös och oskyldig, men egentligen är förklädd med hjälp av sagor, ritualer, skämt, koder 

eller metaforer och så vidare. Den dubbla meningen gör alltså att otillåtet tal, kritik eller 

motstånd kan cirkulera öppet, då det är uppbyggt så att de dominerande grupperna inte ska 

förstå att det är kritik eller hån mot dem. Den dubbla meningen i exempelvis en sång gör det 

också möjligt för en person som sprider den på något sätt att skylla på att hen inte visste att 

det fanns en annan mening och på så sätt slippa undan sanktioner. Den fjärde och sista typen 

som Scott beskriver är då hidden transcript förekommer i det offentliga och följs antingen av 

snabba repressiva åtgärder eller av flera och mera utmanande handlingar om de repressiva 

följderna uteblir. Med detta menas att den diskurs som underordnade grupper oftast för gömda 

från den dominerande gruppen, istället förs öppet där den dominerande gruppen kan höra den. 

Ofta följs det av någon typ av straff, men om det inte gör det brukar utmanandet istället 

trappas upp.11  

 

I den här undersökningens användande av James C. Scotts teorier ses kungen och drottningen, 

tillsammans med riksrådet och hovrätten som den dominerande gruppen. Det är motståndet 

mot kungen och drottningen som undersöks, medan riksrådet genom justitierevisionen och 

hovrätterna är de som ansvarar för att hantera och döma personerna som har begått 

högmålsbrott. Det är genom dem som den dominerande gruppens svar på motståndet i 

högmålsbrotten kommer.  

 

För att analysera om kungen och drottningens kön har någon betydelse för motståndets 

utformning kommer Joan W. Scotts teorier om genus användas. I Scotts definition av genus 

finns två huvudprinciper, genus är en social relation som baseras på upplevda skillnader 

mellan könen och som också innehåller en maktrelation. Scott talar också om fyra element 

som ingår i genus och de är kulturella symboler, normativa koncept, sociala institutioner och 

relationer och subjektiv identitet. Kulturella symboler används för att upprätta olika 

representationerna av ett kön i en kultur och de är ofta många och säger emot varandra. 

Kulturella symboler för kvinnan i västerländsk kultur är tillexempel Eva och Maria från 

bibeln, två karaktärer vars myter är motsatser till varandra. Eva är mörkret och fördärvet som 

lurar Adam att äta äpplet och Maria är ljuset och oskulden som föder fram Guds mänskliga 

form. Frågor som ska ställas för att analysera dessa är vilka symboler som åberopas, när och 

                                                           
11 James C. Scott, 1990, s. 18-19. 
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varför? Normativa koncept, är det andra elementet och innebär begräsningen i hur de 

kulturella symbolerna får tolkas och återfinns i olika doktriner i samhället som exempelvis 

religiösa, juridiska eller vetenskapliga. De är oftast binärt uppbyggda motsatser som berättar 

vad som är manligt och vad som är kvinnligt. De dominanta normativa koncepten framställs 

ofta som det enda alternativet och det naturliga. Exempel på detta är argument om att kvinnor 

ska ha mer ansvar för barnuppfostran och hushåll för att det alltid har varit så.  Det tredje är 

sociala intuitioner och organisationer. Scott betonar att det inte bara handlar om släktskap 

här, utan att exempelvis arbetsmarknad, utbildning och statsskick har betydelse för relationen 

mellan könen. Exempelvis är en könssegregerad arbetsmarknad och utbildning eller manlig 

rösträtt en del i processen att konstruera genus. Det fjärde elementet, subjektiv identitet, tittar 

på subjektets roll i olika sammanhang. Samhället består av strukturer som bestämmer hur vi 

handlar, men alla män och kvinnor uppfyller inte samhällets påbud eller våra analytiska 

idealformer rakt av. Därför är argumenterar Scott att det är viktigt att en historiker analyserar 

genusidentiteters konstruktion självständigt utifrån sitt sammanhang.12 Dessa fyra element 

hänger ihop och ingen av dem verkar utan den andra, men de verkar inte samtidigt utan 

snarare så reflekterar de varandra. Historikern bör fråga sig hur relationen ser ut för dessa fyra 

i det sammanhang som ska analyseras. 

 

James C. Scotts teorier om folkligt motstånd och public/hidden transcripts används för att 

tolka hur det folkliga motståndet ter sig i dessa fall och hur kritik mot kungamakten på detta 

sätt var en del av ett folkliga politiskt agerande. Joan W. Scotts teorier används sedan för att 

analysera om kritiken och de förgripliga utlåtelserna används olika mot kungen och 

drottningen och i så fall vad det säger om strukturer och konstruktioner kring kön genom att 

använda hennes analysverktyg för genus och genuskonstruktioner. Genom att kombinera 

dessa två teorier kan både motståndet analyseras i allmänhet, men också hur det riktar sig 

olika beroende på kön. 

 

Tidigare forskning 

Högmålsbrott 

Högmålsbrotten i Sverige har undersökts av Jonas Nordin som i sin bok Frihetstidens 

monarki – Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige bland annat använder 

högmålsbrotten för att ge en bild av den folkliga opinionen om konungamakten och 

                                                           
12 Joan W. Scott, Gender and the politics of history, Columbia University Press, New York, 1988. s. 42-44. 
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överheten. Nordin säger att det ofta antas i forskning att det fanns ett brett stöd för 

kungamakten bland folket, ett antagande som han bedömer som rimligt men som han också 

säger är obekräftat. Att anta att allmogen är en homogen grupp med likadana inställningar till 

makten är ett vanligt grepp enligt Nordin men inom gruppen finns i själva verket en bred 

variation av uppfattningar om politik, ideologi och konungamakt.13 Boken innehåller två 

kapitel som avhandlar opinioner. Det första, ”Opinioner – politik” handlar om opinioner om 

politiken i sig, om attityder och känslor inför kungamakten. Det andra kapitlet, ”Opinioner- 

monarken” handlar om opinioner om monarken som person och monarkens egenskaper.  

 

I ”Opinioner – politik” börjar Nordin med att beskriva positiva känslor och attityder inför 

kungamakten. Här inkluderas vardagliga skålar och förböner för kungen men också 

berättelser från vanligt folk om tillfällen då de själva träffat på någon i kungafamiljen, både 

berättelser baserade på verklighet och de som var uppdiktade.14 Sedan fortsätter kapitlet med 

teman som stöd för konstitutionen, kritik mot riksdagsväldet, kritik mot rådsmakten, 

propagerande för stärkt konungamakt och propagerande för enväldet. För att ta reda på vilka 

opinioner det fanns tar Nordin hjälp av högmålsbrotten. I slutet av kapitlet kommer Nordin 

fram till att allmogen var ganska väl underrättad om vad som hände i riket och huvudstaden, 

även om informationen oftast spreds ryktesvägen och därför var en aning förvrängd. Från 

maktens håll ansågs allmogen som opålitlig när det kom till regeringssättet. Adeln ansågs 

däremot vara fullständigt lojal bland annat för att de ansågs vara bättre medvetna om 

fördelarna med regeringssättet. Misstänksamheten var dock ömsesidig, då bönderna sände ut 

budkavlar gjordes det tydligt för budbäraren att de skulle hållas undan länsman och präster. 

Bönderna ansågs också som okunniga vilket kunde skydda dem vid vissa tillfällen. Bland 

annat ansågs det ofta att komplicerade rykten bland bönderna inte kunde ha startat där, utan 

någon måste ha planterat tankarna hos dem. Det hände också att bönder kunde skylla på sin 

okunskap för att undgå ansvar inför bland annat rätten.15  

 

I kapitlet ”Opinioner – monarken” är det kungen och drottningens egenskaper som står i 

fokus, här ryms opinioner som kungens kapacitet och förstånd, nådighet och kungen som 

krigare. Här tar Nordin också upp de smädelser som handlar om monarkens egen person, men 

också kritik mot monarkernas utländska börd. Det framkommer bland annat att skändliga 

                                                           
13 Jonas Nordin, 2009, s. 194-195. 
14 Ibid. s. 198-205. 
15 Ibid. s. 234-235. 
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utlåtelser över kungen ingick i en, som Nordin kallar det, allmän protestkultur. Med det menar 

han att de både kunde vara politiskt motiverade eller ett uttryck för uppstudsighet. Han drar 

också slutsatsen att inom vissa gränser var det allmänt accepterat att förbanna och svära över 

kungen, då han finner ett fall där det nämns att det har svurits grovt över kungen i flera år utan 

att någon har brytt sig om detta.16 Det lagstadgade straffet för dessa brott var dödstraffet, men 

oftast leutrerades straffet vilket innebar att straffet förmildrades. Ofta var det kungen som 

hade sista ordet när det gällde dessa högmålsbrott, eftersom det var han eller någon annan i 

kungafamiljen som var den som utsattes för brottet. Det kan dock vara svårt att utläsa när det 

är kungen personligen som åsyftas i protokollen eller när det är kungen som rådsperson, 

menar Nordin. Att förmildra straffen för brotten var ett sett att visa kungens omsorg och nåd 

över sina undersåtar, men var inte helt okritiserat när det begav sig. Hovrättsrådet Jacob 

Clerck ansåg bland annat på 1730-talet att vanan att förmildra straffet gjorde att brotten ökade 

eftersom det visade att de inte ansågs tillräckligt allvarliga.17  

 

Annie Mattsson har i boken Komediant och riksförrädare – handskriftcirkulerade 

smädeskrifter mot Gustaf III undersökt smädeskrifter som riktades mot Gustaf III under hans 

regeringstid. Syftet är att undersöka den politiska kultur som dessa smädesskrifter uppkom i.18 

En av texterna som Mattsson analyserar kallas riddarspelet. Texten riktar sig även mot andra 

personer i Gustaf III hov, både män och kvinnor. Några slutsatser som hon drar om skillnaden 

mellan hur män och kvinnor smädas är att kvinnor varken smädas lika grovt eller ofta som 

män. Detta, argumenterar författaren, kan bero på att kvinnor hade lite formell makt och det 

därför inte var lika viktigt att angripa dem utifrån en politisk ståndpunkt. Det kan också vara 

så att det ansågs vara ett större etikettsbrott att angripa kvinnor, eftersom de ansågs vara det 

svagare könet och att sparka på någon som är svag är mer fel. Kvinnor blir även nämnda i 

positiva ordalag oftare än män. Vissa egenskaper tillskrivs bara det ena könet i texten 

riddarspelet, endast kvinnor är kallsinniga eller behagsjuka, endast män är fula, dumma, 

odugliga, löjliga eller inkompetenta.19 Ett viktigt tema i smädesskrifterna är den gode kungens 

dygder och tyrannens laster. Gustaf III framställs ofta som den lastbara tyrannen som är galen, 

impulsstyrd, grym, girig, gudlös eller falsk.20 Han angrips också ofta med smädelser kopplade 

                                                           
16 Nordin, 2009, s. 246-247. 
17 Ibid. s. 261-264. 
18 Mattsson, Annie, Komediant och riksförrädare: handskriftcirkulerade smädeskrifter mot Gustaf III, Uppsala 

Universitet, Uppsala, 2010, s. 16. 
19 Ibid. s. 105-106. 
20 Ibid. s. 232-233. 
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till kön och sexualitet, han saknar goda manliga dygder och hade istället laster kopplade till en 

negativ kvinnlighet. Detta kunde bland annat vara fåfänga, impulsivitet eller 

självupptagenhet.21 

 

I internationell forskning har David Cressy skrivit om högmålsbrottet i det tidigmoderna 

England. Boken Dangerous Talk behandlar olika typer av tal som har ansetts som farligt eller 

fel. Det handlar bland annat om svordomar, förolämpningar eller kritik mot makten. Bokens 

främsta fokus är dock högmålsbrott och kritik mot olika regenter i det tidigmoderna 

Storbritannien. Han redogör för olika fall där personer har kritiserat regenten, undersöker hur 

kritiken utformats och hur olika regenter bemöter dessa fall. Exempelvis var det flest som 

blev avrättade för brottet under Henrik VIII tid.22 Under Tudor och Stuarttiden ansågs den här 

typen av skandalöst och uppviglande språk mycket farligt och man fruktade att det kunde leda 

till uppror, därför var det mycket viktigt att få bukt på det. Det urholkade säkerheten i 

samhället och kunde underminera kronan. På senare delen av 1600-talet kom flera brittiska 

regeringar att inse att vardagligt tal om makten, hur grovt det än var, inte skulle orsaka 

konstitutionens fall och de såg det mer som ett irritationsmoment som de kunde utstå än ett 

brott som behövde bekämpas.23 

 

Om språk, förolämpningar och okvädningsord 

Erik Falk har i sin avhandling studerat förolämpningar på 1630-talet i Uppsala för att svara på 

vilka språkliga och sociala funktioner de hade. Genom att svara på frågorna om hur och varför 

människor förolämpade varandra på 1630-talet, samt om och hur det finns element i 

förolämpningar som återfinns i dagens sätt att förolämpa någon vill han uppnå sitt syfte.24 

Avhandlingen är språkvetenskaplig med historiskt perspektiv. Bland annat kommer han fram 

till att förolämpningar för 1630-talets Uppsalabor främst var lögnaktiga anklagelser och i 

andra hand var det kränkande tilltal. Det var viktigt att få förolämparen dömd i rätten för att 

bevisa att anklagelsen inte stämde och att förhindra spridning av förolämpningen så att 

personen inte fick dåligt rykte.25 

 

                                                           
21 Annie Mattsson, 2010, s. 235. 
22 David Cressy Dangerous talk: scandalous, seditious, and treasonable speech in pre-modern England, Oxford 

University Press, Oxford, 2010, s. 48. 
23 Ibid. s. 263-262. 
24 Erik Falk Verbala förolämpningar i 1630-talets Uppsala: en historisk talaktanalys, Uppsala Universitet, 

Uppsala, 2011, s. 17. 
25 Ibid. s. 242-243. 
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Margareta Svahn har i boken Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen undersökt 

svenska skällsord från medeltid fram till nutid utifrån ett genusperspektiv. Huvudsyftet är att 

undersöka de ideologiska och symboliska könskonstruktioner som skällsorden mynnar ut 

ifrån och även om detta görs i ett historiskt perspektiv ligger författarens största fokus på 

skällsord och könskonstruktioner i nutid.26 Författaren räknar upp skällsord som används om 

män och kvinnor och vilket sammanhang och betydelse dessa har. Exempelvis räknas ord som 

refererar till kvinnors sexuella tillgänglighet, att de pratar för mycket eller är slarviga.27 Om 

män finns skällsord på teman omanlig i ynklig eller sexuell bemärkelse, fjäskig och oduglig 

för att ta några exempel.28 Av de skällsord som används mot kvinnor var de om sexuell 

tillgänglighet vanligast, en fjärdedel av de som författaren räknar upp handlar om kvinnans 

sexuella tillgänglighet. Den sexuella tillgängligheten visar på att en kvinna inte kunde 

kontrollera sitt beteende, men även andra förolämpningar om kvinnor har att göra med hur 

kvinnor inte kunde kontrollera sitt beteende. Exempelvis att skratta eller prata för högt, eller 

att vara flaxig.29 Vanligast är att skällsord om män handlar om omanlighet, i sexuell 

bemärkelse handlar det mycket om potens och ord som har med kastrering eller att bli 

bedragen symboliserar detta. En del handlar också om mannen som familjeförsörjare och 

skällsorden refererar ofta till mannens oförmåga att vara detta, som exempelvis slö.30 

 

Folkligt motstånd 

I Massans röst- Upplopp och gatubråk i Stockholm 1719-1848 av Mats Berglund undersöks 

folkliga massaktioner. I detta ingår upplopp, uppror, kravaller och demonstrationer men även 

större gatubråk och liknande offentliga oroligheter. De kriterier som urvalet har gjorts efter är 

våldsinslag och folkmassans storlek, däremot har syfte och motiv med massaktionen inte 

påverkat urvalet på något sätt.31 Syftet är att undersöka dessa folkliga massaktioners betydelse 

i omgivningen och samhället. Författaren avser att redogöra för vilka mekanismer som ingår 

och vad som orsakar massaktionerna, men också politiska, sociala och kulturella betydelser. 

Han delar också upp sin avhandling i olika historiska inriktningar. Berglund menar att 

avhandlingen har ett politiskt historiskt perspektiv för att den undersöker folkets eventuella 

politiska krav och medvetande i aktionerna, samt demokratiseringsprocesser genom 

                                                           
26 Margareta Svahn Den liderliga kvinnan och den omanlige mannen: skällsord, stereotyper och 

könskonstruktioner, Carlsson, Stockholm, 1999, s. 10. 
27 Ibid. s. 58-75. 
28 Ibid. s. 80-94.  
29 Ibid. s. 76-77. 
30 Ibid. s. 94-97. 
31 Mats Berglund, 2009, s. 32-33 



14 

 

deltagande och medvetande. Den är stadshistorisk eftersom han genom upploppen undersöker 

staden och stadsmiljön och hur den inverkade på den sociala oron. Till sist är avhandlingen 

mentalitetshistorisk eftersom den svarar på hur folket och myndigheternas föreställningar om 

samhället spelar in i upploppen och sedan också vad upploppen innebar för dessa 

föreställningar.32 Bland annat kommer författaren fram till att personer bakom upploppen i 

början av undersökningsperioden inte ställde så mycket politiska krav, men allt eftersom 

börjar politiska krav i upploppen bli mer viktiga. Våldet både från upploppens deltagare och 

myndigheter ökar också under senare delar av undersökningsperioden.33 De som stod för 

gatuoroligheter och bråkig kultur var personer från samhällets svaga grupper. Bråken var 

därför inte irrationella utan hade sin grund i oron över sin sociala situation. Oroligheterna har 

en nära koppling till alkohol och krogliv, men även heder var ett viktigt inslag i bråken.34 

Genom upploppen och bråken som utspelade sig under undersökningsperioden skedde en stor 

samhällsomvandling, yttrandefriheten och folkligt politiskt engagemang vann mark och är 

enligt författaren en del av demokratiseringsprocessen som ledde till det demokratiska 

statsskicket.35  

 

Statsmakt och bondemotstånd av Martin Linde undersöker allmogens politiska vilja och 

förmåga under 1710-talet. På grund utav det krig som pågick under perioden var 

maktrelationerna i samhället väldigt ansträngda och perioden präglas av en extrem 

resursmobilisering och författaren menar att sociala strukturer och handlingsmönster kom att 

framträda tydligare i källorna under perioden än under politiskt lugnare perioder. Frågor som 

ställs är i vilken mån vardagligt motstånd kan spåras och om det finns några spår av kollektiva 

och organiserade aktioner. Författaren frågar också hur och varifrån bondeståndets motstånd 

utgick ifrån, om relationerna med adeln och präster men även om det fanns en bondeelit och 

dess eventuella betydelse.36 Studien begränsas till Askers härad i sydöstra Närke, dels på 

grund av välbevarade källor men också på grund utav de vägar som korsade genom häraden 

som blev hårt trafikerade under fälttåget till Norge.37  

 

                                                           
32 Mats Berglund, 2009,. s. 62. 
33 Ibid. s. 413. 
34 Ibid. s. 132. 
35 Ibid. s. 415. 
36 Martin Linde, Statsmakt och bondemotstånd: allmoge och överhet under stora nordiska kriget, Uppsala 

Universitet, Uppsala, 2000. s. 32. 
37 Ibid. s. 33-34. 
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När det gäller böndernas vardagliga motstånd kommer Linde fram till att de visade sitt 

motstånd genom uteblivande, rymningar och avsiktliga försummelser.38 Exempelvis beskrivs 

ett åtal år 1715 som riktades mot ca 150 bönder från häraden som hade försummat den 

kronoskjutsning som de var skyldiga till. Linde tittar på vilka argument som används för att 

ursäkta sig och där de vanligaste var att dragdjuret var sjukligt eller orkeslöst, men också att 

de var upptagna med andra skjutsningar eller att någon annan borde ha tagit den. Men det 

fanns också de som förklarade att de hade försummat skjutsen för att andra också gjorde så 

och någon uttryckte rakt ut sitt missnöje med att de inte får betalt för skjutsningen.  

 

Det finns också fall där bönderna öppet formulerar klagomål till överheten genom olika 

officiella kanaler. Det som framförs i klagomålen är oftast är kritik mot sådant som försvårar 

deras plikter, när överheten bryter mot sina egna regler eller önskemål om större insyn i 

förvaltningen av rekryteringsmedel. Det kan också vara ansökningar om mindre lättnader från 

olika pålagor. Detta kopplar Linde till James C. Scotts teorier om vardagligt motstånd och 

public transcript - när underordnade grupper framträder i politiska frågor gäller det ofta att 

akta sig för vad man säger. Ofta inkläs klagomål i underkastelseritualer och likande för att 

inte konsekvenserna ska bli för stora om man råkar reta upp överheten. Klagomålen som 

kommer från Askers härad är inte kontroversiella utan är snarare försök att få det som redan 

har utlovats.39 Det vardagliga motståndets funktion och betydelse var att testa gränserna för 

vad som var tillåtet och varje framgång var en uppmuntran att gå vidare. På så sätt kan 

processen stegras och tillslut utvecklas till öppet socialt motstånd.40 

 

Undersökningens relevans 

Tidigare forskning har undersökt vad högmålsbrotten säger om opinioner om både politiken 

och kungaparet, vilket också delvis är det den här undersökningen avser att göra. Men syftet 

är också att sätta högmålsbrottsfallen i ett större perspektiv av motstånd och därmed utläsa 

strukturer kring motståndet och även att göra en genusanalys av hur motstånd riktas olika mot 

kungen och drottningen. James C. Scotts teorier har inte använts på materialet som används i 

den här uppsatsen förut och inte heller har kritik och förolämpningar mot kungen och 

drottningen analyserats och jämförts med utifrån genusteoretiskapersektiv på det här sättet 

inom svensk forskning. Det är relevant att undersöka högmålsbrotten på det här sättet för att 

                                                           
38 Martin Linde, 2000, s. 186. 
39 Ibid. s. 128-130. 
40 Ibid. S 138-139. 
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det svarar på hur, var och i vilket sammanhang som motstånd mot makten skedde och även 

hur makten besvarade detta. Till exempel kan strategier som användes för att kritisera och 

göra motstånd utläsas, vad folk exempelvis gjorde för att undvika att bli upptäckta eller 

straffade. Högmålsbrotten skvallrar delvis om hur människor på 1700-talet talade om 

kungaparet i sammanhang de trodde var säkra, utanför maktens räckhåll. Dessa gömda samtal 

är svåra att få tag på, då är just det, gömda. Detta gör att den vanliga människans syn och 

åsikter kan nås, den människa som saknar politisk makt och inflytande, den människa vars 

åsikter vi vanligtvis inte hör för att den saknar kunskap och publik för att nå ut med sina 

åsikter. Med hjälp av högmålsbrotten kan vi dock få en inblick i denna gömda konversationer. 

Genom undersökningen synliggörs dessa människor och därför är denna undersökning 

relevant. 

 

Bakgrund 

Kungamakten på 1700-talet 

Efter Karl XII död 1718 inleds den epok som kallas för frihetstiden (1719-1772). Begreppet 

frihetstiden förekom redan under samtiden.41 Efter Karl XII är det först drottning Ulrika 

Eleonora som blir landets regent, en position som hon innehade i ett år tills hennes man 

Fredrik I svor kungaförsäkran år 1720.42 Karl XII regeringstid hade präglats av långa år av 

krig och rikets resurser var förbrukade. Det karolinska enväldet lämnade inget utrymme till att 

kritisera högsta ledningen. Förtroendet för kungamakten var lågt. Redan under Karl XII 

regeringstid planerades konstitutionella förändringar, som sedan genomfördes efter kungens 

död.43 Den makt som kungaämbetet fortsatte att besitta utövades i riksrådet. Riksrådet bestod 

av 16 riksråd och kungen, där kungen ägde två röster samt utslagsröst. Rådet delades oftast 

upp i två delar, en del som skötte justitie och utrikesärenden och den andra som skötte 

krigsärenden och inrikes civilärenden.44 Fredrik I makt var därför väldigt liten och den 

kungliga makten besatts egentligen av riksrådet. Men kungen var ändå inte obetydlig, 

kungamakten representerade höghet och okränkbarhet. Detta var viktigt inom riket för att 

upprätthålla lagen och att mot omvärlden manifesterade en oberoende majestät landets 

suveränitet.45  

 

                                                           
41 Nordin, 2009, s. 12. 
42 Ibid. s. 27 och s. 34. 
43 Ibid. s. 25-26. 
44 Ibid. s. 29. 
45 Ibid. s. 34-36. 
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Ett av de mest kända fenomenen från frihetstiden är kungens namnstämpel. Ofta framställs 

den som ett verktyg som riksrådet rutinmässigt använde för att gå emot kungens vilja och att 

verkställa beslut över kungens huvud. I verkligheten var den ett verktyg som hjälpte till att 

minska arbetsbördan och för att signera rutinmässiga dokument eller för att kungen skulle 

slippa signera samma brev flera gånger då de skickades till flera personer. Dock fick 

namnstämpeln ett litet annat bruk efter tronskiftet och Adolf Fredriks regeringstid 1751-1771. 

Till en början användes den knappt alls, men när kungen och rådet kom i konflikt började 

kungen förhala sina underskrifter på angelägna beslut. År 1756 tog de fyra stånden ett 

enhälligt beslut om att börja använda stämpeln igen, främst vid tjänstetillsättningar eller om 

kungen hade dröjt för länge med sin underskrift. Stämpeln kom att användas mot kungens 

vilja, men det var långt vanligare att den användes på kungens begäran. Det går också att 

argumentera att stämpeln upprätthöll monarkin, varje användande av stämpeln bekräftade 

kungens betydelse.46  

 

Kungens makt på frihetstiden undergrävdes ännu mer som följd av en misslyckad statskupp år 

1756 utförd av kungaparet och hovet.47 Tillsammans med hovpartiet försökte kungaparet 

stärka kungamakten, men kuppförsöket avslöjades då en berusad deltagare påbörjade kuppen 

innan de var dags.48 Drottning Lovisa Ulrika spelade en viktig roll i kuppförsöket, bland annat 

försökte hon skaffa pengamedel för att genomföra planerna. Detta gjorde hon delvis genom 

att pantsätta några av de juveler som hon hade fått på sin bröllopsdag under våren 1756. Detta 

gick dock inte obemärkt förbi riksständerna, som krävde att få inventera alla kronjuveler, även 

de som var i drottningens förvar. Datum för inventeringen bestämdes till den 22 juni, men den 

20 juni fick drottningen bud om att statskuppen snart skulle påbörjas och dagen efter 

avslöjades kuppförsöket.49 Resultatet av kuppen blev som tidigare nämnt att kungens makt 

minskade ytterligare, samt att åtta av kuppmakarna avrättades. Kungaparet kunde dock inte 

dömas utan stora politiska följder, istället fick de göra avbön inför prästerskapet.50 

 

Gustav III blev kung av Sverige år 1771 och året därpå, 1772 den 16 augusti, lyckas han 

genomföra en oblodig statskupp som avskaffade frihetstidens konstitution. Därmed var 

frihetstiden slut och makten återfördes till kungen. Att statskuppen lyckades berodde på flera 

                                                           
46 Jonas Nordin, 2009, s 46-49. 
47 Olof Jägerskiöld Lovisa Ulrika, Wahlström & Widstrand, Stockholm, 1945. s. 214. 
48 Ibid. s. 207-208. 
49 Ibid. s. 206-207. 
50 Ibid. s. 211-212. 
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orsaker, en av dem var konflikten mellan de fyra stånden. De tre ofrälse stånden hade mer och 

mer börjat ifrågasätta och ville avskaffa adelsprivilegierna. Adeln stödde därför kuppen till 

stor del, eftersom de ofrälse ståndens starka makt hotade deras privilegier. Men även bland 

den ofrälse befolkningen fanns ett utbrett missnöje med den dåvarande makten. Hungersnöd 

och uppfattningen att de styrande inte brydde sig om befolkningen fick många att se en stärkt 

kungamakt som en lösning på problemen.51  

 

I början av Gustav III regeringstid var opinionen för det mesta till hans fördel. Men i mitten 

på 1770-talet började missnöjet växa. Bland annat var det förbudet mot brännvinsbränning för 

husbehov som retade upp befolkningen, men även 1770-talets ekonomiska reformer som inte 

hade varit framgångsrika och Gustav III dyra resa till Italien väckte missnöje.52 År 1788 bröt 

ett krig mot Ryssland ut. Det var Gustav III som förklarade krig mot Ryssland, utan att få 

ständernas godkännande, vilket krävdes i 1772 års regeringsform. För att legitimera 

krigsförklaringen pekade Gustav III på diplomatiska överträdelser som Ryssland ska ha begått 

för att bevisa deras fientliga inställning, men han ska också ha låtit anordna ett falskt ryskt 

anfall vid gränsen till Ryssland. Det är oklart vad som hände, men det kan ha varit utklädda 

svenska soldater som fick anfalla sin egen gränspostering.53 Det största missnöjet väcktes 

dock av att den svenska militären var dåligt förberedd och när det stod klart att möjligheten 

till en svensk vinst var liten gick en grupp officerare samman i Anjalaförbundet och krävde 

fred och att riksdagen skulle sammankallas. Däremot kunde kungen använda Danmarks 

inblandning i kriget för att öka sitt stöd i de ofrälse stånden, genom propagandakampanjer 

baserade på danskhat, rysshat och herrehat.54 År 1789 la Gustav III fram ett lagförslag som 

inskränkte adelns privilegier och förslaget var även formulerat så att kungen kunde avskaffa 

rådet, istället bildades kungens högsta domstol. Lagförslaget hade ett starkt stöd bland de 

ofrälse stånden, men motståndet var starkt i adelsståndet och alla fyra ständers stöd krävdes 

för att få lagförslaget att gå igenom. Detta löstes genom att kungen fick den av honom tillsatta 

lantmarskalken att skriva under i adelns ställe. Detta innebar att både en ståndutjämning hade 

skett och att envälde hade införts i Sverige.55  

 

 

                                                           
51 Annie Mattsson, 2010, s. 38-39. 
52 Ibid. s. 40. 
53 Ibid. s. 179. 
54 Ibid. s. 41. 
55 Ibid. s. 42-43. 
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Rättssystemet 

Frihetstiden innebar att kungens makt minskade, vilket också gällde i justitieärenden. Den 

makt kungen kunde utöva var i riksrådet där han hade två röster och besatt även utslagsrösten 

då röstningen blev lika. Rådets medlemmar styrdes av ståndsriksdagen.56 År 1734 kom en ny 

lagstiftning på plats, och särskilt för den var att samma lagar nu gällde på landsbygd och 

städer även om vissa särbestämmelser fanns kvar.57 Med 1734 års lag tillkom också 

bestämmelser för bevisföring. För att vittnesmål skulle räknas som ett fullt bevis krävdes två 

vittnen som vittnade om samma förhållanden. Ett vittne räknades bara som ett halvt bevis. Ett 

erkännande som var frivilligt räknades som ett fullt bevis. Om inte fullt bevis fanns ställdes 

målet på framtiden. I 1734 års lag förbjöds också tortyr även om domaren fortfarande hade 

metoden svårt fängelse att nyttja i särskilt svåra mål. Svårt fängelse innebar spö eller att den 

åtalade hängdes upp i bojor i handlovarna.58 År 1714 infördes leutereationsrätt för hovrätterna 

och övriga överrätter. Detta innebar att utdömda straff kunde förmildras av en överrätt eller 

kungen.59  

 

På grund av nya ideologiströmmingar frångicks det gamla synsättet på straff mer och mer, 

vilket var att straffen skulle verka avskräckande och vedergällande. Det var också en 

anledning till att leuterering av straffen blev vanligare. Strafformerna förändrades också en 

aning, exempelvis blev fredlöshetsstraffet ovanligare och stympning och gatuloppet försvann 

helt i och med 1734 års lag. Förutom dödstraffet var den vanligaste strafformen frihetsstraffet. 

Eftersom fängelserna på 1700-talet var i så dåligt skick och var allmänt inhumana, bör det 

uppfattas som ett väldigt hårt straff med dagens ögon. Vanligare än fängelsestraff var dock 

frihetsstraff genom straffarbete vid en fästning eller kunglig borg.60 

 

Justitierevisionen var på 1600- och 1700-talet det svenska rättsväsendets högsta organ fram 

tills det avskaffades 1789 och ersattes med högsta domstolen. Det bestod av den kungliga 

majestäten och riksrådet. Under justitierevisionen fanns hovrätten och övriga överrätter.61 

Hovrätterna kom till i början på 1600-talet, då målsättningen var att upprätta dem efter tyskt 

mönster med en hovrätt i varje hertigdöme, underordnade hovrätten i Stockholm (senare Svea 

                                                           
56 Göran Inger, Svensk rättshistoria, 5., utökad upplaga, Liber, Malmö, 2011 s. 190, Riksarkivets 

beståndsöversikt del 1 band 1, 1996, s. 258. 
57 Göran Inger, 2011, s. 162. 
58 Ibid. s. 193-194. 
59 Ibid. s. 147-148. 
60 Ibid. s. 195-196. 
61 Riksarkivets beståndsöversikt del 1 band 1, 1996, s. 257. 



20 

 

hovrätt). En kunglig förordning 1615 som deklarerade att den part som var missnöjd med 

domen kunde med en böneskrift vända sig till kungen för att få prövning på nytt. Även om 

detta var beroende av kungens nåd gjorde det att hovrätten i Stockholm i praktiken blev en 

mellaninstans. Hovrätterna i hertigdömena blev inte långlivade, istället inrättades nya 

hovrätter i bland annat Åbo och Jönköping (Göta hovrätt). I hovrättens ansvar ingick det att 

agera första instans i vissa grövre brott där bland annat högmålsbrotten ingick.62 

 

Högmålsbrott 

I högmålsbrott ingår hädelse mot Gud, spioneri, förräderi och förgripliga utlåtelser och de 

skulle dömas av hovrätten som första instans. Detta praktiserades genom att alla brott som 

belades med dödstraff remitterades från de olika underrätterna till hovrätten och trots att det 

skulle vara kungen som hade sista ordet i en dödsdom, vare sig det var fastställande eller 

benådning var det ofta hovrätten som skötte detta. Det berodde på att rådet (där kungen 

ingick) inte ville eller hann hantera alla nådeansökningar som kom in, men också på grund av 

att det fanns oklarheter i lagstiftningen om hur detta skulle skötas.63 I avsnittet tidigare 

forskning i den här uppsatsen hänvisas det dock till Jonas Nordin som skriver att i de brott 

som faktiskt riktas mot kungen eller hans familj hade kunglig majt oftast det sista ordet i 

målet. 

 

Resultat 

De olika högmålsbrotten skiljer sig en del men det finns likheter och teman i hur, när och 

varför kungen och drottningen kritiseras. Resultatet är uppdelat i tre huvudkategorier, fall som 

beskriver kritik av kungen, fall som beskriver kritik mot drottningen och fall där både kungen 

och drottningen kritiseras.  

 

Kungen 

Av de fall som har undersökts i den här studien är det vanligast förekommande att kungen är 

måltavlan när högmålsbrottet har begåtts. Av de 21 fall som har studerats kritiseras och 

förolämpas kungen 15 gånger. Källorna avslöjar inte alltid vad förgripelsen som personen har 

uttalat var exakt, men fallet kan då analyseras efter situationen och sammanhanget det skedde 

i.  

                                                           
62 Göran Inger, 2011, s. 135-139. 
63 Soili-Maria Olli, 2007, s. 16-17. 
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De olika fallen har delats in tematiskt efter hur kritiken och förolämpningarna formulerats och 

varför de har uttalats, men även efter vilka omständigheter som omgärdar kritiken. De olika 

teman som förekommer är politiken och kungliga beslut, ekonomi och pengar, krig och 

konflikter och alkohol. För de fall som inte kan kategoriseras med något av de andra finns 

också kategorin övrigt.  

 

Politiken och kungliga beslut 

Ofta är den kritik som riktas mot kungen baserad på kritik mot politiska beslut eller lagar. Ett 

exempel på det senaste är fallet med landbonden Hans Simonssons uttalande om en ny 

kunglig förordning. En söndag år 1735 på båten hem från kyrkan började en grupp människor 

ett samtal om en ny kunglig förordning som hade förkunnats den dagen. Förordningen 

handlade om att stengårdar skulle byggas. En av dessa personer var Hans Simonsson och hans 

åsikt om förordningen var inte positiv. ”Kungen är fänåter som gör sådana ordningar” (det är 

oklart vad ordet betyder exakt, jag tolkar dock ordet som att det betyder fånig, dum eller 

oförståndig) sade han och blev tillrättavisad av kvinnspersonen Maria Simonsdotter som 

varnade honom att det kunde bli svårt att förklara sig om överheten fick reda på vad han sagt. 

Hans Simonsson fortsatte dock ”vad kan jag annat säga oförståndig är han nämligen kungen, 

vem kan göra stengårdar, det vore väl om de kunde göras av gärdsel”. Inför rätten beskrevs 

Hans som en stilla och from person av vittnen och att uttalandena inte är sagda i ont uppsåt 

utan snarare blev uttryckta på grund utav Hans enfaldighet och dumhet. Hans får 14 dagars 

fängelse vid vatten och bröd för sitt brott.64 

 

Ett sätt att göra sin röst hörd på 1700-talet var att skicka in en supplik till kungen eller rådet. 

Att lämna in suppliker var möjligt för alla och var ett sätt för en person eller grupp att 

framföra en begäran om något till kungen, hans ombud eller riksdagen.65 Johan Jacob Pleif 

använde sig av denna kanal för att framföra sitt missnöje. Han var protonotarie och 

sekreterare och efter att en ledig tjänst hade tilldelats en annan person skickade han in 

suppliken som gjorde att han blev misstänkt för högmålsbrott. Anledningen till detta var att 

suppliken innehöll formuleringar där han uttalade sig på ett olovligt sätt både om kungen och 

om riksrådet greve Horn. Suppliken innehöll klagomål om att han inte fick tjänsten i stället 

                                                           
64 Nedre jusierevisionen, utslagshandlingar, 1737 27 april n: 47. 
65 Martin Almbjär The voice of the people? Supplications submitted to the Swedish Diet in the Age of Liberty, 

1719–1772. Umeå Universitet, Umeå, 2016 s. 7-8. 
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och bland annat sade han att denna händelse som orsakats av kungen ”kränker honom in i det 

innersta hjärtat, en mycken svårhet, en mycken motgång och mycken bedrövelser” och att han 

faktiskt hade tjänat lydigt för kungens kammarkollegium i 19 år. Handlingarna innehåller två 

brev från Pleif själv, ett där han förklarade sig och bad om nåd och ett där han tackade för att 

processen hade avbrutits, att han var tacksam att han har kunnat dra tillbaka suppliken. Pleif 

verkar därför ha blivit friad från sitt brott. 66 

 

Kritik mot hur kungen behandlade sitt manskap förekom också från folk som inte tillhörde 

dem. En av dem är drängen Axel Simonsson som står inför rätta år 1726 för att han ska ha 

använt ordet hundsfott om kungen då han beklagade sig över soldater och dragoners lön. 

Enligt Dragonen Stårek skall han ha sagt att konungen är klok, den hundsfotten, som efter att 

han har fått manskap minskar lönen. Enligt Axel själv var detta ett missförstånd mellan 

honom och Stårek. Han menade att han hade kallat soldaterna och dragonerna för hundsfott, 

inte kungen. Enligt Axel var också Stårek den enda som faktiskt hade hört vad som sades och 

att Stårek sedan skulle ha tillkallat vittnena Matts i Mustanoja och Matts Andersson. Rätten 

ifrågasatte också Axels intresse av hur mycket soldaterna och dragonerna tjänade, eftersom 

han inte har några tydliga kopplingar till yrket. Rätten dömde Axel till att mista livet men 

straffet leutrerades till gatlopp, kyrkoplikt och ett års straffarbete vid Fredrichshamns 

fästning.67 

 

Missnöjet mot kungen förekom inte bara i enskilda politiska frågor, även i samband med 

konstitutionell kritik. Det gjorde bland annat Majoren Olof Von Stiernman som uttryckte sin 

irritation mot kungen, regeringsformen och konstitutionen i olika skrifter, vilka hovrätten och 

kungen hade tagit del av. På vilket sätt detta gjordes framgår inte i handlingarna. Om Olof 

själv sa vittnen att han vanligtvis var en stilla och beskedlig man som uppförde sig väl, men 

en skuld som han hade satte honom i risk för utblottning och orsakade honom stor oro. Denna 

oro hade enligt Olofs egen utsago till och med fått honom att inte vilja leva längre och den var 

också orsaken till att han hade skrivit skrifterna. Hovrätten dömer honom till dödstraff men 

om kungen skulle vilja förmildra straffet föreslår de 17 dagars fängelse på vatten och bröd.68 

 

 

                                                           
66 Nedre justitierevisionen, utslagshandlingar, 1725 26 maj n: 58. 
67 Ibid. 1726 11 maj n: 23. 
68 Ibid. 1787 9 mars n: 28. 
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Ekonomi och pengar 

Ekonomisk ojämlikhet har nog alltid varit en källa till konflikter. Att kungen hade tillgång till 

överflöd och lyx kunde göra folket upprört, särskilt när lyxen finansierades med skattepengar. 

En av dessa var bonden Johan Carlsson som hade mycket kritik att rikta mot kung Adolf 

Fredrik. I juni år 1752 efter att han hade fått höra om kungens begäran om kröningshjälp och 

begravningshjälp i kyrkan uttalade han sin kritik inför en ganska stor grupp människor. Det 

började med att han kom ridande till en gård och från hästryggen sade han ”kungen kan kyssa 

min röv”. Sedan ska han lite senare ha kritiserat kungen för att kräva pengar för som stöd för 

kröningen och begravningen. Kungen bryr sig inte om oss och har ingen nåd över oss, sade 

han, då han tar pengar av unga och gamla, änkor och faderlösa barn till begravningen. När 

Johan Carlssons far dog, tiggde han då ingen begravningshjälp av någon. Sedan fortsatte han 

med ytterliga grova ord, trots att ingen svarade på hans tal enligt vittnena. Det han sade var 

”om konungen kommer till mitt hus och jag icke hava brännvin att giva honom giva jag min 

hustrus fitta”. Intressant att notera är att protokollskrivaren har valt att censurera bort orden 

”röv”, ”fitta” och ”jävla” med förkortningen S. V. vilket står för salvia venia och betyder 

ursäkta uttrycket.69 Detta har dock endast gjorts i den svenska översättningen av Johan 

Carlssons egentliga finska ord, vilket också gör det möjligt att veta vilka svordomarna det var 

som han använde trots censurering.70    

 

På frågan om Johan Carlsson har varit full när han begick brottet sade vittnena att han verkar 

ha varit någorlunda drucken, men att han ändå ska ha varit kapabel till att rida hem i full 

galopp över åkrarna, vilket då verkar tolkas som att han inte var tillräckligt full för att det ska 

ha varit en ursäkt för hans beteende. Efter att han hade ridit hem ska han dock ha återvänt 

efter en timme. Han själv skyllde detta på att han var för full för att rida hem, men hans 

angivare Korpralen Carl Gustaf Gardemeister sade dock att han återvände för att försöka få 

honom att inte ange honom och att han även ska ha erbjudet betalning för att nå förlikning. 

Bonden Johan Carlsson dömdes till 40 par spö och straffarbete.  

 

I två fall förekommer det också klagomål på att kungen inte är tillräckligt givmild med bidrag 

och bistånd. Det är fallen med Knut Kavistolainen och Carl Björkeqvist. En som uttryckte sitt 

ogillande över kungens snålhet var Knut Kavistolainen som var en före detta fältväbel som 

hade blivit avskedad efter att han hade begått ett rån år 1720. Han angavs för högmålsbrott då 

                                                           
69 Om förkortningens betydelse i Jonas Nordin, 2009, s. 249. 
70 Nedre Justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1752 23 september n: 27.  
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han efter att han i en ordväxling med en man kallad Hendrik Finni om någon egendom ska ha 

sagt ”fanen sköter om konungen i Sverige, jag har dock av honom ingen hjälp eller bistånd”. 

Rättens rannsakning blev inte helt med det klara vad som faktiskt har hänt. Hendrik Finni, 

som har angivit Knut, ombeds att producera vittnen. Av de vittnen som ställs inför rätten är 

det bara ett som bekräftar Finnis berättelse, de andra två säger att de aldrig har hört Knut säga 

den förgripliga utlåtelsen mot kungen som han ställs inför rätta för. Ett vittne räknas bara som 

ett halvt bevis i 1700-talets straffrätt71 och därför är rätten osäkra på om han ska dömas eller 

befrias. Beslutet refereras till kungen som hade sista ordet i den här typen av brottmål och 

dessa handlingar förtäljer inte vad det slutgiltiga beslutet blev72  

 

Även fallet med den före detta länsmannen Carl Björkeqvist visar att brist på bidrag och hjälp 

från kungen och makten kunde vara en anledning till kritik. Han hade nyligen tilldelats posten 

som länsman, men hade själv fått stå för sina arbetskläder. Han tyckte att han borde ha fått 

arbetskläder och förbannar därför kungen under ett kortspel där även alkohol ska ha 

förekommit. Carl nekade själv till at han skulle ha begått brottet och hävdade att vittnena var 

jäviga emot honom. Men han blev dömd till sju gatulopp eller månads fängelse på vatten och 

bröd samt en söndags kyrkoplikt.73  

 

Löjtnant Adam Brunnou hamnade i onåd med kungen och rätten efter en arvstvist. I januari 

1724 lämnade han in en supplik där han ber om att få tillgång till akter och handlingar om en 

egendom tillhörande bortgångne greve Robert Lichton. Adam Brunnou ansåg att han var 

arvinge till Lichton och därmed var en av arvtagarna till denna egendom. Bland annat 

hoppades han att ta reda på hur mycket pengar Lichton var skyldig kungen vid sin död, för att 

ta reda på hur stor del av arvegodset som behövde gå till kungen. Kungen och 

kammarkollegiet beslutade dock att Adam Brunnou inte fick tillgång till dessa akter och 

handlingar för att han inte hade legitimerat sin person eller kunnat visa att han skulle få del av 

dödsboet. Detta fick Brunnou att författa en ny text som innehöll förgripliga utlåtelser om den 

bortgångne kungen Karl XI, som ska ha varit skyldig till att han blev utestängd från arvet. 

Rätten argumenterar att eftersom han hade begått sitt brott skriftligen och en tid efter avslaget 

på suppliken, så var inte brottet begått i hastighet eller oaktsamhet. Själv sade han att det var 

det, att han inte hade tänkt efter och att han nu hade gjort det, men att det var försent. Han 

                                                           
71 Göran Inger, 2011, s. 193-194. 
72 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar 1728 17 januari n: 33. 
73 Ibid. 1726 11 maj n: 24. 
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hade inte menat att förringa Karl XI höga myndighet eller heder. Adam Brunnou blev dömd 

till döden, men brottet mildrades och han blir istället dömd till fängelse på vatten och bröd i 

en månad, samt att göra en offentlig avbön för sina brott och att han skulle lova sin djupaste 

underkastelse till sin dödsdag.74 

 

Om krig och konflikter 

En annan typ av politik som kunde göra att kungen fick kritik var i samband med krig. Det 

förekom att kungen fick kritik för hur armén användes, både då den användes mot egen 

befolkning i samband med uppror och då den användes i krigs föring gentemot andra nationer.  

Bland annat fick kungen och även militären kritik för händelserna kring dalupproret. År 1743 

ägde dalupproret rum då dalkarlar och annan allmoge tågade till Stockholm i vad som kom att 

kallas det sista stora bondeupproret i Sverige. På Norrmalmstorg sattes upprorets 

huvudkvarter upp och där fick det sedan sitt slut då det blodigt slogs ner av regeringens 

soldater. Anledningarna att upproret uppstod var dels ett misslyckat krig mot Ryssland och att 

landet hade drabbats av missväxt.75 Detta fick borgaren Mikael Olander (eller Åhlander som 

han själv verkar stava sitt namn, till skillnad från hur protokollskrivaren stavar det) iklädd i 

blå löjtnantsrock att överfalla soldater från Elfsborgs regemente. Hans anledning att göra detta 

var att soldaterna hade brukat sina vapen mot de upproriska dalkarlarna, dalkarlarna som 

enligt honom var de mest rediga och bäst sinnade svenskarna. Olander ville veta hur 

soldaterna kunde bruka sina vapen mot sina egna landsmän. Han fortsatte sedan att hota 

soldaterna med att han själv och även andra skulle hämnas detta och att han skulle ställa upp 

soldaterna på torget och halshugga dem. Soldaterna, som trodde att Olander var en löjtnant 

höll sig enligt egen utsago lugna och fogliga och försökte förklara för honom att de bara gjort 

det som de blivit beordrade. Han sa också att soldaterna hade blivit mutade av kungen att slåss 

mot dalkarlarna istället för fienden. När soldaterna sa att de inte har fått några mutor svarade 

Olander att officerarna hade behållit mutorna. Enligt soldaterna själva ska han varken ha varit 

drucken eller nykter, han ska alltså inte varit så full att han kunde skylla på det. Däremot 

verkade han väldigt ivrig och var i ”samma sinnelag som de upproriska dalallmogen”. I 

materialet finns det ett nådebrev från hans föräldrar till kungen, där de bad om kungens nåd 

för deras sons druckna misstag och även ett brev från Mikael själv där han bad om nåd och 

också påpekade att det inte finns några andra vittnen än de soldater som han ska ha överfallit. 

Han blev dömd till döden men rätten ansåg att hans dom måste förmildras, dels på grund av 
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att de bedömde att hans uppsåt inte var ont utan att hans brott hade begåtts av obetänksamhet 

och oförstånd. Domen leuturerades till 3 veckors fängelse på vatten och bröd, samt 3 års 

straffarbete vid Kalmars fästing.76 

 

Det var inte bara när soldaterna vände sina vapen mot de egna folket som genererade kritik, 

även militära insatser mot andra riken fick kritik. En person som hade åsikter om den 

utrikespolitik som Gustav III bedrev var mönsterskrivaren Carl Johan von Hausen som vid två 

tillfällen skulle ha gjort uttalanden som gjorde att han blev misstänkt för högmålsbrott. Mellan 

1788-1790 drev Gustav III ett krig mot Ryssland och det var om detta von Hausen hade 

olovliga åsikter om. Det var hans svåger som angav honom efter att han hade fått höra vad 

von Hausen hade sagt av några andra vittnen. Carl Johan ansåg att kungen inte hade tillåtelse 

och rätt att kalla ut i krig, att kungen därför under sin regeringstid inte hade styrt riket på ett 

riktigt sätt och att kungen hade anfallit tsarinnan av Ryssland som en hund. Von Hausen ska 

också ha ägt uppviglande skrifter som han hade visat upp för människor vars innehåll enligt 

rätten skulle kunna få ”enfaldiga personer” att tappa omdömet och störa ordningen. Carl 

Johan von Hausen dömdes till 14 dagars fängelse vid vatten och bröd. 77 Gustav III´s krig 

hade inletts utan att ha stöd från ständerna, vilket var lagstadgat och krävdes enligt den 

rådande regeringsformen. Kriget var heller inte populärt bland den svenska adeln och von 

Hausen var följaktligen inte själv med att tycka illa om kriget.78 

 

Alkohol och högmålsbrott 

I flera av de studerade fallen nämns alkohol som en orsak till att den misstänkte personen 

hade begått högmålsbrott. Carl Björkekvist förbannade till exempel kungen drucken, under ett 

parti kort för att han inte har fått bidrag till sina arbetskläder efter att han blivit tilldelad 

posten som länsman.79 I ett annat fall går det att se hur en stor del av rättens undersökning 

handlar om att ta reda på om den misstänkte var full eller inte. Det är fallet med borgaren 

Mikael Olander som ofredade ett gäng soldater, där frågan om han varit full vid tillfället 

avhandlades flera gånger. Detta kan dock också bero på att uppgifterna om hans tillstånd går 

isär, enligt hans föräldrar ska han ha varit full medan soldaterna som blev attackerade 

bedömer att han inte var det.80 Även fallet med Johan Carlsson som klagade på att kungen ber 
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om pengar för kröning och begravning kommer frågan om fylla på tal. Johan själv påstod att 

han var så full att han inte kunde rida hem ens, medan vittnen angav att han varit en aning full 

men att han ändå kunde rida i full galopp över åkrarna.81  

 

Att frågan om personens nykterhet hade betydelse beror på att fylla verkar vara en 

förmildrande orsak. Så var fallet när Gesällen Peter Berg blev anklagad och dömd för 

högmålsbrott. Han begick brottet förgripliga utlåtelser mot kungen på en krog, handlingarna 

förtäljer inte vad det är han ska ha sagt, men dock att det skulle ha varit mycket grova ord. 

Han ska ha varit mycket full vid händelsen och ska själv inte ha kommit ihåg vad han har 

sagt. I förhören framkommer det att Peter ska ha fått en skada i huvudet i ung ålder som hade 

orsakats av en häst. När han drack alkohol spelade det inte så stor roll om han drack mycket 

eller lite, han blev alltid ”stortalig och yr” och därför brukade han oftast hålla sig nykter. 

Vittnena bekräftade att han oftast var nykterhet och även att han i vanliga fall var en stilla och 

beskedlig man som jobbade bra vid fabriken i Norrmalmen i Dalarna. Detta ansåg rätten vara 

förmildrande orsaker. Han straff slutade på 21 dagars fängelse vid vatten och bröd.82 I det här 

fallet är handlingarna formulerade på så sätt att det inte finns något tvivel om att fyllan var en 

orsak till att hans brott ansågs vara mildare. Visserligen är det inte endast alkohol som verkar 

vara problemet, utan även en hjärnskada. Vittnena bestyrker också hans goda karaktär genom 

att säga att han oftast inte drack och att han var en beskedlig och hårt arbetande man. Men 

eftersom alkohol och fylla nämns i flera fall och används av de misstänkta personerna själva 

som ursäkter går det att dra slutsatsen att rätten ansåg att alkohol och fylla gjorde att personen 

inte hade lika mycket ansvar för sitt brott.  

 

Även i detta styckets sista fall används alkohol som ett sätt att få straffet förmildrat. Bonden 

Daniel Danielsson ska ha begått brottet högmålsbrott i samband med att han och ett antal 

andra personer försökt återta konfiskerade brännvinsverktyg. De hade följt efter ekipaget med 

de konfiskerade verktygen som var på väg in till staden och överfallit det för att återta dem. 

Daniel Danielsson sa själv att han varit så full att han inte kunde minnas vad han hade sagt 

och rätten argumenterade att han därför inte begått brottet i ont uppsåt utan snarare av 

oaktsamhet. Därför skickade de en förfrågan till kungen om han kunde tänkas mildra det 

utdömda straffet vilket var halshuggning. Handlingarna hänvisar både till bonden Daniel 
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Danielsson och överfallets ledare drängen Johan Danielsson, men redogör också för utslag 

över övriga deltagare vid överfallet.83 

 

Övriga 

Under den här rubriken ryms fall där kungen kritiseras som inte går att gruppera i ett tema 

tillsammans med något annat fall.  

 

Brita Michaelsdotter och hennes man Mats Nilsson blev ställda inför tingsrätten för oskedligt 

leverne och vanvördighet inför Mats far Nils Mattsson. Föräldrar skulle vördas och smädelser 

mot föräldrar var straffbart, vilket också gällde svärföräldrar.84 Det framkommer att Brita 

hade haft förgripliga utlåtelser om kungens höga person året innan då kungen var på resa 

genom byn. Brita blev dömd till döden men hovrätten verkar tycka att straffet för brottet mot 

svärfadern är nog. För det brottet blev Brita och hennes man dömda till 30 slag.85  

 

Även högmålsbrott i skriftlig form förekommer och i ett fall kritiseras kungen i en skrift med 

en anonym upphovsperson. I januari år 1727 skrev Thomas Fehrman till hovrätten gällande en 

text som hade spridits ut tre år tidigare i Norrköping som både förtalar honom och kungen. 

Trots eftersökningar hade han inte kunnat ta reda på vem som var upphovsperson till texten.86   

 

Anders Hallström blir dömd för högmålsbrott år 1773 då han hade uttalat sig mycket 

olämpligt emot kung Gustav III och Adolf Fredrik. I handlingen beskrevs hans uttalanden 

som ohyggliga och skändliga så till den grad att de aldrig borde bli kända för allmänheten. 

Därför borde undersökningen av fallet i rätten ske i tysthet och orden strykas ur protokoll och 

utslag eller att handlingarna åtminstone förseglas.87 Handlingarna beskriver därför inte brottet 

närmre än så.  
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85 Nedre Justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1754 28 februari n: 76. 
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Drottningen 

Undersökningen har genererat fyra fall där endast drottningen har kritiserats. I alla fall är det 

drottning Lovisa Ulrika som är föremål för kritiken. Genom hela sin karriär som monark får 

hon kritik. Eftersom detta inte är en kvantitativ undersökning av vilken drottning som fick 

mest kritik är det svårt att säga att hon på det stora hela fick mer kritik än de andra två 

drottningarna på 1700-talet. Antalet rättsfall som förekommer kan inte antas bero bara på att 

brotten förekom oftare, utan kan påverkas av faktorer som anmälningsfrekvenser eller 

rättssystemets behov och strävan av att bestraffa den här typen av brott samt urvalet av fall i 

den här undersökningen. Däremot kan orsaken till att Lovisa Ulrika förekommer oftare i 

fallen som har undersökts ge en indikation på att hon förekom som en irritation i det folkliga 

medvetandet. Lovisa Ulrika verkar har varit en person som väckte känslor och antagligen en 

drottning med mycket makt.  

 

Det första riktas mot Lovisa Ulrika då hon var kronprinsessa. Kronofogden Hasselgren blir 

anklagad för att ha uttryckt sig illa om kronprinsessan Lovisa Ulrika. Det är studenten 

Ruselius som angav kronofogden Hasselgren för förgripliga utlåtelser mot kronprinsessan. I 

angivelsen var även Hasselgrens fru Magdalena Sibilla Erman, hans son Elfwer Hasselgren 

och volontären Nils Bäckman delaktiga. Enligt angivelsen skedde brottet under ett samtal i 

deras kvarter om ett memorial från ryska ambassaden (vad det innehåller specificeras inte) 

som hade visats för kronprinsessan, då hon skall ha sagt att man borde hämnas med tusen 

man. Hasselgren ska ha sagt att ”hennes kungliga höghet skulle heta en flickslynga vilken 

icke kunde knyta till skoremmarna, långt mindre sig över viktiga saker utlåta”. Men rätten 

ifrågasatte deras angivelse och ansåg att de försökte stämpla Hasselgren till ett grymt brott. 

Vittnen hävdade att Elfwer och Magdalena hade erbjudit dem betalning för att vittna om 

händelsen i rätten. Rätten hade heller inte mycket tillit till Elfwer och Magdalenas vittnesmål, 

eftersom Magdalena redan hade försökt få sin man dömd för ett annat brott, nämligen 

misshandel och ofredande av henne. I det fallet ifrågasattes hennes trovärdighet och hon 

ansågs som jävig för att hennes man när äktenskapet ingicks hade lovat henne all sin lösa och 

fasta egendom om han någon gång fysiskt eller verbalt ofredade henne. Rätten ansåg att 

anmälan bara var ett försök av henne att förvärva sin mans egendomar. Sonen Elfwer blev 

också tillrättavisad av rätten som ansåg att det är skamligt av honom att ange sin far, ”hans 

största välgivningsman”. De sade också att han var en skam för alla svenska barn och att han 

inte förtjänade att vistas inom de svenska gränserna. Hela angivelsen sågs som obarmhärtig av 

rätten, Hasselgren var gammal och sjuklig. Alla fyra angivare blev istället själva dömda till 
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kroppsstraff av rätten, Elfwer blev dömd till fyrtio par spö och utvisning från landet i 3 år. 

Magdalena blev dömd till en månads fängelse på vatten och bröd och tillrättavisades att återgå 

till att ta hand om sin gamla och sjukliga man efter avtjänat straff.88    

 

Under sin tid som Sveriges drottning blev Lovisa Ulrika attackerad av borgmästaränkan 

Gertrud Ziegler. Brottet uppmärksammades efter att ett brev skickades in till drottningen med 

anmälan om att ett högmålsbrott hade begåtts. I brevet stod det att en Anders Bygdeman hade 

publikt utropat smädelser om hennes kungliga majestät drottningen, som var så svåra att 

angivaren knappt vågade yppa dem själv. Det var på en krog som Bygdeman hade uttalat 

ordet markatta om drottningen så att flera personer kunnat höra. Bygdeman blir då inkallad till 

rätten där han vittnade om att han själv hade hört dessa ord från borgmästaränkan Gertrud 

Ziegler, som för en tid sedan i slottskapellet i Stockholm kallat drottningen för markatta. När 

drottningen hade kommit in i kapellet hade inte Gertrud ställt sig upp med resten av 

församlingen och när Bygdeman med flera hade konfronterat henne om detta hade hon sagt 

att hon var en ”gammal hederlig fru som inte behövde ställa sig upp för en sådan utländsk 

markatta”. Hon ska också ha omtalat och erkänt sina ord inför ett större sällskap vid ett annat 

tillfälle. Ett vittne säger sig till och med hört henne bruka dessa ord om drottningen vid tre 

olika tillfällen. Ett annat vittne sa att hon örfilat upp honom och andra vittnen, troligen i ett 

försök att avskräcka dem ifrån att ange henne. Till sitt försvar sa Ziegler att hon var en 

gammal människa som mest hade suttit i sina dagar och om det var så att hon hade fällt dessa 

ord så var det antagligen så att hennes närsynthet som hon hade haft sedan ungdomen hade 

gjort att hon hade förväxlat drottningen med någon annan. Det var absolut inte hennes mening 

att fälla sådana ord om en så hög person och ett krönt huvud. Anders Bygdeman blev dömd 

till 14 dagars fängelse vid vatten och bröd för att han istället för att ange Gertrud Ziegler valde 

att återberätta hennes brott högt och tydligt på ett offentligt ställe, en krog. Gertrud Ziegler 

dömdes till tre veckors fängelse på vatten och bröd.89  

 

Men Gertrud Zieglers rättsliga problem slutade inte där. Två år senare, år 1757 blev hon 

återigen dömd för högmålsbrott av Svea hovrätt. Hon hade vid ett flertal gånger och inför 

flera olika personer åter gett sig på drottningen. Vid ett tillfälle hade hon beskyllt drottningen 

för att vara orsaken till att några herrar sommaren innan blev avrättade. Det som syftades på 

är de adelsmän som blev avrättade på grund av den statskupp som kungaparet med sitt 
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hovparti försökte genomföra år 1756.90 Dessutom påstod hon att när hon sist satt i fängelse 

skulle kungen ha skickat henne pengar som hon dock hade sänt tillbaka och att då hon senast 

stod till svars inför rådet för sina tidigare brott skall riksråden ha skrattat åt hennes ord, men 

försökt dölja det med sina näsdukar. Riksråden ska sedan ha skickat henne flaskor med vin 

och champagne medan hon satt i arresten. Ett vittne återgav att hon kallat drottningen både 

”markatta” och ”canaille hora” och beskyllde drottningen för att hon fått sitta i fängelse. 

Dessa förolämpningar hade hon använt om drottningen vid flera tillfällen. Flera vittnen 

rapporterade dock att hon inte riktigt verkar som hon ska vi dessa tillfällen, hon verkade yr 

och underlig. Någon sade att hon vid ett tillfälle då hon begått brottet ska ha ömsom skrattat, 

ömsom gråtit på ett sätt som inte verkade riktigt klokt. Ett annat vittne återgav at hon verkar 

full. Själv sade hon att hon hade sådan värk att hon inte alltid visste vad hon sa och att hon 

själv inte kan komma ihåg att hon hade sagt det som vittnena återgav på grund av yrsel. 

Omständigheterna kring hennes hälsa och sinnestillstånd samt hennes ånger göra att rätten 

inte ville döma henne till dödstraff, trots att det inte var första gången hon åtalas för dessa 

brott. De dömde henne i stället till en månads fängelse på vatten och bröd och sedan två års 

fängelse där hennes sinnestillstånd bland annat ska bedömas. Året efter, 1758, inkom brev 

från Danvikens hospital och Gertrud själv till rätten. Gertrud själv uttryckte oro över sina 

egendomar och hus, att någon skulle råna henne om hon inte var där och kan se över dem 

själv. Hon ville inte riskera att behöva tigga för sitt levebröd när hon blev frisläppt. Danvikens 

hospital, där Gertrud var omhändertagen skrev för att intyga att de bedömde att Gertrud inte 

alls verkade vara förvirrad och att hon satt lugnt och stilla vid gudstjänsten. De beskrev också 

hennes oro över sina egendomar. Vad som sedan händer med Gertrud förtäljer inte dessa 

källor.91 

 

Lovisa Ulrika fick även kritik för sina utgifter av kaptenen Gustaf Bagge. År 1756 den 5:e 

januari ska kaptenen Gustaf Bagge ha uttryckt sig om hur slösaktig drottningen var. Det var i 

Skara hemma hos rådsmannen Öhrn där brottet hade begåtts. Det som han hade sagt var att 

drottningen sedan sista riksdagen hade gjort slut på 75 tunnor guld på opera och komedier och 

folket sedan hade blivit hårdare beskattade på grund av detta. Bagge skyllde på att vittnena 

och angivaren Joachim Wetterberg var jäviga. Rättegångsprocessen tog över tre år för att bli 

klar och stora delar av protokollen redogör för utredningar om vittnenas jäv. Det fanns vittnen 
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som talar både för och emot Bagge. Tillslut kom rätten fram till att Bagge var skyldig, han 

hade dock inte uttalat orden i varken ont eller elakt uppsåt och han fick 14 dagars fängelse på 

vatten och bröd, ett straff som protokollet beskrev som milt. Samtidigt beskrevs de ord som 

han har sagt mot drottningen som vidriga på flertal ställen i protokollet.92  

 

Änkedrottningen Lovisa Ulrika fick också kritik av gesällen Johan Bromberg. Han ska ha 

uttalat sin kritik i samtal med matmodern som senare angav honom. Då matmodern hade sagt 

att änkedrottningen höll på att bygga åtskilligt vid Svartsjön ska han ha svarat att hon bara 

”byggde bort penningarna i onödighet, som på Drottningholm därstädes inrättade China och 

att hon tömde ut kassorna med arbetslönen som givas främmande införskrivna arbetare samt 

att penningarna således därhos utur riket”. Bromberg nekade till brott och menade att 

angivaren försökte stämpla honom till brott, och vittnena hade kommit överens att göra så mot 

honom. Detta kunde han dock inte styrka med varken bevis eller motiv. Rätten tog hjälp utav 

en kyrkoherde som samtalade med Bromberg för att få honom att erkänna sitt brott. Bromberg 

skrev sedan ett nådebrev där han beskrev sin ånger och hur han inte kunde få brottet ogjort 

eller straffas nog för sitt hemska brott. Han sade också att han uttalat sig om sådant han inte 

visste något om.93 

 

Kungen och drottningen 

I två av fallen blir både kungen och drottningen kritiserade. Dessa två fall beskrivs under 

denna rubrik.  

 

Sigrid Lisa Holst begick sitt högmålsbrott i samband med att hon fick domen i ett annat mål 

hos Jönköpings Slottsrätt är 1751 den 18 oktober. Efter att straffet hon dömdes till lästes upp 

utbrast hon ”gud förbanna sådan kung och sådan dom, fan fara i huvudet på en sådan kung, 

han är värre blodsugare han, än den gamle var, gud förbanna honom, drottningen och 

prinsarna”. 94  Hon togs därför ner i sin cell igen där hon fick invänta sin nästa rättegång. Den 

nya rättegången hölls den 10 september samma år, och rätten förhörde sig nu om hon hade 

kommit på andra tankar om sitt brott. Hon förklarade tårögt att det var rädslan för det 

kroppsstraff som hade utdömts över henne som gjorde att hon inte visste vad hon sa och fick 

henne att utbrista i dessa svåra och syndiga handlingar. Under tiden som hon inväntade den 

                                                           
92 Nedre Justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1759 4 juli n: 2. 
93 Ibid. 1773 17 november n: 52, 1774 4 februari. 
94 Det framgår inte vilket straff hon dömdes till i dessa handlingar. 



33 

 

nya rättegången författande hon ett nådebrev som också går att finna bland handlingarna. 

Brevet innehåller böner om kungens, drottningens och prinsarnas nåd och underkastelse 

genom att hon beskrev sig själv som en tjänarinna till det goda kungaparet. Endast genom 

deras nåd kunde hon bli lycklig igen, skrev hon. Hon förklarade att hon begick sitt brott 

frestad av frestaren och att hon sedan dess hade känt världens bitterhet och därför aldrig skulle 

kunna bli förförd att göra något liknande igen. Hon dömdes till dödstraffet genom 

halshuggning, men rätten vill förmildra straffet, det framgår inte vad hennes straff blev i 

slutändan.95 

 

Ryttmästaren Carl Fierstedt angavs för att ha haft förgripliga utlåtelser mot kungen och 

drottningen. Vid skyndelsmässotiden, hemma hos kyrkoherde Hiortberg berättade han om 

sina tvister med häradshövding Giöte för kyrkoherden men också andra närvarande vid 

tillfället. I och med hans berättelse om dessa tvister gjorde han sig skyldig till högmålsbrottet. 

De ord som fick honom dömd för högmålsbrott var att han sa att häradshövdingen hade 

vänner med mycket pengar och makt, men det hade även greve Brahe som litade på kungen 

och drottningen tills han var tvungen att släppa halsen till.96 Greve Brahe som avrättades den 

23 juni 1756 eftersom han var en av deltagarna i kuppförsöket samma sommar.97 Fierstedt 

försökte hävda jäv, men vittnena förklaras ojävaktiga efter rannsakningar av gjorda av flera 

olika personer. Han dömdes till åtta dagars fängelse vid vatten och bröd samt att betala 

domarens och landsfiskalens traktamente. 

 

Översikt – smädelser mot kungen och drottningen 

I detta stycke finns en översikt över de skällsord som användes för att förolämpa kungen och 

drottningen i de fall som har beskrivits i undersökningen.  

 

Smädelser mot kungen 

I fallen som har undersökts förekommer flera olika anledningar till varför kungen har blivit 

attackerad med förolämpningar. Men det är också nödvändigt att studera vilka ord som 

användes för att förolämpa och förtala kungen.  

 

                                                           
95 Nedre Justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1751 18 oktober n: 48 
96Ibid. 1760 8 maj n: 42. 
97 <http://runeberg.org/sbh/braherk2.html> taget från sidan 2017-0707 kl 13:16. 
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Det förekommer förolämpningar som har med kungens intelligens att göra, exempelvis sade 

Hans Simonssen att kungen är oförståndig och använder ordet fänåter om kungen.98 Eller som 

Axel Simonsson gjorde, och förklarade att kungen var klok i ironisk mening.99 Axel 

Simonsson använde också ordet hundsvott, som betyder ungefär hundsfitta100 och ansågs vara 

en mycket grov förolämpning om kungen. Förolämpningen användes bara mot män.101 Carl 

Johan von Hausen liknade kungen vid en hund.102 Vanligt förekommande är också att 

förbanna kungen på olika sätt, Knut Kavistolainen sade att fanen sköter om kungen och Carl 

Björkeqvist förbannade också kungen. Även Sigrid Lisa Holst förbannade kungen med orden 

”gud förbanna sådan kung” och ”fan fara i huvudet på honom”. Hon använde även ordet 

blodsugare om kungen.103 Till sist har vi bonden Johan Karlsson som uppmanade kungen att 

kyssa hans röv. 

 

Smädelser mot drottningen 

I fallen där drottningen förolämpas användes flera olika ord för att förtala och förolämpa 

henne. Kronofogden Hasselgren anklagades för att ha kallat den dåvarande kronprinsessan, 

senare drottning, Lovia Ulrika för flickslyngel. Borgmästarinneänkan Gertrud Ziegler 

använde flertalet förolämpningar för att beskriva drottningen, hon sa att drottningen var en 

utländsk markatta och kallar drottningen för hora och canialle hora.104 Gusaf Bagge anklagade 

drottningen för att vara slösaktig.105 Sigrid Lisa Holst som främst riktar sina förbannelser mot 

kungen, förbannade även drottningen.106 

 

 

 

 

 

                                                           
98 Nedre Justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1737 27 april n: 47. 

Ordet fänåter/fånåters betydelse har jag dock inte kunnat finna, men min gissning är att det ungefär betyder dum, 

oförståndig eller fånig. 
99 Ibid. 1726 11 maj n: 23. 
100 Erik Falk, 2011, s. 170. 
101 Åsa Karlsson Sjögren, Kvinnors rätt i stormaktstidens Gävle, Umeå Universitet, 1998, s, 191. 
102 Nedre Justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1790 13 augusti. 
103 Ibid. 1751 18 oktober. 
104 Canialle betyder proletariat eller folk långt ner på samhällsstegen. Merriam-Webster  <https://www.merriam-

webster.com/dictionary/canaille> (hämtad 2017-06-13).  
105 Nedre Justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1759 4 juni n: 2. 
106 Ibid. 1751 18 oktober. 
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Diskussion 

Öppet och dolt motstånd  

Högmålsbrottsfallen handlar om människor som har uttalat ord och kritik som är förbjuden 

mot någon i kungafamiljen. Att uttala förbjudet tal eller kritik mot en makthavare är en form 

av motstånd. Beroende på i vilket sammanhang det uttalas innebär det olika stor risk för den 

som uttalar sig. I miljöer och sammanhang dolda från makthavarens ögon och öron är risken 

mindre, detta kan exempelvis vara i någons hem. Ibland är sammanhanget mer offentligt och 

risken att ertappas med förbjudet tal större. De som har blivit åtalade för högmålsbrott är 

personer som har blivit ertappade med att uttala ett hidden transcript.  

 

Hidden transcripts är den typen av tal som inte är menat för maktens öron. När inte makten är 

närvarande kan sådant som skulle ogillas av makten uttalas, exempelvis missnöje eller 

förolämpningar mot mäktiga personer. Även när den här typen av tal sker offentligt eller när 

makten får nys om att den här typen av tal räknas det som ett hidden transcript. James C. Scott 

beskriver fyra olika modeller i vilket public och hidden transcripts förekommer som motstånd. 

En av dessa är det förbjudna som sägs i det gömda, i miljöer där personer med makt inte kan 

höra. Det är en typ av hidden transcript. Att detta dolda motstånd ändå kan nå maktens öron 

har flera olika orsaker, främsta orsaken är dock att personen blir angiven av någon som är där. 

Personen kanske dels har uttalat sig om något i tron om att hen kan lita på att sällskapet inte 

skvallrar, hen kanske är full eller på något annat sätt i helt klar i sinnet. Ett exempel på den 

här typen av hidden transcript är Carl Björkeqvists fall. Carl uttalade kritik mot kungen då han 

hade fått betala sina arbetskläder själv då han blev länsman, detta gjorde han under ett 

kortspel.107 Borgmästarinnan Gertrud Zieglers andra tur inför rätten år 1757 var resultatet av 

att flera personer hade angivit henne efter att hon hade gjort uttalanden om drottningen vid 

bjudningar i sitt hem. Där uttalade hon sig grovt om drottningen och beskyller henne för att 

hon blev dömd för högmålsbrott första gången och för att vara orsaken till att några 

kuppmakare blir avrättade.108 Kronofogden Hasselgren gjorde sina påstådda uttalanden om 

drottningen i sina kvarter och blir angiven av studenten Ruselius. Vittnade gjorde Hasselgrens 

fru och son, samt volontären Nils Bäckman.109 

 

                                                           
107 Nedre justitierevisionen 1726 11 maj n: 24. 
108 Ibid. 1755 27 augusti n: 42. 
109 Ibid. 1748 11 maj n: 17. 
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Dessa fall sker i privata sfärer men personen som begår brottet blir angiven av någon som 

lyssnar. Hur privata och hemliga dessa situationer är kan dock vara en aning svårt att avgöra, 

då handlingarna inte alltid redogör personernas relationer helt och hållet, och där med kan det 

vara svårt att avgöra om personen som begår brottet trodde att den kunde lita på personerna i 

rummet eller om hen av någon anledning inte var försiktig med sina ord. Även i dessa privata 

sammanhang kan dock alkoholen också spela sin roll i gärningspersonens oförsiktighet. Men 

andra orsaker kan också finnas, exempelvis att gärningspersonen och den som lyssnar inte är 

överens om hur mycket gränserna kan tänjas innan de överskrids, alltså hur mycket en kan 

säga om kungen eller drottningen innan det blir för mycket. Personen som anger kan också ha 

många olika anledningar att göra så, exempelvis osämja dem emellan eller så blir angivaren 

kanske pressad av myndigheter att ange. Angivarens motiv finns oftast heller inte beskrivet i 

materialet.  

 

En annan av James C Scotts modeller är då den typen av diskurs som vanligtvis skulle uttalas 

i gömda rum istället uttalas offentligt, där överordnade grupper kan höra. Ett tydligt sådant 

fall i den här studien är Sigrid Lisa Holst. Hon stod inför rätten och blev dömd för ett annat 

brott. När hon fick höra straffet började hon högljutt förbanna kungen, men också drottningen 

och prinsarna. På sättet som händelsen beskrivs i handlingarna verkar det vara av ren ilska 

och förtvivlan över det kroppsstraff hon blev tilldelad som hon uttalar förbannelsen, och 

antagligen har inte kungen i sig något med denna enskilda rättegång att göra, utan får bara 

agera måltavla för ilskan. Förbannelsen sker dock väldigt offentligt, och dessutom framför 

rättsväsendet. Sigrid blir genast förd tillbaka till arresten där hon får invänta nästa 

rättegång.110 Gertrud Ziegler gjorde en subtil motståndshandling när hon inte ställde sig upp i 

kyrkan när drottningen kom in. Handlingen uppfattades av de som befann sig i närheten, men 

verkar inte ha uppfattats av makten. Tillsammans med hennes förklaring till personerna som 

ifrågasatte henne, att hon inte tänkte ställa sig för den utländska markattan, är hennes vägran 

att ställa sig svår att tolka som något annat än motstånd.111 En annan person som uttalade sin 

kritik i en någorlunda offentlig miljö är Hans Simonsson på en båtfärd hem från kyrkan 

kritiserar kungens nya förordning om gärdsgårdar.112  

   

                                                           
110 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1751 18 oktober n: 48. 
111 Ibid. 1755 27 augusti n: 42. 
112 Ibid. 1737 27 april n: 47. 
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I flera av fallen har brottet begåtts på en krog i samband med alkohol eller i samband med 

alkohol på andra platser. Eftersom alkohol lättar på människors mentala spärrar av vad som är 

acceptabla beteenden och inte är därför krogar där alkohol serveras ett naturligt ställe för 

förekomsten av förgripliga utlåtelser mot kungen och drottningen. Det är också en plats är 

människor träffas för att umgås och därför förekommer skvaller på krogen. Krogen är en 

offentlig plats och därför räknas dessa fall till kategorin där hidden transcripts uttalas i det 

offentliga. Peter Berg är en av dem som befann sig på en krog då han mycket full uttalade sig 

mycket grovt om kungen. Så är också fallet med den man som angav Gertrud Ziegler när hon 

första gången blir dömd för högmålsbrott. Anders Bygdeman angav Gertrud efter att han själv 

har hamnat i knipa då han öppet och högt berättat om Gertruds uttalanden på en krog.113 

Alkoholen är också med i bilden då Mikael Olander överföll en grupp soldater (det verkar 

dock finnas olika åsikter i handlingarna om hur mycket alkohol som hade förtärts och i vilken 

grad det hade påverkat Olander)114 eller när Daniel Danielsson uttalade sig förgripligt mot 

kungen i samband med ett försök att ta tillbaka konfiskerade brännvinsverktyg.115 Ett annat 

fall där alkoholen kan ha bidragit till att den här typen av ord uttalas någorlunda offentligt är 

bonden Johan Carlsson, som kritiserade kungen för att han tog in extra skatter för att 

finansiera kröning och begravning. Johan skall ha uttalat förgripelser framför en stor grupp 

människor. Dessa uttalanden hade han gjort som gäst på en gård, flera gånger under en kväll. 

Johan skall ha varit full vid dessa tillfällen, men vittnena bedömde honom inte som oredligt 

full.116 Dessa personers uttalanden ses som offentliga för att det sker framför personer som de 

inte känner personligen, utanför hemmet. Dessutom är vittnena personer med officiella 

uppdrag, det vill säga soldater eller de som konfiskerar olaglig brännvinsutrustning. Att någon 

väljer att uttala ett hidden transcript i en öppen miljö kan ske av olika orsaker, i många av 

fallen som har räknats upp ovan verkar det ske av oförsiktighet på grund av alkohol eller 

starka känslor. Alkohol, som de flesta vet, gör så att den som är påverkad tappar spärrar och 

gränser för vad som är lämpligt och olämpligt. Personen blir kanske lite modigare skulle nog 

kunna sägas. Det är därför många av de som ertappas med den här typen av tal är 

alkoholpåverkade, de vågar helt enkelt uttala sådant som är förbjudet och som kanske annars 

mest talas om i mindre öppna sammanhang.  

                                                           
113 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1755 27 augusti n: 42. 
114 Ibid. 1744 20 september n: 29. 
115 Ibid. 1781 6 april n: 6. 
116 Ibid. 1752 23 september n: 27. 
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Sigrid Lisa ska enligt egen utsago ha blivit så rädd och upprörd över sitt tilldömda 

kroppsstraff att hon utbrast sina ord om kungen.117 Hon påstod helt enkelt att hon tappade 

kontrollen över sina ord. En annan orsak bakom att hidden transcript uttalas på publika platser 

är att det har skett en eskalering av motstånd. Om man gör en motståndshandling och inte blir 

straffad för den, vågar man kanske göra flera och kanske vågar man göra motstånd på öppnare 

platser. Gränsen tänjs hela tiden. Detta gäller också för högmålsfallen. Om någon har börjat 

kritisera makten i skymundan och det inte har blivit någon negativ efterverkan för den 

personen kanske den vågar tala inför större och större grupper och tillslut blir det någorlunda 

offentliga platser. Detta skulle exempelvis kunna vara fallet för Hans Simonsson, men skulle 

även kunna vara en bidragande orsak för de som är alkoholpåverkade.  

 

I några av fallen som jag har undersökt förekommer det att den misstänkte personen förklarar 

och ursäktar brottet de är misstänkta för med hjälp av olika medicinska problem. Olika typer 

av mentala sjukdomar kan också vara orsaken att den här typen av förbjudet tal uttalas 

offentligt eller på olämpliga platser. Exempelvis har vi Peter Berg som i en krogmiljö ska ha 

yttrat grova ord om kungen då han var full. Peter, samt flera vittnen förklarade att han på 

grund av en olycka med en häst där han fick en skada i huvudet, tappade fattningen även efter 

bara lite alkohol. Han brukade oftast därför hålla sig nykter enligt vittnena.118 Även Gertrud 

Ziegler skyllde sina grova förolämpningar mot drottningen på värk och hög ålder, och särskilt 

värken gjorde att hon ibland inte kan komma ihåg vad hon har sagt. Flera personer vittnade 

inför rätten att hon inte hade verkat helt klar och redig vid olika tillfällen då de har träffat 

henne. Rätten beslutade också att hon ska spendera två år på Danvikens hospital för att hennes 

yrsel ska utredas.119  

 

Det är kanske egentligen inte lämpligt att spekulera eller att försöka sätta moderna diagnoser 

på Gertrud, men med tanke på hennes ålder och det förvirrade tal skulle det kunna tänkas att 

Gertrud led av någon typ av demenssjukdom. Exempelvis kan personer med en 

demenssjukdom ha svårt att kontrollera vad de säger. Att Gertrud skulle ha haft demens kan 

inte bevisas över 250 år senare, men poängen med detta resonemang är om en person med 

exempelvis demens eller en hjärnskada begår högmålsbrott, kan då högmålsbrottet tolkas ur 

ett motståndsperspektiv?  

                                                           
117 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar 1751 18 oktober n: 48. 
118 Ibid. 1771 5 juli n: 5. 
119 Ibid. 1755 27 augusti n: 42.  
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Jag anser att även fall där det kan finnas en medicinsk bakomliggande orsak till brottet, också 

kan anses vara folkligt motstånd. Det folkliga motståndet baseras på hidden transcript, alltså 

tal och kritik mot den överordnade samhällsgruppen från den underordnade samhällsgruppen. 

Detta sker oftast på ett sådant sätt att den överordnande gruppen inte vet om det, men ibland 

kommer det fram i ljuset. Det är det som händer med högmålsbrottsfallen, kritik mot kungen i 

vardagliga situationer av vanligt folk. Högmålsbrottsfallen är alltså hidden transcripts som har 

upptäckts av den överordnade gruppen och med det resonemanget bör mörkertalet därför vara 

stort. Kritiskt och förolämpande tal mot kungen förekom med största sannolikhet i många 

olika samlingar av människor. Personer som Peter Berg och Gertrud Ziegler hade antagligen 

hört ungefär samma jargong om kungen och drottningen förut från andra personer. 

Förolämpningar och kritik mot monarkerna uppstod inte från ingenting hos enstaka personer, 

utan var del av en större diskurs. Vare sig den enskilda personen faktiskt hade den åsikt som 

uttrycktes eller om hen upprepade ord som hörts på annat håll utan egentligen ha åsikten själv 

på grund av sitt mentala tillstånd så blir inte deras fall betydelselöst i sammanhanget. Alla 

enskilda personer som misstänktes och eller dömdes för högmålsbrotten är del av en struktur 

av motståndskultur.  

 

Gertrud och Peters eventuella oförmåga att kontrollera vad de sade kanske helt enkelt var 

orsaken till att hidden transcripts som egentligen var menat att hållas undan från makten blev 

avslöjat. Att en del av den dolda motståndskulturen blev synligt för makten som var tvungen 

att besvara den, vilket gör att den lämnade spår efter sig i källorna. Till sist bör vi återgå till 

problematiken kring att diagnostisera människor genom historiska källor. Informationen kring 

både Peter och Gertruds tillstånd är knapphändig. Det är därför omöjligt för en historiker i 

efterhand att bedöma om de faktiskt hade medicinska åkommor som hade påverkan eller om 

det endast var en ursäkt och sätt att förmildra sitt straff. Dessa medicinska förklaringar till 

deras brott behöver inte vara sanna, de kan vara uppdiktade historier för att få medvind i sin 

rättegång. Om det faktiskt fanns medicinska orsaker bakom brotten är det svårt att bedöma till 

vilken grad det påverkade. 

 

Det kan vara svårt att skilja på vad som är hidden transcript i gömda miljöer och vad som är 

hidden transcript i publika miljöer. Vissa källor är otydliga med exakt hur miljön såg ut, vem 

som var där och vilka relationer de hade. Var exempelvis alla i gruppen vänligt inställda till 

varandra? Kaptenen Gustaf Bagge är hemma hos rådsmannen Öhrn då han började beklaga 
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sig över drottningens slösaktighet.120 Detta fall är en aning svårplacerat, då det sker i vad som 

skulle kunna tolkas som ett privat hem, men personen som bor där, en rådsman är någon som 

tillhörde makten. På grund av att personen hemmet tillhörde var en av de som innehade den 

makt som Bagge kritiserade, även om det inte var drottningen i sig, kan det vara svårt att säga 

att han gör det i en säker miljö. De närvarande personerna var antagligen vänner och bekanta 

till Bagge, men de tillhörde också den makt som han kritiserade. Det är inte omöjligt att 

tänkas sig att medlemmarna i rådet då och då kritiserade drottningen i samtal med vänner eller 

kanske sinsemellan i rådet, men en rådsman kunde inte låta kritik från en av rikets undersåtar 

passera obemärkt förbi.  

  

En annan del av det motstånd undersåtar kan göra är det som sker i offentliga miljöer inom 

tillåtna ramar. En större varsamhet måste då beaktas, och motståndet ser annorlunda ut. Det 

kallas Public transcript av James C. Scott.  Public transcript som är det skådespel som visas 

upp av undersåtar i maktens närvaro går att finna i det sätt som misstänkta 

högmålsbrottsförbrytare uppträde inför rätten. Genom att agera på ett visst sätt eller säga vissa 

saker kunde personen som blir dömd förbättra sina förutsättningar. Eftersom rätten ofta 

förmildrade straffet på personer som har varit kraftigt berusade vid tillfället då brottet hade 

begåtts, kan den anklagade personen ibland försöka skylla på att hen var full. Det gjorde 

exempelvis bonden Johan Carlsson, men verkar inte lyckas övertyga rätten att han faktiskt var 

så full.121 I borgaren Mikael Olanders fall anser vittnena att han inte var tillräckligt full för att 

det ska förklara hans beteenden, men Olanders föräldrar och han själv skrev i ett nådebrev till 

rätten att det var ett ”drucket misstag”.122 Ett annat sätt att få rätten att förmildra ens straff är 

att förklara hur enfaldig man är och att man därför inte förstod vad man höll på med. Det 

gjorde bonden Hans Simonsson när han förklarade att han bara var en enfaldig bonde som inte 

förstod bättre.123 James C Scott beskriver hur underordnade grupper ofta kan använda spelad 

dumhet som en taktik för att göra motstånd. Genom att spela dum kan en underordnad 

använda stereotyper som den överordnade gruppen har om dem för att kunna undkomma 

exempelvis straff. Att kritisera kungen är otillåtet, men genom att hävda att han bara var en 

enfaldig bonde som inte förstår bättre kunde Hans Simonsson undkomma de värsta 

sanktionerna.124  

                                                           
120 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1759 4 juli n: 2. 
121 Ibid. 1752 23 september n: 27. 
122 Ibid. 1744 20 september n: 29. 
123 Ibid. 1737 27 april n: 47. 
124 James C Scott, 1990, s. 133. 
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De flesta som blir anklagade för högmålsbrott ber om nåd på ett eller annat sätt och får 

därmed sitt straff reducerat. Olika förklaringar används för att be om nåd däribland frestelse, 

hög ålder, oaktsamhet, att brottet begåtts i hastighet och som tidigare nämnt, att personen var 

full. Nådebrev förekommer i många av fallen. Att be om nåd och att få förlåtelsen tilldelad av 

makten är en del av att återställa maktordningen efter att någon har gjort motstånd. Personen i 

sig tar avstånd från sitt brott och erkänner att det var fel gjort och accepterar att makten 

tilldelar ett straff. Scott skriver att det inte spelar någon roll om ursäkten är innerlig eller inte, 

eftersom den endast är till för att återskapa den maktordning som fanns innan motståndet 

utfördes.125 På 1700-talet var straffet för högmålsbrott dödstraff, men i nästan alla fall blev 

personen skonad från dödstraff och blev istället dömd till ett mildare straff, som exempelvis 

fängelse eller straffarbete. Detta skedde efter att personen bett om nåd. Genom att be om nåd 

kunde den enskilda personen rädda sig själv från dödstraff, men makten kunde också visa sig 

nådig och barmhärtig över sitt folk. Genom att bevilja nåd till den som har handlat fel kunde 

makten då visa att den var god, att den tog hand om sitt folk om man svor trohet. Nåden var 

därför ett tvång. Att be om nåd och underkasta sig var inte något som den enskilda personen 

valde helt själv. Detta visas tydligt i Johan Brombergs fall, i handlingarna till fallet finns 

exempelvis protokoll över processen som låg bakom att få honom att erkänna sitt brott, samt 

ett nådebrev. Bromberg sa först att han inte har begått brottet och att han blev falskt anklagad. 

För att få honom att erkänna tog rätten bland annat hjälp av en kyrkoherde som fick samtala 

med honom och han erkände till en början delar av anklagelsen och för att sedan erkänna mer 

och mer.126  

 

Andra exempel på nådebrev och nådeansökningar är Sigrid Lisa Holst som i ett brev skrev om 

sin djupa ånger över sitt brott och hur hon låtit sig frestats av frestaren.127 Borgaren Mikael 

Olander som klädde ut sig till löjtnant och gav sig på några soldater med anklagelser mot dem 

och kungen uttryckte själv sin ånger i brev till kungen, men det gjorde även hans föräldrar.128 

När Gertrud Zieglers fall från 1757 skulle dömas förklarade rätten att på grund av hennes 

ålder och sjukdom, samt att hon uttryckt ånger, kunde de inte med gott samvete döma henne 

                                                           
125 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, s. 57. 
126 Ibid. 1773 17 november n: 52, 1774 4 februari. 
127 Ibid. 1751 18 oktober n: 48. 
128 Ibid. 1744 20 september n: 29. 
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till döden, trots att hon tidigare hade blivit dömd för att ha uttalat sig om drottningen på ett 

mycket grovt sätt.129  

 

Förutom att be om nåd kan personen också försöka hävda att hen inte har begått brottet. Det 

sker ibland genom att förklara att det är ett missförstånd eller att vittnena var jäviga, i vissa 

fall händer det att rätten godtar dessa förklaringar. Det gjorde bland annat Carl Björkeqvist 

som dock inte lyckas övertala rätten om sin oskuld,130 men i kronofogden Hasselgrens fall 

bedöms vittnena som jäviga och hans fru och son dömdes för att ha försökt stämpla honom till 

brott.131 Axel Simonsson försökte förklara att han inte har begått högmålsbrott eftersom han 

inte hade kallat kungen för hundsvott utan riktat förolämpningen mot en dragon och några 

soldater.132  

 

Hidden transcript behöver inte bara vara sådant motstånd som bara uttalas i gömda miljöer, 

det finns också andra sätt att maskera sitt motstånd. Genom att göra detta kan motstånd ske i 

öppna miljöer där makten ser, med mindre risk för att personen som kritiserar blir straffad. Ett 

sätt ät exempelvis genom förklädnader skriver James C. Scott, vilket ofta används när 

undersåtar ska göra en direkt attack mot den dominanta gruppen.133 I den här undersökningen 

förekommer ett försök till en sådan förklädnad då borgaren Mikael Olander klädde upp sig i 

en löjtnantsrock när han anföll en grupp soldater och hävdade att de har blivit mutade av 

kungen till att vända sina vapen mot sitt eget folk. I detta fall var utklädande inte särskilt 

effektiv i att dölja hans identitet eftersom han senare blev dömd för denna händelse. Men hans 

förklädnad lurar dock soldaterna som försöker hålla sig lugna och fogliga, då de faktiskt 

trodde att de har med en löjtnant att göra.134 På grund av sin förklädnad blir alltså Olander 

bemött annorlunda än om han skulle ha försökt samma upptåg utan den, då soldaterna på 

grund utav hierarkin inte kunde stoppa honom från att göra sina uttalanden utan istället 

försökte diskutera och förklara för honom.   

 

Ett annat sätt är att sprida anonyma skrifter är också ett hidden transcript och ett sätt att göra 

motstånd utan riskera sin egen säkerhet. Att sprida anonyma skrifter av olika slag med kritik 
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mot makten är ett mellanting mellan öppet och dolt motstånd. Öppet för att skriften bevarar 

motståndet och ofta cirkulerar skrifterna på ett sätt som gör att de som skrifterna vänder sig 

mot också kommer ta del av dem. Skrifterna kan också spridas på ett sätt som ska förhindra 

att de som skriften vänder sig emot ser dem eller vara skrivna på ett sätt som gör att den som 

läser inte förstår att det handlar om kritik eller motstånd om hen inte har kunskap om vissa 

referenser. I januari år 1727 skrev Thomas Fehrman till hovrätten gällande en text som hade 

spridits ut tre år tidigare i Norrköping som både förtalde honom och kungen. Trots 

eftersökningar hade han inte kunnat ta reda på vem som är upphovsperson till texten.135  

Tack vare anonymiteten kan den kritik och motstånd som annars måste döljas för att inte 

skada kritikern spridas offentligt. Om upphovspersonen till texten inte går att finna kan ingen 

straffas för texten, men makten kan använda andra sätt att försöka stävja spridningen av dessa 

skrifter. Ett sätt är att även åtala de som ertappas med att inneha skrifter och texter som 

ogillas. När mönsterskrivaren Carl Johan von Hausen åtalades för förgripliga utlåtelser 

upptäcks det också att han har en del skrifter hemma som anses vara uppviglande och därmed 

olovliga. I handlingarna beskrivs skrifternas innehåll vara av den art att ”enfaldiga personer” 

skulle kunna tappa omdömet och störa ordningen om de läste dem.136 Uppviglande texter 

ansågs vara farliga och kunde leda till uppror och att ha kontroll över spridningen var därför 

viktig.  

 

En kraftig motståndshandling kan inspirera andra till att göra motstånd även om personen blir 

straffad för det. Ett öppet motstånd som inte besvaras eller som är en så viktig handling att 

den är svår att hålla tillbaka öppnar upp för att det efterföljs av flera motståndshandlingar.137 

Ett exempel på det är dalupproret 1743 som inspirerade Mikael Olander att själv göra 

motstånd. Olander klädde ut sig till löjtnant och attackerar ett gäng soldater och anklagade 

dem för att ha vänt sina vapen mot sina landsmän, dalkarlarna som dessutom var de mest 

hederliga folket enligt honom.138 Dalupproret sätter maktordningen i samhället ur spel och 

därför blir det lättare för Olander att göra sin motståndshandling, inspirerad, motiverad och 

kanske hoppfull om att dalupproret verkligen kunde göra ändringar i samhället. Att visa stöd 

och straffa dem som har hindrat detta blev alltså hans motiv.  

 

                                                           
135 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1727 27 januari n: 55. 
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Martin Linde använder sig också av James C. Scotts teorier om vardagligt motstånd i sin 

avhandling, liksom den här undersökningen gör. Han använder bland annat teorin för att 

förklara hur ett stort antal bönders vägran att genomföra kronoskjutsningar inte bara var på 

grund av de orsaker som de angav, exempelvis sjuka och orkeslösa djur. Det handlar snarare 

om att bönderna sätter upp motstånd, och sedan använder public transcript för att dölja detta. 

Det framkommer delvis i vissa av böndernas vittnesmål, där de sade att de stannade hemma 

för att flera andra gjorde det. En bonde sa också rakt ut att det hade att göra med att de inte 

hade fått betalt.139 Han diskuterar också dolt motstånd genom ett fall där stort missnöje hade 

börjat gro bland allmogen i Bergslagen. Orsaken var att en dräng hade börjat sprida rykten om 

Poltava, att kungen hade dött och att soldaterna hade gått över på den ryska sidan. 

Berättelserna hade spridits kraftigt och bönderna blev allt mer ovilliga att betala skatt. Linde 

argumenterar att det snabba spridningssättet och hur ryktena mottogs visar på ett redan utbrett 

missnöje och krigströtthet. Han menar att här bakom finns ett dolt missnöje, ett hidden 

transcript skymtar.140  Ett annat sätt att bedriva vardagligt motstånd är genom rymningar och 

Linde beskriver olika sätt som rymningar genomfördes och ett var att även när bonden hade 

infunnit sig till sin kronoskjutsning kunde det hända att bonden mitt under skjutsningen 

lämpade av proviantkistor och annat på vägen och sedan återvände hem. Eftersom alla 

transporter inte kunde övervakas var det svårt att sätta stopp för detta och bönderna kunde 

göra detta med liten risk för att upptäckas.141  

 

Martin Lindes resultat kring vardagligt motstånd kan kopplas till mina resultat kring 

vardagligt motstånd på flera sätt. I Lindes undersökning handlar det till stor del om 

handlingar, som att exempelvis vägra utföra något, inte betala skatt eller att rymma från 

uppdrag. I min undersökning handlar det om att uttrycka sitt motstånd språkligt, muntligt eller 

skriftligt. Det förekommer även att personer har uttryckt sitt motstånd rakt ut i Lindes 

undersökning. Linde har också större fokus på tillfällen där public transcript har använts som 

motstånd, genom de gånger som bönderna har bortförklarat sina motståndshandlingar med 

diverse ursäkter. Detta kan dock kopplas till mina resultat där de personer som blir åtalade för 

högmålsbrott gärna använder olika ursäkter för att förmildra sina straff. Detta görs för att 

försöka minska skadan av sitt brott, både för en själv rent straffmässigt, men kanske också för 
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att försöka dölja motståndet bakom och att det finns en djupare mening med uttalandena som 

gjordes.  

 

Så vilka konsekvenser fick den typen av motstånd som framkommer i högmålsbrotten? Ett 

rimligt antagande är att den typen av diskurs som framkommer i högmålsbrotten förekom 

även då det inte lämnade spår i källorna, det vill säga att det inte blev anmält till överheten 

varje gång någon sa att kungen kunde få kyssa ens rumpa eller liknande utlåtelser. Vanligtvis 

kanske det stannade på nivån att några personer satt och klagade för varandra på kungen eller 

drottningen, men att det sedan inte hände mer än att den gruppen förstärkte motsättningen 

mellan överhet och underhet. Men den här typen av tal skulle också kunna sprida missnöjet 

eller åtminstone sätta ord på eller rikta missnöjet åt ett visst håll. Det skulle också kunna 

eskalera till faktiska uppror, eller mindre upplopp. Ord kan skapa opinioner. En viktig del av 

det vardagliga motståndet är att det tänjde på gränsen av vad som var tillåtet att göra eller 

säga, och vid framgångsrik tänjning kunde motståndet fortsätta längre. Därför är den här 

typen av tal helt harmlöst, utan kunde leda till mer öppna motstånds yttringar.142 

Högmålsfallen skulle då kunna ses som ett försök att stoppa denna tänjning av gränsen och 

kanske har exempelvis Carl Björkqvist eller någon av de andra högmålsförbrytarna gått och 

beklagat sig över samma sak som de sedan blir dömda för i mindre grupp eller till grupper de 

kan lita på bättre, för att sedan göra snedsteget att uttala sig på fel sätt framför fel person.  

 

Till sist är det dags att reda ut varför detta ska tolkas som seriös politik och motstånd. Hur och 

varför är en full bondes förolämpningar mot kungen eller en gammal borgmästaränkas 

spydiga kommentarer om drottningens härkomst motstånd? I sin bok argumenterar James C. 

Scott mot kritiken att underordnade grupper skulle kunna göra något istället för att bara tala 

om motstånd. En slav skulle exempelvis kunna fly istället för att sjunga om friheten.143 

Problemet är att det inte alltid finns utrymme för underordnade grupper att göra motstånd. Ett 

organiserat motstånd kräver resurser och också att övertyga andra att göra motstånd.  En 

person kan inte göra uppror själv, utan måste få med sig en större grupp som är villiga att 

riskera det de har för att göra motstånd. Scott skriver att ett stort hinder för underordnade 

grupper är att de dominerande grupperna har kontroll över resurserna, de tar ut skatter i form 

av pengar, grödor och arbete.144 Att göra motstånd handlar inte bara om att göra upp mot 
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symboliska hierarkier, det finns också materiella hierarkier som gör att motståndet blir svårt 

att utföra och att försöka jämna ut den ojämlikheten med hjälp av uppror är ett riskfyllt tilltag. 

De dominerande grupperna har alltid övertaget och ett uppror kan leda till att deltagarna 

förlorar den trygghet och den egendom som de har. Motståndshandlingarna blir därför istället 

små handlingar, som exempelvis att klaga över sin situation eller att tala illa om kungen eller 

drottningen. Genom dessa mindre handlingarna kan också underordnade grupper testa 

gränserna, vad går att göra och vad vinns av att göra dem. Därför bör även högmålsfallen ses 

som seriös politik och motstånd.  

 

Relationen mellan folket och kungaparet 

Även för makteliten är det viktigt att kontrollera sitt public transcript. Om eliten ignorerar 

eller agerar utanför den accepterade ordningen raseras den. Om en person från den 

dominerande eliten ifrågasätter systemet, vad hindrar då underordnade personer att göra det? 

Det är därför viktigt för makten att upprätthålla det skådespel som pågår mellan den 

dominerande eliten och de underordnade.145 Exempel på när makten misslyckas med att 

upprätthålla detta är den misslyckade statskuppen år 1756. Kungaparet och hovpartiets försök 

att stärka kungamakten och få tillbaka makt till kungaämbetet från riksrådet visar på en 

existerande konflikt bland de som styrde riket. Folket kanske redan var medvetet om den 

motsättningen, men när statskuppsförsöket utförs och sedan misslyckas blev motsättningen 

tydligare. De som var inblandade i statskuppen måste straffas, och statskuppens ledare blev 

avrättade med undantag från kungaparet. Kungaparet som var representanter för monarkin 

och även förutsättningen för att monarkin kunde finnas kan inte avrättas som straff. Istället får 

de göra avbön och de förlorade ännu mer makt. Resultat av detta är att kungaparet blev 

förlöjligade inför hela folket, men även riksrådet blev förlöjligad då de inte kan styrka riket 

utan att komma i konflikt kungaparet. Om folket måste hålla sig till att följa makten och den 

dominerande politiska inriktningen kan inte den styrande eliten tvista om vad det ska vara. 

Det öppnar för att folket också kan ha andra åsikter eller göra som de vill. I två av fallen som 

har studerats i denna undersökning blir kungaparet kritiserade för sitt handlande kring 

statskuppen. Gertrud Ziegler anklagade drottningen för att vara ansvarig för att de som 

avrättades miste livet146 och Carl Fierstedt insinuerade att kungen och drottningen var 

opålitliga vänner då deras vän Greve Brahe fick sätta livet till efter statskuppen.147 I dessa två 
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fall hånas alltså kungen och drottningen för deras deltagande i statskuppen och makten måste 

reparera public transcript och kungen och drottningens anseende, vilket gjordes genom att 

döma Gertrud och Carl för högmålsbrott.  

 

I högmålsfallen kan relationen mellan makten och folket utläsas och ett exempel på detta är 

vilka förväntningar som folket hade på kungen. Knut Kavistolainen som förbannade kungen 

med orden: fanen sköter om konungen i Sverige, jag har dock av honom ingen hjälp eller 

bistånd.148 Citatet visar att Knut förväntade sig att kungen ska hjälpa honom, men eftersom 

han ansåg sig inte ha fått den hjälpen så var kungen inte en bra kung. Citatet talar om att 

Knuts attityd mot kungen är att han struntar i kungen, för kungen gör ju ändå inget för honom. 

I relationen underordning och dominans är det inte bara de underordnade som måste tjäna de 

dominerande, den dominerande eliten måste också ta hand om folket för att hålla folket nöjda 

och för att upprätthålla ordningen. Citatet visar att om detta inte görs kan inte kungen förvänta 

sig lydnad eller respekt av folket.  

 

En annan uppfattning om kungen kan också utläsas i högmålsbrotten, nämligen vem kungen 

var för folket. I vissa av fallen kritiseras kungen för sådant som han kanske inte direkt har 

någon påverkan på. Det gäller exempelvis Sigrid Lisa Holst som började förbanna kungen 

efter att hon fått ett straff utdelat mot sig i rätten.149 Kungen är inte direkt ansvarig för det 

straffet, men blir ändå föremål för förbannelser och kallad blodsugare. Kungen verkar nästan 

kunna liknas med gud, med det menat att både kungen och gud är en högre makt som hela 

tiden har inverkan på människors liv. Även ovannämnda fallet med Knut Kavisotlainen har en 

liknande tendens, då hans förväntning på kungen som någon som ska ge hjälp till honom är 

som en abstrakt högre makt. Detta bekräftar också att i mångas medvetande var kungen den 

som hade den största jordliga makten och därmed den yttersta påverkan, trots att kungen hade 

långt ifrån absolut makt under perioden frihetstiden. Jag har i den här undersökningen 

visserligen inte undersökt högmålsbrott riktade mot rådet och jag kan därför inte säga något 

om folkets uppfattning om rådet eller deras maktutövanden. Men det som kan sägas är alltså 

att folket uppfattade att kungen hade påverkan på deras vardagliga liv.  

 

Rättens agerande kring dessa fall kan också användas för att tolka hur relationen mellan 

makten och folket såg ut. I många av handlingarna som har undersökts i den här uppsatsen 
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återges det inte exakt vad som sagts av den åtalade. Anledningen till detta är inte alltid klar 

och det går exempelvis att tänka sig att eftersom att arkivet inte är konsekvent i hur materialet 

ser ut har inte protokoll som beskriver detta arkiverats här utan på något annat ställe. Ibland 

finns exempelvis bara hovrättens utlåtande kring fallet med. Det skulle också kunna var så att 

vissa protokoll har rensats bort medvetet för att tysta ner den åtalades farliga ord. I ett av 

fallen som har undersökts, det med Anders Hallström är den motiveringen till och med 

återgiven i handlingarna. Orden och brottet ansågs vara så grovt att undersökning och förhör 

bör ske bakom lykta dörrar och att protokollet där brottet beskrivs sedan bör förstöras eller 

förseglas för att allmänheten inte skulle få reda på detaljer om brottet.150 Frågan som följer när 

detta fall läses är; var detta ett särskilt grovt fall som därför var tvungen att censureras eller 

har censureringen att göra med individerna som rätten bestod av just då eller var det en följd 

av hur samhället och synen på dessa fall såg ut under den aktuella perioden? Dessa frågor blir 

tyvärr svåra att svara på då avsaknaden av beskrivningen av brottet exempelvis gör att det inte 

går att jämföra grovheten i orden med andra högmålsfall. Det går dock att konstatera att inte 

alla fall från den här perioden censurerades, eftersom det förekommer fall från samma 

tidsperiod i den här undersökningen där brottet beskrivs mer ingående, som exempelvis Johan 

Brombergs fall.151 Däremot går det att konstatera att det under perioden som är aktuell för 

hela den här undersökningen ansågs det ibland nödvändigt att censurera fallen för att 

förhindra att allmänheten tog del av farliga åsikter. Att censurera handlingarna och ta bort de 

förgripliga orden kunde göras på flera sätt. I Johan Carlssons fall skrivs inte orden ut på 

svenska, men de skrivs på finska, vilket var det språk som förolämpningen hade uttalats på.152  

 

Tidigare i den här uppsatsen diskuterades det om högmålsbrotten skulle ses som seriösa 

motståndshandlingar och politik. Jonas Nordins slutsats efter sin undersökning är att även om 

brotten i grunden är politiska så anser han att rättsprocesserna runt högmålsbrotten på 1700-

talet hade en mer socialdisciplinerande funktion. Brotten hade mer karaktär av allmän 

uppstudsighet och verkar vara vädringar av diverse frustrationer anser Nordin.153 James C. 

Scott ifrågasätter dock tesen om att den här typen av handlingar enbart skulle handla om att 

vädra vissa typer av frustrationer. Detta gör han bland annat i samband med den europeiska 

karnevaltraditionen där hån mot de styrande var ett stort inslag. För att förklara detta brukar 
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ofta ”lätta på trycket” teorier användas. Scott tycker inte att det en fullständig förklaring för 

att det antar att när personen har fått lätta på trycket genom att uttrycka sina frustrationer kan 

hen sedan gå lugnt tillbaka till det vanliga förtrycket och tjäna den dominerande eliten. Att 

göra antagandet att chansen att få vädra sina frustrationer skulle minska risken för att ett 

upplopp skulle utbryta anser han är fel, då det lika gärna skulle kunna vara förberedelser för 

ett riktigt upplopp.154 Argumentet att den här typen av tal är en typ av vädring av frustration 

bortser från det fysiska, materiella och symboliska övertaget som den dominerande eliten har. 

De underordnade grupperna står i beroendeställning till de dominerande på grund av deras 

övertag av resurser.155 Stora motståndshandlingar innebar en större risk och därför blir 

förgripliga utlåtelser och otillåtet tal det som går att genomföra och så länge man inte blir 

påkommen är det en ganska säkert sätt att göra motstånd. Högmålsbrotten är därför ett uttryck 

för vanligt folks politiska åsikter. Det är ett sätt där vanligt folks politiska motstånd och 

åsikter kommer fram, eftersom i de fall där kungaparet kritiseras förekommer ofta politiska 

motiv och klagomål om hur landet styrs. Det kan vara om mindre saker som att någon har fått 

stå för utrustningen som krävs för sin tjänstgöring själv eller att någon anser att drottningen 

spenderar för mycket pengar på sådant som anses som lyx. Även när det kan verka som 

personen i all hast har uttryckt sina utlåtelser finns det ofta underliggande politiska motiv och 

politisk kritik.  

 

Det råder delade meningar om högmålsfallen faktiskt representerar riktiga politiska åsikter 

eller om det mera är en allmän uppstudsighet, som stycket ovan visar. Däremot kanske 

betydelsen och effekten av detta motstånd kan diskuteras. Innebar verkligen högmålsbrotten 

en risk för kungamakten? Detta är något som David Cressy diskuterar i boken Dangerous talk. 

I den går han igenom hur lika regimer i England har bemött den här typen av tal. Bland annat 

skriver han att Tudor- och Stuartregimerna ansåg att förgripligt tal var en fara för samhället 

och staten och skulle få stora konsekvenser. Även under Cromwells tid var synen att den här 

typen av tal var farligt och det kunde undergräva staten. I slutet på 1600-ansågs det att den här 

typen av tal inte var ett stort hot mot konstitutionen och man började mer se det som ett 

irritationsmoment. Den ärorika revolutionen ledde till att politiska diskussioner främjades och 

yttrandefrihet spred sig ut till folket.156 De brittiska regimerna på 1700-talet och 1800-talet 
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accepterade och ignorerade förgripliga utlåtelser i de flesta fall.157 Vissa av de brittiska 

regimerna såg väldigt allvarlig på den här typen av överträdelser, men med tiden kom insikten 

att det inte var ett så stort hot egentligen. Men Scotts teorier hävdar att folkligt motstånd 

ibland ter sig som mindre överträdelser, men som lätt kan eskalera om de inte bemöts. På så 

sätt kan även förgripligt tal bli farligt om det exempelvis får eskalera till uppror eller upplopp. 

Går därför Cressys resultat emot Scotts teorier? På den frågan skulle jag svara nej, då 

sambandet att i ett öppet samhällsklimat är trots och förgripligt tal tämligen ofarligt medan i 

ett stängt samhällsklimat blir trots och förgripligt tal mer farligt, verkar finnas. Med detta 

menas att med starka hierarkier och stor ojämlikhet i ett samhälle blir det farligare att göra 

motstånd mot makteliten. Om det inte är tillåtet att ifrågasätta eller kritisera makten får 

motstånd mot detta mer effekt. Men i ett öppet samhälle där någon form av yttrandefrihet 

gäller går det att kritisera makten utan att det behöver vara motstånd. Detta betyder dock inte 

att allt motstånd i ett stängt och hierarkiskt samhälle får samhällsomstörtande konsekvenser. 

  

Vad säger då de undersökta högmålsbrotten om hur makten hanterade den här typen av 

motstånd i 1700-talets Sverige? Hovrätternas reaktioner talar om hur synen på dessa brott var. 

Oftast beskriver handlingarna brotten mot kungaparet som mycket svåra eller grova, men i 

Gustaf Bagges fall beskrivs brottet som vidrigt.158 Ibland fanns också behovet att censurera 

den förgripliga utlåtelsen i handlingarna. Retoriken som används för att beskriva brotten visar 

att de ansågs vara allvarliga, men trots att det lagstadgade straffet för den här typen av brott är 

dödsstraff så verkar inget av de fall som undersökts i den här undersökningen ha lett till 

dödstraff. Brottet ansågs alltså vara allvarligt, men inte tillräckligt allvarligt för att det 

egentliga straffet skulle utdelas. Det var viktigt att få bukt på den här typen av tal. Nordin 

skriver som tidigare nämnt att syftet att döma i dessa brottmål var socialdisciplinerande. Jag 

tolkar rättens syfte att döma i dessa brott som ett sätt att återställa maktordningen i samhället. 

Högmålsfallen utmanar makten, även om det är i en liten skala. För att återställa 

maktordningen efter den utmaningen, fråntas dessa förgripelser sin politiska mening i 

rättsprocessen. Brotten förklaras med att personen var full, inte visste vad de talade om eller 

gjorde så i ”hastighet” och inte i ”ont uppsåt” och gärningspersonen ber om nåd genom att 

underkasta sig kungen. Detta visas exempelvis i fallet med Bromberg som tvingas till att 

erkänna sitt brott för att sedan be om nåd och förklara att han inte visste vad han talade om.  

 

                                                           
157 Cressy, 2010, s. 236. 
158 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1759 4 juli n: 2. 
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Cressy skriver att yttrandefriheten och det politiska samtalets utveckling i 1700-talets England 

gjorde att den här typen av tal ansågs mindre farligt, går det att spegla i den svenska 

frihetstiden? På frihetstiden var den kungliga formella makten begränsad, men den 

symboliska makten fortfarande verkar ha betydelse då det var viktigt att försvara kungen från 

förgripelser och förolämpningar. Även i fall som de som rör statskuppsförsöket 1756, där 

kungen och drottningen faktiskt blir straffade för försöket, men hånfullt tal riktat mot dem 

kring den händelsen ändå straffas. Rättens reaktioner på brotten och vikten av att straffa de 

som uttalat förgripelser tyder på att den här typen av tal fortfarande ansågs farligt i Sverige, 

till skillnad från i den brittiska kontexten. 

 

Genus 

När högmålsbrottsfallen studeras utifrån ett genusperspektiv kan det för det första noteras att 

det är en övervikt av fall där kungen kritiseras och att fall där drottningen kritiseras 

förekommer mer sällan. Kritik mot kungen finns i 17 av fallen och kritik mot drottningen 

förekommer i 6 av fallen, inklusive de fall där både kungen och drottningen kritiseras. För att 

gå vidare med genusanalysen behöver vi studera hur och varför kungen och drottningen 

kritiseras, samt i vilka sammanhang det sker. Vilka skillnader och likheter finns det 

tillexempel i kritiken mellan kungen och drottningen? Eller vad säger kritiken om kungen och 

drottningens roller och hur de uppfattades? Ett problem med källorna som används i 

undersökningen är att det inte alltid redogörs i handlingarna exakt vad som personen har sagt, 

vilket gör att det blir ett problem att försöka jämföra hur förolämpningar och kritik riktas mot 

kungen och drottningen. Men det finns också möjligheten att jämföra sammanhang eller 

orsaker till att de kritiseras. 

 

En drottning och en kung hade olika typer av makt på 1700-talet. Kungens är formell medan 

den makt som drottningen har är mer informell, kungen kan vara med och godkänna politiska 

beslut och stifta lagar direkt, medan den påverkan som drottningen har på lagstiftning och 

politiska beslut är indirekt. Exempelvis kan det tänkas att drottningen kan försöka påverka 

och styra kungen eller andra lagstiftare (riksrådet) i den riktningen hon vill genom 

argumentation eller övertalning. Detta eftersom hon har kontakt och tillgång till kungen och 

riksrådet som fattar dessa beslut. Denna skillnad i hur makt utövas ger också olika följder, 

vilka är viktiga att analysera och känna till. En av dessa följder är kritiken på hur makt utövas.  
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I de flesta av de undersökta fallen kritiseras kungen. Kritik mot kungen kan uppkomma i 

många olika sammanhang men ofta är det i samband med att personen är missnöjd med något 

eller i samband med att någon ny bestämmelse har offentliggjorts. Kritiken mot drottningen i 

de fall det förekommer handlar oftast om hennes person. Kritik mot kungen handlar oftast om 

hans handlingar. Den här skillnaden kan antagligen kopplas till det faktum att kungen 

innehade formell makt medan drottningen inte hade det (även om kungens faktiska formella 

makt var liten under frihetstiden). Kungen kritiserades för faktiska politiska beslut som tas 

och drottningen fick sin person förlöjligad. 

 

Vidare är en annan skillnad i kritiken mellan kung och drottning som utrönas i resultatet av 

den här undersökningen att kungen verkar ses som en abstrakt maktfigur som hela tiden finns 

där långt bort och har inflytande över människors liv, medan drottningen oftast blir föremål 

för kritik i och med sin person. Kungen förekommer ofta när någon vill klaga på att de 

exempelvis inte har fått bidrag eller det de anser sig ha rätt till, eller när en ny förordning 

diskuteras. Exempel på detta är Carl Björkeqvist som förbannade kungen för att han har 

behövt bekosta arbetsklädsel själv i sin position som länsman159 och Hans Simonsson som 

kallade kungen fånig på grund av nya förordningar om att det ska byggas stengårdar.160 

Drottningen nämns oftast i kritiken för sådant som verkar handla specifik om saker hon sagt, 

gjort eller om hennes ursprung. Det handlar exempelvis om uttalanden drottningen har gjort, 

eller at hon har utländsk härkomst eller att hon slösar pengar på teater eller byggnadsprojekt. 

Det är dock inte så att kungen aldrig kritiserades personligen för beslut som han gör, exemplet 

där kungen fick kritik för att han samlade in extra skatter för att finansiera begravning och 

kröning är ett sådant exempel. Däremot förekommer det sällan att drottningen kritiserades på 

samma abstrakta vis som kungen. Undantaget som bör nämnas är när Sigrid Lisa Holst 

förbannade kungen och anklagade honom för att vara en blodsugare och sedan också 

förbannade drottningen och prinsarna då hon dömdes i rätten.161 I denna förbannelse var dock 

kungen huvudpersonen och drottningen och prinsarna blev nämnda för att ge mer tyngd åt 

förbannelsen. Eftersom kungen var den formella makthavaren och drottningens makt mer var 

indirekt, blir det naturligt att kungen var den makten som har mest påverkan på befolkningens 

vardagliga liv. Positionen som kung och kungen som person var något som var konstant i 

människornas vardagliga liv, det fanns nästan alltid en kung som bestämde, därför kan kungen 

                                                           
159 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1726 11 maj n: 24. 
160 Ibid. 1737 27 april n: 47. 
161 Ibid. 1751 18 oktober n: 48. 
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också alltid beskyllas för diverse tillkortakommanden som livet kunde innebära. Kungen hade 

en påverkan i största allmänhet. Drottningens påverkan på människornas liv var inte lika stor 

och därför beskylldes hon inte för att inte ge någon bidrag till arbetsklädsel eller för att någon 

ansåg en förordning inte var bra. Att kritisera drottningen i samma abstrakta mening är därför 

inte meningsfullt. 

 

Dock är det viktigt att poängtera ut att bara för att drottningen inte hade någon formell makt 

betyder det inte att drottningen inte hade makt alls. Svante Norrhem skriver i sin bok Kvinnor 

vid maktens sida 1683-1772 om hur kvinnor på olika sätt kunde utöva makt trots att de inte 

hade tillgång till formella maktpositioner. Han beskriver den kritik riksrådshustrurna möttes 

av, och den handlade sällan om deras involvering i beslutsfattanden eller politiska påverkan. 

Istället var det flärd och rofferi som var det som stack i kritikernas ögon. Om deras politiska 

påverkan nämndes var det oftast konstateranden om att kvinnan egentligen var den som 

utövade makten, men kritiken i det var mer riktat mot maken i det fallet.162 Han kommer 

också fram till att kvinnor gifta med riksrådsherrar både var maktskapare och maktförmedlare. 

Genom eget agerande och egna beslut kunde de dels utöva makt, men de kunde också 

använda sitt inflytande för att påverka andra att ta olika typer av beslut. Detta är alltså den 

maktskapande delen. De var också maktförmedlare genom olika typer av resurser som de 

hade. Till sin man kunde de förmedla viktiga släktskap, pengar men även kunskap som var 

användbart både på lokal och central nivå. Hustruns ansvar för godsdriften under 

stormaktstiden är ett sådant exempel och var viktigt för att bevara släktens kontroll över 

maktprocesser på hemmaplan.163  

 

Att kungen mycket oftare är den som smädas i högmålsfallen går i linje med Annie Mattssons 

analys av smädesskriften Riddares Spelet. Mattsson jämför hur ofta och på vilket sätt män och 

kvinnor blir smädade och kommer fram till att män smädas oftare. Mattsson argumenterar att 

det dels kan bero på att kvinnorna ansågs som mindre viktiga och att det var mer effektfullt att 

angripa de med officiell makt.164 Detta är en slutsats som även jag drar utifrån min 

undersökning, då kungen ofta kritiseras på grund av den formella makten som han innehade. 

Mattsson skriver också att männen oftast blev omskrivna med grövre förolämpningar än vad 

                                                           
162 Svante Norrhem Kvinnor vid maktens sida: 1632-1772, Nordic Academic Press, Lund, 2007, s.152-153. 
163 Ibid. s. 160-161. 
164 Annie Mattson, 2010, s. 105. 
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kvinnorna blev.165 I min undersökning förekommer dock grova förolämpningar mot både 

kungen och drottningen. Kungen blir exempelvis benämnd med ordet hundsfott och bonden 

Johan Carlsson föreslog att kungen kunde kyssa hans röv i samband med att han riktade kritik 

mot den dyra begravningen av den tidigare kungen.166 Men även i fall som riktas mot 

drottningen förekom grova förolämpningar. Gertrud Ziegler kritiserade och smädade 

drottningen flera gånger, och ord som utländsk markatta, hora och canaille hora användes om 

drottningen.167 Det är alltså svårt att säga att just kungen blir grövre smädad än drottningen 

utefter resultatet i den här undersökningen. Drottningen blev alltså också smädad på ett 

mycket grovt vis, även om hon inte blev det lika ofta som kungen blev det. Att resultatet i den 

här undersökningen skiljer sig från Mattssons kan bero på att det är drottningen som kritiseras 

och inte en adelskvinna. Att drottningen är i en specialsituation i jämförelse med adelskvinnor 

på grund av den positionen som hon har och att det i så fall skulle vara så att desto högre 

position desto mer kraftfullt och spännande att kritisera. Dock ska det också sägas att i den här 

undersökningen förekommer det bara ett fall med en person som använder den här typen av 

grövre skällsord om drottningen. Det kan alltså vara så att detta är ett fall som faller utanför 

normen för hur drottningen kritiseras. Till detta kan förutsättningar som Gertruds hälsa 

exempelvis räknas in, eller att drottning Lovisa Ulrika var särskilt impopulär. 

 

En av förolämpningarna riktade mot Lovisa Ulrika när hon är kronprinsessa förklarade att hon 

var en flickslynga som inte kan knyta sina egna skor och därför borde hon inte uttala sig om 

viktiga saker. De viktiga sakerna som hänvisas till är ett memorial som hade visats upp för 

kronprinsessan.168 Lovisa Ulrika gifte sig och blev kronprinsessa år 1744 och var då 24 år 

gammal och då detta fall behandlades av rätten var hon 28 år.169 Uttalandet är intressant att 

analysera ur ett genusperspektiv då citatet infantiliserar och dumförklarar Lovisa Ulrika. Joan 

W. Scott definierar genus som en social relation som baseras på upplevda skillnader mellan 

män och kvinnor, där skillnaderna också innebär en maktrelation. Uttalandet om Lovisa 

Ulrika i det här fallet innehåller båda dessa ingredienser. Dels finns det binära elementet, 

Lovisa Ulrika är en flickslyngel som inte kan knyta sina egna skor sägs det och därför bör hon 

inte uttala sig om ”viktiga saker”, och i och med detta påpekas det att hennes kön och ålder 

gör att hon är inkompetent, till skillnad från en man. Men i detta finns också en inbyggd 

                                                           
165 Annie Mattsson, 2010, s. 105. 
166 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1752 23 september n: 27. 
167 Ibid. 1755 27 augusti n: 42. 
168 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1748 11 maj n: 17. 
169 Riksarkivet <https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=9719> (hämtad 2017-10-30 kl 13:15) 
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maktordning mellan könen. Makt tilldelas det manliga könet eftersom män anses vara mer 

kompetenta att hantera sådant som anses viktigt, politik och att vara maktutövare är manligt 

kodat. Kvinnorna blir förpassade till uppgifter och samtalsämnen som anses ha mindre 

betydelse och därför inte värderas lika högt. Genom att göra skillnad på män och kvinnor, 

vilka egenskaper de har och vilka uppgifter som passar dem och att sedan värdera dessa olika 

skapas genus och könsmaktsordning. Scott bryter också ner sin definition av genus i fyra olika 

element (kulturella symboler, normativa koncept, sociala intuitioner och organisationer och 

subjektiva identiteter) genom att analysera den här smädelsen mot kronprinsessan utefter 

dessa element kan en tydligare bild av smädelsen betydelse i ett genusperspektiv tecknas. 

Främst kan vi se hur de kulturella symboler och normativa koncept spelar in i uttalandet mot 

Lovisa Ulrika då det dels berättar för henne att hon inte bör lägga sig i ”viktiga saker” på 

grund av hennes kön, som då alltså är ett normativt koncept. Män sysslar med politik och 

andra likande ”viktiga saker”, kvinnor gör det inte. Den kulturella symbolen som åberopas är 

liknelsen mellan en kvinna och ett barn igenom ordet flickslyngel och att inte kunna knyta 

sina skor själv. Särskilt unga kvinnor anses ofta vara barnsliga och dumma. Den tidigmoderna 

synen på det kvinnliga könet som en underart till det manliga, kvinnan var en underutvecklad 

man. Även om det på 1700-talet var en syn som började förändras rent vetenskapligt fanns 

den fortfarande kvar i samhällets medvetande.170 Detta kallas för enkönsmodellen.171 Om 

kvinnan anses vara en underutvecklad man så är det inte så långt ifrån att jämföra kvinnor 

med barn, som är en människa under utveckling. Att liknelsen mellan kvinnor och barn är en 

kulturell symbol går dels att hävda för att det är en representation av det kvinnliga könet och 

det förekommer ofta i den västerländska kulturen, det är inte något som bara förekommer i 

den här smädelsen av Lovisa Ulrika.  

 

Att beskriva och jämföra kvinnor eller kvinnlighet med barn och omognad är ett fenomen som 

förekommer i andra historiska skeenden. Runt sekelskiftet 1800-1900 när både rösträtt och 

kvinnlig utbildning var heta ämnen var det vanligt att motståndare till detta beskrev kvinnor 

som omogna och därför inte redo för varken politiskt liv eller högre utbildning. I boken I otakt 

med tiden beskriver Sif Bokholm hur kvinnorösträttsmotståndaren Annie Åkerhielm 

argumenterar i en artikel för att kvinnor är alldeles för omogna för att kunna delta i politiken, 

och att även bildade kvinnor saknade politisk mognad. Hon får medhåll i sina argument av en 

                                                           
170 Thomas Laqueur, Om könens uppkomst: Hur kroppen blev kvinnlig och mannlig, B Östlings bokförlag, 

Symposion, Stockholm, Andra tryckningen, 1999, s. 16 och 17. 
171 Ibid. s. 20-21. 
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annan kritiker som menar att rösträttskvinnan Lydia Wahlströms ord mest är ”joller”, ett ord 

som är starkt förknippat med barn.172 Att kvinnor inte heller ansågs vara lämpade för högre 

utbildning visar Maria Andersson i en artikel där hon analyserar Carl Sundbecks bok Elsa i 

Upsala utgiven 1897. Boken handlar Elsa som är student och är en satirisk skrift riktad mot 

det faktum att kvinnor har börjat delta i högre utbildning. Elsa framställs som naiv och 

okunnig och även andra kvinnliga studenter beskrivs varken vara intellektuella, självständiga 

eller ansvarstagande. Kvinnor verkar inte kunna vara mogna nog för utbildning enligt 

författaren av den här boken.173 

 

Klass 

Klassperspektivet är en viktig del av den här undersökningen då folkligt motstånd bygger på 

motsättningar mellan olika samhällsklasser i ett hierarkiskt samhälle. Folkligt motstånd 

handlar om konflikter mellan olika samhällsklasser och maktordningen som finns mellan 

olika samhällsklasser. Makten kontrollerar folket genom både materiella ting och tvång till 

underkastelse. Den som bryter mot denna underkastelse och kritiserar makten blir straffad.  

 

Det folkliga motståndet bygger på och skapas av klassmotsättningar, men vissa av 

högmålsfallen handlar om just denna motsättning. En likhet mellan kritiken mot kungen och 

drottningen är att de båda fick kritik för att ha spenderat för mycket pengar på sådant som 

anses som lyx, överflöd och onödigt. Adolf Fredrik fick kritik för att han arrangerade en stor 

och pampig kröning och en begravning som han finansierade med extra skatter.174 Lovisa 

Ulrika fick kritik för att hon spenderade för mycket pengar på olika typer av nöjen som till 

exempel teater.175 Även för att hon slösade bort rikets pengar på byggen och anlitade 

utländska arbetare vilket gör att pengarna försvinner ut ur riket.176 Kritiken handlar om 

klassmotsättningar och de rikas slösaktighet, och är därför en typ av kritik som kan riktas mot 

både kvinnor och män. I alla samhällets klasser finns det både män och kvinnor och därför 

kan klassmotsättningar drabba alla, även om klasshat och motsättningar drabbar män och 

kvinnor olika. Både män och kvinnor i den dominerande eliten kan leva i överflöd och både 

män och kvinnor bland undersåtarna kan leva i nöd. Den som arbetar hårt för att kunna 

                                                           
172 Sif Bokholm, I otakt med tiden – Om rösträttsmotståndets antipacifism och nazism bland svenska kvinnor, 

Atlantis, Stockholm, 2008, s. 42-43 och 45. 
173 Maria Andersson, ”I nivelleringens tid – Kön och konservatism i Carl Sundbecks Elsa i Uppsala”, Edda 

2016(1) pp. 4-16. 
174 Nedre justitierevisionen, Utslagshandlingar, 1752 23 september n: 27. 
175 Ibid. 1759 4 juli n: 2. 
176 Ibid. 1773 17 november n: 52, 1774 4 februari. 
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försörja sig blir självklart upprörd när extra skatter ska tas ut för att kungen ska finansiera 

exempelvis en extravagant begravning eller när de får höra hur mycket drottningen kan 

spendera på teater. Känslan av orättvisa och en kungligheter som suger ut folket på pengar i 

onödan kan bli farligt för makthavare och har lett till revolutioner som exempelvis den 

franska revolutionen 1789. 

 

Fördomar och stereotyper om olika grupper i samhället är ett vanligt fenomen som också går 

att hitta mellan olika samhällsklasser. Dominerande grupper kan ibland förklara sin 

överordning med att de är mer intelligenta än de underordnade grupperna. När Hans 

Simonsson blev anklagad för högmålsbrott förklarade han sina uttalanden med att han var en 

enfaldig bonde som inte visste vad han talade om. Med hjälp av stereotypen ”enfaldig bonde” 

får hans uttalanden mindre betydelse.   

 

En annan aspekt på klass är skillnaden på vilket sätt högmålsbrottet har begåtts – personer 

från högre samhällsskikt uttrycker oftare sig i skrift. Detta kan delvis vara på grund av att 

skriv- och läskunnighet är vanligare i de högre samhällsskikten men också att de är mer 

politiskt kunniga och därför har de mera konkreta saker att säga. De har även medlet att trycka 

det, det sitter på ekonomiskt, såväl som kulturellt och socialt kapital.177 De har i högre grad 

utbildning och kontakter som ger dem makt och ar dem närmre de med makt. De kan använda 

den här kunskapen till att formulera andra typer av politiska tankar. Även om läskunnigheten i 

Sverige vid den här tiden var ganska hög på grund av Karl XI kyrkolag 1686 som fastslog att 

alla skulle kunna läsa av religiösa skäl. Läskunnigheten kontrollerades årligen med hjälp av 

bibeln och de som inte kunde läsa stängdes ut från konfirmation och möjligheten att gifta sig. 

Men i Sverige hängde inte läskunnighet och skrivkunnighet ihop och allmän skrivkunnighet 

var ett senare fenomen.178 När läs- och skrivkunnigheten undersöks är det viktigt att även ta 

sociala och ekonomiska perspektiv i beaktning. Exempelvis kan innehåller olika 

yrkeskategorier olika stort behov av att kunna läsa och skriva, vilket får till följd att personer i 

dessa yrken lär sig skriva och läsa utan aktiva kampanjer från politiskt för att lära människor 

att läsa och skriva.179 Personer från lägre samhällsskikt tenderar att uttrycka sin kritik på ett 

                                                           
177 Donald Broady, Dispositioner och positioner: ett ledmotiv I Pierre Borúrdieus sociologi, FoU-enheten, UHÄ, 

Stockholm, 1983, s. 5-6. 
178Johansson, Egil, The history of literacy in Sweden: in comparison with some other countries, 2. ed., Univ., 

Umeå, 1977 Sid 2-3. 
179 Ibid. Sid 7. 
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mer spontant sätt, ofta i samband med att de precis har fått höra om en ny förordning eller när 

andra politiska händelser har skett. 

 

Att formulera sig politiskt på en högre kräver också en del förutsättningar, som exempelvis 

kunskapskapital, prestige och ibland även ekonomiskt kapital. Om man inte har dessa 

förutsättningar så blir sättet som en uttrycker åsikter om politik inte så avancerat och kanske 

begränsas till vardagliga samtal där klagomål och grova förolämpningar mot makten framförs. 

Klass och social bakgrund har därför betydelse. I de fall där personer från högre klasser 

förekommer ändrar brotten karaktär. Då handlar det inte om förolämpningar och 

skämtsamheter i vardagliga samtal och situationer, utan är oftare skriftliga och mer precisa i 

sin karaktär. Även Nordin uppmärksammar detta, dock mycket kort då han skiljer på 

vardaglig verbal uppstudsighet i det lägre stånden och myndighetstrots som han beskriver det 

som i de högre stånden.180 Jag anser dock tillskillnad från Nordin att även den ”vardagliga 

verbala uppstudsigheten” och myndighetstrotset ska anses som politiskt motstånd, fast från 

personer med olika social bakgrund och möjlighet att vara politisk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Jonas Nordin, 2009, s. 266. 
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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att undersöka motstånd mot makten under perioden 1718-1790. Detta har 

gjorts genom att studera högmålsbrott som riktar sig mot kungaparet. Syftet är också att 

undersöka hur kvinnor och män i maktpositioner uppfattades olika, vilket har gjorts genom att 

jämföra hur kungen och drottningen blev kritiserade i högmålsbrottsfallen. Även maktens svar 

på motståndet studeras i den här uppsatsen. För att analysera det folkliga motståndet har 

James C. Scotts teorier om hidden och public transcript använts. Att uttala kritik mot kungen 

eller drottningen var inte tillåtet under undersökningsperioden, ofta uttalas därför den här 

typen av kritik i privata miljöer. I några av fallen som har undersökts är det fallet och 

personen har då blivit angiven av någon som närvarar. Ibland uttalas den här typen av kritik 

ändå på offentliga platser, då är ofta alkohol eller starka känslor inblandade. Även olika 

mentala sjukdomar kunde göra att gärningspersonen är oförsiktig med sina ord. Andra sätt att 

uttala förbjudet tal offentligt som förekommer i undersökningen är exempelvis genom att 

sprida anonyma skrifter eller genom att klä ut sig. Genom en anonym skrift kunde ett budskap 

spridas med liten risk för sin egen säkerhet. 

 

För att få sitt brott förmildrat kunde olika ursäkter användas. Eftersom alkohol ansågs vara en 

förmildrande orsak försökte några skylla på fylla. Även hög ålder och sjuklighet, enfaldighet 

eller jäviga vittnen kunde användas. Många av de som döms för högmålsbrott ber om nåd och 

ofta författas nådebrev. Rätten tog hänsyn till om personen bad om nåd när straffet utdelas 

och straffet blev då mildare. Att be om kungens nåd och underkasta sig honom verkar ha varit 

ett tvång, vilket ett fall där en person som först inte erkänner tvingas till att erkänna sitt brott 

för att sedan be om kungens nåd visar. Genom rättsprocessen och kungens nåd kunde makten 

frånta den politiska meningen i förgripelsen, då brotten förklaras med att personen har begått 

brottet i hastighet eller på grund utav fylla och inte i ont uppsåt. Rätten ville också stoppa 

spridningen av grova ord och i ett fall censureras de förgripliga orden bort från handlingarna 

för att undvika att sprida orden vidare bland folket.  

 

Det är vanligast att kungen kritiserades i högmålsfallen som undersöks i den här uppsatsen, av 

de 21 undersökta fallen blir kungen kritiserad 15 gånger och drottningen fyra gånger. I två av 

fallen blir både kungen och drottningen kritiserad. Kungen blir ofta kritiserad när 

gärningspersonen är missnöjd med något eller i samband med olika politiska frågor. 
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Drottningen fick oftare sin karaktär smädad. Kungen kritiserades oftare än drottningen i 

egenskap av en abstrakt makthavare. Dessa skillnader kan kopplas till att kungen tillskillnad 

från drottningen besitter formell makt. Den drottning som kritiseras i alla de undersökta fallen 

är drottning Lovisa Ulrika. Ett uttalande som görs om Lovisa Ulrika är att hon är en 

flickslyngel som inte bör lägga sig i viktiga saker.  Uttalandet visar på en maktordning dör 

män är de som anses vara kompetenta att hantera viktiga saker, medan kvinnor ät omogna och 

barnsliga och därför ska hålla sig borta från sådant. Både kungen och drottningen blir 

kritiserade för slösaktighet och för statskuppsförsöket 1756. 

 

Både kungen och drottningen kan bli kritiserade för slösaktighet då den kritiken handlar om 

klassmotsättningar mellan över och underklass. Klass påverkar också hur högmålsbrottet 

begås, då personer från högre samhällsskikt oftare uttrycker sin kritik i skrift och personer i 

lägre samhällsskikt oftare uttrycker sin kritik mer spontant. 
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