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Abstract 

The purpose of this study is to examine political crimes in and women’s political activity in 

18th century Sweden. The cases of political crimes which has been used range from 1700-

1789 and they form an outline of the patterns of political crime in this century. These cases 

contain different types of political crimes, but most common ar defamation of the royal 

family, defamatory writings, rumor-spreading and treason. To study women’s political 

activity, seven cases ranging from 1749 to 1758 have been more closely studied. All of these 

cases belong to the category defamation of the royal family. The study has shown that the 

frequency of cases of political crime fluctuates and incidents are most common between 1740 

to 1759. Furhtermore different kind of crimes are more common in different periods of time. 

Treason is most common between 1710 and 1714 and cases of rumor-spreading only exist 

between 1740 and 1759. Few cases of these crimes being commited by women have been 

found, in only 19 out of 426 cases is the perpetrator a woman. These cases show that the 

demfamatory words whih are used depend on who they are used towards. The king is 

criticized for his politics, whereas the queen’s character is insulted. The study has also shown 

that there is no evidence that it was considered odd for women to commit these crimes, which 

can be connected to the different view on gender in early modern times.    

Keywords: Gender, Politics, Political crimes, treason, defamatory words, royal family, 18th 

century, Sweden. 
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Inledning 

Att agera politiskt har alltid varit en möjlighet som har varit olika för olika människor. Vissa 

samhällsgrupper har en stor politisk plattform att utnyttja medan andra kanske inte har någon 

alls. Det är framförallt olika gruppers inflytande och möjlighet att utöva makt som skiljer sig. 

Alla gruppers politiska agerande får olika genomslagskraft, en präst har förmodligen större 

inflytande än en dräng. Den här uppsatsen kommer att undersöka en av dessa gruppers 

politiska agerande på 1700-talet och vad det fick för konsekvenser. Den gruppen är 

kvinnorna. Kvinnor är en av de grupper som hade en marginaliserad plattform att uttrycka sig 

på och det har ofta varit ansett att kvinnor inte ska agera politiskt. Med detta menas inte att 

kvinnor inte agerade politiskt alls, men deras politiska agerande ledde ofta inte till något 

inflytande. En annan aspekt av politiska möjligheter är den som innebär möjligheten att 

uttrycka politiska åsikter och handla politiskt fritt. I många samhällen är det inte möjligt att 

vara politisk på ett sätt som går emot den politik som förs av de som styr. Så var det på 1700-

talets Sverige. Om någon agerade politiskt på ett sätt som inte regimen accepterade kunde 

personen bli åtalad för högmålsbrott. Högmålsbrottet innefattade bland annat landsförräderi, 

smädliga skrifter och förgripligt tal mot kungen eller överheten, brott som handlar om 

politiska handlingar som inte var accepterade.  

 

Den här studien ämnar att undersöka högmålsbrotten och kvinnor som politiska brottslingar 

under 1700-talet för att svara på hur kvinnor kunde agera politiskt och vilka konsekvenser det 

fick.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att studera högmålsbrott på 1700-talet och att specifikt belysa kvinnors politiska 

aktivitet och hur det uppfattades genom att studera kvinnor som har begått högmålsbrott. 

Tanken är att detta ska ge ett genusperspektiv på politiska brott och politisk kultur och ett 

underifrånperspektiv på maktrelationen mellan regim och undersåte, då objekten för 

undersökningen är de som makten utövas på. Syftet kommer att uppfyllas genom att utgå från 

dessa frågor: 

 

Vilka mönster framkommer bland högmålsbrotten på 1700-talet? Finns det till exempel 

anhopningar då brottet är extra vanligt eller var olika typer av högmålsbrott är extra vanliga? 

Går det att urskilja skillnader mellan män och kvinnor? Varför förekommer dessa mönster? 
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Hur var kvinnorna involverade politiskt? Vad var synen på kvinnors politiska aktiviteter? 

 

Går det att utläsa något i domarna som visar på att straff motiverades med kön? På vilket sätt? 

 

Med vilka argument försökte de anklagade få benådning? Vilka anledningar angavs till varför 

brottet begicks, både av kvinnorna själva, vittnena och domstolen?  

 

Metoddiskussion och avgränsning 

Den här uppsatsen kommer att analysera kvinnor som har begått högmålsbrott och med detta 

menas bland annat majestätsbrott, förgripliga utlåtelser och landsförräderi. Förgripliga 

utlåtelser och högst förgripliga utlåtelser innebar oanständigt tal om antingen kungen eller 

andra medlemmar i kungafamiljen eller hur Sverige styrdes. Detta var alltså en typ av 

majestätsbrott.1 Uppsatsen innehåller både en kvantitativ del där alla högmålsbrott som jag 

har hittat från 1700- talet kommer att studeras och en kvalitativ del där fall som rör kvinnor 

som har blivit anklagade för brottet under 1750-talet kommer att studeras närmare. I svensk 

forskning är högmålsbrotten till viss del outforskade och det har inte gjorts någon genusanalys 

av dessa brott. Det är intressant att utforska kvinnor som begår högmålsbrott för att det är en 

del av hur kvinnor var politiska och för att undersöka kvinnor som rör sig på ett traditionellt 

manligt fält.  

 

Jag har analyserat sju fall där kvinnor har blivit anklagade för högmålsbrott mellan åren 1749 

och 1758. Det är få fall, men det är också de fall som finns dokumenterade 1750-talet. De blir 

därför representativa för kvinnor som har begått dessa brott. Jag har även valt att endast 

studera kvinnor eftersom det finns många fall där män är anklagade för högmålsbrott. På 

grund av begräsningen som en magisteruppsats utgör är det därför inte möjligt att gå igenom 

alla fall med män. Att välja ut några fall skulle vara svårt, då det inte är säkert att de fall som 

väljs är representativa. Årtiondet har valts på grund av att var det årtionde då det fanns flest 

fall då kvinnor har begått högmålsbrott och för att få ett urval med brott som ligger 

någorlunda nära varandra och därför tillsammans kan säga mer om just den tidsperioden. 

 

                                                           
1 Jonas Nordin, Frihetstidens monarki: konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige, Atlantis, 

Stockholm, 2009 s. 245. 
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Avgränsningen för den kvantitativa delen kommer vara 1700 till 1789 eftersom det är de årtal 

registret för arkivmaterialet täcker in. Enligt registrets titel ska det bara täcka in fall från dessa 

årtal men registret innehåller även tre fall från 1600-talet och ett fall från 1790.  Dessa fall har 

sållats bort i undersökningen. Totalt finns det 430 fall i registret och med de borträknade 

fallen blir det 426 fall i undersökningen. Tanken är att detta ska ge en översiktlig bild utav 

högmålsbrotten på 1700-talet. De olika fallen kommer att kategoriseras efter typ av brott, kön 

på den som har begått brottet, gifta par, kollektiv eller övriga. I kategorin kollektiv kan det 

antingen vara flera namngivna personer eller ett kollektiv som exempelvis ”allmogen i 

Halland”. I den sista kategorin ingår fall som inte har någon åtalad, det kan till exempel 

handla om ett utspritt rykte eller en smädeskrift, eller där det inte framgår vem som är åtalad. 

Fallen kommer också att delas in i årtionden för att kunna ge en bild av deras frekvens över 

århundrandet. Kategorierna har valts efter det som framgår i registret där det oftast står vem 

som är åtalad och för vad. När det gäller hur de olika brotten har kategoriserats så har de fall 

där någon har sagt något om kungen eller överheten kategoriserats som majestätsbrott. Fall 

där det framgår att personen har spridit ett rykte har kategoriserats som ryktesspridning. I 

kategorin olovliga skrifter ingår allt som har med en skriven text att göra, detta kan vara en 

skrift eller ett brev. Alla typer av brott som innebär att någon har hjälpt Sveriges fiende har 

kategoriserats som landsförräderi. Detta kan vara att någon har burit vapen mot sitt land eller 

hjälpt fienden med resurser. Det finns också en del brott som bara förekommer ett fåtal gånger 

som spioneri och utpressning. Dessa har tillsammans med de fall som inte är specificerade 

vad de berör lagts i kategorin övriga.  

 

Källmaterial och källkritik 

Källmaterialet jag har jobbat med är utslagshandlingar från hovrätten rörande högmålsbrott 

som finns på riksarkivet. Hovrätterna är en del av justitierevisionen som var det högsta 

rättskipande organet och bestod av Kunglig Maj:t och riksrådet. Det verkade på 1600-talet 

och 1700-talet fram till rådets avskaffande 1789, då högsta domstolen infördes. 

Justitierevisionen var en del av Kunglig Maj:ts kansli som under 1700-talet kom att benämnas 

som Nedre justitierevisionen.2 Registret till arkivet består av lappkataloger där datumet för 

avgörandet i fallet finns samt en kort beskrivning av vem det rör och vad det rör. 

Lappkatalogerna tillkom efter att man i slutet på 1800-talet hade gjorde en gallring bland 

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

kansli, Utrikesförvaltningen. Band 1. Skrifter utgiven av Svenska riksarkivet, Stockholm 1996, s 257-

258.  
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revisionsakterna och utslagshandlingarna från år 1700 till 1789. Riksarkivet gick igenom 

listor på gallringsobjekten för att se till att inget som kunde vara intressant för vetenskaplig 

forskning gallrades bort. Efter gallringen förstördes en mindre del, troligen bestående av 

dubbletter, mycket gavs bort till andra arkiv och en del användes till bytesaffärer med 

samlare. Lappkatalogerna följer dock en kronologi vilket talar för att de inte blev alltför 

kraftigt gallrade. Men de kan ändå inte ses som helt uttömmande och det också kan finnas fall 

som tillhör de olika ämnesserierna som exempelvis högmålsbrott, i serierna för revisonsakter 

och utslagshandlingar.3 Detta har betydelse för den här uppsatsen genom att det inte är säkert 

att alla fall som rör högmålsbrott under tidsperioden är representerade i undersökningen. Trots 

detta ger handlingarna en tydlig bild av högmålsbrotten på 1700-talet och är därför värda att 

undersöka. 

  

Utslagshandlingarna skiljer sig en del från fall till fall vad gäller innehållet. Det behöver inte 

bara vara ett domstolsbeslut från ett brottmål utan kan också vara brev från dömda eller deras 

anhöriga som ber om benådning eller andra ansökningar om personers vistelse i fängelset, 

liksom andra rapporter som landshövdingar eller andra vill framföra till hovrätten. 

Utslagshandlingarna som handlar om brottmål kan också se lite olika ut, de kan innehålla 

vittnesskildringar och andra längre utläggningar om fallets beskaffenhet eller bara själva 

utslaget. Detta beror på att vissa fall redan har behandlats i olika lokala rättsinstanser som 

sedan har skickat fallet vidare till hovrätten, som då bara behöver göra ett utslag. Materialet 

från de lägre rättsinstanserna finns alltså inte i arkivet som har undersökts. De olika fallen 

skiljer sig därför också i volym. Vissa av utslagshandlingarna som har behandlats i uppsatsen 

innehåller uppåt ett 30-tal sidor medan andra innehåller två till fem sidor. Arkivet är inte 

konsekvent i hur det är ordnat, många personer har stått inför rätten flera gånger och ibland är 

arkivet ordnat så att varje enskild förhandling är en ny post i registret och de förekommer 

därför flera gånger i materialet. Det visade sig också när jag tog upp vissa akter att de innehöll 

utslagshandlingar från flera olika domstolsförhandlingar, ibland från olika årtal. Så är fallet 

med Gertrud Zieglers akt, där utslagshandlingar från 1757 har lagts ihop med de från 1755 

och hittas genom att söka på år 1755. 

 

De källkritiska problem som rättsprotokoll innebär är bland annat vittnesskildringarna. Ett 

vittnesmål är aldrig objektivt eftersom de innehåller personers egna berättelser om vad som 

                                                           
3 Riksarkivets beståndsöversikt del 1, s. 270-271. 
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har hänt eller vad någon har sagt och gjort. Även om rätten på 1700-talet hade börjat att ställa 

mer krav på vittnesmål4 är de alltid problematiska, de kan vara vinklade, osanna eller så kan 

vittnet helt enkelt ha glömt detaljer och ha fel om vad som faktiskt hände. Vittnesmål har 

därför ett inneboende objektivitetsproblem. Personer som framträdde framför rätten valde 

antagligen medvetet eller omedvetet hur de ska utrycka sig efter vad de vill ha för utslag av 

förhandlingarna. Detta behövde självklart inte lyckas men deras berättelse har ändå vinklats. 

Hur en person valde att utrycka sig var beroende av kontexten och i olika kontexter kunde 

samma historia få olika klang. Skrivaren blir också ett källkritiskt problem, eftersom skrivaren 

var den som avgjorde vad som skrevs ner. Karin Hassan Jansson har skrivit om detta i sin bok 

Kvinnofrid som handlar om våldtäkt på 1600- till 1800-talet. Även om protokollen 

kontrolleras och lästes upp högt så att vittnena kunde kontrollera att protokollet faktiskt 

stämde överens med deras vittnesmål och bild av händelsen så är det skrivaren som avgör 

vilka delar av målet som ska skrivas ner.5 Det är en omöjlighet att allt skrevs ner i protokollet 

och därför har delar av vittnesmål, saker som händer i rättssalen och andra detaljer försvunnit. 

Skrivaren som avgjorde vad som prioriterades och vad som kom med i protokollet. 

 

Det kvantitativa källmaterialet som används i den här uppsatsen är hämtat från lappkatalogen 

om högmålsbrotten på 1700-talet. Registret, som beskrivs ovan är upptecknat långt i 

efterhand, och är därför en andrahandskälla. Genom att använda det blir jag utelämnad både 

till arkivariernas eventuella misstag och arkivariernas kategoriseringar. En annan svaghet med 

att använda registret som källa är att sorteringen inte heller är helt konsekvent, på det sätt som 

beskrivs ovan. 

 

Tidigare forskning 

Kvinnor och politik på 1700-talet 

I boken Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden som är en rapport till ett 

historikermöte återfinns flera artiklar med olika perspektiv på kvinnor och politik i Norden.6 

En av dessa är Peter Lindströms artikel om politiska kvinnor på landsbygden i Sverige under 

1600- och 1700-talet. Mycket av forskningen om kvinnors politiska aktivitet från den här 

                                                           
4 Göran Inger, Svensk rättshistoria, 5., [utök.] uppl., Liber, Malmö, 2011 s. 193-194. 
5 Karin Hassan Jansson, Kvinnofrid: synen på våldtäkt och konstruktionen av kön i Sverige  

1600-1800, Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala 2002 s. 46. 
6 Nordiska historikermötet, Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden: rapport til 26:e Nordiska 

historikermötet i Reykjavík den 8-12 augusti 2007, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2007. 
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tidsperioden undersöker kvinnor i högre samhällsskikt, vilket är ganska naturligt då dessa 

kvinnor har haft större utrymme att agera politiskt då de har tillgång till fler av samhällets 

resurser. Två exempel på den typen av forskning tas upp senare i texten. Peter Lindströms mål 

med artikeln är att undersöka kvinnors politiska deltagande på landsbygden och han 

undersöker kvinnor från adelsståndet, prästeståndet och bondeståndet. Både kvinnor från 

prästerståndet och adelsståndet kunde ha politiskt inflytande i samhället visar Lindström 

medan det är mer oklart hur kvinnor från bondeståndet kunde ha politiskt inflytande.7  

  

Ann Öhrberg har gjort en studie av kvinnliga författare med fokus på tillfälleslitteratur, sådant 

som skrivs vid ett speciellt tillfälle som exempelvis begravningar och politiska texter. Genom 

att studera kvinnorna som aktörer undersöks deras villkor och vilka social miljöer de befann 

sig i samtidigt som en retorisk analys görs av ett antal författare, både kvinnliga och manliga. 

Under tidigmodern tid ansågs inte kvinnor vara lämpade för politik och Öhrberg noterar att de 

flesta kvinnliga politiska författarna under frihetstiden förekommer under perioder då den 

politiska debatten var livlig, som 1743 vid bondeupproret och 1756 vid statskuppsförsöket. 

De kvinnor som var politiska författare hade dessutom en viss social position, de var 

adelskvinnor. Öhrberg skriver också om vikten av att se dessa kvinnliga politiska författare 

som en del i ett nätverk. Genom att se dem som en del av ett socialt nätverk kan deras 

politiska aktivitet förklaras.8  

 

Svante Norrhems bok Kvinnor vid maktens sida 1632-1772 undersöker hur kvinnor kunde 

utöva informell makt genom att studera hustrurna till riksråden. Han ämnar alltså att 

undersöka hur kvinnor informellt kunde påverka makten genom sin ställning som riksrådsfru. 

Det som undersöks är kvinnornas resurser som de hade att tillgå för att utföra makt som till 

exempel börd, utbildning och vilken ställning de hade som hustru till en politiker.9 Han 

kommer bland annat fram till att den dåtida synen på riksrådshustrurna var att de hade 

möjlighet att utöva makt. Det handlade dels om maktutövning i hushållet men också utanför i 

olika lokalsamhällen. Den makten var inte en lagstiftad maktställning utan handlade mer om 

                                                           
7 Peter Lindström, 'Kvinnor i den lokala politiken på landsbygden i Sverige under 1600- och 1700-

talen', Kvinnor och politik i det tidigmoderna Norden: rapport til 26:e Nordiska historikermötet i 

Reykjavík den 8-12 augusti 2007., 2007 s.125-152. 
8 Ann Öhrberg, 'Françoise Marguerite Janiçon: en kvinnlig aktör på frihetstidens politiska arena', 

Riksdag, kaffehus och predikstol: frihetstidens politiska kultur 1766-1772., 2003. s. 192-194 
9 Svante Norrhem, Kvinnor vid maktens sida: 1632-1772, Nordic Academic Press, Lund, 2007 s. 42-

43 



7 

 

kvinnorna som personer, deras kontakter och de olika maktstrukturer som de kunde 

mobilisera. Norrhem visar också en skillnad på hur kvinnor kunde utöva makt lokalt och hur 

de gjorde det centralt. Lokalt var det lättare för kvinnan att utöva makt om maken var 

frånvarande på något sätt, men för den centrala maktövningen var de beroende av en nära 

ställning till en man eller flera män med formell makt.10 Även om föreställningen var att 

kvinnor inte skulle vara politiska så var detta inget som var källa till några konflikter och när 

kvinnor var politiska var det inget som skedde i hemlighet utan det var relativt öppet.11 

 

Högmålsbrott 

I Sverige har det inte gjorts så mycket forskning på högmålsbrott. Jonas Nordin är dock en av 

dem som har gjort det och i hans bok Frihetstidens monarki finns det ett kapitel som handlar 

om förgripliga utlåtelser eller som han kallar det, skändliga utlåtelser. Begreppet förgripliga 

utlåtelser förekom i domstolarna men inte i lagtexten. Om den anklagade stod inför rätta för 

flera typer av brott ansågs alltid majestätsbrotten överordnat, detta gäller allt från 

egendomsbrott, våldsbrott men även hädelse. Majestätsbrottet ansågs vara det grövsta 

brottet.12 Nordin använder de förgripliga utlåtelserna för att beskriva den folkliga opinionen 

om monarkin. Han skriver bland annat om hur de dels kan vara ett uttryck för poliskt missnöje 

men också att de mer kunde användas som ett superlativ för att ge mer tyngd åt svordomar 

och var del i en protestkultur. Det kunde därför mer handla om en allmän uppstudsighet och 

kunde i begränsad form vara allmänt accepterat.13 Enligt lagen var det enda straffet för dessa 

brott dödsstraffet, men väldigt få avrättades för brottet i praktiken. Straffet mildrades så länge 

den anklagade visade den ånger som ansågs lämplig och lovade att bättra sig.14 När det gällde 

majestätsbrotten så verkade kungen ofta vara den som bestämde om en person skulle benådas 

eftersom det var han eller andra i kungafamiljen som personligen hade blivit berörda. Det var 

viktigt för kungen att vara nådig mot sina undersåtar då det var en del av legitimiteten i 

ämbetet, att kungen visade omsorg för sina undersåtar. Det återupprättade kontraktet mellan 

kung och undersåte.15 Nordin påstår också i sin bok att det inte fanns någon skillnad i hur 

kvinnor och män dömdes för majestätsbrott. Denna slutsats verkar han göra genom att 

kvalitativt ha gått igenom några av fallen. Det finns ingen referens till en kvantitativ eller mer 

                                                           
10 Norrhem, 2007, s. 153. 
11 Ibid. s. 155. 
12 Nordin, 2009, s. 246. 
13 Ibid. s. 245-247. 
14 Ibid. s. 249-250. 
15 Ibid. s. 261-262. 
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systematisk studie.16 Jag kommer inte heller i min studie kunna svara på detta. Som läsare kan 

det i övrigt vara svårt att följa hur Nordin kommer fram till sina slutsatser. Det gör ibland att 

det är svårt att bedöma rimligheten i resonemangen. 

 

En annan som har forskat på högmålsbrott är juristen Bo H. Lindberg. I hans avhandling finns 

ett kapitel som handlar om brott mot staten. Lindberg använder inte begreppet högmålsbrott, 

men han tar upp brott som förräderi, majestätsbrott och uppror. Syftet är att visa innebörden 

av dessa brott och hur de olika brottskategorierna har använts. I avhandlingen beskriver han 

hur dessa brott har anknytning till romersk rätt.17 Lindberg redogör också för synen på  

högmålsbrott, eller statsbrott som han kallar dem. Det sågs inte bara som ett lagbrott utan 

också som en odygd. En god undersåte skulle visa vördnad, undergivenhet, hörsamhet, trohet 

och heder mot överheten. Statsbrotten var en motsats mot dessa dygder och Lindberg skriver 

att dygdeläran förvisso inte var närvarande i lagstiftningen men att den genomsyrade doktrin 

och praxis. Statsbrotten utgjorde ett hot mot samhällets enighet och enigheten skulle 

förstärkas av dessa dygder.18 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Genussystemet 

Genussystem är ett begrepp som myntades av antropologen Gayle Rubin vars syfte var att 

hitta en förklaring till kvinnoförtryck. Den som introducerade begreppet i Sverige var Yvonne 

Hirdman. Genussystemet innebär att de två könen dels hålls isär genom skilda aktivitetssfärer 

som kodas för de olika könen och att det också finns en hierarki emellan dem. Hierarkin 

innebär att de manliga aktivitetsfärerna ses som mer värdefulla och därmed överordnade.19 

Genussystemet förklarar strukturen som kön är ordnat efter som har blivit en 

grundförutsättning för andra sociala ordningar som till exempel politik och ekonomi. 

Isärhållningens grund är i arbetsdelningen mellan könen och handlar om föreställningar om 

vad som är manligt och vad som är kvinnligt. Dessa föreställningar gör att vissa områden 

stängs för de olika könen, en kvinna kan inte röra sig i en manlig sfär och tvärtom. 

Isärhållningen skapar en dikotomi, ett motsatsförhållande. Genom detta skapas också ett 

                                                           
16 Nordin, 2009, s. 266-267. 
17 Bo H. Lindberg, Praemia et poenae: etik och straffrätt i Sverige i tidig ny tid, Uppsala, 1992 s. 529-

533. 
18 Ibid. s. 538-540 
19 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda, Stockholm, 2002, s. 85, 93. 
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maktförhållande, där den manliga sidan legitimeras med att hållas isär från den kvinnliga. 

Systemets funktion är att det utvecklar ett sätt att tänka och förhålla sig till omvärlden. Det är 

också identitetsskapande och reproduceras genom att tänka och handla enligt systemet 

belönas.20 Hirdmans genussystem baseras på en modern syn på kön där de två könen ses som 

två olika arter. I tidigmodern tid var kön mer en gradskillnad som utgick från mannens kön 

där det kvinnliga könet var en mindre utvecklad man. Detta innebar att kvinnan kunde bli 

nästan som en man vid hans frånvaro, det vill säga kunde ha de befogenheter som en man 

hade.21 Maria Sjöberg skriver om hur kvinnans sociala underordning var en social struktur 

och hur giftermål och arv gjorde att kvinnan också var maktförmedlande men att hon till 

skillnad från mannen aldrig kunde vara maktskapande. Genusrelationer var en del av 

samhällets maktrelationer och strukturer och så länge hon inte utmanade dessa strukturer 

kunde hon i princip göra allt. Hon kunde föra talan i rätten, hon kunde bedriva handel och 

hushåll så länge det inte utmanande de strukturella maktrelationerna som fanns och de 

bestämdes av den man som hon var närmast underordnad till, exempelvis make eller far.22 

Hirdmans genussystem är fortfarande användbart på tidigmodern tid men isärhållningen 

fungerade på ett annat sätt än det Hirdman beskriver. 

 

Politisk kultur 

Politisk kultur är ett begrepp som började användas på 1960-talet av de amerikanska 

statsvetarna Gabriel A. Almond och Sidney Verba och har senare börjat användas av 

historiker. Politisk kultur innebär attityder och värderingar till politiska objekt och system, det 

är integrerat i människors medvetande och känslor, alltså en del av en socialiseringsprocess. 

Politisk kultur handlar om strukturer i ett politiskt system, men även om aktörernas roll och 

det mönster som kan utläsas av detta. Almond och Verbas definition kopplas dock inte till 

politisk handling hos aktörerna. I stället är politisk kultur bara något som finns i huvudet på 

folk. När David J. Elkins och Richard E B Simeon använder begreppet menar de att politisk 

kultur är det som vägleder folk in i olika inriktningar, som sedan kan men inte behöver 

utvecklas till olika handlingar. Möjligheten att handla beror på de politiska intuitionernas 

utformande, om de ger möjlighet till sådant handlande. Även social position kan avgöra om 

                                                           
20 Yvonne Hirdman, "Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning", 

Kvinnovetenskaplig tidsskrift no. 3, 1988, s. 51-52. 
21Maria Sjöberg, ”Kvinnans sociala underordning: En problematisk historia. Om makt, arv och 

giftermål i det äldre samhället”, Scandia, 1997:2 s. 168. 
22 Ibid. s. 183. 
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en person handlar eller inte. Den politiska kulturen kan vägleda politiskt handlande men det 

behöver inte styra handlandet helt.23 

 

Bakgrund 

Rättssystemet på 1700-talet 

År 1720 tillkom en ny regeringsform som innebar att kungen skulle styra riket men alla 

viktiga frågor skulle avgöras i rådet, där hade kungen bara fördel vid lika röstetal genom att 

han fick en utslagsröst. Rådet tillsattes av kungen med hjälp utav riksdagsutskottet som 

granskades av ständerna och var ansvarigt inför dem. Riksdagen skulle sammanträda vart 

tredje år och deras arbete reglerades genom riksdagsordningen som ständerna antog 1723. 

Riksdagen bestod av de fyra stånden. Kung Adolf Fredrik och drottning Lovisa Ulrika 

försökte i mitten av 1700-talet att stärka kungens makt, enligt kontinental och framförallt 

fransk modell. Detta misslyckades och kungens makt kom att uppfattas som att den var på 

uppdrag utav ständerna. År 1772 inför Gustav III en ny regeringsform där syftet var att 

statsskicket skulle återgå till det som var innan frihetstiden och en maktdelning skedde mellan 

kungen och ständerna eftersom det var så man trodde styrelseskicket såg ut under Gustaf II 

Adolfs tid. Rådets inflytande minskade kraftigt och de var nu bara ansvariga inför kungen, 

inte längre inför riksdagen.24 

 

1734 års lag, som trädde i kraft 1736, innebar att det för första gången fanns en gemensam lag 

för landsbygd och städer. Dock fanns vissa särbestämmelser kvar från den tidigare lagen. 

Målet för de som började arbeta fram dessa lagändringar 1686 var en gemensam lag för alla 

medborgare och att den skulle vara så klar och tydlig som möjligt så att inget lämnades åt 

domarnas eller parternas godtycke. Efter 1734 års lag började rättspraxis användas i stor 

utsträckning, som hämtades ända från medeltiden då många av lagarna först hade stiftats. 

1734 års lag innehöll inte rättsregler grundade på ståndsprivilegier, dessa hölls utanför lagen. 

Nu var det inte längre konungabalken och konungaförsäkran som avgjorde statsskicket, det 

gjorde regeringsformen och riksdagsordningen. Tryckfrihetsförordningen kom till 1766, i 

samband med en maktkamp mellan mössor och hattar, då mössorna ville ha större insyn i hur 

deras motståndare skötte regeringsarbetet. Förordningen kom att innebära att sekretessen på 

ständernas arbete lättades vilket gjorde att möjligheten för kritik och diskussion öppnades. 

                                                           
23 Peter Lindström, Prästval och politisk kultur 1650-1800, Institutionen för historiska studier, Univ., 

Diss. Umeå: Umeå universitet, 2003, Umeå, 2003. s. 15-19. 
24 Inger, 2011, s. 167-169. 
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Censurämbetet avskaffades också men prästeståndet lyckades behålla censurering av 

teologiska skrifter, något som de övriga stånden ville avskaffa.25  

 

Kvinnor var underordnade männen i rättssystemet och inte förrän på 1800-talet började det 

stiftas lagar som gav kvinnor juridiska rättigheter som lika arvsrätt och att ogifta kvinnor blev 

myndiga.26 Kvinnor hade enligt lagstiftningen ingen direkt påverkan i rätten, men kvinnor 

agerade ändå i rättsförhandlingar, vilket visar att det fanns ett glapp mellan rättspraxis och 

lagstiftning.27 I brottmål har kvinnor alltid varit underrepresenterade och normen har alltid 

varit att brottslingen är en man.28  

 

Processrätt och straffrätt  

Under 1700-talet blev bevisningen viktigare för processrätten, bland annat räknades två 

vittnen som ett fullt bevis, ett ensamt vittne räknades som ett halvt bevis. Den åtalades egna 

erkännande räknades också som ett fullt bevis. Detta gjorde att svårare mål som inte hade 

några fulla bevis sköts upp på framtiden. I 1734 års lag hade tortyr förbjudits men i svåra 

brottmål kunde domaren fortfarande försöka pressa fram erkännande med hjälp av något som 

kallades svårare fängelse. Detta kunde bestå av att den åtalade fick spö eller blev upphängd i 

handlovarna.29 På 1700-talet var principen för straffrätt att straffen skulle avskräcka och ge 

vedergällning, men man började också gå ifrån den hårdaste straffen och började leuteurera, 

att sätta ner straffen. Alla överrätter kunde leuteurera fram till 1829, då rätten att göra så 

avskaffades. Leuterationsrätten berodde på ideologiska strömmingar och väckelserörelsen 

som ville gå ifrån den brutala straffrätten och intresserade sig för den enskilda människan. 

Den straffrätt som 1734 års lag innebar var mild om den jämförs med straffrätt i andra delar 

av Europa, till exempel var dödstraffet stadgat för mycket färre brott än i England. Förutom 

dödstraffet var frihetsstraffet det viktigaste. Straff som fredlöshet och förvisning fanns kvar 

men hade blivit ovanligare på 1700-talet och straff som gatlopp och stympning var helt 

borttaget. 1700-talets fängelser var i så dåligt skick att det idag skulle ses som ett väldigt hårt 

straff. Vanligare än fängelse var dock straffarbete på en fästning eller kunglig borg.30 

                                                           
25 Inger, 2011, s. 162-164. 
26 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från släktmakt till statsmakt i Sverige på 1500- och 

1600-talet, Atlantis, Stockholm, 1996 s. 91. 
27 Ibid. s. 81. 
28 Ibid. s. 121. 
29 Inger, 2011, s. 193-194. 
30 Ibid. s. 195-197. 
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Resultat 

Högmålsbrotten  

Den första delen av undersökningen ämnar att ge en överblick över högmålsbrotten på 1700-

talet. Här visas frekvensen av brottet under århundrandet, vilka som begick brotten, hur 

många kvinnliga förövare det fanns och vilka typer av brott som var vanliga och när. 

 

Figur 1: Högmålsbrottens fördelning under 1700-talet, uppdelad i årtionden, i absoluta tal. 

 

Källa: Justitierevisionen band 62 och 63, Revisionsakter och utslagshandlingar, Högmålsbrott 1700-

1789. 

 

I figur 1 visas hur många utslagshandlingar som rör högmålsbrott som finns under varje 

årtionde på 1700-talet. I det här diagrammet kan det bland annat observeras att årtiondena 

1740-talet och framförallt 1750-talet är överrepresenterade, under dessa årtionden 

förekommer det många fler domstolsförhandlingar än de övriga årtiondena. Förutom 1710-

talet och 1770-talet som sticker ut med lite högre siffor än de andra är det ganska jämnt antal 

domstolsförhandlingar under de övriga årtiondena. Under 1750-talet är det framförallt två 

årtal som bidrar till övervikten. Det är 1757 som har 37 domstolsförhandlingar och 1758 som 

har 24 stycken domstolsförhandlingar. Övriga årtal har circa 10 fall var. Under 1740-talet 

finns det inga årtal som lika tydligt sticker ut men både 1748 och 1749 landar runt 20 fall var 

medan övriga landar på runt 10 eller färre. 
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Figur 2: Högmålsbrottens fördelning under 1700-talet bland kvinnor, uppdelad i årtionden, i 

absoluta tal. 

 

Källa: Justitierevisionen band 62 och 63, Revisionsakter och utslagshandlingar, Högmålsbrott 1700-

1789. 

 

I figur 2 kan vi se under vilka årtionden kvinnornas fall förekommer. I dessa fall är de kvinnor 

som förekommer i kategorierna kollektiv och gifta par inräknade som visas i figur 3. Fyra av 

dessa kvinnor var själva inte anklagade för något brott utan var där för att deras män är dömda 

brottslingar och de bad om nåd eller bad om förbättrade förhållanden i fängelset för dem. Tre 

av dessa förekommer på 1750-talet och en på 1770-talet.31 En kvinna, Greta Lischen Siödahl, 

från 1730-talet,32 verkar också vara del i ett kollektiv som förekommer den 30 juni och 3 

augusti 1721. Detta har inte räknats med då fallet inte har studerats närmre och är därmed inte 

säkert att det är så, men det är dock intressant att notera om man vill göra mer 

efterforskningar om hennes fall. Om man jämför figur 1 och 2 syns det att kategorin kvinnor 

till viss del följer samma mönster som figur 1. Båda figurerna visar att brottet är vanligast 

under samma period. Det är årtiondet 1750 som sticker ut i båda fallen. En annan sak som kan 

noteras när registret studeras är vilka ord man benämner kvinnorna med. Oftast är det hustru 

eller bondhustru, även borgmästarinna och grevinna förekommer. Två av kvinnorna, Beata 

                                                           
31 Justitierevisionen band 62 och 63, Revisionsakter och utslagshandlingar, Högmålsbrott 1700-1789, 

datum: 27 april 1750, 24 oktober 1753, 17 februari 1757, 30 juli 1778. 
32 Ibid. datum: 16 juni 1730. 
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Hellerbrandt och Anna Pehrsdotter Ödman, benämns med epitetet kvinnfolk eller 

kvinnsperson.33 Kvinnorna har också begått majestätsbrott i störst utsträckning. Bara två fall 

har en uttalad plats i en annan kategori, ett fall av landsförräderi och ett fall av misstänkt 

korrespondans.34 Det finns också några fall där brottet inte står uttalat i registret.35 

 

Figur 3: Fördelning av de anklagade som förekommer i högmålsbrottsregister, i absoluta tal. 

 

Källa: Justitierevisionen band 62 och 63, Revisionsakter och utslagshandlingar, Högmålsbrott 1700-

1789. 

 

I figur 3 går det tydligt att se att män är överrepresenterade i dessa brott. Kategorin som kallas 

kollektiv innehåller antingen flera namngivna anklagade eller ett namngivet kollektiv, som 

exempelvis allmogen i Hälsingland. I den kategorin finns endast en kvinna namngiven, 

Hustru Blomberg, som tillsammans med prästmannen Lutgren har haft misstänkt 

korrespondens.36 I kategorin som kallas övriga ingår förhandlingar där det inte framgår i 

registret att det finns en anklagad eller andra förhandlingar som till exempel kan röra 

förfrågan om belöningar för anmälningar av brott. Där kan det också ingå fall där registret är 

otydligt med vad fallet innebär. I kategorierna kvinnor och män förekommer det personer som 

står inför rätten för att be om nåd eller har andra förfrågningar gällande deras brottsliga 

anhöriga. Kvinnorna är där för sina mäns räkning och männen är där för en bror, far eller son. 

I kategorierna kvinnor, män och kollektiv förekommer det att samma personer förekommer i 

                                                           
33 Justitierevisionen band 62 och 63, datum: 20 juli 1773 och 30 juli 1778. 
34 Ibid. datum: 9 mars 1710 och 13 januari 1742. 
35 Ibid. datum: 20 juli 1773. 
36 Ibid. datum: 3 januari 1942, Prestmannen Lutgren och Hustru Blomberg. 
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flera olika förhandlingar, antingen på grund utav nya brott eller på grund utav att det hålls 

flera förhandlingar om samma mål. Dessa har räknats som enskilda fall då det kan vara svårt 

att urskilja om det är ett nytt brott som har begåtts eller inte.  

 

Figur 4: Fördelning av de fyra vanligaste högmålsbrotten under 1700-talet, i absoluta tal. 

 

Källa: Justitierevisionen band 62 och 63, Revisionsakter och utslagshandlingar, Högmålsbrott 1700-

1789. 

 

Figur 4 visar det fyra vanligaste brotten och hur de fördelar sig under århundrandet. De brott 

som bara förekommer enstaka gånger under århundrandet har inte räknats med, dessa kan till 

exempel vara spioneri,37 olaga stämplingar,38 uppstudsighet,39 utpressning,40 upproriskt tal41 

eller att ha utgett sig för att ha kungligt blod.42 Det bör också noteras att de förhandlingar där 

det inte framgår i registret vad fallen handlar om har räknats bort. Det vanligaste brottet är 

majestätsbrottet, vilket är genomgående under hela undersökningsperioden. Bara under 1710-

talet närmar sig en annan brottskategori majestätsbrottet och det är landsförräderi, som också 

är vanligast under den perioden. Det sista fallet av landsförräderi på 1710-talet förekommer år 

                                                           
37 Justitierevisionen band 62 och 63, datum: 11 dec 1709, 16 december 1743, 30 maj 1744. 
38 Ibid. datum: 7 juli 1730, 17 juni 1742, 25 oktober 1749. 
39 Ibid. datum: 19 februari 1948, 14 augusti 1751. 
40 Ibid. datum: 15 juni 1711. 
41 Ibid. datum: 16 dec 1757, 24 aug 1758, 31 jan 1759, 28 feb 1772. 
42 Ibid. datum: 19 februari 1725. 
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1714.43 Det är också en övervikt av fall under första hälften av decenniet, 36 fall förekommer 

mellan 1710 och 1714 och 12 fall förekommer mellan 1715 och 1719. En annan intressant sak 

som diagrammet visar är kategorin ryktesspridning som bara förekommer på 1740- och 1750-

talet och dessutom blir förhållandevis vanligt. Ökningen i alla kategorier under 1740- och 

1750-talet beror på att fallen ökar överlag då, vilket visas i figur 1.  

 

Slutsatser, högmålsbrotten 

I relation till hur många fall av högmålsbrott som finns så är det väldigt få som begicks av 

kvinnor. De flesta som förekommer i dessa fall är män. Jonas Nordin drar slutsatsen att detta 

beror på att kvinnor förekom mer sällan i sammanhang där majestätsbrotten skedde. Det är 

ofta vid sockenstämmor eller krogar och värdshus som dessa brott sker, och det är 

sammanhang där kvinnor inte var närvarande.44 Detta kan förklara kvinnors frånvaro i de 

övriga högmålsbrotten också, att kvinnor helt enkelt inte befann sig i de sammanhangen där 

brotten begicks i samma utsträckning som män. Jag hade däremot förväntat mig att det skulle 

finnas fler fall där kvinnor begick den typ av landsförräderi som innebar att hjälpa fienden 

med förnödenheter och resurser. Det är rimligt att i en krigssituation uppstod sådana 

situationer då kvinnor hjälpte fienden med förnödenheter och liknande. Det skulle i och för 

sig kunna vara så att det inte ansågs som landsförräderi för att kvinnorna inte ansågs vara 

förövare utan offer för fiendens krigsföring i sådana situationer. Den typ av högmålsbrott som 

kvinnorna oftast begick var majestätsbrott och endast två fall tillhör en annan brottskategori, 

landsförräderi och misstänkt korrespondens. Det fanns till exempel ingen kvinna som blev 

åtalad för smädliga skrifter. Förgripliga utlåtelser kan ses som en av de mildare typerna av 

högmålsbrott och det som är lättast att begå eftersom det endast handlar om att uttala en 

förolämpning eller kritik mot kungafamiljen eller riksrådet. Det är därför inte så konstigt att 

det var det brottet kvinnorna oftast begick med tanke på hur sällan de dömdes för 

högmålsbrott överhuvudtaget. 

 

När de olika brottskategorierna och hur de fördelar sig över århundrandet studeras 

framkommer det att landsförräderi hade sin topp på 1710-talet och att ryktesspridning bara 

förekommer på 1740- och 1750-talet. Majestätsbrott är den enda brottskategorin som förekom 

under hela århundrandet och det var också den som är vanligast. Högmålsbrotten var vanligast 

                                                           
43 Justitierevisionen band 62 och 63, datum: 13 september 1714. 
44 Nordin, 2009, s. 266. 
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på 1740- och 1750-talet, men även 1710-talet var ett decennier som stack ut en aning med att 

ha något fler fall än de andra decennierna. Detta kan möjligtvis spåras till det politiska läget i 

Sverige under dessa perioder. Alla dessa tre decennier kan beskrivas som politiskt oroliga. 

Det stora nordiska kriget härjade under åren 1700-1721 och var en uppgörelse om makten 

runt Östersjön. Koalitionen Danmark-Norge försökte återta Skåne men efter förlusten i 

Helsingborg 1710 så blev det inte så.45 De många fallen av landsförräderi kan förklaras av 

detta och det går bland annat att se att flera anklagas för att ha hjälpt danskarna eller sökt 

skydd hos ryska generaler.46 Att de flesta fall på 1710-talet och alla fall av landsförräderi sker 

fram till och med 1714 skulle kunna tolkas som efterdyningarna av Danmark-Norges 

misslyckade försök att återta Skåne år 1710. Bondeuppror och krig mot Ryssland gjorde att 

1740-talet också var ett politiskt oroligt årtionde. Hattarna förde ett misslyckat revanschkrig 

mot Ryssland mellan 1741 och 1743 och dalupproret 1743 var det sista stora bondeupproret i 

svensk historia. Upproret var ett svar på nödår och det misslyckade kriget och var ovanligt 

välorganiserat för att vara ett bondeuppror. Det slogs ner med våld men stärkte bondeståndet 

på sikt.47 År 1756 försökte kungaparet sig på en statskupp för att stärka kungamakten. Till sin 

hjälp hade de hovpartiet. Anledningen till statskuppsförsöket var att riksrådet och ständerna 

hade förminskat kungens makt kraftigt tills kungen tillslut nästan inte hade något inflytande 

kvar. Drottningen Lovisa Ulrika var väldigt drivande i planerna för statskuppen och hon sålde 

bland annat sina juveler för att försöka finansiera den. I slutet av juni avslöjades kuppförsöket 

och flera höga herrar arresterades, som Erik Brahe och Gustaf Horn.48 Åtta personer 

avrättades för deltagande i kuppförsöket, däribland Erik Brahe.49 De två följande åren, 1757 

och 58 är också de årtal som har flest fall av högmålsbrott under 1750-talet. Det är tydligt att 

behovet av politisk kontroll ökade efter kuppförsöket. Politiskt oroliga tider påverkar 

högmålsbrottens frekvens dels för att fler personer börjar agera politiskt och för att den 

styrande maktens behov av kontroll blev större.  

 

 

 

                                                           
45 Harald Gustafsson, Nordens historia: en europeisk region under 1200 år, 2., [aktualiserade] uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2007 s. 115-116. 
46 Se exempelvis datumen: 11 november 1710, 2 januari 1712, 24 maj 1714, justitierevisionen band 62 

och 63. 
47 Gustafsson, 2007, s. 163. 
48 Carin Bergström, Stina Piper: grevinna i 1700-talets Sverige, Atlantis, Stockholm, 2007 s. 79-80, 

82. 
49 Nordin, 2009, s. 250 och Bergström, 2007, s. 93. 
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Kvinnorna och högmålsbrotten 

I den här delen av uppsatsen kommer de fall där kvinnor har begått högmålsbrott studeras 

närmare. Fallen förekommer mellan 1749 och 1758. Alla dessa kvinnor är anklagade för 

högmålsbrottet majestätsbrott. 

 

Ålder och sjukdom 

Ibland verkar den anklagades ålder och sjukdom ha påverkan på straffet. En av kvinnorna vars 

straff påverkades av hennes ålder och hennes eventuella sjukdom är Gertrud Ziegler. Hennes 

fall är det längsta och mest utförligt beskrivna i den här undersökningen. Hon blir anklagad 

för majestätsbrott två gånger och det är den andra gången hon döms som hennes straff blev 

förminskat på grund utav hennes ålder. 

 

År 1755 stod borgmästaränkan Gertrud Ziegler inför Svea Hovrätt anklagad för förgripliga 

utlåtelser. Det är kammarskrivaren Anders Bygdeman som anger henne efter att han själv fått 

stå inför rätten för att han har återberättat Gertruds brott på en krog. Brottet skedde i 

slottskyrkan efter att drottningen hade kommit in i kyrkan och Gertrud inte har ställt sig upp 

med den övrig församlingen. När hon fick frågan av Bygdeman varför hon inte ställde sig upp 

ska hon ha sagt att ”hon är en gammal hederlig fru som ej ska behöva uppstiga för den 

utländska markattan”. En annan person som bevittnade händelsen var sångaren vid det 

kungliga hovkapellet Schedeman, han vittnade bland annat om att Gertrud en stund efter 

återberättade vad hon precis har sagt till en man som heter Tingfeldt och att hon också 

försökte få vittnena att inte ange henne genom att örfila vardera av dem. Flera av de som 

vittnade mot Gertrud har titlar, som häradshövding eller sångare i slottskapellet. Gertrud 

förklarade sig genom att säga att hon dels var en gammal människa som mest hade suttit i sina 

dagar och om hon hade fällt de ord som vittnena påstod så kunde det vara så att hennes 

närsynthet som hon haft sedan hon var ung, gjorde att hon såg fel och hon sa ordet fast hon 

inte menade det mot drottningen.  Hovrätten dömde henne till döden men hon blev benådad 

och straffet reducerades till tre veckors fängelse på vatten och bröd.50 

 

År 1757 stod Gertrud framför rätten igen, anklagad för samma brott.51 Den här gången var 

anklagelserna många och sex vittnen förekom i förhandlingarna. Änkan Hedvig Hofman 

                                                           
50 Nedre justitierevisionen, utslagshandlingar, 27 augusti 1755, ej pag. 
51 Ibid. ej pag. Se 27 augusti 1755 då handlingarna från 1757 ligger i samma akt. 
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vittnade om att Ziegler hade kallat drottningen hora, påstod att drottningen varit orsaken till 

de herrars död som förra sommaren blev avrättade och att kungen hade skickat henne tolv 

plåtar (pengar) under hennes förra arrest. Hon ska också ha sagt att herrarna i riksens råd 

under hennes process ska ha skrattat med näsduken för munnen åt hennes kommentarer om 

drottningen och efter att hon blivit frigiven från arresten ska de ha skickat henne en låda med 

flaskor innehållande Bourgognevin och Champagne. Hustru Maria Lindström vittnade om att 

hon vid ett besök hos Gertrud fått höra henne säga att hon hade suttit i fängelse på vatten och 

bröd för markattan och canaillehorans skull. Vittnet hade tolkat detta som att hon hade talat 

om drottningen. Hon hade också vid ett annat tillfälle sagt att drottningen skulle ta hit 

pisspottan, men vittnet förstod då inte sammanhanget. Kommendant Pehr Stenberg beskrev 

utlåtelsen med pisspottan och hon skall ha sagt det i slutet på en skål där hon först välsignat 

drottningen. Erik Wahlberg vittnade också om ett tillfälle då han varit hemma hos Gertrud 

utan något övrigt sällskap. Hon kallade då drottningen för hora igen när hon talat om att ”de 

vill ha henne i arrest igen”. De flesta vittnena intygade att de hört henne säga att hon har fått 

pengar skickade till sig i arresten och det finns också flera vittnen som berättade om det 

Gertrud hade sagt om riksens råd. Flera vittnen intygade att hon vid dessa tillfällen verkat 

underlig. Hon sade saker som personer runt omkring inte förstod innebörden av, Pehr 

Stenborg sa att hon ömsom skrattade och grät när hon talade, vilket vittnet uppfattat som ”mer 

galet än klokt”. Archliemästaren Johan Wilhelm Hofman sa att hon verkat yr och underlig och 

Erik Wahlberg tyckte att hon verkade full när han träffade henne. 

 

Gertrud själv förklarade sina utlåtelser med att hon hade en kraftig värk som gjorde att hon 

ibland inte visste vad hon sa. Hon sa också att i hennes förvirrade tillstånd inte kom ihåg att 

hon hade sagt detta. Hon åberopade tre vittnen som intygade att hon alltid hade varit förnuftig 

och beskedlig förutom nyligen då hon varit oredig, häftig och ivrig. När hovrätten skulle sätta 

hennes straff resonerade de såhär: hon hade tidigare begått liknande brott vilket förvärrade 

saken, men samtidigt verkade Gertrud sinnesförvirrad vilket verkar ha spelat in i domen. 

Även hennes ålder och sjukdom fick betydelse och rätten ansåg inte att uppsåtet är ”stadgat” 

utan att utlåtelserna hade gjorts i hastighet då hennes sinnen blivit upprörda vid tal om hennes 

rättegångar. Hon uttryckte också mycket ånger inför rätten och dessa anledningar gjorde att de 

inte med gott samvete kunde döma henne till döden utan hon dömdes till en månads fängelse 

vid vatten och bröd och att sedan i två års tid förvaras i något tjänligt fängelse. Under den 

tiden i fängelset skulle det bedömas om hon övervann sin sinnesförvirring och i så fall kunde 

hon lösgöras. 
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År 1758 skickade Gertrud in ett brev till Hovrätten där hon bad om att bli benådad från sitt 

fängelsestraff.52 Anledningen och argumentet hon angav var att hon var orolig över sina 

egendomar och risken att bli rånad. Eftersom det var hennes enda försörjning var hon orolig 

över hur hon skulle kunna överleva efter att hennes straff var avklarat om hon inte har något 

kvar och sa att hon då skulle behöva börja tigga. I brevet uttryckte hon också ånger över sina 

”begångna synder”. I akten fanns även ett brev från fängelset där hon satt anhållen, Danviks 

Hospital Dårhus, som sade att de inte har kunnat märka någon sinnesförvirring, i varken 

”åtbörder, tal eller svar”. De berättade också att hon oftast oroade sig för sin egendom. De 

beskrev att hon hade fått besöka gudstjänster där hon hade visat sig andäktig, stilla och 

beskedlig. Om hon sedan sattes på fri fot framgår inte av materialet. 

 

En annan äldre dam som anklagades för majestätsbrott är Ingeborg Börjesdotter. Ingeborgs 

fall är ett av de fall där brottet är beskrivet lite tydligare. Ingeborg var anklagad för 

majestätsbrott, då hon beklagat sig för änkan Catharina och bett gud att trösta dem för de har 

många pålagor de hade och när hon fick frågan om vem som hade gett dem de pålagorna 

svarade hon att det hade både kungen och överheten gjort. Handlingarna redogör dock att 

adliga vittnen intygade att hon vid tillfället var svag och yr efter en långsam sjukdom och 

tandvärk och att hon dessutom började bli gammal och därför inte kunnat vara helt ansvarig 

för sina ord. Hovrätten kunde därför inte döma henne till dödstraff som lagen påbjöd, utan 

hon döms istället till åtta dagars fängelse vid vatten och bröd. För övrigt beskrivs det att 

Ingeborg hade skickat in en böneskrift till hovrätten men den finns inte bevarad i den här 

akten.53 

 

Sjukdom hos den dömda kunde också vara en anledning till ett förmildrat straff och så var 

fallet för Hustru Barbro Hielte. Handlingarna som handlar om henne är en diskussion om 

straffet hon hade fått och om hon hade möjlighet att utföra straffet och utfärdades den 3 mars 

1757. I dem står det beskrivet att året innan, den 30 oktober 1756 blev hon dömd för 

obetänksamma och högst förgripliga utlåtelser och straffet blev att stå för en påle, tolv dagars 

fängelse på vatten och bröd vilket skulle efterföljas med straffarbete på rasp och spinnhuset. 

                                                           
52 Nedre justitierevisionen, utslagshandlingar, 9 nov 1758, ej pag. 
53 Ibid. 3 maj 1749, ej pag. 
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Men Barbro var sjuk i modersjuka54 och var därför mycket svag. I handlingarna diskuterades 

det om det var möjligt för henne att genomgå straffet ändå. Efter att hovrätten besökt Barbro, 

då de kunde se hur svag hon var och efter ett intyg om Barbros sjukdom av Volontären Olof 

Klockman, kom de fram till att hon inte skulle kunna utföra straffet utan att också sätta livet 

till. De överlät därmed ansvaret att avgöra om straffet skulle ändras till kungen. I materialet 

framgår det inte vad de förgripliga utlåtelserna som hon har sagt innefattade och inte heller 

vad straffet blev tillslut.55 

 

Gifta par och delad skuld 

Bland fallen med högmålsbrott förekommer det ibland att gifta par blev dömda tillsammans. 

Erik Kapperman och Sara Persdotters fall inkom från tingsrätten till hovrätten. 

Häradshövdingen hade redan utdömt straff och vilket gjorde hovrätten förargade, eftersom det 

var deras sak att döma fall som rörde majestätsbrott. Det var Erik som var anklagad för att ha 

haft förgripliga ord både mot Gud och överheten. Sara var inte anklagad för majestätsbrott, 

hon stod inför rätten för olovlig brännvinsbränning. Anledningen att hon också fick stå inför 

hovrätten var för att de ansåg att deras fall hängde ihop. Erik var nämligen full vid tillfället för 

hans brott. Hovrätten ansåg därmed att Sara bar en del av ansvaret för Eriks brott, eftersom 

hon har givit honom ”anledning till sitt lastbara förhållande”. Erik blev dömd till döden, ett 

straff som dock lättades. Sara blev dömd att böta 100 daler silvermynt av tingsrätten, ett straff 

som hovrätten valde att behålla. De lade alltså inte till något extra straff för hennes delaktighet 

i mannens straff. Det är dock oklart hur häradshövdingen hade bedömt hennes delaktighet i 

hennes mans brott. 

 

Ett annat gift par som hade begått högmålsbrott var Brita Michaelsdotter och Matts Nilsson. 

Handlingarna handlar främst om Brita, då det står att Brita ställdes inför rätta den 28 februari 

1757 tillsammans med sin man Matts Nilsson i Sjöns tingsrätt. De var anklagade för flera 

brott, nämligen oskickligt leverne och vanvördigt förhållande emot deras fäder och svärfäder 

Nils Mattson, samt året innan då kungen rest genom orten också haft högst förgripliga 

utlåtelser om kungen. Vad som hade sagts redogör inte dessa handlingar för utan det hänvisas 

till tingsrättens rannsakning. Hovrätten konstaterade att Brita hade gjort utlåtelserna i 

                                                           
54 Eller moderpassion, sjukdomar i magen eller livmodern hos kvinnor. Gunnar Lagercrantz, Svenska 

sjukdomsnamn i gångna tider, 2:a upplagan, Södermanlands släktforskar förening, Eskilstuna, 1983, s. 

97. 
55 Nedre justitierevisionen, utslagshandlingar, 3 mars 1757, ej pag. 
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hastighet och sedan uttryckt ånger. I handlingarna står det beskrivet att hon dömdes till döden 

men att straffet benådades och paret dömdes istället till trettio slag och att göra avbön inför 

sin egen tingsrätt. Det verkar också som att det var Brita som är huvudpersonen trots att de 

inte verkade göra någon skillnad på vem som begick vilket brott. Både hon och hennes man 

framställs som lika delaktiga i brotten och när de avstraffades fick de samma straff. Men 

handlingarna är märkta med enbart hennes namn vilket gör att endast hennes namn nämns i 

registret och det är bara hennes ånger som benämns när straffet döms ut. Det finns inga 

enskilda handlingar för Matts Nilsson i registret.56 

 

I det offentliga rummet 

Offentliga rum är ofta skådeplatsen för högmålsbrott. Eftersom kvinnor hade mindre tillgång 

till offentliga rum än män hade på 1700-talet blir brottet ovanligare bland kvinnorna.57 I det 

här avsnittet studeras de två fall där kvinnor har begått högmålsbrott i det offentliga rummet.  

 

Sigrid Lisa Holst var anklagad för majestätsbrott som hon begått då hon stod inför Slottsrätten 

i Jönköping för ett annat brott den 17 augusti 1751. I handlingarna fick hon benämningen 

kvinnsperson. När domen hade förkunnades hade hon utbrustit: ”Gud förbanna sådan kung 

och sådan dom, fan fara i huvudet på en sådan kung, han är en värre blodsugare han, än den 

gamla var, gud förbanna honom, drottningen och prinsarna.” Den 10 september hade rätten 

sedan hämtat henne från arresten och frågat henne om hon nu kommit på andra tankar än 

senaste gången hon stod inför rätten. Hon svarade att fruktan för det förestående 

kroppsstraffet gjorde att hon inte visste vad hon sagt och hon sa med tårar i ögonen, enligt 

handlingarna, att hon svårligen hade förbrutit och syndat mot högsta överheten. Detta ångrade 

hon djupt från hjärtat och bad att slottsrätten skulle visa henne nåd. Hon blev sedan förd 

tillbaka till arresten där hon författade ett brev till kungen där hon bad om nåd från sitt långa 

fängelsestraff. I brevet skrev hon att hon blev ”förförd av frestaren” och därför begick det 

brott hon gjorde. Men hon hade därefter känt världens bitterhet och genom nåd skulle aldrig 

någon kunna förföra henne till något ont igen. Hon skrev flera gånger om hur goda och nådiga 

kungen och drottningen var och bad om deras nåd gång på gång. På detta sätt upphöjde hon 

kungen och drottningen medan hon sänkte ned sin egen person. Exempel på hur hon upphöjde 

kungaparet är: ”…utav deras högt påkallades hjärta vilket alltid står öppet utav nåd och 

                                                           
56 Nedre justitierevisionen, utslagshandlingar, 27 februari 1754, ej pag. 
57 Nordin, 2009, s. 266. 
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barmhärtighet emot alla nödlidande och högt bedrövade syndare”. Själv kallade hon sig för 

”Alldra ovärdigaste och underdånigaste tjänarinna” och ”mitt stora dårskap”. Hon avslutade 

brevet med orden: ”olycklig men genom hans kungliga majestäts nåd lycklig”. Brevet är 

starkt präglat av religiösa formuleringar. Sigrid blev dömd till döden genom halshuggning för 

sitt grova brott men på grund av hennes ånger vill slottsrätten lindra straffet, vilket också 

verkar ha gjorts.58 

 

En annan person som också begick högmålsbrott på en offentlig plats var Gertrud Ziegler vars 

fall beskrivs närmre under rubriken ålder och sjukdom. Hon begick majestätsbrott i samband 

med att drottningen hade kommit in kyrkan hon befann sig i och när hon vägrade ställa sig. 

Gertrud som var änka till en borgmästare tillhörde ett högt skikt i borgarståndet och hon 

befann sig dessutom i samma kyrka som drottningen. Detta gjorde att hon hade mer tillgång 

till offentliga miljöer och sammanhang än en lägre stående person.  

 

Privata miljöer som brottsplats 

När högmålsbrottet förekom i en privat miljö är det troligt att färre personer bevittnade brottet 

än i en offentlig miljö. Personen som blev vittne till brottstillfället var då antagligen bekant 

med den anklagade. Vad kunde då få en person att anklaga någon som var bekant? För 

Margareta Gabrielsdotter var det en konflikt med en granne som gjorde att hon blev angiven. 

Margaretas fall handlar om att hon hade haft förgripliga utlåtelser om överheten. Fallet är en 

uppföljning i hovrätten år 1752 efter att häradsrätten har haft sin rannsakning. Vad Margareta 

hade sagt benämns inte i hovrättens protokoll, utan de hänvisar istället till häradsrättens 

rannsakning. Däremot beskrivs tillfället då utlåtelsen fälldes. Margareta och en granne ska ha 

varit ute och vallat boskapen då de blev oeniga och i samband med det hade hon fällt den 

förgripliga utlåtelsen. Margareta benämns i protokollet som fru till bonden Gustaf Kafvolas. 

Protokollet hänvisar också till leuterations förordningarna och de verkar vilja leutera straffet 

till åtta dagars fängelse på vatten och bröd.59 

 

Ingrid Börjesdotter, vars fall beskrivs ovan, begick också sitt brott i en privat miljö då hon 

beklagar sig för änkan Catharina. Det finns ingenting i källmaterialet som säger något om vad 

som fick Catharina att ange henne och det går därför bara att spekulera. Var det en konflikt 

                                                           
58 Nedre justitierevisionen, utslagshandlingar, 18 oktober 1751, ej pag. Alla handlingar från övriga 

datum finns i den här akten. 
59 Ibid. datum: 27 maj 1752, ej pag. 
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som fick Catharina att anmäla eller var hon kanske bara fel person att uttrycka utlåtelser om 

kungen för? Gertrud Ziegler som nämns i flera av uppsatsens avsnitt har förutom att ha 

utryckt utlåtelser om drottningen på offentlig plats även gjort det flera gånger i hemmet för 

flera olika personer. Anledningen att det kom fram första gången hon blev angiven år 1755 är 

för att hon först blev anmäld för den utlåtelse som skedde offentligt, i kyrkan. Andra gången 

år 1757 är det oklart vem som angav henne först, men hon verkade ha sagt dessa saker så ofta 

och till så många personer att det inte är konstigt att det kom fram. 

 

Om högmålsbrottet sker i en offentlig eller privat miljö har betydelse, speciellt för kvinnorna. 

Tidigare i uppsatsen presenteras argumentet att anledningen att kvinnor är så 

underrepresenterade i materialet är för att de inte har tillgång till de offentliga miljöerna där 

högmålsbrott ofta skedde på samma sätt som män hade. I tre av fallen som undersöks står det 

uttalat att högmålsbrottet skett i en privat miljö, Ingeborg Börjesdotters, Gertrud Zieglers och 

Margareta Gabrielsdotters fall. Det finns också två fall som sker i en mer offentlig miljö, 

Gertrud Ziegler begick sin första förseelse i kyrkan och Sigrid Lisa Holst framför slottsrätten i 

Jönköping. Notera att Gertrud Ziegler passar in i båda kategorierna. I övriga fall går det av 

olika anledningar inte att placera dem i dessa två kategorier. Undersökningen visar inte att 

högmålsbrott i privata miljöer är överrepresenterade, men det är inte heller det resonemanget 

försöker förklara, utan det försöker ge en förklaring till varför det finns så få fall med kvinnor 

överhuvudtaget. Om brottet sker i en privat miljö är det antagligen också mindre chans att det 

faktiskt anmäls. Jonas Nordin skriver ett avsnitt om angivelse av majestätsbrott. Där resonerar 

han att anmälningarna ibland var resultat av personliga vendettor, vilket ibland står uttalat 

men även att det ofta tog lång tid för anmälaren att anmäla brottet efter att det har inträffat 

visar detta. Majestätsbrott straffades hårt och offret är någorlunda abstrakt som gjorde att de 

var lätt att beskylla någon för brottet, det var därför perfekt att använda i personliga vendettor. 

Men eftersom bevisningen bestod av vittnesmål fanns det också en risk för bakslag för 

anmälaren som kunde bli åtalad för falska beskyllningar om inte bevisningen var tillräckligt 

stark. Detta kunde såklart vara avskräckande för potentiella anmälare, vilket blev ett problem 

för myndigheterna som då och då var tvungen att fria falska angivare.60 Fallet med Margareta 

Gabrielsdotter verkar vara ett exempel på angivelse på grund av en personlig vendetta. 

 

 

                                                           
60 Nordin, 2009, s. 264-265. 
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Slutsatser, kvinnorna och högmålsbrotten 

Genus 

Alla kvinnor i materialet blir tilltalade med någon typ av epitet. Det kan vara hustru, 

borgmästarinna, piga eller änka. Men de kan också kallas för kvinnsperson eller kvinnfolk. I 

undersökningen har funnit tre kvinnor som betecknas med detta epitet. Det är Sigrid Lisa 

Holst, där epitetet kvinnsperson används av slottsrätten,61 och Beata Hellerbrandt och Anna 

Pehrsdotter Ödman som benämns kvinnfolk och kvinnsperson i registret.62 Orden kan för 

moderna människor kanske låta lite konstiga, men har nog för de flesta ingen betydelse. Men 

på 1700-talet hade ordet en speciell betydelse som Marie Lindstedt Cronberg har skrivit om. 

Hon skriver i och för sig att ordet tas ur bruk på senare delen av 1700-talet men det används 

bevisligen fortfarande på 1770-talet i materialet som används i undersökningen. Cronberg 

finner att begreppet bara används på kvinnor som förekommer i lägersmål.63 Lägersmål 

innebär könsumgänge utanför äktenskap, vare sig båda var ogifta eller ena parten gift och den 

andra ogift.64 Att bli kallad kvinnfolk var oberoende av social bakgrund och om kvinnan hade 

begått förseelsen flera gånger eller inte. Det tog heller ingen hänsyn till förmildrande 

omständigheter som exempelvis att kvinnan hade blivit lovad äktenskap av sin partner. 

Dessutom blev ordet också applicerat på kvinnans anhöriga som ”fader till kvinnfolket”. 

Cronberg skriver om begreppets användande i domböcker och säger att eftersom domen lästes 

upp offentligt efter att den var avklarad fick det en stor betydelse för kvinnan som benämndes 

som det. Hon var inte längre en orörd piga utan ett kvinnfolk eller kvinnsperson inför hela sin 

hembygd. Intressant att notera är också att mannen som kvinnan hade haft sitt olovliga 

umgänge med inte benämndes med något speciellt epitet för att de var inblandade i 

lägersmål.65 Kvinnor benämndes alltid efter deras förhållande till män och det var viktigt att 

poängtera att en kvinna hade haft en olovlig sexuell reaktion till en man, även fast det inte 

hade med saken att göra. Den negativa synen på kvinnlig sexualitet genomsyrade hela 

samhället och även hovrätten. Hon var inte bara skyldig till högmålsbrott utan också en dålig 

kvinna. 

 

                                                           
61 Nedre justitierevisionen, utslagshandlingar, 18 oktober 1751, ej pag. 
62 Justitierevisionen band 62 och 63 datum: 20 jul 1773 och 30 juli 1778. 
63 Marie Lindstedt Cronberg, Synd och skam: ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880, 

Cronberg Publ., Diss. Lund: Univ., Tygelsjö, 1997 s. 236. 
64 Göran Inger. National encyklopedin. Lägersmål. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/l%C3%A4gersm%C3%A5l (hämtad 2015-

05-12) 
65 Cronberg, 1997, s. 236-238. 
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Resultatet visar att kvinnornas förgripliga utlåtelser riktades mot olika personer. Ingrid 

Börjesdotter beklagade sig över kungens pålagor, Sigrid Lisa Holst riktade sig främst mot 

kungen men förbannar även drottningen och prinsarna och Gertrud Ziegler visade gång på 

gång sitt starka ogillande av drottningen. Hur dessa personer förolämpas kan analyseras efter 

genus, mest noterbart är att förolämpningarna mot drottningen riktas mot hennes karaktär och 

är dessutom väldigt grova. Gertrud kallar henne utländsk markatta, hora och canaillehora. 

Hora är dessutom en förolämpning som bara riktas mot kvinnor, det vill säga en könad 

förolämpning. Att hon jämför drottningen med ett djur när hon kallar henne markatta ska nog 

också tolkas som en grov förolämpning och att hon dessutom kallas för utländsk markatta 

visar att Gertrud tyckte att hon var utländsk var klandervärt. Sigrid kallar visserligen kungen 

för blodsugare vilket skulle kunna ses som en förolämpning riktad mot hans karaktär, men 

den handlar ändå om hur han utövar makt. Gertrud har dock saker att säga om drottningens 

maktutövning då hon beskyller henne för att vara ansvarig för ”några herrars död”, men trots 

allt är det överväldigande personliga attacker. Det finns alltså en skillnad i hur kungen och 

drottningen förolämpas, den ena tills största del för hur den utövar makt och den andra med 

grova karaktärssmädande påhopp. Vilka förolämpningar som används beror alltså på 

personens kön, eftersom förolämpningarna är kodade efter kön och för att de som handlar om 

maktutövning riktas mot mannen. 

 

Straffen 

I studien framkommer det att i alla fallen med kvinnorna döms de till dödstraff men att de 

sedan blev benådade. Ofta fick personen några veckors fängelse på vatten och bröd som 

straff. Med dagens rättssystem och rättsförståelse kan detta verka en aning märkligt, men på 

1700-talet var detta normalt. Jonas Nordin skriver att endast en person verkar ha avrättats för 

majestätsbrott, förutom de åtta sammansvurna som deltog i det kungliga kuppförsöket 1756.  

Detta är alltså trots att det enda stadgade straffet för majestätsbrott och andra högmålsbrott var 

dödsstraffet.66 Förmildringen av straffen blev också vanligare överlag på 1700-talet. Det 

kallades att leuturera vilket alla överrätter hade rätt att göra.67 Det var alltså ingenting ovanligt 

att straffen sattes ner. Ofta resonerade hovrätten att den åtalade personen visade ånger och 

hade begått brottet i hastighet och därför kunde de förmildra domen. Med hastighet menade 

de att uppsåtet bakom brottet inte hade varit så att de egentligen ville kungen något ont. De 

                                                           
66 Nordin, 2009, s. 249-250 
67 Se kapitlet Bakgrund i uppsatsen. 
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hade begått sitt brott på grund av upprörda och okontrollerbara känslor och menade inte vad 

de hade sagt. Exempel på detta är Gertrud Ziegler där hovrätten förkunnade att hon begått 

brottet i hastighet och inte i stadgat uppsåt. I övrigt går det att se i hovrättens resonemang att 

de tog hänsyn till den straffade personens speciella förutsättningar. I tre av fallen blev straffet 

förmildrat på grund av ålder eller sjukdom. Det är Gertrud Ziegler, Barbro Hielte och 

Ingeborg Börjedotters fall. Gertrud slapp dödsstraff den andra gången hon döms för att hon 

var gammal och för att flera vittnen intygade att hon verkade sinnesförvirrad, därför ansåg 

inte hovrätten att de kunde döma henne till döden och skickade henne bland annat till ett 

fängelse i två år där hennes mentala hälsa skulle utredas. Det går endast att spekulera om, men 

kanske berodde hennes situation på demens. Hennes ålder, förvirring och återupprepning av 

sådant hon kanske inte borde sagt antyder i alla fall det. Barbro döms till straffarbete, men 

eftersom hon var sjuk i modersjuka så kom rätten fram till att hon inte kunde genomföra 

straffet utan att sätta livet till. Ingeborg var också gammal och sjuklig och återigen bedömde 

hovrätten att de inte kan döma henne till dödsstraff och hon fick istället några dagars fängelse 

på vatten och bröd.  

 

Vilka argument som användes av kvinnorna själva för att bli benådade är också intressant att 

analysera. I förra stycket diskuteras ålder och sjukdom som argument som hovrätten själva 

använde som förmildrande orsaker. I två av fallen finns redogörelser för kvinnornas egna 

argument och det är fallen med Gertrud Ziegler och Sigrid Lisa Holst. Gertrud använder flera 

olika argument för att ursäkta sitt brott. Det var dels argument om att hon var gammal och 

sjuk, som exempelvis att hon var en gammal människa som mest hade suttit i sina dagar (och 

därför inte kunde ställa sig för drottningen) och andra gången hon ställdes inför rätten skyller 

hon på en kraftig värk som gjorde att hon inte visste eller kom ihåg vad hon hade sagt. Hon 

skyllde också på livslång närsynthet, som gjorde att hon inte kunde se att det var drottningen 

som kom in i kyrkan. När hon 1758 skrev sitt bönebrev för att bli frisläppt från fängelset var 

det oron att hon kunde bli rånad och därmed bli satt i fattigdom som var det hon hoppades 

skulle övertyga hovrätten. Som kvinna och äldre var hon extra utsatt för den risken att hamna 

i fattigdom då hennes enda försörjning var hennes egendomar och för att hon inte hade 

möjlighet att skaffa sig någon annan försörjning. Både att vara äldre och kvinna gjorde att den 

möjligheten blev mindre. Sigrids förklaring till varför hon begick sitt brott var att rädslan för 

det stundande kroppsstraffet för hennes tidigare brott gjorde att hon uttryckte sina utlåtelser. 

Hennes bönebrev är starkt präglat av religiösa toner som exempelvis att hon skrev att hon blev 

förförd av frestaren och att hon kallade sig själv syndare flera gånger. Hon hänvisade 
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dessutom flera gånger till kungens nådighet och godhet och beskriver sin ånger över sina 

handlingar.  

 

Förutom ånger och att brottet begåtts i hastighet står det klart att både ålder och sjukdom var 

omständigheter som var förmildrande, vilket hovrättens egen argumentation om benådning 

visar i flera fall. Rimligtvis skulle detta kunna vara något som var allmänt känt eller som 

ingick i samhällets kollektiva medvetande, en person som är gammal och/eller sjuk borde inte 

straffas lika hårt. Men Sigrid som inte verkar vara en äldre kvinna och vars brott bevittnades 

av en domstol kunde inte använda sig av dessa argument. Det hade varit svårt för henne att 

hävda att hon led av yrsel eller sjukdom vid tillfället då hon gjorde sina utlåtelser eftersom 

rätten själva var vittnen. Hon måste därför ta ansvar för det hon sa och be om Guds och 

kungens nåd i kombination med att visa hur ångerfull hon var. 

 

Det förekommer två fall som har gifta par som huvudpersoner. Det ena är paret Erik 

Kapperman och Sara Persdotter och det andra är Brita Michaelsdotter och Matts Nilsson. 

Dessa två fall skiljer sig lite, i det första fallet är mannen huvudpersonen och i det andra är 

kvinnan huvudperson. I flera fall i registret är det utskrivet att det är ett gift par det handlar 

om och då står det en mans namn och hustru. Men i fallet med Brita Michaelsdotter och Matts 

Nilsson står det inte utmärkt i registret att det är ett gift par det handlar om. Frågan är vad 

detta beror på? Kanske var det så att Matts Nilsson hade en egen rättegång och 

utslagshandlingarna från den inte finns med i registret eller så är det att det bara är Brita som 

är skyldig till själva majestätsbrottet, vilket är lite oklart i utslagshandlingarna. Paret fick dock 

samma straff. Fallet med Erik Kapperman och Sara Persdotter kan uppfattas som att det 

egentligen inte är så intressant i den här studien eftersom det egentligen bara är Erik som är 

skyldig till högmålsbrott, och att det alltså inte handlar om en kvinna som har begått 

högmålsbrott. Sara Persdotter är egentligen bara skyldig till olovlig brännvinsbränning, men 

eftersom hovrätten ansåg att de inte kunde skilja deras brott åt eftersom Erik var full när han 

begick sitt majestätsbrott. De lade alltså över en del av ansvaret för brottet på henne och hon 

blev därför indirekt skyldig till majestätsbrott, hovrätten verkade anse att om hon inte hade 

bränt brännvin skulle hennes man inte ha begått de brott han gjorde. Detta går i linje med att 

högmålsbrotten sågs som ett lydnadsproblem och något som orsakar instabilitet i samhället.68 

Högmålsbrottsmålen handlade därför om att återställa social ordning och att uppfostra 

                                                           
68 Nordin, 2009, s. 264 och Lindberg, 1992, s. 538-539. 
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undersåtarna. Att Sara hade bränt brännvin som hennes man hade druckit och sedan stört 

ordningen gjorde att hon på så sätt var delaktig i att störa samhällsordningen. Fallet säger 

också något om att kvinnan blev ansvarig för sin mans beteende. Svante Norrhem skriver om 

hur kvinnor bakom mäktiga män blir beskyllda för mannens och den riktiga makthavarens 

misstag. Det finns en utbredd bild av kvinnor som utövar makt på ett mer dolt sätt, som 

kvinnan bakom en mäktig man. Hon kan vara en fru eller en älskarinna till en mäktig man och 

hon anses ofta ha stor makt eller all makt över mannen. Detta sker ofta då mannen har begått 

politiska misstag, vilket kvinnan får skulden för. Hon hade så mycket makt över mannen att 

hon kunde styra honom till att begå dessa misstag.69 Fallet med Erik Kapperman och Sara 

Persdotter skiljer sig självklart från det Norrhem skriver om då det inte direkt handlar om 

maktutövning, men det har också likheter då det fortfarande handlar om att en kvinna eller 

kvinnan bakom mannen, får skulden för mannens beteende och misstag.  

 

Klass och position i samhället verkade inte ha någon direkt påverkan på själva straffet då alla 

kvinnorna dömdes ungefär lika hårt. Gertrud Ziegler verkade vara den av kvinnorna som har 

högst position och handlingarna om henne är de som är längst och mest utförliga. Detta har 

nog antagligen mer att göra med att hon bodde i Stockholm och att hennes brott därmed 

kunde tas upp direkt i hovrätten. Övriga fall hade först gått igenom en underrätt som då hade 

skött den största delen av förhandlingarna och sedan skickats vidare till hovrätten som hade 

avlagt domen. Däremot kan klassperspektivet appliceras på vittnena då adliga vittnen verkade 

ha ansetts som mer trovärdiga, vilket fallet med Ingeborg Börjesdotter visar. Ingeborgs 

sjukdom och yrsel bekräftades av adliga vittnen står det och det går alltså att dra slutsatsen att 

eftersom det var viktigt att poängtera att de var adliga hade det betydelse för vittnets 

trovärdighet. 

 

 

 

Politiken 

Gertrud Ziegler uttryckte år 1757 enligt ett vittne att drottningen skulle vara ansvarig för 

några ”herrars” död sommaren innan. Det var den misslyckade kungliga statskuppen som 

skedde sommaren 1756 och som resulterade i att åtta högre herrar avrättades som hon 

                                                           
69 Norrhem, 2007, s. 25. 
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hänvisade till. Drottningen var en viktig aktör i statskuppen.70 Detta är ett solklart politiskt 

påstående, då det handlar om hur drottningen utövar makt istället för att vara personliga 

förolämpningar och kommentarer om drottningens karaktär. Utsägelsen visar också på en viss 

politisk medvetenhet hos Gertrud. Men när hovrätten motiverar sitt straff verkar de inte se 

detta som ett bevis på politisk aktivitet. Alla hennes utlåtelser grupperas och hovrätten ansåg 

att hon hade sagt dem i hastighet då hon var upprörd över hennes tidigare rättegångar. De 

verkade inte vilja se detta som något bevis på att Gertrud agerade politiskt. Från maktens sida 

var det kanske inte så konstigt, om de skulle se uttalandena som en politisk aktion skulle de 

erkänna att det fanns ett politiskt motstånd. Politiskt motstånd var inte önskvärt om man ville 

ha kontroll och lydiga undersåtar. En annan förklaring till varför det inte lades någon vikt på 

just denna utlåtelse skulle kunna hämtas i synen på bevisföringen på 1700-talet, då det 

krävdes två vittnen för att det skulle räknas som ett helt bevis medan endast ett vittne räknas 

som ett halvt bevis. Men personen vittnade också om andra saker som Gertrud har sagt i 

samband med detta vilket också bekräftades av andra vittnen. Därför kan det argumenteras att 

det tillför trovärdighet till vittnet som återger utlåtelsen. Resonemanget som förs här skall inte 

ses som om att jag menar att utlåtelser som förolämpar en makthavares karaktär inte är 

politiska. Personliga förolämpningar som riktas mot en makthavare är en politisk kommentar 

eftersom de uttrycker ogillande mot personen och anledningen att förolämparen känner till 

personen är för dennes maktposition och maktutövande. Det finns dock en skillnad att 

kritisera ett specifikt politiskt agerande och makthavarens karaktär. 

 

Sigrid Lisa Holsts och Ingrid Börjesdotters fall är de enda andra fall som närmare skildrar 

deras majestätsbrott. De går därför att analysera efter hur deras politiska åsikter uttrycks.  

Sigrid begick sitt brott framför slottsrätten när hon blev upprörd över att hon blev dömd, 

vilket i och för sig inte behöver ha någon medveten politisk innebörd. Hon kanske bara blir 

uppriktigt arg och rädd för straffet hon skulle få som hon påstod själv. Att hon blandade in 

kungen i detta går att förklara med kulturen att svära om kungen som en allmän protest som 

fanns på 1700-talet.71 Men det skulle också kunna vara så att hon tyckte att domen och lagen 

var orättvis och uttryckte sina protester därefter. Att det faktiskt fanns en politisk åsikt bakom 

uttalandet och inte bara var en arg kommentar till följd av straffet. Tyvärr förtäljer inte 
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71 Nordin, 2009, s. 246-247. 
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källmaterialet vad det var hon blev dömd för första gången och de skulle vara intressant att 

veta för då skulle det kunna användas i analysen.  

 

Ingrid Börjesdotter beklagade sig över de många pålagorna som Gud och kungen har gett 

dem. Här går det också att fråga sig om det faktiskt var så att hon uttryckte politiska åsikter 

om kungen eller om det var ett sätt att beklaga sig över svåra tider. Om det fanns en kultur av 

att protestera och uttrycka sitt missnöje med kungens namn som betoning betyder det att 

personer som befann sig i den kontexten kunde använda kungens namn på det sättet utan att 

de menade det. Detta kan också gälla politiska åsikter överhuvudtaget. Alla politiska åsikter 

behöver inte vara aktiva politiska val eller ens personliga åsikter utan kan höra till ett allmänt 

samtalsklimat som uttrycks av personer utan att de egentligen tänker på eller menar vad de 

säger.  

 

Vad säger då resultatet om den politiska kulturen? För det första verkar det ha funnits en 

protestkultur av att använda kungens namn som ett sätt att svära eller lägga vikt vid det som 

sägs när man klagade eller var upprörd över något. Det visar på att kungen inte hade full 

respekt bland undersåtarna och kanske att han sågs som ett abstrakt fenomen, inte som någon 

som styrde. Han blev en galjonsfigur som det gick att skämta om och som kunde beskyllas för 

alla möjliga klagomål. Jonas Nordin skriver att för allmogen var kungen under frihetstiden 

bara en av herrarna, det var inte något särskilt med honom.72 Kulturen av att missbruka 

kungens namn på detta sätt var antagligen inte vidare omtyckt av varken kungen eller 

överheten. Deras sätt att försöka hantera detta blev då att dra personer som hade begått 

majestätsbrott inför rätta, speciellt i politiskt oroliga tider. När det kommer till politisk kultur 

och genus kan det väl sägas att även kvinnorna verkade ha varit en del i den folkliga 

protestkulturen som beskrivs ovan och att könet på makthavaren bestämde hur de förolämpas, 

om det var deras karaktär eller deras maktutövning som kritiserades. Mer än så kan inte sägas. 

Materialet och metoden har tyvärr inte genererat speciellt mycket som säger något om genus 

och politisk kultur. Men kanske går det också att dra slutsatser i bristen på bevis på politiskt 

genus. Att kvinnorna uttalade sig på sättet de gjorde verkar utifrån materialet inte vara något 

som höjde på några ögonbryn. Det var i alla fall inget som ansågs viktigt av 

protokollskrivaren att anteckna i handlingarna. Maria Sjöbergs resonemang om att könen sågs 

som gradskillnader vilket gjorde det möjligt för att kvinnor att röra sig på manliga domäner är 
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en del av förklaringen.73 Med kön som artskillnad kan inte kvinnor röra sig på manliga 

domäner utan att det ses som något konstigt, medan den tidigmoderna genuskonstruktionen 

gjorde att det inte alls var något konstigt. Kvinnor begick dock högmålsbrott i mindre 

utsträckning eller blev i alla fall anmälda mer sällan för dem, vilket tidigare i uppsatsen har 

härletts till att kvinnor hade mindre tillgång till offentliga rum i samhället. Kvinnor kunde 

alltså vara politiska brottslingar men som flera andra forskare har kommit fram till så hade de 

mindre utrymme att vara politiska på, brottsligt eller inte. 

 

Framtida möjligheter 

Det har visat sig i den här undersökningen att materialet kanske inte visar speciellt mycket om 

genus och politik. Flera av handlingarna hänvisar till andra rannsakningar som har gjorts i 

andra rätter och frågan är om dessa skulle kunna återfinnas och om de skulle kunna säga 

något mer om kvinnorna och deras politiska aktivitet. Kanske skulle en undersökning av gifta 

par eller andra kvinnor som dömdes tillsammans med en man för dessa brott kunna ge 

ytterligare svar på mina frågor. Vidare efterforskning på skillnaden på förolämpningar som 

användes på kvinnor och män skulle också kunna generera intressanta svar. Det skulle också 

vara intressant att undersöka anhöriga som står inför rätten med olika ärenden som berör en 

dömd släkting. I en sådan urvalsgrupp finns det både män och kvinnor att undersöka. Andra 

kategorier av fallen som skulle vara intressant att undersöka närmre är präster som har begått 

majestätsbrott och fallen med ryktesspridning på 1740- och 1750-talet. 

 

Sammanfattning 

Den här uppsatsens syfte var att undersöka högmålsbrotten på 1700-talet och att undersöka 

kvinnors politiska aktivitet och hur det uppfattades. Resultatet har visat att högmålsbrottens 

utbredning över århundrandet inte är jämnt fördelat. Framförallt var årtiondena 1740- och 

1750-talet den period där brotten förekom mest. Det visar också att vissa brott förekom mer 

under vissa årtionden. Ryktesspridning förekom bara på 1740- och 1750-talet och 

landsförräderi var vanligast under 1710-talet. Kvinnorna som begick brottet är väldigt få om i 

jämförelse med männen som är kraftigt överrepresenterade. Det förekom dock flest brott 

begångna av kvinnor på 1750-talet, vilket stämmer överens med när det är vanligast för hela 

undersökningsgruppen. Att det finns så få fall där kvinnorna har begått högmålsbrott kan 

förklaras med att kvinnor inte förekom i offentliga miljöer där högmålsbrottet oftast begås i 
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samma utsträckning som män. Om brottet begicks i en privat miljö är det mindre risk att det 

anmäldes. Majestätsbrott var det vanligaste högmålsbrottet som begicks och alla fall som har 

studerats kvalitativt har handlat om majestätsbrott. De har visat att sättet att förolämpa 

kungafamiljen skiljde sig beroende på vilket kön personen som förolämpades hade. 

Drottningens karaktär kränktes medan kungens maktutövande kritiserades. Resultatet visar 

också att ålder och sjukdom var förmildrande orsaker för kvinnor och användes som argument 

för att sätta ner straffet, både av hovrätten och de anklagade kvinnorna själva. En av 

kvinnorna som dömdes för högmålsbrott var egentligen inte skyldig till ett sådant brott, hon 

var däremot skyldig till olovlig brännvinsbränning. Hennes man däremot hade gjort sig 

skyldig till majestätsbrott då han var full och den detaljen gör att hovrätten tyckte att de inte 

kunde skilja deras brott åt. Hon blev därför delvis medskyldig till hans brott och fick ta en del 

av ansvaret för hennes mans beteende. Högmålsbrott var ett lydnadsproblem och ansågs 

orsaka samhällelig instabilitet och domarna handlade om att återställa social ordning vilket 

Saras fall också visar. Återställandet av den sociala ordningen präglade också domarna och 

som inte verkade vilja se dessa kvinnor som politiska brottslingar även om de visade en viss 

politisk medvetenhet. Den tidigmoderna synen på kön som en gradskillnad snarare än en 

artskillnad bidrog också till att det inte verkade anses vara konstigt att kvinnor begick dessa 

brott. Kvinnor kunde därför också ta del i den allmänna protestkulturen som fanns bakom 

dessa brott men i mindre utsträckning.  
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