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Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

Angående förhållandet med Civila Rättegångsärendena och Brottmålen i Riket år 1851, får Justitie-Stats-Mim-

stern härmed afgifva underdånig berättelse, hvilken, uppställd efter enahanda ordning, som under sednast för

flutna tio åren blifvit följd, redovisar ärendenas antal och beskaffenhet under tre hufvudafdelningar sålunda, 

att de civila och kriminella mål, hvilka, efter beredning i Nedre Justitie-Revisionen, Eders Kongl. Maj:t i un

derdånighet föredragas i Högste Domstolen och till en del äfven i Stats-Rådet, finnas upptagna i tredje afdelnin-

gen, sedan i de två föregående redovisning är vorden lemnad, i den första, för alla tvistemål och, i den andra, 

för alla brottmål, som vid Rikets öfrige Domstolar och verkställande myndigheter förekommit; hvarjemte såsom 

Bihang på vanligt sätt medfölja särskilta uppgifter angående fångarnes antal, verkställda dödsstraff och genom 

Domkapitlen utfärdade skiljobref. 

Då med afgifvandet af denna berättelse dröjt, vida utöfver vanligheten, torde ej böra oanmäldt lem-

nas, att sådant härrört af svårighet, som mött, för erhållande af åtskillige för redovisningens afslutande nö

dige uppgifter, bland hvilka de, som Rådstufvurättens i Calmar Andra Afdelning ålegat afgifva, ej inkommit full

ständigt förr än den 10 i denna månad, sedan Göta Hofrätt, efter att förgäfves hafva genom anstäldt åtal sökt 

tillhålla Afdelningens ordförande, att sin i sådant afseende uraktlåtne skyldighet fullgöra, omsider varit föranlåten 

förordna annan person att om de felande uppgifternas meddelande gå i författning. 

CIVILA MAL. 

Tab. I. 
I. Afdelningen för Civila Mål. 

Alla till denna afdelning hörande mål och ärenden hafva år 1851 uppgått till ett antal af 

A. Vid Underdomstolar och Polismyndigheter. 
a) å landet: 

b) i städerne: 

B. Vid Öfverrätterne. 

C. Hos verkställande Myndigheterne. 



IV 

Sammanlagda antalet af civila mål och ärenden har utgjort år 1845: 537,451; år 1846: 522,028; år 

1847: 504,270; år 1848: 483,669; år 1849: 491,222; år 1850: 511,906; år 1851: 525,513. 

Dessa mål hafva således under tiden från år 1845 till år 1848 oafbrutet förminskats; men efter sistbe-

rörda år deremot åter ökats. Denna tillökning utgjorde, år 1851: vid lägre domstolar och myndigheter 4,576, 

vid Öfverrätterne 613, samt hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 8,418, eller tillhopa 13,607 mål. 

Antalet af egenteliga tvistemål har, vid alla förutnämnda domstolar, år 1851, varit 81,993, hvaribland 

vid underdomstolarne 77,182. 

Tvistemålens antal vid underdomstolarne utgjorde år 1845: 96,247; år 1846: 94,943; år 1847: 91,060: 

år 1848: 85,080; år 1849: 83,988; år 1850: 78,527; hvilket således utvisar en under hela tiden oafbruten 

minskning. 

Ansöknings- och anmälnings-ärenden*), vid lägre domstolar och myndigheter, deraf antalet uppgått år 

1845 till 17 1,390, förminskades åren 1846—1849 till ett belopp, sistnämnde år, af 157,672; men hafva se

dermera ökats, år 1850 till 165,156 och år 1851 ytterligare till 171,077. 

Bland tvistemålen hafva varit 

Hvaraf blifvit 

Härads-
rätterne. 
Tab. II. 

Vid Häradsrätterne hafva år 1851 förekommit 

*) Under denna benämning blifva, af underdomstolarne, upptagna alla dcrsliides sökta eller beviljade inteckningar, uppbud, ärsslämnin-
gar, edgångar, bevakningar in. m., derom ej är tvist. 

**) Orsaken, hvarföre denna uppgifna halancc af tvistemål ej fullt öfverenssUimmer med den i sist afgifna underdåniga berättelsen an
tagna utgående balance, är , alt verkliga antalet af de vid Kinnefjerdings, Kinne oeb Laske Härader till är 18!il uppskjutna tviste
mål med 2.f understiger det i sednastc berättelsen, pä grund af femårigt medeltal, uppgifna. 

***) Het är sådana, som angå erkänd skuld eller blifvit tredskovis afdomda. 
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Hvaraf blifvit 

Häradsrätternes balance af oafgjorda tvistemål har under året ökats med 73 mål. 

Utaf de till år 1852 uppskjutna tvistemål hade inkommit, år 1851: 9169 (84,9 procent), år 1850: 

1333 (12,4 procent), år 1819: 230 (2,i procent), för längre tid tillbaka 56 (0,6 procent). 

Bland de under år 1851 afgjorda tvistemål hafva blifvit till Hofrätt vädjade 2574 (4,6 procent). 

Antalet af vädjade mål från Häradsrätterne har, i förhållande till de derstädes afdömda målens antal, ut

gjort, år 1850: 8,i procent, år 1849: 11,6 procent, år 1848: 15,4 procent, år 1847: 14,3 procent, år 1846: 

15,4 procent, och år 1845: 12,- procent. De erlagde vadens antal har således, efter Lagmansrätterns upphö

rande med slutet af år 1849, ansenligen förminskats. 

Ägodelnings-
rätterne. 
Tab II. 

Ägodelningsrätterne hafva år 1851 handlagt 

Hvaraf blifvit 

Balancen af oafgjorda skiftesmål har alltså är 1851, vid Agodelningsrätterne, minskats med 34 mål. 

Uti 127 mål (7,4 procent af alla under året afgjorda) hafva underdåniga besvär, öfvcr Ägodelningsrätternes 

utslag, till dessa domstolars ordförande inkommit. 

Grufve- och 
Bergstings-
rätterne 
Tab. III. 

Grufve- och Bergstingsrätterne. 

Hvaraf blifvit 



VI 

Desse domstolars balance af oafgjorda tvistemål har år 185 1 minskats med 50 mål. 

Bland de till år 1852 af Grufve- och Bergstingsrätterne uppskjutna tvistemål hade inkommit, år 1851: 

2 1 , år 1850: 11 , år 1849: 5, för längre tid tillbaka 1. 

Till Hofrätt blefvo under året vädjade 8 mål, 

Rådstufvu-
rätterne. 
Tab. IV. 

Rådstufvurätterne. 

Hvaraf blifvit 

Balancen af oafgjorda tvistemål har vid Rådstufvurätterne ökats med 64 mål. 

Bland de till år 1852 uppskjutna tvistemål hade inkommit, är 1854: 1100 (80,2 procent), år 1850: 

149 (10,8 procent), år 1849: 54 (3,9 procent), för längre tid tillbaka G9 (5,1 procent). 

Bland de vid Rådstufvurätterne år 1851 afgjorda mål hafva blifvit till Hofrätt vädjade 741 (14,3 procent). 

Akademiska 
Konsisto-

rierne. 
Tab. VI. 

Akademiska Konsistorierne. 

Hvaraf blifvit 

Af de till år I852 uppskjutna tvistemålen hade inkommit, år 1851: 1, år 1850: 1, ar 18i-9: i. 

Ett mål har, år 1851, blifvit från Akademiskt Konsistorium efter vad till Hofrätt fullföljdt. 

Polis-
kamrarne. 

Tab. V 

Poliskamrarne. 



VII 

Hvaraf blifvit 

Hofrätterne. 
Tab. VII. 

Hofrätterne. 
Alla hos Hofratterne förekomna civila mål och ärenden hafva till antalet varit 

Konkurs-, boskillnads- och urarfvamål. 

a) Vädjade. 

b) Ins tämda. 

Årsproclamata. 

Tvistemål i allmänhet. 

a) Vädjade. 
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b) Instämda. 

Fiskaliska Aktioner. 

Lottade Skriftvexlingar. 

Öfriga besvärsmål. 

Kongl. bref och remisser. 

Andra af Hofrätterne handlagda civila ärenden. 

Med de hos Hofrätterne förekomna civila mål och ärenden har förhållandet, under sist förflutna 20 år, 

varit som följer: År 



IX 

Kammar
rätten. 

Tab. VII. 

Kammarrätten. 

Dessutom hafva af Kammarrätten blifvit till verkställighet befordrade 117 Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref 

och utslag. 

Kammarrättens balance af oafgjorda mål har under året ökats med ett mål. 

Till följd af Kammarrättens åtgärder hafva uti Eders Kongl. Maj:ts och Kronans kassor, år 1851, influ

tit 36,930 R.dr 47 sk. | r:st Banko. 

Med samteliga uti Kammarrätten handlagda mål och ärenden har, under sist förflutna 17 år, förhållandet 

varit sådant, att 

Målens antal 
under de si
sta 10 åren. 

Tab. VII. 

Medeltalet af alla till domstolarne och poliskamrarne i riket under de tio sistförflutna åren (1842—1851] 

instämd i civila mål har utgjort 09,485 årligen; bland hvilka varit, 
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Antalet af alla instämda civila mål har uppgått vid 

Konkursmålens antal har utgjort 

Skuldfordringsmålen: 

Kongl. Maj:ts 
Befallnings-

hafvande. 
Tab. IX. 

Hos Öfver-Ståthållare-Embetet och Eders Kongl. Maj:ts öfrige Befallningshafvande 
hafva år 1851 till handläggning förekommit 

Under år 1851 inkomna: 

*) Tecknet * utmärker, att uppgift saknas om de förhållanden, hvarom fråga är. 



XI 

Hvaraf blifvit till slutlig åtgärd befordrade, afskrifna, eller, såsom på enskild parts anmälan beroende, 

Till Eders Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafvande hafva under loppet af sistförflutna tio åren, nemligen: 

Afgjorda 
utsöknings-

mål, år 1851. 
Tab. X. 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen hafva år 1854 slutligen afgjort 61,873 utsökningsmål, 

bland hvilka, genom utslag 44,352 och genom villkorliga utmätningsresolutioner 47,521. Förmedelst dessa be

slut är vordet ålagdt 

under de sista 
16 åren. 
Tab. XI. 

Antalet afgjorda utsökningsmål har, hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen, under de sed-

nast förflutna 16 åren varit 

Af Öfver-Ståthållare-Embetels Kansli blefvo år 1851, genom slutliga utslag, afgjorda 2552 utsöknings

mål emot 

Antalet lagsökningsmål, som af Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli i Stockholm afgjorts, har utgjort 

Alla af Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, i Stockholm och uti Länen, afgjorda lagsökningsmål 

hafva till antalet varit 
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II . BROTTMÅL. 

Antalet af 
brott och för
seelser samt 
af anklagade 
och dömde 
personer. 
Tab. XII. 

II. Afdelningen för Brottmål. 
Antalet brott och förseelser, af alla slag, öfver hvilka domstolarne och poliskamrarne, i första instans, sig, 

friande eller fällande, utlåtit, har år 1851 uppgått till 38,893. Det utgjorde år 1850: 34,978, samt har så

ledes, vid jemnförelse med sistnämnda år, ökats med 11,2 procent. Denna tillökning gäller såväl brotten emot 

person och äganderätt, som synnerligast öfverträdelser af politi-, ekonomi- och disciplinärförfattningar. 

Under nedannamnde år hafva åtal angående brott och förseelser blifvit af underdomstolarne och poliskam

rarne äfvensom vid öfverrätterne efter omedelbart upptagande afgjorde, till följande antal, nemligen: 

Bland brotten mot person och äganderätt hafva, efter den i formulären för domstolarnes uppgifter antagna 

fördelning *) varit 

Jemförelse 
emellan brot

tens antal 
åren 

1845-1851. 

Brott emot 
person. 

Tab. XIII. 

Bland gröfsta brott emot person hafva, under samma tid, förekommit 

*) Enligt hvilken till gröfre brott räknas i allmänhet sådana, som äro belagda med urbota ansvar, såsom lifvets, ärans, eller embetets 
förlust, offentlig afbön, uppenbar kyrkoplikt, arbete å fästning, spö- eller risstraff o. s. v.; men hvartill jemväl blifvit hänförda några 
arter af brott, som få med böter försonas, t. ex. snatteri, bodrägt, handel med misstänkt person m. fl. 
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hvartill komma: 

Talrikast hafva varit, bland brott emot person 

hvartill jemväl räknats 

Dessa brott, mestadels af ringare art, hafva tillsammans utgjort, af alla åtalade brott emot person, år 

4845: 82,4 procent, år 4846: 82,o procent, år 1847: 82,2 procent, år 4848: 90,4 procent, år 4849: 82,1 

procent, år 4850: 82,2 procent och år 4854: 80,2 procent. 

Brott emot 
äganderätt. 
Tab. XIII. 

Talrikast bland brott mot äganderätt hafva varit 

Tjufnads- och snatteribrottens antal, i förhållande till summan af alla slag af brott emot äganderätt, har 

utgjort, år 4845: 68,4 procent, år 4846: 73,4 procent, år 4847: 74,2 procent, år 1848: 69,6 procent, år 

4849: 67,2 procent, år 4850: 68,8 procent, år 4854: 68,9 procent; förfalskningsbrotten, år 4845: 4,6 pro

cent, år 4846: 3,4 procent, år 4847: 3,8 procent, år 4848: 4,9 procent, år 4849: 4,1 procent, år 1850: 

3,7 procent, år 4854: 4,2 procent. 

Särskilda arter af tillgrepp voro 
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Politi-, eko
nomi- och 

ringare dis
ciplinärför

seelser. 
Tab. XXX. 

Af politi-, ekonomi- och smärre disciplins-förseelser hafva till största antal förekommit 

För brott och förseelser hafva år 1851 varit anklagade 36,521 personer, bland hvilka blifvit från mot 

dem gjorda anklagelser frikände 4169 (11,4 procent), förklarade ej kunna åt saken fällas 1161 (3,2 procent), 

under framtiden ställde 35 (0,1 procent), och sakfällde 31,156 (85,3 procent). 

Alla dessa tal äro högre än dem motsvarande tal för år 1850. 

Uti de af domstolarne och poliskamrarne i riket, under sistförflutna 7 år, afgjorda brottmål hafva varit 



XV 

For brott emot person och äganderätt. 

och, utaf desse, vid domstol å landet 

i städer med egen jurisdiktion 

vid öfverrätterne omedelbarligen 

Alla ankla
gade. 

Tab. XII. 

Tabb. XIV 
och XVII. 

Bland de år 1854 för brott och förseelser af alla slag anklagade personer hafva varit, män: 32,014, 

qvinnor 4507 (87,7 och 12,3 procent); 

bland de för brott emot person och äganderätt anklagade, män: 15,298, qvinnor 2550 (85,7 och 14,3 

procent); 

bland de vid landsdomstol anklagade, män: 9146, qvinnor 1710 (84,2 och 15,8 procent); 

bland de vid städernes domstolar anklagade, män: 6115, qvinnor 840 (87,9 och 42,1 procent). 

Vid öfverrätterne hafva under året varit omedelbarligen anklagade endast män. 

Brott, for 
hvilka perso
ner blifvit 

sakfällde åren 
1830—1851. 

Antalet af brott och förseelser, för hvilka personer blifvit sakfällde, har, åren 1830—1851, eller hela den 

lid, för hvilken uppgifter i detta afseende blifvit af domstolarne och öfrige vederbörande lemnade, varit: 
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Rörande de för gröfre brott Sakfälldes Iefnadsomständigheter äro, såsom vanligt, åtskilliga upplysningar infor

drade, för hvilka, uti nedanstående tabell samt i de berättelsen vidfogade tabellerne XVIII—XXIX närmare redogöres. 
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De gröfsta 
brottens 

motiv. 

Jemnlikt de upplysningar, som vid brottmålsuppgifternas insändande för år 1851 blifvit meddelade, angå

ende bevekelsegrunderne eller öfriga orsaker till de gröfsta brotten, samt de hufvudsakliga omständigheter, som 

vid en del andra brotts begående förekommit, har större delen deraf begåtts under den upphettning, som för

tärandet af rusgifvande medför. Såsom under sådant tillstånd begångne, hafva blifvit uppgifne: 

2 fadermord, 1 dråp å svåger, 1 å egen hustru (sedan makarne förut fört en oenig sammanlefnad, 12 

viljadråp, 4 dråp af vållande, 1 dråp, som timat mer af olycka än vållande, 1 försök till våldtägt, många fall 

af våldsam misshandling å föräldrar äfvensom å husbönder och förmän (bland de sistnämnda 4 subordinations-

brott), krono-, stads- och rättsbetjentes öfverfallande under tjensteutöfning, kif och missämja emellan makar, 

samt oskickligt och förargligt uppförande under gudstjenst och inför rätta. I öfrigt hafva de förnämsta anled

ningarne till de begångne gröfre brotten uppgifvits varit: 

penningebegär och roflystnad, till 3 mord, 3 viljadråp, 2 rån; 

hat och hämndbegär, till 1 dråp med vilja och 3 fall af mordbrand; 

hat och oenig sammanlefnad i äktenskap, till 1 förgörning genom förgift af egen man; 

svartsjuka, till 1 viljadråp och 1 försök till förgörning medelst gift; 

önskan att befrias från omsorgen för egna barns vård och underhåll, till 1 förgörning genom förgift och 

1 brott mot 16 kap. 5 § 1 mom. M.B.; 

önskan att dölja begångna brott, till 2 fall af mordbrand; 

samt tillfällig missämja och bråd skillnad, till 1 dråp å stjufson och 6 andra viljadråp. 

Såsom bevekelsegrunder till barnamord, hafva i allmänhet uppgifvits blygsel i förening med bekymmer för 

eget och barnens underhåll. 

Utöfver hvad ofvan blifvit anfördt, rörande rusgifvande dryckers inverkan vid dråp, som skett af vål

lande utan uppsåt att dräpa, finnes anmärkt, att genom vårdslös målskjutning föranledts 2 sådane, genom ovar

samhet med gift 2 , försummad vård om späda barn 2, försummad vård af rotehjon 1, oskickligt förhållande 

vid barnförlossning 1, samt genom ovarsamhet under lek och skämt 1. 

Sjelfspillingar. 
Tab. xi.. 

Med afsigt att beröfva sig lifvet, eller genom eget groft vållande, hafva omkommit 233 personer, (deraf 

191 män och 42 qvinnor). Bland desse hafva varit: Ståndspersoner 9; Soldater, i tjenst varande eller afske-

dade 17; Personer af handtverksklassen 18; Ägare eller brukare af hemman 58; Torpare 18; Tjenstehjon 37; 

andre till arbetsklassen hörande frie personer 66; Fångar 4. För 6 är stånd eller yrke ej uppgifvet. 

De sätt, bvarpå sjelfmördarne afhändt sig lifvet, hafva varit hängning, i 95 särskilda fall; dränkning, uti 

47; intagande af gift, uti 20; .skott ur eldvapen, i 14; skärning i halsen, likaledes i 14 fall, o. s. v. Genom 

omåttlig bränvinsförtäring hafva 32 personer (28 män och 4 qvinnor) vållat sin egen död. 

Tab. XLI. Kända eller förmodade anledningar till sjelfmord hafva, enligt domstolarnes uppgifter, varit: fylleri och 

dess följder, i 65 fall; sinnesrubbning, i 36 fall; brottslighet och utsväfningar, i 28; fattigdom, nöd och eko

nomiska motgångar, i 17; mjeltsjuka eller annan kroppslig sjuklighet, i 16; svärmeri och religionsgrubbel, i 11; 

husliga lidanden, i 5; olycklig kärlek, äfvenledes i 5 fall o. s. v. 

De på ofvannämnde sätt omkomnes ålder har blifvit sålunda uppgifven: under 15 år: 2; emellan 15 

och 20 år: 2; emellan 20 och 25 år: 15; emellan 25 och 30 år: 19; emellan 30 och 35 år: 19; emellan 
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35 och 40 år: 20; emellan 40 och 45 år: 27; emellan 45 och 50 år: 22; emellan 50 och 55 år, 28; emel

lan 55 och 60 år: 15; emellan 60 och 65 år: 8; emellan 65 och 70 år: 5; emellan 70 och 75 år: 4 

emellan 75 och 80 år: 3. 

Antalet af sjelfmord har utgjort 

Sjelfmords-
försök. 

Tab. XLII. 

För sjelfmordsförsök hafva varit anklagade, år 1851: 11 män. Bland desse hafva blifvit befriade 4, sak-

fällde 7. Bevekelsegrunderne till samma brott har, så vidt upplyst är, varit: fylleri, hopplös kärlek och fruk

tan för följderne af begångna brott. 

Under sistförflutna 16 år hafva för försök till sjelfmord sakfällts 

Falsk angif-
velse å sig 

sjelf. 
Tab. XLII. 

För falsk angifvelse å sig sjelf af brott hafva blifvit sakfällde åren 1841 —1844, i medeltal, 2; åren 

1846 — 1849, i medeltal 3, år 1850, ingen, år 1851: 2. 

Brottmål i 
Hofrätterne. 
Tab. XLVII. 

Brottmålen i Hofrätterne hafva år 1851 varit: 

ibland hvilka 

till Hofrätternes omedelbara af dömande varit öfverlemnade: 



XIX 

Underställda brottmål: 

Lottade skriftvexlingar: 

Öfriga besvärsmål: 

Kongl. bref och remisser: 

Andra brottmålsärenden: 

Under sistför-
flutna 20 år. 

Antalet af brottmål uti Hofrätterne har, under sednaste 22 år, förhållit sig sålunda, att 



XX 

Alla på Hof-
rätterne be
roende, civila 

och krimi
nella, mål. 

Alla, civila och kriminella, mål uti Hofrättefne hafva under samma tid. uppgått till ett sammanräknadt 

antal af 

Krigs-
Hofrätten. 

På Krigs-Hofrättens handläggning hafva år 1851 varit beroende 

III. CIVILA OCH 
KRIMINELLA 

MÅL I JUSIITIE-
REVISIONEN, 

år 1851. 
Tab. XLIX. 

III. Afdelningen för Civila och Kriminella, på underdånig föredrag
ning af Nedre Justitie-Revisionen beroende mål. 

Sådana voro, år 1841: 

under de si
sta 22 åren. 

Förhållandet med de uti Nedre Revisionen förekomna mål och ärenden har, under sist förflutna 22 åren, 

varit följande: 
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Bihang. 
Enligt Styrelsens öfver fängelserne och arbetsinrättningarne i riket för åren 1845—1851 afgifna under

dåniga berättelser, hafva under nedanstående år hållits häktade: 

Uti alla ofvanberörde fängelser funnos vid slutet af samma år förvarade: 



XXII 
Förökning af det vid 1850 års slut, i rikets fängelser befinteliga antal fångar, hade således, under lop

pet af år 1851 ägt rum, med afseende å 

fångar, häktade för undergående af ransakning samt fängelse vid vatten 

hvaremot förminskning skett med afseende å fångar, häktade för under-

Fångarnes antal har således under året, på det hela, ökats med 284. Antalet af barn, som i häkte va

rit sina föräldrar föräldrar följaktige, var vid årets slut likasom vid dess ingång 13. 

Verkställda 
dödsstraff 
år 1850. 
Tab. iv. 

Dödsstraff hafva år 1851 blifvit verkställda: 
j Westernorrlands Län: 2 , å män, dömde för mord; 
j Gefleborgs Län: 2, å en man och en qvinna, dömde för förgörning genom förgift; 
i Malmöhus Län: 2, å en man och en qvinna, för mord; 
i Blekinge Län: 2 , begge å män, för mord och rån. 

under de si
sta 11 åren. 

Antalet af verkställda dödsstraff har utgjort, år 1841: 6, år 1842, 6, år 1843. 3, år 1844- 1 år 
1845: 19, år 1846: 6, år 1847: 3 , år 1848: 1, år 1849: 7, år 1850: 5, år 1851: 8. 

Utfärdade 
skiljobref 
år 1850. 
Tab. ivi. 

Genom skiljobref, utfärdade af Domkapitlea år 1851, hafva 111 med vigsel fulländade giftermål blifvit 
upplösta; äfvensom 69 äktenskapsförbindelser, grundade på häfdande efter trolofning eller under äktenskapslöfte, 
samt 109 trolofningar. 

Bland ofvannämnde med vigsel fullbordade äktenskap hafva blifvit upplösta: 
a) i följd af domstols beslut: för hor, 48; för egenvilligt öfvergifvande, 46; för endera makan ådömdt lifstids-

fängelse eller landsflykt, 3; för galenskap, 2; för sådan orsak som i 13 kap. 8 §. G.B. finnes omförmäld, 1-
b) efter af Eders Kongl. Maj:t i nåder lemnad tillåtelse: för begånget nesligt brott, 7; för slöseri, dryckenskap, 

våldsamt sinnelag, eller stridighet i lynne och tänkesätt 4. 
Utfärdade 
skiljobref 

under de sista 
21 åren. 

Antalet af utfärdade skiljobref har, under de sist förflutna 21 åren varit, som följer: 

Stockholm den 31 Maj 1853. 

G. A. SPARRE. 
O. Cartheim Gyllenskjöld. 



TABELLER. 

Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 
(Tabellerne I—XI.) 

IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 
(Tabellerne XII—XLVIII.) 

IIIe AFDELNINGEN. 

CIVILA OCH KRIMINELLA, 

PÅ UNDERDÅNIG FÖREDRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN BEROENDE MÅL. 

(Tabellerne XLIX & L.) 

BIHANG. 

(Tabellerne LI—LVI.) 

STOCKHOLM, 1853. P. A. NORSTEDT & SÖNER. 





Ia AFDELNINGEN. 

C I V I L A MÅL. 

§ 1. 
Summarisk uppgift angående Civila Mål och Ärenden vid hvarje slag af Under- och Öfver-

domstolar samt Verkställande Myndigheter i Riket, år 1851 (Tab. I) . 

§ 2. 

Civila Mål och Ärenden vid hvarje särskilt Domstol, nemligen: a) Härads- och Ägodelnings-

rätterne (Tab. II); b) Grufve- och Bergstingsrätterne (Tab. III); c) Rådstufvurätterne (Tab. IV); 

d) Poliskamrarne (Tab. V); e) Akademiska Konsistorierne (Tab. VI); f) Öfverrätterne (Tab. VII). 

§ 3. 

Antalet af de 10 sistförflutna åren till Domstolarne instämda Civila Mål: a) Konkurs-, Bo

skillnads- och Urarfvamål; b) Skuldfordringsmål; c) Öfriga Tvistemål; d) Alla Civila Rättegångs

mål (Tab. VIII). 

§ 4. 

Civila Mål och Ärenden hos Öfver-Ståthållare-Embetet och samtlige Kongl. Maj:ts Befall

ningshafvande i Länen, år 1851, (Tab. IX). 

§ 5. 

Förklarande Parternes Stånd, uti de af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen år 1851 

afgjorda Utsökningsmål (Tab. X). 

§ 6. 

Antalet af Skuldfordringsmål, hos Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafvande i Länen, äfven

som beloppet af hvad som utsökt blifvit, under hvarje af de 14 sistförflutna åren (Tab. XI). 





5 I. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID UNDER- OCH ÖFVERDOMSTOLAR SAMT 
VERKSTÄLLANDE MYNDIGHETER, ÅR 1851. 

1 



6 II. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



7 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 



8 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



9 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 



10 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



11 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 



1 2 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



13 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 

2 



14 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



15 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 



16 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



17 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 



18 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



19 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 



20 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



2 1 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 

3 



22 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



23 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 



24 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



25 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 



26 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



27 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 



28 III. CIVILA MÅL VID GRUFVE- OCH 



29 BERGSTINGS-RÄTTERNE, ÅR 1851. 
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30 IV. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN 



31 VID RÅDSTUFVU-RÄTTERNE, ÅR 1851. 

Anm. 83 Ostersund lyder under Brunflo Häradsrätt, och 85 Borgholm under Tingsrätten i Ölands Norra Mot. 



32 V. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID POLISKAMRARNE, ÅR 1851. 

1) Till allmänt arbete dömde 49 miiu och 2 qvinnor; tillsammans 5i personer. 
2) För försvarslöshet till allmänt arbete dömde 34- män och a qvinnor,- tillhopa 36 personer. 
3) D:o d:o 12 1 qvinoa; i 3 d:o. Andre, som blifvit förelagdt, att skafla sig laga försvar 17 ( l3m.4qv . )» 

till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande öfveilemnade 28 man och 3 qvinnor. 

VI. CIVILA MÅL VID AKADEMISKA KONSISTORIERNE, ÅR 1851. 



33 VII. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1851. 



34 VII. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1851. 



35 VIII. ANTALET AF DE TIO SISTFÖRFLUTNA ÅREN TILL DOMSTOLARNE 
INSTÄMDA CIVILA MÅL. 

Konkurs-, Boskillnads- och 
Urarfvamål 

Alla slags Skuldfordringsmål 

Skuldfordringsmål, som an
gått erkänd skuld, eller blif-
vit tredskovis afdömda 

Öfriga Tvistemål 

Alla Civila Rättegångsmål 



36 IX. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN HOS ÖFVERSTÅTHÅLLARE-EMBETET 



37 OCH SAMTLIGE KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I LÄNEN, ÅR 1851. 
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38 X. FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND UTI DE AF KONGL. MAJ:TS 



39 BEFALLNINGSHAFVANDE AFGJORDA UTSÖKNINGSMÅL, ÅR 1851. 



40 XI. ANTALET AF SKULDFORDRINGSMÅL HOS KONGL. MAJ:TS SAMTLIGE 
BEFALLNINGSHAFVANDE I LÄNEN, ÄFVENSOM BELOPPET AF HVAD SOM UTSÖKT BLIFVIT, 

UNDER HVARJE AF DE 14 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 

§ 7. 
Antalet af ALLA BROTT och FÖRSEELSER samt ANKLAGADE, BEFRIADE, ÅT SAKEN EJ FÄLLDE, 

UNDER FRAMTIDEN STÄLLDE och SAKFÄLLDE PERSONER, uti m å l , hvilka blifvit af Domstolarne och 

Poliskamrarne i Riket afgjorda år 1851 (Tab. X I I ) . 

§ 8. 
Beskaffenheten och Antalet af BROTT EMOT PERSON OCH ÄGANDERÄTT vid samtliga Domstolarne 

och Poliskamrarne i Riket, jemte Antalet af de för hvarje slag af sådana brott ANKLAGADE, 

BEFRIADE, ELLER ANNORLEDES DÖMDE PERSONER (Tab. XI I I ) . 

§ 9. 
Antalet af Brot t emot person och äganderätt samt af de för sådana brot t Anklagade och 

Dömde Personer, vid UNDERDOMSTOLARNE, inom hvarje Län (Tab. X I V ) . 

Antalet af de vid ÖFVERRÄTTERNE omedelbart afdömda Brott emot person och äganderätt 

äfvensom af de för slika brot t derstädes omedelbart Anklagade och Dömde Personer (Tab. X V ) . 

§ 10. 

De för alla slag af Brott emot person och äganderätt ANKLAGADE, BEFRIADE, ÅT SAKEN EJ 

FÄLLDE , UNDER FRAMTIDEN STÄLLDE och SAKFÄLLDE PERSONERS Kön, särskilt för hvarje slag af brott 

(Tab. X V I ) och för hvarje Län (Tab. X V I I ) samt , inom Länen, särskilt för domstolarne å lan

det och för stadsdomstolarne. 

§ 11 . 

De för svårare, i allmänhet urbota, brot t SAKFÄLLDES Ålder, äkta eller oäkta Härkomst, 

Egenskap af Gifte eller Ogifte, Stånd eller Yrke, Christendomskunskap, samt Födelseort och 

Hemvist, inom eller utom den Domstols område eller det L ä n , hvarest de blifvit dömde ; hvarom 

upplysning lemnas dels med afseende å brot tens olika a r t , dels för hvarje L ä n , samt , inom 

Länen , särskilt för lands- och stadsdomstolarne (Tabb. X V I I I — X X I X ) . 

§ 12. 

Beskaffenheten och Antalet af alla åtalade FÖRSEELSER EMOT POLITI-, EKONOMI- OCH SÄRSKILTA 

DISCIPLINÄR-STADGANDEN, jemte antalet af de för hvarje slag af sådana förseelser TILLTALADE, BEFRIADE 

och SAKFÄLLDE PERSONER (Tab. X X X ) . 

§ 13. 

Antalet af Pol i t i - , Ekonomi- och Disciplinär-förseelser samt af derför Tilltalade och Dömde 

Personer, inom hvarje Län (Tab. X X X I ) . 
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§ 14. 

Antalet af Brott och Förseelser, samt af Anklagade, Befriade, Åt saken ej fällde, U n d e r fram

tiden ställde och Sakfällde Personer, vid hvarje särskilt domstol: a) Häradsrät terne (Tab. X X X I I ) ; 

b) Grufve- och Bergstingsrätterne (Tab. X X X I I I ) ; c) Rådstufvurätterne (Tab . X X X I V ) ; d) Polis-

kamrarne (Tab. X X X V ) ; e) Akademiska Konsistorierna (Tab. X X X V I ) ; f) Krigsrät terne (Tab. 

X X X V I I ) ; g) Hof- och Öfverrätter (Tab. X X V I I I ) . 

§ 15. 

Antalet af hvarje slag SVÅRARE ELLER I STÖRRE MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER 

äfvensom af derför ANKLAGADE och SAKFÄLLDE PERSONER, inom hvarje Län, eller omedelbart vid 

hvarje Öfverdomstol (Tab. X X X I X ) . 

§. 16. 

Antalet af de genom SJELFMORD eller genom eget groft vållande omkomne Personer, äfvensom 

dessas a) Kön, efter Stånd eller Yrke och Dödssätt (Tab. X L ) samt b) Ålder, efter kön och 

de förmodade Anledningarne till sjelfmord m. m. (Tab. X L I ) ; SJELFMORDSFÖRSÖK och FALSK 

ANGIFVELSE Å SIG SJELF af b ro t t (Tab. X L I I ) . 

§ 17. 

Antalet af Sjelfmord och försök dert i l l samt af Falska Angifvelser emot sig sjelf af b ro t t , 

vid hvarje domstol (Tabb. X L I I I & X L I V ) . 

§ 18. 

Förhållandet emellan antalet af de för b ro t t och förseelser Anklagade och Sakfällde Per

soner, å ena, samt Folkmängden inom hvarje L ä n , å andra sidan (Tab. XLV) . 

§ 19. 

Jemförelse emellan antalet af de för särskilta slag af brot t och förseelser Sakfällde Per

soner, åren 1843—1851 (Tab. X L V I ) . 

§ 20. 

Antalet af Brott och Förseelser, hvarför personer blifvit sakfällde, under de sistförflutna 

10 åren (Tab. X L V I I ) . 

§ 2 1 . 

Bro t tmål , hvilka genom understäl lning, besvär, eller Kongl. remisser till Hofrätterne in 

kommit, jemte andra af dessa domstolar såsom Öfverrätter handlagda Kriminella mål och ären

den (Tab. X L V I I I ) . 



43 XII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER, SAMT AF ANKLAGADE OCH DÖMDE 
PERSONER, UTI MÅL, HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1851. 



44 XIII. BESKAFFENHETEN OCH ANTALET AF BROTT EMOT PERSON OCH ÄGANDE-
MÅL, HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH 



45 -RÄTT, SAMT AF DE FÖR SÅDANA BROTT ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI 
POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1851 . 
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46 XIII. FORTSÄTTNING. BESKAFFENHETEN OCH ANTALET AF BROTT EMOT PERSON OCH 
ÄGANDERÄTT, SAMT AF DE FÖR SÅDANA BROTT ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI MÅL, 

HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1851. 



47 XIV. ANTALET AF BROTT EMOT PERSON OCH ÄGANDERÄTT, SAMT AF DE FÖR 
SÅDANA BROTT ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI MÅL, HVILKA BLIFVIT AF UNDERDOMSTOLARNE 

OCH POLISKAMRARNE INOM HVARJE LÄN I RIKET AFGJORDA, ÅR 1851. 



48 XV. ANTALET AF BROTT EMOT PERSON OCH ÄGANDERÄTT, SAMT AF DE FÖR 
SÅDANA BROTT ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI MÅL, HVILKA BLIFVIT AF ÖFVERRÄTTERNE 

OMEDELBART AFDÖMDA, ÅR 1851. 



49 XVI. DE FÖR HVARJE SLAG AF BROTT EMOT PERSON OCH ÄGANDERÄTT, 
ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONERS KÖN. 



50 XVI. FORTSÄTTNING. DE FÖR HVARJE SLAG AF BROTT EMOT PERSON 



51 OCH ÄGANDERÄTT, ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONERS KÖN. 



52 XVII. DE INOM HVARJE LÄN FÖR BROTT ANKLAGADE, BEFRIADE, EJ ÅT SAKEN 



53 FÄLLDE, UNDER FRAMTIDEN STÄLLDE OCH SAKFÄLLDE PERSONERS KÖN. 
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54 XVIII. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄN-



55 -HET URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÅLDER. 



56 XIX. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄN-



57 -HET URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÅLDER. 



58 XX. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, 



59 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÄKTA ELLER OÄKTA HÄRKOMST. 



60 XXI. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, 



61 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÄKTA ELLER OÄKTA HÄRKOMST. 
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62 XXII. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, 



63 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS EGENSKAP AF GIFTE ELLER OGIFTE. 



64 XXIII. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, 



65 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS EGENSKAP AF GIFTE ELLER OGIFTE. 



66 XXIV. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET 



67 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS STÅND ELLER YRKE. 



68 XXV. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET 



69 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS STÅND ELLER YRKE. 
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70 XXVI. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET UR-



71 -BOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS CHRISTENDOMSKUNSKAP. 



72 XXVII. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET 



73 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS CHRISTENDOMSKUNSKAP. 



74 XXVIII. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, BROTT 
DOMSTOLS OMRÅDE ELLER DET 



75 SAKFÄLLDE PERSONERS FÖDELSEORT OCH HEMVIST, INOM ELLER UTOM DEN 
LÄN, HVAREST DE BLIFVIT DÖMDE. 



76 XXIX. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, BROTT SAK-
OMRÅDE, ELLER DET LÄN, 



77 -FÄLLDE PERSONERS FÖDELSEORT OCH HEMVIST, INOM ELLER UTOM DEN DOMSTOLS 
HVAREST DE BLIFVIT DÖMDE. 
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78 XXX. BESKAFFENHETEN OCH ANTALET AF FÖRSEELSER EMOT POLITI-, 
EKONOMI- OCH SÄRSKILTA DISCIPLINÄR-STADGANDEN, SAMT AF FÖR SÅDANE FÖRSEELSER TILLTALADE 
OCH DÖMDE PERSONER, UTI MÅL, HVILKA BLIFVIT AF POLISKAMRARNE OCH DOMSTOLARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1851. 



79 XXXI. ANTALET AF FÖRSEELSER EMOT POLITI-, EKONOMI- OCH SÄRSKILTA 
DISCIPLINÄR-STADGANDEN, SAMT AF DE FÖR SLIKA FÖRSEELSER TILLTALADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI MÅL, 

HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH POLISKAMRARNE INOM HVARJE LÄN AFGJORDA, ÅR 1851. 



80 XXXII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF 

*) Hit hörande anmärkningar, se sid. 95 o. f. 



81 ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1851. 
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82 XXXII. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 

•) Bland anklagade och snkfällde förekommer uti Elfdals Bärads Öfre Tingslag ( l4 man och 12 qr inuor , uti CdHsldds Härad 97 inan och 6 qvinnor, uti 
Klhls Ilärad l64 män, 25 qvinnor, hvilka Tarit tilltalade endast lör ofverträdelser af förfuttningai ne rörande vägunderhåll och snöskottning. 



83 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1851. 



84 XXXII. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



85 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1851. 



86 XXXII. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



87 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1851. 



88 XXXII. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



89 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1851. 
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90 XXXIII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID GRUFVE- OCH BERGSTINGSRÄTTERNE, ÅR 1851. 



91 XXXIV. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE 
OCH DÖMDE PERSONER VID RÅDSTUFVURÄTTERNE, ÅR 1851. 



92 XXXIV. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLA
GADE OCH DÖMDE PERSONER VID RÅDSTUFVURÄTTERNE, ÅR 1851. 



93 XXXV. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID POLISKAMRARNE, ÅR 1851. 

XXXVI. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID AKADEMISKA KONSISTORIERNE, ÅR 1851. 



94 XXXVII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID KRIGSRÄTTERNE, ÅR 1851. 

*) Jemte Rronoarbets-Corpsens 5:e Kompani. 
**) 2:a, 3:e och foe Kornpagnier. 

XXXVIII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1851. 
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(Utdrag af de Domhafvandes uppgifter). 

STOCKHOLMS 
STAD. 

Stockholms Stad. 
1) S t o c k h o l m (Rådslufvurältens 3:e Afdelning). Under årets lopp har ingen blifvit dömd saker till dödsstraff eller mans

bot. — Den qvinna, som blifvit sakfälld för annat brott emot 16 kap. M.B. dömdes, enligt K. F. d. 20 Jan. 1779, till böter, för det 
hon genom mindre försigtighet vållat sitt späda barns död. — Åtskillige af de för slagsmål sakfälide personeme liafva jemväl blifvit 
dömdp, för det de vid föröfvandet deraf varit af starka drycker berusade, men något brott af anmärkningsvård beskaffenhet, för-
anledt af starka dryckers missbruk, har under årets lopp icke förekommit.— De 2:ne personer, hvilka äro antecknade såsom sakfälide 
för tryckfrihelsbrolt, hafva båda blifvit dömde enligt Tryckfrihets-förordningens 3 §. 11 inom., jemförd med 60 kap. 5 §. M.B. — 
Den mansperson, som, sakfalld för förfalskning af andra enskilta handlingar, är upptagen såsom egande "ingen" christendomskunskap, 
tillhörde Mosaiska trosbekännelsen. 

2) D i t o (Rådstufvurätlens 4:e och 5:e Afdetningar). Brott, med dödsstraff eller mansbot belagda, hafva under årets lopp ej 
förekommit. 

3) D i t o (Rådslufvurältens 6:e Afdelning). Med undantag af en för fosters förgörning anklagad qvinna, som från ansvar blifvit 
befriad, hafva i öfrigt några gröfre brott ej förekommit. 

STOCKHOLMS 
LÄN. 

Stockholms Län. 
4) F r o s å k e r s H ä r a d . Den under rubriken: Annat brott emot 16 kap. missgerningsbalken anmärkta förbrytelse, begicks 

af en tjensteflicka, livilken, under vandringen ifrån sitt husbondefolk, förelagen utan deras lof, i afsigt att begifva sig hem till för-
äldrarne, öfverraskades af föd si oplågor ne samt, fallen i vanmakt, framfödde ett lefvande foster, som sedermera afled, i följd af br i 
stande omvårdnad och tillsyn, till lemnande hvaraf modren af nämnde anledning varit urståndsalt. — Förargligt uppförande under 
gudsljensten samt försök till våldldgl hafva blifvit begångna efter förtärande af starka drycker. 

5) W å d d o OCll H å f v e P O S k e p p s l a g . Anmärkningsvärdt synes, att ingen till jurisdiklionen hörande person varit för 
gröfre brott tilltalad och häktad. Dock bör anmärkas, att under år 1850 börjades och 1851 afslutades en anhängiggjord ransakning 
angående Finske undersåten Skepparen Sahlin, som utaf åtskilliga assurance-bolag i Hamburg, hvilka, vid Sahlins afsegling från Trave-
raiinde till Björneborg, å fartygets last lemnat försäkring, angifvits, att hafva med vilja borrat sitt fartyg, samt sedermera vid berg-
ningsförsöken begått bedrägerier; uti livilket mål, deruti ortens dåvarande Länsman M. Ekström samt hans dotter, Carolina Ekström, 
jemrUl Tarit för delaktighet uti bedrägerierne, samt Ekström, såsom det vill synas, äfven uti sjelfva strandningen, anklagade, och som 
vid tolf särskilda ting handlades, förckommo bindande omständigheter emot de tilltalade, af hvilka Ekström och hans dotter likväl 
icke kunde något ansvar ådömas, samt Sahlin afsände.s för att i Finland dömas. — Ett stort anta] personer hafva blifvit fällde för 
oskickligt uppförande inför domstolen, hvartill orsaken torde vara den allmänna oseden att tingssalen och krogrummet äro hvaran-
dra allt för nära. 

6) F ä r e i l t l l l i a H ä r a d . Genom vårdslöshet vid målskjutning har en Dräng ihjälskjutit en minderårig gosse. — Såsom af 
starka dryckers missbruk föranledda kunna anses de bland brott mot person upptagne slagsmål. 

7) S o l l e n t u n a H ä r a d . Två grofva brott hafva förekommit, derföre två personer blifvit dömde att mista Iifvet. En 
Stattorpare har, för att åtkomma penningar, strypt en drucken Wermländning och derefter upphängt honom i ett träd. En Hus
hållerska har , efter oloflig beblandclse hafvande, med fullt uppsåt all sitt foster döda, kastat det straxt efter födseln i sjön, der det 
omkommit. 

8) I V e r m d Ö S k e p p s l a g . För smädeord och hot mot husbonde och förman hafva varit anklagade 32 Fabriksarbetare, 
hvilka af missnöje med någon Fabriks-disponentens anordning, en dag upphörde med arbetet och medelst hot och vanvördnad satte 
sig upp mot nämnde Disponent. 

9) S o t l l o i m S H ä r a d . Såsom af starka dryckers missbruk föranledda kunna anses elfva slagsmål. 

10) S v a r t l o s a H ä r a d . Aderlon slagsmål hafva ägt rum emellan personer, som varit rörde af starka drycker. 

11) Ö r e g r u n d . Alla här åtalade förbrytelser emot person äro af starka dryckrrs missbruk föranledde. 

12) S o d e r t e l j e . Af starka dryckers missbruk hafva föranledts alla de föröfvade slagsmålen, bland bvilka dock 9 af sådaa 
•rsak, jemte annan, uppkommit. 

13) Ö s t k a m m a r . Alla här upptagna förbrytelser emot person kunna anses begångna under inflytelsen af starka drycker. 

UPSALA LÄN. 

Upsala Län. 
14) W e s s l a n d s o c h E l f k a r l e b y T i n g s l a g . Eit bär timadt dråp af vållande, utan uppsåt alt dräpa, har så ti l l

gått, att den sakfullda Hustrun låtit sin 8J i r gamla son smaka bränvin och sedan ställt det lätt åtkomligt för gossen, som, efter 
modrens bortgående, ytterligare förtärt af bränvinet så mycket, att han blifvit öfverlaslad och, i följd deraf, aflidit. 

15) Å s n n d a H ä r a d . För brott emot 16 kap. M.B. har blifvit sakfälld en ogift Piga, som, sedan hon år 1841 varit för 
barnamord straffad med ljuguåtta dagars fängelse vid vatten och bröd, uppenbar kyrkoplikt och fem års arbete å tukthus, saml ar 
1850 pliktat för andra resan lönskaläge, gjort sig skyldig till ansvar för lagersmal tredje gången och för det hon låtit sitt foster vid 
«less framfödande, genom uraktlåten försigtighet, omkomma. 

16) H å b O H ä r a d . För dråp af vållande har blifvit sakfälld en Torpare, som, under det han nattetid i ökstock rott en 
Dalkarl öfver en vik »f Björkfjärden, hade, förargad deröfver att Dalkarlen icke velat sitta stilla t ökstocken, med åran tilldelat 
honom ett så våldsamt slag i hufvudct, att han afsvimmat, samt fallit öfver bord och drunknat. 
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UPSALA LÄN. 17) B r o H ä r a d . De flesta slagsmålen äro att anse säsom föranledda af starka dryckers missbruk. 

18) U p s a l a • För mordbrand har blifvit sakfiålld en för detta Stadsbetjent, som, efler det han blifvit skiljd från berörda 
tjenst, fört en oordentlig lefnad och, under det han förehaft stöld uti en lada, densamma antändt, b varigenom den med deri för
varade gröda nedbrunnit. 

19) E n k ö p i n g . Endast ett gröfre brott bar under året härstädes blifvit begånget, ne ml i gen mordbrand å en lada utanför 
staden, men hvarför den anklagade, en försvarslös mansperson, icke kunnat till ansvar fällas. 

SÖDERMAN
LANDS 
LÄN. 

Södermanlands Län. 
20) J o n å k e r s H å r a d . Blygsel öfver sin belägenhet och misströstan oin ärlig utkomst, har varit bevekelsegrunden för 

den ogifta qvinna, livilken för barnamord blifvit sakfälld. — Slagsmålen hafva synts föranledda af starka drycker. — Något särdeles 
anmärkningsvärdt i rättcgångsstatistiken har under året icke inom domsagan förekommit, om icke såsom sådant må anses det egna 
förhållande, att sedan, redan första året efter Lagmansrätternes indragning, antalet af mål , som genom vad dragits under Hofrätts 
pröfning, betydligt minslats, har detta antal så nedgått, att mot beslut i de under år 1851 afgjorda civila rättegångsärender i alla 
fem Häraderna af Domsagan, vad uti icke flera än sex mål blifvit erlagda. 

21) O p p u i l d a H ä r a d . En för mord tilltalad Torpare , Erik Persson, från Juleta socken, hade, under ett till vansinne 
stegradt utbrott af mjeltsjuka, skurit halsen af sin tolfårige son. — För försök till förgiftning dömda hustrun Stina Kajsa Blomgren, 
äfven från Julela socken, hade i en pannkaka ingifvit sin man, Soldaten E. Blomgren, arsenik, och anledningen var ingen annan, än 
alt hindra mannen från att i verket sätta ett honom undfallet hot, att han på aftonen skulle piska hustruns fader.— De ilesta slags
mål äro föranledda af fylleri. Några grofva brott hafva dock under året deral icke uppkommit. Om husbönder kunde från auktio
ner och landtmarknader aflialla sitt tjeustefolk, skulle slagsmål och fylleriförseelser säkerligen ganska betydligt minskas. 

22) W i l l å t t l n g e H ä r a d . Gröfre brottmål bafva under året icke förekommit. — Endast slagsmål hafva vållats af starka 
dryckers missbruk. 

23) KÖl lÖ H å r a d . En man och hans hustru hafva varit angifne att genom vanvård varit vållande Ull hennes oäkta barns 
död. Mannen dog, innan ransakning hann företagas, och hustrun kunde, i brist af bevis, icke fällas åt saken. — Den för brott emot 
16 kap. M.B. dömda Enkan, hade i enslighet födt foster, som, efter hennes uppgift, dödt, hon lade vid stranden af en sjö, der fostret 
bortsköljdes utan att kunna tillrättafås. Blygsel öfver sin belägenhet har den tilltalade uppgifvit såsom orsak till fostrets läggande 
å lön. — Inga brott hafva vetterligen föranledts af fylleri. 

24) W e S f e r - R e k a r n e . Den för brott emo( 16 kap. 1 §. 2 mom. M.B. upptagna qvinna var Torpäredotter från Westman-
land, 39 år gammal och som från sitt 11 år tjenat hos andra. Sedan hon haft tre oäkta barn och kände sig rådd med det fjerde, upp
stod hos henne, i ängslan och oro öfver hennes torftiga och fattiga belägenhet, önskan att bli af med det barn, livarmed hon var 
hafvande, och hon fördolde derföre sitt t i l lstånd, sökte enslighet vid födseln, och lade sig, eltcr det att den försiggått, att sofva ute 
på marken, utan att vidare bry sig om sitt foster, än att hon inlindat det i ett kläde och lagt nära sig. När hon efter ungefär två 
timmars förlopp vaknat, hade barnet varit dödt; men derefter hade hon, på fråga om hennes tillstånd, sjelf omtalat händelsen och 
framtagit fostret. — Slagsmålen hafva blifvit lifvade, om just icke föranledda, af missbruk ulaf starka drycker. 

25) Å k e r s H å r a d . För dråp med vållande utan uppsåt att dräpa hafva varit tilltalade en Soldathustru och hennes man. 
Hustrun hade utgått från sitt hem ocli lemuat sitt minderåriga barn ensamt inne, och barnet hade uppkrupit i spiseln, der elden fat
tat i dess kläder, S3mt åstadkommit den skada att barnet andra dagen dödt. Liknöjdhet för barnet och dess våldjude tillbörligt ef
ter olyckan, låg modren mycket till last. Hon dömdes till ansvar, men mannen, som icke ens varit hemma, då olyckan skedde, fri
kändes. — Sjclfinördaren var en tesande Ståndsperson, utan veterligt bestämdt hem eller sysselsättning. Han hade icke uppnått me
delålder)), och led, enligt läkarens intyg, efter hållen obduktion, af sjukdom i hjertat, som utan tvifvel vållat det svårmod, hvarunder 
han medelst intagen arsenik förkortat sitt lif. 

20) N y k ö p i n g . Att anledningen till brotten i allmänhet varit det öfverhandtagande bränvinssupandet synes deraf, a t t : en 
för förargeligt uppförande under gudstjenslen; en för smädeord emot sin moder; två för stöld ur ficka; samt en för 4:de och två för 
l.-sta resan stöld sakfällde personer jemväl blifvit dömde till ansvar för fylleri; och äro i öfrigt en för 6:te, en för 4:de, en för 3:dje 
och tvä för 2:dra resan sistnämnde brott bölfällde. — Den i tabellen upptagne sjelfmördaren var till yrket Klädesfabrikör, född den 
26 Juli 1819 och stadd i goda ekonomiska omständigheter. Någou tid hade lian varit grubblande och saknades slutligen en dag i sitt 
hemvist. Hon återfanns död uti den genom staden flytande ström, uti hvilkeu han, enligt livad omständigheterna vid undersöknin
gen om dödssättet ådagalade, sjelfvilligt störtat sig. 

27) T r o s a . Det enda gröfre brott, som här blifvit begånget, neniligen försök till våldtägt, ined qvinna under 12 år, bar skett 
af lättsinne och okunnighet om de följder, brottet medförde. — Med undantag af 2:ne, af qvinnor begångna, öfverlrädelser af politi~ 
författningar, samt lägersmålsbrotten, äro alla här förekomma lindrigare brott emot person och äganderätt föranledda af fylleri. 

GOTTLANDS 
LÄN. 

Gottlands Län. 
28) O o t t l a i l d s I V o r r a H å r . - i d . F.tt dråp bar föiöfvats af en Husbonde från Södra Häradet; och synes anledningen dcr-

till hafva varit, att gerniiigsmauncn befunnits rusig och kommit i ordvcxling med den sedermera dräpte, hvilken fått åka å gernings-
uiaiinens vagn. Efter dråpet tillgrep gerningsmanncn något kaffe, socker och läder, som den dräpte innehaft. Vid dråpets föröfvande 
hade ej något vapen eller tillbygge begagnats, utan synes det skett genom slag med handen eller sparkning. Den dräpte var äfven 
rusig vid tillfället, enligt den tilltalades uppgift, och dessutom känd för att ständigt öfverlasta sig af starka drycker. Enligt läkare
attesten, hafva de å den dräpte synliga åkommor ej kunnat anses i och för sig dödande. 

29) W i s b y (Iiådstufvurät(en). Så vidt under rnnsakiiiugen.med den för barnamord sakfällda qvinnan kunnat utredas, hafva 
motiven för hennes illgerning varit, att dölja siu vanära och befria sig från det i barnet föiespeglade hindret tor henne, att under 
den närmaste tiden bereda sig föisörjning och utkomst. Qvinnan, som for flera år tillbaka blifvit öfvergifven af sin man, sedan han 

förslösat 
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GOTTLANDS 
LÄN. 

förslösa) deras gemensamma tillgångar, var sålunda bragt i nöd ocb trångmål. — Den for misshandling å föräldrar sakfälldc man
nen, af naturen from och fridsam, var, berusad af starka drycker, till bvilka han visat sig hafva oemotståndligt begär, ytterst retlig 
och vildsint, samt, mer än vanligt, oförmögen att förnuftsenligt styra sina handlingar eller bedöma deras följder. Brottet, tillkom
met änder rusigt tillstånd, saknar all annan bevekelsegrund. — De fleste emot äganderätt begångna brotten Uro föranledda af behof 
och nödställda omständigheter, iråkade af några bland de. sak falide genom lättja, men af flertalet utan kändt eget förvållande. — De 
flesta lindrigare, ej urbota brotten emot person, äro af starka dryckers missbruk föranledda. 

ÖREBRO LÄN. 

Örebro Län. 

30) S u n d b o H ä r a d . För mord har varit tilltalad en för stöld straffad Inhysesman, Carl Otto Nyholm från Mårsätters ägor, 
i Hammars socken. Han troddes hafva lefvat i förtroligare umgänge med hustru Greta Persdolter på Fröshytte ägor, bvilken, efter 
det hennes man för 20 år sedan henne öfvergifvit, lefvat och bott för sig sjelf uti en stuga, hvartill dörren befunnits läst och nyckeln 
urtagen under tiden från den 4 Augusti på morgonen till Fredagen den 8 i samma månad, då Greta Persdotter, hvilken man trodde 
hafva från stugan bortgått, befanns liggande på golfvet i stugan, mördad, med flera knifstygn i ansigtet och öfver öfra delen af bröstet 
samt hufvudskålen på bakre delen inslagen till ett 6-skillings styckes storlek. Ingen annan person, än Nyholm, hade under de 2 ä 3 
sista åren af hennes lefuad haft tillträde till henne; och Nyholm, hvilken visat ett våldsamt och lömskt sinnelag, misstänktes allmänne-
ligen för mordet, äfven af sine i närheten boende släglingar; men, i brist af bevisning, har saken måst lemnas åt framtiden, oaktadt 
invid Nyholms bostad ute å marken återfunnits diverse persedlar, som under nämnde tid bortkommit utur Greta Persdotters stuga, 
och hvaraf full anledning varit för banden att han samma tid iniievarit i stugan. — En för vanvördnad emot föräldrar dömd, har 
tillika varit drucken. — En för slagsmål fälld, har äfven pliktat för dryckenskap. 

31) L e k e B e r g s l a g . Slagsmålen hafva skett under mer och mindre rus, ehuru de kämpande icke kunnat der fö i- sakfallas. 

32) H n i t l l a H ä r a d . Den för dråp upptagne, Skräddaren och Hemmansegarcn Lars Erik Larsson i Hult, Lerbäcks socken, 
hvilken under ett sexårigt äktenskap med sin hustru lefvat i största osämja, som ganska ofta utbrustit i våldsamhet, både, under ru-
sig sinnesförfattning (hvari både han och hustrun, denna dock endast under sista tiden af sin lefnad, icke sällan anträffats) med en 
tröskslaga såsom tillhygge, tilldelat hustrun slag i hufvudet, så att hon, efter 8 å 9 timmars förlopp, aflidit. — Utom detta dråp , har 
endast ett bland slagsmålen begåtts under fylleri. 

33) H a r d e m o H ä r a d . De här åtalade slagsmål, oljud å allmän plats, sabbatsbrott samt svordom äro begångna under fylleri. 

34) f S r l m s t e n g H ä r a d . Slagsmålen och fönsters inslående hafva skett under mer och mindre rusig sinnesförfattning. 

35) C a r l g l t O g a H ä r a d . I afseende på de uti brottmålsformuläret framställda frågor: hvilka och huru många brott eller 
sjelfmord kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret dcrefter, samt livad anmärkningsvärdt, till brottraålssta-
tisliken börande, i öfrigt, vid domstolen eller inom jurisdiktionen, under året förefallit, åberopas, hvad förlidet års uppgift innehåller. 

36) F e l l l n g g b r o H ä r a d . Slagsmålen som förevarit, hnfvu merendels haft sitt upphof af starka dryckers missbruk. 

37) Ö r e b r o H ä r a d . Söndagseftermiddagen den 15 September 1850, hade omkring Sanna gästgifvaregärd samlat sig en stor 
myckenhet menniskor, för att se den Rongl. familjen, som samma dag förbireslc, på återväg ifrån Konungariket Norrige. Sedan den 
Höga familjen afrest, uppstod slagsmål emellan den församlade allmogen, i följd af det öfversittarebegär, Ii vilket icke sällan utmär
ker ungdomeu i särskilda grannsocknar. Eldade af bränvin, kasta de först stenar; derefter afbrytas gärdesgårdsstörar; luften för
mörkas af dam. Under stiiden utmärkte sig isynnerhet en Dräng, som, berusad af starka drycker, var känd för sitt bcrserksraseri 
vid sådan sinnesförfattning. Han och en medelålders arbetare vid Lalorp, denne äfven drucken, komma i handgemäng, gifva hvar-
andra slag på slag, iutilldess den sistnämnde störtar (ill marken. Efter några ögonblicks förlopp, reser han sig upp och, åtföljd af 
en 13-årig son, begifver sig ifrån stridsplatsen till ett närbeläget indraget militie-boställe samt, under tecken till yrsel, nedlägger 
sig derstädes bakom ladugårdshusen, osedd ifrån landsvägen. Gossen vakade vid hans sida under natten, inen, som fadren icke röjt 
böjelse till alt gå hem eller sonen kunnat få honom vaken, begaf gossen sig på hemvägen; träfTade modren, som utgått att söka 
sin man och son, hvarefter de begifva sig till mannens och fadrens hviloplats. De finna honoin, oingifveu af några qvinuor, hafvande 
upphört alt lelva. Vid anstäld liköppning befanns döden vara vållad af en ymnigare blodsutgjntning i hjernan, denna åter upp
kommen af de slag, som den allidnc i lifsliden erhållit å hufvudskålen. Drängen, som ansetts hafva gifvit banesårel, är af Härads
rätten dömd till döden, men fyra andra, hvilka varit åtalade för att jemväl hafva lagt hand å den döde, ifrån ansvar derutinnan 
befriade. — Förutnämnde dråp härleder sig ifrån starka dryckers missbruk. Till tre sjelfmord kan samma missbruk anses hafva va
rit första orsaken. 

38) HTya K o p p a r b e r g » B e r g s l a g . Med ett i uppgiften för detta Härad anmärkt dråp af vållande är förhållandet, 
att emellan den aflidne och den anklagade, båda i rusigt tillstånd, uppstått slagsmål, dervid den förre af den scdnare erhållit flere 
slag öfver bröst och mage, tilldelade med ett groft björkvedsträd, 'hvarefter den förstnämnde på 9:de dyenet aflidit; och har Prov,-
Läkaren, efter hållen medico-legal obduktion, uti afgifvet betyg, äfvensom Kongl. Sundhels-Kollegiurtf, uti infordrad! utlåtande, för
klarat, att den allidnc dödt af bröstinflammation, men att den honom öfvergångna våldsamma behandling skäligen kunde anses varit 
en bidragande orsak till hans efter densamma inträfTade sjukdom och död. På grund häraf dömdes den anklagade till half mansbot. 

39) C J r y t l i y t t e Oeh. H e l l e f o r s B e r g s l a g . En ogift qvinna och moder bar bortgått.och, under 5 till 6 timmars tid, 
lemnat sitt knappt hälft år gamla barn ensamt hemma i den tillåsta stugan, utan att tillsäga någon annan att under tiden taga vård 
om barnet, som vid modrens hemkomst funnits dödt med en flik af den omkring barnet lindade manteln instoppad i munnen, hvaraf, 
enligt Prov.-Läkarens, efter bållen medico-legal obduktion, meddelta belyg, barnets andedrägt blifvit hämmad och det deraf aflidit. 
På grund häraf dömdes modren till half mansbot. 

40) I i i n d e t j b e r g . I likhet med förra året hafva svårare brott emot person icke inom jurisdiktionen ägt rum, men deremot 
företer sig ett förökad t antal öfverträdelser af förordningen emot fylleri och dryckenskap. 

13 
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WERMLANDS 
LÄN. 

Wermlands Län. 
41) W ä s e H ä r a d . Pigan Maja Andersdotter från Kappestad både, sedan hon genom oloflig beblandelse blifvit hafvaude, 

fördolt sitt tillstånd och framfödt fostret i husbondens fähus samt, efter det hon afrifvit et t stycke af sin kjortel och deruti insvept 
fostret, nedsänkt detsamma uti ett i fähuset stående, med dränk fyldt kar. Häradsrätten ha r , sedan det blifvit med läkarebevis 
styrkt, alt barnet blifvit med lif framfödt, dömt Maja Andersdotter, alt för hennes brot t mista lifvet. Maja Andersdotter, som un
der ransakningen visat mycken likgiltighet, har förut framfödt ell oäkta ännu lefvande barn; och anledningen till hennes brott sy
nes endast hafva varit bekymmer för barnets försörjning. — För första gängen under den tid af 10 Sr Domhafvanden tjenstgjort 
inom Öster-Sysslets Domsaga, hafva Irenne personer blifvit fällde till ansvar för falskt vittnesbörd. Alla dessa hafva åberopats af 
tvenne personer, far och son, hvilka tilltalats för groft slagsmål, derunder knif och yxa begagnats. Vi t tnena, som uppenbarligen 
blifvit af de tilltalade köpte, hafva aflagt omständliga berättelser om förloppet af slagsmålet, ehuru det sedermera blifvit med full 
bevisning ådagalagdt, atl de, då detsamma föreföll, befunnit sig flera mil från stället. Af de trenne vittnena har dock icke någon 
ti l lhört Wäse Härad, och endast en Östcr-Sysslets Domsaga. 

42) C e r n e l l O H å r a d . I allmänhet torde slagsmålen kunna antagas hafva varit föranledda af starka dryckers missbruk. 

43) TUTyeds H å r a d . Hcmmansegarrn Lars Andersson i Björketorp hade, vid besök hos sin svåger, Erik Magnus Jonsson i 
Björketorp, råkat i någon tvist med denne; och då Bonden Anders Jansson i Södra Radom, som befann sig vid tillfället närvarande, 
sökte afstyra tvisten, skuffades han af Lars Andersson för bröstet, föll baklänges öfver en vid hans fötter stående pall och slog huf-
vudets bakdel mot spiselliällcn i rummet, samt afled påföljande dagen. Någon anledning att Lars Andersson velat tillfoga Anders 
Jansson någon skada, har icke under ransakningen förekommit; men begge hade förut ymnigt förtärt bränvin; och ehuru det icke 
kunnat utrönas, att någon af dem var vid tillfället fullt rusig, torde dock bränvinsförtärandet med visshet kunna antagas hafva för-
anledt olyckan. 

44) O l f l i e H å r a d . Under ransakningen öfver den qvinna, som blifvit sakfälld för barnamord, har , såsom hennes motiv till 
gerningen, bland annat uppdagats, att hon önskat blifva sitt barn qvi t t , för att vinna ett önskadt äktenskap med en ogift man, hos 
hvilken qvinnan haft tjenst. 

45) F r y l t s d a l g O f r e T l n y g l a g . Det mord, som under året föröfvats och hvarför en mansperson blifvit dömd att mi
sta lifvet, synes, så vidt under ransakningen kunnat inhämtas, hafva skett endast för att komma i besittning af några kappar mjöl, 
som den mördade, en qvinna om 24 år, burit med sig, under det hon gått på hemväg från qv.irnen. Mördaren trodde sig ej mäkta 
att fiån den starkare qvinnan geuoin våld tillgripa mjölet, hvars egande han , enligt uppgift, eftersträfvat, för att erhålla saknadt 
födoämne åt sina föräldrar och syskon. 

46) Cta ir lS tadB T i n g s l a g ; . Motivet till ett barnamord torde böra sökas uti fruktan för bristande utkomsl eller bergning. 

47) C l r u n i g H ä r a d . Anledning till de gröfre brotten har varit omåttligt förtärande af starka drycker. 

48) Cal l l l ierjKS H ä r a d . En Bonde och hans hustru, hvilka hos sig haft ett Rotehjon, en man af 85 års ålder och hvilka 
låtit denne ligga ensam uti ett oeldailt rum i Oktober månad, nästan naken, med usla sängkläder och utan tillsyn under 1J dygn, 
hvarunder han aflidit, hafva, såsom ansedde vållande till hans död, blifvit af Häradsrätten dömde till half mansbut, men af Kongl. 
Hofrätteu helt och hållet frikände från ansvar. — Bland de åtalade brotten kan intet anses vara föranlcdt af starka dryckers missbruk. 

49) ]Vås H å r a d . För dråp har en mansperson blifvit till dödsstraff dömd. Den sakfällde hade, under slagsmål, i bråd skill
nad, så illa misshandlat en qvinna, att hon omkring en månad efter misshandlingen afled, efter läkarens intygande, utaf det å henne 
föröfvade våld och svåra misshandling. Orsaken till slagsmålet hade vari.t äldre osämja emellan desse personer, som först utbröt i 
träta dem emellan och sedermera öfvergick till slagsmål. — Utaf de antecknade brotten, för hvilka personer blifvit sakfällde, hafva 
endast 2:ne slagsmål kunnat anses föranledda af starka dryckers missbruk. 

50) X o r d m n r k S H å r a d . Några andra motiver till 2:ne inom Häradet föröfvade barnamord har icke kunnat utrönas, 
än dels blygsel öfver qvinnornas hafvande tillstånd, och misströstan hos den ena, som var fattig och utan stöd, att kunna försörja sig 
och barnet. — Af brotten hafva endast 2:ne slagsmål kunnat anses föranledda af fylleri. 

51) C 7 1 i r i s t l n e h a m n . Den qvinna, hvilken här ofvan blifvit antecknad såsom sakfälld for dråp af vållande, ulan uppsåt 
all dräpa, hade, utaf lättsinne och oförstånd, så groft vanvårdat sitt oäkta flickebarn, att hon ansetts hafva derigenom vållat barnets 
vid 4 månaders ålder inträffade död.— Största delen af de lindrigare brotten emot person, kunna anses föranledda af starka dryckers 
missbruk eller begäret derefier. — Fyllerimålens antal är betydligt större än de föregående åren, hvilket kan anses hufvudsakligen 
härleda sig från en noggrannare uppsigt å förseelser af denna art. 

WESTMAN-
I.ANDS 
LÄN. 

Westmanlands Län. 
52) T u h u n d r a H å r a d . Kyrkostöld har timat i Lundby, utan att (jufven ännu är upptäckt. 

53) S n e f r i n g e H å r a d . Såsom af starka dryckers missbruk eller begäret derefter föranledda kunna anses tvennesjelfmord, 
förargligt uppförande under gudsljensten och våld emot husbonde samt alla slagsmålen. — Den mansperson som låtit åt sig skrifva 
falskt prestbetyg, är 26 år gammal, född i Norrtelje och har aldrig gått till skrift. Blef för 2:ne år sedan, under falskt namn, inskrif-
ven såsom Coopvaerdi-sjöman å Stockholms sjömanshus. — En större stöld har timat i Sura kyrka, dock saknas ännu hvarje upplys
ning om, hvilken densamma föröfvat. 

54) Ä k e r b o H å r a d . Tvenne ogifta qvinspersoner, den ena boende inom och den andra utom jurisdiktionen, hafva blifvit 
ådömda dödsstraff: den förra derföre att hon med arsenik afdagatagit sitt andra i ordningen oäkta barn, sex veckor gammalt, och 
den sednare, skattskrifven utom jurisdiktionen, derföre att hon i medlet af sistlidne Juli månad lagt sitt tre veckor gamla barn 
Ute å mark, uti ett dike på en äng och derefter gått ifrån barnet och låtit det omkomma. Den förra qvinnan har icke kunnat upp-
gifva annat motiv, än att hon tyckt del rara svårt och tungt för henne att försörja 2:ne barn, hvaremot den sednare qvinnan för
mält , att hon fruktat för att komma hem till sin moster, hennes enda anhörig, med barnet och derföre under vandringen lagt det 
ifrån sig och såmedelst öfvergifvit barnet, hvilket vid pass 14 dagar derefter, under ängens afbergning, återfunnits, men varit 
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WESTMAN-
LANDS 
LÄN. 

af förruttnelse så angripet, att medico-legal undersökning ej kunnat verkställas. — Bansakning har förehafts med fyra manspersoner, 
häktade för stöld i Torpa kyrka, till ansvar hvarför två af dem blifvit pröfvade säkre, men de öfrige 2:ne icke kunna t , i brist af 
bevis, åt saken fällas, ehuru åtskilligt dem til l last förekommit, hvarjemte den ene af de sakfällde, ynglingen Jan Erik Torpman, 
uppgifvit att hans fader, förre Grenadieren Lars Torpman, hvilken varit den ene af dem, som ej blifvit fällde, uppmanat Jan Erik 
att begå så väl nämnde kyrkostöld, som 3:ne andra sådana stölder utom Domsagan, och för ransakning hvarono, äfvensom angående 
annan stöld, de tilltalade blifvit förvisade till vederbörlig domstol. En bemedlad Hemmansegare, förut straffad för förfalsknings-
brott, har äfven varit tilltalad, emedan lian innehaft och sökt fördölja åtskilligt af det i Torpa kyrka stulna silfret, som för sådant 
ändamål blifvit sönderstyckadt och nedsänkt i en brunn, liva ru t ur ej mindre än 57 särskilta bitar sedermera upptagits; och har be-
inäldc Hemmansegare förklarats skyldig att stånda tjufsrätt. 

55) N o r r b o H å r a d . Anledningarne till brott i allmänhet har af ransakningarne befunnits rara : vanvårdad uppfostran 
med ringa eller ingen christendomskunskap, orsakad dels deraf att fattigare föräldrar dö från barnen i deras spädare år , då dessa 
ofta få försörja sig med kringvandrande och bettlande, eller komma till mindre ömma och deltagande fosterföräldrar, dels af supiga 
och ogudaktiga föräldrars efterdömen; vidare tilllagande lönnkrögeri och begär efter starka drycker, föranledt mycket af brist på led
ning till passande nöjen för arbetsklassen under deras få frihetsstunder; hvartill kommer, för itererade stölder, svårigheten, om icke 
omöjligheten, för en lagbunden tjuf, att erhålla lagstadd tjenst eller ständig sysselsättning; sluteligen gemensamhetsfängelse för ran-
sakningsfångar jemle mindre och gröfre brottslingar. 

56) W å h l a H å r a d . Stjuffaders öfverfallande, tre andra slagsmål och oskickligt uppförande inför rätta bafva föranledts 
af fylleri. 

57) W e s t e r å s . De flesta af här uppgifna urbota samt alla lindrigare, i allmänhet ej urbota, brott hafva af starka dryckers 
missbruk eller begäret derefter varit föranledda. 

58) K ö p i n g . Anledningarne till de gröfre brotten hafva varit sysslolöshet och begifvenhet på starka drycker. — En för för
sök till sjelfmord anklagad, men befriad mansperson, dömdes för fylleribrott och var en på starka drycker begifven 20-årig Skoma
karegesäll. 

STORA 
KOPPARBERGS 

LÄN. 

Stora Kopparbergs Län. 
59) S t o r a T u l l a o c h G u s t a f s S o c k n a r s T i n g s l a g . Misshandling å svärmoder, våld emot kronobetjenle och 

3:dje resan tjufnadsbrott hafva, jemte ett sjelfmord, synnerligen varit föranledda af fylleri, livilket i mer eller mindre män varit an
ledning jemväl till flertalet af öfriga brott. 

60) C S a g n e f s S o c k e n . Drängen Jerses Erik Persson från Tjerna, af Gagnefs socken, som blifvit dömd till lifvets förlust 
för mord å en person, som han lemnat husrum, har till denna gerning icke kunnat förmås uppgifva annan anledning, än att Er ik 
Persson, efter att förgäfves hafva sökt förkorta sitt lif medelst hängning, tog sin gäst afdaga för att sjelf ådraga sig dödsstraff och 
således bereda sig slut på lifvet, hvilket förhoppningslös kärlek gjort bonom okärt; men sannolika motivet har varit begär efter den 
insomnade gästens medförde penningar. 

61) G r a n g å r d e s T i n g s l a g . En Dräng och en Piga, hvilka hyst ömsesidig böjelse för hvarandra, men för hvars äkta 
förening hinder mött, hafva, i förtviflan deröfver, intagit gift, hvaraf pigan aflidit. Drängen dömdes till ansvar för försök till Sjelfmord. 

62) H e d e m o r a . De flesta slagsmålen hafva timat å krogar, eller efter intagande af spirituösa drycker. 

GEFLEBORGS 
LÄN. 

Gefleborgs Län. 
63) B e r g s j ö H å r a d . En qvinsperson, som under året blifvit dömd för försök Ull förgiftning mot en ung qvinna, har upp

gifvit, såsom anledning för samma brot t , det särskilda tycke hon fattat till en bondeson, som icke af denne seduare besvarats; ocli 
då den tilltalade haft sig bekant, hurusom nämnda cjvinna emoltagit naltbesök af bondesonen, hade den tilltalade beslutat genom ar
senik, hvilket hon lagt i kaffe, afdagataga den unga qvinnan, under förmodan a t t , då hon icke vore vidare t i l l , bondesonen skulle 
besvara den tilltalades kärlek. — 2:ne för vållande till annans död tilltalade, meu befriade manspersoner hade under en sjöresa varit 
tillsammans med den omkomne, en Bruksarbetare, som äfven ägt båten; men som Bruksarbetaren blifvit ond på de tilltalade, skall 
han hafva dem landsatt, då de, boende vid samma bruk som den omkomne, vandrat till deras hem, utan att Bruksarbetaren seder
mera igenfunnits, icke ens hans döda kropp.— Vid jemförelse af de föregående årens uppgifter, sedan aubefaldt blef, att dylika borde 
afleinnas, synes, att tillförne uti Bergsjö Härad icke så många brott föröfvats eller personer varit anklagade, som detta årets uppgifter visa. 
Att brottmålen tilltagit, åtminstone icke aftagit i denna Domsaga, länge kund för sina många brottmål, är en beklaglig erfarenhet, 
den domaren vunnit. Med tillförlitlighet kan anledningen ti l l ett sådaut förhållande icke bestämmas; likväl torde dertill kunna 
räknas, utom likgiltigheten för bestraffningen for första och andra resan tjufnad, att en stor del af ortens allmoge företaga Stock
holmsresor med fogel och ortens väfnader; att den del af allmogen, som med denna handelsrörelse sig befattar, vauligen hör till den 
mindre pålitliga och är benägen för sysslolösheten, som följer med ett kringirrande lefnadssätt, samt att dessa personer vid deras 
Stockholmsbesök göra bekantskaper under vägen och i liufviidstaden med vanfrejdade eller i öfrigt illa kände personer, och vid hem
komsten icke sällan köpa eller tillbyta sig tjufgods, för att i andra orter afyttra; hvartill äfven kan läggas allmogens begär till lyx 
och öfvcrflödsartiklar, samt att den icke är särdeles nogräknad om medlen att kunna tillfredsställa samma deras böjelser. Dessutom 
torde få anmärkas, i afseeude å denna uppgift, att bland de anklagades antal ingå dels 100 personer dömda för försummad Vägunder-
hållning och dels 91 personer dömda för missbruk af nattvardens sakrament, som de hvarandra tilldelat. Denna läsaresekt, som upp
stått efter de så kallade Erik Jansarne, hvilka i denna Domsaga hade deras ursprungliga uppkomst, visa ingalunda förakt för prester-
skapet och allmänna gudstjensten, men afhålla sig från kyrkogång, emedan de förkasta den nya handboken ocli psalmboken. 

64) D e l s b o T i n g s l a g . Detta Tingslag har, efter livad som inhemtats vid grauslningen af de uti Domsagaus archiv förvarade 
ransakiiing>haiidlingar, öfver 100 år , inom Helsingcland gjort sig känilt för största antalet begångna grofva brott, särdeles tjufnader. 
Mau vill tillskrifva detta egna beklagansvärda förhållande inflyttningen, på början af förra århundradet, af en så kallad skojarefamilj 
från Norrige, hvarefter först strider och grofva våld mot äganderätten afhördes, då dessförinnan sällan dylika förckommo. Afkom-
lingarne utaf samma skojarefemilj hade redan omkring 1780 stigit till 40, hvilka till största delen blifvit lagförda för tjufnader och 
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Län. 
andra brott. Ännu lära några af dessa afkomlingar finnas, ehuru slikt icke med tillförlitlighet kan bestämmas; men såsom eget före
ter sig, att just i den del, eller vestra trakten af Delsbo socken, der omförmälde skojarefamilj först bosatte sig, finnas de flesta straf
fade tjufvarne af Delsbo innevånare och ännu fleie misstänkte för dylika bro t t , samt att vanligen, vid alla stölder, som upptäckas, 
någon från denna del af socknen är inblandad i tjufnaderne. En del af dem torde äfven begås för beredande af medel at t tillfreds
ställa den öfverdrifna lyx, som råder bland allmogen i Delsbo, isynnerhet i kläder. De lagförda stölderne i socknen utgöra ett ringa 
antal emot dem, hvartill gerningsmännen icke kunna upptäckas, emedan sällan något år i Delsbo socken föröfvas mindre än 50 olof
liga tillgrepp; och Jr hafva funnits, under nuvarande Domarens tjenstetid, då stöldernes antal utgjort nära 200. 

65) F o r s s t » T i n g s l a g » De 7 personer, hvilka för gäckeri med sakramentet samt äfven sabbatsbrotl blifvit dömda, hade 
tilldelat hvarandra nattvarden efter ritualen i gamla handboken, hvilken de med öfrige anhängare af samma läsaresekt påfordra 
måtte , jemte gamla psalmboken, åter införas vid allmänna gudsljensten, som de dessförinnan icke vilja bevista; och åberopas an
märkningen rörande samma läsare, upptagen å förteckningen för Bergsjö Tingslag. 

66) J e r f s o T i n g s l a g . Pigan Kerstin Persdotter i Nybo, Jerfsö socken, förlofvad med en Dräng, med hvilken hon sam-
manaffade först ett barn, som med döden afgiel, framfödde sedermera, nära 30 år gammal, den 28 September 1850, ett fullgånget 
gossebarn, det hon genast vid födseln afhände lifvet medelst qvälning. Motivet till detta brott uppgaf Kerstin hafva varit Drängens 
fattade beslut att resa till Amerika, hvarigenoni, och då Kerstin ej velat dit medfölja, hon ansett sig omöjligen kunna sjelf lifnära 
barnet. 

67) A l f t a T i n g s l a g . Samtliga slagsmålen, knifdragning, fönsterinslagning och sjelfmord hafva haft sin orsak af starka 
dryckers missbruk. 

68) B o l l n ä s T i n g s l a g . En för sin svårmoders misshandlande dömd har varit Bonde å svärföräldrarnes hemman, hvilkct 
han, genom sin begifveuhet på starka drycker och håglöshet för arbete, samt i öfrigt medellös, icke länge kunde bibehålla, utan må
ste säljarne detsamma återtaga. — Bristande uppfostran och omvårdnad i yngre å ren , sysslolöshet och dagdrifveri äro de vanliga or
sakerna till brot t ; och delta kan med allt skäl sägas om den för snalleri dömde öfvermage, en gosse endast 13 år gammal, som, för 
att åtkomma mat åt de visserligen fattige, men arbetsföre finäldrarne, de der sjelfva icke varit nogräknade i sättet att tillfredsställa 
behofven, bröt sig in i annans lästa boning och sannolikt , hvad värre ä r , för att igensopa spåren efter sin missgerning, antände den 
vid gården varande foderlada, livilben han, eflcr erkännande, vid aflägsnandet från stället såg brinna, utan att nämna ett ord härom, 
när han till en annan, i närheten varande, af en skogsbacke bortskymd gård ankommit, och med dervarande barn straxt inlåtit sig i 
lek, då i detsamma elden af andra blifvit sedd, hvilka lyckades att öfriga byggnader, utom ladan, rädda. 

69) Gefle (Rådslufvurällens 2:a Afd.). Ett dråp, tilkommit mera af olycka än vållande, har skett medelst skott, under lek 
emellan två skolkamrater, med en laddad bössa, som en annan kamrat qvarlemnat, uti det rum, der olyckan timade. — Åtminstone 
halfva antalet af brolien mot person och mot äganderätten kunna med temmelig säkerhet antagas hafva härledt sig från fylleri. — 
De ojemförligt tlesla stölderna hafva skett under den förra hälften af året , hvaremot sådana brott under den sednare hälften högst 
märkbart aflagit, fastän en långt dyrare tid då inträd t med mera svårighet för de arbetande klasserna att lifnära sig. Orsaken här
till torde vara att söka dels deruti alt flera gamla brottslingar blifvit aflägsnade från samhället, och dels uti den omständighet, att 
tillfälligtvis icke så många kringvandrande sysslolösa personer genomstrukit staden, som vanligt. Brotten emot person hafva under 
året antagit en något mildare karaktär än förut, ehuru de likväl stundom oförsynt nog begås, då häktande ej genast kan äga rum. 

70) H u d i k s v a l l . Brott, belagda ined dödsstrafT eller manshot, hafva under året icke vid Rådhusrätten förekommit och an-
ledningarne till de i öfrigt åtalade gröfre brott kunna ej vidare uppgifvas, än att gäckeri med gudsljensten och sakramenten härledt 
sig från hyllande af Finske Prestmanuen Hedbergs åsigter i religionsfiågor och förkastande af åtskilligt uti den inom Svenska kyr
kan antagna handbok och psalmbok eller de så kallade nya böckerna och bland dem äfven den nya kalechesen. — Det enda under 
året förekomna sjelfmord blef begånget, genom hängning, af en Prcst, som var 55 år gammal och utan tvifvel föröfvade detta brott 
med anledning af en fattad fix idé om sin timliga ofärd till följe af e t t , till Upsala Domkapitel, uti allåten skrifyelse, emot den sig 
allt mer utbredande Hedbergianismen gjordt yttrande, och under grubblande derpå uppkommen hufvudsvaghet. 

71) S ö d e r h a m n . Såsoro anmärkningsvärdt i brottmåls-statistiken torde böra nämnas den öfverhandtagande tygcllösheten 
hos Norra la sockens staden närmast belägna byars ungdom, som med sin sammanhållighet vid åtal emot någon af dem, ej allenast 
trotsa lagarne, utan äfven försätta staden och deras egna byagrannar i bekymmersam fruktan för dem. Derigenom hafva de ock 
afväpnat husbönder och målsmän, så at t , oaktadt Magistraten på sockenstämma begärt de scdnares noggranna uppsigt öfver ungdo
men, önskad verkan icke ägt rum. Eu sträng polisuppsigt är i dessa byar af behofvet påkallad, men innevånarena skygga för kost
naden dervid. 

WESTERNORR-
LANDS 
Län. 

Westernorrlands Län. 
72) R a m s e l e T i n g s l a g . De åtalade slagsmålen ha varit föranledda af starka dryckers missbruk. — Utom de eljest icke 

ovanliga, fastän detta år mindre väsendtliga ingreppen i andras skogsområden, hafva flertaliga öfverträdelser af förfallningarne rö
rande vägunderhållning, tid efter annan , tagit så ftfverhand, att de icke kunnat undgå åklagaremaklens uppmärksamhet och äro 
hufyudsak ligen en följd af allmogens obenägenhet för iakttagande af allt, som är förenadt med besvär och omak. 

73) S o l l e f t e å T i n g s l a g . Fyra för dråp, mera af olycka än vållande, sakfällde arbetare vid Forssa b ruk , äro vordne 
dertill bringade af intagen förtäring af starka drycker, utan hvilket fall anledning icke är, alt förbrytelsen skett. Sedan den aflidne 
personen, en illa känd yngling af lägre härkomst, sjelf öfverlastad, tagit plats utan tillstånd uti en, af de tilltalade begagnad, kärra, 
under desses frånvaro från åkdonet, å Sollefteå marknadsplats, hade de dereftcr skjutit honom undan ti l l bakre delen af åkdonet på 
ett sätt , att under körningen dennes hufvud kommit att ligga öfver kanten af kä r r an , och blifvit af ena hjulet så skafvet, alt huf-
rndets betäckningar genomträngts intill hufvudskålen och denna skada jemte blodförlusten vållat döden. — Såsom något ovanligt 
inom orten, förekommer en mängd tjufnadsbrolt, hvilka dock alla äro att härleda från ett enda utgrenadt tjnfband inom blott en 
socken eller Botheå församling, der en för detta Wämndeman och Häradsdomare, som varit hedrad med mycket förtroende inom socknen 
och är känd för välmåga, lånat sig, tid efter annan, att tjena illasinnade personer med att köpa af dem orättfånget gods, hvilket baft 
den följd, att slutligen, på en vintermarknad i Sollefteå, en mängd personer sällat sig tillsammans och verkställt stölder i nästan alla 
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köpmansbodar, samt sedan lemn.it en stor del af godset i förvar hos den förstnämnde, hvars hustru och barn äfven ägt förtroende 
deraf och blifvit, jemte mannen, dömde att stå tjufsrätt. 

74) B o t h e å T i n g s l a g ; . I afseende å ile i detta Tingslag åtalade brott mot äganderätten och den iteration, som dervid 
förekomnTer, anmärkes, att det för Sollefteå Tingslag antecknade förhallandet med en till sitt yltre Iefverne väl känd inom Botheå 
töcken boende Hemmansegares, f. d. Näiiideman och Häradsdomare, idkade industri att tillhandla sig tjufgods och taga sådant i för
var, har hufvudsakligen bidragit till de inom orten begångna, nu ifrågavarande, med flera, icke åtalade, tjufnadsbrott. — Allmogens fal
lenhet för sjelfständighet och dermed åtföljande likgiltighet i uppfyllande af allmänna åligganden, som äro förenade med omak, visar 
sig bland annat af de flere åtal, som inom äfven andra Tingslag, så väl som detta, måst anställas för bristande Vägunderhållnings-
skyldighet. 

75) S a b r å T i n g s l a g . Andra än lagöverträdelser af ögonblickligt lättsinne och oförstånd hafva icke inom Tingslaget före
kommit. 

76) Nåtra T i n g s l a g . En qvinna har blifvit fälld till half mansbot, för det hon, genom underlåtenhet att i tid tillkalla 
hjelp af närboende barnmorska, vållat sin systers död, genom förblödning efter barnsbörd. 

77) T u n a T i n g s l a g . En Bonde har slagit sin fader. "Vanvårdad uppfostran, ytterlig råhet, jemte hetsigt lynne, hafva för-
anledt detta brott. — En f. d. Gardist har ute å marken stulit en häst, hvilket brott, äfvensom en af en Torpare föröfvad Stöld3:dje 
gången, synas hafva varit föranledda af behof, alstradt genom fylleri och lättja; livilka enahanda motiver jemväl må antagas för en 
kringvandrande lösdrifvares och hans hustrus stöld första gången. — En Arbetarehustru har af verkligt behof begått snalleri af några 
matvaror. — 2:ne slagsmål hafva vållats af fylleri. 

WESTER-
BOTTENS 

LÄN. 

Westerbottens Län. 
78) U m e å H å r a d . En Tor brott emot 16 kap. 2 §. MB. dömd Tjcnsteqviiina födde barn i enslighet och påstod enständigt 

under ransakningen att fostret framkom utan lif, hvilket förebärande, oaktadt en mängd deremot förekommande omständigheter icke 
kunde lagligen vederläggas, emedan fostret, å mark ntlagdt, icke kunnat igenfås. Hennes hushondefolk dömdes lill ansvar, för det de 
icke haft å sin piga den uppmärksamhet på hennes liafvandc tillstånd, som vederbort. — Eii för barnamord sakfälld qvinna var 
enka, då hou häfdades, af en person, hvilkens hustru då lefde, men kort derefter afled. På denne persons inrådan hade bemälda enka 
trenne gånger försökt med qvicksilfver, som han anskaffat, fördrifva fostret; men då detta icke lyckades, qväfde hon barnet mellan 
händerna genast elter födseln, hvarefter lägersmaimen , som icke kunde öfvertygas alt hafva varit vid mordet närvarande, döljde 
fostret under ett golf, der det omsider påfanns. — Sju sabbatsbrott, förargligt uppförande under gudstjenst, fönslerinslagning, ett 
slagsmål, svordom och oljud jemte fylleri och oloflig bräuvinsförsäljning hafva varit föranledda af starka dryckers missbruk eller be
gäret derefter. 

79) U m e å S t a d . Blott 2:ne personer hafva blifvit fällde till ansvar för gröfre brott, nemligen den ene, en Skomakaregesäll, 
för det han sin moder sjette resan misshandlat, hvilket brott han begått under fylleri, likasom vid alla föregående tillfällen, då han 
misshandlat modren, hvilken han deremot, under sitt nyktra tillstånd, bemöter med aktning. Den andre, hvilken Rådstufvurätten 
ansett hafva förfalskat sina handelsböcker, har begått ändringarne för att åtkomma betalning till högre belopp, än debiteradt varit.— 
Utom misshandlingen å modren, hvartill starka drycker med säkerhet varit anledningen, hafva de fleste svordoms- och oljudsbrott 
föranlcdts af starka dryckers missbruk. — Ingen har under år 1851 varit vid Rådstufvurätten tilltalad för stöld eller snatteri. 

NORRBOTTENS 
LÄN. 

Norrbottens Län. 
80) A r j e p l o u g s L a p p m a r k s T i n g s l a g . Om något annat motiv och anledning till det här föröfvade blodskamsbrott, 

än mannens djuriska begärelse och qvinnans svaghet, lem nar ej ransakningen upplysning. 

81) N o r r b o t t e n s N o r r a D o m s a g a . Till livad bland anmärkningarne uti sist afgifna und. berättelse finnes anfördt, 
har af ordinarie Domhafvanden i denna Domsaga, innefattande Öfver- och Neder-Calix, Öfver- och Neder-Torncå, Pajala, Juckasjervi, 
samt Enontekis Tingslager, blifvit hufvudsakligen meddeladt: a t t , såsom följd af den i sednaste uppgiften omförmälda religiösa väc
kelse, rättegångsmålens antal inom öfra delen af Torneå Fögderi, men förnämligast uti Juckasjervi, Enontekis och Pajala Tingslager, 
från är 1848, då ifrågavarande väckelse i denna nejd allmännare utbredde sig, förminskats sålunda: 

Med afseende å den mindre betydliga minskningen af brottmål inom Pajala Tingslag, är af Domhafvanden anmärkt , att de der-
städes år 1851 förekomna brottmål nästan allesammans varit uppskjutna från föregående å r , så att endast två eller tre sådana mål 
år 1851 der gjorts anhängiga, livadan nästföljande eller 1852 års brottmålsuppgift för samma Tingslag komme alt utvisa ett desto mera 
gynnsamt förhållande. hältegångsärendena hafva ock ansenligen mintkats uti Öfver-Torneå Tingslag, hvarest den religiösa rörelsen 
jemväl fortgått. Såsom verkningar af denna, förnämligast genom nuvarande Kyrkoherden i Pajala, Prosten och Riddaren af Fran
ska Hederslegions-orden L. L. Lrcstadius. framkallade rörelse, anföres vidare: att, då förr årligen fördes flera tusende kannor bränvin 
till Juckasjervi och Enontekis Lappmarker, hvad nu årligen dit införes, knappast torde utgöra mera, än hvad en och annan resande 
medhafver för eget bruk; att, då tillförene mer än 16,000 kannor årligen forslades till Pajala socken, hvad numera för året ditskickas 
knappt torde uppgå till 100 kannor; samt at t , enligt hvad presterskapet upplyst, det numera nästan aldrig händer, att oäkta barn 
födas inom sagde Tingslager. 

http://lemn.it
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Östergötlands Län. 
82) K i n d a H å r a d . Under rusigt tillstånd har Drängen Johan Svensson från Karrum i Odensvi Socken, Tjusts Härad och 

Calmare Län, gjort försök till tidelag med ett kokreatur, 

83) B a n k e k i n d g H å r a d . En Bräunmästare, som genom olycka bidragit till en minderårig gosses död, är af Häradsrätten 
dömd till böter, svarande mot vådahot, sedan upplyst blifvit, att gossen, som, i sällskap med sine kamrater, under hemgång från skolan, 
besökt bränneriet och, på framkastad fråga af Brännmästaren, om någon af dem kunde och ville uppsuga bränvin ur kärl i annat, för
klarat sig beredvillig till sugningen och sagt sig flera gånger förut hafva sådan verkställt, härpå företagit och skiftevis med en del af 
kamraterne i tvenne omgånger fullgjort sugningen, men snart sanslös nedfallit och i detta tillstånd förblifvit, till dess han påföljde dag 
atlidit, enligt Läkarens yttrande, genom hämmad hjernverksamhet till följe af blodslag, som antogs hafva härledts genom inandning af 
ångorna vid bränvins-uppfordringen.—En Lumpsamlare, 17 år gammal, har angilvit sig skyldig till tidelag, men af Häradsrätten an
setts icke kunna åt saken fällas. —Slagsmålen äro, utan undantag, föranledda af starka dryckers missbruk, men intet af öfriga före
komna brotten. — Det må äfven nämnas, att, om än den erfarenhet af brottens minskning, som vid domstolar på sediiare tider gjort sig 
gällande, får tillskrifvas den omtanke, som samhället bemödar sig att mer och mer egna åt de fattige för deras utkomst, deras afhål-
lande från brott och deras barns uppfostran, torde dock så väl det allmännas som livarje enskilds ömmande för den fattige blifva 
följdlöst, så länge denna sistnämndes farligaste förledare, lönnkrogen, är så allmänt tå ld , spridd och föga åtkomlig af lag, att med 
skäl kan antagas, det blolt den obetydligaste del utaf öfverträdelser af förbudet mot otillåten försäljning af starka drycker blifver 
föremål för åtal och knappast kan, äfven med uppmärksamhet och god vilja från åklagarens sida, beifras, under förutsättning af den 
angifnes fällande. 

84) H a n e l i l n d s H ä r a d » Angifvelse för rån har skett mot 2:ne Drängar, som, efter att hafva tillbringat helgdag och 
påföljde natt på lönnkrogar , samt der blifvit öfverlastade, sedermera under bemgåendet ofredat och förföljt en å landsväg färdande 
person, af hvilken de fordrat förplägning, och omsider, utan något från den färdandes sida gjort motstånd, tagit en å hans fordon 
liggande matväska äfvensom en yxa. Den ene af de tilltalade dömdes skyldig till ansvar för fylleri, oqvädinsord, slagsmål och bru
ten vägafrid, utom ersättning, och den andre att med ed från enahanda ansvar sig fria. — Likasom i allmänhet fattigdom blott 
mera sällan framträder såsom orsak till brot t , kunna äfven de under året förekomna svårare brotten mot äganderätt, alla utan un
dantag, antagas hafva bärflutit från lättja, oordentlighet och vanart , i förening med vinningslystnad. Största antalet tilltalade äro 
inom orten födde och anställde tjenstehjon, hvilka af egen drift, genom antydde böjelser, inträdt på brottets bana, bvartill första grun
den icke utan skäl torde finnas uti den liknöjdhet och bristande tillsyn samt äfven det dåliga föredöme, som ofta träffas hos föräldrar 
och busbönder. 

85) H e l t e s t a d s o c h T j e l l m o T i n g s l a g ? . Föranledda af starka dryckers missbruk kunna anses endast en del mindre 
förbrytelser emot person. 

86) A s k a H ä r a d . Två våld emot föräldrar, ett brott medelst kronobeljents öfverfallande, två slagsmål cch ett brot t , be
stående i svordom inför domstol, hafva varit föranledda genom missbruk af starka drycker. — Tjufnadsbrotlcn synas vara i tilltagande; 
dock hafva de flesta af dem, i afseende på värdet, ej varit af scrdeles betydenhet. 

87) B o b e r g s H ä r a d . De gröfre brotten under årets lopp hafva varit två sjelfmord, det eua föranledt af åtal för anlagd 
mordbrand, det andra af okyskhet och knapp utkomst. — Hustru Anna Jacobiua Rask, född 1818, inom Häradet, gift med f. Lifgrena-
diervn Bergstedt, som öfvergifvit hustrun och på de 2:ne sediiare åren ej försports, hade hemma hos sig en 9-årig dotter och var, 
sedan hou under mannens frånvaro låtit lägra sig, rådd med barn. Oaktadt hon, enligt prestbetyg, ägt god christeiidomskunskap, 
har hon, stadd i knappa omständigheter, afdagatagit sig sjelf och fostret jemte den 9-åriga dottern, medelst arsenik. Hvar hon 
detta åtkommit, har vid undersökningen ej kunnat utredas. — Förre Beväringskarlen, sedan gifte Inhysesmannen från Ehbarps ägor. 
Skeppsås socken, Johannes Bengtsson, gift med ännu lefvande hustrun och som med henne hade två barn, har tilltalats för mordbrand, 
dervid en mindre boningsstuga nedbrunnit. Han var född 1798 i IVykils Socken, Walkebo Härad, hade försvarlig christendomskun-
skap, men under ransakningen afhände han sig lifvet i länshäktet, genom hängning i sitt påhafvande bråckband, hvilket han, såsomför 
honom oumbärligt, fått i häktet bibehålla. P rest be v i se t innehöll, att han gjort sig känd för ett obändigt lynne och våldsamt sinnelag 
samt under en längre tid af år lefval i kif och osämja med sin hustru. Innan hängningen, skall han för Fängelse-direktören bafva 
bekant, att han anlagt mordbranden.—Olofliga tillgreppen hafva något tilltagit, som synes härleda sig från mindre fördelaktig årsväxt. 

88) N o r r k ö p i n g (Rådstufvurällens 2:a Afdelning). Efter en , utan känd anledning, å gata uppkommen oenighet, hafva 2 
Vedbåtsskeppare och 3 Drängar, på det våldsammaste salt, öfverfallit och misshandlat en Sjöman, som deraf ljutit döden. Och dömdes 
en Dräng att mista lifvet genom halshuggning, en Skeppare och 2:ne Drängar att hota hel mansbot, men en Skeppare half manshot. 
— En Fabriksarbetare, som dränkt sig i sinncsvånda, fick. ärligen begrafvas. 

89) I f a d s t e n a . Åtskilliga af tjufnadsbrotlen äro begångna af sådane personer, de der råkat i vana att tillgripa annans 
egendom, och kan behof icke egeutligen anses hafva föranledt något af tillgreppen. — Det enda sjelfmord, som här i staden före
kommit, begicks af en 49-årig, af bondeföräldrar född, gift, men i egenvillig skiljsmässa från hustrun lefvande person, som, sedan han 
frånträdt jordbruk, köpt egendom i stad och bott der, stadd i goda vilkor. Ehuru han blott få gånger beträdts öfverlastad, var han 
dock begifven på starka drycker, och ansågs i allmänna opinionen såsom den der i hemligt förstånd med tjufvar köpte och afyttrade 
stulet gods; hvarföre lian ock rönte förakt. I följd deraf' och fortskridande förslappning genom bränvinssupaudet, intog han arsenik 
i berådt mod att afliända sig lifvet, efter livad en i hans ruin funnen cgenhändig skrift antyder. — Åtskilliga mindre förbrytelser 
såsom slagsmål, svordom och oljud m. m. hafva väl blifvit begångne under rusigt tillstånd och kunna således vara till en del för
anledda af starka .tryckers missbruk; men då ett ej obetydligt antal af de för brotten dömde personer äro fremlingar, hvars lynne ej 
är kändt , kan beslämdt svar härpå ej lemnas. — Att antalet förbrytelser och sakfällde personer öfverstiger föregående årens, härrör 
deraf, att, vid pågående hamnbyggnaden härstädes, en mängd f. d. Kronoarbetskarlar och annat löst folk användas, hvilka dels tillgri
pit annans egendom, dels ock råkat i oenighet med thy åtföljande svordomar, oqväden och smärre slagsmål. 

90) S k e i l M i l l g e . Det enda sjelfmord, bvarom under året blifvit ransakadt, är begånget af en förut for stöld straffad 
och för delaktighet uti sådant brott anklagad Fastighetsägare från landet. I stadshäktet, der han hölls i förvar, föröfvades brot
tet på det sätt, a t t , sedan han nattetid, med dels naglarna och dels länderna, lyckats lösgöra den i midten af hans sängtäcke 
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eller så kallade rya fastsydda linneremsa, med densamma hängde sig uti det vid fönstret till arresten anbragta jerngaller. Anlednin
gen till mordet förmodas hafva varit fruktan för straff. — Första resan stöld, begången af en f. d. Hemmansägare, 26 år gammal, 
och 2:ne slagsmål kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. — Det ökade antalet af fylleriförseelser 
bör tillskrifvas mindre en tilltagande böjelse för fyllerilasten bland stadens eller ortens innevånare, än en noggrann vaksamhet ä 
åklagarens eller stadsbetjeningens sida. 

SKARABORGS 
LÄN. 

Skaraborgs Län. 
91) K å l l a n d s H å r a d . En Bonde är dömd enligt 24 kap. M.B. för det lian med vilja ihjälskjutit en dräng. Hans me

ning var att skada en annan person, derföre att denne skulle ofredat honom och hans hem. 

92) B f t m e H ä r a d . En Piga har dränkt sitt 6 Sr gamla barn af förtviflan och misströstan öfver dess framtid och sorgliga 
belägenhet. — 4 slagsmål kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. 

93) W a d s l l O H Å r a d (Walla Tingslagt. Genom starka dryckers missbruk hafva föranledts större delen af slagsmålen och 
Ctt sjelfmord. — I öfrigt har vid domstolen eller inom jurisdiktionen icke något förefallit af anmärkningsvärd beskaffenhet, utom 
det , som i flera år varit fallet, att stölder och skogsåverkan eller i allmänhet brott emot annans äganderätt synas ti l l taga, hvilket 
till en del väl härrörer af den lindriga bestraffningen för sådana brott , derföre äfven så kallade bättre bönder ej försmå att gömma 
tjufgods och genom sina drängar eller minderårige söner föröfva skogsåverkan, som ideligen förnyas gång efter annan. 

94) D i t o (Binncbergs Tingslag). Att en flicka, Johanna Jonsdotter från Låstads sockens fattigstuga, blifvit inom åtta månaders 
tid dömd och afstraffad för två resor stöld samt derjemte dömd för tredje resan. Hon var endast adertou år gammal och hade be-
römlig cbristendomskimskap. — Det olofliga begäret efter näslans egendom synes tilltaga, dertill den lindriga bestiaffn ingen 'för stöld, 
snafteri och skogsåveikan väl till en del är orsaken. 

95) F r ö k i n d s Hårad och OUeuergs FJerding a f W a r t o f t a H ä r a d . Det enda dråpmål, som förekommit, 
visar, alt förseelsen skett i fylleri. — De flesta brotten kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. 

96) W a r t o f t a H ä r a d (Slättängs och Dimbo Tingslager). Lifssaker hafva ej förevarit; men bränvin och nöd bereda de 
öfriga gröfre brotten.— De flesta brott inom dessa Tingslager hafva varit föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. 

97) HInnef jerd ings o c h L a s k e H ä r a d e r . Slagsmålen hafva varit föranledda af fylleri. 
98) H l n n e och S k å n i n g s H ä r a d e r . De flesta slagsmål hafva härrört från fylleri. 
99) M a r l e s t a d . Huru ringa straffet för oloflig bränvinsminutering verkar att förekomma iteration af denna förseelse, visar 

det förhållande, att af de för öfverlrädelse af förordningen angående bränvinsförsäljning tilltalade tolf qvinnor, en är vorden sakfälld 
7 gånger, en 4 gånger, en 3 ocb en 2 gånger, och att 2:ne af dessa, genast efter det de blifvit frigifna från häktet , hvarest de blifvit 
hållna till arbete, sig åter på enahanda sätt förbrutit. 

100) H j o . Nästan alla lindrigare brott mot person hafva mer eller mindre härledt sig från missbruket af starka drycker. 

ELFSBORGS 
LÄN. 

Elfsborgs Län. 
101) W a h l b o H ä r a d . Ett dråp af vållande liar förorsakats deraf, att den ihjälslagne, under lättjefullt kringdrifvande i 

sällskap med flera andra personer, åtskilliga gånger, i halfrusigt tillstånd, med ord förolämpat den blifne bancmannen, slutligen i 
dennes eget hus, ur hvilket han utkastades och dervid ljöt döden. 

102) S u n d a l s H å r a d . Anmärkta dråpet, som blifvit begånget af två Bondesöner från Bohus Län, har haft sin upprinnelse 
från oenighet vid tillfälligt sammanträffande, under hemväg från marknad, dervid banemännen varit balfrusige. — I afseende på en 
person, bvilken är antecknad såsom den der under årets lopp två gånger föröfvat inbrotlsstöld, kan såsom anmärkningsvärdt uppta
gas att han begått begge stulderne på samma ställe; och har han, efter godsets upptäckande i lians bostad, erkänt tillgreppen. Fat
tigdom och bristande arbetshåg hafva sannolikt föranledt brotten. — Förutom livad här ofvan blifvit antecknadt rörande 2 dråpares 
sinnesförfattning vid brottets utförande, hafva de anmärkte slagsmålen varit föranledda af omåttligt bruk af starka drycker. 

103) W å n e H å v a d . De flesta slagsmål Uro föröfvadc af personer, hvilka omåttligen förtärt starka drycker. 

104) B J e r k e H å r a d . De flesta af brotten äro föröfvade i följd af omåttligt förtärande af starka drycker. 

105) H n l l l n g S H ä r a d . Ett dråp har tillkommit under lek och skämt. — Två för rån sakfällde personer utöfvade detta 
brott gemensamt och fråntogo dervid en resande Bonde omkring sextio riksdaler riksgäldssedlar, som den ene af gerningsmänncn ny
ligen förut sett honom inneliafva. 

106. A l e H ä r a d . Det i tabellen upptagna dråp har blifvit ansedt vara förorsakadt genom tillfälligt slagsmål, uppkommet 
genom kif efter en auktion. 

107) Å S o c h G å s e n e d s H ä r a d e r . Till de i tabellen antecknade tjufnadsbrotlcn, hvarför straff blifvit ådömdc, synas 
motiverne i allmänhet hafva varit, mera brist på upplysning, religionskänsla och sedlig bildning, än verklig nöd. — De slagsmål som 
blifvit åtalade, hafva merendels haft sin grund i starka dryckers missbruk. — Under rubriken rån har f. d. Soldalen J. Stor blif
vit antecknad såsom sakfälld för poströfveri. Han hade först blifvit under framtiden ställd för detta brott, men sedan han, till följd 
af Kongl. Maj:ts nådiga utslag, blifvit insatt på bekännelse, hade han ofördröjligen erkänt brottet och vid förnyad ransakning vid
hållit denna bekännelse; hvarefter Häradsrätten dömt honom till döden. 

108) R e d v å g g H å r a d . En illa känd Dräng "Wilhelm W i b e r g , som varit under tilltal för stöld, sin faders ofredande och 
horsbrott, blef af en hop församlade personer af allmogen slagen och misshandlad, så att han en half timma derefter afled. Hvarken 
fylleri eller hämndbegär, utan snarare kitslighet, öfverdåd och den ringa aktning för moraliskt fallna personers medborgerliga rättig
heter, som icke sällan träffas hos en flock allmoge, synes hafva föranledt brottet. En Bonde dömdes till döden, fyra tilltalade fäll
des till mansbot och två befriades. 
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109) M a r k s H ä r a d . Det dråp å skyldetnan, som blifvit anmärkt och för hvilket en qvinna varit tilltalad, men ej kunnat 
till saken fallas, har bestått deruti, att en stjufmoder misshandlat sin 9 är gamla stjufdotter, genom svält och grymt ägande, så att 
barnet deraf ljutit döden, dock som den tilltalade nekat tillvitelsen och endast halfva skäl om hvarje omständighet blifvit förebragta, 
har domstolen måst förklara, det hon icke kunde åt saken fällas. — För dråp å annan person hafva sex personer och för rån elfva 
persouer varit anklagade. I det sednare antalet inbegripes det förra. De sex personerne hafva ncmligen angifvits för dråpet och der-
under utöfvadt rån och de fem personerne för delaktighet i sednare brottet, medelst den åervid tillgripna egendomens undandöljande 
samt andra med missgerningen sammanhang ägande åtgärder. Alla de anklagade, hvaraf fem äro syskon, hafva härstammat ifrån min
dre väl kände föräldrar och njutit en vanvårdad uppfostran, med ifrån barndomen inplantadt begär till starka drycker. Rånet ut-
öfvades nattetid emot en förmögen Hemmanägare på ett enstaka hemman, dervid rånarnc med förenadt våld och skarpa skott anföilo 
husbonden och husfolket, sårade den förre och dråpo bondens son, som ej bodde derstådes, utan ifrån eget hemvist ankommit för att 
helsa på sin far. Elt åsyna ojäfaktigt vittne, jemte mångfaldiga andra omständigheter, utgöra de skäl , på hvilka domstolen grundat 
sitt beslut att lemna saken till framtiden. Hade fångarne blifvit genast insatte i cellfängelse och hindrats ifrån umgänge, hade sanno
likt någon, måhända al la , bekant brottet eller blifvit öfverbevista derom. Ku är de fångnes förhärdelse så stor, att bekännelse för 
alltid torde uteblifva; och visar detta jemte flera andra exempel under den tid jag varit domare i orten, alt fångvården i otillräck
liga och illa uppförda häradsfängelser och ett odugligt gemensamhetsfängelse i Alingsås, der ransakningsfångar ifrån södra delen af 
Elfsborgs Län förvaras, samt fångarnes transporterande fram och åter till tingsställena, icke blott vållar att missgerningsmän gå straff-
lösa, utan så ökar brottens och lirottslingarnes anlal, att säkerheten om person och egendom är störd samt aktning för lag och rätt 
upphörer. — Hvad brottmålsstatisliken i allmänhet vidkommer, så utvisar deuna det beklagliga förhållande, alt inom Marks Härad 
en moralisk förslappning gått i bredd med folkets uteslutande sysselsättning med bomullsväfnaden, hvaraf följt saknad håg och fal
lenhet för jordbruket, nakenhet, brist på föda, livilken måste köpas ifrån andra orter till oerhördt höga priser, afund och ilska emot 
bättre lottade menniskor, samt bedrägeri och våld emot person och egendom, och inträffar icke en snar förbättring i folkets seder 
och sedlighet, emotser Domhafvaudeu, på grund af den menniskokännedom han under sin långa embetsmanuabaua förvärfvat, en sådan 
tillväxt af synd och förderf inom denna talrika och sammanträngda befolkning, att symptomerna deraf torde blifva af betänklig art. 

110} W e d b o H ä r a d . Lättja, vinstbegär och, af förstnämnde omständighet uppkommet behof, har i allmänhet varit anled
ningar till brolien emot äganderätt. 

111) U l r i c e h a m n . Till ett dråp har orsaken ej varit annan, än för tillfället vaknad roflystnad. Det har föröfvats, en mörk 
höstafton, å en af starka drycker alldeles öfverlastad man, hörande ti l l allmogen och boende inom Ås Härad, af 2:ne Drängar , som 
någon tid haft arbete å en härvarande tapetfabrik. Mannen hade besökt marknad bär i staden den förlidna dagen och fördes af 
marknadsvakten om aftonen emot stadsporten, da våldsverkavne, som icke voro illa kände personer, crbjödo sig vidare beledsaga den 
druckne ett stycke å hemvägen. Komne 7 å 800 alnar utom staden, hade beslutet att dräpa och råna denne olycklige fattats af miss
dådarne. Fyndet, de erhöllo, bestod uti en gammal Fransk assignation å 10,000 fraues, ntgifven under förra franska republiken och 
följaktligen saknande allt värde. Ehuru brottslingarne syntes under ransakningen mycket ångerfulla, vidgingo de dock icke, att de 
ägde kunskap, innan brottet föröfvades, att den dräpne innehaft nämnde assignation. — Tjufnadsbrollen äro intetdera föröfvade af 
persouer kände för omåttligt begär till starka drycker, men de flesta mindre af samma brott eller snallerierne, af mycket fattiga 
personer, hvareniot de gröfre stöldeme begåtts af personer, som icke saknat bcigning. 

112) A l i n g s å s . Det här i staden föröfvade brott emot Kongl. förordningen den 6 Februari 1841 angående uppror, dervid en 
mängd menniskor sökt hindra verkställighet af fällande påbud, har hufvudsakligen härrört af missförstånd och en i samhället frän längre 
tid tillbaka inrotad ovana af befolkningen att vilja sjelf taga sig rä t t .— De flesta af de anmärkta slagsmålen hafva skett under fylleri. 

GÖTEBORGS 
OCH BOHUS 

LÄN. 

Göteborgs och Bohus Län. 
113) A s k i m s H ä r a d . En Piga har begått dråp å sitt fem veckor gamla, oäkta barn, i förtviflan om utkomst för sig och 

barnet, sedan husbondefolket frånsagt henne vidare vård. 

114) I n l a n d s W o r d r e H ä r a d . En för dråp dömd Bonde bar med en gröfre stör tilldelat en äldre mansperson ett 
slag i hufvudet, som förorsakade dennes död. Brottet föranleddes deraf, att den gamle mannen uppsökte sin son, om natten, pä ett 
ställe, hvarest. sonen uppehöll sig samt förtärde rusgifvande drycker. — Trenne slagsmål jemte dråpet hafva föranledts af starka 
dryckers förtärande. 

115) I n l a n d s F r ä k n e H ä r a d . Den för dråp dömde hade med sin fästeqvinna, som öfvergifvit en annan, bevistat ett 
dansnöje, hvarifiån de gingo och toeo nattherberge i ett annat hus. Den af qvinnan öfvergifne jemte flickans broder och en annan 
person gingo, på den förres uppmaning, för att uppsöka flickan. Ankomne till huset hafva de der bultat på, då ägaren utgick och 
råkade i slagsmål med de ankomne. Dråparen tillkom härunder och fattade i en vid dörren stående spade, med livilken han tillde
lade en af de ankomne ett slag i hufvudet, hvaraf döden föranleddes. 

116) T a m i m s OClt B t H l I a r e n S H ä r a d e r . Tidigt på morgonen den 23 November 1850 anträffades Skepparen An
dreas Olsson från Sannas, liggande död å vägen nära sitt hem. De åkommor, hvarmed den döda kroppen fanns behäftad, utvisade, 
att Andreas Olsson blifvit af annan person ihjälslagen. Under ransakningen härom upplystes: att Skepparen Petter Jonasson Länts, 
äfven hemma på Surnas, någon tid varit afvogt sinnad mot Andreas Olsson, hvilken Länts misstänkte för att hafva angifvit honom 
för oloflig bränvinsföisäljmng; att Länts, aftonen före berörde dag, varit i sällskap med Andreas Olsson på ett ställe i grannskapet 
och då äfven fällt hotelser mot den sednare; samt att Andreas Olsson, efter mörkningen, i sällskap med Länts begilvit sig på hem
vägen. Länts, tilltalad för dråpet, nekade dertill, och kunde, i brist af fullständig bevisning, ej åt saken fällas. 

117) I j a n e H ä r a d . Tvenne för mordbrand tilltalade personer hafva sjelfve, på annan ort häktade, angifvit brotten; men i 
brist af bevfsning blifvit frikände. Anledningen till angifvelsen har visat sig endast vara den, att under transporten emellan fåug-
stationerne bereda sig tillfälle att rymma. — Slagsmålen hafva i det mesta varit en följd af omatt ligt supande. 

118) T u n g e , S t å n g e n ä s , Sorbygdens o c h So tenäs H ä r a d e r . De gröfre brotten hafva bestått i stölder; och 
motiverna till dessa brott hafva utgjort bristande kunskap om äganderättens helgd , om straffbestämmelserna för sådana brott, och ett 

inneboende 
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inneboende begär att utan möda och arbete åtkomma hvad brottslingen för sitt lefnadsbehof tarfvar. Äfven bristande och mindre 
god christendomskunskap må anses som en orsak till dessa brott och alt straff med vatten och bröd anses bland arbetande klassen för 
deras hälsa mindre skadligt och äfven mindre skamligt. >— Slagsmålen hafva i allmänhet tillkommit efter omältligt bruk af starka 
drycker. 

Calmare Län. 
CALMARE LÄN. 119) N o r r a OCh S ö d r a T j u s t s H ä r a d e r . Till ett här omransakadt dråp har anledningen varit en under rusigt 

tillstånd uppkommen osämja. — De Uesta slagsmålen hafva föranledts af starka dryckers missbruk. — Brottmålen synas vara i t i l l
tagande. 

120) S ö d r a JTIÖre H ä r a d . Ett barnamord, hvarför en Piga blifvit dömd, föröfvades på det sätt, att hon först qväfde det 
späda barnet och sedan förbrände det, i afsigt att såmedelst undanrödja beviset om och spåren efter hennes vanära. — Det dråp, 
hvarför en mansperson blifvit sakfälld, skedde i fylleri utan bestämdt uppsåt alt dräpa. — Gröfre brott, som förut ofta förekommit 
i detta Härad, hafva märkbart minskats; hvaremot mindre stölder något ökats. Såsom mera ovanligt torde böra upptagas, att åtal 
varit anstäldt emot tvenne personer, för det de skola, vid ett slåtteröl, å en svänggunga så häftigt gungat en Piga, att hon deraf lärer 
blifvit rubbad till sina sinnen. 

121) Handuords Härad . Torpa ren Sven Jacobsson i Gåsemåla och Drängen Sven Larsson hade genom fosfor-tändstickor 
antändt och nedbränt skogen till hemmanet Torp , för att hämnas å ägaren Johan Andersson, emedan Sven Larsson på dennes begä
ran skulle blifvit skiljd från silt torpställe i Gåsemåla. — En del slagsmål hafva ägt rum under rusigt tillstånd. 

122) S t r a n d a H ä r a d . Två dödsfall och de flesta slagsmål hafva uppkommit genom fylleri. 

123) O l a n d S S ö d r a ITIot. Kringstrykande qvinspersonen Ulrika Petersdotter, från Södra Möre Härad, som, under van
dring här i Mötet, for försäljning af småvaror, medförde 2 sina oäkta barn, en Hicka 7J år och en gosse 3 år gamla, hade funnit det 
besvärligt att bära den sjuka gossen, och derför, äfvensom af bekymmer för sitt och barnens underhåll, hade hon fattat det beslut 
att afhända gossen lifvet. Detta verkställde hon ock sålunda, att då hon en dag anlände till en uti en betesmark belägen b runn , 
afklädde hon gossen, fastade en sten om dess hals och derefter kastade honom ned i brunnen, der gossens döda kropp efter en längre 
tids förlopp påträffades och brottet sålunda blef röjdt.— Genom olycka vållande till andres död dömdes Färjkarlen Anders Andersson 
på Böhälla. Han hade, under segling till Calmar, med folk och varor, i ostadigt väder fastgjort skoten till seglen, hvarigenom ock 
händt, att, vid en häftig stormby, farkosten kantrat och 7 personer omkommit. Ägaren till färjplatsen Böhälla Per August Johansson 
var äfven tilltalad för försummad eftersyn å farkostens lastande m, m., men befanns hafva fullgjort hvad på honom kunde ankomma. 

124) O l a n d g I V o r r a M o t . För dråp har Sockenskomakaren Sven Andersson i Högtomta blifvit lifdömd. Sedan f. d. Ma
rinsoldaten Carl Fröjd, äfven boende i Högtomta, först ute å marken slagit Sven Anderssons gamle svärfader och derefter hemkom
mit till Sven Andersson och der ytterligare velat misshandla svärfadern, hade Sven Andersson, som sökt att lugna och styra Fröjd, 
med denne, som varit rusig och af ett vildt sinnelag, slutligen kommit i handgemäng och fallit omkull. Härvid hade Sven Andersson, 
fruktande att Fröjd skulle döda honom och således förskräckt, fattat uti hvad han kunde då få tag u t i , en nära liggande yxa, och 
dermed tilldelat Fröjd ett par slag å hufvudet, hvaraf han troligen genast dog, emedan han sedermera ej yttrade eller rörde sig något. 

125) A & p e l a n t l S H ä r a d . En Dräng, vid namn August Johansson från Tulunda , blott 19 år gammal, har varit anklagad 
för mord och mordbrand. Under ransakningen med honom förekom anledning, att den mördade, en qvinna, blifvit häfdad af August 
Johansson; att mordet skett dels af blygsel att hafva lägrat qvinnan, som varit känd för lösaktighet, och dels af hämnd, för det hon 
uppgifvit August Johansson såsom lägersman; att brottet tillgått på det sätt, att mördaren, under en natt, med våld inträngt i qvin-
nans bostad; att, efter det han dit inkommit, han först tillfogat qvinnans moder, som var boende tillsammans med dottern, ett svårt 
slag, så att modren deraf afsvimmat; att han derefter begifvit sig till dött ren, tilldelat henne ett så våldsamt slag i hufvudet, att hufvud-
skålen spräckts, och sedermera, med något eggjern, på henne uppiistat moderlifvet, att det foster, hvarmed hon var hafvande, utfallit, 
och att han slutligen tändt eld på dottrens och modrens stugubyggnad, i närheten intill det ställe, der dottren hade sin säng stående. 
Ehuru ytterst bindande skäl och liknelser mot August Johansson förekommit derom , att han brottet föröfvat, har han dock, i saknad 
af full bevisning, ej kunnat till saken fallas, utan har den blifvit lemnad åt framtiden, då den kunde varda uppenbar. 

126) V ^ C S t e r v i f e . Efter åtal emot Skräddarelärliugarne Johan Josephsson, Lars Johan Samuelsson, Carl Johan Wistrand 
och Olaus Andersson, samt Snickarclärlingen Carl Gustaf Svensson och Gelbgjularelärlingen Gustaf Ericsson, för dråp, medelst sten
kastning, å Drängen Carl Johan Mathias Berg från Granhult i Gladhaminars socken, samt bruten vägafrid, hafva de begge först
nämnde blifvit, för delaktighet i nämnde brott, dömde att plikta hel mansbot och för vägafridsbrottet bota 13 B:dr 16 sk. samt un-
der«å uppenbar kyrkoplikt. I afseende å Wistrand åter har , i saknad af full bevisning, saken lemnats åt framtiden; och de öfrige 
hafva, af nyssnämnda skäl, icke kunnat åt saken fällas. Efter ransakningens föranledande har denna dråpgerning timat i bråd skill
nad, vid ett marknadstillfälle, såsom följd af en icke sällan förspord ovänlighet emellan lands- och stadsboar, af arbetsklassen, då de 
vid dylika tillfällen sammanträffa. Detta mål , som finnes omförmäldt i 1850 års uppgift å brottmål, har efter återförvisning blifvit 
af Bådstufvurätten ånyo handlagd! och afdöuidt under år 1851. 

JÖNKÖPINGS 
LÄN. 

Jönköpings Län. 
127) N o r r a O c h S ö d r a W e d b o H ä r a d e r . Något egentligen gröfre brott har icke under året inom Häradet förekom

mi t .— Stölderne, jemförde med folkmäugden, äro få till antalet, och, der de inträffat, hafva snålhet, girighet eller fattigdom, alstrad 
af bränvinssupande, dertill som vanligt föianledt. — Alla de åtalade brotten kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk 
eller begäret derefter, derest icke ett häftigt lynne eller hämndbegär någon gång gjort undantag. 

128) T v e t a , M o o c h W i s t a H ä r a d e r . Slagsmålen orsakas merendels genom öfverflödigt förtärande af bränvin. — 
Det torde förtjena anmärkas, att icke något slags mål finnes, hvaruti allmogen med mera motvilja uppträder såsom vittne, an de , 
som angå olutlig bränvinsförsäljuing, samt att vittnena i dessa mål oftast med all flit söka undgå att rent uttala sanningen, så vidt 
deu bidrager till åtalets bestyrkande. 

14 
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129} W e s t r a H ä r a d . Ea för gäckeri med Guds ord sak fälld mansperson hade vid Stålade tillfallet y t t ra t sig vilja härma 

Frälsaren och låta höra ett prof af Hans bergspredikan, derunder han med hån, gyckel och svordomar sökt förlöjliga Gudsord. Ran«-
sakningen gifver vid handen, att mannen varit mycket begifven på fylleri samt, under inflytande deraf, oredig och öfverdådig. Åtalade 
förbrytelsen hade under sådan sinnesbeskaffenhet blifvit begången. 

130) Ö s t r a H ä r a d , Fylleriet vållar behof och föranleder sålunda slöldernc. — Bränvinsminutcrings-förbudet ret3r till öf-
verträdelse och visar sig högst menligt för moraliteten. Det illuderas lätt nog och står icke väl tillsamman med tillåtelsen att sälja 
kanntals. Vittnesförhören uti minuteringsmål äro svåra och skadliga. Bestraffningen för öfverlrädelse kostar staten och verkar sällan 
förbättring, utan på sin höjd ökad försigtighet. 

131) W e s t b o H ä r a d . Osämja ägde rum emellan en man, dennes hustru samt en annan gift mansperson, alskedade Solda
ten Fager, som misstänktes stå i brottsligt förhållande till makarnes mindre vetande dotter. En morgon inkom Fager rusig i makar
nes bostad och förebrådde dem, att de genom aga tillrättavisat sin dotter for hennes lefnadssätt, och slagsmål uppstod emellan ma
karne och Fager, som derefter, behäftad med flera åkommor, qvarlåg på stället, till dess ban, efter några dagars förlopp, dog, enligt 
Läkares intyg, till följd af yttre våld å bufvudet. Som det ej kunnat utredas, att de för dråp å Fager anklagade makarne utöfvat 
annat våld, än som varit nödvändigt för deras fredande mot Fagers slag, eller att de tillfogat honom de åkommor, som vållat hans 
död, så blefvo de frikände från åtalet. .— Undersökning har vid Häradsrätten förevarit angående efterföljande tilldragelse: En Tjen-
stedräng, som, utsänd i sin husbondes ärende, skulle återresa till sitt hem en mörk höstarton år 1850, hade under färden begärt säll
skap, emedan han fruktade resa ensam förbi ett uppgifvet ställe, och sent på aftonen varit inne i ett torp, för att låna verktyg till 
vagnens lagning. Påföljde morgon återfunnos på vägen den häst, han begagnat, och det lass, han haft att köra, och efter några dagar 
hittades hans vantar, yest och rock på stranden af en ström, i hvilken hans lik påföljde vår träffades uppflutet. Venstia vanlen samt 
veustra sidorna af rocken och västen voro mycket blodiga. Enligt Läkares intyg voro likets ben hela och de mjuka delarne af krop
pen så upplöste, att ingen upplysning deraf kunde hämtas. Häradsrätten har ansett sannolikt, att drängen omkommit genom annans 
handaverkan, men icke funnit grundad anledning till misstanka mot någon viss person om ett sådant brott , för bvilket icke någon 
varit anklagad. 

132) E k e g j o . Ett omåttligt förtärande af starka drycker, som åstadkommit fyllerigalenskap (delirium tremens) hos Handsk
makaren Olof Christian Jönsson från Båstad, har vållat, att han i sinnesyrsel skurit sig i halsen, så att döden deraf följt. Jönsson, 
som uppnått 37 å r , hade förut varit Handskmakaremästare i Båstad och gift, men kommen på obestånd, begifvit sig ut på vandring 
och ankommit hit till staden, der han erhållit arbete, samt uppfört sig stilla och beskedligt ehuru han synts grubblande, och i sådant 
tillstånd har Jönsson förgjort sig sjelf. Hans döda kropp fick i tysthet begrafras. — Gröfre brot t , såsom mord, rån och dråp höra 
lyckligtvis till sällsynthetcrne inom denna stad; och de mindre brottmål, som under året förekommit, härleda sig från obetänksamhet 
och förstånd samt stundom af rusdryckers missbruk. 

133) G r e n n n . Sejlaremästaren Carl Johan Forssberg från "Wadstena, född 1818, har omkommit i Röttle å, påtagligen ge
nom egen vilja, i följd af någon sjuklig retning på hjernan och dess hinnor, enligt Läkarens attest efter obduktionens verkstäl
lande, utan att upplysas kunnat, huruvida missbruk af starka drycker till denna sjuklighet bidragit. — Fylleriåtalen hafva under det 
å r , tabellen omfattar, ansenligen ökats mot föregående år. Orsaken härtill måste igenfinnas dels dcruti , att torgrörclsen i vida 
mån tilltagit, och dels möjligen deruti, att Polisen är mera vaksam nu än förr. — Polisvaktens öfverfallande har skett vid marknads-
tillfällen, då allmogen varit af starka drycker upphetsad och derunder besinningslöst förgått sig, utan alt likväl någon sammangadd-
ning ägt rum. 

KRONOBERGS 
LÄN. 

Kronobergs Län. 
134) U p p v i d i n g e H ä r a d . Trenne för dråp sakfällde manspersoner hade, särdeles två af dem, på ett i högsta måtto grymt 

och våldsamt sätt slagit och misshandladt en för obehörigt tillgrepp misstänkt person, så att denne, få dygn derefter, afleil. De tvenne 
mest brottslige dömdes att mista lifvet och den tredje att erlägga half mansbot. Orsaken till deras förfarande synes hafva varit den 
retliga sinnesstämning hvaruti de, utan att vara rusige, efter erhållen undfägnad med bränvin, sig befuuno.— Under sistförflutna året 
har, liksom föregående åren, största delen »(fredsbrotten utöfvats af personer, som, genom förtärande af bränvin, blifvit försatte i 
ofredligt lynne ; men äfven andra förbrytelser härflyta fiån samma käl la ; ty ganska ofta visar sig, att begäret efler bränvin och deraf 
alstrad brist på arbetshåg och arbetsförmåga, slutligen föranleder till gröfre brott. 

135) K o n g a H ä r a d . En af de för andra resan stöld sakfällde, som tillika är dömd för edsöresbrotl, har äfven varit till
talad och undergått rausakning för dråp och mordbrand, ehuru han för dessa brott ej kunnat sakfallas. — Den för tredje resan Stöld 
sakfällde har , efter flera års vistande på korrektions-inrättning, h i t till orten återkommit och inom kortare tid föröfvat en mängd 
stölder, hvilka han alla förnekat; men af 16, för hvilka han undergått rausakning, har han dock blifvit fälld för 13. Han var äfven 
angifveu för blodskam, dcrom bevisning likväl icke förekom. — Den bland sjelfspillingar antecknade qvinnan, 52 år gammal och gift, 
ined en Hemmansägare, fruktade att hlifva häktad såsom delaktig uti eller anstiftare af r ä n och Stölder, för hvilka en hennes son och 
tvenne andra slägtingar, med flere, redan voro i häkte inmanade. Hon afhände sig lifvet genom intagande af arsenik; och har an
ledning förekommit, att hon erhållit giftet af en vanryktad hustru, som tilläfventyrs haft kännedom om det Utlämnade sjelfmordct.— 
Tvenne manspersoner hafva förkortat sina lif i hufvudsvaghet. 

136) N o r r v l d d l n g e H ä r a d . Den för dråp å annan person sakfällde var en ung, för våldsamt sinnelag känd, Hemmans
ägare, som, missnöjd med sin svåger öfver någon förment eller verklig oförrätt, tilldelade denne, vid uppkommet grä l , med en grof 
stör, ett eller flere så hårda slag i hufvudet, att döden deraf ansetts följa. Den sakfällde dömdes följaktligen att mista lifvet. — För 
dråp, som skell af vållande, Ulan uppsåt alt dräpa, har sakfällts en , i öfrigt väl känd , Bonde, som, under rusigt tillstånd, af 
lättsinne och obetänksamhet, oinkullskufTade rn gosse mot marken, deraf hufvudets inre delar skadades och döden inom t re dagar 
följde. Den sakfällde dömdes till half mansbot. — En för barnamord sakfälld ogift qvinna bekände, under det hon undergick ran-
sakning för mord af ett år 1851 framfödt ba rn , att hon äfven 1849 födt barn , det hon afdagatagit. Och blef bon, enär denna be
kännelse styrktes af flerfaldiga omständigheter, deribland den, att de till någon del förmultnade benen efter fostret, efter hennes an
visning tillrättafunnos, för begge morden fälld. Under ransakningen uppgaf och oförändradt vidhöll hon, att hennes lägersman vore 



107 ANMÄRKNINGAR VID TABELLERNE XXXII-XXXVIII. 

KRONOBERGS 
LÄN. 

en gift Hemmansägare i på hvars inrådan hon afdagatagit ej allenast det första utan ock det sist födda barnet, sednare gången emot 
löfte att af honom erhålla 30 R:dr rgs; men som bevisning mot hennes sålunda uppgifne lägersman och medbrottsling ej förekom, bar 
han blifvit frikänd. — I allmänhet Ii af va slagsmåls- och andra fredsbrott utöfvats af personer i mer eller mindre rusigt tillstånd. 

137) K I l l t i e v a l d H H ä r a d . I allmänhet äro slagsmål och fredsbrott, om icke en följd af, åtminstone begångna under ru
sets inverkan. Bränvinssupandet synes dock vara i aftagande, ehuru begäret efter denna dryck möjligen är oförminskadt. För få år 
sedan rar icke ovanligt att tingsbesökande förtärde öfver måttlighet af starka drycker. Numera är det sällsynt att anträffa å tings
stället öfverlastad person. Det börjar anses skamligt att supa sig full. 

138) A l l b O H ä r a d . Någon bestämd uppgift om antalet af brot t , föranledda af starka dryckers missbruk, kan ej lemnas, 
men t allmänhet hafva slagsmåls- och andra fredsbrott utöfvats af personer, som varit mer eller mindre rutiga. 

139) W e x l o . Af starka dryckers missbruk eller begäret derefter hafva föranledts de flesle slagsmålsförseelser, hwrigenom all
män frid blifvit bruten, — Dryckenskapslasten är här icke i aftagande. 

HALLANDS 
LÄN. 

Hallands Län. 
140) H l m b l e H ä r a d . Torparen Elias Svensson från Strömma, i Tvååkers socken, bar blifvit, för fadermord, till dödsstraff 

dömd. Illa uppfostrad af föräldrarne, samt med ett af naturen hårdt och våldsamt sinnelag, var han, den tid brottet begicks, under 
t i l l ta l , för det han slagit fadren, hvilken äfven var allmänt i orten känd såsom oregerlig och böjd för dryckenskap. De, vid och 
etter fadermordets begående, ådagalagda omständigheter, äro särdeles fasaväckande. Sonen var nemligen, sent en afton, då hans hustru 
(den enda person utom fader och son, som bebodde stället) förut om dagen gått bort till sina anhöriga i en annan socken, ensam 
hemma, då fadren ankom och, sedan gräl uppstått om något undantag, hvarföre den sednare jemväl uttagit stämning å den förre, upp
stod brottning, dei-vid fadren omkullkastadcs och, förmedelst sin halsduk, stryptes af sonen. Utan atl ens närmare undersöka om fa
dren var död, fattade sonen genast en säck, hvari han instoppade fadrens kropp med hufvudet nedåt och fötterna utom öppningen, 
som sammanknöts, och begaf sig, med denna börda på ryggen, vid pass klockan 11 om aftonen, till en omkring 200 aluar derifrån 
varande djup å, dit ban, gynnad af mörkret, obemärkt lyckades framkomma, kastade först bördan der i , men då denna icke ville 
sjunka, upptog lian den åter och sänkte densamma, sedan flera stora stenar lagts i säcken. I 8 dagars tid biträdde mördaren gran-
narne att söka efter sin fader, utan att del begångna brottet syntes honom något bekomma. Slutligen, hårdt ansatt af folket och, ge
nom åtskilliga yttranden, misstänkt, bekände han sin gerning, som bekräftade sig, då han utvisade stället, der den döda kroppen låg 
och hvarifrån den med möda upptogs. Inför domstolen erkände han genast mordet, men visade deröfver ingen uppriktig ånger; fast-
heldre ville ban urskulda sig med fadrens uppförande emot sonen. Sedan Kongl. Maj:ts utslag, hvarigenom han dömdes att mista lif-
vet , jemte afslag på nådansökningen, blifvit honom i häktet kungjordt, har han, efter livad i enskild väg blifvit mig bekant, genom 
hängning i fängelserummet, afhändt sig sjelf lifvet och af skarprättaren begrafvits. 

141) W i s l t e H ä r a d » Vid denna domstol har under årets lopp ransakats i tvenne mål af sällsynt beskaffenhet, nemligen 
augående dels en för barnamord anmärkt qvinna, mot hvilken bindande skäl och liknelser förekommit, att hon kastat sitt framföddt 
foster åt ett svinkieatur, livilket detsamma förtärt; och dels att en för stöld tilltalad person, hvilken, vid annan domstol för brott t i l l
talad, till slutligt dömande dit blifvit förvisad, vid ransakning inför denna domstol, framdragit en skarpladdad pistol, riktat den
samma mot domaren eller åklagaren samt försökt aflossa skottet, livilket dock misslyckats. 

142) C j ä r e H ä r a d . Gustaf Andreasson Ros, 27 år gammal, född i Meagra Socken, Bjerke Härad af Elfsborgs Län , som, 
under kringvandring i Häradet, sammanträffat med Anton Fogelström, hade, efter gemensam intagen förtäring af bränvin, deraf 
Ros blifvit rörd, och sedan Fogelström ej vidare ville traktera, ond derföre, öfverfallit och med något skärande instrument sargat. Fo
gelström i magen, så att denne fyra timmar derefter afled. 

143) Tonnerejo H ä r a d . En till döden dömd, nyligen äfven afiättad, qvinna, af arbetande klassen, hade, efter en längre 
tids äktenskaps osämja, af bat lill sin man, genom pulveiiserad och i kaffe inblandad arsenik, tagit honom af daga. — 27 kap. 1 §. 
Missgernings-Balken har blifvit, vid 1851 års hösteling, lillämpadt, i afseende på ett dråp, löröfvadt å Handlanden i Halmstad 
C. Zachnau, år 1850. 

MALMÖHUS 
LÄN. 

Malmöhus Län. 
144) F ä r d H ä r a d . En större del af slagsmålen hafva blifvit föranledda genom starka dryckers missbruk. 

145) F r o s t a H ä r a d . För dråp med vilja dömde Torparen Nils Persson förrättade arbete tillsammans med sin tjenstepiga 
Hanna Olsdolter, derunder, vid uppkommen ordvexling, han med handen tilldelade Hanna ett slag, deraf hon kullföll och mot å 
stället varande stenläggning så våldsamt slog hufvudet, att hon förlorade sina sinnens bruk, derpå Nils Persson, vid tanken att ge
nom Hannas död återvinna fred i sitt hem, med en till hands varande yxa tilldelade henne ett slag i hufvudet, deraf hon ögonblick
ligen afled. — Efter 11 kap. 2 § . M.B. dömda hustru Botbilda Hellman har, med visshet derom, att hennes man Husar Holm en längre 
tid lefvat i brottsligt förhållande med qvinspersonen Elna Malmgren, en afton begifvit sig till denna sistnämndas hus, der hon trodde 
Holm då var på besök, och för att hämnas, med några medhafda strykstickor antändt gafveln i nämnde hus, som derefter nedbrunnit. 

146) R a r a H ä r a d . En Vallgosse, 13 år gammal, hade vid flera tillfällen visat sig okynnig och blef sluteligen derför agad 
af husbonden. Påföljde söndagen, då, utom gossen och en piga, Bfriga husfolket begifvit sig uti kyrka, hade gossen oförmärkt gått in 
uti ett uthus, der någon halm förvarades och en det husgerådssaker, antändt halmen med en friktionssticka och derpå begifvit sig in 
uti stugan, derifrån ban såg, huru hela huset anländes och inom en kort stund nedbrann. Han erkände, att han begick brottet för 
alt hämnas 3 liushonden, samt dömdes att med ris utanför tingshuset ägas. — En kringstrykande Norrman hade, öfverlastad af starka 
drycker, lagt sig ute fi marken, der han afled, enligt läkares intyg, af rusdrycken.— En 45 år gammal Torpare, särdeles begifven pa 
fylleri, »Hed genom blodslag, föranledt af bränvin. — I öfrigt hafva några slagsmål uppkommit i anledning af starka dryckers missbruk. 
— Häradet är indelt i två länsmans-distrikt; i det ena är folket i allmänhet förmöget, sedigt och ordentligt, befattar sig högst obe
tydligt med rättegångar, och brottmål förekomma der sällan; hvaremot i det andra, som till största delen beslår al fiäliegodi, före
finnas många lönnkrogar, som gifva anledningar till större osedlighet och fattigdom ibland arbetsklassen. 
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LÄN. 
147) T o r n a H ä r a d . Motiverne for begångna stölder härröra mera af lättja än tryckande bebof, åtminstone då de första 

gången föröfvas. Återfallen lomma vanligtvis fort, emedan en dömd tjuf är i allmänhet afskydd, har således mycket svårt att vinna 
arbetsförtjenst och försvar, — De sak ful I des antal är väl för året större än under det sistförflutna, dock icke så, att deraf får antagas 
något tilltagande sedeförderf. — Fylleri anses här med stort förakt och folket är gudfruktigt, hvaraf också följer, att brotten i förhål
lande till folkmängden ej äro många. 

148) R o n n e b e r g s H ä r a d . Tvenne bröder, som blifvit slagne af en tredje person, fattade derföre hat till honom och på 
elt dansnöje slogo honom med stakar så våldsamt, att lian några dagar derefter afled. — Fem slagsmål hafva synts vara följder af 
bränvinssupande. 

149) O n s j o H ä r a d . Genom vårdslöst skjutande har en Dräng vållat en ynglings död. — Fyra slagsmål synas hafva varit 
en följd af starka dryckers missbruk. 

150) H a r j a g e r g H å r a d . En afskedad Husar, 48 år gammal, bar genom missbruk af starka drycker ådragit sig döden; 
men för öfrigt hafva inga brott af sådant missbruk varit föranledda. — En Art i l ler is t , 28 år gammal, som företagit sig att afskära 
svansarne på en mängd hästar i orten, har derföre, under åberopande af Kongl. Brefvet den 9 Januari 1754, blifvit dömd att å för
sta rättegångsdagen af nästlidet års hiisteting stå en timma vid tingsdörren att skämmas, med en kosvans i handen. 

151) I i t i g g i i d e H å r a d » Af bränvinsbegär kunna anses föranledda ett sjelfmord och de flesta slagsmålen. — Uteblifvandet 
af några sådana brott, som med dödsstraff äro belagda, torde, såsom det mest anmärkningsvärda, kunna antecknas. 

152) L j u n i t s H ä r a d . Drängen Mårten Persson från Södra Vil l ie , .som en följd af år varit begifven på dryckenskap och 
derunder ofta öfverfallit och slagit sin 67 år gamle fader, Torparen Per Persson i Sunnanskog under Rydsgård, hade, i sällskap med 
fadren, den 30 Juli 1850, begifvit sig till Ystad, hvarest de, så väl som under hemvägen, öfverlastat sig med bränvin; och af anled
ning, att fadren under hemvägen rest ifrån sonen, hade denne, hemkommen, öfverfallit fadren och så illa misshandlat honom, alt han 
inom en half timma efter våldet aflidit. 

153) L a n d s k r o n a . För 4:de resan stöld utan inbrott dömde förre Arbetsfången Gustaf Björk har, såsom anledning (ill sitt 
brott uppgifvit, att han derigenotn velat förskaffa sig "fast fot och att komma i stillhet." 

154) L u n d . En Slagtaredräng vid namn Carl Malmberg, 29 år gammal, afstraffad för stöld 2:ne gånger samt för våld å hus
bonde, har, efter att hela dagen hafva vandrat från den ena krogen till den andra, der han omåttligt förtärt bränvin i sällskap med 
en 19-årig kamrat, Slagtaiedrängen Anders Jonsson, slutligen, efter någon ordvexling med denne och, sedan de hemgått hvar till sin 
hostad i samma gård, fattal uppsåt att hämnas på honom och för sådant ändamål uppsökt sin slagtknif samt utgått på gatau och ut
ropat kamraten, med livilken Malmberg der gifvit sig i handgemäng, hvarunder han med knifven tilldelat den förre ett stygn i högra 
axeln och ett i ryggen, deraf denne inom 2 minuter aflidit. — Utom ofvannämnde dråp samt ett sjelfmord, hafva de flesta slagsmål 
samt alla sabbatsbrotten varit föranledda af starka dryckers missbruk. 

CHRISTIAN
STADS 
LÄN. 

Christianstads Län. 
155) I n g e l B t a d s H ä r a d . Åboen Ola Wahlqvist från Onslunda , född den 30 November 1S16, hade en dag erhållit besök 

af två bekanta. Under det dessa undfägnades inne i stugan, hade en af dem förlorat en medliafd klädeskappa, som varit qvarlemnad 
i den på gården stående vagnen Wahlqvist, i anledning af några stickord öfver mindre god ordning i sin gård, uppretad och miss
tänkande Drängen Per Mårtensson från Norra Spjutstorp, hvilken kort tid förut varit å stället, för tillgreppet, begaf sig ut for alt 
uppsöka denne sednare, livilken han slutligen anträffade invid Wahlqvists gård, hvarest Per Mårtensson slutligen erkände, att han 
föröfvat stölden, men kunde icke förmås att sanningsenligt uppgifva stället, der kappan blifvit gömd, till följd hvaraf Wahlqvist i 
sin uppretade sinnesstämning tilldelade Per Mårtensson en mängd slag. Af denna misshandling blef Per Mårtensson maktlös och la
des på en bänk i stugan, der han påföljde morgon fanns död. Genom utslag den 27 Oktober har Häradsrätten, under åberopande af 
24 kap. 1 §. M.B., dömt Wahlqvist att mista lifvet genom halshuggning. — Förre Fästningsfången Håkan Svensson, hvilken den 17 
Nov. i staden Cimbritshamn anträffade Åboen Per Bengtsson i Ingelstad, anhöll att i dennes vagn få åka ett stycke väg, hvilken be
gäran bifölls. Ankomne till Ingetstads by har Håkan Svensson, för hvilken Per Bengtsson under vägen omtalat, alt han i Cimbrits
hamn erhållit penningar för försåld ha fre, tilldelat Per Bengtsson ett slag, så att han föll ur vagnen och derefter, under hot att bc-
röfva honom lifvet, med våld tillgripit hans i västfickan förvarade plånbok med deri inneslutne penningar. Genom utslag den 23 
December dömdes Håkan Svensson, jcmlikt 20 kap. 9 §. M.B. att, för rån, mista lifvet genom halshuggning. — Ett slagsmål och ett 
sjelfmord kunna anses hafva varit föranledda af starka dryckers missbruk. 

156) J e r r e S t a d g H å r a d . Något brott , föranledt af starka dryckers missbruk, har under året ej förevarit. 

157) W l l l a n d S H å r a d . F. Hnssarcn August Hansson Nordqvist, född i Rolsberga inom Färs härad, 26 år gammal, blef 
dömd vid Gärds Häradsrätt den 14 Sept. 1850 till ansvar för första resan inbrottsstöld, och derefter af Wil lands Häradsrätt den 29 
Januari 1851 för andra resan ljufnad, samt den 18 påföljde Juni för tredje resan. Lättja och böjelse för starka drycker synas hafva 
varit egentliga anledningarne till hans brottslighet, helst, Nordqvist har stark kroppsbyggnad och arbetsförtjenst utan svårighet kan 
erhållas. 

158) W e s t r a G o i l l g e H ä r a d . Största delen af åtalade slagsmål hafva föranledts genom omåttligt bruk af starka dryc
ker. — Bansakningsfångarnes utforslandc från cellfängelset till tingsstället motverkar betydligt de påräknade följderna af ensamhets
fängelse — Flera stölder, hvartill gerningsmännen ej kunnat upptäckas, hafva blifvit föröfvade och för hvilka, sannolikt ej utan skäl, 
misstänkas i orten kringvandrande lösdrifvare. 

159) Of i l tra C i o i l l g e H ä r a d . Af de personer, hvilka under året blifvit til] döden dömde, bar den ene, som var straffad 
fur stöld och i öfrigt illa känd samt nu utan egentligt ärende eller sysselsättning dref omkring, dervid kommit i sällskap med en 
Torpare, som, efter livad den förre utrönt, var ute för att köpa sig en ko och således borde medhafva penningar, då han fråntagit 
Torparen desamma och troligen så svårl slagit honom alt han deraf döt t , ehuru någon sannfärdig bekännelse icke af den brottslige 
blifvit lemuad, hvadan han ock, sedan Kongl. Hofrätten dömt honom endast för rån, enligt Kongl. Maj:ts nådiga förordnande blifvit 
a fästning insatt till bekännelse; samt den audra, en barnmörderska, begått horsbrott med sin husbonde och, sedan hon deraf blifvit 
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CHRISTIAN-

STADS 
LÄN. 

bafvande samt länge före barnfödandet med hårdhet behandlats af sin matmoder, och när hon ej hoppades att få hjelp af sin lägers
man till barnets uppfostran och försörjning, eller dertill annorledes funnit utsigt, genast efter födseln qväft barnet genom att hålla 
sin hand för dess mun och näsa, till dess det dödt. — Fattigdom och misströstan att finna hjelp hos obekant folk, ha vållat, att en 
kringvandrande qvinna i en lada framfödt ett dödt barn, utan annat biträde vid förlossningen, än en i hennes sällskap varande, jem-
väl kringvandrande karl , hvarefter de öfverenskommit att lägga barnet i en sjö, hvilket af karlen verkställts. — En annan ogift 
qvinna har under vandring, ute å mark, i köld födt barn, hvilket snart genom vanvärd omkommit och, på det qvinnan skulle 
undgå vanära, blifvit af henne å lön lagdt. — Af starka dryckers missbruk eller begäret derefter hafva föranledts endast några slags
mål. Fylleri förekommer nu mera sällan inom häradet, åtminstone har domstolen ej ofta ransakning derora. — En Soldat har 
blifvit dömd att bota half mansbot, för det ban belt lindrigt stött till en annan, så att denne, som varit öfverlastad, fallit omkull 
och dött, af en stöt i hufvudet emot en sten. — Så väl flera stölder som r å n hafva blifvit begångna, utan att de brottslige kunnat upp
täckas.— Cellfängelset i Länet verkar väl i allmänhet fördelaktigt på fångarne, men del tillfälle, som icke kan betagas dem, alt, under 
forslingen till tingsstället och under vistandet i häradshäktet, nära tvenne dagar vid hvarje ransakning, innan de med ordinarie fång
transport kunna återföras till lånsfångelset, umgås med gröfre och förhärdade brottslingar, förtager lätt de goda foresatser till ånger 
och bättring, hvilka ensamheten och läsning af andeliga skrifter i cellfängelset kunna hafva förmått dem att fatta, och de äro då 
ofta vid framträdandet för domstolen lika fräcka och förhärdade som de , å hvilka hvarken cell eller christendorn verka. Om der-
emot fången ur sin cell omedelbart blefve införd för domstolen, skulle förhållandet i många fall blifva annorlunda. 

160) S ö d r a A s b o H ä r a d . Till de anmärkta slöldeme i allmänhet hafva egcnnylta och vinningslystnad varit motiverna 
och till en af dem nöd.—Til l ett sjelfmord, begånget af en gammal Ryktare, som hängt sig, förmodas anledningen hafva varit starka 
dryckers missbruk. — En f. d. Furir och en Åbo hafva varit tilltalade för mordbrand, dervid de först mördat 2 i huset boende 
personer ocb frånhändt dem, hvad som funnits, samt sedermera antändt huset; och har under ransakningen derjemte upplysts, att de 
tilltalade derförinnan begått åtskilliga stölder samt förfalskningsbrott, i afseende å hvilket sednare de , efter att hafva därstädes blif
vit förklarade säkre till ansvar för inom häradet begångna brotten, förvisats till annan domslol, för att på en gång dömas för alla. 

16t. B j a r e H å r a d . En Uudantagsenka , 70 år gammal, har varit tilltalad för delaktighet i förgiftningsbroll mot sin svär
son, en Abo, hvilken blifvit af hustrun förgifven, men hon har i denna del frikänts; dock har ansvar adömts henne enl. 61 kap. 3 §. 
M.B., för det hon icke i tid uppenbarat dotlrens åt henne anförtrodda missnöje med mannen och onda afsigter, bvarigenom brottet 
hade kunnat förekommas. Dottren, som var 29 år gammal och endast några månader lefvat i äktenskap med mannen, afhände sig 
lifvet af fruktan för upptäckt af hennes brottslighet. — En Dräng, 52 år gammal, har vållat sin död genom omåttligt förtärande af 
starka drycker. 

BLEKINGE 
LÄN. 

Blekinge Län. 
162) L i s t e r s H ä r a d . De största brott, som under året afdömts, äro: ett mord och ett rån. De begingos i ett sammanhang 

den 14 Maj 1850, å en Torpare i Jemshögs socken. Mördaren, som inkom, okänd och obeväpnad, klockan emellan 3 och 4 på mor
gonen, efter det dörren till stufvan öppnats af den sedermera mördades gamla hustru, ifrågasatte köp om en mindre hemmansdel, 
bjöds och emottog förtäring, men dock icke starka drycker; och hade, sedan hustrun, kl . nära 4, utgått för att fodra några fäkreatur, 
fattat i en bössa och med den slagit den mördade (som dervid, ännu oklädd, måste hafva sutit i sängen), så våldsamt å hufvudet, att 
han stupat med öfra delen af kroppen i golfvet, hvarefter ytterst våldsamma slag å nyo tilldelats hans hufviid, intilldess böss-stocken 
sprungit af, då mördaren tillgripit sedelbok samt ett fickur och skyndsamt begifvit sig till skogs. Den brottslige möttes å gården af 
hustrun samt bemärktes och tilltalades al två qvinnor, ännu medan han var ganska nära torpet, der mordet föröfvades; men icke 
destomindre och oaktadt så väl de noggrannaste efterforskningar, som utfäst belöning 100 R:dr Banko, har gerningsmannen ännu icke 
kunnat upptäckas och dömas. En anklagad har nekat och, oaktadt bindande omständigheter emot honom förekommit, blifvit, i följd 
af motbevisning, befriad. — Mot slutet af året och under början af 1852 hafva brottens antal betydligen tilltagit, sannolikt en följd 
af de höga prisen a lifsfövnödenheter. — Häradshäktet är både otillräckligt och i väscndllig man förfallet, samt erfordrar sålunda till 
större delen ombyggnad. Häradets byggnadsskyldige, denna dag (den 24 April 1852) inlör Häradsrätten i sådant hänseende hörda, 
bafva med berömvärd enighet beslutat att påkosta nytt fängelse af sten med två större arrestrum och nio celler jemte lokal för hä-
radstjenaren m. m., till hvilket allt uppgjord ritning med kostnadsförslag snarligen kommer alt insändas till Konungens Befallnings-
hafvamlc i Länet, för att vidare i underdånighet hemställas Kongl. Maj:ts nådiga pröfning. Domstolen tror sig uti denna de bättre 
lottades beredvillighet till uppoffringar för vinnande af större säkerhet till person och egendom, finna en borgen för gemensam med
verkan jemväl i öfrigt till förebyggande af brot t , och vågar deraf hoppas bättre tider. 

163) B r a k n e H ä r a d . De två med dödsstraff belagda brott , som under året inom häradet förekommit, hafva varit dråp, 
begångna under dryckenskap, det ena åtminstone utan uppsåt att dräpa, vålladt genom stenkastning, samt det andra, enligt gernings-
mannens föregifvande, likaledes ulan afsigt alt skada till lifvet, ehuru det synes, att den brottslige ej gjort sig reda för, hvarken af-
sigt eller följd, hvilket är uppenbart så väl af den långvariga och superlativa illska han ådagalagt, som af det begagnade tillhyggets 
beskaffenhet. I förstnämnde fall hade ordvexling emellan den dräpne och dråparne, två unga Båtsmän, föregått våldet, men icke så 
i det sednare fallet. Det i folklynnet inom provinsen ännu beklagligtvis rådande, ofta otygladt framträdande öfverdådet, måste så
lunda antagas såsom motiv för begge dessa brott. — De flesta slagsmål uppstå såsom följder af dryckenskap. 

164) Ö s t r a H ä r a d . En sljufson bar blifvit af sin stjuffader dråpen, under bråd skillnad, och företer sig härvid i öfrigt 
icke något anmärknir.gsvärdt. — Ett annat dråp, begånget af tvenne, sedermera på bekännelse å Långholmen under flera år insatte, 
personer, skedde med uppsåt och i följd af vinningslystnad. Begge dessa brottslingar hafva redan medelst halshuggning mistat lifvet. 

165) M e d e l s t a d s H å r a d . En Bondson, 18 år gammal, bar blifvit ställd under framtiden, lör det ban, efter all anled
ning, försåtligen och utan föregånget gräl, med en Skerhacka tilldelat en Torpare ett slag i hufvudet, så att denne 3 månader der
efter allidit. Händelsen tilldrog sig inne i ett rum i den anklagades faders hus och anmärkningsvärdt dervid är, att , ehuru 10 så
som vittnen afhörde personer vid tillfället voro tillstädes, likväl ingen af dem kunnat bestämdt uppgifva, hvem som utdelat slaget, 
ej heller har den sårade kunnat derom lemna upplysning. Jalousie var orsak till ovänskap dem emellan. — De fleste slagsmålen 
hafva varit föranledda af starka dryckers missbruk. 



110 ANMÄRKNINGAR VID TABELLERNE XXXII—XXXVIII. 
BLEKINGE 

LÄN. 
166) C f t r l M l M m n . De för rån anklagade och sak fällde personerne voro dels en Sjöman vid namn Andreas Davidsson och 

dels en annan, benämnd Anders P&lsson Forss, som, efter utstående af, för 3:dje resan stöld, ådömdt fästningsstraff, återkommit till 
orten; ocb hafva dessa begge, jemte en tredje mansperson, genom ett af dem för ändamålet uttaget fenster, nattetid beredt sig inträde 
uti åbyggnaderne till en å stadens ägor varande lägenhet, der en uppfostringsanstalt af enskild person inrättats för vanvårdade flicke
barn och der endast fruntimmer, nemligen föreståndarinnan, hennes medbjelparinna och 3 elever befunno sig, hvarefter rånarne, un
der hotelser och våld, tilltvingat sig nycklar till lästa möbler och derur tillgripit penningar och redbarheter, äfvensom silfver, mat
varor ocb andra saker af dem tagits och utkastats genom uttagna fenstret, utanföre hvilket ytterligare 2:ne andra manspersoner synts 
mottaga det sålunda rånade godset. Dessa 2:ne i brottet delaktige hafva lika litet som den 3:dje rånaren kunnat igenkännas eller 
upptäckas. De för rånet anklagade hafva, samtidigt med ransakningen härom, jeiuväl undergått ransakning för stöld med inbrott in
för Bräkne Häradsrätt, der de först förklarats säkre till ansvar och bestraffning för stölden och Anders Pålsson Forss derjemte för 
inbrottet, men för att på en gång för alla deras brott dömas, Bfverletnnats till denna fiådhusrätt, som ock dömt dem att i ena bot 
mista lifvet. — Den för slag å föräldrar anklagade och sakfällde är en Sjöman, Johan Andersson, som under rusigt tillstånd hem
kommit sent en afton till si»3 här i staden boende föräldrar ocb, uppbragt öfver att, då modren ville til l honom framsätta mat, fu-
dren sådant förhindrat, tilldelat denne ett slag med handen och derefter skuffat modren. Johan Andersson, som vid tillfället äfven 
oqvädat föräldrarnc, dömdes att undergå 28 dygns fängelsestraff vid vatten och bröd samt uppenbar kyrkoplikt och göra föräldramc 
offentlig afbön, — Utom de egentliga fylleriförseelserna och det oTvanomförmälta ofredandet af föräldrar, kunna de flesta slagsmål 
anses föranledde af missbruk af starka drycker. 

167) K e n g l . iTIaJttg F l o t t a s C a r l a k r o n a Stat lon . Anledningen till 3:ne de gröfsta subordinationsbrotten hvilka 
med dödsstraff blifvit belagde, bafva varit fylleri och deraf uppretadt sinnelag. — Grubblande och själsoro anses hafva'varit orsaken 
till en Marinsoldats död genom dränkning i sjön vid en ålder af 45 år. 



111 XXXIX. ANTALET AF HVARJE SLAGS SVÅRARE ELLER I STÖRRE MÄNGD 
FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLAGADE OCH SAKFÄLLDE 

PERSONER, INOM HVARJE LÄN, ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

a. Brott emot person. 



112 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

a. Brott e-



113 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

-mot person. 

15 



114 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER INOM HVARJE LÄN, 

a. Brott e-



115 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

-mot person. 



116 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

a. Brott e-



117 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

-mot person. 



118 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

a. Brott emot person. 



119 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

b. Brott emot äganderätt. 



120 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

b. Brott emot 



121 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

äganderätt. 

16 



122 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

b. Brott emot 



123 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

äganderätt. 



124 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

b. Brott emot äganderätt. 



125 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

c. Politi- m. fl. förseelser. 



1 2 6 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

c. Politi- m. fl. 



127 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

förseelser. 



128 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

c. Politi- m. fl. 



129 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÅFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

förseelser. 

17 



130 XL. DE SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT VÅL
LANDE OMKOMNE PERSONERS ANTAL OCH KÖN, EFTER STÅND ELLER YRKE, OCH DÖDSSÄTT, ÅR 1851. 



1 3 1 XLI. DE SJELFMÖRDADES ETC. ÅLDER, EFTER KÖN OCH FÖRMODADE 
ANLEDNINGAR TILL SJELFMORD, ÅR 1851. 

XLII. ANTALET AF DE FÖR FÖRSÖK TILL SJELFMORD SAMT FÖR FALSK ANGIF-
VELSE A SIG SJELFVE AF BROTT ANKLAGADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, ÅR 1851. 



132 XLIII. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET GROFT 
VID HVARJE DOM-



133 VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1851. 



134 XLIII. FORTSÄTTNING. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET 
VID HVARJE DOM-



135 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1851. 



136 XLIII. FORTSÄTTNING. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET 
VID HVARJE DOM-



137 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1851 . 

18 



138 XLIV. ANTALET AF SJELFMORDSFÖRSÖK OCH FALSK ANGIFVELSE Å SIG 
SJELF, HVAROM BLIFVIT RANSAKADT VID HVARJE DOMSTOL, ÅR 1851 . 



139 XLV. FÖRHÅLLANDET EMELLAN DE FÖR BROTT OCH FÖRSEELSER ANKLA
GADE OCH DÖMDE PERSONER, Å ENA, SAMT FOLKMÄNGDEN I HVARJE LÄN, Å ANDRA SIDAN. 



140 XLVI. JEMFÖRELSE EMELLAN ANTALET AF DE FÖR SÄRSKILTA SLAG 



141 AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAKFÄLLDE PERSONER, ÅREN 1842-1851. 



142 XLVII. ANTAL AF BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA PERSONER 
BLIFVIT SAKFÄLLDE, UNDER HVARJE AF DE 10 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



143 XLVIII. BROTTMÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1851. 





IIIe AFDELNINGEN. 

C I V I L A O C H K R I M I N E L L A , 

PÅ UNDERDÅNIG FÖREDRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN BEROENDE MÅL. 

§ 22. 

Antalet och Beskaffenheten af Civila och Kriminella Mål, beroende på underdånig föredrag

ning af Justitie-Revisions-Expeditionen, år 1851 (Tab. XLIX). 

§ 23. 

Förhållandet med inkomna, afgjorda och balancerade mål, hvilka tillhört Justitie-Revisions-

Expeditionens underdåniga föredragning under hvarje af de 10 sistförflutna åren (Tab. L). 





147 XLIX. CIVILA OCH KRIMINELLA MÅL, BEROENDE PÅ UNDERDÅNIG FÖRE
DRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN, ÅR 1851. 



148 L. FÖRHÅLLANDET MED INKOMNA, AFGJORDA OCH BALANCERADE MÅL, 
HVILKA TILLHÖRT JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONENS UNDERDÅNIGA FÖREDRAGNING, 

UNDER HVARJE AF DE 10 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



B I H A N G . 

§ 24. 

Antalet af de personer, som varit intagne i Stockholms Stads samtlige Läns- och Krono-

fängelser, äfvensom i Polishäktena uti Göteborg och Norrköping under loppet af åren 1835, 1840, 

1845, 1848, 1849, 1850 och 1851 (Tab. LI). 

§ 25. 

Antalet af Fångar i Rikets samtliga Fästnings- och Korrektions-fängelser samt vid Krono-

arbetscorpsen, år 1851 (Tab. LII). 

Orsakerna, som vållat Fästnings- och Korrektionsfångars samt Kronoarbetskarlars afgång år 

1851 (Tab LIII). 

Beskaffenheten af de brott och förseelser, för hvilka varit sakfällde, eller de särskilta andra 

orsaker, för hvilka varit häktade, de vid slutet af åren 1835, 1840, 1845, 1849, 1850 och 

1851 i Rikets Fästnings- och Korrektionsfängelser samt vid Pionnier- och Kronoarbets-corpserne 

förvarade personer (Tab. LIV). 

§ 26. 

Antalet af år 1851 verkställda Dödsstraff, inom hvarje Län, samt arten af de Brott, för 

hvilka sådant straff ägt rum (Tab. LV). 

§ 27. 

Antalet af de utaf Domkapitlen, år 1851, medelst skiljobref upplösta Äktenskap, och Skälen, 

som till skillsmässan gifvit anledning (Tab. LVI). 





151 LI. ANTALET AF PERSONER, SOM UNDER LOPPET AF ÅREN 1835, 1840, 1845, 
1 8 4 8 , 1849 , 1850 OCH 1851 UTI STOCKHOLMS STADS OCH SAMTLIGE LÄNS- OCH KRONOFÄNGELSER, 
ÄFVENSOM POLISHÄKTENA I GÖTEBORG OCH NORRKÖPING VARIT FÖRVARADE *), DELS OCK Å FOLKMÄNGDEN I 
RIKET VID SLUTET ÅF ÅREN 1835, 1840 OCH 1845. 

*) Transportfåogar äro häriblaod icke beräknade. 



152 LII. ANTALET AF FÅNGAR I RIKETS SAMTELIGA FÄSTNINGS- OCH 



153 KORREKTIONS-FÄNGELSER, SAMT VID KRONOARBETS-CORPSEN, ÅR 1851. 

20 



154 LIII. ORSAKERNE, SOM VÅLLAT FÄSTNINGS- OCH KORREK-

*) Hiivaf från ett till amu.t fängelse förrättade: 256; bfyeifijttade från Dömde till Frivillige: 22. Summa afgångtle alltså rätteligen: t36o, jemte a bland de i LilnS-



155 -TIONSFÅNGARS SAMT KRONOARBETSKARLARS AFGÅNG, ÅR 1851. 

längelseme, fur undergående af fästnings- uclj tukthusstraö', intagne personer, hvilka, efter tilländaluneu fängelsetid, blifvit fligifne. 



156 LIV. BESKAFFENHETEN AF DE BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA 
HÄKTADE DE, VID SLUTET AF ÅREN 1835, 1840, 1845, 1849, 1850 OCH 1851 I RIKETS STRAFF- OCH 



157 VARIT SAKFÄLLDE ELLER DE SÄRSKILTA ANDRA ORSAKER, FÖR HVILKA VARIT 
KORREKTIONSFÄNGELSER SAMT VID PIONNIER- OCH KRONOARBETS-CORPSERNE FÖRVARADE PERSONER. 

*) Härtill komma dels a) f r i v i l l i g e k r o n o a r bets k a rl a r till ett antal af år l 8 ; 5 : 85; år l8 ' ,9: l35; är i8.">o: I 5 I ; Sr i8:u : 384; dels b) de för mord
brand, mord, drfiji och rån tilltalade be k a n n el s e f å n ga r n e, bvilkas antal utgjort är i835: l 3 ; är i8 ' to: l 5 : år 184a: 12; år 18/19: 6; år l85o: 6; år 1811 : 4. 



158 LV. VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, ÅR 1851. 

LVI. AF DOMKAPITLEN MEDELST SKILJOBREF UPPLÖSTA ÄKTENSKAPS
FÖRBINDELSER, ÅR 1851. 



159 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1850 års 
berättelse. 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE TILL KONGL. MAJ:T III-XXIV. 

TABELLER. 

Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 

§. 1. 

SUMMARISK UPPGIFT angående Civila Mål och Ärenden vid hvarje slag 
af Under- och Öfverdomstolar samt Verkställande Myndigheter 
i Riket, år 1851 I. 5. I. 

§. 2. 

CIVILA MÅL vid Härads- och Ägodelningsrätterne II. 6—27. II . 

vid Grufve- och Bergstingsrätterne III. 28 & 29. III. 

vid Rådstufvurätterne IV. 30 & 31. IV. 

vid Poliskamrarne V. 32. V. 

vid Akademiska Konsistorierne VI. 32. VI. 

vid Öfverrätterne VII. 33 & 34. VII. 

§. 3. 

ANTALET af de under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1842—1851) 
till Domstolarne instämda Civila Mål VIII. 35. VIII. 

§. 4. 

CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN hos Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli och 
samtelige Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen år 1851 IX. 36 & 37. IX. 

§. 5. 

FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND uti de af Kongl. Maj:ts Befallningshaf-
vande år 1851 afgjorda Utsökningsmål X. 38 & 39. X. 

§. 6. 

ANTALET af Skuldfordringsmål hos Kongl. Maj:ts samtlige Befallnings
hafvande i Länen, äfvensom beloppet af hvad som utsökt blifvit, 
under hvarje af de 14 sistförflutna åren (1838—1851) XI. 40. XI. 



1 6 0 I N N E H Å L L . 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 

i 1850 års 
berättelse. 

IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 

§. 7. 
SUMMARISK UPPGIFT å Antalet af Brott och Förseelser samt af Anklagade 

och Dömde Personer, uti må l , hvilka blifvit af Domstolarne och 
Poliskamrarne i hvarje Län eller ock omedelbart vid hvarje Öfver-
domstol i Riket afgjorda, år 1851 X I I . 43. X I I . 

§. 8. 
BESKAFFENHETEN OCH ANTALET af BROTT emot person och äganderätt, 

samt af de för hvarje slag af sådana brott Anklagade, Befriade, 
Åt saken ej fällde, Under framtiden ställde och Sakfällde personer, 
uti mål , hvilka blifvit af samtliga Domstolarne och Poliskamrarne 
i Riket afgjorda år 1851 X I I I . 4 4 - 4 6 . X I I I . 

§. 9. 
ANTALET af Brott emot person och äganderätt samt af de för sådana 

brott Anklagade och Dömde Personer, vid Underdomstolarne och 
Poliskamrarne inom hvarje Län X I V . 47. XIV. 

ANTALET af de för Brott emot person och äganderätt Anklagade och 
Dömde Personer, uti mål , hvilka blifvit af Öfverrätterne i Riket 
omedelbart afdömda, år 1851 X V . 48. XV. 

§. 10. 
DE för hvarje slag af brott emot person och äganderätt ANKLAGADE, 

BEFRIADE, EJ ÅT SAKEN FÄLLDE, UNDER FRAMTIDEN STÄLLDE och SAK-

FÄLLDE Personernes Kön X V I . 49—51. X V I . 

DE inom hvarje Län för brot t ANKLAGADE, BEFRIADE, UNDER FRAMTIDEN 

STÄLLDE och SAKFÄLLDE Personers Kön X V I I . 52 & 53. X V I I . 

§. 11 . 
D E för svårare, i allmänhet urbota, brot t SAKFÄLLDE Personers 

Ålder, efter arten af brot t X V I I I . 54 & 55. X V I I I . 
inom hvarje Län X I X . 56 & 57. X I X . 

Äkta eller Oäkta Härkomst, efter arten af brott X X . 58 & 59. X X . 

inom hvarje Län X X I . 60 & 61. X X I . 
Egenskap af Gifte eller Ogifte, efter arten af brott X X I I . 62 & 63. X X I I . 

inom hvarje Län X X I I I . 64 & 65. X X I I I . 
Stånd eller Yrke, efter arten af brott X X I V . 66 & 67. X X I V . 

inom hvarje Län X X V . 68 & 69. X X V . 
Christendomskunskap, efter arten af brot t X X V I . 70 & 71. X X V I . 

inom hvarje Län X X V I I . 72 & 73. X X V I I . 
Födelseort och Hemvist, inom eller utom den domstols jurisdiktion, 

eller det Län , hvarest de blifvit dömde, efter arten af brott X X V I I I . 74 & 75. X X V I I I . 
Dito, inom hvarje Län X X I X . 76 & 77. X X I X . 



1 6 1 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1850 års 
berättelse. 

§. 12. 

BESKAFFENHETEN OCH ANTALET af FÖRSEELSER emot Politi-, Ekonomi-och 
särskilta Disciplinär-stadganden samt af de för hvarje slag af 
sådana förseelser Anklagade, Befriade och Sakfällde Män och Qvin-
nor, uti mål, som blifvit af Domstolarne och Poliskamrarne i Riket 
afgjorda år 1851 X X X . 78. X X X . 

§. 13. 

ANTALET af Förseelser emot Poli t i- , Ekonomi- och särskilta 
Disciplinär-stadganden samt af de för slika förseelser Anklagade, Befriade och 
Sakfällde Personer, särskilt för hvarje Län X X X I . 79. X X X I . 

§. 14. 
ANTALET af BROTT och FÖRSEELSER, samt af Anklagade och Dömde Per

soner vid hvarje särskilt Domstol: 

HÄRADSRÄTTERNE X X X I I . 8 0 - 8 9 . X X X I I . 

GRUFVE- OCH BERGSTINGSRÄTTERNE X X X I I I . 90. X X X I I I . 

RÅDSTUFVURÄTTERNE (efter städernes nummer i Borgare-Ståndet) X X X I V . 91 & 92. X X X I V . 

POLISKAMRARNE (dito) X X X V . 93. X X X V . 

AKADEMISKA KONSISTORIERNA X X X V I . 93. X X X V I . 

KRIGSRÄTTERNE X X X V I I . 94. X X X V I I . 

ÖFVERRÄTTERNE X X X V I I I . 94. X X X V I I I . 

ANMÄRKNINGAR vid tabellerne X X X I I — X X X V I I I 95—110. 

§. 15. 
ANTALET AF hvarje slag svårare eller i större mängd förekomna Brott 

och Förseelser, samt af derför Anklagade och Sakfällde Personer, 
inom hvarje Län, eller omedelbart vid hvarje Öfverdomstol X X X I X . 111—129. X X X I X . 

§. 16. 

DE år 1851 SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT VÅL

LANDE OMKOMNES Antal och Kön, efter 
Stånd eller Yrke och Dödssätt XL . 130. XL. 

ETC. Ålder, efter Kön och förmodade An
ledningar till sjelfmorden XLI . 131. XLI . 

ANTALET af de för FÖRSÖK TILL SJELFMORD, samt för FALSK ANGIFVELSE 

Å SIG SJELFVA AF BROTT, Anklagade och Sakfällde Personer, år 1851 X L I I . 131. XLI I . 

§. 17. 
ANTALET AF Sjelfmördare eller Genom eget groft vållande omkomne 

Personer, om hvilka varit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1851 X L I I I . 132—135. X L I I I . 

ANTALET AF Sjelfmordsförsok och Falsk Angifvelse å sig sjelf, hvarom 
blifvit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1851 X L I V . 136. XLIV. 

21 



162 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1850 års 
berättelse. 

§. 18. 
FÖRHÅLLANDET emellan för brott och förseelser Anklagade och Sakfällde 

Personer, å ena, samt Folkmängden inom hvarje Län, å andra 
sidan XLV. 137. XLV. 

§. 19. 

JEMFÖRELSE emellan Antalet af de för särskilta slag af brott och för
seelser Sakfällde Personer åren 1842—1851 XLVI. 138 & 139. XLVI. 

§. 20. 

ANTALET af Brott och Förseelser, för hvilka personer blifvit sak
fällde, under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1842—1851) XLVII . 140. XLVII. 

§. 21. 

BROTTMÅL vid Öfverrätterne år 1851 XLVIII. 141. XLVIII. 

IIIe AFDELNINGEN. 

CIVILA OCH KRIMINELLA, 

PÅ UNDERDÅNIG FÖREDRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN 

BEROENDE MÅL. 

§.22. 

ANTALET OCH BESKAFFENHETEN af alla Civila och Kriminella Mål, bero
ende på underdånig föredragning af Justitie-Revisions-Expeditionen, 
år 1851 XLIX. 147. XLIX. 

§. 23. 

FÖRHÅLLANDET med inkomna, afgjorda och balancerade Mål, hvilka 
tillhört Justitie-Revisions-Expeditionens underdåniga föredragning, 
under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1842—1851) L. 148. L. 



163 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1850 års 
berättelse. 

BIHANG. 

§. 24. 

ANTALET af de Personer, som varit intagne i Stockholms Stads, sam-
telige Läns- och Kronofängelser, äfvensom i Polishäktena i Göte
borg och Norrköping under loppet af åren 1835, 1840, 1845, 1848, 
1849, 1850 och 1851 LI. 151. LI. 

§. 25. 

ANTALET af FÅNGAR i samteliga Fästnings- och Korrektionsfängelser 
samt vid Kronoarbets-corpsen, år 1851 LII. 152 & 153. LII. 

ORSAKERNA som vållat Fästnings- och Korrektions-fångars samt Krono
arbetskarlars afgång år 1851 LI I I . 154 & 155. LIII. 

BESKAFFENHETEN af de brott och förseelser, för hvilka varit sakfällde, 
eller de särskilta andra orsaker, för hvilka varit häktade, de vid slu
 af åren 1835, 1840, 1845, 1849, 1850 och 1851 i Rikets 
Straff- och Korrektionsfängelser, samt vid Pionnier- och Krono-
arbets-corpserne förvarade personer LIV. 156 & 157. LIV. 

§. 26. 

VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, år 1851 LV. 158. LV. 

§. 27. 

AF Domkapitlen medelst Skiljobref UPPLÖSTA ÄKTENSKAP, år 1851 LVI. 158. LVI. 
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