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Stormäktigste, Al lernådigste Konung! 

Justitie-Stats-Ministem får härmed i underdånighet afgifva berättelse angående Civila Rättegångsärendena och 

Brottmålen i Riket år 1852. Denna berättelse, vid hvars författande är följd samma plan som i de närmast 

föregående blifvit iakttagen, lemnar således för berörde år äfven upplysning om antalet af Fångar, verkställda 

Dödsstraff och utfärdade Skiljobref. Särskildt utbeder jag mig dock att få anmärka, att då genom Kongl. För

ordningen den 5 Juni 1850 blifvit stadgadt, att Grufve- och Bergstingsrätter skulle upphöra med slutet af det 

år min sednast afgifna underdåniga berättelse omfattar, äfvensom att de saker, som af nämnde domstolar då 

ännu icke blifvit afgjorde, borde öfverlemnas till allmänna domstolarne; så hafva dessa saker, hvilka i sistomför-

mälde berättelse blifvit för Bergsdomstolarne balancerade till år 1852, i denna berättelse upptagits bland dem 

som under året till Häradsrätterne inkommit. 

CIVILA MÅL. 
Tab. I. I. Afdelningen för Civila Mål. 

Civila målens och ärendenas antal har, vid nedannämnde domstolar och myndigheter, utgjort år 1852: 

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

b) i städerne: 

B. Vid Öfverrätterne. 

C. Vid Verkställande embetsmyndigheterne. 

Enligt hvad i redan afgifna underdåniga berättelser blifvit anmärkt, har de civila målens antal, som åren 

1845—1848 minskades, deremot under de tre närmast påföljde åren oafbrutet ökats. 

Så har ock varit händelsen år 1852, då vid alla förenämnde domstolar och myndigheter förekommit 

86,682 egentliga tvistemål; hvaribland vid Underdomstolarne och Poliskamrarne 81,542, Begge dessa summor 

äro högre än för år 1851. 



IV 

Ansöknings och Anmälningsärenden *) vid lägre donastolar och myndigheter hafva jemväl till antalet 

ökats. De voro år 1 8 5 1 : 171,077; men år 1852: 182,105. 

Bland de vid Underdomstolar och Poliskamrar handlagda tvistemålen hafva varit 

Hvaraf blifvit 

Härads
rätterne. 
Tab. II. 

Vid Häradsrätterne hafva år 1852 varit anhängiga 

Hvaraf blifvit 

Antalet af uppskjutna tvistemål har under året, hos Häradsrätterne ökats med 505 mål. 

Utaf de till år 1853 uppskjutna tvistemål hade inkommit, år 1852: 9,518 (84,3 procent), år 1 8 5 1 : 

1,446 (12,8 procent), år 1850: 266 (2,4 procent), för längre tid tillbaka 63 (0,5 procent). 

Till Hofrätt hafva blifvit vädjadt i 2,739 mål. 

Antalet af vädjade mål från Häradsrätterne, som åren 1845 till och med 1849 vexlat emellan 11,6 och 

15,4 procent, har, efter Lagmansrätternes upphörande med sistnämnde år, minskats så, att det utgjort år 1850; 

8,1 procent, år 1851 : 4,6 procent och år 1852: 7,9 procent af alla, under samma år, vid Häradsrätterne af-

gjorda tvistemål. 

*) Under denna benämning upptagas af underdomstolarne alla derstädes sökta eller beviljade inteckningar, lagfarter, årsstäm-
ningar, edgångar, bevakningar m. m., derom ej är tvist. 

**) Denna balance af tvistemål öfverensstämmer icke fullkomligt med den i nästföregående underdåniga berättelse uppgifna, eme
dan de af Grufve- och Bergstingsrätterne vid deras upphörande den 3) Dec. 1851 oafgjorda 38 mål äro i den sednare 
men ej i den förra upptagna. 

***) Sådana, deri skulden blifvit genast erkänd eller som blifvit tredskoris afgjorda. 
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Ägodelnings
rätterne. 
Tab II. 

Vid Ägodelningsrätterne hafva år 1852 förevarit 

Hvaraf blifvit 

Ägodelningsrätternes balance af oafgjorda skiftesmål har alltså, år 1 852, ökats, med 80 mål. 

Underdåniga besvär öfver Ägodelningsrätternes utslag hafva i föreskrifven ordning blifvit till dessa dom

stolars ordförande inlemnade uti 148 mål (8,7 procent af alla under året afgjorda skiftesmål). 

Rådstufvu
rätterne. 
Tab. III. 

Rådstufvurätterne. 

Hvaraf blifvit 

Balancen af oafgjorda tvistemål har hos Rådstufvurätterne ökats med 124 mål. 

Utaf de till år 1853 uppskjutna tvistemål hade inkommit, år 1852: 1,482 (79,o procent), år 1851: 179 

(12,o procent), år 1850: 53 (3,5 procent), för längre tid tillbaka 82 (5,5 procent). 

Bland de af Rådstufvurätterne år 1852 afgjorda tvistemål hafva blifvit till Hofrätt vädjade 667 (11,4 

procent). 
Akademiska 
Konsistori

erne. 
Tab. V. 

Akademiska Konsistorierne. 

Hvaraf blifvit 



VI 

Af de till är 1853 uppskjutna mål hade inkommit år 4 852: % år 4850: 4. 

Ett mål har blifvit från Akademiskt Konsistorium till Hofrält fullföljdt. 

Polis
kamrarne. 
Tab. IV. 

Poliskamrarne. 

Hvaraf blifvit 

Hofrätterne. 
Tab. VI. 

Hofrätterne. 

Alla hos Hofrätterne förekomna civila mål och ärenden hafva, år 4852, varit 

Konkurs-, boskillnads- och urarfvamål. 

a) Vädjade. 

b) Instämda. 

Årsproclamata. 



VII 

Tvistemål i allmänhet. 
a) Vädjade. 

b) Instämda. 

Fiskaliska aktioner. 

Lottade skriflvexlingar. 

Öfrige besvärsmål. 

Kongl. bref och remisser. 

Andra af Hofrätterne handlagda civila mål och ärenden. 
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Förhållandet med de hos Hofrätterne under sistförflutna 21 åren förekomna civila mål och ärenden har 

varit följande: 

Den i 1850 års berättelse uttalade förhoppning, att Hofrätternes balance af oafgjorda mål, hvilken under 

en lång följd af år nästan oafbrutet ökats, skulle, förmedelst de af Eders Kongl. Maj:t och Rikets Ständer, i 

sammanhang med åtgärden att indraga Lagmans- och Kämnersrätterne, beslutade förfoganden, åter minskas, har 

alltså nu blifvit i så måtto uppfylld, att sagde balance år 1852 nedgått från 2856 till 1866, samt således 

minskats med 990 mål, eller mera än £:del. 

Kammar
rätten. 

Tab. VI. 
Kammarrätten. 

Dessutom hafva till Kammarrätten ankommit och till verkställighet blifvit befordrade 165 Eders Kongl. 

Maj:ts nådiga bref och utslag. 

Kammarrättens balance af oafgjorda mål har under året minskats med 59 mål. 

I följd af Kammarrättens åtgärder hafva uti Eders Kongl. Majts och Kronans kassor influtit, år 1852, 

30,057 R:dr 39 sk. 7 rst. Banko. 

Med alla de uti Kammarrätten under sist förflutna 18 år förekomna mål och ärenden har förhållandet 
varit sådant, att 

Medeltalet 



IX 

Målens antal 
under de si
sta 10 åren. 

Tab. VI. 

Medeltalet af alla under de tio sistförflutna åren till domstolarne och poliskamrarne inkomna civila mål 

har utgjort 69,672 årligen; bland hvilka varit 

Antalet af alla instämda civila mål har utgjort vid 

Konkursmålens antal har utgjort 

Skuldfordringsmålen : 

Kongl. Maj:ts 
Befallnings

hafvande. 
Tab. VIII. 

Hos Öfver-Ståthållare-Embetet och Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande t Länen 

hafva år 1852 varit anhängiga 

Justitie-Stats-Ministerne Berättelse år 1852. 2 
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Hvaraf blifvit till slutlig åtgärd befordrade, afskrifna, eller, såsom på enskild parts anmälan beroende, 

Till Öfver-Ståthållare-Embetet och Eders Kongl. Maj:ts öfrige Befallningshafvande hafva under de tolf sist-

förflutna åren, nernligen: 

Afgjorda 
utsöknings

mål, år 1852. 
Tab. IX. 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen hafva år 1852 utfärdat 48,425 slutliga utslag och 19,425 

vilkorliga utmätnings-resolutioner, genom hvilka blifvit, i lagsökningsväg, ålagdt 

under de sista 
16 åren. 
Tab. X. 

De afgjorda utsökningsmålens antal, hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen, har, under 

sednast förflutna 47 åren varit 

oberäknade skillingar och runstycken. 

Af Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli hafva år 1852 blifvit afgjorda, medelst utslag, 2591 utsökningsmål, 

nemligen 



XI 

Sammanlagda antalet af utsökningsmål, som af Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli blifvit slutligen afgjorda, 

har uppgått till 

Af Eders Kongl. Maj:ts samtliga Befallningshafvande hafva, under nämnde tid, blifvit afgjorda 

II. BROTTMÅL. I I . Afdelningen för Brottmål. 

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

Sammanlagda antalet af brott och förseelser, öfver hvilka domstolarne och poliskamrarne i riket sig, i 

första instance, friande eller fällande utlåtit, har år 1852 uppgått till 44,350. Detta antal är högre, än något 

föregående år. 

Summan af åtalade brott och förseelser var år 1845: 39,105; minskades åren 1846—1849 till 34,600; 

men har sedermera ökats, år 1850 till 34,978, år 1851 till 38,893 och, såsom nyss berördt är, år 1852 

ytterligare till 44,350. Denna tillväxt är betydlig; den utgör, då året 1849 tages till jemförelse, 9750 brott 

och förseelser (28,i procent) och vid jemförelse med år 1851, 5457 (14,0 procent). 

Vid närmare granskning af de särskilda lagöverträdelsernas beskaffenhet, befinnes, att af de afdömda 

brotten emot person hafva varit: 

Bland brotten emot äganderätt hafva varit: 

Det är således bland brott mot äganderätt, men hufvudsakligen bland politi-, ekonomi- och disciplinär

förseelser, som den anmärkta tillväxten ägt rum. 
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Jemförelse 
emellan brot

tens antal 
åren 

1845—1851. 

Brott emot 
person. 

Tab. XII. 

Bland de gröfsia brotten emot person hafva åren 1845—1852 förekommit: 

Häraf visar sig, att brott emot person år 1852 på det hela något förminskats, samt att ehuru de såsom 

gröfre ansedda varit flera än något år lillförene, antalet af de svåraste bland dessa, eller de så kallade gröfsta, 

dock understigit hvad det utgjort så väl i medeltal åren 1845—1849, som ock år 1851. 

Talrikast bland brott emot person hafva varit 

hvartill äfven räknats 

Dessa, till större delen ringare brott hafva utgjort, af alla åtalade brott emot person, åren 1845 —1851 

från 80 till 90,4 procent, och år 1852: 85,5 procent. 

Brott emot 
äganderätt. 

Tab. XII. 

Talrikast bland brott emot äganderätt hafva, såsom vanligt, varit 
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Och hafva af alla brott emot äganderätt, tjufnaderne utgjort åren 1845—1851. från 67,2 till 74,2 pro

cent och år 1852: 71,9 procent, samt förfalskningsbrotten, åren 1845—1851: 3,4 till 4,9 procent, men år 

1852: 4,2 procent. 

De särskilda arterne af olöfligt tillgrepp hafva varit 

Politi-, eko
nomi- och 

ringare dis
ciplinärför

seelser. 
Tab. XXIX. 

Talrikast bland öfverträdelser af ekonomi-, politi- och särskilda disciplinär-författningar hafva varit 



XIV 

De förseelser, hvilka sålunda visa sig hafva mest tilltagit, aro: öfverträdelser af förordningarne mot fyl

leri och dryckenskap samt om bränvinsbränning och försäljning, äfvensom krögeriidkares förseelser i deras hand

tering. Det är sannolikt, att åtalen för sådana förbrytelser ökats i följd af den allt större uppmärksamhet, som 

blifvit de sednare åren egnad åt dryckenskapens och särskildt den omåttliga bränvinsförtäringens, i mångfaldigt 

hänseende, förderfliga verkningar. 

För brott och förseelser af alla slag hafva år 1852 varit anklagade tillsammans 42,748 personer, bland 

hvilka blifvit från mot dem väckta åtal frikände 4291 (10,04 procent), förklarade ej kunna åt saken fällas 1354 
(3,17 procent), under framtiden ställde 19 (0,04 procent), och sakfällde 37,084 (86,75 procent). 

Uti alla af domstolarne och poliskamrarne i riket, uti första instance, afgjorda brottmål, hafva varit 

För brott mot person och äganderätt hafva varit 

bland hvilka, vid domstol å landet 

i städer med egen jurisdiktion 

vid öfverrätterne omedelbarligen 

Alla ankla
gade. 

Tab. XI. 

Tabh. XIII 
och XVI. 

Bland de för brott och förseelser af alla slag år 1852 anklagade personer hafva varit män: 36,768, 
qvinnor: 5980 (86,0 och 14,0 procent); 

bland de för brott emot person och äganderätt anklagade, män: 16,229, qvinnor: 2905 (84,9 och 15,1 

procent); 

bland de vid landsdomstol anklagade, män: 9959, qvinnor: 1867 (84,2 och 15,8 procent); 

bland de vid städernes domstolar anklagade, män: 6353, qvinnor: 1036 (85,9 och 14,i procent); 

utaf de vid öfverrätterne omedelbarligen anklagade, män: 17, qvinnor: 2 (89,5 och 10,5 procent). 
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Brott, för 
hvilka perso

ner blifvit 
sakfållde åren 
1830—1851. 

Antalet brott och förseelser, för hvilka personer blifvit sakfållde under åren 1830—1852, eller hela 

den tid, för hvilken uppgifter härom blifvit infordrade, har utgjort: 

Rörande de för gröfre brott Sakfälldes lefnadsomständigheter äro, såsom vanligt, åtskilliga upplysningar 

lemnade, för hvilka uti å nästföljande sida stående tabell samt i anmärkningar till de berättelsen vidfogade ta-

bellerne xvn—XXVII närmare redogöres. 

De gröfsta 
brottens 
motiv. 

Vederbörande domstolars och domhafvandes uppgifter angående bevekelsegrunderne eller öfriga orsaker 

till de gröfsta brotten utvisa, såsom den allmännaste och mest verkande anledning dertill, dryckenskap och 

bränvinsbegär. Såsom deraf hufvudsakligen föranledda äro särskildt uppgifne: smädliga utlåtelser emot Gud och 

Hans heliga ord; 24 mord och dråp, hvaribland 1 mord å eget barn, 1 dråp å hustru; 1 rån; 2 fall af mord

brand, 2:ne fall af embetsmans öfverfallande med hugg och slag under embetsutöfning; många fall af våldsam 

misshandling å föräldrar, å husbonde och förmän, krono-, stads- och rättsbetjentes öfverfallande under tjensle-

utöfning, kif och missämja mellan makar, samt af oskickligt förhållande under gudstjenst och inför rätta. Dess

utom är af åtskillige domhafvande anmärkt, att dryckenskapsbegäret ej sällan varit upphofvet till ljufnader, i så 

måtto, alt dels flere så beskaffade brott blifvit verkställde i ändamål att åtkomma medel för tillfredsställande af 

detta begär, dels ock brottslingarne i många fall, genom fylleri råkat i fattigdom. 

Penningebegär och roflystnad hafva uppgifvits såsom hufvudorsak till 3:ne mord, 1 dråp å svärfader, 

I å svåger och 2 andra viljadråp; 1 fall af förgörning medelst gift; 2 poströfverier och 1 mordbrand; 

hat och hämndbegär, till 1 dråp å moder, 1 dråp å svärfader, 1 fall af slag å embetsman, och 3 fall 

af mordbrand; 



XVI 
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hat och oenig sammankfnad i äktenskap, till 2 mord; 

svartsjuka, till 1 dråp med vilja å egen hustru; 

brottslig kårlek och egennytta; till 1 mord å hustru; 

önskan att befrias från besvär och omsorg för sjukt, eget barn, till 1 förgöming genom förgift; 

tillfällig missämja och bråd skillnad, till 7 dråp, hvaribland ett å svåger. 

Bevekelsegrunderne till barnamord äro, för år 1852, endast i få fall uppgifna. De hafva, i dessa fall, 

varit: blygsel och lättsinne, samt svårighet att försörja flera oäkta barn. 

Dråp af vållande utan uppsåt att dräpa hafva i många fall föranledts genom fylleri. För öfrigt hafva, 

såsom orsaker till sådana dråp, anmärkts: vanvård om barn, i 2 fall; van vård om svagsint person, i 1 fall; 

ovarsam körning, i ett, bråd skillnad i 2 fall. 

Sjelfspillin
gar. 

Tab. XXXVIII. 

Genom undersökningar, hållne år 4852, har blifvit utrönt, att 327 personer, antingen med afsigt beröf-

vat sig lifvet, eller genom eget groft vållande ljutit döden. Ibland de sålunda omkomne hafva varit 276 män 

och 51 qvinnor. Desse hafva till stånd eller yrke i lifstiden varit: Ståndspersoner 11; Soldater, i tjenst eller 

afskedade 30; tillhörande Handtverksklassen 27; Ägare eller brukare af hemman 69; Torpare 18; Tjenste-

hjon 48; andre till Arbetsklassen hörande frie personer 95; Fångar 8; samt af icke uppgifvet stånd eller 

yrke 21. 

De olika sätt, bvarpå sjelfmord blifvit verkställda, hafva uppgifvits sålunda: hängning i 137 fall; dränk

ning i 74; intagande af gift i 25; skärning i halsen eller annan kroppslig misshandling i 23 ; skott ur eld

vapen i 15; nedstörtande från höjd i i fall, o. s. v. Genom omåttlig förtäring af,starka drycker hafva 49 

personer (46 män och 3 qvinnor) vållat sin egen död. 

Tab. XXXIX. Anledningar till sjelfmord hafva, så vidt utrönas kunnat, varit: fylleri och dess följder, i 100 fall; sin

nesrubbning, i 67; fattigdom och ekonomiska motgångar, i 36; brottslighet och utsväfningar, i 2 1 ; mjeltsjuka 

eller annan kroppslig sjuklighet, i 18; svärmeri och religionsgrubbel, i 9; husliga lidanden, i 7; och olycklig 

kärlek, likaledes i 7 fall. 

De på ofvanberörde sätt omkomnes ålder, så vidt sådan blifvit uppgifven, har varit: emellan 15 och 20 

år för 7; emellan 20 och 25 år för 2 1 ; emellan 25 och 30 år för 33; emellan 30 och 35 år for 36; emel

lan 35 och 40 år för 28; emellan 40 och 45 år för 27; emellan 45 och 50 år för 25; emellan 50 och 55 

år för 23 ; emellan 55 och 60 år för 14; emellan 60 och 65 år för 18; emellan 65 och 70 år för 4; emel

lan 70 och 75 år för 2; samt emellan 80 och 85 år för 3 personer. 

Antalet af sjelfmördade eller genom eget groft vållande omkomne personer har utgjort 

Juttitie-Stats-Ministerns Bträttelse år 1852. 3 
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Sjelfmords
försök. 

Tab. XL. 

För sjelfmordsförsök hafva år 1852 varit anklagade, 9 män; bland hvilka blifvit befriade 2 och sak-

fällde 7. Såsom anledningar till dessa brott äro uppgifna: sinnessvaghet, ekonomiskt obestånd och fruktan for 

följderna af begångna brott. 

För enahanda brott hafva sakfallts 

Falsk angif
velse å sig 

sjelf. 
Tab. XL. 

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

1 8 4 5 - 1 8 4 9 , i medeltal, 3; år 1850: ingen; år 1851: 2 ; år 1852: 5. 

Brottmål i 
Hofrätterne. 

Tab. XLV. 

Hos Hofrätterne hafva år 1852, af derstädes förekomna brottmål, varit: 

Ibland dessa hafva till Hofrätternes omedelbara afdömmande varit öfverlemnade: 

Underställda brottmål: 

Lottade skriftvexlingar: 
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Öfriga besvärsmål: 

Kongl. bref och remisser: 

Andra brottmålsärenden: 

Under sistför
flutna 23 år. 

Under sistförflutna 23 år, har förhållandet med brottmålen uti Hofrätterne varit följande: 

Alla på Hof
rätterne be
roende, civila 

och krimi
nella, mål. 

Sammanlagda antalet af civila och brottmål uti Hofrätterne har under samma tid utgjort: 
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Krigs
Hofrätten. 

Uti Krigs-Hofrätten hafva år 1852 förekommit 

III. CIVILA OCH 

KRIMINELLA 

MÅL I JUSTITIE-

REVISIONEN, 

år 1853. 
Tab. XLVII. 

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

Sådana mål hafva år 1852 varit: 

under de sista 
23 åren. 

Samtliga uti Nedre Revisionen förekomna mål och ärenden hafva, under sistförflutna 23 år, förhållit sig 
sålunda, att 

Bihang. 



XXI 

Bihang. 
Jemnlikt Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket för åren 1845—1852 afgifna underdå

niga berättelser, hafva under nedanstående år varit häktade: 

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

Justitie-Stats-Ministerns Berättelse år 1852. 4 
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Vid jemförelse af fångantalet vid slutet af de begge åren 4 851 och 1852 befinnes alltså, att tillökning 
under sistnämnda år ägt rum med afseende å 
fångar, häktade för undergående af ransakning samt fängelse vid vatten 

men deremot minskats med afseende å 

Fångarnas antal har således, på det hela, under året 1852 ökats med 419. 
Barn, som i häkte varit sina mödrar följaktige, voro vid årets början 13, och vid dess slut 11. 

Verkställda 
dödsstraff 
år 1852. 
Tab. LIII. 

Tvenne dödsstraff hafva år 1852 blifvit verkställda, nemligen 
i Hallands Län, 1, å en qvinna, för det hon genom förgift afdagatagit sin man, och 
i Malmöhus Län, 1, å en man, dömd för mord. 

under de sista 
12 åren. 

Antalet af verkställda dödsstraff har varit: 

Utfärdade 
skiljobref 
år 1852. 
Tab. LIV. 

Domkapitlen hafva år 1852 utfärdat 321 skiljobref, genom hvllka blifvit upplösta 112 med vigsel full
bordade äktenskap; 63 äktenskapsförbindelser, grundade på häfdande efter trolofning eller under äktenskaps
löfte, och 146 trolofningår. 

Bland ofvannämnde af med vigsel fullbordade äktenskap, hafva blifvit upplösta: 
a) t följd af domstols beslut: för egenvitligt öfvergifvande, 48; för hor, 38; för galenskap, 2 ; för endera ma

kan ådömdt lifstidsfängelse, 1; 
b) efter af Eders Kongl. Maf.t i nåder lemnad tillåtelse: för slöseri, dryckenskap, våldsamt sinnelag eller stri

dighet i lynne och tänkesätt, 12; för begånget nesligt brott, 11. 

Utfärdade 
skiljobref 

under de sista 
22 åren. 

Antalet utfärdade skiljobref har, under sistförflutna 22 år, varit: 

Stockholm den 3 April 1854. 

G. A. SPARRE. 
O. Carlheim Gyllenskjöld. 



TABELLER. 

Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 
(Tabellerne I—X.) 

I I a AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 
(Tabellerne XI—XLVI.) 

IIIe AFDELNINGEN. 

CIVILA OCH KRIMINELLA, 

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

(Tabellerne XLVII & XLVIII.) 

BIHANG. 

(Tabellerne XLIX—LIV.) 

STOCKHOLM, 1854. P. A. NORSTEDT A SÖNER. 





Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 

§ 1. 

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

domstolär samt Verkställande Myndigheter i Riket, år 1852 (Tab. I ) . 

§ 2. 
Civila Mål och Ärenden vid hvarje särskilt Domstol, nemligen: a) Härads- och Ägodelnings

rätterne (Tab. II); b) Rådstufvurätterne (Tab. I I I ) ; c) Poliskamrarne (Tab. IV); d) Akademiska 

Konsistorierne (Tab. V); e) Öfverrätterne (Tab. VI). 

§ 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. VII). 

§ 4. 
Civila Mål och Ärenden hos Öfver-Ståthållare-Embetet och samtlige Kongl. Maj:ts Befall

ningshafvande i Länen, år 1852, (Tab. VIII). 

§ 5. 

Förklarande Parternes Stånd, uti de af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen år 1852 

afgjorda Utsökningsmål (Tab. IX). 

§ 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. X). 





5 I. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID UNDER- OCH ÖFVERDOMSTOLAR SAMT 
VERKSTÄLLANDE MYNDIGHETER, ÅR 1852. 

1 



6 II. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



7 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 



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



9 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 



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



11 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 



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



13 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 

2 



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



15 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 



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



17 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 



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



19 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 



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



2 1 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 
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2 2 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



23 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 



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



25 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 



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



27 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1852. 



28 III. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN 



29 VID RÅDSTUFVU-RÄTTERNE, ÅR 1852. 

Anm. 83 Östersund lyder under BrunBo Häradsrätt, och 85 Borgholm under Tingsrätten i Ölauds Norra Mot. 4 



30 IV. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID POLISKAMRARNE, ÅR 1852. 

*) Till allmänt arbete dömde 40 män ocb 9 qvinoor; tillsammans 49 personer. 
**) För försvarslöshet till allmänt arbete dömde 19 män och 4 qviimor; tillhopa 23 personer. 
***) D:o d:o 14 4 qviimor; 18 d:o. Andre, som blifvit förelagdt, att skaffa sig laga försvar 45 (36ra .9qv, ) ; 

till Kongl. Maj:ts Befallningshafvandes förordnande öfverlemnade 64 män och 20 qvinnor. 

V. CIVILA MÅL VID AKADEMISKA KONSISTORIERNE, ÅR 1852. 



31 VI. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1852. 



32 VI. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1852. 



33 VII. 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 

5 



34 VIII. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN HOS ÖFVERSTÅTHÅLLARE-EMBETET 



35 OCH SAMTLIGE KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I LÅNEN, ÅR 1852. 
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36 IX. FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND UTI DE AF KONGL. MAJ:TS 



37 BEFALLNINGSHAFVANDE AFGJORDA UTSÖKNINGSMÅL, ÅR 1852. 



38 X. 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 mål, hvilka blifvit af Domstolarne och 

Poliskamrarne i Riket afgjorda år 1852 (Tab. XI). 

§ 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. XII) . 

§ 9. 
Antalet af Brott emot person och äganderätt samt af de för sådana brott Anklagade och 

Dömde Personer, vid UNDERDOMSTOLARNE, inom hvarje Län (Tab. XIII). 

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

äfvensom af de för slika brott derstädes omedelbart Anklagade och Dömde Personer (Tab. XIV). 

§ 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. XV) och för hvarje Län (Tab. XVI) samt, inom Länen, särskilt för domstolarne å lan

det och för stadsdomstolarne. 

§ 11. 

De för svårare, i allmänhet urbota, brott 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 Län, hvarest de blifvit dömde; hvarom 

upplysning lemnas dels med afseende å brottens olika art, dels för hvarje Län, samt, inom 

Länen, särskilt för lands- och stadsdomstolarne (Tabb. XVII—XXVIII) . 

§ 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. XXIX) . 

§ 13. 
Antalet af Politi-, Ekonomi- och Disciplinär-förseelser samt af derför Tilltalade och Dömde 

Personer, inom hvarje Län (Tab. XXX) . 
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§ 14. 

Antalet af Brott och Förseelser, samt af Anklagade, Befriade, Åt saken ej fällde, Under fram

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

b) Rådstufvurätterne (Tab. XXXII ) ; c) Poliskamrarne (Tab. XXXII I ) ; d) Akademiska Konsisto

rierna (Tab. XXXIV) ; e) Krigsrätterne (Tab. X X X V ) ; f) Hof- och Öfverrätter (Tab. XXXVI) . 

§ 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. XXXVII). 

§. 16. 

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

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

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

FALSK ANGIFVELSE Å SIG SJELF af brott (Tab. XL). 

§ 17. 

Antalet af Sjelfmord och försök dertill samt af Falska Angifvelser emot sig sjelf af brott, 

vid hvarje domstol (Tabb. XLI & XLII). 

§ 18. 

Förhållandet emellan antalet af de för brott och förseelser Anklagade och Sakfällde Per

soner, å ena, samt Folkmängden inom hvarje Län, å andra sidan (Tab. XLIII). 

§ 19. 

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

soner, åren 1843—1852 (Tab. XLIV). 

§ 20. 

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

10 åren (Tab. XLV). 

§ 21. 

Brottmål, hvilka genom underställning, besvär, eller Kongl. remisser till Hofrätterne in

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

den (Tab. XLVI). 



41 XI. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER, SAMT AF ANKLAGADE OCH DÖMDE 
PERSONER, UTI MÅL, HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1852. 



42 XII. BESKAFFENHETEN OCH ANTALET AF BROTT EMOT PERSON OCH ÅGANDE-
MÅL, HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH 



43 -RÄTT, SAMT AF DE FÖR SÅDANA BROTT ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI 
POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1 8 5 2 . 
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44 XII. 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 1852. 



45 XIII. 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 1852. 



46 XIV. 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 1852. 



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



48 XV. FORTSÄTTNING. DE FÖR HVARJE SLAG AF BROTT EMOT PERSON 



49 OCH ÄGANDERÄTT, ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONERS KÖN. 



50 XVI. DE INOM HVARJE LÄN FÖR BROTT ANKLAGADE, BEFRIADE, EJ ÅT SAKEN 



51 FÄLLDE, UNDER FRAMTIDEN STÄLLDE OCH SAKFÄLLDE PERSONERS KÖN. 
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52 XVII. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄN-



53 -HET URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÅLDER. 



54 XVIII. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄN-



55 -HET URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÅLDER. 



56 XIX. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, 



57 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÄKTA ELLER OÄKTA HÄRKOMST. 



58 XX. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, 



59 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÄKTA ELLER OÄKTA HÄRKOMST. 
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60 XXI. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, 



61 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS EGENSKAP AF GIFTE ELLER OGIFTE. 



62 XXII. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, 



63 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS EGENSKAP AF GIFTE ELLER OGIFTE. 



64 XXIII. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET 



65 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS STÅND ELLER YRKE. 



66 XXIV. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET 



67 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS STÅND ELLER YRKE. 
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68 XXV. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET UR-



69 -BOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS CHRISTENDOMSKUNSKAP. 



70 XXVI. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET 



71 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS CHRISTENDOMSKUNSKAP. 



7 2 XXVII. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, BROTT 
DOMSTOLS OMRÅDE ELLER DET 



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



74 XXVIII. DE INOM HVARJE LÄN FÖR SVÅRARE, I ALLMÄNHET URBOTA, BROTT SAK
OMRÅDE, ELLER DET LÄN, 



75 -FÄLLDE PERSONERS FÖDELSEORT OCH HEMVIST, INOM ELLER UTOM DEN DOMSTOLS 
HVAREST DE BLIFVIT DÖMDE. 
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76 XXIX. 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 1852. 



77 XXX. 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 1852. 



78 XXXI. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF 

*) Bit hörande anmärkningar, se sid. 92 o. f. 



79 ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1852. 
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80 XXXI. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



81 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1852. 



82 XXXI. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



83 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1852. 



84 XXXI. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



85 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1852. 



86 XXXI. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



87 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1852. 
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88 XXXII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLA-



89 GADE OCH DÖMDE PERSONER VID RÅDSTUFVURÄTTERNE, ÅR 1852. 



90 XXXIII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID POLISKAMRARNE, ÅR 1852. 

XXXIV. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID AKADEMISKA KONSISTORIERNE, ÅR 1852. 



91 XXXV. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID KRIGSRÄTTERNE, ÅR 1852. 

*) J em te KroDoarbets-Corpseos 5:e Kompani. 
**) a:a, 3:e och 4:e Kompagnier. 

XXXVI. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1852. 



92 ANMÄRKNINGAR VID FÖRESTÅENDE TABELLER XXXI—XXXVI. 

(Utdrag af de Domhafvandes uppgifter). 

STOCKHOLMS 
STAD. 

Stockholms Stad. 
1) S t o c k h o l m (Rådstufwrällens 3:e Afdelning). En qvinna, hvilken blifvit sakfälld for dråp af vållande, utan uppsåt 

att dräpa, dömdes till half mansbot, för det bon dels lemnat i sin bostad utan tillsyn och dels så illa vårdat sitl några få veckor 
gamla oäkta barn, att det deraf ljutit döden; och kan anledningen till hennes berörda förfarande antagas hafva varit en serdeles lik
nöjdhet för barnet eller bristande moderskärlek. — Såsom anmärkningsvärdt bör i öfrigt nämnas, att antalet mål, anhängiggjorda af 
ogifta qyinnor om uppfostringshjelp för oäkta barn betydligen ökats; hvartill orsaken torde finnas uti förhöjningen af afgiften för 
barns inlösande på allmänna Barnhuset. 

2) D i t o IRådstufvurättens 4:e Afdelning). E t t viljadråp synes hufvudsakligen hafva varit föranledt af agg öfver någon för
ment oförrätt, jemte begär att åtkomma gods. 

3) D i t o (Rådstufvurättens 6;e Afdelning). Et t vida större antal lagersmal än tillförene hafva under året begynt bli hos dom
stolen anhängiggjorda. 

4) K r i g s r ä t t e n v i d F l o t t a n s S t a t l o n i S t o c k h o l m . Alla under året vid denna domstol afdömda af manskap 
begångna brott emot person eller äganderätt hafva varit mer eller mindre föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. 

STOCKHOLMS 
LÄN. 

Stockholms Län. 
5) F r ö s a k e r s H ä r a d . Kyrkoherden uti en församling inom Häradet har , af t re församlingsboer, varit anklagad, för att 

hafva aflagt falsk Värjemålsed, men blifvit från åtalet af domstolen frikänd. 

6) S j u h u n d r a H ä r a d . Alla vid Häradsrätten åtalade slagsmål, 2 fall af vapens dragande i oträngt mål, af ven som våld-
fbranee af föräldrar, kunna anses föranledda genom starka dryckers missbruk. 

7) L y h u n d r a H ä r a d . Et t mål , deri en öfvermage dömdes till ansvar för mordbrand, må finnas mindre vanligt, så val 
derutinnan att brottslingen, ongifvaren och de hufvudsakligaste vittnena ej voro äldre än emellan 9 och 13 år gamla, som ock i den 
beklagliga omständigheten af brottslingens för sin ålder ovanliga förhärdelse, parad med serdeles godt omdöme om orsaker och verk
ningar, ådagalagdt i planen, utfarandet, och försöken att dölja brottet, som föranlodts af hämnd för beskyllning om oärlighet. Sedan 
Kongl. Hofrätten fastställt Häradsrättens utslag, och detsamma derefter verkställts, har försök gjorts af den enskilda människokärle
ken att genom den unge brottslingens omflyttande ti l l fremmande ort och serskilda vårdande, åstadkomma någon förändring i de 
onda anlagen, som annars, med ledning af hvad i öfrigt under ransakningen inlupi t , kunna antagas innebära mycken våda för sam
hället. 

8) S o l l e n t u n a H ä r a d . S/ffjwwiåfo-förbrvtelserna hafva i allmänhet föranledts genom missbruk af starka drycker. 

9) H a n d e r y d S S k e p p s l a g . S/ajwnåfo-förbrytelserna hunna i allmänhet anses vara en följd af bränvinssupande. 

10) Å k e r s S k e p p s l a g . En Bonddräng har varit tilltalad för vållande Ull sin mormoders död, derigenom att han skulle 
skrämt henne ihjäl; men blcf, sedan Sundhets-Collegium yttrande afgifvit, från ansvar befriad. — Brottmålen hafva minskats. 

11) W e r m d ö S k e p p s l a g . Slagsmåls-brotten hafva varit föranledda af starka dryckers missbruk. 

12) S o t h o l m s , Ökneno o c h Svart lösa H ä r a d e r . Gröfre brott än förfalskning, enfaldt hor och stölder af olika 
beskaffenhet hafva under årets lopp ej utgjort föremål för åtal. Af de personer, som för sådane förbrytelser samt snatteri blifvit sak-
fällde, hafva 21 varit födde utom Länet , nemligen 3 i Westerås, 3 i Upsala, 7 i Nyköpings, 1 i Linköpings, 2 i Skaraborgs, 2 i 
Kronobergs, 1 i Blekinge och 2 i Calmare Län. — 18 slagsmål hafva inträffat emellan personer, som varit rörde af starka drycker. 

13) K r o n o - A r b e t s - C o r p s e n s 9:de o c h 10:de K o m p a n i e r . De tvennc för subordinationsbrott under året 
dömde hafva (liksom de flere för samma brott under fortsättning af vintern anklagade) sjelfve uppgifvit såsom orsak derti l l , a l t , då 
de visste att dödsstraffet ej på dem skulle gå i verkställighet, utan benådning komma dem tillgodo, de begagnat brottet såsom ett me
del att varda förflyttade från Krono-Arbets-Corpsen till Fästning. 

14) S i g t u n a . Som anmärkningsvärdt må anses, att antalet af under aret åtalade olofliga tillgrepp är ganska stort, i jem-
förelse med det under många föregående år. Starka drycker, bränvin och punsch, hafva ntgjort föremål för 2:ne af tillgreppen. För 
öfrigt torde anledningarne till stölderne böra sökas dels i nöd och brist, dels ock i begär att utan bchof åtkomma annans egendom. 

15) O r e g r u n d . Den för tjenstemans öfverfallande sakfällde personen var en Finsk Coopvaerdie-Skeppare, som, å sitt från 
utrikes ort kommande fartyg, med hugg och slag bemötte en i tjensteutöfning stadd Karantäns-befälhafvare; och synes anledningen 
dertill egentligen hafva varit bemältc Skeppares rusiga tillstånd. 

16) S o d e r t e l j e . De flesta slagsmålen hafva varit föranledda genom dryckenskap. 

17) Norr te l j e . 
18) W a x h o l m . Den för hugg och slag å föräldrar dömde, har vid brottets begående varit af starka drycker öfverlastad. 

Fadren likaledes. Båda eljest serdeles välkända. 

UPSALA LÄN. 

Upsala Län. 
19) 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 . En för dråp under framtiden ställd Jordtorpare, var angifven att 

hafva försatligeii; öfverfallit och dödat sin svåger, af afund i och för arfs delning. Samme person var jemväl anklagad för tidelag, 
förfalskning och stöld, i hvilka afseenden någon bevisning emot honom likväl icke åstadkommits. 
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UPSALA LÄN. 20) T r o g d g H ä r a d . Vid Häradsrätten hafva under loppet af Sr 1852 till ransakning och afgörande förekommit flera grofva 

brottmål, hvaribland försök till våldtägt, blodskam, embetsmans öfverfallande i och för embetsutöfning, kyrkvtjufnad samt försök till 
mordbrand å boningshus. För förstnämnde trenne förbrytelser bafva personer sak fällts. De för blodskara sakfällde voro en gift Stat
dräng och hans hemmavarande ogifta stjufdotter; för försök till våldtägt dömdes en gift Soldat. — En hos Allmoge tjenande Dräng, 
20 år gammal, enligt pvesterskapets bevis, rödjande den största likgilltighet för christendomskunskap, och, ehuru admitterad till natt
varden, befinnande sig i den djupaste okunnighet, ha r , sedan han begått inbroltsstöld och det stulna godset hos honom påträffats, af 
fruktan för straff, i afsigt att sig lifvet afhända, intagit arsenik, deraf han varit nära döden, men dock blifvit derifrån räddad. 

SÖDERMAN
LANDS 
LÄN. 

Södermanlands Län. 
21) R o n ö H å r a d . En for Posliljons öfverfallande till döden dömd Tjenstedräng, begick brottet af vrede dcröfver, att Po-

stiljonen ej ville begagna honom såsom körsven i hans af starka drycker öfverlastade tillstånd. 

22) H o l e b o H ä r a d . För dräp hafva varit tilltalade två karlar och två qvinnor, sä kallade skojare. Under gräl och slags
mål blef en femte skojare dödad, medelst knifstygn. En af qvinnoma och den ena karlen ställdes under framliden, af Häradsrätten. 
Qvinnan skall sedan vara af Svea Hofratt dömd till döden. — Tre slagsmål hafva föranledis af fylleri. 

23) W e s t e r - K e k a r n e a H å r a d . Såsom ulan uppsåt vållande till annans död har en Gästgifvare blifvit till hel mans
bot dömd. En på fylleri och oordentlighet mycket begifven lös qvinsperson, då hon icke åtlydt hans tillsägelser alt aflugsna sig från 
gästgifvaregården, blef af honom, i vredesmode, misshandlad så, att hon, förut genom elände och fylleri utmerglad och svag, deraf 
ljutit döden. 

24) Å k e r s H å r a d , En minderårig gosse, som blifvit dömd för mordbrand, hade med strykstickor antändt eld i taket på 
vinden af en grannes boningshus. Han uppgaf sjelf, att han icke haft något agg till grannen, eller dennes folk eller barn, med 
hvilka sistnämnde han varit skol- och lekkamrat och någon anledning dertill har under ransakningen ej eller förekommit. Orsaken 
till denna missgeming kan sålunda icke antagas hafva varit någon annan, än elakt lättsinne. Gossen, af naturen vanartad, hade blif
vit än ytterligare bortskämd genom modrens efterlåtenhet och ständiga försök att ursäkta de många elakheter, som han utöfvat. 

GOTTLANDS 
LÄN. 

Gottlands Län. 
25) G i o t t l a n d s S ö d r a H å r a d . En i Wisby hurskapsägande Grosshandlare, genom eget erkännande inför rätta förvun

nen att hafva varit upphofsman dertill att ett fartyg blifvit borradt i sank, leddes af vinningslystnad till anstiftandet af detta brott . 
Enahanda bevekelsegrund fö ie fanns äfven hos de personer, som i brottet voro delaktige. Genom uraktlåten tillsyn af fångbevaknin
gen lyckades den förstnämnde att komma på flykten och såmedelst undgå att blifva dömd. Bland fem, såsom medbrottslige tilltalade, 
frikändes en, och sakfälldes fyra, nemligen en Skeppare, en Sjöman, en Hemmansägare och en anslälld vid Tullstaten. — Till våda
bot har blifvit dömd en Ståndsperson, som i sina uthus utlagt rottgift, med den ovarsamhet, att elt barn åtkommit och fortärt deraf, 
samt på sådant sätt ljutit döden. 

26) C i o t t l a n d g I H a t t o n a l - l l e v ä r i n g . E t t sjelfmordsförsök har ägt rum, i följd af hufvudsvaghet. ftfriga vid Krigs
rätten under året åtalade brott kunna anses föranledda genom fylleri. 

ÖREBRO LÄN. 

Örebro Län. 
27) H u m l a H å r a d . Ett sjelfmord och de flesta slagsmål hafva begåtts under dryckenskap, som vid marknader och auk

tioner ofta utöfvas. 

28) H a r d e m o H å r a d . Slagsmålen och sabbatsbrolten äro begångna under fylleri. 

29) C a r l s k o s a H å r a d . En q vinna, hvilken blifvit dömd för edsöresbroll, enligt 21 kap. 6 §. M.B., drefs till denna ger-
ning af svartsjuka och försmådd kärlek. 

30) Ö r e b r o H å r a d . De flesta slagsmål hafva skett i rusigt tillstånd. 

31) A s k e r g l i n d . Det i förhållande till föregående år stora antalet af anklagade och sak fällde personer kan hufvudsakligen 
tillskrifvas den omständigheten, att Stadsfiskals- och Stadsvaktmästare-tjensterne förvaltats af nyligen dertill utnämnde personer; men 
otvifvelakligt är, att det i allmänhet låga bränvinspriset derpå äfven inverkat. Större delen af de för svordom, sabbatsbrott, slags
mål och oljud på allmänna platser sakfällde, hafva tillika blifvit pliktfällde för fylleri. — Motiven till itererade stölder hafva varit 
lättja, liderlighet och vanvårdad uppfostran. 

32) RTora. En Skomakare har efter uppstådd oenighet och ordvexling ined en Sadelmakare så våldsamt sparkat denne, att 
den sednares död ansetts hafva deraf härrört och derföre blifvit dömd till hel mansbot. 

33) I i l n d e g b e r g . Några gröfre brott hafva icke inom staden blifvit begångna. Deremot hafva åtalats ett större antal brott 
af lindrigare art och serdeles de , hvilka leda sin upprinnelse från ett omåttligt bruk af starka drycker. 

WERMLANDS 
LÄN. 

Wermlands Län. 
34) F e r n e b o H å r a d . Hustru Britta Stina Elofsdotter från Hede Socken, Wäse Härad, som fört en kringstrykande lef-

nad, och under en vandring genom Ferueho Härad, med förgift afdagatagit sin fyra år gamla Son, har sjelf föregifvit, att det skett 
> afsigt att befria barnet, som var besväradt af sjuklighet, från de svåra plågor, hvaraf det varit lidande. Något annat motiv till ger-
ningen än det nyssnämnda, eller orsaken at t blifva qvilt det besvär och de omsorger, som barnets sjuklighet förorsakat modren, har 
ej under ransakningen kunnat utrönas. — Grufdrängarne Nils Johan Yngström och August Isakson Mark vid Persberg tilltalades för 
det de, sedan de i Filipstad sammanträffat med en för dem okänd yngling, under vandring från staden i dennes sällskap, med våld 
fråntagit honom hans påhafde tveune rockar, jeuite några andra saker af obetydligt värde. Något annat motif än begäret efter det 
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WERMLANDS 

LÄN. 
t i l lgripna, t a n ej uppgifvas. Yngström dömdes af Häradsrätten till döden, ocb Mark ansågs väl saker till straff för delaktighet i 
rånet , men förvisades att vid annan domstol undergå ransakning för stöld. — Ett sjelftnord och största delen af de uppgifna slags-
målsbrolten kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk. 

35) F r y k s d a l s Ö f r e T i n g s l a g . En mansperson har blifvit dömd att för dråp mista lifvet. Dråparens våldsamma 
sinnelag, under utbrottet hvaraf illgemingen blifvit föröfvad, synes hafva utgjort enda motivet för densamma. 

36) J o s s e H ä r B i l . Af starka dryckers missbruk eller begäret derefter kunna anses föranledda nästan alla bärsiädea åtalade 
lindrigare brott emot person, med undantag af lagersmal. 

37) K a s H å r a d . En qvinna har varit anklagad för förgiftning, men från åtalet blifvit frikänd. Hon hade en längre tid 
blifvit af sin man svårt slagen och misshandlad, så att hon deraf tidtals varit sängliggande och måst anlita läkare. Då munnen hastigt 
afled och vid anställd läkarehesigtning blifvit utriint att hans död varit en följd af arsenik förgiftning, så har åtal mot hustrun blif
vit anstäldt. Aen då bevisning emot henne icke förekommit om annan brottslighet än att hon före mannens död haft arsenik i sin 
vård, så har hon från det angifna gröfre brottet blifvit frikänd. 

38) N o r d m a r k s H å r a d . En från landtmarknad återvändande Dräng har i rusigt tillstånd tilldelat en annan, med hvil-
ken han kommit i ordvexling, ett så hårdt slag i hufvudet, att denne genast på stället afled. Dråpet ansågs under bråd skilnad 
föröfvadt. 

39) C l t r l g t l n e h a m n . Största delen af de lindrigare brotten emot person hafva föranledts af fylleri. 

WESTMAN-
LANDS 
LÄN. 

Westmanlands Län. 
40) S n e f r i n g e H å r a d . Tvenne frivillige Arbetare vid Strömsholms kanal , , begge från Skaraborgs Län , men med hvar-

andra obetydligt bekanta, gingo bort från arbetet och förlärde bränvin öfver behofvet, kommo under hemvägen, af obetydlig anled
ning, i ordvexling och slagsmål invid en Sjöstrand. Den yngre, blott 23 år gammal, kastade flera gånger omkull kamraten, hvilken 
redan illa skadad i hufvudet af den på stället befintliga myckenhet kullersten, slutligen skuffades i vattnet, der angriparen doppade 
hans hufvud under vattnet , intilldess den angripne ljöt döden. — Utom detta brott har afven 2:ne sjelftnord varit föranledda af starka 
dryckers missbruk. — Sju till militärmanskapel hörande personer, voro soldater vid det i orten förlagde l:sta kompaniet af Krono-
Arbets-Corpsens Soldat-klass. 

41) Å k e r b o H å r a d . En för barnamord dömd Piga, 24 år gammal, synes till brottet varit ledd af blygsel öfver det irå
kade hafvandeskapet. — För vållande till annans död hafva tilltalats en Stattorpare och hans antagna Hushållerska, en för horsbrott 
ifrån sin man frånskiljd hustru. Ransakningen upplyser att denna sistnämnda, som fäldts till hel mansbot, med sällspord ovårdsam-
het och elakhet behandladt ett Stattorparens till hennes vård anförtrodt flickebarn, något öfver 2:ne år gammalt, hvilket barn sällan 
gifvits annan föda, än hårda brödbitar, och att nämnda Hushållerska tvättat barnet i kallt vatten under bar himmel, utan afseende å 
väderlek och årstid, samt att bon vid ett tillfälle matat barnet med heta ärter så häftigt att barnet hvarken kunnat tugga eller svälja. 
Fadren, Stattorparen, som är fattig och enfaldig, bar icke sökt skaffa barnet en bät t re omvårdnad, ehuru derom af grannarne påmind; 
och har han ansetts skyldig att hota half mansbot. — En Stattorpare har blifvit under den 24 April fälld till ansvar för 2:dra re
san stöld och den 12 Juni för 3:dje resan stöld och 2:dra resan inbrott. 

42) I V o r r l l O H å r a d . En person har, i rusigt tillstånd, slagit sin fader. 

43) S l i l n n s l 4 H t t e l » e r g S B e r g s l a g . En Bonddräng har under rusigt tillstånd brottats med en annan person och då en 
tredje person tillkommit och fattat dråparen i kragen bakifrån, hade denne, deröfver uppbragt, med en tälgknif kuggit bakut och 
träffat den tredje personen i låret samt dervid afskurit lårpulsådern och lårblodädern, hvaraf döden kort derefter inträffat. 

44) S i m t l t n a H å r a d . En son har i öfverlastadt tillstånd slagit och oqvädat sin fader. 

45) O f v e r - T j u r b o H å r a d . En på starka drycker i hög grad begifveu Bonde har vid tillfällen, då han befunnits öfver-
lastad, fällt smädliga utlåtelser om Gud och hans heliga ord. 

46) W å h l a H å r a d . Ett sjelfmord, fyra slagsmål och fylleri i kyrka hafva orsakats genom begär efter starka drycker. 

47) W e i S t e r å s . Ogifta qvinspersonen Anna Lisa Ersdotter, född 1804 inom Gunnilbo Socken af kringstrykande ogifta qvins-
personen Greta Andersdotter Haeger, har , efter ett kringirrande sysslolöst lif, derunder hon framfödt fem oäkta barn, blifvit straffad 
för andra resan stöld och trenne gånger varit intagen å Norra Korrektions-Inrättningen i Stockholm, den 24 sistlidne Augusti blif
vit af Weeterås Rådhusrätt dömd till ansvar efter 18 kap. 8 $. 1 mom. M.B., för det hon burit slag å Lands-Sekreteraren i West-
manlands Län Adolf "Wilhelm Ahlborg under det han var i utöfning af embetet. Anna Lisa Ersdotter, som äger svag christendoms-
kunskap och till sina förståndsförmögenheter är i hög grad förslöad, har uppgifvit, såsom anledning till sitt berörde brott, förtviflan 
i följd af det afslag hon, straxt före gerningens begående, af Lands-Sekreteraren Ahlborg erhållit å sin framställning, att icke blifva 
åter förpassad till Korrektions-Inrättningen i Stockholm,' för hvilken Inrättning hon hyste största fruktan; och har, under ransak
ningen, annat motiv till brottet icke kunnat utletas. — De ilesta här uppgifna urbota samt alla lindrigare i allmänhet ej Urbota brott 
hafva af starka dryckers missbruk varit föranledda. — Sjömannen Carl Edvard Nyberg, född den 29 Maj 1816 i Tålebo af Ålhems 
Socken i Calmar Län, hvilken, i sistförflutna Augusti månad ankommit till Westerås på den af Skepparen Carl Olsson förde slupen 
"Delphin," å hvilken Nyberg, tillika med Sjömannen Carl Pettersson Ljunggren varit antagen till matros, dömdes den 20 sistlidne 
September af Rådhusrätten till ansvar efter 24 kap. 7 J. M.B., för det han, ombord på berörde fartyg, tilldelat Carl Pettersson Ljung
gren en så hård skuffning, att Ljunggren genast fallit ned i sjön, hvarest Ljunggren ljutit döden. Nyberg och Ljunggren hade, straxt 
före brottets föröfvaude, besökt en krog, intagit förtäring af bränvin och mat samt derefter kommit i tvist med hvarandra i fråga 
om betalning för förtäringen, hvilken tvist, under tilltagande hetta hos så väl Nyberg som Ljunggren, blifvit fortsatt äfven sedan de 
kommit på fartyget, hvarest Ljunggren först tilldelat Nyberg ett slag och Nyberg sedan skuffat till Ljunggren med den påföljd, som 
här blifvit beskrifveo. 

48) A r b e g a . De flesta slagsmål och sabbatsbrott hafva blifvit begångna i fylleri. 
49) K ö p i n g . 
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WESTMAN-
LANDS 
LÄN. 

49) K ö p i n g . Sysslolöshet och begifvenhet på starka drycker hafva varit närmaste inledningar till de gröfre brotten. En 
för 4:de resan stöld dömd qvinna erkände under bittra tårar , att fyllerilasten uteslutande vållat bennes elände. Eu anuau qvins-
person var af starka drycker öfverlastad under begåendet af de stölder, hvai-före bon l.sta resan sakfålldes. En fur l:sla resan stöld 
dömd Hemmansägare från Munktorps Församling uppgaf sig äga ungefärligen 6000 R:dr Bgs, och begick på samma eftermiddag, un
der rusigt tillstånd, 3:ne särskilda tillgrepp. — l öfrigt torde fyllerilasten hafva orsakat de flesta härstädes föröfvade brott. 

STORA 
KOPPARBERGS 

LÄN. 

Stora Kopparbergs Län. 
50) S t o r a T t l l i a OCk G u S t t i f s S o c k n a r , En man, livilken i vusig belägenhet sårat en f. d. Korporal, bar varit till

talad för dråp å denne, men blifvit frikänd. — En Grufarbetares hustru är dömd till ansvar, för det bon vållat sitt späda barns 
död, deiigenora att bon lagt det hos sig i sängen och somnat, livarefter barnet fallit ur sängen och krossat hufvudet. — Utom fövst-
berörde brott har ett sjelfmord, äfvensom de flesta slagsmål förorsakats genom fylleri. 

51) I i e k S a n d S , Å h l 8 OCh B j u r g å s S o c k n a r » Anledningar till 2:ne föröfvade barnamord hafva varit näringsbe
kymmer och blygsel. — Utom 2:ne sjelfmord, torde äfven flertalet af förekomna tjufnadsbrott få anses härledda af bränvinet, enär 
de för dessa brott fällde personer alla utom en erkänt sig hafva på denna dryck varit mycket begifne, och sannolikt deraf blifvit 
till sinnet förderfvade. — En för 3:de resan stöld sakfälld yngling om 17 år bar såsom grund till itererade tjufnadcrna uppgifvit en 
hos honom inneboende lusta till annans gods. Fadren i lifsliden var äfven känd för tjufaktighet. 

52) OTora, Sofia Magdalena ock W e n j a n s Socknar» En man har förgiftat sin hustru, så vidt af ransakningen 
kunnat inhemtas, endast af motvilja för hennes sjnkligliet. 

53) I M a l u n g g T i n g s l a g . En son har under rusigt tillstånd våldfört sina föräldrar. 

54) G i r a i l g a r d e S T i n g s l a g . Ett viljadråp liar föranledts af uppblossad harm hos dråparen öfver den dräpnes i lifstiden 
städse förut, men synnerligast kort före våldsuppträdet, visade bränvinsbegär, liknöjdhet om sitt htis och våldsamma sinuelag. 

55) W o r r b e r k e s T i n g s l a g . Ett dråp af vållande och ett sjelfmord hafva synts härröra från starka dryckers missbruk. 

56) S t o r a K o n n a r l i e r g S OCh A s n e l l O d a S o c k n a r . Ett rån har föröfvats af en Brandvakt i öfverlastadt tillstånd. 

57) F n l i l i m . En Dräng som omkullskuffat en Bonde, som i följd deraf inom få ögonblick a fl ed, har derför blifvit ålagd hel 
mansbot. — En Brandvakt har blifvit dömd till lialf mansbot, för det han genom kolos vållat en persons död, hvilken var för fyl
leri intagen å stadens corps de garde. 

58) H e d e m o r a . De flesta slagsmål hafva skett i fylleri. 

GEFLEBORGS 
LÄN. 

Gefleborgs Län. 
59) Hille och Wahlbo, Thorsåkers och Årsunda samt Vgglebo och Hamrånfe Tingslager. 

De flesta förbrytelser, innefattande våld emot person, kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk. Brott och förbrytelser 
hafva temmeligen betydligt ökats; men orsakerna kunna ej för närvarande tillförlitlige!! uppgifvas. 

60) H e d e s i l l l d a o c h Ö s t e r - F e r n e b o T i n g s l a g . De flesta slagsmål kunna anses föranledda af starka dryckers 
missbruk. 

61) B e r g s j ö T i n g s l a g . 68 personer hafva för gäckeri med gudstjensten och sabbatsbrott blifvit bötfällda. 

62) D e l ä b o T i n g s l a g . Tillökning i angifne brott af gröfre beskaffenhet bar icke visat sig under året, hvaremot lindrigare 
brott emot person och äganderätt äfvensom politi-förseelser ökat sig till mer än dubbelt mot antalet år 1851. 

63) I ^ j l l S d a l S T i n g s l a g . Pigan Margret Jonsdutter från Stocksbo, Färila Socken, angifven att hafva flera gånger afdaga-
tagit af lieuue framfödde foster, dömdes den 5 October 1852, att för föröfvade 2:ne barnamord mista lifvet genom halshuggning. 
Dessa brott hafva blifvit begångne till större delen af lättsinne. 

6t) A r l t r å , T i n g s l a g . En Husman och hans hustru hafva blifvit falida till ansvar den förre för myntning, den sednare 
för Utprångling af falskt kopparmynt. Fattigdom utgjorde motivet. Myntningen af smält gammal koppar verkställdes i vanlig gjut-
lada. Tillverkningen hade uppgått till något mer än 30 stycken 4-skillingsslantar. 

65) A . l f t a T i n g s l a g . Alla dir stöld tilltalade manspersoner hafva varit mer och mindre begifne på starka drycker, och 
kan antagas att tredjedelen haft att tillskvifva bränvinsbegäret för sin olycka. 

66) H a n e b o T i n g s l a g . Orsaken till stötderne äro här som vanligt att igenfinna uti vårdslösad uppfostran och ovilja för 
arbete, som liafver med sig brist på nödiga behof, och, dä individen redan tidigt blifvit slaf för bränvinet, inleder på brottens bana 
derifrån den aldrig kommer och kan det icke heller, såsom om än för kroppsliga straffen fruktande, dock ej till själen bättrad, och 
i saknad af nödigt stöd för sitt uppehållande. 

67) X o r r a l a T i n g s l a g . Rånarne, Sockenskomakaren Olof Söderberg i Sunnanå, Söderala Socken och förre Gardisten 
Erik Falk från Ilsbo Socken af Norra Helsingland, hade, efter gjord bekantskap böstetiden 1851, då Falk , som kort förut blifvit 
lösgifven efter undergången bestraffning för i Uplantl förufvuii andra gången stöld, kommit till Söderala och i grannskapet af Sun
nanå fått öfvertaga ett kolningsarbete, på gifven anledning af Söderberg, vid jultiden beslutat att bestjäla Torpareenkaii Lena An-
dersdotter, hvilken, Söderberg visste det , ägde silfver och annat gods och troddes äfven hafva penningar samt bodde ensam i när
heten af Söderbergs gård. I anseende till en kylskada i ena foten, som Falk under arbetet sig ådragit och som gjort honom olustig 
och oförmögen till utförande af äfventyrligt företag, blef illgerningen tid efter annan uppskjuten, till den 27 April på aftonen, 
då Falk tios Söderberg sig inställt medförande ett hälft stop bränvin, hvilket han och Söderberg utsupit, hvarefter de lagt sig men 
snart uppstått att dådet verkställa. Försedde med hoftång och knif och med stadgadt beslut att i händelse af motstånd afbända henne 
lifvet, hade de nu begifvit sig till Lena Andersdotters boning samt Söderberg fråntagit stugufönstret och inkrupit, medan Falk vaktat 
utanför. Lena Andersdotter, som haft sin säng utmed fönstret och i den legat, hade af Söderbergs inträngande blifvit förfärad och 
ropat på hjelp, då, för att få henne till tystuad, Söderberg .ernat afskära henne tungan, men endast kunnat den såra, likväl så att 
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hon ej vidare förmådde ropa, hvareffer tillgripits en läst kista deri redbarheterne troddes -vara förvarade. Kistan hade hifvits ut ge
nom fönstret och der öppnats, med tillhjelp af yxa som Söderberg anskaffat, samt rofvet, bestående uti några smärre saker af silfver, 
men mycket linne och ullgarn samt annat, till värde af 32 R:dr 8 sk., burits till skogs för at t sedermera delas, hviliet icke \omm\l 
at t ske, emedan händelsen blifvit känd redan dagen derpå, då folket som gått om stället hört gummans jemrande, der hon på golfvet 
låg nära liflös, och deraf att i rummet anträffats en knif, som igenkändes tillhöra Söderberg, undersökning genast anställts, samt Sö
derberg och Falk blifvit i bäkte inmanade. Den så grymt misshandlade återhemtade sig småningom, så at t hon slutligen kunde komma 
til l Tinget och om händelsen berätta. Också läktes såren och lefver den 76 år gamla gumman ännu; men bofvarne äro dömda lif-
vet förlustige. Motivet till detta grofva brott kan således finnas hafva varit begäret att åtkomma annans gods; och troligt är att 
häri ingått harm hos Söderberg öfver Lena Andersdotters kända förordnande om sin qvarlåtenskap till fcrmon for andra än Söder
berg, som eljest skolat till en del henne ärfva. 

68) G e f l e (Rådslufvurältens 2:a Afd.). Lyckligtvis har Domstolen under året icke behöll ransaka om något brott , som varit 
med dödsstraff eller mansbot belagdt. De svårare arterna af stöld bafva föranledts af starka dryckers missbruk, svårighet att efter 
utståndet straff skaffa sig laga försvar, och lättja, som gjort att de brottslige skytt att skaffa sig arbete och uppehälle. — Mer än halfva 
antalet af brotten mot person och mot egendom kan anses hafva härled t sig från bränvinsbegär. — 1 allmänhet hafva brottmålen un
der året icke antagit någon svårare karakter ; och det här inrättade Cellfängelset synes uppfylla sitt ändamål, både att afskräcka från 
sådana brott , b varför häktning kan äga rum; att underlätta ransakningarne, derigenom att fångarne betagas tillfälle att rådgöra med 
hvavandra, och att, så vidt möjligt är, åstadkomma någon moralisk förbättring hos de häktade. 

69) S ö d e r h a m n . 7 brott hafva blifvit begångna i fylleri. För öfrigt hafva brotten i allmänhet föranledts af fattigdom och 
ohåga för arbete. 

WESTERNORR-
LANDS 
LÄN. 

Westernorrlands Län. 
70) S o l l e f t e å . T i n g s l a g . De förr inom detta Tingslag icke ovanliga fastän detta år mindre väsendtlfga tillgreppen i hvar-

andras skogsområden visa sig emedlertid såsom en lådande öfverträdelse, hvartill den mängd trävaru-spekulanter, som besöka orten, 
utgör en frestande anledning. 

71) B o l l i e a . T i n g s l a g . Allmogens obenägenhet tor iakttagande af all t , som är förenadt med besvär och omak i afseende 
på allmänna åligganden, visar sig uti det så väl inom detta Tingslag, som annorstädes, större antalet af åtal för bristande vägunder-
hållning och tillvaratagande af sågspån, som genom flytandet med strömmen i vattendragen skadar dervarande Kronans ocb andra 
fisken. 

72) S å l t r å T i n g s l a g . Modren till en ung Hemmansägare, som vid inköpandet af sitt hemman utfäst sig att gifva förre 
ägaren och hans hustru så kalladt födoråd eller lifstidsförmåncr, hvilka vid någondcras frånfälle skulle minskas till halfva beloppet, 
bar fallit på det orådet att söka bereda sonen en slik lindring genom att bibringa hustrun till födorådstagaren ett dödande gift, hvar
till hon både haft tillgång och fått tillfälle såsom varande en gammal qvacksalversta i orten, anlitad vid alla sjukdomsfall och som 
oftast äfven af nämnda hustru rådfrågad angående magkrämpor, för hvilka hon begärt afförande medel, i bvilket afseende bon fått 
emottaga af den förra, under uppgift at t vara laxermedel, ett pulver, innehållande svafvelarsenik , som hon för några år sedan köpt 
på ett apothek såsom råtlgift; och sedan den sjuka i anseende till den motsatta verkan intagningen deraf i vatten baft emot hvad hon 
åsyftat, i fullt förtroende till den förra begärt mera till förtäring för alt i stället för uppkastning erhålla afföring, hade genom trenne 
serskilda ingifningar af pulvret , den sjukas kräkningar fortfarit och på tredje dagen medfört döden. Brottet underlättades deraf att 
mannen till den förgifna varit under tiden frånvarande på en marknad, dit äfven hans födorådsgifvare med sin hustru något sednare 
afrest. Modren liar, efter många omsvep, erkänt brottet. — De anmärkte fleitaliga försummelserna i afseende å rägunderhållningen 
samt förhindrande af sågspåns flytande med strömmen, för att icke skada de i vattendragen varande Kronans och andra fisken, hafva 
tid efter annan, i följd af bristande tillsyn af Kronobetjeningen, tagit så öfverhand, att de icke kunnat undfalla Landsfiskalens i or
ten uppmärksamhet och således foranledt till mängden af åtal i berörde hänseende. 

73) 9 f o r a T i n g s l a g . En vandrande Lappman har af en 15-årig flicka, den han erhållit till vägvisare, blifvit angifven för 
försök Ull våtdlägl, fin» hvars fullbordande han dock blifvit afskräckt genom flickans ångestrop. — Det betydliga antalet af åfal for 
försummadt vägunderhåll, synes förtjena serskild uppmärksamhet. 

74) S e l å n g e r s T i n g s l a g . Råhet och lättsinne hafva utgjort motiv till stölder och snatteri. 

75) S u n d s v a l l . Ett edsöresbrolt, två stölder, 10 till 12 slagsmål samt de under rubrikerna sabbatsbrolt, oljud och våld å 
annors stängsel antecknade förbrytelser, hafva härrört från starka dryckers missbruk. 

WESTER-
BOTTENS 

LÄN. 

Westerbottens Län. 
76) I V o r d m a l i n g B H ä r a d s r ä t t . Torparen Johan Wiklund från Högland intogs af brottslig kärlek till ogifta qvins-

personen Carolina Svensdoller, som, inöfvad i bedrägerier, lyckades intala ilen mera enfaldiga Wiklund alt hon hade fordold eo 
större penningesumma, den han genom giftermål med henne kunde åtkomma. Som vilkoret derföre likväl var undanrödjandet af W i k -
lunds hustru, hade de gått i råd och dåd om hennes mördande ocb sedan de , någon tid förut, gemensamt efter inbrott i Wiklunds 
svägerskas kista bestulit henne å klädespersedlar, som kommit Carolina Svensdotter (ill godo, hade W i k l u n d en natt, då hustrun sagt 
sig skola gå åstad att af Carolina Svensdotter återtaga kläderna, ställt sig för henne i försåt i förstugan och, vid det bon utkom, gif-
vit henne tvenne slag med en yxhammare i hufvudet, deraf hon genast afiidit. 

77) U n t e a H ä r a d s r ä t t . En svärson h a r , förtretad, efter hvad han föreburit, derölver att svärfadern lagt sig emot hans 
giftermål, varit ögen i huset och grälsam i uttagandet af sin förgånga, vid ett tillfälle då de å väg sammanträffade-, ihjälslagit svär
fadern. — En från ansvar for »tag å föräldrar befriad, har jemväl ra r i t anklagad, men icke kunnat fällas tilt ansvar för rån, men 
blifvit dömd för svordom, bruk af lifsfarligt vapen, fylleri och första resan stöld. 
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78) S k e l l e f t e å T i n g s l a g . Bevekelscgrunden till det redovisade barnamordet har varit farhåga fur utkomst, särdeles som 
den sakfällda förut hade tvenne oäkta barn att försörja. — Begärelsen att, för egen vinning, använda Kronans å denna ort vidsträckta 
skogar, synes allt mera tilltaga, och den kontroll, som skall byggas ä Kronobetjeningens vaksamhet at t upptäcka ocli åtala slika brott, 
tyckes vara otillräcklig att dämpa begärelsen, hvarföre ock omständigheterna högt tala för angelägenheten att härstädes stationera 
en särskild Skogs- och Jägeribet jening. 

79) U l l i e å . Alla för stöld sakfällde hafva drifvits der t i l l , icke af behof, utan af vinstbegär. Den Dräng, som föröfvat in
brottsstöld, tillgrep af en Urmakare en mängd guld- och silfverur, hvilka alla tillrättafingos. — Orsaken till den stora skillnaden 
uti antalet af anklagade och sakfällde under sistlidet år och det uästdeiförulgångna, är den att innehafvaren af Stadsfiskalstjensten 
under år 1851, uti utöfningen af sin befattning, då visade en sådan opålitlighet, att Herr Justitiee-Cansleren honom förafskedade, 
hvaremot de personer, som under sistlidet år förestått den lediga tjensten, anställt vida flera åtal än den förre, som mera sällan in
för rätta åtalade förseelser. 

NORRBOTTENS 
LÄN. 

Norrbottens Län. 
80) R å n e å T i n g s l a g . Den mansperson, som blifvit för våld emot fadren sa k fälld, är förut straffad en gång för faderfa-

drens och två gånger för fadrens våldförande, samt dessutom en gång, för smädeord emot fadren, äfvensom för fylleri och snatteri. 
För delaktighet i kyrkostöld har han tillföreue varit åtalad, men ej blifvit sakfälld. Anledningarne till hans brottsliga uppförande 
emot fadren, anses vara en mycket vanvårdad uppfostran, jemte ett hastigt och lättretligt lynne hos sonen, samt fadrens egenskap att 
vara kinkig och retsam. — Den för könsförbrytelse i förbudet led sakfällde manspersonen är en gift Lappman, som lägrat sin hustrus 
ogifta syster. 

81) N o r r b o t t e n s N o r r a D o m s a g a » De religiösa väckelserna, samt deraf följande nykt ra , fridsamma och stilla lef-
nadssätt fortfara inom Juckasjervi och Enontekis Lappmarkers samt 1'ajala Sockens Tingslager, samt fortgå att sprida sig inom Öf-
ver-Torneå Tingslag, så alt intet brottmål och nästan intet tvistemål förevarit inom de båda Lappmarks-Tingslagerne, samt rättegån
garne äfven fortfarande aftagit inom Pajala och Öfvcr-Torneå Tingslager. 

ÖSTERGÖT
LANDS 
LÄN. 

Östergötlands Län. 
82) K l n d a H ä r a d . Ett dråp, dervid en Dräng och en Torpare ihjelslagit en Skomakare, anses vara föranledt af starka 

dryckers missbruk. — En man hvilken slagit en Torpare, så att dennes död derigenom påskyndats, bar bjifvit derför ålagd half 
mansbot. 

83) S k ä r k i n d s H ä r a d . Endast slagsmålen synas varit direkte föranledda af starka dryckers missbruk.— Såsom anmärk-
ningsvärdt torde böra erinras, alt under året icke någon blifvit sakfälld för svårare brott vare sig mot person eller äganderätt, och 
sådant, oaktadt fattigdom inom Häradet skall till mindre vanlig grad äga rum, hvilket åter i sin mån vederlägger det eljest antagna 
förhållande, att af fattigdomen oftast alstrar brott. 

84) Å k e r b o H ä r a d . I allmänhet torde anledning till brott mot äganderätt vara att finna uti den brottsliges håglöshet 
för arbete, ehuru äfven någon gäng svårigheten att sådant erhålla leder till en tryckande fattigdom. Likväl saknas icke fall, då lätt
sinne och tillfällighet, mer än behofvet, framkallar förbrytelsen.— Med undantag af slagsmålen, äfvensom ett sjelfmord, äro de före
komna brotten icke direkte härledda från starka dryckers missbruk. 

85) B a n k e k i n d s H ä r a d . Väl finnas fall, der tryckande behof vållat svårare brott emot äganderätt, men i de flesta h ä n . 
delser måste lättja och liknöjdhet för ärlig utkomst antagas såsom nära orsak till brotten. — Såsom föranledda af starka dryckers 
missbruk eller begäret derefter kunna anses, utom 2:ne sjelfmord, ett al en Tjeustedräng ulöfvadt våld mot husbonde, äfvensom de 
förekomna slagsmålen. 

86) H a n e k f n d S H ä r a d . Då en från tidigare år genom liknöjdhet och eftergifvenhet från anhörigas sida underhållen 
böjelse för vanart kan i de flesta fall anses verka till brottslingens första framträdande, torde äfven detta förhållande böra betrak
tas såsom en framstående orsak till tn del af de under året förekommande brotten, serdeles mot äganderätt. Anledningen till itere-
rade brott är dereroot att igenfinna uti den svårighet en förut straffad person har, att vinna sådant deltagande, hvarigenom han blif-
ver i tillfälle att på ärligt sätt bereda sig utkomst. — Utom ett sjelfmord, kunna, såsom vanligast inträffar, slagsmålen anses vara 
härledda af starka dryckers missbruk. 

87) R i s i n g e s a m t H e l l e s t a d s o c h T j e l l m o T i n g s l a g e r . Nästan alla brott emot person kunna anses föran
ledda af starka dryckers missbruk, och bland brotten mot äganderätt hafva de fleste föröfvats af personer, som genom fylleri kommit 
i fattigdom. — Samma person har blifvit dömd för misshandling å fader och å husbonde; sedan den tilltalade, i drucket tillstånd, 
kommit i oenighet med andra personer, hade fadren sökt att förekomma slagsmål, dervid han blef af sonen misshandlad. Våldet emot 
husbonden föranleddes af föreställningar om försummelse i arbete. — Det ovanligt stora antalet af förbrytelser emot förordningarne 
om fylleri samt bränvitisförsäljning, böra icke tillskrifvas tilltagande öfverträdelser af dessa lagbud, utan endast vederbörandes beröm
värda nit att hämma förut rådande oordningar; och hafva dessa under de sednare åren fortsatta åtal visat sig särdeles välgörande, så 
att i de delar af Domsagan, der presterskap och åklagare förenat sig i bemödandet att hvar på sitt sätt verka för det ondas utrotande, 
lönnkrögeriet nästan alldeles upphört och fylleriet märkbart aftagit, till hvilket sednare förhållande särdeles bidragit att Konungens 
£efallningshafvande, efter ansökan af åtskilliga församlingar, upphört med utfärdandet af tillstånds-resolutioner för krögeri vid auk
tioner, som vara endast en dag. 

88) l i l n k ö o l n g » De under rubriken dråp upptagne tre raanspersonerne, en f. d. Färgarelärling och 2:ne Drängar, hade 
Söndagen den 9 November 1851 på aftonen å gata inom staden öfverfallit och misshandlat en Buadtmakarelärling och en Sågare så 
illa, alt desse, hvilka samma afton till vård intogos å Läns-Lazarettet, der ailedo, Bundtmakarelärlingen efter två och Sågaren efter 
fjorton dagar. Någon föregående osämja emellan dråparne och de personer, hvilka föllo offer för deras vilda våld, ägde icke r u m , 
utan hafva dråpen skett i bråd skillnad. Så vidt under ransakningen kunnat utredas, var egentliga anledningen till dessa brott den, 
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att en bland svaranderne, hvilken förut på aftonen varit invecklad i gräl och slagsmål med andre personer, å ett närbeläget krog
ställe begärt hjelp mot desse sina förföljare, dervid öfrige svaranderne tillkommit, hvarefter de alla deltagit uti misshandlingen, utan 
att ens känna de personer, som råkade i deras väg, ån mindre kunna förebara det desse på något sätt dem förolämpat. Förtäring af 
starka drycker torde ock i någon mån hafva medverkat till dråpen, hvilka, efter livad obduktions-protokollen och läkarebetygen för
anleda, förnämligast verkställts genom en med en större blykula ifyld iädcrdagg eller maukil ler , hvilken begagnats af en bland sva
randerne. 

89) S ö d e r k ö p i n g . Utom 2 sjelfrnord kunna jemväl de gröfre brotten emot äganderätten, hvilka blifvit begångne af till 
mogen ålder komne personer, antagas vara föranledda af starka dryckers missbruk och deraf iråkad fattigdom och oförmåga att sig 
ärligen försörja. 

SO) W a d s t e n R . Stölderna hafva tillkommit af begär att utan arbete skaffa sig egodclar. 

SKARABORGS 
LÄN. 

Skaraborgs Län. 
91) H å k i l l d B H ä r a d » En Dräng, son till en hemmansbrukande Bonde, hade, sedan han flera timmar supit tillsammans 

med en afskedad Soldat, öfverfallit och slagit denne med störar så våldsamt att han ljutit döden; och förmodades anledningen här
till varit den, alt Drängen, som några år förut blifvit straffad för ett annat emot samma Soldat utöfvadt slagsmål, föranledt af miss
tanka om angifvtlse för bränvinsbränning, hade velat på nämnde sätt hämnas, dertill upplifvad af förut förtärdt bränvin. 

92) W a d s b o H å r a d (Walla Tingslag). Det anmärkta dråpet å oskyld person hade skett i nödvärn, och den tilltalade blef 
derföre befriad fiåii allt ansvar. — Af starka dryckers missbruk eller begäret derefter kunna anses hafva härrört ett sjelfmord samt 
1 öfrigt de flesta slagsmål, äfvensom svordom, sabbalsbroltm.il.— Förra året anmärktes det tilltagande tjufverict och de ökade skogs-
åverkansmålen. Under detta år hafva ännu större anledningar förekommit till stöd för den mening, att straffen för stöld och skogs-
åverkan äro nog lindriga eller olämpliga. 

93) D i t o (Hasslerörs Tingslag). En barnmörderska, hvilken varit i ytterst torftiga omständigheter, har såsom motiv uppgifvit, 
att hon känt en inre röst mana henne alt verkställa brottet, för att derigenom befria fostret från den nöd och. elände, hvaruti mo
dren med ett äldre oäkla barn framsläpade sig. — 2:ne andra dråp anses vara föranledda af egennytta och afund. — Endast sahbats-
brotten och en del af slagsmålen kunna anses vara föranledda af starka dryckers missbruk. 

94) W a r t o f t a OCh F r ö k i n d s H ä r a d e r » De flesta brott och 2:ne sjelfmord hafva varit föranledda genom starka 
dryckers missbruk. 

95) L a s k e H ä r a d » Af starka dryckers missbruk eller begäret derefter kunna anses föranledda de flesta slagsmål. — En 
för mord enligt 12 kap. 1 §. M.B. tilltalad qvinsperson, har väl blifvit förvunnen att hafva afdagatagit sin man under dennes sömn» 
men har såsom svagsint ej kunnat ådömas ansvar. 

96) M a r i e s t a d . Hälften af inbrotlsstölderne kunna antagas varit föranledda af bogaret efter starka drycker. Utom de för 
fylleri pliktfällde, hafva jemväl flertalet af slagsmålen, svordom, sabbatsbrott och oljud tillkommit af denna last, så att af de tilltala
des antal bör hit räknas sammanlagdt 31. 

ELFSBORGS 
LÄN. 

Elfsborgs Län. 
97) W å l i e H ä r a d . De flesta brotten emot person och äganderätt äro föranledda af omåttligt förtärande af starka drycker. 

Brott af så väl gröfre som ringare beskaffenhet synas snarare vara i t i l l- än aftagande. 

98) F l l l l l d r e H ä r a d . En för dråp sakfälld Dräng, 22 år gammal, som vid besök på en auktion blef bjuden på bränvin 
och deraf något ölvermodig, ställde sig i förstugan med öppen knif, för a t t , utan annan afsigt, än att gifva anledning till g rä l , 
skada den från stugan först utkommande; och då någon af sällskapet derefter kom gående utur stugan, hade den sa k fä I Ide, utan att 
hafva något ohytt med denne, skurit honom i halsen, och derpå begifvit sig, såsom han förmodade, obemärkt derifrån till närmaste 
granne, men etter någon stund återvändt till förra stället, der den sårade låg orörlig i sitt blod, utan att likväl taga någon känne
dom om dennes tillstånd, af fruktan att blifva röjd. En af de närvarande hade likväl åsett våldet och vittnade derom. Den sak-
fällde nekade detta oaktadt till geiningens föröfvande, men erkände slutligen förloppet dervid. Efter omkring 2 timmars förlopp hade 
den sårade ginoni förblödning aflidil. — De under rubriken rån antecknade sakfällde manspersoner hafva blifvit dömde för delaktig
het uti det vid Säteriet Haneström i Mars månad år 1851 föröfvade poströfveri, dervid omkring 30,000 R:dr blefvo af rånarnc tilt-
gripue, men hvaraf det betydligaste under rausakningen ålerbekommits, pålräfTadt i skogen vid de tilltalades hemvist. — De upptagne 
slagsmålen, hvaraf flera blifvit föröfvade dels å sabbaten och dels å allmänna vägar, äro i de flesta fall föranledda af starka dryc
kers missbruk. 

99) A l e H å r a d . Ett viljadråp har blifvit ansedt vara förorsakadt genom tillfälligt slagsmål, uppkommet genom kif och 
osämja, hvartill den dräpte, som vid tillfället befunnits drucken, till stor del varit vållande. 

100) A S H å r a d . Under rubriken mord hafva blifvit upptagne Korrektionisterne Juhannes Johansson Nät t och Johannes 
Hansson Löf, jemte den sistnämndes moder Enkan Maria Jönsdotter. Nätt och Löf hafva blifvit fällde till bestraffning för det de 
heoiligen öfverfallit och så illa slagit en l'ostiljon, al t han deraf döt t , samt för det de tillgripit de postväskor, Postiljonen medfört 
och tillgripit iniieslutne penningar och persedlar. Maria Jönsdotter har blifvit dömd för det hon genom fördöljande af en del utaf 
de röfvade penuingarne i brottet haft del. De sakfällde hafva enständigt inför Domstolen förnekat gerningen; hvarföre motiverne 
icke kunnat utrönas.— Den för rån såsom sakfälld upptagne manspersonen, är Efraim Alexandcrsson Högberg, hvilken, sedan Kongl. 
Maj:t, genom nådigt utslag förklarat att. Högherg, som blifvit ställd under framtiden i afseende på poströfveribroll, skulle genom svå
rare fängelse förmås till bekännelse, vid erhållen del af detta beslut vidgått att han, gemensamt med två andra förut dömde perso
ner, föröfvat sagde brott. Och har Högberg vid företagen ytterligare ransakning, denna bekännelse inför domstolen vidhållit. 

101) C S å s e n e d s H å r a d . Två bröder äro för misshandling af deras fader fällde till bestraffning. Anledningarne till brot
tet synas hafva varit vanvårdad uppfostran i förening med fadrens osedliga lefnad, ithy att denne är mycket begifven på starka dryc-

http://sabbalsbroltm.il


99 ANMÄRKNINGAR VID TABELLERNE XXXI—XXXVI. 

ELFSBORGS 
LÄN. 

ker. — Elt sjelfmord och i allmänhet de slagsmål, om hvilka blifvit ransakadt, kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk 
eller begäret derefter. — En af de för mord tilltalade manspersonerne har under ransakningen om berörde brott blifvit angifven att 
för flera år sedan hafva inom annat Härad föröfvat dråp, för ransakning hvarom vid vederbörlig domstol målet blifvit hänskjutet, 

102) H i n d S H å r a d . Tvä slagsmål hafva timat i fylleri. Dessutom synes begäret efter starka drycker hafva, i flera fall, 
föranledt ljufnader, för att åtkomma de, för tillfredsställande af detta begär, nödiga medel. 

103) R e d v å g M H å r a d . En Hemmansägare, cnkling, 58 år gammal, har, för att åtkomma penningar, ställt sig i försal och 
ihjelskjutlt en Postiljon, som förde posten från Jönköping till Göteborg. Röfveriet misslyckades dock genom den skjutsandes raskhet 
och rådighet att skyndsamt fly med postvagnen. 

104) M a r l i S H ä r a d . Det här ofvan anmärkta mord är utöfvadt i fylleri och förtviflan af Soldaten Johannes Fröjd å hans 
sju år gamla gossebarn, hvais hals Fröjd afskurit. Fröjd har tillförene ej varit för brott tilltalad. — Inom tre decennier hafva tio 
barn under tio års ålder blifvit af föräldrarne och en fosterfar, inom Marks Härad, våldsamt mördade. Detta jemte brottmålsstatisti-
ken i öfrigt inom Häradet, torde förtjena uppmärksamhet på verkningarne af en genom väfnadsslöjden vållad onaturlig sysselsättning 
för allmogen, fylleri, lösaktigliet och lättja, och ett genom läseri underhållet religionssvärmeri. 

105) I V e d e n S H ä r a d . Det mord, för hvilket en Torpare vid namn Benjamin Larsson blifvit ställd under framtiden, har 
tillgått sålunda: att lian jemte eu Arbetskarl, som innehaft ett fickur och en mindre penningesumma, under 1852 års regementsmöte 
på Fristads hed, der sammanträffat och några dagar å rad supit tillsammans vid af regementsbefälet inrättade marketenteristånd, 
hvarest en öfverflödig och olaglig bränvinsiniuutering till allmogen ägt rum; derunder hos Benjamin Larsson begär efter arbetskar
lens fickur och penningar vaknat och sedan först Benjamin Larsson sent en afton efter taplo invid en dypöl slagit och skurit arbets
karlen så att denne blifvit oförmögen att sig försvara, liar den förre slutligen nedtryckt den sednare i dyn , så att han deraf blifvit 
qväfd. Mera än halfva skäl äro förebragt» mot Benjamin Larsson, som under det målet beror på Kongl. Maj:ls nådiga pröfning, hål
les förvarad i Elfsborgs Läns cellfängelse. Ora Benjamin Larssons föregående lefnad har mindre goda vitsord blifvit inhemtade och 
i protokollet anmärkte. — Förgörningen med gift ar utöfvad af en för brott tillförene icke anklagad, men välfräjdad Tjenstedräng 
Samuel Johansson, emot hans med barn bäfdade fästeqvinna, som"jemte fostret aflidit. Och har Samuel Johansson.frivilligt erkänt 
brottet under föregifvande att bemälta qvinna varit .ned honom ense om arseniks intagande, hvilket han gifvit henne i vin, för att 
såmedclst verka fostrels fördrifning. Någon omständighet som styrker denna uppgift, är likväl ej förebragt. — Häradshöfdingen uti 
Marks, Wedens och Bollebygds Härader åberopar för öfrigt i afseende å brottmålen sitt med uppgifterne för år 1851 afgifna utlåtande. 

106) I W e d b O H ä r a d . Anledningarne till här åtalade ljufnader hafva varit vinstbegär, lättja och lösliga begrepp om ägande
rättens helgd. Några slagsmål hafva skett i rusigt tillstånd. 

107) W e n e r g b o r g . En 22-årig Dräng har under året blifvit dömd för 4:de resan slöld. — De Ilesta mindre brotten synas 
vara föranledda af dryckenskapsbegär. 

108) U l r i c e h a m n . Bevekelsegrunden till de tre ljufnadsbrotlen har icke varit verkligt behof utan blott ett omåttligt, 
allt mera tilltagande begär hos Drängar att förskaffa sig dyrbarare kläder och lyxartiklar, idka spel om penningar samt att öfver-
lerana sig åt frossande i dryckjom, till hvilka älsklingsnjutningars förskaffande tjenslefolkets löner ej förslå. De söka derföre ej säl
lan att förskaffa sig fyllnaden genom oärlighct, och dervid är alltid husbondens egendom mest i fara. Visserligen hafva inom detta 
samhälle få fyllerimål åtalats under året, men fylleriet öfvas ändock ganska mycket, ehuru de rusige iakttaga försigtighet under fär-
dandet på gata. Benägenheten för spel ora penningar har mycket tilltagit blnnd lägre klassen. — Fruktan för bestraffning medelst 
fängelse vid vatten och bröd har under loppet af flera år varit ingen, af den anledning (som förbrytarne sjclfve både före och efter 
straffets undergående öppet lillkännagifvit) att de i bestraffniugsfängelset ej lida brist på livad de å;.tunda. Huru än dermed sig för
hållit, har dock visat sig, att straffet numera helt annorlunda bedömmes och hos allmänheten injagat skräck, sedan det beslut fattats, 
att alla bestraffningar med fängelse vid vatten och bröd verkställas vid cellfängelset i residensstaden, och så länge tillsynen der hand-
hafves af en så kraftfull och nitisk man, som nuvarande Cellfäugelse-Iuspektören i Länet. 

109) A l i n g s å s . De flesta åtalade slagsmål hafva varit föranledda genom bränvins missbruk. 

GÖTEBORGS 
OCH BOHUS 

LÄN. 

Göteborgs och Bohus Län. 
110) A s k l m s H å r a d . För detta och de föregående åren kan anmärkas, att huru flitigt den olofliga bränvinsförsäljningen 

än åtalas, någon minskning i antalet af dessa mål ändå ej visar sig. 

111) O r O U S t O e h T j o m S H ä r a d e r . Två mans- och två qvinspersoner hafva varit anklagade för mord. Den ene 
manspersonen har ilijelskjutit en mansperson, dertill öfvertalad af den sistnämndes hustru, som äfven blifvit åt saken fälld; men 
den sistnämndes svåger och syster hafva förklarats icke kunna sakfällas för delaktighet i mordet. Hat och bitterhet hade råd t emel
lan makarne, serdeles å hustruns sida, och har svägerskan varit i ovänligt förhållande till svågern, som å hennes sida föranledt svå
gerns öfverfallande med hugg och slag. — Tre slagsmål hafva föranledts af starka drycker. 

112) T u n g e , S tångenås , Sorbygdens o c h Sotenås H ä r a d e r . Efter all sannolikhet har en för mordbrand 
dömd mansperson blifvit till brottet förledd, under rusigt. tillstånd, af den andre för samma brott tilltalade person, som ej kunnat 
sakfällas. Hos denne sednare har, så vidt ransakningen gifver vid handen, hämnd varit motivet till hans åtgärd. 

CALMARE LÄN. 

Calmare Län. 
113) N o r r a O e h S ö d r a T j l I 8 t 8 H ä r a d e r . En under bråd skilnad uppkommen osämja har föranledt handgemäng 

mellan 2:ne svågrar, dervid den ene tillsatte liTvet. — Et t r å n , föröfvadt af 2:ne Drängar under väg till tinget, härledde sig mera 
ifrån vanart och obetänksamhet än förut fattad öfverläggning och det vid rånet lillgripne hade ett obetydligt värde. — Angående en 
qvinnas förmodade sjelfmord har väl under året varit ransakadt, men det kunde icke utredas annat, än att den döda omkommit ge
nom olyckshändelse. — Till slagsmål, sabbalsbrott och de flesta andra förbrytelser äro starka drycker fortfarande hufvudsakliga an
ledningen; men å lönnkrogar är åklagaremaktens uppmärksamhet nu mera fästad än förr. — Under 1852 har de i Gamleby härads-
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CALMARE LÄN. fängelse förvarade fångars antal uppgått till sextiotvä eller nära nog t i l l detsamma, som 1847. Ransakuingar angående en del af 

dessa blefvo likväl icke afgjorda under 1852 och kommer redovisning derför att ske i nästa års tabell. 

114) S ö d r a ]YIÖre H å r a d . Försök Ull förgiftning, hvarför en femtonårig flicka blifvit dömd, har skett i afsigt att au-
danrödja en barnflicka och derefter erhålla hennes plats. — De flesta brot t hafva i mer eller mindre afseende haft sin orsak eller 
upprinnelse från starka dryckers missbruk eller begäret derefter. — Det i sista uppgift omförmälta åtal emot ivenne personer för det 
de skola vid ett slåltergille å en slänggunga så häftigt gungal en Piga, att hon blifvit rubbad till sina sinnen, iir >m bragt till slut 
och de tilltalade förklarade ej kunna anses hafva varit vållande till Pigans rubbade sinnestillstånd, Ii vilket dessutom sedermera blif
vit nästan helt och hållet förbältradt. — Såsom af ofvanstående uppgift synes, fortfar det lyckliga förhållande, att gröfre brottmål i 
allmänhet mera sällan förekomma. 

115) H a n d b o r d s H ä r a d . Till de gröfre brotten hafva fylleri och hämndbegär varit anledning. — De flesta slagsmålen 
hafva varit föranledda af dryckenskap. 

116) S t r a n d a OCl» ] V o r r a JTIOre H ä r a d e r . Dålig uppfostran, bristande religionskunskap och fylleribcgär hafva i 
allmänhet föranledt de gröfre brotten. De flesta brott föranledas genom bränvinssupande. 

117) O l a n d S S ö d r a H o t . För dråp dömde Petter Andersson frän Torp kom, efter en .auktion, som han jemte Smeden 
Nils Persson från Hönstorp med flcre bevistat, i oenighet med INils Persson, hvilken, försedd med bössa, hotat att skjuta Petter An
dersson och i sådan afsigt förföljt honom. Petter Andersson tillika med hans sällskap hade då vandt sig emot Nils Persson, som der-
vid begifvit sig in på sin nära intill belägna gård, der han upphannits af Petter Andersson och af denne fråntagits bössan, med hvil
ken Petter Andersson derefter så våldsamt slagit Nils Persson, att Nils Persson dagen dcrpå aflidij. Så väl Petter Andersson som 
Nils Persson hade vid auktionen väl förtärt bränvin , dock ej så mycket att de blifvit öfverlaslade. 

118) Ö l a n d s j V o r r a W l o t . Inhy>esmannen Olof Andersson från Strandtorps hage, har med sten tilldelat sin hustru Ingrid 
Christina Carlsdotter så svåra slag å hufvudef, att hon två dagar derefter aflidit. Anledning till detta våld har icke med bestämdhet 
kunnat utrönas; dock tyckes ransakningen föranleda dert i l l , att Olof Andersson fattat misstanka mot hustrun om otrohet i äktenska
pet och i följd deraf missnöje mot henne. 

119) C a l m a r (Rådstufvurättens 2:a Afdelning). Vedgårdsdrängen Johan August Bank, af ett under ruset retligt och lättsin
nigt lynne, våldförde sin hustru så illa at t hon kort derpå afled. — De flesta brott och sjelfmord härstädes kunna anses föranledda 
af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. 

JÖNKÖPINGS 
LÄN. 

Jönköpings Län. 
120) N o r r a W e d b o H ä r a d . Anledningar till de gröfre brotten hafva varit girighet eller vanligast fattigdom, alstrad af 

lättja eller omåltligt förtärande af starka drycker. 

121) S ö d r a W e d b O H ä r a d . Något egeutligen gröfre brott har under året icke blifvit afdömdt. Stöldeme, jemförde med 
folkmängden, äro få till antalet, och der de inträffat, hafva girighet eller fattigdom, vanligast alstrad af bränvinssupande, dertill 
föranledt. 

122) I I o H å r a d . Tvenne personer som blifvit dömde för myntförfalskning, äro en moder med sina två barn. Fattigdom 
synes hafva förmått dem att försöka på sådant sätt förbättra sina vilkor. 

123) % Y l s t a H ä r a d . Den Dräng, som öfverfallit Postiljon, dömdes till döden. Han var förut känd såsom öfversittare. Han 
skjutsade Posti!jonen, råkade i gräl med denne och tilldelade derunder Postiljonen några slag. — Den Dräng, som blifvit dömd för 
vållande till annans död, skämtade med den sistnämnde på oförsigtigt sätt, så att denne stötte hufvudet, hvilken stöt i förening med 
omåttligt förtärande af starka drycker , vållade döden. — Utom ofvanuämnda dråp af vållande, bvilket efter all anledning ej timat, 
derest ej dråparen och den som blef dräpen, förut supit mycket, uppkomma oftast slagsmål i följd af rus. 

124) Ö s t r a H å r a d . Den för dråp sakfällde var en Zigenare, hvilken liksom hans fader kringstrukit hela lifstiden utan 
stadigt hemvist och utan att hafva varit någonstädes mantslsskrifven. — En Trumpetare har under fyllerigalenskap dränkt sig. — 
De flesta brott och sjelfmord härledas med rätta från fylleri. — Straffet af fäwgelse vid vatten och bröd visar sig allt mera overk
samt. — Angifvelser för förbrytelser mot bränvinsförfattningarnc medföra många olägenheter och ingen förbättring. 

125) Ö s t l l O H å r a d . Den mansperson, som blifvit öfvertygad om dråp, har föröfvat detta å en ålderstigen <jvinna, som ve
lat hindra honom att ingå naken i hennes bostad, hvarvid han fattat en yxa och dermed tilldelat qvinnan å hufvudet ett slag, som 
ögonblickligen medfört döden. Derefter hade han ingått i stugan och, för att befria sig från hemska syner, kastat sänghalmen på el
den, som derigenom spridt sig och antändt stugan, hvarifrån rök och eld utdrifvit den anklagade, som genast blcf gripen. Enligt 
Läkares och Kongl. Maj:ts Sundhets-Collegii ut låtande, har den anklagade begått brottet under ett anfall af delirium; i följd hvaraf 
ansvar ej kunnat honom ådömmas. 

126) E k e s j o . Några gröfre brott, eller sådane som lagen belägger med Jödsstraff, hafva icke under året förekommit och böra 
lyckligtvis till undantagen inom stadens domvärjo, — De svårare brotten emot äganderätten, som tabellen upptager, hafva föranledts 
af lättsinne, någon gång behof, men oft3st af ett okufligt begär efter nästans gods. — De flesta slagsmål och brott emot person kunna 
anses härleda sig af starka dryckers missbruk. 

127) G r e n n a . Vanligen hafva oljuds- och slagsmålsförbrytelserne tillkommit under och varit en följd af berusning. — Tre 
för snatteri dömde, 16 å 17 år gamla ynglingar, hafva i sällskap med Iwaraudra, ur en oläst källare, åtkommit der förvarad t vin och 
bärsafter. 

KRONOBERGS 
LÄN. 

Kronobergs Län. 
128) U p p v l d l n g e H å r a d . Två personer, som blifvit dömde för rån, voro frln Calmar slott förrymde fästningsfångar, «f 

hvilka den ene redan förut blifvit dömd till döden för enahanda brott , men af nåd fått dödsstraffet förvandladt till fästning för lifs
tiden, och den andre vid rymningen undergick bestraffning för tredje resan stöld. Efter att här förklarats säkre till ansvar för rån, 
förvisades brottslingarne till undergående af ransakning för åtskillige i Calmar Län begångne gröfre brott. Motivet till den här för-
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KRONOBERGS 
LÄN. 

öfvade förbrytelse, som icke varit åtföljd af misshandling å person, synes hafva varit vanlig roflystnad. — Att större delen af de lin
drigare brolien emot person varit föranledda af omåttligt förtärande af starka drycker, är en iakttagelse, bvilken nu, likasom de före
gående åren, måste göras. — Antalet af svårare brattmål är betydligt lägre än under något föregående år. 

129) H o n g a H ä r a d » För brott , som går å lif, har ingen under årets lopp blifvit dömd till ansvar; dock har en person, 
som genom ovarsamt handtcrandc af ett skjutgevär vållat en annans död, fått umgälla denna förbrytelse med lialf mansbot. — Af öf-
rige för gröfre brott sakfällde personer, bar en yngling af endast 18 års ålder, på grund af eget erkännande, blifvit för 3:dje resan 
stöld och 2:dra resan inbrott dömd till högsta kroppsplikt och 5 års fästningsarbete. Orsaken till hans vanart är att söka mindre i 
ett medfödt brottsligt sinnelag än i saknaden af föräldravård och all undervisning. — De flesta personliga våldsgerningar kunna an
ses föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. 

130) N o r r v l d d l n g e H ä r a d . Ben för tidelag tilltalade var ett äldre ogift fattighjon, som icke kunnat sakfallas, enär 
han blifvit förklarad vara rubbad till förståndet. — Qvinnan, som blifvit dömd for försök till mordbrand, antände ett ångbränneri 
tillhörigt hennes busbonje. Af henne uppgifven anledning härtill har varit föreställning hos henne att bränvinstillverkning vore ett 
syndigt företag, skadligt för tillverkaren och förderfligt för orten. Ransakningen föranleder dock till förmodan att hon haft annat 
motiv, som hon undandragit sig att uppgifva.— Slagsmål, sabbatsbrott och svordom äro vanligen föranledda af åtnjutna starka drycker. 

131} K l n n e v a l d s o c l i A l l b o H ä r a d e r . Nu, som tillförene, kan sägas att fa slagsmål, svordom och sabbatsbrjoll 
liafva timat, der bränvinet icke i större och mindre mån varit verkande och inflytelserikt. — Fördelen af cell för ransakningsfånge 
har begynt vara framstående, särdeles uti förkortning af ransakningar, fördelaktigast för de tilltalade. Lika, om ej mera, ändamåls
enlig och fördelaktig är tillåtelsen att anställa domstolsransakningar å cellfängelse. Under året 1852 har detta varit medgifvet för 
detta, jemte Kinnevalds och Norrviddinge Härader, utan att jag försport någon klagan häröfver af målsägande och vittnen. Allmänna 
åklagare, vanligen Länsmännen i Domsagan, 6 st., undfå, med undantag af en, ersättning för sina resor till urtima tingen å cellfän
gelset och äro i följd'deraf, väl belåtna. Antalet af brott för hvilka häktning äger rum, har väl icke minskats; men ensamhet, sysslo
löshet och deraf uppkommet tvång att fördrifva tiden med tankar, i förening med en omsorgsfull religionsvård, hafva, med få undan
tag, haft till följd ånger hos samt erkännanden af cellfångar, äfven sådane, om hvilka man saknat anledning att förmoda dylikt. 

132) S l i n n e r l » © H å r a d . De flesta slagsmålen ha ägt rum i följd af berusning eller begär efter starka drycker. — Begag
nandet af skärande tillhyggen anlitas allt mer under slagsmålstillfällen. 

133) ^IVesio. De flesta slagsmål, hvarigenom allmän frid brutits, hafva varit en följd af öfverflödig förtäring af rusgifvande 
drycker. 

HALLANDS 
LÄN. 

Hallands Län. 

134) F a u r å t s . H ä r a d . Drängen Nils Carl Svensson från Borsthult, har, i vrede öfver en från honom, af en Piga, som 
han besof, förmodad stöld, piskat denna, som en kort tid derefter afled, utan att Läkaren, efter verkställd obduktion, kunde intyga 
att döden varit en följd af slagen. — Hemmansägaren Bengt Jönsson i Stahäck misstänktes a t t , under slagsmål, uppkommet å en 
auktiou, liafva i vredesmode slagit en annan person i hufvudet med en sten. Den slagne afled, till följd af våldet, några dagar der
efter. — Undantagsmannen Anders Hansson i Hule har af sin son Sven Andersson angifvits att hafva, under uppkommen osämja för 
öfver tio år tillbaka, omkullskuffat Kristian Svensson dcrstädes, hvilken sednare förmodades hafva deraf dödt; men af obduktionen 
kunde ingen upplysning vinnas. — En åtalad mordbrandsanläggniug, af åtskilliga omständigheter styrkt, syntes föranledd af härand. 

135) H l m b l e H å r a d . Ett rån, dervid dock lif ej spilldes, begicks gemensamt af försvarslöse, förut för flera slags brott 
dömde, Lösdrifvaren Bengt Svensson, född i Skärbäck, och en med honom kringstrykande försvarslös qvinsperson, Sophia Andersdot-
ter. De hade öfver en natt haft herberge hos en Torpareenka, från hvilken de , efter undfången förtäring och visad välvilja, på 
morgonen skiljdes; men återvände om någon stund och bultade på den efter deras aflägsnande stängda dörren. Då enkan öppnade, 
blef hon af Bengt Svensson genast slagen sanslös; hvaremedlertid rånarne begåfvo sig in i huset ocb tillgrepo åtskilliga saker, hvar-
efter, sedan ägarinnan återkommit till sans, hoii tvingades, bott med en större knif, att vidare framtaga och utlemna hvad de brotts
lige begärde. 

136) I W I s l i e H å r a d » Den för dråp t i l l döden dömde förre Kronolänsmannen Magnus Andersson hade tillfälligtvis fått 
anledning att för näsvishet o. d. inns i rummet der h.in för tillfället vistades, tukta en ung Bondgosse Carl Andersson. Magnus An
dersson, som dertill skulle begagna sin egen käpp, skrufvade, för a t t , såsom han yt t rade, ej slå arm eller lem af Carl Andersson, 
först bort knappen af käppen; men då Magnus Andersson derefter med käppen tilldelade Carl Andersson ett slag, blef denne, som 
just dervid något böjde sig, träffad i hufvudet vid tinningen, hvarpå han dignade ned, blef sanslös och inom en timma dog. — Ehuru-
väl det visserligen vore önskvärdt, alt rusgifvande dryckers, eller hnfvudsakligen bränvinets förtärande inom detta Härad vore in
skränktare, än fallet verkligen ä r , synes dock fyllerilasten vara här rådande uti något mindre grad, an i angränsande orter. — De 
för rån till ansvar fällde, nemligen Johan August Nät t , Göran Magnus Johansson och Johannes Johansson Nätt, af hvilka ingendera 
tillhörde orten, hade beredt sig tillfälle rymma från fångbevakuingen då de , efter ett ransakningstillfälle hösten 1851 skulle från 
tingsstället återföras till länshäktet; de tvennc ertappades väl genast, men för den tredje, Johannes Johansson Nät t , lyckades det att 
undkomma; och innan han sedermera i Göteborg ertappades, hade han under tiden, i sällskap med Löf, begått det poströfveri i Elfs
borgs Län , hvarföre Nät t , sedan Wiske Häradsrätt dömt honom saker till rånet inom Wiske Härad , förvisades at t undergå rausak-
ning vid vederbörlig domstol. 

137) F J å r e H å r a d . En för gäckeri med altarets sakrament till ansvar dömd Tjenstedräug, begick brottet i supgille. — En 
person, af Bondeståndet, beg i IV en på fyllerilastcn, har, enligt läkareattrsten, ljutit döden genom följderne af omåtlligt bränvinssiipande. 
— Tyvärr har erfarenheten fortfarande visat, att antalet af brott, begångne under rusigt tillstånd, eller föranledde af starka dryckers 
missbruk, förökats. 

138) H ö k s H å v a d . En Skånsk Dräng, af en välmående Bondeslägt, sedan, han, för spelsjukans tillfredsställande, rymt ur 
sin tjenst och begifvit sig upp åt landet , föröfvaJe, af vinningslystnad, mord och rån i en Handskmokare från Laholm, vid namn 
Berg, »om varit stadd på hemväg ifrån Småland med en större penningesumma. Gerningen skedde i en skog och första hugget gafs 
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lionom sofvande. Banemaanea erkände genast sina brot t , då lian med penningarne ertappades. Han hade förut icke varit för brott 
anklagad, och var ej begifven pä dryckenskap, men lättsinnig och lat. — En ogift Bonddräng, vid tjugu års ålder, hade under hem
färd, nattetid, råkat vilse, blifWt våt och förfrusen samt derefter af vanmakt Deddignat och dött ute å marken. Vid hengåendet var 
han något rusig. 

MALMÖHUS 
LÄN. 

Malmöhus Län. 
139) H å r a H å r a d . Med hänseende till folkmängden, hafva de gröfre brotten under året ej varit särdeles många, Ii vari il l 

jag anser anledningen vara, att folket i allmänhet gör sig angeläget att aflägsna fremmande lösdrifvare; deremot förekomma slagsmål 
i större mängd, de flesta i följd af lönnkrogar, hvilka med den ringa polis landsbygden äger, ej stå att utrota. 

140) T o r i t A H å r a d . Uti Odarslöfs by sammanträffade, jemte andra , tvä Drängar, emellan hvilka osämja uppstod i anled
ning deraf att den ene under gyckel skuffade den andre och sedan de tillsammans förtärt bränvin, började den, som ansåg sig förför
delad, slå och sparka den andre, misshandlade honom sålunda i flera omgånger under vandring i byen, derunder en annan Dräng 
tillkom och, efter ordvexling, tilldelade den förföljde flera svåra slag med tröskslaga, hvaraf allt följde många åkommor, som förorsa
kade den misshandlades död en kort tid derefter. — En Inhysespiga, som förut frauifödt ett oäkta barn, blef ånyo hafvande, döljdc 
sitt tillstånd, sökte enslighet ute å marken och framfödde der ett lefvande barn , hvilket hon medelst anlagd snara om halsen qväfde 
till döds och gömde det i en stenklyfta; men några veckor deiefler framsläpades den döda kroppen af en hund, som uppätit det ena 
benet. Pigan erkände sitt brott, hvilket hon sade sig hafva föröfvat emedan hon misströstade att kunna försörja två barn. — En lös
drifvare från Onsjö Härad, 44 år gammal, arbetade någon tid hos en landtbrukare och var mycket begifven på dryckenskap, och när 
denne landtbrukare fråntog honom och undangömde något bränvin , visade han, hvad äfven någon gång förut förmärkfs, anlag för 
sinnessvaghet och hängde sig sjelf. Hans böjelse för dryckenskap har sannolikt varit enda anledningen härtill. — Utom ofvan an
märkte dråp, hvartill missbruk af starka drycker varit egentliga orsaken, hafva sjelfmord och fyra slagsmål härrört af sådant miss
bruk. — De gröfre brotten hafva varit färre till antalet än under år 1851, hvartill jag tror anledningen vara densamma som i Bara 
Härad, att nemligen allmogen nu, mera än förr, söker aflägsna ifrån sig fremmande lösdrifvare, hvareniot de mindre brotten ökats 
och lägersmålen mera än fördubblats, hvilket jag anser mindre ådagalägga tilltagande osedlighet än att qvinnan fordrar större barn-
uppfostringshidrag, än mannen förmår gälda, hvadan sådane mål sällan, såsom förr varit förhållandet, kunna i godo uppgöras. Slags
målen förekomma äfven i större anta l , hvilket synnerligast härleder sig deraf, att en söndag ett par Soldater å bygata slogos inbör
des, hvarpå en mängd andra personer blandade sig deruti och alla drogos sedermera för rätta. 

141J W e m m e i l l l ö g s H å r a d » Et t inom Häradet föröfvadt dråp af en Hemmansabo o sin egen moder, har, enligt den 
brottsliges bekännelse, varit föranledt af modrens grälaktighet och halsstarrighet, utan att, så vidt af ransakningen kunnat inbetalas, 
den anklagade vid brottets föröfvande varit af starka drycker öfverlastad. 

142) O n e J Ö H å r a d . Hustrun Hanna Svensdotter i Winfälle har af hat till sin raåg Snickaren Jöns Julius Lindvall derstä-
des, derföre att hon icke så rikligt, som hon önskade, af denne bekom sina undantagsfördelar, uppmanat sina söner Dräugarne Johan
nes Månsson i Filborna, och Nils Månsson i Pårup att afdagataga nämnde hennes mag, hvilken uppmaning haft till följd, att Jouan-
nes Månsson lockat Lindvall från sitt hem och, under uppkommen ordvexling och slagsmål, dräpt honom. För delaktighet i denna 
raissgeniing, för hvilken Hanna Svensdotter ocli Johannes Månsson blifvit domde till döden, hafva så väl bemälde Nils Månsson, som 
Lindvalls svärfader, Undantagsmannen Måns Bengtsson i Winfälle samt hustru Bengta Månsdotter blifvit, jemlikt 12 kap. 1 §. samt 
61 kap. 3 §. M.B., dömde att strafTas, Nils Månsson och Måns Bengtsson hvardera med 30 par spö, 5 års fästning samt uppenbar 
kyrkoplikt, samt Bengta Månsdotter med 5 års arbete å tukthus samt uppenbar kyrkoplikt. 

143) I i t i g g u d e H å r a d . Minst 3:ne sjelfmord, de flesta slagsmålen och en del af tjufnaderne kunna anses föranledda af 
starka dryckers missbruk. 

144: I i j u n l t S H å r a d . Tvcnne Husmän hafva efter på förhand fattad) beslut rånat en 3:dje å allmän väg och dervid från-
händt bouoni en summa penningar, som de erfarit att han kort förut hade uppburit. 

145) H e l s i n g b o r g » Tvenne personer hafva blifvit dömda för hemgång, rån och mordbrand. Anledningen till dessa grofva 
brott var begäret all älkumma penningar för att sedan kunna begifva sig utrikes. Enligt ransakningens föranledande hade de först 
ihjälslagit en gammal man, sedan qväft dottren, derefter tagit gods och penningar, samt slutligen satt eld på husbyggnaden. 

146) Y s t a d . De tlesta sabbatsbrott, slagsmål, smädeord och oljud hafva föranledts af fylleri. — Tvenne ynglingar, ännu ej 
admitterade till den heliga nattvarden, som bemärkt två pigor begifva sig till ett utom staden beläget badställe, öfverenskommo att 
med dem bedrifva otukt. Den ena lyckades undkomma, men den andra, 20 år gammal, våldtogs. Om brottet öfvertygade, blefvo de 
bägge ynglingarne åt saken fällde. 

CHRISTIAN
STADS 
LÄN. 

Christianstads Län. 
147) I n g e l s t a d s H å r a d . Soldaten Jöns Carlsson i Ingelstad, född den 20 Augusti 1828, har den 3 Februari , åkande på 

en med fyra hästar förspänd arbetsvagn, å en smal väg emellan Tjustorp och Ingelstad, upphunnit tre minderårige ridande gossar, 
hvilka, då Carlsson icke minskade vagnens starka fart , sökte genom häftigt ridande undkomma den ögonskenliga faran att blifva öf-
verkörde. Härvid inträffade den olyckshändelsen att två af gossarne, som redo tillsammans på en häst, förlorade jemnvigten och föllo 
ned på vägen, dervid den yngste, 7 år gammal, blef af Carlssons vagn öfverkörd och så illa skadad, att han omkring två timmar ef
ter olyckshändelsen afled. Genom utslag den 11 Mars har Häradsrätten, med tillämpning af 28 kap. i §. M.B., dömt Carlsson att 
bota half mansbot och enskildt skriftas. — De flesta slagsmål hafva varit en följd af starka dryckers missbruk. — Sedan det i 55 §. 
af 1848 års Förordning om vilkoren för försäljning af bränvin lagda band på domarens pröfningsrält af företedd bevisning biifvit ur 
Kongl. Förordningen den 10 October 1851 uteslutet, hafva de lönkrögare, som vid Ingelstads och Jerrestads Häradsrätter varit ställda 
under tilltal, nästan aldrig undgått välförtjent näpst. Derest ofvannämiide §. icke framdeles återupplifvas, är all anledning hoppas, 
att det på sednare tider öfverhandtagande, allmogens sedlighet och välstånd förstörande, lönnkrögeriet småningom minskas, ehuru det 

totala 
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totala upphörandet deraf troligen först kommer att af en aflägsen fru ra t id bevittnas, så vida icke kraftigare tugltr stiftas ocli hand
ha f vas for hämmande af dettn djupt inrutade missbruk. Såsom ett béris på den spetsfundighet, som användes, att ftir bräuvins-
minutering undgå lagligt ansvar, må anföras, att en del lönkrögare for vissa af deras bästa kunder i särskild t krus åt h vardera af-
sätta en kanna bränvin. Du respektive kunderna tillåtas dels afhemta och dels i krogrummet förtära innehållet, till dess k ann ek ru
set blifvit tomt, då först betalning utkräfves; men detta sätt att illudera författningen har dock, åtminstone inom denna Domsaga, 
icke vunnit framgång. 

148) J e r r e s t a d s H ä r a d . Husmannen Hans Larsson från W i a r p , född den 28 Juni 1801, och Drängen Per Mårtensson, 
jemväl från Wiarp, född den 15 Juli 1826, hade den 19 Maj anträffat Husmannen Ola Jacobsson från Brantevik å Hammenhögs gäst-
gifvaregård, hvarifrån de, efter att hafva förtärt en del bränvin, åkande på en vagn begifvit sig å väg mot W i a r p , medhafvaiide en 
med bräuvin fylld flaska, som ofta anlitades. Ordvexling hade emedlertid uppstått emellan Hans Larsson och Ola Jacobsson, i anled
ning deraf att denne scdnare vägrat att å ofvanherörde gästgifvaregård bestå bränvin, hvilken ordvexling under hela färden fortsatts, 
till dess de kommit förbi Jerrestads by, hvarest de fattat uti hvarandra och der ej mindre Hans Larsson än äfven Per Mårtensson 
med stinar och jernstycken tilldelat Ola Jacobsson flera sår å hufvudet samt derefter qvarlemnat honom sanslös å vägen, der han af 
andra personer anträffades och hemforslades; men afled den 22 i samma månad. Genom utslag den G Augusti liar Häradsrätten, un
der åberopande af 24 kap. 6 §. M.B., dömt Hans Larsson och Per Mårtensson att mista lifvet och varda halshuggne. — Förre Smeden 
Petter Härstedt i Borrby, född den 17 Mars 1801, har genom erbjudet och ingånget vad förledt adertonårige Drängen Lars Andersson 
derslädes a t t , sup efter sup, förtära ett qvarter bränvin, deraf han några timmar derefter afled. Medelst utslag den 12 Juni har 
Häradsrätten, med tillämpning af 28 kap. 5 §. M.B., döml Härstedt att bota 13 R;dr 16 sk. Banko.— För öfrigt hafva de flesta slags-
nål föranledts af starka dryckers missbruk. 

149; G å r d 8 H ä r a d . Drängen Jöns Torkelsson från Skarphult ha r , sedan han rådt Pigan Elna Niisdotter derstädes med 
barn, för undgående af den kostnad, som, derest fostret med lif framföddes, skulle för dess underhåll och uppfostran drabba Jöns Tor
kelsson, fatlat beslut att samma foster fördrifva, i hvilken afsigt Jöns Torkelsson vid ett tillfälle tillsagt Elna Nilsdotter att besöka 
honom, som dervid gifvit henne en med smör, uti hvilken han blandat någon arsenik, bestruken hvetekaka, hvars förtärande haft 
den olyckliga påföljd, att Elna Nilsdotter deraf ljutit döden. — Ett dråp har blifvit begånget af Drängen Nils Larsson från Maltes
holm, hvilken, efter med Torparen Carl Johnsson från Sönnarslöf uppstådd oenighet, i vredesmode nedskuffat denne sistnämnde uti ett 
med het dränk fyldt kar , hvaraf Carl Johnsson några dagar derefter ailidit; men några anmärkningsvärda omständigheter hafva vid 
begåendet af detta brott icke förefunnits. — Utom några slagsmål, synes anledningen till brotten icke kunna tillskrifvas missbruk af 
starka drycker, helst, enligt hvad jemväl tabellen utvisar, endast tvenne personer under årets lopp blifvit för sådan förseelse sakfälldc. 

150) l i V i l l a i l d S H ä r a d . Ett brott af särdeles svår och ovanlig beskaffenhet har under årets lopp varit föremål för denna 
domstols handläggning. Sedan nemligen Husmannen Måns Åkesson i Wanneberga, för omkring fyra år sedan , af derstädes boende 
Smeden Ola Holmgren angifven för tjufnadsbrott, blifvit derför af denna Häradsrätt sakfälld, hade Måns Åkesson ständigt närt agg 
till Ola Holmgren, å hvilken han föresatt sig att förr eller sednare utkräfva hämnd, men det oaktadt fortfarit att umgås i Ola Holm
grens lius. Den sistnämndes i hög grad liderliga lefnadssätt, i förening med hans obändiga lynne, hade väckt split och oenighet i äk
tenskapet mellan honom och hans hustru Anna Helgesdotter, hvilkct än mera underblåsts af Ola Holmgrens mot deras son Carl Holm
gren ständigt visade hårdhet och afundsjuka, härledande sig från deras gemensamma utöfning af enahanda handtverk å samma ställe. 
Ett sådant förhållande inom Ola Holmgrens hus bragte slutligen till utförande den tanke , med hvilken Anna Helgesdotter redan 
länge umgåtts, att på hvad sätt som helst upplösa äktenskapet med Ola Holmgren. Efter emellan Anna Helgesdotter, Carl Holmgren 
samt Måns Åkesson föregången rådplägning och sedan Carl Holmgren derom för Måns Åkesson väckt förslag, hade de båda sistnämnde, 
i afsigt att öfverfalla Ola Holmgren, vid skymningens inbrott utgått samt ute å marken anträffat Ola Holmgren, den Måns Åkesson 
medelst en medhafd större käpp tilldelat flera slag så väl å hufvudet, som andra ställen af kroppen, deraf döden snart blifvit en följd, 
utan att utrönas kunnat, huruvida Carl Holmgren, såsom Måns Åkesson under ransakuingens fortgång alltjemt påstått, men Carl Holm
gren lika enständigt förnekat, burit våldsam hand å sin fader. — Ett anuat inom Häradet i bråd skillnad föröfvadt dråp har icke 
med några särskilt utmärkande omständigheter varit förenadt. 

15|) W e s t r » C i o i n g e H ä r a d » En rånare har förledt en gammal qvinna att framtaga sin penningpung och dervid från-
ryckt henne densamma med inneliggande 8 R:dr 13 sk. 4 rst. Banko samt behållit och förskingrat penningarne. — En Piga har, ef
ter egen uppgift, låtit lägra sig af en Dräng, tillsammans med hvilken hon tjenadc, och när denne nekat dertill samt hon icke fun
nit utväg att fursörja det barn hon skulle föda, beslutat att afdagataga barnet, hvilket hon sålunda verkställt , att hon genast efter 
barnets födelse hårdt lindat och tillknutit ett band om dess hals, hvaraf barnet blifvit qväfdt. — Ett sjelfmord samt de flesta slags
målen kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. — En fjortonårig gosse har för 3iidra gången blif
vit dömd för stöld. Gossens uppfostran har först blifvit af föräldrarne vanvårdad, och, sedan församlingens fattigvård om honom ta
git hand, liar han flera gånger genom rymning undandragit sig fattigvårdens tillsyn och foredragit sysslolöst kringstrykande framför 
ordentlig skolgång. Under vandringarne har han blifvit i brist af lifsmedel och då tillgripit hvad han kommit öfver, för att för be-
hofven använda. Efter hvad enskildt är meddelad t , skall han efter undergången bestraffning hafva blifvit afsänd till Räddnings
institutet å Råby i Malmöhus Län. — En ovanligt djerf inbrottsstöld är begången hos Ryttmästaren och Riddaren J. von Plåten 
å Molleröds kungsgård. En å ägorne boende Garfvare, Lundström, som ditintills varit välkänd, hade meddelat Landthandlandcn 
Hosenstråhle i Sönnarslöf af Norra Åsbo Härad, alt hos von Plåten, som äger en större förmögenhet, vore möjlighet att begå stöld 
och att Lundström utrönt, att von Plåtens kassakista kunde uttagas genom ett fönster, hvarefter och sedan fönstret blifvit för en af 
Rosenstråhles utskickade af Lundström utvist, stölden, af personer från Norra Åsbo Härad, hvilka voro i Rosenstråhles sold, blif
vit begången. Stölden har med mycket besvär blifvit upptäckt af Landsfiskalen C. Silfversparre i Engelholm, som äfven förut 
gjort sig känd såsom en nitisk och skicklig polistjensteman, men hvars verksamhet dock, i anseende till Silfversparres härifrån af-
lägsna hemvist, i allmänhet ej kan komma denna ort till godo. — Under rubriken dråp af vållande är upptaget ett åtal emot 
tvenne Bönder, som en afton varit i slagsmål med en Dräng, hvilken sedermera ej på flera månader kunnat återfinnas och slutligen 
påträffats vid en i grannskapet löpande å, då likväl några spår efter svårare och till döden verkande åkommor ej kunde upptäc
kas. Starka misstankar mot dem som slagit Drängen funnos derom, att denne efter misshandlingen blifvit utkastad i an , men möj
lighet fanns ock att han, som vid ifrågavarande tillfället varit öfverlastad, sjelf fallit i vattnet, och de misstänkte hafva ej för mera 
än slagsmålet kunnat sakfällas. 

15 



104 ANMÄRKNINGAR VID TABELLERNE XXXI—XXXVI. 

CHRISTIAN-
STADS 
LÄN. 

152) Ö s t r a C i o i n g e H å r a d . En qvinna, som af oloflig beblandelse blifvit hafvande och med omsorg dolt sitt hafvande 
tillstånd, har en kall vinterdag, då hon kändt sig illamående, likväl begifvit sig ut på vandring till ett torp J mil från hennes hem
vist och delunder ute å marken, i stående ställning, födt ett barn, som antingen af vanvård och köld eller af fall eoiot den tillfrusna 
marken , vid sjelfva födseln ljutit döden och blifvit å lön lagdt. — En Skomakarelärling, 18 år gammal, af en illa länd slägf, har, 
efter det ransakning länge pågått, erkänt , alt han, efter uppkommen ordvexling med en Skogvaktare, slagit denne med en ston, så 
att han ansetts deraf liafva ljutit döden; men omständigheterna gifva deremot vid handen att Skogvaktarens dbd varit förut påtänkt 
och beslutad genom föranstaltande af en dråparens svåger, hvilken, illa känd och misstänkt för flera gröfre brot t , mistat en af ho
nom före den dräpte innehafd skogvaklarehefattning och hyst förhoppningar att, om denne blefve undanröjd, återfå sysslan, men be
visningen har ej blifvit så tillräcklig, att svågern kunnat sakfällas eller brottet annorlunda än såsom dråp bedömmas. — I afseende 
på den andre sakfällde dråparen, som äfvcn är dömd för rån, åberopar jag min rapport för år 1851, hvari denne person äfven före
kommer. Han liar nu, efter att å fästning varit insatt på bekännelse, afgifvit ett i flera väsendtliga delar fullständigare erkännande 
af sitt brott, mea dei-vid omtänksamt undvikit att lemna vitsord åt några utredda omständigheter, som visa hans brottslighet svårare, 
Un han vill hafva den ansedd. — En f. d. Hemmansägares starka och allt för ofta tillfredsställda begär efter rusgifvande drycker, har 
möjligen gifvit anledning dertill att han hastigt aflidit af blodslag, men Läkaren har ej bestämdt sådant intygat. — För öfrigt äro de 
fleste slagsmålen föranledda af starka dryckers missbruk. — Såsom vanligt hafva många brott blifvit begångna, utan att de brottslige 
kunnat upptäckas, synnerligas! tjufnader. Vidt utgrenade tjufbnnd finnas sannolikt inom Häradet, men de af bsmden, som blifvit upp
täckte, vakta sig att röja ilere än dem som eljest uii ransakningarne kunna blifva inblandade. Således och då polisen å landet skall 
handhafvas af personer, bvilka äfven med en mängd andra göromål äro belastade och vanligen äro så illa lönade, att de , för alt 
kunna fursörja sig, måste använda en del af sin tid till skötande af enskildas angelägenheter, är det väl sannolikt att, oaktadt det nit 
en och annan tjensteman visar, brottmålen ej så snart förminskas. 

15H) S ö d r a Å s b o H ä r a d . En Torpare, en Tjenstedräng och en Jägare hafva for åtskilliga Stölder samt för mord å en 
Landthandlare och delaktighet deri blifvit dömde att mista lifvet. Legde af den mördades meddelägare, hade de begått brottet och 
denne undgick genom sjelfmord (å annan ort) följderna af sin handling. — En Piga, 17 år gammal, hade anlagt mordbrand å sin hus
bondes hemman; men som under ransakningen upplystes, at t hon vid gerningens begående lidit af partielt vansinne, har densamma 
icke kunnat henne tillräknas eller något ansvar derföre ådömas. 

154) H j ä r e H ä r a d » En f d. Korporal, 42 år gammal, har med lifsfarligt vapen tilldelat en Fiskaredräng endast ett slag, 
hvaraf Drängens hufrudskål krossades. Motivet synes närmast varit för tillfället iråkad vrede deröfver, att Drängen, med hvilken 
Korporalen förut alltid lefvat i godt förhållande, vid ett emellan denne och flera andra personer uppkommet slagsmål slutligen tagit 
parti mot honom och hotat honom med stryk. — En Åbo har aflidit i följd af starka dryckers missbruk. 

155) N o r r a A S b o H ä r a d » Något raed dödsstraff belagdt brott har under året icke inom Häradet blifvit begånget. —• 
Tjufnadsbrotten, hvilkas antal är mera än dubbelt större än det nästföregående året , hafva haft sin grund någon enda gång i nöd 
och för öfrigt i lättja och obenägenhet hos förbrytarne att genom kroppsarbete eller annat ärligt förvärf hafva sin bergning. Såsom 
vanligt har större delen af dessas antal utgjorts af sådane personer, som drifva omkring i landet under föregifvande att idka handel 
med kramvaror, men bvilka vanligen endast söka tillfällen att genom stölder eller bedrägerier åtkomma andras egendom. — Et t och 
annat slagsmål synes närmast föranledt af starka dryckers missbruk. 

BLEKINGE 
LÄN. 

Blekinge Län. 
156) E i ig tOrS H ä r a d . Fylleriförseelserne hafva hufvudsakligen blifvit åtalade i sammanhang med angifne slagsmål, de der 

ock nära nog alla kunna anses härledda från dryckenskap. — En Torpare har inlagt arsenik i degkulor och dermed af hämnd lön-
ligen förgifvit sin grannes svinkreatur genom att från sina ägor dels kasta dessa kulor öfver hägnaden, dels räcka dem åt svinen. Han 
dömdes af Häradsrätsen efter 8 kap. 4 §. BB. Detta utslag har Rongl. Hofrätten öfver Skåne och Blekinge fastställt; men efter upp
gift lärer målet bero på Kongl. Maj:ts nådiga pröfning. — Tvenne gamla ogifta personer, man och qvinna, hafva mistat två deras 
barn genom sjukdom och för att und«å kostnader till hegrafuing, hvartill de ej heller ägt tillgång, hafva föräldrarne lagt begge 
barnens döda kroppar i muren omkring en kolerakyrkogård. Dessa föräldrar dömdes efter 18 kap. 4 §. i 1686 års Kyrkolag. 

157) H r ä k l i e H ä r a d . Del i Augusti månad å Undantagsmannen Hans Åkesson i Kullåkra af Hoby Socken nattetid, under 
det han sof, af två manspersoner, som brutit sig in i huset, föröfvade mord, förmodas hafva varit föranstalladt af Hemmansägarens 
unga hustru, som yttrat, hat och bitterhet emot den åldrige mannen och som anses hafva legt eller låtit lega mördarne, två i torftiga 
omständigheter stadde Arbetskarlar, den ene gift, den andre ogift, straffad för stöld. Den sednare erkände missgerningen, dertill 
han skulle varit intalad, under löfte om femtio R:dr i vedergällning, af den andre, några år äldre, genom hvilken aftalet om mord-
gerningen skulle med uppbofsmannen hafva blifvit träffadt; men då denne äfvensom den tilltalade Bondhustrun förneka all delaktig
het i brottet, hafva de i brist af bevis ej kunnat åt saken fällas. Misstankan hvilar dock ännu öfver Bondhustrun, bland hvars beve-
kelsegrunder möjligen kunde hafva ingått afsigten att blifva fri från utgifvande af de undantagsfördelar af hennes och hennes mans 
hemman, som den mördade och hans hustru sig för lifstiden betingat.— Ett dråp har blifvit sålunda föröfvadt, att en Hemmansägare 
under ett gräl med sin Arrendator, om obetydligheter, med en grof eldgaffel tilldelade honom ett så svårt slag, alt eldgalfclstången 
brast och med uddarne stötte hal på hufvudskålen. Brottet, måste anses liafva ägt sin grund i gemingsmannens hetsiga, till vrede 
lättretliga lynne, helst han var vid fullkomligt nykter sinnesförfattning. — Alla såramål med lifsfarliga vapen och de flesta slagsmål 
hafva under dryckenskap blifvit utöfvade. — Brottmålen hafva icke varit af svårare art än vanligt och dryckenskapslasten är icke i 
tilltagande; men bränvinskonsumtioneu är ännu så allmän och ymnig, och användandet af denna rusdryck såsom förfriskiiingsmedel 
och välfägnad alla timmar pä dagen så utsträckt, att jemväl hos den redbara och hyfsade allmogen ett sannt begrepp oin det mått
liga och passande i lefnadsvanor icke hunnit göra sig gällande. 

158) C a r l s k r o n a (Rådhusrätten). Fylleriförseelserna hafva bufvudsakligen förekommit i sammanhang med slagsmål, vid 
bvilka ej sällan begagnats lifsfarliga vapen. 

159) C a r l g h a m n . Utom de egentliga fylleriförseelserna kunna de flesta svordomarne, sabbalsbrotten, slagsmålen och smäde
orden anses föranledde af starka dryckers missbruk. 



105 XXXVII. ANTALET AF HVARJE SLAGS SVÅRARE ELLER I STÖRRE MÄNGD 
FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLAGADE OCH SAKFÄLLDE PER-

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

a. Brott emot person. 



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

a. Brott e-



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

-mot person. 



108 XXXVII. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SA K FÄLLDE PERSONER INOM HVARJE LÄN, 

a. Brott e-



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

-mot person. 



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

a. Brott e-



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

-mot person. 
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112 XXXVII. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

b. Brott emot 



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

äganderätt. 



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

b. Brott emot 



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

äganderätt. 



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

b. Brott emot 



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

äganderätt. 



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

c. Politi- m. fl. 



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

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

c. Politi- m. fl. 



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

förseelser. 



1 2 2 XXXVII. FORTSÄTTNING. 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. 

c. Politi- m. fl. förseelser. 



123 XXXVIII. DE SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT 
VÅLLANDE OMKOMNE PERSONERS ANTAL OCH KÖN, EFTER STÅND ELLER YRKE, OCH DÖDSSÄTT, ÅR 1852. 



124 XXXIX. DE SJELFMÖRDADES ETC. ÅLDER, EFTER KÖN OCH FÖRMODADE 
ANLEDNINGAR TILL SJELFMORD, ÅR 1852. 

XL. ANTALET AF DE FÖR FÖRSÖK TILL SJELFMORD SAMT FÖR FALSK ANGIF-
VELSE Å SIG SJELFVE AF BROTT ANKLAGADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, ÅR 1852. 



125 XLI. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET GROFT VÅLLANDE 
OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT VID HVARJE DOMSTOL, ÅR 1852. 



126 XLI. FORTSÄTTNING. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET 
VID HVARJE DOM-



127 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1852. 

18 



128 XLI. FORTSÄTTNING. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET 
VID HVARJE DOM-



129 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1852. 



130 XLI. FORTSÄTTNING. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET 
VID HVARJE DOM-



131 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1852. 



132 XLII. ANTALET AF SJELFMORDSFÖRSÖK OCH FALSK ANGIFVELSE Å SIG 
SJELF, HVAROM BLIFVIT RANSAKADT VID HVARJE DOMSTOL, ÅR 1852. 



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



134 XLIV. JEMFÖRELSE EMELLAN ANTALET AF DE FÖR SÄRSKILTA SLAG 



135 AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAKFÄLLDE PERSONER, ÅREN 1843-1852. 
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136 XLV. ANTAL AF BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA PERSONER BLIF-
VIT SAKFÄLLDE, UNDER HVARJE AF DE 10 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



1 3 7 XLVI. BROTTMÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1852. 





IIIe AFDELNINGEN. 

CIVILA OCH 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 1852 (Tab. XLVII). 

§ 23. 

Förhållandet med inkomna, afgjorda och balancerade mål, hvilka tillhört Justitie-Revisions-
Expeditionens underdåniga föredragning under hvarje af de 10 sistförflutna åren (Tab. XLVIII). 





141 XLVII. CIVILA OCH KRIMINELLA MÅL, BEROENDE PÅ UNDERDÅNIG FÖRE
DRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN, ÅR 1852. 



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

UNDER HVARJE AF DE 10 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



BIHANG. 

§ 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, 1850, 1851 och 1852 (Tab. XLIX). 

§ 25. 

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

arbetscorpsen, år 1852 (Tab. L). 

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

1852 (Tab. LI). 

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, 1850, 1851 och 

1852 i Rikets Fästnings- och Korrektionsfängelser samt vid Pionnier- och Kronoarbets-corpserne 

förvarade personer (Tab. LII). 

§ 26. 

Antalet af år 1852 verkställda Dödsstraff, inom hvarje Län, samt arten af de Brott, för 

hvilka sådant straff ägt rum (Tab. LIII). 

§ 27. 

Antalet af de utaf Domkapitlen, år 1852, medelst skiljobref upplösta Äktenskap, och Skälen, 

som till skillsmässan gifvit anledning (Tab. LIV). 
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145 XLIX. ANTALET AF PERSONER, SOM UNDER LOPPET AF ÅREN 1835, 1840, 
1845 , 1 8 5 0 , 1851 OCH 1852 UTI STOCKHOLMS STADS OCH SAMTLIGE LÄNS- OCH KRONOFÄNGELSER, 
ÄFVENSOM POLISHÄKTENA I GÖTEBORG OCH NORRKÖPING VARIT FÖRVARADE *), DELS OCK Å FOLKMÄNGDEN I 
RIKET VID SLUTET AF ÅREN 1835, 1840, 1845 OCH 1850. 

*) Transportfiogar äro häriblaud icke beräknade. 



146 L. ANTALET AF FÅNGAR I RIKETS SAMTELIGA FÄSTNINGS- OCH 



147 KORREKTIONS-FÄNGELSER, SAMT VID KRONOARBETS-CORPSEN, ÅR 1852. 



148 LI. ORSAKERNE, SOM VÅLLAT FÄSTNINGS- OCH KORREK-

*) Häraf fri i ett till annat fängelse furävtudc: 225; OOerUyttade frfn Dömde till Frivillige: 19. Samma afgångne alltsl rätteligen: 1508, jemte ia min ecb I qvinna 



149 -TIONSFÅNGARS SAMT KRONOARBETSKARLARS AFGÅNG, ÅR 1852. 

n d de i LättsfängeUerne, för undergående af ristnings- och tokthasstraff, intagne personer, hvilka, efter tilländalupen fängelsetid, blifvit frigifne. 



150 LII. BESKAFFENHETEN AF DE BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA 
HÄKTADE DE, VID SLUTET AF ÅREN 1835, 1840, 1845, 1850, 1851 OCH 1852 I RIKETS STRAFF- OCH 



1 5 1 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 ronoar b e t s k a r l a r till ett antal af år i845: 85; år i85o: I 5 I J år i 8 5 l : 384; år l8äa: 418; dels b) de för mord
brand, mord, dråp och råa tilltalade b e k ä n n e l s e f å o g a r n e , bvilkas antal utgjort år i835: i 3 ; år 1840; t5 : år i845: 12; år i85o: 6; år i 8 5 l : 4 ; år i85a: 3. 
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152 LIII. VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, ÅR 1852. 

LIV. AF DOMKAPITLEN MEDELST SKILJOBREF UPPLÖSTA ÄKTENSKAPS
FÖRBINDELSER, ÅR 1852. 



153 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1851 års 
berättelse. 

UNDERDÅNIG BERÄTTELSE T I L L K O N G L . MAJ:T III-XXII. 

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 1852 I. 5. I. 

§. 2. 

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

vid Rådstufvurätterne III. 28 & 29. IV. 

vid Poliskamrarne IV. 30. V. 

vid Akademiska Konsistorierne V. 30. VI. 

vid Öfverrätterne VI. 31 & 32. VII. 

§. 3. 

ANTALET af de under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1843—1852) 
till Domstolarne instämda Civila Mål VII. 33. VIII. 

§. 4. 

CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN hos Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli och 
samtelige Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen år 1852 VIII. 34 & 35. IX. 

§. 5. 

FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND uti de af Kongl. Maj:ts Befallningshaf
vande år 1852 afgjorda Utsökningsmål IX. 36 & 37. 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 (1839—1852) X. 38. XI . 
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RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 

i 1851 års 
berättelse. 

IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 

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

och Dömde Personer, uti mål, hvilka blifvit af Domstolarne och 
Poliskamrarne i hvarje Län eller ock omedelbart vid hvarje Öfver
domstol i Riket afgjorda, år 1852 XI . 41. XII. 

§. 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 1852 XII. 42—44. XIII. 

§. 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 XIII. 45. 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 1852 XIV. 46. 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 XV. 47—49. XVI. 

DE inom hvarje Län för brott ANKLAGADE, BEFRIADE, UNDER FRAMTIDEN 
STÄLLDE och SAKFÄLLDE Personers Kön XVI. 50 & 51. XVII. 

§. 11. 
DE för svårare, i allmänhet urbota, brott SAKFÄLLDE Personers 

Ålder, efter arten af brott XVII. 52 & 53. XVIII. 
inom hvarje Län XVIII. 54 & 55. XIX. 

Äkta eller Oäkta Härkomst, efter arten af brott XIX. 56 & 57. XX. 
inom hvarje Län XX. 58 & 59. XXI. 

Egenskap af Gifte eller Ogifte, efter arten af brott XXI. 60 & 61. XXII. 
inom hvarje Län XXII. 62 & 63. XXIII . 

Stånd eller Yrke, efter arten af brott XXIII . 64 & 65. XXIV. 
inom hvarje Län XXIV. 66 & 67. XXV. 

Christendomskunskap, efter arten af brott XXV. 68 & 69. XXVI. 
inom hvarje Län XXVI. 70 & 71. XXVII. 

Födelseort och Hemvist, inom eller utom den domstols jurisdiktion, 
eller det Län, hvarest de blifvit dömde, efter arten af brott XXVII. 72 & 73. XXVIII. 

Dito, inom hvarje Län XXVIII. 74 & 75. XXIX. 
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RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1851 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 1852 XXIX. 76. XXX. 

§. 13. 
ANTALET af Förseelser emot Politi-, Ekonomi- och särskilta Disciplinär-stadganden 

samt af de för slika förseelser Anklagade, Befriade och 
Sakfällde Personer, särskilt för hvarje Län XXX. 77. XXXI. 

§. 14. 

ANTALET af BROTT och FÖRSEELSER, samt af Anklagade och Dömde Per
soner vid hvarje särskilt Domstol: 

HÄRADSRÄTTERNE XXXI. 78—87. XXXII . 

RÅDSTUFVURÄTTERNE (efter städernes nummer i Borgare-Ståndet) XXXII. 88 & 89. XXXIV. 

POLISKAMRARNE (dito) XXXIII . 90. XXXV. 

AKADEMISKA KONSISTORIERNA XXXIV. 90. XXXVI. 

KRIGSRÄTTERNE XXXV. 91. XXXVII . 

ÖFVERRÄTTERNE XXXVI. 91. XXXVIII . 

ANMÄRKNINGAR vid tabellerne XXXII—XXXVIII 92—104. 

§. 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 XXXVII . 105—122. XXXIX. 

§. 16. 

DE år 1852 SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT VÅL

LANDE OMKOMNES Antal och Kön, efter 
Stånd eller Yrke och Dödssätt XXXVIII . 123. XL. 

ETC. Ålder, efter Kön och förmodade An
ledningar till sjelfmorden XXXIX. 124. XLI. 

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

Å SIG SJELFVA AF BROTT, Anklagade och Sakfällde Personer, år 1852 XL. 124. XLII. 

§. 17. 

ANTALET AF Sjelfmördare eller Genom eget groft vållande omkomne 
Personer, om hvilka varit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1852 XLI. 125—131. XLIII . 

ANTALET AF Sjelfmordsförsök och Falsk Angifvelse å sig sjelf, hvarom 
blifvit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1852 XLII. 132. XLIV. 
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RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 

i 1851 års 
berättelse. 

FÖRHÅLLANDET emellan för brott och förseelser Anklagade och Sakfällde 
Personer, å ena, samt Folkmängden inom hvarje Län, å andra 
sidan XLIII . 133. XLV. 

§. 19. 

JEMFÖRELSE emellan Antalet af de för särskilta slag af brott och för
seelser Sakfällde Personer åren 1842—1852 XLIV. 134 & 135. XLVI. 

§. 20. 

ANTALET af Brott och Förseelser, för hvilka personer blifvit sak
fällde, under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1842—1852) XLV. 136. XLVII. 

§. 21 . 

BROTTMÅL vid Öfverrätterne år 1852 XLVI. 137. 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 1852 XLVII. 141. XLIX. 

§. 23. 

FÖRHÅLLANDET med inkomna, afgjorda och balancerade Mål, hvilka 
tillhört Justitie-Revisions-Expeditionens underdåniga föredragning, 
under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1842—1852) XLVIII. 142. L. 
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MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1851 års 
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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, 1850, 
1851 och 1852 XLIX. 145. LI. 

§. 25. 

ANTALET af FÅNGAR i samteliga Fästnings- och Korrektionsfängelser 
samt vid Kronoarbets-corpsen, år 1852 L. 146 & 147. LII. 

ORSAKERNA som vållat Fästnings- och Korrektions-fångars samt Krono
arbetskarlars afgång år 1852 LI. 148 & 149. LIII. 

BESKAFFENHETEN af de brott och förseelser, för hvilka varit sakfällde, 
eller de särskilta andra orsaker, för hvilka varit häktade, de vid slu
tet af åren 1835, 1840, 1845, 1850, 1851 och 1852 i Rikets 
Straff- och Korrektionsfängelser, samt vid Pionnier- och Krono
arbets-corpserne förvarade personer LII. 150 & 151. LIV. 

§. 26. 

VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, år 1852 LIII. 152. LV. 

§. 27. 

AF Domkapitlen medelst Skiljobref UPPLÖSTA ÄKTENSKAP, år 1852 LIV. 152. LVI. 
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