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Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

Till Eders Kongl. Maj:t får Justitie-Stats-Ministern härmed i underdånighet afgifva berättelse angående civila rätte

gångsärendena och brottmålen i Riket, äfvensom rörande antalet af fångar, verkställda dödsstraff samt af Domkapitlen 

utfärdade skiljobref, år 1853. 

Härvid torde böra i underdånighet anmärkas, att då Universiteternes domsrätt, i följd af förordningen den 2 

April 1852, upphört med slutet af samma år, och den domarebefattning, som förut tillkom Akademiska Konsisto-

rierne, derefter blifvit öfvertagen af allmänna Domstolarne; så finnas berörde Konsistorier icke vidare omförmälde 

bland dömande myndigheter, för hvilkas göromål denna underdåniga berättelse redovisar. De få civila och brottmål, 

som af Universiteternes domstolar, vid tiden för deras upphörande, voro oafgjorda, hafva blifvit till vederbörande 

Rådstufvurätter öfverlemnade och lära af dem uppgifvits såsom dit under år 1853 inkomna mål. 

CIVILA MÅL. 
Tab. I. 

I. Afdelningen för Civila Mål. 

Antalet af alla hos Domstolar, Poliskamrar och verkställande embetsmyndigheter i Riket år 1853 anhängiga 

civila mål och ärenden har uppgifvits sålunda: 

A. Vid Underdomstolarne och Poliskamrarne: 
a) å landet: 

a) i städerne: 

B. Vid Öfverrätterne: 

C. Vid Verkställande Embetsmyndigheterne: 

Den förr anmärkta, från och med år 1849 oafbrutet fortgående tillökningen af de civila målens totalbelopp, 

har ägt rum äfven år 1853. Likväl har de egentliga Tvistemålens antal under sistnämnde år på det hela minskats, 

likasom Skuldfordringsmålen hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande varit färre 1853, än 1852. Största till-
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växten visar sig bland s. k. Ansöknings- och Anmälningsärenden*) vid Häradsrätterne samt sådana mål och ärenden 

hos Hofrätterne och Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande, hvilka icke kunna till tvistemål hänföras. 

Af Underdomstolarne och Poliskamrarne hafva år 1853 handlagts egentliga tvistemål till följande antal: 

Hvaraf blifvit 

Härads
rätterne. 
Tab. II. 

Vid Häradsrätterne hafva förekommit 

Hvaraf blifvit 

De uppskjutna tvistemålens antal har sålunda vid Häradsrätterne ökats med 387 mål. 

Utaf de till år 1854 uppskjutna tvistemål hade inkommit, år 1853: 9,885 (84,6 procent), år 1852: 1,478 

(12,6 procent), år 1851: 266 (2,2 procent), för längre tid tillbaka 81 (0,6 procent). 

Vad har blifvit erlagdt i 2,818 mål (8,1 procent af alla under året vid Häradsrätterne afgjorda tvistemål). 

*) Under denna benämning upptagas af underdomstolarne alla derstädes sökta eller beviljade inteckningar, lagfarter, årsstämnin-

gar, edgångar, bevakningar m. m., derom ej är tvist. 

**) Denna balance uppgifves i min sednast aflåtna underdåniga berättelse till 13,194 mål; skillnaden utgöres af de 3 civila mäi, 
hvilka hos Akademiska Konsistorierne vid slutet af år 1852 funnos oafgjorda, men i denna berättelse finnas iipptagne bland 

de till vederbörande Rådstufvurätter under året inkomne mål. 

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

Vid Ägodelningsrätterne hafva varit anhängiga 

Hvaraf blifvit 

Ägodelningsrätternes balance af oafgjorda mål har uader året ökats med 18 mål. Underdåniga besvär öfver 

dessa domstolars beslut hafva tiH ordföranderne aflemnats uti 142 mål (7,6 procent af alla under året afgjorda 

skiftesmål). 

Rådstufvu-
rätterne. 
Tab. III. 

Rådstufvurätterne. 

Hvaraf blifvit 

Antalet af oafgjorda tvistemål har under året ökats med 43 mål. 

Bland de till år 1854 uppskjutna tvistemål hade inkommit, år 1853: 1,157 (75,2 procent), år 1852: 234 

(15,2 procent), år 1851: 63 (4,i procent), för längre tid tillbaka 85 (5,5 procent). 

Till Hofrätt hafva från Rådstufvurätterne under året vädjats 686 (10,5 procent af alla under året afgjorda 

tvistemål. 

Polis-
kamrarne. 
Tab. IV. 

Poliskamrarne. 

Deraf blifvit 
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Hofrätterne. 
Tab. V. 

Hofrätterne. 

De hos Hofrätlerne år 4853 förekomna civila mål och ärenden hafva till antalet varit 

Konkurs-, boskillnads- och urarfvamål. 

a) Vädjade. 

b) Instämda. 

Årsproclamata. 

Tvistemål i allmänhet. 

a) Vädjade. 

b) Instämda. 
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Fiskaliska aktioner. 

Lottade skriftvexlingar. 

Öfriga besvärsmål. 

Kongl. bref och remisser. 

Andra af Hofrätterne handlagda civila mål och ärenden. 

Med de hos Hofrätterne under sistfÖrflutna %% år anhängiggjorda civila mål och ärenden har förhållandet 

varit, som följer: 
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Den uti sednaste afgifna berättelsen anmärkta förminskning i antalet af-balancerade mål hos Hofrätterne har 
således, om än i mindre mån, ägt rum äfven år 1853. 

Kammar
rätten. 
Tab. V. 

Kammarrätten. 

Kongl. bref och utslag, som till Kammarrätterne ankommit och till verkställighet befordrats, har utgjort 409. 

Kammarrättens balance af oafgjorda mål har under året minskats med 199 mål. 

I följd af Kammarrättens åtgärder hafva uti Kongl. Maj:ts och Kronans samt allmänna kassor under året 

influtit 28,142 R:dr 18 sk. 1 rst. Banko. 

Förhållandet med de hos Kammarrätten under sist förflutna 49 år förekomna mål och ärenden har varit: 

Målens antal 
under de sista 

10 åren. 
Tab. V. 

Medeltalet af alla civila mål, som under de 10 sist förflutna åren till domstolarne och poliskamrarne i 

Riket inkommit har utgjort 69,700; hvaribland varit 

Antalet af alla instämda civila mål utgjorde vid 
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Konkursmålens antal utgjorde 

Skuldfordringsmålen: 

Kongl. Maj:ts 
Befallnings-
hafvande. 
Tab. VII. 

Öfver-Ståthållare-Embetet i Stockholm och Eders Kongl. Maj:ts öfrige Befallningshaf-
vande bafva för år 1853 redovisat: 

Under år 1853 inkomna: 

*) Med afseende å den högst betydliga skillnaden emellan skuldfordringsmålens antal före och efter år 1845, torde böra erinras, 
att före nämnde år under denna rubrik upptogos alla skuldfordringsmål, men från och med samma år endast sådana, som 
angå erkänd skuld eller ock blifvit tredskovis afdömda. 

**) Denna balance överensstämmer icke fullkomligt med den i nästföregående berättelse vid 1853 års slut uppgifna. Skälet är, 
att Ofver-Ståthållare-Embetet för kronouppbördsärenden först under loppet af sistl. år afgifvit redogörelse för år 1852, samt 
att dess balance af sådan anledning icke kunnat i berättelsen för 1855 inräknas. 

Justitie-Stats-Ministerns Berättelse år 1853. 2 



X 
Under sistförflutna tretton år hafva till Eders Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafvande inkommit, afförts och 

balancerats civila mål och ärenden till följande antal, neraligen: 

Häraf synes, att målens antal, i jemnbredd med folkmängdens tillväxt och näringarnes utveckling, ökats, men 

att balancen af oafgjorda mål, det oaktad t, icke i någon anmärkningsvärd mån blifvit förökad, utan fastheldre, vid 

jemnförelse med tiden före år 4850, förminskats. 

Afgjorda 
utsöknings-

mål. år 1853. 
Tab. VIII. 

Eders Kongl. Maj.ts Befallningshafvande i Länen hafva år 1853 slutligen afgjort 67,772 lagsökningsmål, deraf 

genom utslag 49,502 och genom vilkorliga utmätnings-resolutioner 18,270. Medelst dessa beslut är vordet ålagdt 

Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli i Stockholm har år 1853 låtit utfärda 2438 slutliga utslag i lagsöknings

mål, och har genom dessa blifvit ålagdt 

under de sista 
14 åren. 
Tab. IX. 

Antalet af slutligen afgjorda lagsökningsmål har utgjort 
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II. BROTTMÅL. II. Afdelningen för Brottmål. 
Antalet af 

brott och för
seelser samt 
af anklagade 

och dömde 
personer. 

Tab. X. 

Brott emot person hafva varit: 

Brott emot äganderätt: 

Öfverträdelser af politi-, ekonomi- och disci-
plinärstadganden 

Jemförelse 
emellan brot

tens antal 
åren 

1845—1853. 
Brott emot 

person. 
Tab. XI. 

Utaf de svåraste eller s. k. gröfsta brotten emot person hafva åren 1845—1853 förekommit: 

hvartill komma 

Talrikast biand brott emot person hafva varit 
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hvartill äfven räknats 

Dessa till större delen ringare brott bafva utgjort, af alla åtalade brott emot person, åren -1845—1852 från 

80 till 90,4 procent och år 1853: 79,2 procent. 

Brott emot 
äganderätt. 

Tab. XI. 

Talrikast bland brott emot äganderätt hafva varit: 

Tjufnaderne hafva, af alla brott emot äganderätt, utgjort åren 1845 — 1852, från 67,2 till 74,2 procent och 

år 1853: 68,i procent; samt förfalskningsbrotten, åren 1845—1852: 3,4 till 4,9 procent, men år 1853: 3,i procent. 

De särskilta arterna af tillgrepp hafva varit 

Politi-, eko
nomi- och 

ringare dis
ciplinärför

seelser. 
Tab. XVIII. 

Talrikast bland öfverträdelser af ekonomi-, politi- och särskilda disciplinär-författningar hafva varit: 
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Af förestående uppgifter behagade Eders Kongl. Maj:t inhämta, att sammanräknade antalet af brott och för

seelser, hvilka år 1853 varit föremål för behandling af domstolarne och poliskämrarne, med 27 understiga antalet 

deraf under nästförutgångna året. 

Angifna brott emot person hafva dock år 1853 varit 160 flere, än år 1852, och af dessa äro tre att 

hänföra under benämningen lindrigare, hvaremot 157 tillhöra de s. k. gröfre brotten. Ehuru brotten emot person, 

äfven de gröfre, under de sednare åren i allmänhet varit i stigande, har denna tillökning endast i obetydlig mån 

härledt sig ifrån tillväxt i de svåraste eller gröfsta målens antal, hvilket år 1853 varit lika med hvad det år 1851 

utgjorde, och endast med 5 öfverstiger medeltalet deraf under åren 1845—1849. 

Antalet af angifna brott emot äganderätten år 1853, ehuru större än åren 1850 och 1851, understiger med 

708 det för år 1852 och med 110 medeltalet deraf åren 1845—1849. 

Under år 1853 hafva 521 flere öfverträdelser af politi-, ekonomi- och disciplinär-stadganden blifvit angifna, 

än år 1852; men dervid torde icke böra lemnas utan uppmärksamhet, att åtalen för förseelser emot förordningarne 

om bränvinsbränning och försäljning samt mot fylleri och dryckenskap år 1853 med 2820 öfverstigit antalet deraf 

under nästförutgångna året, samt att, enligt hvad flere domare äfven anmärkt, den angifna tillökningen af dylika 

förseelser hufvudsakligen härrörer från en större uppmärksamhet dera från åklagaremaktens sida. 

Om än, såsom nu blifvit anmärkt, de år 1853 åtalade brott och förseelser sammanräknade icke fullt upp

gått till samma antal, som år 1852; så hafva dock år 1853 flere åtal än år 1852 föranledt till de angifnes fäl

lande, äfvensom antalet af anklagade och sakfällde personer då varit något högre än sistnämnda året. 



XIV 

Antalet af alla anklagade har år 1853 uppgått till 43,904, bland hvilka blifvit från åtal frikända 4059 
(9,24 procent), förklarade ej kunna åt saken fällas 1110 (2,53 procent), under framtiden ställde 21 (0,05 pro
cent) och sakfållde 38,711 (88,i8 procent). 

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

För brott emot person och äganderätt hafva varit 

bland hvilka, vid domstol å landet 

i städer med egen jurisdiktion 

vid öfverrätterne omedelbarligen 

Alla ankla
gade. 

Tab. X. 

Bland de för brott och förseelser af alla slag anklagade personer hafva år 1853 varit: män 37,893, 
qvinnor 6,008. 

Tabb. XII 
och XV. 

Bland de för brott mot person och äganderätt anklagade: män 16,027, qvinnor 2,875. 

Bland de vid domstol å landet anklagade: män 9,510, qvinnor 1,828. 

Bland de vid städernes domstolar anklagade: män 6,494, qvinnor 1,047. 

Vid öfverrätterne hafva år 1853 varit omedelbarligen anklagade endast män. 

Under hela den tid, för hvilken uppgifter, rörande brottens antal och beskaffenhet, blifvit Justitie-Stats-
Ministern meddelade, har förhållandet dermed varit, som följer: 
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Brott, för 
hvilka perso

ner blifvit 
sakfällde åren 
1830—1853. 

Beträffande de för gröfre brott sakfälldes lefnadsomständigheter äro upplysningar infordrade, för hvilka när

mare redogöres dels uti de berättelsen vidfogade tabb. XIV—XXVII, dels ock uti anmärkningarne till tabb. XXX—XXXIV 

samt uti den tabell, som å nästföljande sida finnes upptagen. 

De gröfsta 
brottens 
motiv. 

Angående bevekelsegrunderne eller öfrige orsaker till de gröfsta brotten hafva vederbörande domstolar och 

domhafvande lemnat upplysningar, deraf utdrag uti nyss åberopade anmärkningar till tabb. xxx—xxxrv äro intagne, 

och hvaraf hufvudsakligen inhemtas, att dryckenskap och bränvinsbegär ännu fortfara såsom den allmännaste och 

mest verkande orsak till sådana brotts föröfvande. Särskilt uppgifvas såsom deraf väsendtligen föranledda: \ mord, 

förenadt med rån; 11 viljadråp, bland hvilka 3 å egen hustru; 4 dråp af vållande; 5 subordinationsbrott, samt de 

flesta fall af misshandling å föräldrar och af oskickligt förhållande under gudstjenst. 

Penningebegär och roflystnad hafva ansetts såsom hufvudorsak till ett giftmord å eget barn; \ mord å 

oskyld person; 2 dråp och 2 mordbrandsanläggningar. 

Hat och hämndbegär hafva uppgifvits såsom hufvudanledning till % mord, 3 viljadråp och 2 fall af 

mordbrand. 

Svartsjuka, till 1 dråp. 

Hopplös kärlek, till 1 mord. 

Brottslig kärlek har förledt två hustrur att afdagataga deras män, likasom två mödrar, att begå mord 

å egna barn. 
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Önskan att dölja begångna brott har föranledt till 1 dråp och 1 mordbrand. 

Två dråp, det ena å egen hustru, hafva skett i vansinne. 

Tillfällig missämja och bråd skillnad har gifvit anledning till 19 dråp, deraf ett begånget af tre minder

åriga gossar, hvilka, af obetydlig anledning, med samnad hand stenat till döds en tioårig flicka. 

Bevekelsegrunderria till barnamord skola i allmänhet hafva varit: blygsel och bekymmer för eget och barns 

underhåll. 

Såsom orsaker till dråp, som skett af vållande äro, bland andre, anförda: ovarsamt umgående med skjut

gevär, i sex fall; barns vanvårdande, i 2; hård eller oförsigtig aga, i 2 , och oskicklighet vid barnförlossning i ett fall. 

Sjelfspillin-
gar. 

Tab. XXXVI. 

Så vidt till domstolarnes kunskap kommit, hafva under loppet af år 1853: 249 personer (212 män och 37 

qvinnor) med afsigt eller genom eget groft vållande sig sjelfve förgjort. Bland desse hafva varit 14 Ståndspersoner, 

17 Soldater (i tjenst eller afskedade), 24 personer af bandtverksklassen, 47 tillhörande bondeståndet, 16 af torpare-

folk, 32 tjenstehjon, 50 andre tillhörande arbetsklassen å landet, 14 af arbetsklassen i städerne, 5 fångar samt 30, 

hvilkas stånd eller yrke varit obekant eller icke blifvit uppgifvet. 

Sjelfmord hafva verkställts medelst hängning af 79 personer, dränkning af 54, intagande af gift af 29, skott 

ur eldvapen af 19, skärning eller sargande af någon kroppsdel af 14 personer o. s. v. Genom omåttlig förtäring 

af starka drycker hafva 29 män och 3 qvinnor vållat sin egen död. 

Tab. XXXVII. Såsom kända eller förmodade anledningar till sjelfmord hafva uppgifvits: dryckenskap och dess följder i 69 

fall; sinnesrubbning i 40; fattigdom, nöd och ekonomiska motgångar i 30; brottslighet och utsväfningar i 20; mjelt-

sjuka eller annan kroppslig sjuklighet i 10; husliga lidanden likaledes i 10; svärmeri och religionsgrubbel i 3; 

olycklig kärlek i 1 fall. 

De på ofvannämnde sätt omkomnes ålder har, så vidt kändt är, varit: under 15 år: 2 ; emellan 15 och 20 

år: 5; emellan 20 och 25 år: 4; emellan 25 och 30 år: 15; emellan 30 och 35 år: 28 ; emellan 35 och 40 

år: 33; emellan 40 och 45 år: 25 ; emellan 45 och 50 år: 24; emellan 50 och 55 år: 15; emellan 55 och 

60 år: 11; emellan 60 och 65 år: 11; emellan 65 och 70 år: 7; emellan 75 och 80 år: 1; emellan 80 och 

85 år: äfvenledes 1. 

Antalet af sjelfmord har utgjort 

Sjelfmords-
försök. 

Tab. XXXVIII. 

För sjelfmordsförsök hafva år 1853 varit anklagade och blifvit sakfällde 5 män och 2 qvinnor. För 6 

bland dessa har såsom bevekelsegrund uppgifvits fruktan för ådraget straff; och för den sjunde, en man, fattigdom 

och missämja i äktenskap. 
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För sjelfmordsförsök hafva sakfällts 

Falsk angif-
velse å sig 

sjelf. 
Tab. XXXVIII. 

För falsk angifvelse å sig sjelf af brott sakfälldes åren 1841—1844, i medeltal, 2; åren 1845—1849, 

i medeltal, 3 ; år 1850, ingen; år 1851, 2; år 1852, 5, och hafva sakfällts år 1853, 3. 

Brottmål i 
Hofrätterne. 
Tab. XLIII. 

Hos Hofrätterne hafva år 1853, af derstädes förekomna brottmål, varit: 

Ibland dessa hafva till Hofrätternes omedelbara afdömmande varit öfverlemnade, i 

Underställda brottmål: 

Lottade skriftvexlingar: 
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Öfriga besvärsmål: 

Kongl. bref och remisser: 

Andra brottmålsärenden: 

Under sistför-
flutna 22 år. 

Under sistförflutna 22 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 i Hofrätterne har under samma tid utgjort: 
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Krigs-
Hofrätten. 

Uti Krigs-Hofrätten hafva år 1853 förekommit: 

III. CIVILA OCH 
KRIMINELLA 

MÅL I JUSTITIE-
REVISIONEN, 
år 1853. 
Tab. LXV. 

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

Sådana mål hafva år 1853 varit: 

under de sista 
24 åren. 

Samtliga i Nedre Revisionen förekomna mål och ärenden hafva, under sistförflutna 24 år, förhållit sig 

sålunda, att 
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Bihang. 
Jemnlikt Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket för åren 1845—1853 afgifna underdå

niga berättelser, hafva under nedanstående år varit häktade: 

Uti alla ofvanberörde fängelser funnos vid slutet af samma år förvarade: 
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Vid jemförelse af fångantalet vid slutet af de begge åren 1852 och 1853 befinnes tillökning under sist

nämnda år hafva ägt rum med äfseende å 

men deremot minskats med äfseende å 

fångar, häktade för undergående af ransakning samt fängelse vid vatten och 

Fångarnes antal har således under året 1853 ökats med 53. 

Barn, som i häkte varit sina mödrar följaktige, voro vid årets början och slut 11. 

Verkställda 
dödsstraff 
år 1853. 
Tab. LI. 

under de sista 
13 åren. 

Elfva dödsstraff hafva år 1853 blifvit verkställda, nemligen: 

i Westerbottens Län, 2, å 2 män, dömde den ene för mord å hustru, den andre för mord å svärfader, 

i Elfsborgs Län, 2, å 2 män, dömde den ene för mord och rån, och den andre för mord samt försök till poströfveri. 

i Calmare Län, 1, å en man, dömd för mord. 

i Malmöhus Län, 3, 2 män och 1 qvinna, dömde for dråp och mord. 

i Hallands Län, 1 man, dömd för mord och rån, och 

i Christianstads Län, 2 män, dömde för mord och rån. 

Antalet af verkställda dödsstraff har varit 

Utfärdade 
skiljobref 
år 1853. 
Tab. LII. 

Domkapitlen hafva år 1853 utfärdat 311 skiljobref, genom hvilka blifvit upplösta 115 med vigsel fullbor

dade äktenskap; 83 äktenskapsförbindelser, grundade på häfdande efter trolofning eller under äktenskapslöfte, ocli 

113 trolofningar. 

*) Bland desse 18 voro 1 lifstidafange och 17 straff-fångar på viss tid. 
**) Alla straff-fångar med bestämd arbetstid. 
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Bland ofvannämnde af med vigsel fullbordade äktenskap hafva blifvit upplösta: 

a) % följd af domstols beslut: för egenvilligt öfvergifvande, 63 ; hor, 36; galenskap, 4; stämpling mot makas lif, A; 

lägersmål med annan före äktenskapet, \, och för endera makarne ådömdt lifstidsfängelse, 1; 

b) efter af Eders Kongl. May.t i nåder lemnad tillåtelse: för begånget nesligt brott, 5; för slöseri, dryckenskap, 

våldsamt sinnelag eller stridighet i lynne och tänkesätt, 4. 

Utfärdade 
skiljobref 

under de sista 
21 åren. 

Antalet utfärdade skiljobref har, under sistförflutna 21 år, varit: 

Stockholm den 12 Februari 1855. 

G. A. SPARRE. 

O. Carlheim Gyllenskjöld. 





TABELLER. 

Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 
(Tabellerne I—IX.) 

IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 
(Tabellerne X—XLIV.) 

IIIe AFDELNINGEN. 

CIVILA OCH KRIMINELLA, 

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

(Tabellerne XLV & XLVI.) 

B I H A N G . 

(Tabellerne XLVII—LII.) 

STOCKHOLM, 1855. P. A. N O R S T E D T & SÖNER. 





Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 

§ 1. 

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

domstolar samt Verkställande Myndigheter i Riket, år 1853 (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) Öfverrätterne 

(Tab. V). 

§ 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. VI). 

§ 4. 

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

ningshafvande i Länen, år 1853 , (Tab. VII ) . 

§ 5. 

Förklarande Parternes Stånd, uti de af Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen år 1853 

afgjorda Utsökningsmål (Tab. VIII). 

§ 6. 

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

som beloppet af hvad som utsökt blifvit, under hvarje af de 15 sistförflutna åren (Tab. IX) . 





5 I. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID UNDER- OCH ÖFVERDOMSTOLAR SAMT 
VERKSTÄLLANDE MYNDIGHETER, ÅR 1853. 

1 



6 II. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



7 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 



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



9 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 



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



11 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 



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



13 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 

2 



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



15 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 



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



17 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 



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



19 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 



2 0 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



2 1 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 
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2 2 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



23 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 



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



25 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 



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



2 7 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1853. 



28 III. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN 



29 VID RÅDSTUFVU-RÄTTERNE, ÅR 1853. 

A n m . 83 Östersund lyder under Brunflo Häradsrät t , och 85 Borgholm under Tingsrätten i Öl.iuds Norra Mot. 4 
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IV. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID POLISKAMRARNE, ÅR 1853. 

*) Tilltalade för lösdrifveri 1086 män och 638 qvinnor. 

för tiggeri 678 personer. 

**) Till allmänt arbete dÖrade 25 mäu och 8 qvinnor. 

•fr) För försvarslöshet hafva blifvit tilltalade €0 män och 10 qv innor , deraf i 5 tastu och 3 qvinnor åro till allmänt arbete domde. 

fj.y _ till allmänt arbete dömde 5 män. A n d r e , som blifvit förelagdt, att skafla sig laga försvar 49 (47 na. a qv . ) ; till Koogl. Maj:ts Befall-

ningsbafvandes förordnande öfverleranade 40 män och ao qvinnor. 



31 V. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1853. 



32 V. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1853. 



33 VI. 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 VII. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN HOS ÖFVERSTÅTHÅLLARE-EMBETET 



35 OCH SAMTLIGE KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I LÄNEN, ÅR 1853. 

6 



36 VIII. FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND UTI DE AF KONGL. MAJ:TS 



37 BEFALLNINGSHAFVANDE AFGJORDA UTSÖKNINGSMÅL, ÅR 1853. 



38 IX. 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 må l , hvilka blifvit af Domstolarne och 

Poliskamrarne i Riket afgjorda år 1853 (Tab. X) . 

§ 8. 

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

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

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

§ 9. 

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

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

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. XI I I ) . 

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

det och för stadsdomstolarne. 

§ 1 1 . 

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 a r t , dels för hvarje Län , samt, inom 

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

§ 12. 

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

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

och SAKFÄLLDE PERSONER (Tab. X X V I I I ) . 

§ 13. 

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

Personer, inom hvarje Län (Tab. X X I X ) . 
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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 ) ; 

b) Rådstufvurätterne (Tab. X X X I ) ; c) Poliskamrarne (Tab. X X X I I ) ; d) Krigsrätterne (Tab. 

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

§ 15. 

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

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

hvarje Öfverdomstol (Tab. X X X V ) . 

§. 16. 

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

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

och de förmodade Anledningarne t i l l sjelfmord m. m. (Tab. X X X V I I ) ; SJELFMORDSFÖRSÖK och 

FALSK ANGIFVELSE Å SIG SJELF af brott (Tab. X X X V I I I ) . 

§ 17. 

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

vid hvarje domstol (Tabb. X X X I X & XL). 

§ 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. XLI) . 

§ 19. 

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

soner, åren 1844—1853 (Tab. XLII ) . 

§ 20. 

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

10 åren (Tab. XLII I ) . 

§ 2 1 . 

Brot tmål , 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. XLIV). 



41 X. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER, SAMT AF ANKLAGADE OCH DÖMDE 
PERSONER, UTI MÅL, HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1 8 5 3 . 



42 XI. BESKAFFENHETEN OCH ANTALET AF BROTT EMOT PERSON OCH ÄGANDE-
MÅL, HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH 



43 -RÄTT, SAMT AF DE FÖR SÅDANA BROTT ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI 
POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1853. 
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44 XI. 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 1853. 



45 XII. 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 1853. 



46 XIII. 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 1853. 



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



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



49 OCH ÄGANDERÄTT, ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONERS KÖN. 



50 XV. 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 XVI. DE FÖR HVARJE SLAG AF SVÅRARE, I ALLMÄN-



53 -HET URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÅLDER. 



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



55 -HET URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÅLDER. 



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



57 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÄKTA ELLER OÄKTA HÄRKOMST. 



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



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



61 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS EGENSKAP AF GIFTE ELLER OGIFTE. 



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



63 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS EGENSKAP AF GIFTE ELLER OGIFTE. 



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



65 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS STÅND ELLER YRKE. 



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



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



69 -BOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS CHRISTENDOMSKUNSKAP. 



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



71 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS CHRISTENDOMSKUNSKAP. 



7 2 XXVI. 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 XXVII. 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 XXVIII. 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 1853. 



77 XXIX. 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 1853. 



78 XXX. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF 

*) Hit börande anmärkningar, se sid. 92 o. f. 



79 ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1853. 
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80 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



81 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1853. 



82 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



83 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1853. 



84 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



85 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1853. 



86 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



87 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1853. 
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88 XXXI. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLA-



89 GADE OCH DÖMDE PERSONER VID RÅDSTUFVURÄTTERNE, ÅR 1853. 



90 

XXXII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID POLISKAMRARNE, ÅR 1853. 



91 XXXIII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID KRIGSRÄTTERNE, ÅR 1853. 

*) Jemte Kroooarbets-Corpsens 5:e Kompani. 
**) 2:a, 3:e och 4«e Kompagnier. 

XXXIV. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1853. 



92 ANMÄRKNINGAR VID FÖRESTÅENDE TABELLER XXX—XXXIV. 

STOCKHOLMS 
STAD. 

Stockholms Stad. 
1) S t o c k h o l m (Rådstufvurältens 6:e Afdelning). Genom utslag den 1 November dömdes Pigan Fanny Rosalie Engelholm 

att , för det hon genom dränkning afdagatagit sitt elt Ii a I Tt år gamla flickebarn, mista lifvet. Såvidt af ransakningen i målet k unnat 
inhemtas, synes den sakfälldes misströstan at t kunna försörja sig och barnet hafva var i t anledningen ti l l brottet . 

2) S v e a E.1 f - G » r H e s K r i g s r a t t . De 2:ne subordfnationsbrotten hafva blifvit begångne i rusigt ti l lstånd emot 2 a e 
Underofficerare, hvilka å deras sida icke pä något sätt förgått sig emot de sakfällde.— Såsom föranledda af sta i k a dryckers missbruk 
kunna anses, utom dessa subordinationsbrott, ett sjelfmord, samt smädande af en i tjensleutöfning sladd Polisbeljent. 

3) l i t f - G a r d e t S t i l l H a s t K r i g s r a t t . T i l l de under åre t begångna 3 subordinationsbrott torde anledningen förefin
nas i de brottsliges våldsamma och häftiga l ynnen samt deraf bos dem alstrad oförmåga att fördraga den militäriska disciplinens baad. 

STOCKHOLMS 
LÄN. 

Stockholms Län. 
4) F r 0 8 n k e r g H ä r a d . Då nästan i hvarje by inom Häradet bränvinsbränning verkställts, är orsaken t i l l de många åta

lade förseelserna emot gällande förordning för denna bandtering lät t att inse ; äfvensom at t fyllerilasten ej är i aftagande. 

5) F ä r e i l t u n a H Ä r R d . En Dräng har under målskjutning af oförsigtighet vållat en minderårig gosses död. 

6) I V o r r t e l J e . Någon annan särskilt anledning till de svårare brotten mot äganderätt har ej kunnat upptäckas, än vanart 
och böjelse för ett kringdrifvande lefnadssätt. — Slagsmål och oljud kunna i allmänhet antagas föranledda af starka dryckers miss
bruk, fastän detta icke alltid medfört sådan öfvcrlastning, at t de anklagade kunna t anses om fylleri öfverbeviste. 

UPSALA LÄN. 

Upsala Län. 
7) T r o g d S H å r a d . Motivet till \ let härstädes åtalade gäckeri med sakramentet har varit lättsinne och råhet. 

8} Ä § l i n d a H ä r a d » För rån ä r sak fälld en försvarslös Dräng , 31 år gammal, med svag christendomskunskap, hvi lken, 
sedan l ian, vid ett besök i staden 'Westerås , der gjort bekantskap med en Sta tkar l och bemärkt denne innehafva penningar, begärt 
och fått med honom åka e t t stycke väg, men under det kar len betat sin häs t , skiljt sig ifrån honom och gått honom i förväg, samt , 
då han åter anträffats, under mörkret, t i l ldela t honom ett våldsamt slag i hufvudet, så att han afsvimmat, dcrvid rånaren tillgripit 
Sta tkar lens i fickan förvarade plånbok med der i inlagde penningar. 

GOTTLANDS 
LÄN. 

Gottlands Län. 
9) W i s b y . Rältsbetjenles öfverfallande, ett utaf snalteribrollen, de flesta slagsmålen och alla å alla allmänna platser förda 

oljud, kunna anses vara föranledda genom omåttligt bruk af starka drycker. 

ÖREBRO LÄN. 

Örebro Län. 
10) S a n d b o H ä r a d . T re manspersoner hade under nattetid infunnit sig hos en ensam boende gammal E n k a , i afsigt at t 

åtkomma penningar, som de trodde henne skola äga; och då hon , efter det de sönderslagit fönstret, satt sig t i l l motvärn och försökt 
att med en yxa från inträde utehålla våldsverkarne, hade hon erhål l i t flera hårda slag, i föld af hvilka hon afled. En af vildsver-
karne, öfver 50 år gammal , haHe blifvit af Häradsrätten dömd för brot te t , men af K.ongl. Svea Hofrätt befriad och ställd på fri fot; 
hvaremot Kongl. Maj:t funnit skäligt förklara , det han skulle insättas på bekännelse. Mannen är under tiden från orten rymd och 
allmänneligen efterlyst. 

11) G r i m s t e n S H å r a d . En yngre ogift qvinna och hennes moder hafva sakfälits för barnamord. Motiverna till bro t te t 
hafva icke kunnat u t redas , men sannolikhet har vunnits , att den sistnämnda afdagatagit fostret, samt sedermera förmått dottren at t 
på sig ensam erkänna morde t , som verkställts medelst fostrets dränkuing genast efter födseln, uti en med vatten fylld ödelagd je rn-
malmsgrufva, der det genom draggning upphit ta ts . 

12) A s k e r s H å r a d . En Inspektor vid en af de större egendomarne inom Häradet agade en Torpare för det han , som 
flera gånger blifvit beträdd med oärl ighel , t i l lgripi t något ärter af dem, som blifvit u tkörde till såning. Några dagar derefter dog 
Torparen. Närmaste orsaken ansåg KoDgl. Sundhets-Collegium, hvars ut lå tande infordrades, vara åtskilliga i hjernmassan iakttagna 
sjukliga förändringar, som uppkommit före misshandlingen och denna har endast påskyndat hjcrnlidandets utveckling och sålunda äf-
ven den deraf beroende döden. Inspektören dömdes t i l l half mansbot, hvilket af Kongl. Hofrätten jemväl fastställdes. 

13) U r e f c r o . Under året hafva 2:ne personer blifvit dömde t i l l ansvar den ene för första, andra och tredje resan stöld, samt 
den andre at t ägas med ris för olofligt tillgrepp och derefter för första och andra resan dylikt brott. 

WERMLANDS 
LÄN. 

Wermlands Län. 
14) F r y k g d a l s H ä r a d s N e d r e T i n g s l a g . Sedligheten inom detta vidsträckta Tingslag, innehållande en folkmängd 

af öfver 20,000 personer , synes, så vidt den kan af broltmälsuppgiften vitsordas, och vid jemförelse med dem för föregående å ren , 
åtminstone icke vari t i aftagande. 
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WERMLANDS 
LÄN. 

15) N o r d m a r k s H ä r a d . Det i brottmålstabellen antecknade gröfre brottet emot person, nemligcn att hafva lagt fram-
fodt foster å löu, är begånget af en ogift qvinna af Ståndspersonsklassen, af blygsel Öfver hennes osedlighet och önskan a t t kunna 
dölja den. 

16) C a r l S t a d . I förening med fylleri hafva endast förekommit lindrigare brot t , såsom fönsters inslående, svordom, slagsmål, 
smädeord emot oskyld person, oljud på allmänna platser och sabbalsbrott, hviHsa brot t i allmänhet synas hafva blifvit föranledda af 
den genom starka dryckers missbruk uppkomna orediga sinnesförfattningen. 

WESTMAN-
I.ANDS 
LÄN. 

Westmanlands Län. 
17) S n e f r l n g e K ä r a d . E n försvarslös person, som af obetydlig anledning öfveriöll och skuffade en Soldat, hvi lken dervid 

föll raed bröstet mot en brädstapel, så att ett blodkärl i bröstet sprang, hvaraf han afled, dömdes att bota hel mansbot. — En Arbets 
kar l som i msigt tillstånd sköt på en annans mössa, sä att skottet träffade bufvudet och orsakade ögonblickligen döden , dömdes till 
full mansbot. — En Soldat, som i öfyerlastadt tillstånd slagit sin Rotebondc, hvilken, sjelf drucken, straxt derpå körde ned i en vak 
och tillsatte lifvet, så till följd af våldet, som hastig förkylning, dömdes till half mansbot. — En Rronoarbetssoldat, som, efter att 
hafva rymt och snattat, rusig öfverföll en Underofficer med hugg och slag, dömdes till döden. — De för gröfre brott sakfällde 26 per
soner, t i l lhöra alla Kronoarbetskorpsens soldatklass. 

13) Å k e r b o H ä r a d . Två sjelftnord och de fl est e slagsmålen kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk. 

19) W e s t e r å s . Flertalet af anmärkte öfverlrädelser af politi-, ekonomi- och sdrskilta disciplinära stadganden härleder sig 
från åsidosätt iakttagande af föreskrifter, meddelade med anledning af den i Westevås stad under hösten år 1853 härjande kolera
farsoten. 

20) A r b o g a . 'Ett försök till våldlägt, de flesta slagsmålen och sabbatsbrotten kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk. 

21) K d p l n g ; . Sednare hälften af året har ej inträffat något bro t t emot äganderät ten , livilket kan tillskrifvas den strängare 
uppsigt, som nämnde tid hölls å kringvandrande personer och den minskning i antalet å dessa, som deraf föranleddes. 

STORA 
KOPPARBERGS 

LÄN. 

Stora Kopparbergs Län. 
22) S t o r a T t t f i a O C h C J t l S t a f s T i n g s l a g . Samme person, Kolaren Per Danielsson från Svar thy t tan , Norrberkes 

Socken, har föröfvat de i tabellen upptagne b ro t t en , dråp och rån. Han begaf sig, i afsigt alt stjäla b ränv in , nattel id t i l l Anders 
Ersson i Merberget, som idkade oloflig försäljning af b ränv in , och, då Per Danielsson, under stöldens begående, blef öfverraskad af 
Anders Ersson, med en yxa tilldelade honom hugg, så att Anders Ersson deraf genast ljöt döden, hvarefter Per Danielsson tillgrep 
en kagge med bränvin. Gerningsmannen kunde på länge ej upptäckas, men sedan Per Danielsson blifvit för ett sednare föröfvadt 
rån ti l l talad, blef lian derunder ock om förstnämnde brott förvunnen. — Utom till förstnämnde brot t , samt det under rubrik "för
argligt uppförande under gudstjenst" upptagne, kan missbruk af och begäret efter starka drycker väl icke anses hafva var i t n ä r m a 
ste orsaken t i l l de öfriga brotten, men fattigdomen och lastbarheten som föranledt dem, har dock i de flesta fall varit deraf orsakad. 

23) O r § a S o c k e n . De separatistiska rörelserna inom Orsa församling, hvilka under de sednare åren varit föreeuäl för en 
allmännare uppmärksamhet, såsom de ock föranledt tid efter annan emot åtskillige medleramar af nämnde församling inför Härads
rät ten utförde å t a l , synas icke hafva lugnat sig. Man torde snarare kunna om dem antaga, att desamma, till följd både af bearbet
ningar från aflägsnare orter, och af penningeunderstöd— kanske äfven derigenotn att de sak fällande utslag, hvilka Häradsrätten med
delat i afseende på så väl öfverträdelse af 1726 års konventikel-plakat som obehörigt administrerande af nat tvards- och döpelse-
sakramenterne, icke ännu hunni t sluteligen af Högre rätt pröfvas och samedelst hafva separatisternes ihärdiga förmenande om deras 
strafHöshet, — erhållit ökad fart, åtminstone inom Elfdals Tingslag, di t dessa rörelser äfven spridt sig och der de nu allt mera t i l l 
taga. Då denna afvikelse från den offentliga statskyrkan varit föremål för undersökningar af, på Kongl. Maj:ts nådiga befallning, sär
skilt dertil l utsedde män, torde eracdlertid en närmare redogörelse i afseende på detta ämne här icke vara behöflig. 

24) S ä t h e r s S o c k e n . Dråp, som skett af vållande, ulan uppsåt att dräpa är begånget af en Bondeson, som uti ett rum 
så ovarsamt handterade en laddad bössa, a t t skottet gick af och särade hans moder, hvaraf hon afled. — För rån hafva tilltalats t re 
gossar, hvaraf två minderårige, hvilka å allmän väg öfverföllo en qvinna och frånlogo henne bröd och bakelser. De anklagade blefvp 
frikände från ansvar för rån , men dömde för snatteri och vägafridsbrott. 

25) T h o r a å n g i S o c k e n . Den person, som blifvit dömd för förargligt uppförande under gudstjenslen, har vid tillfället 
varit öfverUstad. 

GEFLEBORGS 
LÄN. 

Gefleborgs Län. 
ä&> l T g g ! e b © o c h H a i n r ä n g e T i n g s l a g . Det i rubriken "misshandling å föräldrar" upptagne brott föröfvades at 

en son mot sin fader af hastigo mode och således utan öfverläggning. Anledningen var fadrens bemödande att qvarhålla honom vid 
gården midsommardagen. 

27) F o r S S ä T i n g s l a g . Utaf forteckningen inhemtas, att missbruket med nattvardens sakrament ännu fortfar medelst natt
vardens utdelande och emotlagande af annan ån den som till prest blifvit vigd, derföre under året 94 personer blifvit sakfällde. 
Samma sakfällde personer, hörande till en läsaresekt hvilken kallar sig Hedbergianer och Lutheraner och uppträdde offentligen se
dan Erik Janssons läsaresekt blef skingrad, afhålla sig från allmänna gudstjenslen i kyrkan, förmenande att Guds ord icke der pre
dikas, samt att antagne kyrkoböckerne, nemligen nya psalmboken och handboken icke öfvciensstämma med Bibeln och Lutherska 
läran, hvarföre alla till samma sekt hörande personer lör deras gudstjenst begagna gamla psalm- och handboken, samt förklara offent
l igen, såsom stridande emot deras samveten, att besöka k y r k o r n e , så länge samma nya kyrkoböcker begagnas, samt påfordra ä fven , 
at t , inom den församling de bildat, få utse lärare. För öfrigt u tmärka sig anhängarne till denna sekt, som märkeligt nog endast hål
lit »ig uti Forssa och Bergsjö Tingslag af denna Dorasaga, för ett stilla och ordentl igt uppförande. 
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GEFLEBORGS 
LÄN. 

28) B e r g s j ö T i n g s l a g . Utaf de för nattvardens missbruk dömda 110 personer bötfälldes 107 äfven för sabbatsbrott; och 
tillhörde dessa dömde samma läsaresekt, som finnes omförmäld å förteckningen för Forssa Tingslag. 

29) C J e l l e (Rådstufvurättens 2:a Afdelning). Mer än halfva antalet af brotten mot person och mot egendom kan äfven nu an
ses hafva härledt sig från starka dryckers missbruk. De svårare arterna af stöld hafva ock ti l l det mesta föranledts af samma orsak 
eller af lättja eller svårighet att efter utståndet straff skaffa sig laga försvar. — Det nya cellfängelset synes fortfarande uppfylla sin 
bestämmelse; och har , sedan fängelsets inrät tande, allt hittills icke någon af fångarne vägrat att undergå honom ådömd uppenbar 
kyrkopl ik t . 

30) S ö d e r h a m n . Den för 3:dje resan stöld dömde har varit en genom fylleri afsigkommen Sjöman, ehuru det brott för 
hvi lket han sednast dömts ej varit begånget i rusigt t i l ls tånd; men det honom tidtals oemotståndligt öfverkoucina begäret efter rus
drycker , synes hafva ingifvit beslutet a t t stjäla. — Af de 4 för första resan stöld fällde voro 2:ne hvilkas brott utöfvats genom till
grepp af växande frukt , hvilket slags ohägn här på orten bland allmogen anses nära nog utan brottslighet och är ganska vanligt 
bland ungdomen.— De 10 för snalteri dömde hade gjort t i l lgreppet af sistnämnde slag på samma gång som de 2:ne nästförutnämnde. 

WESTERNORR-
LANDS 
LÄN. 

Westernorrlands Län. 
31) C i u d m n n d r å T i n g s l a g . E t t inom Tingslaget ätaladt dråp af vållande har härledt sig af en Skeppares oförsigtig-

het a t t , i en mindre båt, under stark sjögång, i ändamål att taga fartyget från grund, nedföra ett svårare ankare , och a t t , emot 
besättningens varning, låta tvenne man dermed ro u t , för att utkasta ankaret på djupet, hvarvid båten kantra t och en af de med
följande personerne omkommit. — Underlåtenheten att vid sågqvarnar tillvarataga sågspån, har föranlcdt åtal och ansvar för öfver-
trädelse af i ämnet gällande författning. 

32) S å l t r å T i n g s l a g . Förhållandet med en här förekommen brefstöld, för hvilken en Jordtorpare blifvit sakfälld, är så
dant: att sedan en från Norra Ångermanland till Sundsvalls stad vandrande person af arbetsklassen, som haft sig anförtrodt ett bref 
med inneliggande 100 R:dr B:ko, sammanträffat med den ti l l talade, och jemte honom erhållit nattqvarter utanför Hernösands stad, 
har den sednare under den förres sömn ur hans bröstficka tagit brefvet och, efter att hafva uppbruti t detsamma, förskingrat ute i sta
den en del af penningarne, hvaraf dock 97 R:dr Bgs blifvit från honom anhållne. 

33) S j a I e v » « I « T i n g s l a g . En för dråp dömd qvinsperson har afdagatagit sitt nära t re år gamla barn på sådant satt, att 
hon afklippt äudarne på fosforsvafvclstickor och blandat dem i soppa, genom hvilken förgiftning barnet efter svåra plågor afled inom 
dygnet. Bcvekelsegrunden för gerningen synes hafva varit beräkning att genom nämnde barns undanrödjande få gifta sig med en per
son, med hvilken modren på sednare t ider haft biotlsligt umgänge, så att hon, då gerningen gjordes, åter var hafvande. Denna be-
vekelscgrund åberopade hon sjelf till en början, men efter vistelse någon tid på häkte t , uppgaf och vidhöll hon, att hon gifvit bar
net fosforstickorna utan vetskap om deras giftighet, blott för att genom den vidriga smaken förmå barnet afstå från sin ovana att äta 
sand. Hon dömdes att genom halshuggning mista lifvet. — En annan (jvinna dolde si t t hafvande tillstånd och sökte enalighet vid 
födseln. Hon ansågs genom det hon afsiglligt lemnat barnet utan vård, hafva vållat dess död vid förlossningen, samt dömdes till 
tjugu par ris och två års tukthus. Motivet för brottet synes hafva varit blygsel. 

34) T o r p s T i n g s l a g . En Durabe, som råkat i ordvexling med en W e r m l ä n n i n g , angående ett klockbyte, dräpte honom 
medelst hugg i halsen af en yxa. — En Tjenstediäug som ovarsamt umgicks med ett laddadt skjutgevär, sköt dymedelst en 19-årig 
Bondson, som träffades af skottet midt i bröstet, så att han ögonblickligen alled. 

35) S j ö n s T i n g s l a g . Såsom anmäikningsvärdt fäster domhafvanden uppmärksamheten vid det ringa antal gröfre brott, 
som under året varit föremål för Domstolens handläggning. Fylleriets aftagande och tillfälle till arbetsföitjenst synas vara de egent
liga anledningarne till denna glädjande företeelse. 

36) T H J l i r n n d a T i n g s l a g . En son till en Landlbrukare i Båstad , Chiistianstads L ä n , har af ungdomligt öfvermod hug
git en Sjöman i ryggen med en knif, så att döden följt iiiom en t immas förlopp. 

JEMTLANDS 
LÄN. 

Jemtlands Län. 
3:) R a g l i n d a T i n g s l a g . Det mord, som i uppgiften namnes, har blifvit föröfvadl ar 1839 ä en Bonde, hvars hustru i 

samråd med sin dåvarande dräng, med hvilken hon lefvat i utuktigt umgänge och ville ingå äktenskap, vidtalat en närboende lo r -
pire att taga mannen afdaga , hvilket denne äfven verkställt i en aflägscn skogstrakt, medelst slag af en yxhammare, under det bon
den varit sysselsatt att utlägga fogclgiller. För att förmå mördaren till detta brott, begagnades flitigt bränvin. Kedan 2:nc ar innau 
hrotlet skedde, börjades underhandlingarna med honom och fortsattes sedermera under hela t iden. 1 nyktert tillstånd fasade han 
väl för det brott , hvartill man ville öfvertala honom, och bad Gud bevara sig dcrifrån, men efter att hafva förtärt bränvin, blef han 
likasom vild. Aftonen före mordet hade han sednast af hustrun blifvit undfägnad med bränvin och jemväl af henne fått en butelj 
bränvin att hafva med sig pä vägen ti l l skogen och derutur hemta mod till brottet. Han hade eljest sjelf med bonden i lifstiden lef
vat i fullkomligt vänskapligt förhållande. Brottet blef icke strax t upptäckt, men man saknade bonden och misstänkte a t t han blifvit 
undanröjd. Skallgång efter honom anställdes förgäfves. Emedlertid tilltalades så väl torparen, som hustrun och drängen, och de 
Ivenue sednare erkände sin brottslighet, men mördaren nekade; vid hvilket förhållande och då den döda kroppen ej kunnat til 1-
rättafas, saken af Häradsrätten lemnades åt framtiden. Detta skedde år 1840. Först 1853 upptäcktes skelet tet efter den mördade. 
Ny ransakning anställdes d å , hvarvid hustrun och drängen vidhöllo sin bekännelse, och äfven mördaren, efter att hafva i början ne
kat , slutlisen erkände hela brot te t , hvarefler han sade sig känna en lättnad i samvetet, som han ej märkt under hela den sedan 
mordet förflutna t iden, hvarunder samvetet väl esomoftast velat drifva honom till bekännelse, men han alltid med rusdrycker ned
tystat dess röst. Alla tre blefvo af Häradsrätten dömda t i l l döden. 
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WESTER-
BOTTENS 

LÄN. 

Westerbottens Län. 
38) U m e å H ä r a d . Anläggning i grannskapet tilt Umeå stad af ett bränvinsbränneri med angå och den bränvinstlod , som 

derilrån uts t römmar, har otvifvelaktigt ökat lönnkrogarne och gifvit anledning till de många öfverlrädelser (41 st.) af förordningen 
om bränvins försäljning, som under året ägt rum samt genom åklagares nit och domstolens osparda möda blifvit lagligen utredde. 

39) I i j e K s e l e L a p p m a r k s T i n g s l a g . Under inflytelsen af en genom starka drycker upphetsad sinnesförfattning har 
en son, efter föregången ordvexling, särskilta gånger fattat sin fader så hårdt i s t rupen , a t t huden der blifvit blodsprängd. Denne 
brottsling är samme person, som för stöld ute å marken bj-ifvit sakfälld. 

40) Å s e l e L a p p m a r k s T i n g s l a g . En för vållande till dråp, ulan uppsåt att dräpa, sakfälld Bonde, hade vid afresa 
frän hemmet lemnat å väggen hängande en med kula laddad bössa, den hans 11-årige son, lemnad i rummet ensam med en yngre 
broder, nedtagit, uppspänd t och, utan aning att geväret »ar laddadt, tvenne gånger, r ik tande mot väggen, aftryckt, dervid bössan klic
kat, men tredje gången, vid yngre broderns t i l lrop "skjut på mig , " r ik ta t mot denne, då skottet gick af och kulan genomträngde 
bröstet på denne sistnämnde, som efter en kort stund deraf afled. Mot den 11-årige ynglingen har ingen ansvarstalan blifvit förd. 

41) S k e l l e f t e å H ä r a d . En man, som för Viljadråp sak fä 11 Is, hade , för verkställande af skogsarbete, några veckor haft 
sitt t i l lhåll i en bondgård i öfre delen af socknen och derunder lefvat på en förtroligare fot med husets dotter , hvilket misshagat 
hennes föräldrar och särdeles stjuffadren. Vid ett t i l l fä l le , då den sakfällde mannen, efler några dagars bortovaro i en närbelägen 
by, der han i ymnighet förtärt bränvin , återkom ti l l sitt herberge, angrep han dotterns stjuffader och dödade honom, genom tillde
lande af flera hugg med eggen af en bred tälgyxa, såsom det af ransakningen velat synas, för att tillfredsställa någon förut dold ond
ska till honom, i anledning af stjuffadrens ogillande af den sakfällde mannens ostdliga umgängilse med dottern, och under inverkan 
af den sinnesyrsel, hvari den sakfällde befann sig, efter flera dagars rus. — Skogsåverkan tyckes inom Häradet vara i t i l l tagande. 
De anklagades antal öfverstiger väl ej förra årets uppgift, men den omständighet a t t åvcrkaren ställes under tilltal ä r alt räknas så
som en ti l lfäl l ighet , enär vida flere förseelser af denna a r t föröfvas, än som åtalas, hvarom, på ett ovedersägligt sätt , v i t tnar den 
utomordentligt stora tillförsel af t r ävaror , som, af allmoge och personer från den arbetande klassen, verkställes t i l l hamnar och upp
köpsplatser å orten. I a l lmänhet röjer sig äfven, vid undersökningen i skogsåverkansmål, hos de t i l l ta lade, en mer än vanligt stark 
begärelse at t dölja sanningen, och, hos v i t tnen , tröghet och obenägenhet a t t lerriria fullständiga upplysningar, bvaraf synes kunna 
dragas den slutföljd, att sannings- och rättskänslan hos allmänheten sjunker, i samma mån som en förseelse, i brist af upptäckt och 
åtal, får utbreda sig och blifva mera al lmän. Det vore derföre, både från moralisk och ekonomisk s y n p u n k t , önskl igt , att skärpta 
kontroller infördes, i afseende å skogshushållningen. 

42) U m e å . De flesta tjufnadsbrotlen hafva begåtts icke t i l l följe af t ryckande fattigdom hos de brottslige, utan he l l r e till 
följe af deras låga moraliska ståndpunkt. 

NORRBOTTENS 
LÄN. 

Norrbottens Län. 
43: O f v e r - I i u l e å H å r a d . En qv inna , som för mordbrand blifvit sakfäl ld, har tie11i11 af hämnd föranledts. — 7 perso-

n e r , som varit åtalade för förment gäckeri af sakrament, hafva varit s. k. läsare eller scparatister, hvilka ansett sig hafva skäl t i l l 
obelåtenhet med nya kyrkohandboken, och derföre uti enski l t hus anställt nattvardsgång, dervid en af dem å t de öfrige utdelat brö
det och vine t , samt gamla r i tualen begagnats; men hvarvid deras uppsåt och förfarande icke funnits vara af den beskaffenhet, att de 
ansetts kunna beläggas ined ansvar för sådant h ro t t , hvarföre de varit anklagade. 

44) Ö f v e r - T o r n e å n i . 11. T i n g s l a g e r . De för fem eller sex år sedan uppkomna allmänna religiösa väckelserna samt 
deraf följande nykt ra och fridsamma lefnadsför hållanden bland innevånarena uti Juckasjärvi och Enontekis Lappmarker samt Paja la 
Tingslag fortfara att vara rådande och hafva spridt sig al lmänt inom Öfver-Torneå Tingslag, så att intet brottmål och endast 2:ne 
civila mål förevarit vid de båda Lappmarks-Tingslagerne, samt ett ringa antal sådane mål förekommit t i l l handläggning vid de öfrige 
bada nämnde Tingslagcriic. 

45) Öfver-Callx Tingslag. Tvä personer, man och hus t ru , företogo sig att , under den kallaste delen af v i n t e r n , med
taga ett ba rn , på tredje året gammalt , under det de veckotals arbetade i skogen, hvarvid de under arbetet lemnade barnet ensamt 
u t ' en ill» bygd skogskoja, på J mils afständ från arbetsstället. Barnet utsattes härigenom för a t t frysa t i l l döds, derest de ej läto 
e 'd brinna uti eldstaden under deras bortovaro, och att varda inbrändt , om de läto elden b r i n n a , emedan kojan, som hade låg eller 
"astan ingen skorsten, var gles i väggarne och dörren, så att vädret lätt inträngde och vållade drag genom kojan och eldstaden Så-

n'»a hände det, att eld fattade i kojan och uppbrände den med barnet. Såsom anledning till sitt förfarande, hvarifrån de af gran-
l a r n e blefvo afrådde, uppgåfvo makarne väl fattigdom och a t t de icke skulle hafva haft r åd , hvarken att låta hustrun vara hemma i 
"°ningshuset och sköta barnet eller att lega särskilt sköterska åt detsamma; men anledningar förekommo der t i l l a t t mannen af svart-
JUka icke ville tillåta hust run vara hemma i boningshuset eller ensam med barnet i skogskojan, der han äfven trodde sig kunna 
rukta besök af andre jemväl å skogstrakten arbetande personer; hvarföre också mannen vid straffbestämmelsen svårare ansågs. 

ÖSTERGÖT-
LANDS 
LÄN. 

Östergötlands Län. 
46) Vdre Hårad. Två manspersoner hafva inom kort tid föröfvat fem rån, e t t inom Uppvidinge, två inom Södra W e d b o 

o c h två inom Ydrc Härad. — Endast fylleribrott och slagsmål hafva var i t föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. 

47) R l s l n g e T i n g s l a g . För dråp å hustru har varit tilltalad en f. d. Trädgårdsmästare, som under vintrarne sysselsatt 
sig med bränvinsbränning och derunder börjat omättligt förtära bränvin , hvarmed han sedermera i många år fortfarit, med den van-
liga påföljd att han blifvit angripen af fyllerigalenskap; hus t run, af ett gudfiuktigt , arbetsamt och fredligt sinnelag, hade utan knöt 
fordragit hans förnuftslösa förfarande i drucket ti l lstånd och varit särdeles angelägen att förse honom med föda och uppfylla hans 
önskningar, hvarföre makarnc allmäuligen lefvat i godt förhållande. Under ett anfall af förutnämnde galenskap hade mannen dock 
nattctid med en rakknif skuri t hustrun i halsen, så att hon deraf dog. Sedan Kongl. Sundhets-Collcgium förklarat, att den til l talade 
i c k e k u n d c t i l l .äknas ge rn ingen , förordnades alt han i vanlig ordning borde vårdas. — En f. d. Hemmansbrukare , nu inbysesbjon i 

14 
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ÖSTERGÖT
LANDS 
LÄN. 

bjelpliga omständigheter, liade länge varit supare och derunder gjort sig känd för e t t särdeles ofredligt sinnelag, som föranledt lians 
husfolk at t flera gånger till V alla en granne, livilken oftast lyckats att stäfju hans lynne och med hvilken han alltid lefvat i godt för
hållande. Sedan båda en hel dag varit ute på fiske och derunder förtärt mycket bränvin, hade de om aftonen, i den tilltalades stuga, 
låtit åt sig tillaga en må l t i d , derunder supandet fortsattes, hvareftcr , under en obetydlig ordvexl ing, den til l talade med en eldtång 
ti l ldelat den andre några slag i hufvudet, deraf döden genast följde. — INästan alla brott emot person kunna anses föranledda af starka 
dryckers missbruk eller begäret derefter; och hafva jemväl brotten mot äganderätten t i l l större delen deraf föranledts. — Ehuru an
talet af ljufnader under året varit ovanligt stort , synes sådant kunna tillskrifvas tillfälligheter. Så hafva icke mindre än sex perso
ner blifvit dömde för delaktighet i samma stöld och fyra drängar blifvit dömde för tillgrepp af frukt ur trädgård. 

SKARABORGS 
LÄN. 

Skaraborgs Län. 
48) W l I IS I i© H ä r a d . Två tjenstgörande Soldater och en afskedad Soldat hade, efter uppkommen häftig ordvexling med en 

Inhysesman, i hvars sällskap de utgjort arbete och beskyllat hvarandra för tjufnad, så våldsamt slagit den sistnämnde, at t han der
efter afiidit. Soldaterne voro dervid af starka drycker berusade. — De gröfre brottmålen öfverstiga antalet af dylika under de före
gående åren och politi-öfverträdelsernas antal Ur betydligen större än 1852, egentligen af den anledning att flera personer blifvit lag
förda for bristande väglagning. 

49) C l l d l t e n i B H ä r a d » Den person som blifvit dömd för vållande Ull annans död hade, enkeman och boende tillsammans 
med en ännu icke fullväxt dot ter , på ett omenskligt sätt slagit och misshandlat henne så at t hon, Frän barndomen sjuklig och t i l l ika 
försvagad, slutligen afiidit, i följd af misshandlingen och brist på sunda och tjenliga födoämnen samt den skötsel och vård, som hennes 
försvagade tillstånd påkallat . 

50) A S e o c l t l i V i g t e H å n a r t e r . Anledningen t i l l ett viljadråp har varit vidskepelse. Den ene dråparens hustru hade 
en längre tid varit sjuk och förmodades vara förtrollad af den dräpta , men troddes blifva frisk om bon förtärde blod, taget af den 
dräpta. Mannen vidtalade derföre annan person at t taga blod af denna, hvilket äfven skedde i mannens och en annan persons när
varo, men i rosigt t i l lstånd och så våldsamt a t t den misshandlade dagen derpå atled. — Två dråp, som timat mer af olycka än vål~ 
lande, hafva härledt sig af bristande forsigtighet vid nedkastande af timmer från kronoparken Hunneberg. — Viljadråpet och slags
målen kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk. 

51) W a d s b o H å r a d (Bofva Tingslag). Såsom motiv till den ena af 2:ne här åtalade mordbrandsansliflningar uppgifves, 
afsigt hos anstiftaren att under branden komma i tillfälle verkställa t i l lgrepp, för hvilket sednare brott den anklagade, Soldat vid 
Skaraborgs regemente, blef sakfälld. Det andra brottet af nyssnämnde egenskap består dur u t i , att en Skräddarelärl ing med en tänd
sticka an tändt ett å gatan i Hofva by stående halmlass, men något annat motiv än okynne har icke kunnat utletas. — Fyra under 
året inträffade sjelfmord kunna anses haTva sin yttersta grund uti ett omåttligt begagnande af rusdrycker, fastän sjelfspillingarne icke 
omedelbarligen ljutit döden genom förtärandet af starka drycker. 

52) D i t o (Walla Tingslag). En gosse, 12 år gammal, sökte med gift, lagdt i mat, afdagataga sin moderbroder, som i sitt hus 
upptagit den faderlöse gossen. Anledningen ti l l detta brott var , efter gossens uppgift, hans förmodan, alt han efter modevbrodems 
död skulle få bättre dagar , oaktadt denne ej varit härd emot honom. — En mansperson, dömd for mordbrand, hade omkring 15 år 
före de t , på grund af angifvelse, anställda åtalet , tändt eld på en mängd sågt immer, som af honom och andre åverkats , men påträf
fats af ägaren. Branden anlades på det ägaren ej mätte få någon nytta af t imret och det derpå nedlagda arbete. — Dråp å oskyld 
person har skett af tre Drängar under slagsmål, dervid afsigt att döda likväl icke ådagalagts. — En gift man, 26 år gammal, skulle 
för andra visa sin förmåga att förtära bränvin i myckenhet och drack derföre, efter att förut hafva supit ej obetydligt, ytterligare 
ett hälft stop bränvin på en gång, hvarpå han genast afled. 

53) D i t O (Binnebergs Tingslag). En mansperson, 41 år gammal, afliände sin egen hustru lifvet genom stygn med en knif. 
Brottet skedde under rusigt t i l l s tånd, och säkerligen var det ej dråparens mening att skada hustrun till lifvet. 

54) D i t O (Hasslerörs Tingslag). Några anmärkningsvärda omständigheter hafva vid de i tabellen upptagne gröfre brott icke 
förekommit; men såsom motiv kunna anföras: för anmärkta viljadråpet, en emellan geiningsmannen och den dräpue länge rådande 
ovänskap, som vid tillfället, då dråpet föröfvades, genom tillfälliga omständigheter vann förökad häftighet; — för dråpet genom vål
lande utan uppsåt att dräpa, oförsigtigt skjutande, för a t t undanskrämma personer, hvilka voro i begrepp att tillgripa frukt nr t räd
gård; — för rårwhrotten, begär att tillegna sig nästans gods, och för slagsmålet mot föräldrar, en länge rådande oenighet, som är a t t 
härleda från ömsesidig begifvenhet på starka drycker . I öfrigt har ett sjelfmord och största delen af slagsmålen samt sabbatsbrotten 
varit föranledda af starka dryckers missbruk. 

ELFSBORGS 
LÄN. 

Elfsborgs Län. 
55) F I n n d r e H ä r a d . För dråp hafva varit t i l l tade en ung Hemmansägare jemte en Dräng, hv i lka , förut icke tilltalade 

för biot t , i sällskap med den sednares husbonde, efter förtärande af rusgifvande drycker, företogo färden hem en afton, sedan de förut 
under dagen gemensamt varit sysselsatte med väglagning. Vid hemkomsten befanns den sistnämnde illa slagen, så alt han kor t 
derefter afled till följe af yttre våld, som blifvit honom tillfogad!; men i saknad af full bevisning, hafva de tilltalade blifvit ställde 
under framtiden. 

56) W a l l © H ä r a d . Den för dråp fällde var en välhehällen Hemmansägare, som, i rusigt tillstånd, under färden bem från 
Wenersborg , med en mindre käpp, som i öfra ändan var försedd med en messingsknapp, deruti bly var instöpt, tilldelade en vid si
dan af vägen gående person, ett slag i hufvudet, så att denne genast föll omkull samt några t immar derefter afled. Anledningen till 
detta våld synes hufvudsakligen hafva varit öfvermod hos den sakfällde under hans rusiga tillstånd och möjligen något tillämnadt för
sök att begagna denna käpp , för att erfara den verkan, ett slag af käppen kunde medföra.— Antalet af gröfre brott emot äganderätt 
har väl under ifrågavarande år dubbelt öfverstigit detsamma för föregående å r , men deraf torde icke fä slutas, at t brottmålen i a l l -
mäuhct ökats i samma förhållande, enär under året blifvit afgjorde flera ransakningar om stölder, som under föregående åren för-
öfvats. 
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ELFSBORGS 
LÄN. 

57) R j e r k e H ä r a d . En för dråp fälld Torpare , 42 Sr gammal, hade efter en auktion på stället qvarstannat ocli i rusigt 
tillstånd tillfogat den dräpne flera sparkningar, hvilket våld, enligt Provincial-Läkarens intyg, förorsakat döden. Den till talade döm
des af Häradsrätten att genom halshuggning mista lifvel. — T r e andre för dråp fällde voro tvenne Hemmansägare jemte en Dräng , 
livilke under färden från Genneveds marknad, efter uppkommen ordvexl ing, dels med stenkastning och dels med slag af störar och 
käppar, så misshandlat den sedermera aflidne, att detta våld förorsakat döden, som omedelbart följde. De dömdes, med afseende å 
hvarderas delaktighet i våldet, den ene att genom halshuggning mista lifvet, den and ie i t i l l hel mansbot och den tredje till half 
mansbot. — De flesta af brolien mot person och äganderätt äro föranledde genom omåttl igt förtärande af s t a r t a drycker. 

58) Å S H ä r a d . En Trumslagare, 25 år gammal , har blifvit sakfälld för dråp. Uti ett samqväm, deri han och flera andra 
personer deltagit och hvarvid bränvin för tär ts , hade oenighet och slagsmål uppställ och under str iden hade dråparen t i l ldelat U n 
dantagsmannen Benjamin Svensson från W ä b y ett så svårt slag i hufvudet, att denne några timmar derefter, t i l l följd häraf, atlidit. 
Bemälde Benjamin Svensson hade någon kort tid förut hållits misstänkt för delaktighet i poströfveri och i sådant afseende undergått 
ransakning, men icke kunnat åt saken fällas. — Tvenne ogifta Fabriksarbeterskor, upptagne under rubriken rån, hafva vari t t i l l 
talade, för det de skola vetandes gömt penningar, som vid poströfveri blifvit t i l igr ipne; men de hafva icke kunnat åt saken fallas; 
hvaremot den ena af dem blifvit dömd för fördöljande af hittegods. 

59) K l n d S H ä r a d . En Tjenstepiga ha r , enligt hennes uppgift, pä råd och hotelse af en 18-årig Dräng, som lägrat henne, 
sökt dölja sitt hafvande tillstånd samt, då födsloplågorna nalkades, aflägsnat sig och derundcr frarafödt sitt foster, det hon genast af-
dagatagit genom qväfning. 

60) H e d v ä g s H Ä r n d . E t t rån har föröfvats mot en gammal orkeslös gubbe. — Et t dråp skall varit föranled t deraf at t 
dråparne misstänkte den dräpte att hafva bestulit dem. 

61) M a i ' k S H ä r a d . En Skomakare har dräpt sin hustru, under det både dråparen och den dräpta varit af starka drycker 
öfverlastade. De hade i flera år fört ett liderligt och lastbart lefnadssätt. — Brotten emot äganderätt hafva under loppet af år 1853 
varit färre än föregående år, och hafva förbrytarne i allmänhet ådagalagt mindre fräckhet och öfverdåd, hvarjemte återfallen i brott 
varit sällsyntare. 

62) W e d e n g H ä r a d . En Hemmansägare, som i drucket t i l ls tånd, vid hemresa bortifrån, mötte en gammal qv inua , hvil-
ken han misstänkte hafva utöfvat t rol ler i , har med slag henne dräpt på stället, der de sammanträffat. 

63) W e d b o H ä r a d . Den för signeri dömde, h vilken jemväl är antecknad såsom sakfalld för förfalskning af prestbetyg, var 
en 22-årig kringstrykande tiggare, född och hemma i Bohus Län. För alt uppväcka medlidande och förleda allmogen till samman
skott , föregaf han sig vara döfstum och kunna tillrättaskaffa stulet gods. Han hade derjemte förevisat ett förfalskadt prestbetyg, och 
genom signeri gifvit anledning till misstanka emot en oskyldig person , för en föröfvad stöld. Häktad för begagnande af det falska 
prestbetyget, spelade han länge sin rol såsom döfstum, ti l l dess detta svek, vid ransakning med honom, upptäcktes. 

64) l i V e n e r s h o r g . En mansperson har våldfört sin moder, under det han vari t af starka drycker ankommen. 

65) U l r i c e h a m n . De tre för tjufnad dömde äro alla kände att till öfverflöd fortära starka drycker. Det kan derföre ta
gas för gifvet, att begär efter bränvin föranledt dessa brott. 

GÖTEBORGS 
OCH BOHUS 

LÄN. 

Göteborgs och Bohus Län. 
66)' A s k l n i S H ä r a d . Af onaturlig kärlekslöshet emot sitt före äktenskapet hafde oäkta barn, har en hustru låtit detsamma 

en längre tid lida brist på tjeuliga födoämnen och sålunda varit vållande till dess vid 6 års ålder timade död.— Ett våld emot per
son, med urbota straff belagdt, har skett för att hämnas en angifvelse. 

67) W e t t e H ä r a d . En person som blifvit dömd för det han buri t våldsam hand å sin fader. Brottet begicks af hastigt mod, 
och anledningarne dertill synas hafva varit ej mindre sonens vildsinthet än fadrensorättvisa beteende emot sonen och omoraliska lefnad. 

68) T u n g e , S t å n g e n ä s , S o r b y g d e n s o c h S o t e n ä s H ä r a d e r . Det enda dråp, som under året timat, har skett 
under ett slagsmål emellan den dräpte och de båda manspersoner, hvilka för dråpet blifvit ställde under »tal. Den förstnämnde har 
efter all sannolikhet vid tillfället varit rusig och angripare. — Båda de åtalade rånen hafva föranledts af vinningslystnad hos den. 
brottslige samt blifvit föröfvade ute å al lmän väg. 

69) C a r l s t e n s F ä s t n i n g . De föröfvade subordinalionsbrotlen, för hvilka trenne personer blifvit dömde til l döden, synas 
verkställde utan förutgången öfverlagd plan. 

70) C S o t e b o r g (Rådstufvurältens 2:a Afdtlning). Dråp har t i l lkommit derigenoi», a t t en Bagarelärling velat sfstraffa en kam
rat för olofligt t i l lgrepp, och då den sistnämnde, för att söka skydd, uppsprungit i en rågbingc, dit efterföljt och öfverfallit den an
dre, som dervid sjunkit så långt ned i rågen, att han medelst qväfning ljutit döden. — Den af Fattigförsörjnings-Iurättningen under 
året vidtagna åtgärd att på försörjningshuset lemna underhåll åt alla bevisligen utfattige äfvensom åt andra orter t i l lhörande tiggare, 
intilldcss de kunnat till hemorten transporteras, har ostridigt medfört den verkan, att antalet af olofliga tillgrepp betydligt förmin
skats, och skall , så vida ett så beskaffadt försörjningssätt kan fortsättas, säkerligen ytterl igare minska dessa b ro t t , livilkas föröfvande 
i allmänhet föranledes af verkelig nöd. 

711 M a r s t r a n d . Det gröfsta b ro t t , som i denna uppgift omförmäles, är våld å fader, föröfvadt å allmän gata af en son, i 
rusigt tillstånd. 

72) Gota A r t i l l e r l - K e g e m e n t e s K r i g s r ä t t . Anledningen till ett afdömdt subordinationsbrotl var, att förmannen 
misshandlade den underordnade. 

CALMARE LÄN. 

Calmare Län. 
73) H a n d b o r d s H ä r a d . En Piga har, i förtviflan öfver fattigdom och bristande förmåga att kunna försörja sitt 10 måna

der gamla barn , d ränk t det i en bäck. — 2 sjelfmord äfvensom större delen af slagsmål och andra brott mot person I) af ra varit för
anledda af starka dryckers missbruk. — Calmar nya cellfängelse har utöfvat ett fördelaktigt inflytande på de häktade; hvilket för
hållande jemväl blifvit af Domhafvanden i Stranda och Aorra Måre Härader anmärkt . 
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CALMARE LÄN. 74) Ö l a n d s S ö d r a M o t . En försvarslös Dräng som uppehöll sig hos en Klockare, utgick en dag med dennes hustru för 
a t t arbeta å en åker, som låg utanför boningshuset. Drängen medtog en honom ti l lhörig laddad bössa, hvilken han emade afskjuta. 
Efter en stund ingick hustrun i huset , deruppå Drängen framtog bössan samt höll den i r ik tn ing mot huset, hvarifrån, då skottet 
afsköts, hustrun utkom och träffades af skot te t , så att hon efter några timmars förlopp afled. Någon anledning att misstänka, det 
skottet blifvit af Drängen med vilja aflossadt mot h u s t r u n , har icke förekommit. Drängen dömdes ti l l half mansbot. 

75) Ö l a n d s N o r r a M o t . En Stat torpare har ansetts lagligen förvunnen att hafva söndagen 11 Juli 1852 med en yxa 
huggit t i l l döds sin hustru; men som det upplystes, at t mannen under religiös galenskap afdagatagit hus t run , kunde honom ansvar 
ej ådömas. 

76) A s p e l a n d s H ä r a d . E h u r u antalet af t i l l ta lade för mindre brott emot person och polisförseelser betydligt ökats mot 
förlidct å r , torde man dock icke kunna antaga att brottens antal förökats, utan bör sådant förr tillskiifvas ökadt nit hos al lmänna 
åklagarne jemte numera oftare förekommande angifvelser. 

77) S e v e d e s H ä r a d . De för misshandling å föräldrar sakfällde hafva vari t , särdeles två af dem, mycket begifna på 
starka drycker, hvilket äfven varit förhållandet med deras föräldrar. — De många åtalen för försummad snöskottning äro en följd af 
ymnigare snöfall under 1853 års vinter, då allmogen, som under föregående årens barvintrar fått vana att icke behöfva göra särdeles 
arbete å vägarne , underlåt i t att fullgöra sin väghållningsskyldighet. 

78) T n n a l ä n 8 H ä r a d . Det emot år 1852 förökade antalet af t i l l ta lade för mindre brott och förseelser, torde egentligen 
böra tillskiifvas de af al lmän åklagare anhängiggjorda å ta l , t i l l stor del föranledda af enskilda angifvelser, hvilka hittills icke varit 
så vanliga inom Häradet . 

79) I V I m m e r b y i En mansperson om 25 års ålder har vari t tilltalad och blifvit dömd, för det han slagit sin fader, för in
brott i afsigt alt stjäla samt för första resan stöld af sammanlagde mindre belopp. Denne person saknade laga försvar och anlednin
gen ti l l hans brott måste sökas uti sysslolöshet, försummad uppfostran och dåliga exempel inom fädernehemmet. 

JÖNKÖPINGS 
LÄN. 

Jönköpings Län. 
80) N o r r a o c h S ö d r a W e d b o H ä r a d e r . Af starka dryckers missbruk eller begäret derefter kunna anses föranledda 

alla här omransakade brott och sjelfmord, derest icke et t häftigt lynne eller hämndbegär någon gång utgjort undantag. Stölderne, 
jemförde med folkmängden, äro få till antalet, och der de inträffat, hafva snålhet, girighet eller vanligast fattigdom, alstrad af 
lättja el ler omåttligt förtärande af starka drycker , dertill föranledt. — Endast ett groft brot t , hvarigenom rån och mord blifvit för-
öfvadt, har i Södra W e d b o under åre t utgjort föremål för ransakning. Anledningen ti l l brottet synes hafva varit begär att åtkomma 
penningar. 

81) T v e t a H ä r a d . En Smed har emot en förmögen och i samhället väl aktad person väckt samt med utomordentlig ihär
dighet fullföljt angifvelse om dels dråp å en person, dels en annans afdagatagandc med furgift. Sedan angifvelsen befunnits falsk, 
har Smeden, jemlikt 60 kap. 1 §. M.B., blifvit dömd att genom halshuggning mista lifvet. 

82) W e s t r a H ä r a d . En för dråp sakfälld person, som vid brottets begående var endast 14 år 10 månader gammal, slog 
en öfver 60 år gammal man med en grof gärdesgårdsstör i hufvudet ett slag, så att denne dog på femte dygnet derefter. Dråparen 
uppgaf sig förut hafva varit i osäraja med den slagne, men synes icke hafva haft för afsigt att dräpa. 

83) W e S t b O H ä r a d . En för falsk angifvelse dömd q vinsperson blef af en annan röjd för tjufnadsbrott och angaf, för at t 
hämnas, den förra för delaktighet i tjufnaden. — En Postbärare träffades liggande på vägen med ett l indrigt skuret sår i huden öfver 
strupen och syntes sanslös samt förebar, a t t han blifvit rånad och skuren och postväskorne honom fråntagna; men sedan han befun
nits innehafva en större myckenhet penningar, blef han misstänkt för brottet och erkände, att han , som märkt , att flere rekommende
rade bref medföljt väskan, tillgripit brefven med penningarne samt sjelf tillfogat sig såret. — En yngling, som haft sitt hemvist hos 
sina föräldrar och derutider vandrat omkring och betlat, blef af vederbörande Fattigvårdsstyrelse anställd i tjenst hos en Bonde, men 
tröttnade vid sitt nya ordentliga och arbetsamma lefnadssätt och för att åter få komma till föräldrarnc, antände han husbondens inom 
gärd belägna ladugårdsbyggnad, som nedbrann. I lika afsigt utsatte han sedermera under boningshuset eld, som dock af sig sjelf slock-
n.ide. Sedan Läkare och Kongl. Sundhets-Collegium blifvit hörde och afgifvit utlåtanden om hans sinnesförfattning, dömdes han för 
mordbranden och försöket dertil l a l t mista lifvet genom halshuggning. 

&4) Ö s t b o H ä r a d . En mansperson är sakfälld för ulprångling af falskt mynt. Han utbjöd ett och innehade en mängd dy
lika, dolde i skodonen och fastbundne vid kroppen under kläderne. 

KRONOBERGS 
LÄN. 

Kronobergs Län. 
85) U p p v i d l t l g e H ä r a d . En Dräng om 18 års ålder har blifvit för dråp å sin husbondes svärfader, som åtnjöt undantag 

af hemmanet, dömd t i l l döden. Motivet t i l l brottet har icke med säkerhet kunnat ut letas, men anledning förekom, att han blifvit 
till gerningen förledd, genom löfte om penningar, af husbonden. Denne sistnämnde jemte en tredje person, öfvertygade at t hafva bi-
t rädt med brottets fördöljande, hafva blifvit dömde, den förre till ett års fästningsarbete och den sednare till fjorton dagars fängelse 
vid vatten och bröd. — De flesta slagsmål kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk. 

86) K o i i g a H ä r a d . För dråp, begånget i bråd skillnad under slagsmål, hafva två Drängar blifvit dömde, den ene ti l l 
lifvets förlust och den andre till utgifvande af half mansbot. Deras afsigt har synbarligen icke varit att bringa den slagne om lifvet. 

87) N o r r v i d l n g e H ä r a d . En för barnamord dömd qvinsperson, hvilken förut fått oäkta , ännu lefvande, ba rn , har, se
dan hon, som fördöljt s i t t hafvande ti l lstånd, ensam ute å marken blifvit förlöst, stött fostrets hufvud några gånger mot en sten, 
hvarefter hon lade fostret på marken, öfverhöljdt med mossa. En den sakfälldas syster, som misstänkte förhållandet, förmådde henne 
omsider, några timmar derefter , att erkänna brottet ; och befanns barne t , då det i följd häraf upptogs, ännu vid lif, som dock snart 
upphörde. 
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KRONOBERGS 

LÄN. 
88) l i i l i n e v a l d a H ä r a d . En Inhysesman, som i längre tid lefvat i osämja med en sin svåger, mördade denne medelst 

et t mot honom bakifrån riktadt skott, laddadt med två kulor , som träffade hjcrtådem, sä att döden ögonblickligen följde. 

89) A l l b o H å r a d . För dråp hafva sakrållts: o) en Dräng , som, af annan person oqvädad och i sitt arbete störd, med en 
i handen hafvande skofvel tilldelade den andre ett slag i hufvudet, som förorsakade en ovilkorligt dödande åkomma; b) en Hemmans
ägare, som, under ett dansnöje och dervid uppkommen ordvexling, tillfogade en annan mansperson så svåra åkommor, att döden deraf 
följde inom kort t id; c) en Wal l acka re , som med knif s i söndersargat sin kamrat , a t t döden deraf blef en ovilkorlig följd. Så väl 
den sakTallde som den våldförde voro begge af mindre god frejd. — Den för kyrkotjufnad sak fällde manspersonen, hvilken ock är 
sakfälld för tredje resan stöld, är en från Ö. Göinge Häradsrätt hitförpassad f. d. Soldat, som så väl vid denna, som Kinnevalds Hä
radsrätt undergått ransakning och äfven af sistnämnde domstol förklarats saker för lika beskaffade brot t , och för yt ter l igare ransak-
nings undergående blifvit förvist till domstol å Gott land. 

HALLANDS 
LÄN. 

Hallands Län. 
90) H l m b l e H ä r a d . En afskedad Ar t i l l e r i s t , förut straffad för förfalskningsbrott , har , såsom öfvertygad at t med berådt 

mod att skada göra, hafva gått hem till en Åbo och med knif tillfogat honom flera så r , blifvit pröfvad saker till ansvar enligt 20 
kap. 1 §. och 34 kap. M.B. samt K. förordningen den 19 Augusti 1845. Art i l ler is ten hade fått låna husrum öfver natten hos Åboen, 
som, sedan begge gått till hvila, insomnat, då den andre under natten uppstigit och med knif anfallit Aboen , sannolikt i afsigt att 
afhända honom lifvet, för alt derefter så mycket mer» ostörd kunna tillegna sig, hvad i huset fanns. Detta uppsåt kom dock ej till 
verkställighet, emedan Åboen lyckades af väpna rånaren, som derefter tog ti l l flykten. 

91) F j å r e H ä r a d . För dråp hafva blifvit till döden dömde: a) en Åbo, som, uppbragt på en granne för det han intagi t 
den förres k rea tu r , då grannen ej ville återlemna k rea tu ren , upptog en sten och kastade åt grannen, som deraf träffades i hufvudet, 
och kort derefter a (led; b) Hemmansägaren Carl Magnus Johansson, hvilken hade begifvit sig en afton åstad ti l l en i närheten va
rande bondgård, för alt i egna angelägenheter tala med en person. Efter uträt tadt ärende aflägsnade han sig, i sällskap med en annan 
person. Utkomne på gården, varsnade de i mörkret , a t t en person sprang omkring och smög sig invid väggarne, hvarföre de efter
satte denne, som tog sin tillflykt i trädgården. Carl Magnus Johansson upptog då och kastade på måfå in i trädgården en sten, hvarnf 
den smygande blef träffad och afled straxt derefter. Den sis tnämnde, som sedermera befanns hafva varit en vän af Carl Magnus Jo
hansson, hade infunnit sig på stället utanför bostaden, för at t der träffa en flicka. — Om än icke i betydl ig mån, så finnes dock, 
under år 1853, de åtalade brottens antal , begångna under rusigt t i l ls tånd, hafva något minskats. 

92) H Ö h g H ä r a d . Till brottet föräldrars våldförande har anledningen varit sonens begifvenhet på starka d rycke r , i för
ening med en vanvårdad uppfostran; till alla stölderne, armod och brist. — En del af slagsmålen kunna jemväl anses föranledda af 
starka dryckers missbruk. 

93) T o n n e r s j d H ä r a d . E t t dråp har skett i bråd sk i l lnad ; ett anna t , å en edsöresbrytare, under det dråparne sökte 
värja sig emot honom och flere andre, hvilka lagt sig i försåt, för att hämnas en af dråparne, nyss förut , dem tillskyndad mindre 
oförrätt. 

MALMÖHUS 
LÄN. 

Malmöhus Län. 
94) F ä r s H ä r a d . En för mordbrand sakfälld 18-årig Tjenstflicka uppgaf först, att hon blifvit lockad till brottets begående, 

men vidhöll sedermera, at t hon begått detsamma för a t t freda sig från misstankar! at t bafva begått hustjufnad. 

95) B a r a H ä r a d . En Gårdsdräng ville försöka, huru långt han med bössa kunde skjuta, ställde sig på något afstånd utan
för en logebyggnad och lossade skott mot den stängda por ten , derigenom kulan inträngde och träffade ryggen å en på logen varande 
Dräng, som deraf genast afled. Gårdsdrängen dömdes att bota full mansbot. 

96) T o r n a H ä r a d . En lösdrifvare är dömd för det han slagit sin fader, hvilket särskilta gånger inträffat, när de begge 
omåttligt förtärt bränvin. — De gröfre brotten hafva varit färre till antalet än under år 1852. 

97) O x l e H ä r a d . En Ladufogde och en Tjenstepiga på stäl let , hade förälskat sig i hvarandra; men enär de, i anseende till 
fattigdom, ej kunde hoppas at t med hvarandra genom vigsel blifva förenade, har han, på flickans begäran, ihjälskjutit henne. 

98) R ö n n e b e r g s H ä r a d . Anmärkningsvärdt är , att så få brot t blifvit inom Häradet begångne, hvi lket torde ti l lskrifvas 
den allmännare välmågan och dermed förenad angelägenhet at t ej förspilla si t t medborgerliga värde. 

99) H a r j a g e r s H ä r a d . En 14 års Barnflicka har med en tändsticka salt eld på en rishög uti ett torfhus, hvarefter hela 
gården afhrann. Af barnsligt oförstånd hade hon denna olycka åstadkommit och blef derföre dömd att med ris ägas. 

100) H e r r e s t a d s H ä r a d . En Åbo har, af hat till en Soldat, då denne sednare kommit hem till Åboen och hvarvid ord-
vexling dem emellan uppstått , med vilja aflossat ett skott emot Soldaten, hvaraf denne ljöt döden. 

101) M a l m ö . De för gäckeri med sakramenten sakfällde 13 personer t i l lhöra mormonsekten, af hvars prester de emottagit 
dop eller nattvarden. — Samma lära hyllas af de 22 personer, som forbrutit sig mot konventikelptakalet. 

102) H e l s i n g b o r g . Af de för öfverträdelser af tullförfaltningarne sakfällde 18 personer har endast e n , en Piga, t i l lhört 
detta samhälle. 

CHRISTIAN-
STADS 
LÄN. 

Christianstads Län. 
103) G å r d s H å r a d . För mordbrand äro dömde en Hustru och en Piga, denna sednare från Kronobergs Län , hv i lken , un

der det hon vistats på orten, för utlofvad vedergällning af bemälda hustru, en natt antändt ett denna och hennes man tillhörigt, men 
af dem vid tillfället icke bebodt hus. Anledningen till brandens anstiftande har varit a t t huset, som legat å annans grund och till 
en del skolat af andra personer under deras lifstid gagnas, icke k u n n a t afyttras och husets byggnadsämne icke medgifvit detsammas 
bortflyttande, hvarföre hustrun, for at t få slut på de ledsamheter, som sålunda uppkommit, beslutat husets antändande. 
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CHRISTIAN-
S T A D S 
LÄN. 

104) W i l l a n d s H ä r a d . En Dräng har föröfvat mordbrand, derigenom åbygguaderne till flcre fjärilar i en by lades i aska. 
Drängen , hvi lken, enligt prestbetyg, år begåfvad med ett högst inskränkt förstand, har ej kunnat redogöra för motivet t i l l ofvan-
nämnde b ro t t , det han uppgifvit sig hafva, utan att föreställa sig dess följder, sålunda utför t , att han , vid gåendet förbi sin förre 
husbondes bostad, lagt ett s tycke tunder , deri eld funnits , under brädfoten å ena byggnaden; hvarefter Drängen, i förmodan att det 
blott skulle "b r inna l i t e t " ocli sedan släckas, aflägsnat sig. Uti ransakningen har förekommit, at t Drängen under tjenstetiden hlif-
vit mindre väl behandlad af husbonden, och att denne opjkring 14 dagar före branden drifvit honom ur Ijensten. Katta anledningen 
till b ro t te t synes sålunda varit hat el ler hämndlys tnad, ehuru Drängen förnekat del. 

105) " W e S t r a C i o i n g e H ä r a d » T i l l den smädelse emot Gud, hvarför en person blifvit sakflllld, har anledningen var i t 
lät ts inne och brist pä upplysning; t i l l en åtalad misshandling å föräldrar, den brottsliges vårdslösade uppfostran samt elaka föredö
men af föräldrarne. — Fur öfrigt har af gröfre brott endast et t hemfridsbrolt blifvit under året hcdöuidt och anledningen dertill är 
at t söka i den råhet, som finnes hos en stor del af innebyggarne i den socken, der brottet är begånget. — Tjufnademe hafva under 
åre t betydligcn ökats , hvarti l l orsaken möjligen till en del ligger deri att priset på lifsmedel under året varit ovanligt högt. 

106) Ö s t r a G o i n g e H ä r f t d . Endast några slagsmål bafva fBranledts af starka dryckers missbruk. — Tjufnademe hafva 
förökats under å re t , hvarti l l orsaken möjligen ti l l en del legat deri, a t t lifsrtudlen varit ovanligt dyra. 

107) S ö d r a Å s b o H ä r a d . Anledningen ti l l det dråp, som föröfvats gemensamt af 3 minderåriga gossar, å en 10 år gam
mal flicka, hvi lken af dem stenades t i l l döds , har varit arghet och ilska öfver ett af henne på, af gossarne framställd fråga, lemnadt 
frånstötande svar. — Rånet, hvi lket föröfvats na t te t id , i ett af endast qvinnor bebodt , afsides liggande hus, har varit föranledt ensamt 
af vinningslystnad. 

BLEKINGE 
LÄN. 

Blekinge Län. 
108) L i l s t e r s H ä r a d . t tabellen anmärkte två giftmord, hafva begge blifvit begångna af samma personer. Förhallandet är 

i kor thet ; En Bonde gifte sig 1847 vid 50 års å lder med en P iga , då 22 år gammal. De hade i äktenskapet två ba rn , födde 1848 
och 1851. Bondens Båtsman, två år yngre än nämnda hustru, började under år 1852 fatta tycke för henne, som hade ett fördelaktigt 
utseende och ägde andel i hemmanet. Mannen , den der i måuga år varit känd för omåltlig dryckenskap, höll sig mest vid sängen, 
alltjeiiint furtfarande med supande och Ufven hustrun begagnade stundom bränvin till öfvermått. Dagen före Julafton 1852 gjorde 
Båtsmannen hustrun det förslag, alt hon skulle förgifva sin man och ingå äktenskap med Båtsmannen, som då skulle få del i hemma
net ; men hon afslog det d å , med y t t rande , att "hon skulle väl bära till mannen b ränv in , så länge han förmådde supa." Den 4 Ja
nuari 1853 förnyades förslaget af Båtsmannen, och antogs af hus t run , hvarpå Båtsmannen anskaffade och söiidcrstötte arseniksyrlighet, 
som han blandade i kaffe och bränvin, hvanf ter hustrun, med kännedom deronj , i Båtsmannens närvaro gaf mannen deraf in , hvaraf 
han ock inom 12 t immar dog. Sedermera började Båtsmannen och Enkan snart Ivfva i otukt med hvarandra; ocli den 15 Apri l 
föreslog Båtsmannen ett y t ter l igare giftmord, då på hennes yngsta d o t t e r , som Båtsmannen tyckte skola blifva nog dy r t att försörja. 
Äfven detta bifölls, till och med ulan invänd ning. Båtsmannen skaffade ånyo gift och blandade det i mjölk och hvetebröd, som mo
dren sedermera den 16 Apri l , i hans närvaro, gaf barnet, hvilket afled den 18 i samma månad. Misstanka uppstod vesäudtligen deri-
genom, a t t en hundvalp , som kommit att äta af hvad barnet kastat upp , fick likartad sjukdom med barnets och efter några t immar 
dog. Enkan erkände genast mordet å barnet samt inom kort. äfven det å mannen , hvaremot Båtsmannen vid några af de första ran-
sakningstillfällena fräckt nekade, men slutligen erkände. Begge dömdes till dödsstraff otli afrältades den 20 Januari 1854. Enkan 
fanns dervid lugu och nöjd att dö; men Bålsmannen syntes ogerna underkasta sig straffet, som han ännu i sista stunden sökte undgå, 
j det ban förskaifat sig två skrufvar ocli en snara, dera fangbevakningen ertappade, men sona han, enligt sitt erkännande, ämnat sista 
natten använda till sjelfmord, i händelse det icke kunde lyckas honom at t derförinnan, under forslingen från länshäktet, rymma. — 
Bränvinstillverkning om söndagarne har skett så a l lmän t , att icke mindre än 126 Hemmansägare blifvit vid innevarande års viiiter-
ting bötfällde för sådan förseelse, samt 125 ytterl igare åtal äro uppskjutne för bevisnings förebringande. Många åtal för oloflig red
skap, eller olofligt begagnande af till bränning anmäld redskap, hafva ock i år förevarit, men bero pa närmare utredning och bevis. 

109) B r a k l i e H ä r a d . Et t dråp har föröfvats å en Torpa re , mindre väl känd och för tilltal lel misstänkt att hafva stuli t 
två skeppor potäter frän en närboende Undantagsman, som, biträdd af sin Piga jemte en Hemmansägare och dennes son, efter företa
gen husvisitation hos Torparen, dref honom ut i skog och mark al t uppsöka potäterne, derunder de alla i flera t immar med slag och 
apaikningar misshandlade honom, så a t t han samma dag alled; men då endast en af de tilltalade öfvertygades att hafva med slag 
träffat den allidncs hufvud, deraf döden egentligen följt, blef denne till döden dömd ocli de öfrige fällde t i l l hfl mansbot. — Två 
Drängar hafva jeniväl varit t i l l ta lade, för det de skul le , efter sainmanvaro på en lönnkrog med en kringvandrande Vallackare, t i l l 
fogat honom de åkommor, hvaraf hans , fjorton dagar sednare inträffade död varit vållad; men emot deras nekande förekom ej så 
beskaffad bevisning, att de kunde åt saken fällas. 

110) 9 I e d e l » t a d 8 H ä r a d . En Dräng, 25 år, och en Boode, 41 år, bafva blifvit dömde, den förre till döden och den sed
nare till full mansbot för dråp i brådskillnad efter hållen auktion och ymnig förtäring af bräuvin. — Eu 24-årig Dräng är dömd 
til l döden för det han med stör slagit en för stöld misstänkt person i hufvudet, så att han ljutit döden. — En annan Dräng, SO år 
f jmmal , har fått samma dom, för det han, öfverfallen och omkullfälld af en annan karl samt sedan li.ui med möda gjort sig lös från 
den sednare, med en från marken upptagen käpp t i l ldelat sin motståndare ett slag öfver magen, så att lian genast kändt sig il lamå
ende , hvi lket illamående öfvergått till inflammation, hvarpå döden följt 3 dagar efter våldet. — De flesta slagsmålen kunna anses 
föranledda af starka dryckers missbruk. 

111) C a r l s K r o n a (Rådhusrätten). En för subordinalionsbrotl, genom Kongl. Maj:ts nådiga utslag den 28Jul i 1852, med för
sköning från dödsstraffet, till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd samt lifstids arbete å fästning dömd f. d. Marinsoldat, född 1830 
i Thorsås socken af Calmar L ä n , mördade den 7 April 1853 en annan lifstidsfånge inne i arrestrummet, dervid så t i l lgick, att mör
daren smög sig bakom den oförberedde kamraten och med knif tilldelade bonom ett djupt skar i halsen, efter att förut samma dag 
med honom ordvexlat om någon obetydlighet och derunder blifvit oqvädad samt hafva fattat beslut at t skada honom med knif. Mör
daren hade under sin föregående fängelsetid städse visat e t t dystert och sorgset sinnelag samt funnit lifvel vara en börda, äfvensom 
han vid iuträdet i fängelset skall hafva klagat deröfver, att han, ehuru endast saker till subordinationsbrott, skulle hållas i fängelse 
bland tjufvar och mördare. Omedelbart efter brottets begående angaf sig mördaren sjelf för Fängelsedirektören. 



101 XXXV. 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. 



1 0 2 XXXV. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

a. Brott e-



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

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

a. Brott e-



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

-mot person. 



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

a. Brott emot person. 



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

b. Brott emot äganderätt. 



1 1 0 XXXV. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

b. Brott emot 



1 1 1 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

äganderätt. 

16 



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

b. Brott emot äganderätt. 



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

c. Politi- m. fl. förseelser. 



116 XXXV. 
FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 

GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

c. Politi- m. fl. 



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

förseelser. 



118 XXXV. 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. 

17 



1 2 0 XXXVI. DE SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT 
VÅLLANDE OMKOMNE PERSONERS ANTAL OCH KÖN, EFTER STÅND ELLER YRKE, OCH DÖDSSÄTT, ÅR 1853 . 



1 2 1 XXXVII. DE SJELFMÖRDADES ETC. ÅLDER, EFTER KÖN OCH FÖRMODADE 
ANLEDNINGAR TILL SJELFMORD, ÅR 1853. 

XXXVIII. ANTALET AF DE FÖR FÖRSÖK TILL SJELFMORD SAMT FÖR FALSK 
ANGIFVELSE Å SIG SJELFVE AF BROTT ANKLAGADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, ÅR 1853. 



1 2 2 XXXIX. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET GROFT 
VID HVARJE DOM-



1 2 3 VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1853. 



124 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET 
VID HVARJE DOM-



125 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1853. 



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



127 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1853. 

18 



128 XL. ANTALET AF SJELFMORDSFÖRSÖK OCH FALSK ANGIFVELSE Å SIG 
SJELF, HVAROM BLIFVIT RANSAKADT VID HVARJE DOMSTOL, ÅR 1853 . 



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



130 XLII. JEMFÖRELSE EMELLAN ANTALET AF DE FÖR SÄRSKILTA SLAG 



1 3 1 AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAKFÄLLDE PERSONER, ÅREN 1844—1853. 



132 XLIII. ANTAL AF BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA PERSONER BLIF-
VIT SAKFÅLLDE, UNDER HVARJE AF DE 1 0 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



133 XLIV. BROTTMÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1853. 





IIIe AFDELNINGEN. 

CIVILA OCH KRIMINELLA, 
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 1853 (Tab. XLV). 

§ 23. 

Förhållandet med inkomna, afgjorda och balancerade mål, hvilka tillhört Justitie-Revisions-
Expeditionens underdåniga föredragning under hvarje af de 10 sistförflutna åren (Tab. XLVI). 
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137 XLV. CIVILA OCH KRIMINELLA MÅL, BEROENDE PÅ UNDERDÅNIG FÖRE
DRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN, ÅR 1853. 



138 XLVI. 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, 1852 och 1853 (Tab. XLVII) . 

§ 25. 

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

arbetscorpsen, år 1853 (Tab. XLVIII). 

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

1853 (Tab. XLIX). 

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, 1852 och 

1853 i Rikets Fästnings- och Korrektionsfängelser samt vid Pionnier- och Kronoarbets-corpserne 

förvarade personer (Tab. L). 

§ 26. 

Antalet af år 1853 verkställda Dödsstraff, inom hvarje Län, samt arten af de Brott, för 

hvilka sådant straff ägt rum (Tab. LI). 

§ 27. 

Antalet af de utaf Domkapitlen, år 1853 , medelst skiljobref upplösta Äktenskap, och Skälen, 

som till skillsmässan gifvit anledning (Tab. LII). 





141 XLVII. ANTALET AF PERSONER, SOM UNDER LOPPET AF ÅREN 1835, 1840, 
1845 , 1850 , 1852 OCH 1853 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. 

*) Transportfångar äro häribland icke beräknade. 



1 4 2 XLVIII. ANTALET AF FÅNGAR I RIKETS SAMTELIGA FÄSTNINGS- OCH 



143 KORREKTIONS-FÄNGELSER, SAMT VID KRONOARBETS-CORPSEN, ÅR 1853. 
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144 XLXI. ORSAKERNE, SOM VÅLLAT FÄSTNINGS- OCH KORREK-

• Härif från ett till annat fängelse förflyttade: 468. Summa afgångne alltså rätteligen: 1700, jemte a6 män; bland de i LänsfängelsertlC, för undergående affästnings-



145 -TIONSFÅNGARS SAMT KRONOARBETSKARLARS AFGÅNG, ÅR 1853. 

och tukthusstraff, iatagne personer, af hvilka, efter titläadalupeii fängelsetid, bliftit frigifne, 16; af Koogl. nfid frigifvits 6; aöidit 3 ; samt frän ett till annat fängelse förflyttats 1. 



146 L. BESKAFFENHETEN AF DE BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA 
HÄKTADE DE, VID SLUTET AF ÅREN 1835, 1840, 1845, 1850, 1852 OCH 1853 I RIKETS STRAFF- OCH 



147 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 a r b e t s f å n g a r till ett antal af år l 8 4 5 : 8 5 ; år i8. io: I 5 I ; år i85a : 4 i 8 ; år i 8 5 3 : 4 m dels 4) de för mordbrand , 
mord , dråp och rån tilltalade b e k ä n n cl s e f å n g a r n e , hvilkas antal utgjort å r i 8 3 5 : i 3 ; är i8Vo: i 5 : år i 8 i 5 : 12; år i85o: 6; å r i 8 5 a : 3 ; å r l 8 5 3 : 6. 



148 LI. VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, ÅR 1853. 

LII. AF DOMKAPITLEN MEDELST SKILJOBREF UPPLÖSTA ÄKTENSKAPS
FÖRBINDELSER, ÅR 1853. 



149 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1852 års 
berättelse. 

U N D E R D Å N I G B E R Ä T T E L S E TILL K O N G L . MAJ:T III-XXII. 

T A B E L L E R . 

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 1853 I. 5. I. 

§. 2. 

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

vid Rådstufvurätterne III . 28 & 29. I I I . 

vid Poliskamrarne IV. 30. IV. 

vid Öfverrätterne V. 31 & 32. VI. 

§. 3. 

ANTALET af de under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1844—1853) 
till Domstolarne instämda Civila Mål VI . 33. VI I . 

§. 4. 

CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN hos Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli och 
samtelige Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen år 1853 VII. 34 & 35. VIII . 

§. 5. 

FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND uti de af Kongl. Maj:ts Befallningshaf
vande år 1853 afgjorda Utsökningsmål VIII. 36 & 37. IX. 

§. 6. 

ANTALET af Skuldfordringsmål hos Kongl. Maj:ts samtlige Befallnings
hafvande i Länen, äfvensom beloppet af hvad som utsökt blifvit, 
under hvarje af de 15 sistförflutna åren (1839—1853) IX. 38. X. 



150 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1852 års 
berättelse. 

IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 

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

och Dömde Personer , uti m å l , hvilka blifvit af Domstolarne och 
Pol iskamrarne i hvarje Län eller ock omedelbart vid hvarje Öfver
domstol i Riket afgjorda, år 1853 X . 41. X I . 

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

samt af de för hvarje slag af sådana brott Anklagade, Befriade, 
Åt saken ej fällde, U n d e r framtiden ställde och Sakfällde personer , 
uti m å l , hvilka blifvit af samtliga Domstolarne och Poliskamrarne 
i Riket afgjorda år 1853 X I . 42—44. X I I . 

§. 9. 
ANTALET af Brot t emot person och äganderät t samt af d e för sådana 

brot t Anklagade och Dömde Personer , vid Underdomstolarne och 
Poliskamrarne inom hvarje Län X I I . 45. XI I I . 

ANTALET af de för Bro t t emot person och äganderät t Anklagade och 
Dömde Personer , uti m å l , hvilka blifvit af Öfverrätterne i Riket 
omedelbar t a fdömda , år 1853 X I I I . 46. XIV. 

§. 10. 
D E för hvarje slag af b ro t t emot person och äganderät t ANKLAGADE, 

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

FÄLLDE Personernes Kön X I V . 47—49. X V . 

D E inom hvarje Län för b ro t t ANKLAGADE, BEFRIADE, UNDER FRAMTIDEN 

STÄLLDE och SAKFÄLLDE Personers Kön X V . 50 & 51. X V I . 

§. 1 1 . 
D E för svårare , i a l lmänhet urbota , b r o t t SAKFÄLLDE Personers 

Ålder, efter ar ten af b ro t t X V I . 52 & 53. X V I I . 
inom hvarje L ä n X V I I . 54 & 55. X V I I I . 

Äkta eller Oäkta Härkomst, efter arten af b ro t t X V I I I . 56 & 57. X I X . 

inom hvarje Län X I X . 58 & 59. X X . 
Egenskap af Gifte eller Ogifte, efter a r ten af b ro t t X X . 60 & 61. X X I . 

inom hvarje Län X X I . 62 & 63. X X I I . 
Stånd e l ler Yrke, efter ar ten af brot t X X I I . 64 & 65. X X I I I . 

inom hvarje Län X X I I I . 66 & 67. X X I V . 
Christendomskunskap, efter arten af brot t X X I V . 68 & 69. X X V . 

inom hvarje Län X X V . 70 & 71. X X V I . 
Födelseort och Hemvist, inom eller utom den domstols jurisdiktion, 

eller de t L ä n , hvares t de blifvit d ö m d e , efter arten af brot t X X V I . 72 & 73. X X V I I . 
Di to , inom hvarje L ä n X X V I I . 74 & 75. X X V I I I . 



151 I N N E H Å L L . 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 

i 1852 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 1853 X X V I I I . 76. X X I X . 

§. 13. 
ANTALET af Förseelser emot Pol i t i - , Ekonomi- och särskilta Disciplinär-stadganden 

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

§. 14. 

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

HÄRADSRÄTTERNE X X X . 7 — 8 7 . X X X I . 

RÅDSTUFVURÄTTERNE (efter städernes n u m m e r i Borgare-Ståndet) X X X I . 88 & 89. X X X I I I . 

POLISKAMRARNE (dito) X X X I I . 90. X X X I I I . 

KRIGSRÄTTERNE X X X I I I . 91. X X X V . 

ÖFVERRÄTTERNE X X X I V . 91. X X X V I . 

ANMÄRKNINGAR vid tabellerne XXX—XXXIV 92—100. 

§. 15. 

ANTALET AF hvarje slag svårare eller i större mängd förekomna Brot t 
och Förseelser, samt af derför Anklagade och Sakfällde Personer , 
inom hvarje Län, eller omedelbart vid hvarje Öfverdomstol X X X V . 101—119. X X X V I I . 

§. 16. 

D E år 1853 SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT VÅL

LANDE OMKOMNES Antal och Kön, efter 
Stånd eller Yrke och Dödssätt X X X V I . 120. X X X V I I I . 

ETC. Ålder, efter Kön och förmodade An
ledningar t i l l sjelfmorden X X X V I I . 121. X X X I X . 

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

Å SIG SJELFVA AF BROTT, Anklagade och Sakfällde Personer, år 1853 X X X V I I I . 122. X L . 

§. 17 . 

ANTALET AF Sjelfmördare eller Genom eget groft vållande omkomne 
Personer , om hvilka varit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1853 X X X I X . 12 —127. X L I . 

ANTALET AF Sjelfmordsförsök och Falsk Angifvelse å sig sjelf, hvarom 
blifvit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1 8 5 3 X L . 128. X L I I . 
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152 I N N E H Å L L . 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1852 års 
berättelse. 

§. 18. 

FÖRHÅLLANDET emellan för brott och förseelser Anklagade och Sakfällde 
Personer, å ena, samt Folkmängden inom hvarje Län, å andra 
sidan XLI . 129. XLIII . 

§. 19. 

JEMFÖRELSE emellan Antalet af de för särskilta slag af brott och för
seelser Sakfällde Personer åren 1844—1853 XLII . 130 & 131. XLIV. 

§. 20. 

ANTALET af Brott och Förseelser, för hvilka personer blifvit sak
fällde, under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1844—1853) XLIII . 132. XLV. 

§. 2 1 . 

BROTTMÅL vid Öfverrätterne år 1853 XLIV. 133. XLVI. 

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 1853 XLV. 137. XLVII . 

§. 23. 

FÖRHÅLLANDET med inkomna, afgjorda och balancerade Mål, hvilka 
tillhört Justitie-Revisions-Expeditionens underdåniga föredragning, 
under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1844—1853) XLVI. 138. XLVIII . 



153 I N N E H Å L L . 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1852 års 
berättelse. 

BIHANG. 

§. 24. 

ANTALET af de Personer, som varit intagne i Stockholms Stads, sam
telige Läns- och Kronofängelser, äfvensom i Polishäktena i Göte
borg och Norrköping under loppet af åren 1835, 1840, 1845, 1850, 
1852 och 1853 XLVII . 141. XLIX. 

§. 25. 

ANTALET af FÅNGAR i samteliga Fästnings- och Korrektionsfängelser 
samt vid Kronoarbets-corpsen, år 1853 XLVIII . 142 & 143. L. 

ORSAKERNA som vållat Fästnings- och Korrektions-fångars samt Krono
arbetskarlars afgång år 1852 XLIX. 144 & 145. LI. 

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, 1852 och 1853 i Rikets 
Straff- och Korrektionsfängelser, samt vid Pionnier- och Krono
arbets-corpserne förvarade personer L. 146 & 147. LII. 

§. 26. 

VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, år 1853 LI. 148. LIII. 

§. 27. 

AF Domkapitlen medelst Skiljobref UPPLÖSTA ÄKTENSKAP, år 1853 LII. 148. LIV. 



Rättelser: 

Sid. 27 sista raden står: 9885; bör vara: 9855. 

34, rad. 3 nedifrån, står: 4458. 4712; bör vara: 4435. 4689. 

— sista raden, står: 6112; bör vara: 6172. 

står: 281,411. 287,583; bör vara: 281,388. 287,560. 

37, rad, 3 nedifrån, står: 45 5 /6; bör vara: 46 1/6 . 

— sista raden, står: 19 5/6; bör vara: 20 1/6. 

38, rad. 3 uppifrån, står: 14; bör vara: 15. 
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