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Stormäktigste, Al lernådigste Konung! 

Sedan från samtlige vederbörande inkommit de uppgifter, hvilka skola tjena såsom grund för den underdåniga be

rättelsen, angående Civila rättegångsärendena och Brottmålen i riket år 1854, får Justitie-Stats-Ministern densamma 

härmed i underdånighet afgifva. 

CIVILA MÅL. 
Tab. 1. I. Afdelningen för Civila mål. 

Sammanlagda antalet af de vid domstolar och verkställande myndigheter i riket år 1854 anhängiga civila mål 

och ärenden har, enligt vederbörandes derom lemnade uppgifter, utgjort 506,949, nemligen: 

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

b) i städerne: 

B. Vid Öfverrätterne: 

C. Verkställande Embetsmyndigheterne: 

Målens antal, som år 1853 utgjorde 564,986, hvaraf 216,998 vid Häradsrätterna, 2,352 vid Egodelnings-

rätterna, 41,752 vid Rådstufvurätterna, 2,178 vid Poliskamrarna, 14,146 vid Öfverrätterna och 287,560 hos verk

ställande myndigheterna, har således år 1854 väl vid Ägodelningsrätterna och Poliskamrarne blifvit ökadt, men der-

emot vid de andra domstolarna äfvensom hos verkställande Embetsmyndigheterne i ej ringa mon förminskats. Denna 

minskning är störst vid Häradsrätterne (7,264 mål) och hos verkställande myndigheterne (49,779 mål) samt gäller 

vid underdomstolarne så väl de egentliga tvistemålen, som s. k. ansöknings- och anmälningsärenden*). 

Härads-
Rätterne. 
Tab. 2. 

Vid Häradsrätterne hafva förevarit 

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

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

**) Sådane, deri skulden blifvit genast erkänd, eller som blifvit tredskovis afgjorda. 
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Hvaraf blifvit 

De uppskjutna tvistemålens antal har sålunda vid Häradsrätterne minskats med 728 mål. 

Utaf de till år 1855 uppskjutna tvistemål hade inkommit, år 1854: 9,086 (83,o procent), år 1853: 1,495 

(13,6 procent), år 1852: 303 (2,8 procent) för längre tid tillbaka 68 (0,6 procent). 

Från Häradsrattterne hafva blifvit till Hofrätt vädjade 3,151 mål (9,6 procent af alla under året vid Härads

rätterne afgjorda tvistemål). 

Ägodelnings-
rätterne. 
Tab. II. 

Bland målen vid Ägodelningsrätterne hafva varit 

Hvaraf blifvit 

Ägodelningsrätternes balance af oafgjorda mål har således under året minskats med 12. 

Underdåniga besvär öfver dessa domstolars beslut hafva till ordföranderne aflemnats uti 135 mål (6,5 procent 

af alla under året afgjorda skiftesmål). 

Rådstufvu-
rätterne. 
Tab. III. 

Rådstufvurätterne hafva redovisat 

Hvaraf blifvit 



V 
Antalet af de till påföljande år uppskjutna tvistemål har under året nedgått från 1,539 till 1,297, utvisande 

alltså en minskning af 242 mål. 

Utaf de vid 1854 års slut oafgjorda tvistemål hade till Rådstufvurätterne inkommit, år 1854: 1,004 (77,4 

procent), år 1853: 152 (11,7 procent), år 1852: 50 (3,9 procent), för längre tid tillbaka 91 (7,0 procent). 

Till Hofrätt hafva från Rådstufvurätterne under året blifvit vädjade 721 (14,3 procent af alla under året af-

gjorda) tvistemål. 

Polis-
kamrarne. 
Tab. IV. 

Poliskamrarne. Tvistemål: under året inkomna: 

Deraf blifvit 

Sammanlagda antalet af de tvistemål, alla Underdomstolarne och Poliskamrarne år 1854 handlagt, har således varit 

Hvaraf blifvit 

Hofrätterne. 
Tab. V. Hofrätterne. 

De hos Hofrätterne år 1854 förekomna civila mål och ärenden hafva till antalet varit 

Hofrätternas balance af oafgjorda mål har således under året blifvit med 62 ökad. 



VI 

Konkurs-, boskillnads- och urarfvamål. 

a) Vädjade. 

b) Instämda. 

Årsproklamata. 

Tvistemål i allmänhet. 

a) Vädjade. 

b) Instämda. 

Fiskaliska aktioner. 
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Lottade skriftvexlingar. 

Öfriga besvärsmål. 

Kongl. Bref och remisser. 

Andra af Hofrätterne handlagda civila mål och ärenden. 

Med de hos Hofrätterne under sistförflutna 23 år anhängiggjorda civila mål och ärenden har förhållandet va

rit, som följer: 

Kammar
rätten. 
Tab. V. 

Kammarrätten. 
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Antalet af Kongl. Maj:ts Nådiga Bref och Utslag, som till Kammarrätten ankommit och blifvit till verk

ställighet befordrade, har utgjort 139. 

Kammar-Rättens balance af oafgjorda mål har under året blifvit minskad med 28 mål. 

I följd af Kammarrättens åtgärder hafva uti Kongl. Maj:ts och Kronans Kassor under året influtit 17,392 

R:dr 30 sk. 9 rst. Banko. 

Förhållandet med de hos Kammarrätten under sistförflutna 20 år anhängiga mål och ärenden har varit: 

Målens antal 
under de si
sta 10 åren. 

Tab. VI. 

Medeltalet af alla civila mål, som under de tio sistförflutna åren till domstolarne och poliskamrarne i Ri

ket inkommet har utgjort 68,610; hvaribland varit 

Antalet af alla instämda civila mål utgjorde vid 

Konkursmålens antal utgjorde 

*) Stjernan (*) utmärker, att fullständig uppgift om förhållandet ej blifvit Justitie-Stats-Ministern meddelad. 
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Skuldfordringsmålen: 

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

Hos Öfver-Ståthållare-Embetet i Stockholm och Eders Kongl. Maj:ts öfrige Befallnings

hafvande hafva för år 1854 varit anhängige: 

Under år 1854 inkomna: 

Hvaraf blifvit till slutlig åtgärd befordrade, afskjifna, eller, såsom på enskilt parts anmälan beroende, af-

Under sistförflutna fjorton åren hafva till Eders Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafvande inkommit, samt der 

fclifvit afförda och balancerade civila mål och ärenden till följande antal, nemligen: 

Afgjorda 
utsöknings-

mål, år 1852. 
Tab. VIII. 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen hafva år 1854 slutligen afgjort 41,165 lagsökningsmål, deraf 

genom utslag 30,298 och genom vilkorliga utmätnings-resolutioner 10,867. Medelst dessa beslut är vordet ålagdt 

*) Med afseende på den högst betydliga skillnaden emellan skuldfordringsmålens antal före och efter 1845, torde böra erinras, 
att före närande år under denna rubrik upptogos alla skuldfordringsmål, men från och med samma år endast sådane, som 
angå erkänd skuld eller ock blifvit tredskovis afdömda. 
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Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli i Stockholm har år 4854 låtit utfärda 2353 slutliga utslag i Lagsöknings-

mål, och har genom dessa blifvit ålagdt 

Antalet af slutligen afgjorda lagsökningsmål har utgjort 

II. BROTTMÅL. I I . Afdelningen för Brottmål. 

Antalet ar 
brott och för
seelser samt 
af anklagade 

och dömde 
personer. 

Brott emot person hafva varit 

Brott emot äganderätt: 

Öfverträdelser af politi-, ekonomi- och disciplinär-
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Jemförelse 
emellan brot

tens antal 
åren 

1845—1851. 

Brott emot 
person. 

Tab. II . 

Utaf de svåraste eller s. k. gröfsta brotten emot person hafva åren 1845—1854 förekommit: 

Talrikast bland brott emot person hafva varit: 

hvartill äfven räknats 

Desse till större delen ringare brott hafva utgjort, af alla åtalade brott emot person, åren 1845 —1853 från 

90,4 till 79,2 procent och år 1854: 83,3 procent. 

Brott emot 
äganderätt. 

Tab. XI. 

Talrikast bland brott emot äganderätt hafva varit: 

Tjufnaderne hafva af alla brott emot äganderätt utgjort åren 1845-1853 från 74,2 till 67,2 procent, men 

år 1854: 66,1 procent; samt förfalskningsbrotten, åren 1845—1853: från 4,9 till 3,1 procent; och år 1854: 

4,4 procent. 

De särskilta arterne af tillgrepp hafva varit: 



XII 

Politi-, eko
nomi- och 
ringare dis
ciplinärför

seelser. 
Tab. XXVIII. 

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



XIII 

Sammanlagda antalet af .brott och förseelser öfver hvilka domstolarne och poliskamrarne år 1854 sig friande 

eller fällande utlåtit har med 5,053 öfverstigit antalet deraf under år 1853. Tillökningen har dock hufvudsakligen 

ägt rum med afseende på politi-, ekonomi- och disciplinär-förseelser, hvilka varit 4,389 flere än år 1853, samt af 

lindrigare brott emot person, hvilkas antal år 1853 utgjorde 1,545 mindre än år 1854; men gröfre brott emot 

person hafva deremot minskals med 243, gröfre brott mot äganderätt med 618 samt lindrigare brott mot ägande

rätt med 20. 

Betydlig ar tillökningen i antalet af öfverträdelser af förordningen mot fylleri och dryckenskap, utgörande under 

under året 505, och vid jemförelse med år 1852: 1,449, samt, i ännu högre grad, tillökningen i öfverträdelser 

af förordningen om bränvinsbränning och försäljning, uppgående vid jemförelse med år 1853 till 2,072, och med 

år 1852 till 3,948. Genom dessa, ofta å helgedag begångna förbrytelser, har antalet af sabbatsbrott äfvenledes för

ökats, med 1,520, men på sätt uti flera föregående berättelser blifvit i underdånighet anmärkt, är dock tillökningen 

af fylleri- och bränvinsbrännings-förseelser mera skenbar än verklig, enär under sednare åren en allt större uppmärk

samhet deråt från åklagaremaktens sida blifvit egnad; likväl bör det förhållande icke lemnas oanmärkt, att till följd af 

bränvins-bränningens inställande under större delen af året och den med år 1855 betydligt höjda skatten för brän-

vins-tillverkning, smygbränning i åtskilliga orter mera allmänt ägt rum. 

Anklagade 
och dömde 
personer. 
Tab. X. 

Antalet af alla anklagade han år 1854 uppgått till 46,503, bland hvilka blifvit från åtal frikända 5,053 

(10,86 procent), förklarade ej kunna åt saken fällas 1,153 (2,48 procent), under framtiden ställde 22 (0,05 pro

cent) och sakfällde 40,275 (86,61 procent). 

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

Tabb. XII 
och XV. 

För brott emot person och äganderätt hafva varit 

bland hvilka, vid domstol å landet 

i städer med egen jurisdiktion 

Tab. XIII. 

vid öfverrätterne omedelbarliged 

Bland de för brott och förseelser af alla slag år 1854 anklagade personer hafva varit: män 40,283, qvin-

nor 6220. 

Bland de för brott emot person och äganderätt anklagade, män 16,927, qvinnor 2,727. 

Bland de vid domstol å landet anklagade: män 10,207, qvinnor 1,689. 

Bland de vid städernas domstolar anklagade: män 6,691, qvinnor 1,035. 
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Vid öfverrätterne hafva år 1854 varit omedelbarligen anklagade: män 29, qvinnor 3. 

Brott, för 
hvilka perso

ner blifvit 
sakfällde åren 
1830-1854. 

Under hela den tid, för hvilken uppgifter, rörande brottens antal och beskaffenhet, blifvit Justitie-Stats-Mini-

stern meddelade, har förhållandet dermed varit, som följer: 

Rörande de för gröfre brott sakfälldes en del lefnadsomsländigheter äro, såsom vanligt, uppgifter infordrade, 

för hvilka i särskilt tabell (sid. xv) samt uti de berättelsen vidfogade tabellerne xiv—xxvn närmare redogöres. 

De gröfsla 
brottens 
motiv. 

Beträffande motiverne till de gröfsta brolien samt åtskilliga andra omständigheter, som dervid förekommit, 

finnes vid tab. xxx—xxxiv anmärkt det hufvudsakliga af hvad vederbörande domare och domstolar i nämnde hänse

enden uppgifvit; och inhemtas deraf, att under inflytelsen af rusgifvande drycker eller af begär dertill, blifvit för-

öfvade 3 mord (deribland \ å egen moder); 43 viljadråp; 1 dråp af vållande; 4 mordbrandsanläggningar; 5 rån; 3 

subordinationsbrott; 1 upplopp (deri deltagit G8 fångar inom Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen), samt i öf-

rigt många misshandlingar af barn å sina föräldrar, och af man å hustru äfvensom största delen af de åtalade slags

målen. 

Penningebegär, egenmjtta och roflystnad hafva föranledt utom rån och poströfverier, 3 mord och 1 mord

försök ; 
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Hat och hämdbegär: 6 mord, hvaraf ett å mördarens egen moder, 1 mordförsök och % vtljadråp; 

Tillfällig missämja och bråd skillnad: 9 viljadräp; 

Önskan att genom makes undanrödjande erhålla tillfälle till nytt äktenskaps ingående: 1 giftmord och 1 

annat mord; 

Hat och oenig sammanlefnad i äktenskap: 3 af hustrur begångna mord genom förgiftning. 

Begär efter förändrad lefnadsställning: 1 mord, 2 mordbrandsanläggningar'och 5 subordinationsbrott; 

Svärmeri och religionsgrubbel: 1 mord, begånget af en fader å 2:ne sina barn; 

Svagsinthet: 1 dråp å egen man: 

Barnamorden hafva såsom vanligt varit föranledda dels af blygsel dels af bekymmer för barnens underhåll, 

dels ock af lättsinne och onaturlig kallsinnighet hos mördame. 

Bland orsaker till dråp som skett af vållande hafva, utom hvad redan blifvit nämndt, äfven anförts: ovar-

samhel med skjutgevär, i 6. fall; ovarsamhet i lek och skämt, i 2; ovarsam segling, i 1; och försummelse att 

hafva brunn öfvertäckt, i 1 fall. 

Sjelfspillin-
gar. 

Tab. XXXVI. 

Vid domstolarne har år 1854 undersökning ägt rum angående 204 personer (163 män, 41 qvinnor), hvilka 

blifvit ansedde hafva med afsigt eller genom eget groft vållande spillt lifvet. Bland dessa hafva varit 9 Ståndsper

soner, 12 Soldater, 29 af Handtverksklassen, 28 Hemmansåboer, 9 af Torparefolk, 31 Tjenstehjon, 40 andre till

hörande Arbetsklassen å landet, 24 af Arbetsklassen i städerne, 5 Fångar samt 17, hvilkas stånd eller yrke ej blif

vit uppgifvet. 

89 personer hafva medelst hängning, 40 genom dränkning, 19 genom skärning eller sargande af någon 

kroppsdel, 14 med förgift, 13 genom skott ur eldvapen sig sjelfve förgjort. Genom omåttlig förtäring af starka 

drycker hafva 15 män vållat sin död. 

Tab. XXXVII. Såsom kända eller förmodade anledningar till sjelfmord hafva uppgifvits: dryckenskap och dess följder i 51 

fall, sinnesrubbning i 27, brottslighet och utsväfningar i 25, fattigdom, nöd och ekonomiska motgångar i 18, mjelt-

sjuka eller annan kroppslig sjuklighet i 15, husliga lidanden i 6, olycklig kärlek i 3, svärmeri och religionsgrubbel 

i 2 fall o. s. v. 

Sjelfmördarne hafva, så vidt kändt är, haft följande ålder: 1 under 15 år; 3 emellan 15 och 20 år; 8 emel

lan 20 och 25 år; 20 emellan 25 och 30 år; 14 emellan 30 och 35 år; 19 emellan 35 och 40 år; 16 emel

lan 40 och 45 år; 11 emellan 45 och 50 år; 17 emellan 50 och 55 år; 10 emellan 55 och 60 år; 13 emeU 

lan 60 och 65 år; 6 emellan 65 och 70 år; 5 emellan 70 och 75 år, och 1 emellan 80 och 85 år. 

Antalet af sjelfmord har utgjort: 

Sjelfmords-
försök. 

Tab. XXXVIII. 

För sjelfmordsförsök hafva år 1854 varit anklagade och blifvit sakfällde 9 män och 1 qvinna. Såsom be-

vekelsegrund hafva 5 bland desse uppgifvit fruktan för ådraget straff eller ledsnad vid fängelselifvet; 1 fattigdom; 

1 fylleri; 1 missämja i äktenskap och 1 misslyckad giftermålsspekulation. 
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För sjelfmordsförsök hafva blifvit sakfällde: 

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; åren 1850—1854 i medeltal 3 samt år 1854, likaledes 3. 

Brottmål i 
Hofrätterne. 
Tab. XLIII. 

Hos Hofrätterne hafva år 1854, af derstädes förekomna brottmål, varit: 

Bland dessa hafva till Hofrätternes omedelbara afdömande varit öfverlemnade, i 

Underställda brottmål: 

Lottade skriftvexlingar: 

Justitie-Stats-Ministerns Berättetse år 1854. 3 
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Öfriga besvärsmål: 

Kongl. bref och remisser: 

Andra brottmålsärender: 

Under sistför-
flutna 23 år. 

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

Alla på Hof
rätterne be
roende, civila 

och krimi
nella, mål. 

Sammanlagda antalet af civila och brottmål i Hofrätterne har under samma tid utgjort: 

Krigs-
Hofrätten. 

Uti Krigshofrätten hafva år 1854 förekommit: 
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Under sistförflutna 8 år har förhållandet med målen i Krigshofrätten varit följande: 

III. CIVILA OCH 
KBIMINELLA 

MÅL I JUSTITIE-
REVISIONEN, 
år 1854. 
Tab. XLV. 

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

Sådane mål hafva år 1854 varit: 

under de sista 
25 åren. 

Samtliga i Nedre Justitie-Revisionen förekomna mål och ärenden hafva, under sistförflutna 25 år, förhållit sig 

sålunda, att 
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Bihang. 
Jemnlikt Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket för åren 1845—1854 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 begge åren 1853 och 1854 befinnes tillökning under sistnämnde 

år bafva egt rum med afseende å 

men deremot minskats med afseende å 

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

Fångarnes antal har således under året 1854 minskats med 308. 

Barn, som i häkte varit sina mödrar följaktige, voro vid årets början 11 och vid dess slut 4. 

Verkställda 
dödsstraff 
år 1854. 
Tab. LI. 

Åtta dödsstraff hafva år 1854 blifvit verkställde, nemligen: 

i Stora Kopparbergs Län, 1. å en man, dömd för mord; 

i Elfsborgs Län, 2, å 2 män, dömde den ene för mord och den andre för mord och poströfveri; 

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

i Christianstads Län, 2, å 2 män, dömde för rån, dråp och mord; och 

i Blekinge Län, 2, å en man och en qvinna, dömde för mord. 

under de sista 
14 åren. 

Antalet af verkställda dödsstraff har varit 

Utfärdade 
skiljobref 
år 1854. 
Tab. LII. 

Domkapitlen hafva år 1854 utfärdat 309 skiljobref, genom hvilka blifvit upplöste 137 med vigsel fullbor

dade äktenskap; 62 äktenskapsförbindelser, grundade på häfdande efter trolofning eller under äktenskapslöfte, och 110 

trolofningar. 

Justitie-Stats-Ministerns Berättelse år 1854. 4 
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Bland ofvannämnde af vigsel fullbordade äktenskap hafva blifvit upplösta: 

a) i följd af domstols beslut: för egenvilligt öfvergifvande 65; hor 58; galenskap 1; lagersmal med annan före äk

tenskapet 1; obotlig smittosam sjukdom \, och för endera makarne ådömdt lifstidsfängelse \\ 

b) efter af eders Kongl. Maj.t i nåder lemnad tillåtelse: för begånget nesligt brott, 8; för slöseri, dryckenskap, 

våldsamt sinnelag eller stridighet i lynne' och tänkesätt, 2. 

Utfärdade 
skiljobref 

under de sista 
22 åren. 

Antalet af utfärdade skiljobref har under sistförflutna 22 år varit: 

Stockholm den 26 April 1856. 

G. A. SPARRE. 

O. Carlheim Gyllenskjöld. 
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Ia A F D E L N I N G E N . 

CIVILA MÅL. 
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IIa A F D E L N I N G E N . 
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IIIe A F D E L N I N G E N . 
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PÅ UNDERDÅNIG FÖREDRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN BEROENDE MÅL. 

(Tabellerne XLV & XLVI.) 

B I H A N G . 

(Tabellerne XLVII—LII.) 

STOCKHOLM, 1856. P. A. NORSTEDT & 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 1854 (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 1854, (Tab. VII). 

§ 5. 
Förklarande Parternes Stånd, uti de af Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafvande år 1854 

afgjorda Utsökningsmål (Tab. VIII). 

§ 6. 

Antalet af Skuldfordringsmål, hos Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen, äfvensom be

ppet 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 1854. 

1 



6 II. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



7 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 



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



9 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 



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



11 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 



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



13 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 

2 



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



15 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 



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



17 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 



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



19 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 



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



21 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 
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2 2 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



23 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 



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



25 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 



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



27 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1854. 



28 III. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN 



29 VID RÅDSTUFVU-RÄTTERNE, ÅR 1854. 

Anm. 83 Östersund lyder mulet Brunflu Hiiradsmtt , orli 85 Borgholm under Tingsrätten i ÖUnds Morra Meit. 4 
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IV. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID POLISKAMRARNE, ÅR 1854. 

*) Tilltalade för lösdrifveri 6a8 män och 5o8 qvinnor. 

för tiggeri 496 personer. 

**) Till allmänt arbete dömde 4^ män och 5 qvinoor. 

f) För försvarslöshet bafva blifvit till allmänt arbete dömde 26 män och i a qvinnor. 

f f ) till allmänt arbete dömde 18 män och a qvinnor. Andre , som blifvit förelagdt, att ska0a sig laga försvar 36 (34 ro. 2 qv.); till Kongl. 

Maj:ts Befallningshafvandes förordnande öfverlemnade 4 a niäa och 36 qvinnor. 



31 V. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1854. 



32 V. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1854. 



33 VI. ANTALET AF DE TIO SISTFÖRFLUTNA ÅREN TILL DOMSTOLARNE 
INSTÄMDA CIVILA MÅL. 

Konkurs-, Boskillnads- och Urarfvamål 

Skuldfordringsmål, som angått erkänd skuld, 
eller blifvit 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 1854. 
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36 VIII. FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND UTI DE AF KONGL. MAJ:TS 



37 BEFALLNINGSHAFVANDE AFGJORDA UTSÖKNINGSMÅL, ÅR 1854. 



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

UNDER HVARJE AF DE 15 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 

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

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

Poliskamrarne i Riket afgjorda år 1854 (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. X I ) . 

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

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

Antalet af de vid ÖFVERRÄTTERNE omedelbart afdömda Brot t emot person och äganderät t 

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

§ 10. 

De för alla slag af Brot t emot person och äganderät t ANKLAGADE, BEFRIADE, Å T SAKEN EJ 

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

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

de t och för stadsdomstolarne. 

§ 11 . 

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

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

Hemvist, inom eller utom den Domstols område eller det L ä n , hvarest de blifvit d ö m d e ; hvarom 

upplysning lemnas dels med afseende å brot tens olika a r t , dels för hvarje L ä n , s amt , 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 Pol i t i - , Ekonomi- och Disciplinär-förseelser samt af derför Til l ta lade 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, Unde r fram

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

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

XXXIII); 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 bro t t (Tab . X X X V I I I ) . 

§ 17. 

Anta le t af Sjelfmord och försök der t i l l samt af Falska Angifvelser emot sig sjelf af b ro t t , 

vid hvarje domstol (Tabb . XXXIX & X L ) . 

§ 18. 

Förhål landet emellan antalet af de för b ro t t och förseelser Anklagade och Sakfällde Per-

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

§ 19. 

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

soner, åren 1845-1854 (Tab. X L I I ) . 

§ 20. 

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

10 åren (Tab . X L I I I ) . 

§ 2 1 . 

B r o t t m å l , hvilka genom unders tä l lning, besvär , eller Kongl. remisser t i l l Hofrätterne in

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

den (Tab . X L I V ) . 



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 1854. 



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 1854 . 
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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 1854. 



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 1854. 



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 1854. 



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. 



6 6 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 1854. 



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 1854. 



78 XXX. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF 

*) Hit höraude anmärkningar, ac sid. 92 o. f. 



79 ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1854. 
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80 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



81 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1854. 



82 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



83 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1854. 



84 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



85 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1854. 



86 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



87 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1854. 
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88 XXXI. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLA-



89 GADE OCH DÖMDE PERSONER VID RÅDSTUFVURÄTTERNE, ÅR 1854. 



90 

XXXII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID POLISKAMRARNE, ÅR 1854. 



91 XXXIII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID KRIGSRÄTTERNE, ÅR 1854. 

*) lem te Kronoarbets-Corpsens 5:e Kompani. 
**) a:a, 3:e och 4^e Kompagnier. 
t ) Förlagdt i Soefringe Härad, af Westmanlanils Län. •j-f) Förlagde å Waxbolms Fästning, i Stockholms Län. 

XXXIV. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1854. 



92 ANMÄRKNINGAR VID FÖRESTÅENDE TABELLER XXX—XXXIV. 

(Utdrag af de Domhafvandes uppgifter). 

STOCKHOLMS 
STAD. 

Stockholms Stad. 
1) S t o c k h o l m (Rådslufvurätlens 3:e Afdelning). Tvennc qvinnor hafva blifvit sakfällde for i bråd skilnad föröfvadt dråp 

a en Stadens allmänna arbetsinrättning tillhörande mansperson, och dömdes, den förra att genom halshuggning mista lifvet, den 
andra att plikta hel mansbot. — En å mekanisk verkstad anställd jernarbetare har blifvit dömd till lialf mansbot, för det han vid 
målskjutning genom oiörsigtigt handterande af skjutgeväret, förorsakat en sin kamrats död. — En mansperson, som blifvit sakfälld 
för det han smädat sin moder, har under rusigt tillstånd begått detta brott. Han hade ett år förut blifvit straffad för enahanda för
brytelse. — Det upplopp, hvarför antecknats såsom sakfällde 19 manspersoner, såsom ej åt saken fällde 40 och såsom befriade 9, 
timade den 13 December 1853, bland fångpersonalen inom Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen, och utröntes vid den derom 
hållna ransakning, att samma upplopp icke förut varit emellan fångarne öfverenskommet och aftaladt, utan efter all sannolikhet här-
ledl sig af harm deröfver a t t , enligt hvad vid tillfället blifvit upptäckt, åtskilliga vaktknektar, hvilka fångarne anmodat skaffa 
bränvin, gifvit dem mindre qvantitet sådant, än som för de af fångarne dertill lemnade penningar bort erhållas. Af de för upplop
pet sakfällde hafva 8 dessutom blifvit dömde för brytande af kronans fängelse, en för det han sökt afhända sig lifvet, 4 för det de 
hotat och undsagl Konungens embetsmäti, 3 för det de med hot och smädeord öfverfallit dem, som Konungens embetsmäns ärender 
gått , 4 för 3:e och en för l:a resan stöld, 1 för falsk angifvclse inför rätta äamt 7 för fylleri. 

STOCKHOLMS 
LÄN. 

Stockholms Län. 
2) F r ö s å k e r g H å r a d . Att ett så stort antal personer, som 89, blifvit fäldt till ansvar för försummad vägunderhållning 

och snöskottning, far tillskrifvas en särdeles noggrannhet hos Kronobetjeningen att eflerhålla vederbörande i sina skyldigheter samt 
bristen på så kallade snöplog-lag. 

3) Sjuhundra, Nårdlnshundra ocm Lyhundra Härader samt Frötunn och Lanna Skeppet» 
l a g » Onekligt ä r , att i snart sagdt hvarje ransakning förekommit anledning derti l l , som skulle omåttligt förtärande af bränvin i 
mer eller mindre mån bidragit, »m ej till sjelfva brottet, åtminstone till dess utveckling i den grad som ägt rum; gällande detta sär
deles beträffand. slagsmål. — En vid IN änl ing Ii undra Häradsrätt för mordbrand dömd 15-årig yngling, A. H., har 2 gånger under 
sin beredelse till första nattvardsgången (lista gången dagen före skriftermålet), antändt ett uthus för sin lärare, i hvars hus han äf-
ven var inackorderad, utan att upptäckas kunuat annat motiv för brottet, än det han sjelf angifvit, eller att han, som vanligen blif
vit använd såsom budbärare, hoppats a t t , om elden komme lös, varda med underrättelse om olyckan afsänd till en närboende familj, 
för en af hvars yngre qvinliga medlemmar han hyste en liflig, ehuru livarken yppad eller besvarad böjelse. Anmarkningsvärdt föve-
knnimer ock, alt fastän H. då brottet begicks, ansågs vara fullt beredd till nattvarden, hans känslor och begrepp voro så föga ut 
vecklade, att något tecken till ånger öfver brottet ej kunnat förmärkas, utan endast en ögonblickligt kommande och gående känsla 
af medlidande med lärarens ekonomiska Pirlust, och sådant allt oaktadt hans förhållande vid och efter brottet angifver slug beräk-
niti« och klokt förutseende. Dödsdomen eruottogs såsom hade den angått en annan person. 

4) D a i l d e r y d S S k e p p s l a g . En Gardist har varit angifven att hafva på Kongl. Djurgården mördat en sin kamrat, men 
ej kunnat åt saken fällas. 

5) S e m m i n g h u i i d r a H ä r a d . En mordbrandsanläggning har blifvit verkställd af en vid Uplands regemente tjenstgö-
rande Soldat , som dermed ville hämnas på eu granne för, enligt hans förmenande, lidna oförrätter. 

G) S o t h o l m s H ä r a d . M. E. och A. G. V., drn förre Torpare under säteriet Näringsberg, som på arrende innehades af 
vice JJotaiien H. F. J., och G. P . , Stalldräng hos J . , hade fattat hat till denne för förmenta oförrätter och liera gånger sig emellan 
öfverenskoaimit, att vid lägligt tillfälle försåtligt afhända honom lifvet, men , när den utsatta dagen inträffade, hade M. E. , som 
egentligen uppviglat G. P. och uppgjort mordförslagen, föreburit hinder, och i stället öfvertalat sin tjeustedräng A. M. C. att åtfölja 
G. P . , enär denne ensam ej ville förölva mordel. Båda dessa lade sig sent en afton i försåt vid en på något afstånd från Närings-
berg befintlig grind, den G. P. band fast vid grindstolpen och, då J , på hemväg från Stockholm, hunnit till grinden, samt hans dl an g 
stigit ur åkdonet fur att öppna grinden, rusade G. P. fram och tilldelade bakifrån med en gärdesgårdsstör 3. en mängd slag, så att 
han efter en kort stund och innan han till Näringsberg hann framkomma, i åkdonet afled. A. M. C. deremot bar ej våldsam hand 
å J. G. P. dömdes för mordet och de två andre för del de dertill rådt och hulpit att mista lifvet genom halshuggning, hvilken be
straffning G. P. redan undergått, hvaremot M. E. och A. M. C. genom Kongl. Maj:ls nåd fatt umgälla deras förbrytelse med tjugu-
alta dagars fängelse vid vatten och bröd samt fästningsstraff, den förre för lifstideu och C. på fem år. Det har blifvit anmärkt att 
M. F.:s farfader älven skall mördat sin husbonde. — En f. d. Båtsman har blifvit dömd till ansvar för dråp i bråd skilnad. 

1) S v a r t l ö s a H ä r a d . En Torpare-enka har, dertill förledd af en Torpares hustru, med vitriololja förgifvil den sednares 
man, för hvilken förbrytelse de hogge dömdes alt mista lifvet. — Slöjdaren E. K., en för stöld straffad och i öfrigt högst illa känd 
person, hade af hat till Länsmannen i distriktet, fin- det denne anstäldt åtal emot K. ocb på honom dessutom hade ett vaksamt öga, 
öfvertalat förre Kronoarbetskarlen A. L. att lägga sig i forsat för Länsmannen och skjuta ihjäl honom, vid ett tillfälle då denne var 
stadd på hemväg efter en t jensteförrattning; men det skott A L . för sådant ändamål oflossade, träffade endast Länsmannens ena arm, 
sä att lifvet bevarades. För denna illgeming dömdes A. L. och K. til l hötesansvar och fästningsstraff. — En Dräng har blifvit dömd 
till enahanda ansvar för det han, i afsigt att hämnas, försal ligen öfverfallit och slagit en sin förre husbonde. 

8) A r r s r i i n d o e h ö s t h a m m a r . Uti ingendera af dessa städer l u r någon blifvit af Rådstufvurätten, under årets lopp, 
f'ir brott emot person eller äganderätt sak fälld. 

9) W a x h o l l H B S t a d (Rådstufvurätten). Det enda i tabellen upptagna urbota brott emot person är föröfvadt af en f. d. Ar
tillerist, som, öfverlastad af starka drycker, misshandlat sin hustru, för att förmå henne till bekännelse i vittnes närvaro af äkten
skapsbrott, hvjrtill likväl ingen anledning fiuefunnits. 
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STOCKHOLMS 
LÄN. 

10) WaxhoIntB F ä s t n i n g (9:e och 10:e KronoarbelskompanieU Krigsratt). Bland de tre subordinaliontbroUen har ett 
bl i fvi t begånget uuder inflytelse af rusgifvande drycker; till ett har upphufvet varit att söka i den brottsliges önskan att slmedelst 
och då benådning från dödsstraffet emotses, vinna en förändrad lefnadsställning, en önskan, som bland kronoarbetsmanskapet icke är 
så ovanlig och äfven torde varit egentliga orsaken till d.-t tredje subordinatiorsbrottt-t. — Intet sjelfmord eller försök dertill har un
der året förekommit, hvaraf, och då under ett eller annat föregående år sjelfmorden varit många, velat dragas den slutsats, att be
nägenheten för sådant brott är smittosam. 

GOTTLANDS 
LÄN. 

Gottlands Län. 
11) B T o r r a H ä r a d e t . .Såsom antnärkniugsvärdt uti ett chrislet samhälle namnes att en för flera urbota stölder döaul Sjö

man, ehuru 26 år gammal och gift i flera år, aldrig varit konfirmerad, och att likaledes en omkring 40 år gammal smed från Ble
kinge aldrig begått nattvarden, hvadan ban såsom ochristen ej kunnat tillåtas vittna. 

ÖREBRO LÄN. 

Örebro Län. 
12) Sund bo H ä r a d s r ä t t . De i detta Härad till stort antal åtalade öfvertrMelser af förordningen angående bränvins-

bränning och försäljning, hafva bestått i bränvinsbränning å söndag och 30 af sabbalsbiotten innefattas under sagde åtal. 

13) Ö r e b r o H å r a d . Den för mordbrand dömde var en för andra resan stöld straffad Arbetskarl C. F. E., hvilken, född 
utom Länet, någon tid varit sysselsatt med flåhackning hos Bonden E. A. i H. Efter föröfvad stöld från E. A., söndagen den 14 
Augusti, bortgick C. F. E. , men återkom påföljande måndags förmiddag, af starka drycker berusad, då honom tillsades, att arbetet 
hos E. A. vore slutadt och alt C. F. E. skulle erhålla liqvid för hvad han gjort. Af sådan orsak begåfvo C. F. E. och E. A. sig ut 
på egorne, för att uppmäta den sträcka C. F. E. Hähacka.lt, hvaivfter, då denne tyckt, att E. A. mätt orätt och derföre förebrått 
E. A., denne, för att öfvertyga C. F. E., att lians föregifvande vore ogrundadt, anmodat ett par andra i närheten varande arbetare 
att ånyo verkställa mätning, dervid befunnits, att den af E. A. förrättade var riktig. E. A. och C. F. E. ingingo derefter i stugan, 
hvarifrån den sistuämnde, efter det han dels med oqvädinsord, dels med slag öfverfallit E. A., aflägsnade sig under utlåtelser, inne
hållande spådomar, att E. A. snart skulle blifva lika fattig som C. F. E. vore. C. F. E. hvilken tillbragte den återstående deleu af 
dagen i fylleri och dryckenskap, begaf sig i solnedgången åter till H. och antände, obemärkt af alla, åtskillig i E. A:s loge befintlig 
mossa och hösmål, hvarefter elden genast blossade upp och spred sig till andra byggnader. Vid åsynen af den till ett eldhaf snart 
förvandlade gården, uppsteg ånger öfver illbragden hos C. F. E . , hvilken emedlertid lemnade stället och gick till en annan gård, der 
lian under ett halmlass påträffades, innan elden blifvit släckt. All åbyggnadeu, med undantag af en stufvubyggning, nedbrann, med 
spanmål och foder. C. F. E. erkände slutligen, så väl stölden, som mordbranden, samt dömdes att i ena bot mista lifvet genom 
halshuggning och ersätta skadan. Målet underställdes Svea Hofrätt, som fastställt Häradsrättens utslag. — Det kan för säkert antagas, 
alt så väl denna mordbrand, och ett inom Häradet begånget sjelfmord, som de flesta der föröfvade slagsmål uteblifvit, derest ej 
missbruk af starka drycker ägt rum. 

14) A s k e r s H & r a d . Den för dråp sakfällde, Torparen P. G. E. i N. återvände lördagen den 7 Jinuari från ett julgille 
hos sine föräldrar, hvarest han förplägat sig med bränvin. Under återfärden ingick han till Torparen L. P. i H., der han träffade 
Drängen P. J., hvilken var känd såsom tiätlysten och våldsam, hvaremot P. G. E. var ansedd för en stilla och fredlig man. Emellan 
dem begge rådde förut ett mindre godt förhållande, och P. J. föreslog nu P. G. E. att brottas, hvarpå denne ingick, med vilkor, att 
ingen at dem skulle blifva ond. De fattade derpå uti Ii varandra och begge störtade till marken, hvarefter, då P. G. E. skulle upp
stiga, P. J. ryckte sönder hans rock ifrån slaget ända ned lill fållen. Vid åsynen deraf, tilldelade V. G. E. åt P. J. en örfil; men 
lemnade derefter stugan och gick till en straxt derbredvid belägen grind, hvare-t han alldeles frånslet den sönderryckta delen af 
rocken och upptog en vid ena grind stol pen liggande gråsten, derpå ban åter ingick i stugan och efter yttrande af några ord rusade 
på P. J. och tilldelade honom så svåra slag i hufvudet, att hufvudskålen på 2:ne ställen blef söuderslageu och å ena stället en slen-
skärfva inträngde, som ännu vid liköppningen befanns fastsittande. Andra morgonen derefter började P. J. klaga öfver värk i huf
vudet., hvarmed lian fortfor till omkring middagstiden, då ett sanslöst tillstånd inträdde, Ii vilket räckte ända till dess han dog kl. 1 
morgonen till den 11 i förutnämnde månad. Läkaren förklarade det P. J. öfvergångna våld liafva vållat hans död. P. G. E. har af 
domstolarue blifvit dömd att halshuggas, men af Kongl. Maj:t benådad ifrån dödsstraffet. 

15) S k o l l e r S t t i H & r a d . Den fin- dråp med vilja sakfällde var Torparen E. P:s son, Drängen J. E . , hvilktu, född 1824, 
jemte sin broder, InUysesmauuen E. E., född 1810, åtalades såsom misstänkt, att natten emellan fredagen och lördageu den 14 och 15 
Oetober 1853 liafva mördat deras moder Enkan C. G. Vid den inför Häradsrätten liållne vidlyftiga ransakning har förekommit, att 
E. P. i fifstideu skänkt sonen J. E. ett oxkreatur, men att E- P. och C. G. sedermera uti upprättadt testamente förklarat, att den 
efterlefvandc makan skulle bekomma all sterbhusets egendom. Detta testamente uppväckte i hög grad hat och bitterhet emellan mo
dren och sönerne, isynnerhet J. E-, som på grund deraf förnekade modren att taga i besittning det honom lofvade kreaturet. I Sep
tember år 1852 förde modren oxen till försäljning å den då uti Örebro pågående marknad, men sönerne uttogo i stället under mo
dvens bortovaro och förde till samuia marknad henne tillhöriga 2 kokreatur, på det att J. E. derigonom skulle erhålla skadeersätt
ning. Modren och sönerne träffades och någon försäljning blef ej af. I anledning af delta söncrnes tilltag, äfvensom derföre att de 
skulle tillgripit förenämnde testamente och bouppteckningen efter fadren, åtalade Länsmannen i distriktet, efter angifvelse af modren, 
de båda sönerne. Denna rättegång icke blott stadgade, utan jemväl ökade hatet hos sönerne, hvilka till och med inför domstolen icke 
underläto gifva deras känslor luft. Vid serskilta tillfällen efter sista tingsbesöket lät J. E. undfalla sig svåra hotelser emot modren, 
och lördagsmorgonen den 15 Oktober fanns hon död i sin säng med hufvudet nch öfia delen af kroppen ölvriliöljd af blod, som ut
funnit af ett sår i trakten af tinningen. J. E., som mot sitt nekande fanns öfvertygad att hafva skjutit modren lill döds, dömdes 
af Häradsrätten att mista lifvet geuoin halshuggning, hvaremot E. E. ansågs icke kunna fällas ät saken, men dömdes deremot, att 
för modrens smädande straffas med 23 par spö och uppenbar kyrkoplikt. — Brotten emot äganderätten hafva på sednarc tider min-
^ats, troligen af det skäl, att flera äldre tjufvar blifvit afförde till fästningar, hvarigenom orten befriats från den plantskola lör nya 
brottslingar, dessa vanligen utbreda omkring sig. Den så kallade Åkerbybacken har förut varit ansedd såsom en bostad för brottslin
gar; men då, i följd af förrUttadt laga skifte, de talrika kojorna deromkring komma att småningom försvinna och en lönnkrog, som 
länge varit ett tillhåll för illa beryktade personer och hållits af en numera aflideu fästningsfånge och sedermera af hans dotter, jem
väl försvuunit, har man all anledning till den förhoppning, att sedligheten i denna trakt skall allt mera tilltaga. 
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ÖREBEO LÄN. 16) W y a K o p p a r b e r g s B e r g s l a g » Det enda vid denna Häradsrätt under året handlagda dråpmål är att tillskrifva 

ömsesidigt Förtärda starka drycker och deraf föranledd osämja; och bar en af de tilltalade blifvit af Häradsrätten dömd att halshug
gas; men en annan , såsom mindre vållande, endast fällts till half mansbot. 

17) G r y t h y t t e o c h H e l l e f o r s B e r g s l a g e r . En som blifvit dömd för dråp, som timal mer af olycka ån vållande, 
var på det sätt saker , a t t , sedan lian och en annan person efter intagen förtäring af bränvin, hvaraf den sistnämnde fatt svårt att 
hålla sig stadig, sjöledes i en ekslock begifvit sig hemåt, så hade den förre vid framkomsten till andra stranden, fastän kamraten icke 
förmådde resa sig ur ekstocken galt, utan att akta på dennes begäran om hjelp, sina färde och icke ens fastat ekstocken vid land, 
hvaraf händt att densamma sedermera gått ut åt sjön och den deri qvaisittände, utan tvifvel vid försök att resa sig, fallit nr och 
drunknat. 

18) Ö r e b r o (Rådhusrätten). Begifvcnhet på starka drycker kan visserligen antagas hafva föranledt åtskilliga brott , men en 
vanvårdad uppfostran, som alstrat lättja eller åtminstone likgilltighet för ett verksamt lif, synes bafva danat de ilesta brottslingar. 

WERMLANDS 
LÄN. 

Wermlands Län. 
19) l i f i s s m i m s H ä r a d . Et t viljadråp har tillkommit under rusigt tillstånd både hos den anfallande och den anfallne. 

20) » V ö s s e H ä r a d » För barnamord, enligt 14 kap. 1 § M.B., har blifvit dömd en gift hustru. Såsom motiv för barnets af-
dagatagande, hvilket skett medelst qväfning, har endast blifvit uppgifvet blygsel öfver att hon, hvilken dock för flera år tillbaka 
framfödt ett oäkta barn, låtit före giftermålet af mannen häfda sig med det sednast mördade barnet. 

21) F r y k s d a l s H ä r a d s N e d r e T i n g s l a g . Ett dråp, som skett af vållande ulan uppsåt alt dräpa, är vordet för-
öfvadt genom aflryckande af laddad bössa, opröfvad, utan alt under ransakningen någon annan anledning till brottet än ovarsamhet 
kunn.it utrönas. 

WESTMAN-
LANDS 
LÄN. 

Westmanlands Län. 
22) S t e n d e H ä r a d . Hånet begicks af en f. d. Soldat, 28 år gammal, och en Tjenstedräng om 23 år. Den förre som nys» 

förut stulit åtskilliga persedlar frän en å marken sofvande qvinna, hade öfvertalat drängen att söka afyttra en del af det stulna god
set i Wes te rås , dtrifiån begge, något öfverlastade, en afton gjorde sällskap. Medan de sent på qvällen lågo utmed landsvägen och 
förtärde af medhaft bränvin, komrao 2:nc karlar-eler framgående, livarvid, på förslag af Soldaten, lian och Drängen i afsigt att öfver-
f.illa och fråntaga bemälde personer deras penningar, rusade fram, men icke huuno fullborda deras anslag vidare än att de tillegnadc 
sig ett par nya stöflor, innan folk anlände de rånade till hjelp. .Efter all anledning voro desse rånare samma personer, som nämnde 
afton förut sökt åtkomma en åkande person, men misslyckats genom snabbbeten hos dennes häst. 

23) S n e f r l n g e H ä r a d . Fem af de såsom till militär-manskapet hörande af Häradsrätten sakfällde personer voro anställde 
vid den inom Häradet förlagda soldat-klassen af Kronoarbets-korpsen. 

24) D i t o (Krigsrätten vid första kompaniet af Kronoarbels-korpsens soldatklass). Missbruk af starka drycker har sannolikt 
varit orsaken till 2:ne af de vid Krigsrätten under årets lopp åtalade subordinalionsbrolt. 

25) Å k e r b o H ä r a d . De Ilesta stölder, tabellen upptager, hafva blifvit föröfvade af ett tjufband, som längre tid bedrifvit 
sitt ofog, men numera blifvit upptäckt och till straff befordradt. 

20) S k l l i n s k a t t e b e r g s B e r g s l a g . Motivet till brottet emot 16 kap. 1 $ 2 mom. M.B. kan icke angifvas, enär qvin-
nan, som brottet föröfvat, icke kunnat förmås till en uppriktig och ångerfull bekännelse. Då hon förut haft 2:ne ännu lefvande oäkta 
barn , bar blygsel öfver hennes hafvande tillstånd icke ansetts böra antagas såsom till brottet föranledande. Bekymmer för eget och 
barns uppehälle skulle hon, enligt sin uppgift, icke eller ägt, enär barnets fader lofvat henne äktenskap och barnets försörjande samt 
hon sjelf i rke eller varit i utblottadt tillstånd. Under ransakningen och vid de prcsterliga förhör hon undergått, har hon ådagalagt 
eu ytterlig grad af kallsinnighet. 

2?) Ö f v e r - T j u r b o H ä r a d . En man och hans tjenstepiga hafva med förgift afdagatagit den förstnämndes hustru, i afsigt 
att fa med livarandra ingå äktenskap. 

28) W e s t e r å s (Rådhusrätten). Det i uppgiften omförmälda dråp föröfvades den 7 Augusti sistlidet år af en Skomakare J . S . , 
född 1S01 i Frankrike. S . , som under några månaders tid haft arbetssysselsättning å en skoraakareverkstad i staden, men blifvit 
ifrån denna sysselsättning skiljd, infann sig, efter att hafva förtärt några glas bränvin, å verkstaden aftonen till ofvanuppgifne dag 
samt framställde hegärau till Lärlingen A. G. i. att erhålla åtskilliga klädespersedlar, hvilka blifvit af S. å verkstaden qvarlemuade. 
Da Lärlingen bära icke svarade, men tillfogade S. tvenne slag med blodvilen, lemnade S. verkstaden och sprang ut på en gård, dit 
han eftersattes af J . , som upptog en sten ocli med densamma i handen skyndade emot S. ( hvilken dervid, dels under förbittring öf
ver den lidna misshandlingen, dels ock i oredig sinnesförfattning i följd af det förtärda bränvinet, tillfogade J. med en knif tvenne 
djupa »tygn i magen, hvilka vållade J;s tvenne dagar derefter inträffade död. 

STORA 
KOPPARBERGS 

LÄN. 

Stora Kopparbergs Län. 
29 R ä t t v i k s o e h O r e S o c k n a r s T i n g s l a g . Den för mordbrand sakfällde manspersonen, 63 år gammal, hade gjort 

sig känd för begifvenhet på starka drycker, samt för at t , under rusigt tillstånd, vara ond och vresig till sinnes. Vid den ifrågava
rande ogeriiiugens begående synes den sakfällde ej hafva varit drucken; men anledning är, att mordbranden, som föröfvats i en hans 
sons ladnbyggiiad, p.i deunes då ägde och gemingsmanncii förut tillhöriga fastighet, anlagts dels if förbittring deröfver »tt gernings-
m-uin. II e| af sin hustru utbekommit ett af henne i förvar hafdt penuingebelopp, 68 B:dr Rgd, hvilket han några timmar före 
branten utfordrat hustrun, dels möjligen älven af missbelåtenhet dermed att han ej kunnat behälla lin egendom, hvilken blifvit frän 
honom utmätiiingsvis försåld och derefter från köparen inlöst af gerningsmjunens förenämnde son. Den sakfällde yttrade väl anger 
öfver sin tnissqei ning, men föreföll särdeles slö och liknöjd till sinnes. 
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STORA 

KOPPARBERGS 
LÄN. 

30) O r s a T i n g s l a g . De uti brottmålsuppgiften i Orsa år 1853 omnämnda separatistiska rörelserna kunna ej anses hafva 
ökat sig, hvarken här eller inom Elfdals socken, men deremot i någon mån frainträdt jemväl inom Mora församling. Uti de 2:ne 
förstnämnda socknarne hafva separatisterne, för samfäld räkuing, till deras andaktsöfningar åt sig ordnat samlingsrum, derom således 
«nskilde personer ej behöfva vidare anlitas, och lära några blaud separatisterne jemväl låtit sig omdöpas, i liv i I k et sednarc hänseende 
ännu oafgjorda åtal pågå vid Elfdals Häradsrätt. Man torde i allmänhet kunna antaga, alt deras an ta l , som inom dessa bygder af-
söndrat sig från den offentliga kyrkan, är föga förändrade sedan 1853, ehuru ett par angifne personer, den ene äfven genom särskild 
barnaundervisning, icke lära varit overksamma att utvidga separatistförsamlingen. 

31) E l f d a l s o c h S ä r n a T i n g s l a g . I afseende på de fortfarande separatistiska rörelserna härstädes, hänvisas till hvad 
brotlmälsuppgiften för Orsa Tingslag derom innehåller. 

32) F o l k a r e H ä r a d . Det i tabellen autecknadc mord, föröfvadt af en ung Dräng å dess husbonde, synes vara föranled! 
dcraf, at t drängen, som var i nära skyldskap med matmodren, hoppades alt genom husbondens undanrödjande komina till välde i 
huset. Han nekade länge enständigt för sin förbrytelse, men, efter omkring ett hälft års vistande i cellfängelset, erkände han sitt 
brott, såsom det tycktes, under djup ånger. Efter ytterligare ett par veckor afhände han dock sig lifvet i fängelset. 

33) M e d e m o r a S t a d . Två f. d. Kronoarbetskarlar hafva varit tilltalade, för det de , efter fattad! beslut att fråntaga en 
Handlande hans plånbok med penningar, följt efter honom till en aflagse belägen tomt och der omkullslagit och hållit honom, under 
det de tillgripit plånboken med penningarne. Den ene af brottslingarne har afhändt sig sjelf lifvet genom hängning i häktet , sedan 
han inför rätta erkänt rånet. Den andre kunde icke, emot sitt nekaude, i brist af fulla bevis, fällas till ansvar fur rån eller fick-
stöld; men dömdes till bestraffning för första resan stöld, samt dessutom för begånget furfalskningsbrott. 

GEFLEBORGS 
LÄN. 

Gefleborgs Län. 
34) H l l l C OCh W a h l b o T i n g s l a g . En mansperson har varit tilltalad, men af brist på tillräcklig bevisning, ej kunnat 

fällas, för det han med yxa huggit sin {odet i hufvudet och annorledes våldfört honom, hvilkel skulle skett i rusigl tillstånd och ef
ter det den tilltalade frånryckt fadren yxan, med hvars skaft fadren först hotat slå honom. Den tilltalade liar två gånger varit in
tagen uti Kronoarbets-korpsen. 

35) O f v a n s j ö , T h o r s å k e r i o c h Å r s u n d a T i n g s l a g . En f. d. Bergsman och hans hustru hafva tillika med två 
andra personer varit tilltalade, för det de skola afdagalagil en äldre Bergsman, J. E. , samt Herefter tillgripit åtskilliga honom t i l l 
höriga penningar, reverser och effekter; men af brist på ti l lräcklig bevisning har ingen af de tilltalade kunnat åt saken fällas. Mor
det skulle varit föranledt af hat emot J. E. för hårdhet, som han i affärsförhållanden visat emot de tilltalade. J. E., ehuru gift, 
bodde för sig sjelf i en enskild byggnad, hvarest han nattetid och liggande i sin säng blef af möidarne öfverfallcn samt med stenar 
slagen ihjäl. De två förstnämnde bland de ti l l talade hafva tillfur ene varit angifne för förgiftning, men icke heller då kunnat , för 
bristande bevisning åt saken fällas. 

36) 1 'gg lCDO OCh H ä n t r a n g e T i n g s l a g . Den för mordbrand under framtiden ställde manspersonen hade näst före 
och under branden varit rusig; och anledning är a t t han , på inrådan af annan person, som velat hämnas förment oförrätt af ägaren 
till det antända huset, som var ett foderhus, anlagt branden. 

37) D e l s b o T i n g s l a g . En mansperson, som blifvit anklagad för sin faders misshandling, föiöfvad i rusigt tillstånd, hade 
tillfövenc för lika brott varit dömd, samt dömdes för sednare förbrytelsen till 28 dagars fängelse vid vatten och bröd. — En Tjen-
«tedräng, som blifvit dömd till döden för mordbrand, hade ulaf hämnd till sin förre husbonde samma brott begått. — Från uråldriga 
t ider hafva de giöfre brotten, särdeles emot äganderätten, föröfvats inom Delsbo socken af denna Domsaga, dertill svårligen med viss
het anledningen kan uppgifvas; likväl, då inom socknen flere straffade förbrytare och deras afkomlingar finnas, samt ungdomen i all
mänhet sjelfsvåldigt uppfostras, synes sannolikt, att denna ungdom förledes af de dömde brottslingarnc. Erfarenheten har derjemte 
visat, att för socknens befolkning icke varit helsosamt, att till lifstidsfängelse domde, men efter nåd frigifue brottslingar återkommit, 
emedan dessc, under flerårigt umgänge med förbrytare, undfått undervisning, a t t på listigaste sättet begå och dölja b ro t t , hvi lken 
undervisning de meddelat den lättsinniga ungdomen. Sällan något år begås i Delsbo socken färre än 50 stölder, till större och min
dre värde; och år hafva funnits, då stöldernas antal uppgått till närmare 200, utan att gerningsmänncn ens till 10:dclcn deraf kun
nat upptäckas. 

38) G e l l e (Rådslufvurällens l:a Afdelning). Såsom anmärkningsvärdt uppgifves, att icke något af de under rubr ikerne "Svå
rare , i allmänhet urbota brot t" och '"Lindrigare, i allmänhet ej urbota brot t" emot person eller äganderätt eller något annat under 
dessa rubriker hanterligt brott , sistlidet Sr utgjort föremål för domstolens behandling. 

39) D i t o (Rådstufvuraltens 2:a Afdelning). Flertalet af brott emot äganderätt och person har detta år , likasom det närmast 
förutgångna, härledt sig från starka dryckers missbruk eller begäret derefter. 

40) S ö d e r h a m n . Tvenne för fkkslöld angifne gossar, den ene 11 och den andre 13 J r , hvilka flera år saknat fadersvård 
och genom de fattiga mödrarnas oförmåga att dem underhålla och egna tillräcklig aorgfällighct åt deras uppfostran, fått van» a l t , 
under kringlöpande mellan skoltimmarne, begagna tillfållen att smugla till sig, hvad som kunna t ålkommas, hade i «tt öppet lider 
påträffat en i djup sömn liggande mansperson, hvars fickor de företagit sig undersöka och sålunda tillgripit en ej ringa penningesumma. 
De hade visserligen icke förut varit för domstol s täl lde, men dock blifvit af enskilte personer beträdde med snatteri ur trädgårdar 
och dylikt. De öfvcrlemnades efter näpsten ät fattigvården. 

WESTERNORR-
LANDS 
LÄN. 

Westernorrlands Län. 
41) S o l l e f t e å , B o t h e å o c h G u d m u n d r å T i n g s l a g e r . Den större marknad, som vid l>ål.ines»otiden hålles i 

Sollefteå, föranleder alltid till mer och mindre excesser och hafva således de åtalade fridsbrolten derifrån filt ursprung; hvarjemte 
den tillförene anmärkta liknöjdheten bland allmogen att iakttaga gifna föreskrifter för allmänna ordningen, såsom vägunderhållnin-
gen och tagsp&ns tillvaratagande, derom bristande tillsyn äfven faller Kronobeljeningcu till last, har föranledt de anmärkta åtalen 
fiir öfverlradelser af förfatlningarne om vdgunderhållning och fisket. 

14 
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WESTERNORR-

I.ANDS 
LÄN. 

4?) K o r a H ä r a d . Liknöjdheten at t iakttaga allmänna ordningsstadganden liar inom detta Tingslag visat sig genom under
låtenhet alt vid allmogens sågar tillvarataga sågspånen, hvaraf ock må anse» härröra fiskets de sed na re åren inträffade aftagandc i sS-
daue vattendrag, som med sågarna liafva förbindelse. 

43) T o r p s Vtng&lag. Inom detta, det största Tingslag i Domsagan, innefattande 2:ne Länsmäns disUiktcr, liar ingen ran-
sakning angående häktad person förevarit. 

44) T « n a T i n g s l a g . En femtiuårig Torparehustru ha r , utan föregången ordvexling, ikjdhlagit sin man roed en yxham
mare , under det han en afton var sysselsatt med att afkläda ett af deras barn. Hustrun har i flera är varit svagsint och kunde så-
K'des icke dömas till ansvar. 

WESTER-
BOTTENS 

LÄN. 

Westerbottens Län. 
45) A s e l e L a p p m a r k s T i n g s l a g . En Hemmansägare, som längre tid lidit af fallandesot, afhånde, af starka drycker 

msig, sin moder lifvet, medelst henne tilldelade slag med en läderrem, men ansågs af vederbörande vid gerningens föröfvaiide icke 
bafva varit sina sinnens bruk mäktig samt befriades derföre från nnsvar. Han afled i buktet, innan Öfverrätts utslag om honom fallit. 
— Ena barnamördcrskan, 2.3 år gammal, hoptryckte genast efter barnets födelse dettas bröst och hiifvud tills barnets lif slocknade 
och nedgräfde sedan den döda kroppen. Anledningen till brottet var, att mörderskan, som lyckats dölja sitt harvande tillstand, hop
pades genom barnets undanrödjande ocb döljande undgå verldslig skam. — Den andra barnamörderskan af lika ålder med den förut
nämnda och af enahanda bevckelsegrund, som hon, till brottet föranledd, trampade barnet genast efter födseln till döds och nedgräfde 
det sedermera. 

46) B y g d e å H ä r a d . En Bonde och lians son hafva misshandlat och dräpt en deras, mer än 60-årige, granne, såsom det sy
nes i följd af gammalt hat och ovilja. 

47) U m e å . Anledningarne till de flesta giöfre brott emot äganderätt hafva varit lösliga begrepp om denna rätts belgd, i för
ening med begär att utan mödosammare arbete åtkomma egendom. — En kringstrykande, för stöld straffad qvinnas 14-åriga oäkta 
dotter, b vilken redan vid 10 års ålder, sedan hon af sin moder uppöfvals uti konsten att stjäla, ä flera marknader i Länet föröfvade 
en mängd fickslölder, har under år J854 tredje gången blifvit för slöld straffad. Flickan, som skiljdes från modren, försökte, kort ef
ter det hon undergått nämnde bestraffning, alt rymma från det pä stadens område belägna ställe, der bon var inackorderad, hvilkct 
likväl misslyckades; men ett sedermera förnyadt rymningsförsök lyckades, utan alt bou ännu, då Domhafvandcns berättelse afgafs, 
kunnat ei tappas. — Efter vanligheten liafva de giöfre brotten varit få, hvaremot antalet af de lindrigare brotten emot person samt 
öfvcrträdelscr af politi-, ekonomi- och särskilda disciplinärstadgandcn varit , liksom under flera år, ganska stort. 

NORRBOTTENS 
LÄN. 

Norrbottens Län. 
43) IVeder-Iitileå H ä r a d . För vållande Ull annans död har blifvit sakfälld och till balf mansbots crläggaude dömd en 

Bonde, som, under vandring vintertiden ä väg tillsammans med en annan Bonde, liar, efter det den sistnämnde blifvit illamående och 
nödgats stadna, honom öfvergifvit och sin vandring fortsatt, hvaraf följt, a t t , sedan den öfvergifne karlens helsotillstånd i den mån 
försämrats, att han icke förmått vandringen fortsätta, .sistnämnde utan vård lemnade karl ulaf köldens inverkan omkommit. 

40) P a j a l a H ä r a d . En Piga, som är vorden dömd efter 16 kap. 1 § 2 mom. M.B., erkände väl, att fostret blifvit med lif 
födt och att hon afdagalagit det på det sätt , att hon genast efter födelsen slog det emot en vägg; men som fostret icke tillrättaficks, 
förr un sedan alla dess lösa delar voro af förruttnelse förtärda, så att vid dess obduktion icke kunde af Läkaren intygas, alt det va
n t med lif födt och blifvit med våld dödadt, kunde hon icke dömas efter §:ns första moment. Anledningen till geiningen uppgåf 
hon liafva varit fruktan att träffa sin själasörjare, om det blefve för honom kunnigt alt hon , såsom ogift, födt barn. 

50) O f v e r - T o r n e a H ä r a d . Bland anklagade och sakfälldc befinnes en Prest, som, efter att hafva varit tilltalad för flera 
brott emot sedligheten, oqväde mot enskild person samt begången förfalskning under tjensleulöfning, sluteligcn dömdes till ansvar för 
oijväde, lägersmål och för förfalskningsbrottct, men förklarades i brist af fulla bevis icke kunna fällas till ansvar för de öfriga osed
lighetsbrotten. 

ÖSTERGÖT-
LANDS 

LÄN. 

Östergötlands Län. 
M) C S o s t r l n g t t H ä r a d . Lättja, dryckenskap och framför allt dålig uppfostran hafva varit orsakeine till Ijufnadsbrollen. — 

Nägot annat anmärkningsvärd!, till brottmåls-statistiken hörande, har i öfrigt, vid domstolen eller inom jurisdiktionen, under året 
icke förefallit, än en ovanlig mängd af ö/vcrträdelser emot lagen om branvinsbränning. 

52) W l f o l k a H ä r a d . De tre för mordbrand tilltalade personer voro en Torparc-enka och henne» 2:ne hemmavarande sö
ner, den ene 26 och den andre 23 år. Modren, som länge .sjelf närt och jemväl intalat de hemmavarande sönerne till ett outsläckligt 
hat mot de närmaste grannarne, ett välmående Torparcfolk, hade, efter det den äldre sonen förtärt något bränvin, öfvertalat honom, 
alt antända grannens uthus, hvilkct dåd ock verkställdes under den yngre sonens bortovaro. Modren och den äldre sonen dömdes 
till döden, men den yngre förklarades icke kunna ål saken fällas. — Anledningen till de 2:ne. barnamorden synes hafva varit blygsel 
och fruktan för utkomst. 

53) C U l l l b e r g B H ä r a d . Den för försök (ill mordbrand sakfällde, hvilken satt eld i tak il till en gödstiga, sammanbyggd med 
i l l b iänner i , var en 20 års yngling, född af föräldrar, al hvilkas ochristliga sammanlefnad, isynnerhet fadrens vildsinta, glidlösa upp
lärande i ord och gcrningar, sonen lärde förhärdelsc. Från tidiga an hade ynglingen fattadt ett okufligt begär efter starka dryckers 
törtäring, derföre han ock endast korta tider behållits i tjenst hos dem, som honom för sådant ändamål emottagit. Den 24 Oktober 
1852 blef han af en tälkänd och ordentlig Hemmansägare, hans nära anhörige, med vilkor att icke smaka bränvin, antagen i tjenst, 
livari han bibehållits till don 24 F< l.ruari 1854, då han kl. 8 på aftonen, i harm deröfver att husbondens sjuttonåriga dotter afslagit 
hans begäran att erhålla bränvin, med strykstickor satte eld i halmen under tegclbetäekningen å taket till omfömiälda gudstiga, »om 
nedbrann, hvarcmcdlcrti 1 gerningsmanncn, obekymrad om följderna af autänduingen, aflägsnade »ig. 
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ÖSTERGÖT-

LANDS 
LÄN. 

54) R l s l n g C M a i t H d l C S t a d S O c h T J e l l m O T i n g s l a g e r . £ ( t ovanligt stort antal personer liar blifvit ådömdt 
ansvar för fylleri, bvilket dock icke bör anses såsom bevis pä ett tilllagande af dryckenskapslasten, utan såsom föranlcdt af tillfällig
heter, deribland må uppgifvas ett slags i orten öfliga sammankomster, kallade sädesmötcn, i det närmaste motsvarande marknader, 
hvarunder, synncrligast inom en socken, angränsande Örebro L ä n , slagsmål emellan de särskilda Länens yngre manliga befolkning 
ofta uppkomma, sedan sinnena blifvit af spritdrycker stimulerade. Förtärandet af bränvin bar annars under året säkerligen icke upp
gått till hälften mot vanligheten, dertill de högre priserna å denna vara äro den väsendtliga orsaken; och har till följd deraf en sti
gande välmåga bland de arbetande redan blifvit märkbar. 

55) N o r r k ö p i n g (Rådslufvurätlens 2:a Afdelning). Fyra Sjömän, som, efter förtärde starka drycker, rakat i slagsmål med 
besättningen å ett utländskt fartyg, hafva varit tilltalade för dråp å en Matros, som till följd af erhållna slag aflidit. Af de ti l l
talade dömdes en att mista lifvet genom halshuggning, en till hel och en till half mansbot, men en befriades. — En Handlande och 
hans broder voro tilltalade, för del de en nat t på 3:nc ställen i den förstnämndes gärd anlagt eld, som på 2 ställen genast släcktes, 
men pä det tredje kom till utbrott , sä att ett magasin nedbrann och ett annat skadades; men i brist af full bevisning kuude de till
talade icke till ansvar fällas. 

56) I i l n k o p l n g . En afskedad Gardist har , medelst antände strykstickor, inkastade i en med halm och höfoder fylld loge
byggnad, anlagt den eldsvåda, som natten emellan den 25 och 2G Apri l inom staden uppkom och hvarigenom ett större magasin samt 
12 st. större och. mindre logcbyggnader Lules i aska. Anledningen till detta, med uppsåt begångna brot t , har , så vidt under ransak-
ningen kunnat utredas, varit den, att gerningsmannen, som i början af året innehaft tjenst inom staden, men, efter sin i medlet af 
April månad inträffade återkomst från kurhuset i Wads tena , förvägrats att åter inträda i Ijcnsten, öfver denna motgång blifvit så 
uppretad, att han beslutat hämnas och gjort det på omförmälda sätt. Den ti l l talade, som år 1827 föddes af borgerliga föräldrar i 
Linköping, har allt ifrån barndomen visat sig äga et t häftigt och uppbrusande lynne; hvadan han ock tidt och ofta varit invecklad i 
slagsmål och andra våldsamma uppträden. — Bland Ijufnadsbrollen kan ett och anuat anses hafva härlcdt sig från behof, men de fle-
ste af begär alt utan arbete åtkomma ägodelar; detta sednarc motiv måste isynnerhet tänkas hafva föranledt en djerf inbrottsStöld, 
som natten till Maria: Bebådelsedag blifvit begången uti Östgöta enskilda Banks Generalkassa. 

57) S k e i m l n g C . Ett r ån har under året blifvit begånget af gifte Daglönaren F. E. N. från Allhelgona socken och Tjensle-
drängen A. P. A. från B jul ho socken, allt Göslrings Härad, å Soldaten Johan Peter Flod under då pågående marknad i staden. Då 
Flod samma dag uti en bod tillhandlade sig några köpmansvaror, uppkom tvist emellan honom och en Handelsbetjent pä stället, an
gående valören af en sedel hvilkcn den sednare af den förre emotlog, för alt dermed göra sig betald för de lemnade varorna, hvilken 
tvist urartade dcrhän, att Flod af Handelshetjenten fick ett slag för munnen. Emedlertid hade N. och A., hvilka båda voro för Flod 
okände personer, tillkommit och bemärkt att Flod var försedd med penningar. På K:s enträgna begäran gjorde Flod honom och A. 
sällskap ut åt gatan, der N. åtog sig, att om Flod ville bjuda på förtäring, i sådant fall vara honom bchjelplig, både att skaffa ho
nom rä t t , i afscende på de i boden för mycket utgifna penningarnc, och att aftvå det blod, hvaraf hans ansigte, i följd af berörde 
slag, var nedsöladt. .1 sistnämnde ändamål fördes Flod ned till ett mera a (lagset ställe invid Skena ån, der han , under det han var 
sysselsatt alt tvätta sig i ansigtet och utan att tänka sig nögot forsat, helt plötsligt blef af N. öfvcrfallen med flera hårda slag utde
lade med en mankiller å öfre delen af hufvudet, hvaraf uppkommo 3 djupa och svåra sår. I detsamma tillgrep A. ifrån F lod , som 
af slagen blef nära vanmäktig, sedelboken med inneliggande 22 R:dr 4 sk. Banko. Så vidt under ransakningen kunnat u t rönas , har 
bcvekelsegrunden till delta brott hos N. varit önskan att fä tillfredsställa sitt begär efter starka drycker och vinningslystnad, men 
hos A. mera lättsinne eller oförslånd än verkligen egennytliga beräkningar. — Sex slagsmål och tre brot t , innefattande vanvördnad 
mot, eller oskickligt uppförande inför domstolen, äro föranledda dels af starka dryckers missbruk och dels af begäret derefler. 

SKARABORGS 
LÄN. 

Skaraborgs Län. 
53) H a k l n d g H ä r a d . En för mordbrand sukfälld qvinna, fjorton år gammal, som, fader- och moderlös, var i t på Byds 

sockens bekostnad inackorderad hos clt välkändt Torparcfolk, har uuder sitt vistande hos dem antänt!t ej blott deras boningshus, 
utan äfven inom kort tid derefler deras ladugårdshus och ytterligare å liera ställen, dit de tagil sin tillflykt och fått herberge, på-
täudt och uppbränt boningshus och undra byggnader, hvarigenom också den fördom utbredt sig i orten, alt det skulle brinna hvar-
helst nämnde Torparcfolk blefve hyst. Flickan har uppgifvit, att hon, emot erhållen och vidare utlofvad pcnningebelöning, blifvit 
till brandstiftningarnc förledd af en för samma brott äfven anklagad, närboende, illa känd Torpare, hvilkcn dervid skulle varit ledd 
af hämndkänsla. 

59) I l o f v a T i n g s l a g . I tabellen anmärkte våld emot föräldrar, jfvensom de llcste sabbatnbrotlen och slagsmålen hafva 
tillkommit under fylleri. 

60) W a l l n T i n g s l a g . J. L. från K. hade, i sällskap med sin svåger P. J. C. derstädes, lagt sig i forsat för Pigan B. J . 
vid samma gård, för alt slå henne, då hon skulle gå till sin själasörjare, för att omtala den oenighet, som uppstått emellan henne 
samt J. L. och dennes anhöriga, i anledning deraf, alt B. J . , som hade förpantningsjord och en stuga å Kjcttefallets ägor, misstänk
tes för tillgrepp af växande potäter. J. L. öfverföll henne på allmänna vägen och slog henne med en hvass sten å hufvudet, så att 
hon genast alled.— Et t sjelfmord och ett eller annat af slagsmålen och sabbatsbrotten hafva varit föranledda genom rusgifvandc dryc
kers missbruk. 

61) Frökinds Hårads ock Ollebergs Fjerdlngs I Wartofta Härad Tingalag. Det torde förijena 
uppmärksamhet att inom Tingslaget urtima ting icke på ett helt Sr erfordrats för handläggning af något brottmål. 

62) S l a t t å n g f t T i n g a l a g . Det i tabellen för Slätlängs Tingslag anmärkta mord har tillkommit af vinningslystnad, men 
sa väl detta, tom flesta ofri ga grofre brotten hafva varit föröfvade i fylleri , hvilken last i allmänhet dock synes vara i aftagande, ocli 
de många förseelserna emot brdnvinsförfallningen hafva egentligen bestått uti bränning å helgdagar. — Grufic brotten och de häkta
des antal hafva inom sistberörde Tingslag minskats. 

6 3) D i m b o T i n g s l a g . I allmänhet har fylleriet varit orsaken till skedda stölderna, men sä väl fyllerilasten som brot t 
hafva aftagit och de många öfverlrddelsema mot brdnvinsförfallningen hafva bestått af bränvinsbränning å helgdagar. 
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ELFSBORGS 
LÄN. 

Elfsborgs Län. 
64) F l u n d r e H ä r a d . Väl är antalet af så väl Stålade brott som sakfällde personer betydligt öfverstigande det under å r 

1853. Då likväl flera af dessa brott blifvit begångna under sistnämnde å r , torde orsaken till berörde förhållande höra hufvudsakli-
gen sökas i ymnigare tillgång på bränvin, som i förening med ett lägre pris dera vanligen föranleder begär hos flertalet af den vid 
Lilla Edets sågverk anställde arbetspersonal, att af denna dryck förtära mera än de kunna tåla. Genom de af lagstiftaren sednast 
utkomne författningar i detta ämne, har man likväl skäl att hoppas en förändring i detta fall; och redan hafva fördelarne deraf vi
sat sig, isynnerhet på de ställen, der ölbryggerier blifvit anlagda.— Kammakaren J. L. B. från Göteborg, bvilken, enligt ransaknings-
handlingarncs föranledande, en längre tid umgåtts med tanken, att genom postens röfvande söka åtkomma en större summa pennin
gar, för alt derigenom bereda sig och sin familj en sorgfri lefnad, har, efter fattadt uppsåt att vid ett visst tillfälle röfva posten eller 
göra postiljonen skada, öfverfallit denne och tilldelat honom ett slag, deraf blånad följt; och är B. för detta brott af Häradsrätten 
dömd att genom halshuggning mista lifvet. — Omättligt förtärande af bränvin är i allmänhet orsaken till de flesta broll emot person 
och äganderätt. 

65) W å n e H ä r a d . Flere af ljufnadsbrollen hafva föröfvats af personer under rusigt tillstånd. — Antalet af så väl angifna 
brot t som sakfällde personer har varit i betydlig mån mindre under detta än under nästföregående år. 

66) B J e r k e H ä r a d . Den för dråp sakfällde är en 16-årig yngling, som, efter slutad skallgång, påträffade ett i rum in-
stäldt skjutgevär, då , under dess beskådande, skottet, hvarmed bössan var laddad, gick af och träffade en i rummet befintlig person, 
som derefter genast afled. Den tilltalade dömdes af Häradsrätten att bota half mansbot. — Merendels är omättligt förtärande af 
starka drycker orsaken till de flesta brott mot person och äganderätt. 

67) K u l l l n g S H ä r a d . Ett dråp, utöfvadt af en Dräng å en annan Dräng, var en följd af tillfälligt kif dem emellan a n 
gående en sak af ringa värde. 

68) A l l l e H ä r a d . De under rubrikerne mord och poströfveri antecknade brott begingos vid samma tillfälle. Den Postiljon, 
som förde posten, blef både slagen och skjuten, sa att han dog. Öfver sextio tusen R:dr Banko tillgrepos vid tillfället. 

69) A S H ä r a d . L. P. från S. , hvilken blifvit dömd för mord, bar väl erkänt detta brott , men utan att hafva gittat upp. 
gifva antagligt motiv för brottet. Ransak ningen upplyser, a t t , sedan en yngling, hvilken vandrat omkring för att sälja medförde 
kramvaror, en natt fått herberge hos L. 1'., denne mördat ynglingen under sömnen samt tillegnat sig och användt lians medförde 
penningar och gods. Förvärfningsbegär synes således hafva förmått L. I', till missgerningen. 

70) Gäse i i eds H ä r a d . En ovanlig mängd åtal för öfverlrädelser af författningen om brdnvinstillverkning och försäljning 
har under året blifvit handlagd; deivid visat sig a t t , inom Häradet lusten för smygbränning utvecklat sig till en oerhörd grad, samt 
att så beskaffade förbrytare genom listiga undersitt och hvarandras skyddande, förmå gäcka Kronobel jeningens mest nitiska bemödan
den att upptäcka dem. 

71) K i n d i t H ä r a d . Åtal för oloflig tillverkning af bränvin hafva betydligt ökats emot föregående åren, 

72) R e d v ä g S H ä r a d . Inhyseshjonet J. B., hvilken, 39 år gammal, ofta varit i gräl och ovänskap med Arbetskarlen J. S. , 
blef genom S:s kittsliga förhållande dels emot J. B. och dels emot hans son, den 23 December 1853 så förbittrad å S., a t t , då denne 
samma dag kom gåendes förbi J. l':s bostad, den sistnämnde rusade ut och med en stör så våldsamt slog S. å hufvudet att S. deraf 
genast afled. — Åtalen för oloflig tillverkning af bränvin hafva i betydlig mängd ökats. 

73) I f f a r l i S H ä r a d . Eu gosse, som under lek med en annan gosse blef ond, kastade en mindre käpp på den sednare. Denne, 
deraf träffad i ögat, erhöll ett slag, som enligt Läkurens intyg var ovilkorligt dödande. I anseende till dråparens minderårighet, har 
han med aga af ris fatt försona sitt brott. 

74) U l r i c e h a m n . Det enda under året föröfvade brott af betydenhet bar varit en husljufnad af ett icke särdeles stort 
värde. Motivet dertill liar ej varit verkligt hehof, men den allmänt hos tjenstefolk och arbetare i orten inrotade böjelsen för lyx i 
kläder, cigarr-rökande, spel och frossande i diyckeri , eller, i få ord sagdt, att depensera utöfver lofliga tillgångar. Fyllnaden till 
dessa sednare måste af många tagas på något olofligt sätt, heldre än de försaka njutningen. — Dryckenskapslasten synes dock hafva 
under sednare åren mer och mer aftagit, ehuru omåtl^ighet i drickande ännu ej sällan förekommer. — Det under "svek Och bedrägeri' 
upptagna brott har bestått dcri, att en karl tagit beväringslega för två. 

GÖTEBORGS 
OCH BOHUS 

LÄN. 

Göteborgs och Bohus Län. 
75) W e s t r a o c h Ö s t r a H i s i n g s H ä r a d e r . De uti tabellen upptagne 3:ne dräp hafva skett genom slagsmål i bråd 

skillnad. 

76) I n l a n d s N o r d r e H ä r a d . Den i tabellen antecknade myntförfalskningen har blifvit verkställd af 2 qvinspertontr, 
hvilka afgjulit några T'a specie R:dr i tenn, dem de utprånglat. 

77) Oronsta oek TJorns Härader. En hustru och hennes två döttrar hafva varit anklagade, för det de med förgift 
afdagalagit deras man och fader. Den ena dottren dömdes, för det hon ingifvit fadren gift, livaraf han dog, men hustrun ställdes 
under framtiden och den andra dottren förklarades icke vara med sådana omständigheter besvärad, att hon kunde för delaktighet ät 
saken fällas. Mannen hade varit begifven på starka drycker och makarne lefvat i misshällighet. — Den ena manspersonen, »om blif
vit dömd till dö.len för dråp, hade i brådskillnad under rusigt tillstånd utdelat slag, som förorsakade en annans död, och den andre 
för dråp till hel mansbot dömde, hade med en yxhammare slagit en person, som någon tid derefter afled, utan att dock döden var 
en ovilkorlig följd af det erhållna slaget. — Den som blifvit dömd för det han mördat 2 sina ba rn , hade fallit i religionsgrubblcn 
och genom mordet trodde sig bereda dera salighet. Mannen var välmående, hade fört en ärbar v.indel och var lycklig i sitt äktenskap. 

78) Q v l l l e H ä r a d . Två personer, som blifvit dömde för rån, hafva begått detta brott »f begär efter bräuvin. Rånarne 
visste ncmligen, a t t den rånade personen medförde bränvin vid tillfället, och tillgrepo icke annan egendom, än bränviuet, med det 
kärl, hvari detsamma förvarades. 

79) L a n e H ä r a d . De ringare brotten äfvensom polili-, ekonomi- och disciplinär-förbrytelserne hafva varit betydligt fiirre 
än föregående åren. — Fyllerilasten synes vara i stort aftagande. 
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GÖTEBORGS 
OCH BOHUS 

LÄN. 

80) S ä l V e d a l S H ä r a d » En för dråp sakfälld f. d. Slagtarelärliog bar föröfvat brottet i brådskillnad. 

81) C S o t e b o r g (Rådstufvurättens 2:a Afdclning). E t t viljadråp har inträfiat under slagsmål i bråd skillnad ocb efter före
gången ordvexling, som den dödades öfverlastade tillstånd och trätgirighet föranled t ; och ett ouppsåUigt dråp under lek genom br i 
stande eftertänka. — 4 brott emot 16 kap. M.B. äro föranledda af falsk, hederskänsla och misströstan om bergning. — Af naturen häf
tiga lynnen, som en vanvårdad uppfostran lemnat tillfälle alt ostraffadt lägga i dagen alltifrån barndomen, bringas lätt i den sinnes
författning, att derunder begångna brott mindre kunna ti l lräknas viljan; och under sådane förhållanden synes en moders öfverfal-
lande, äfvensom lifsfarliga vapens begagnande hafva, i här förekomna fall, inträffat endast af öfverdåd. 

82) U d d e v a l l a . De i tabellen antecknade gröfre brott hafva hufvudsakligen bäiiedt sig från fylleri, lättja och en vårdslösad 
barnauppfostran. 

CALMARE LÄN. 

Calmare Län. 
83) T J l I S t S H ä r a d » Bevckelsegrunden till de tvenne mord, som under årets lopp blifvit i Häradet föröfvade, har varit 

hämndbegär. I det ena mordet, som var förenadt med edsörebrott, deltogo tre personer, ii vi i ka genast derefter begåfvo sig på flykten, 
utan att en ibland dem ännu kunnat anträffas, hvaremot de begge andra blifvit gripne och ti l l döden dömde. Så väl gerningsmän-
nen, hvilkä med särdeles grymhet utförde mordet, som ock den mördade voro af tartareslägtet, — Det andra upptagna mordet inträf
fade efter ett auktionstillfälle och föröfvades efter all sannolikhet på det sätt, att den, som var föremål for mordanslaget, under nat
tens mörker Mef med våld kastad och dränkt uti en auktionsstället förbiflytande å, der han ett par dagar seduare återfanns. — Ehuru 
tabellen upptager etl större antal brott, än under något föregående å r , gäller tillökningen dock hufvudsakligen förseelser mot förord
ningen om oloflig bränvinsförsäljning. De svårare brotten hafva deremot varit färre, hvilket äfven visar sig derutaf, att de häktades 
antal (18) varit ringare, än under föregående sju åren. 

84) S ö d r a I M o r e H ä r a d . De tvenne dråpen hafva skett under inflytelsen af starka drycker. — Försöket till mordbrand 
anstiftades af en medelålders man, utan känd anledning och, efter uppgift, endast af obctänksamlict och lättsinne samt utfördes af 
tvenne för 36 sk. dertill lejde minderåriga gossar, hvilka genom medhafde tändstickor vid ett ladugårdshus upptändt eld och derefter 
aflägsnade sig. Elden släcktes af tillfälligtvis ankomne personer. — Så väl gröfre som lindrigare brott hafva till antalet märkligen 
förminskats. 

85) S t r a n d a H ä r a d . En illa känd mansperson har under rusigt tillstånd våldfört en annan , hvilken sedermera uflidit. 
Den förre ansågs af Häradsrätten hafva vållat den sednares död, och dömdes att utgifva hel mansbot; men frikändes af fiongl. Göta 
Hofrält. — Af starka dryckers missbruk eller begäret derefter hafva föranledts de flesta brott mot person, ehuru fyllerilasten synes 
vara i aftagandc. 

86) Handl iords H ä r a d . Tve nne ogifta qvinspersoner hafva varit tilltalade för det de, såsom det vill synas, af blygsel 
öfver sin iråkade belägenhet, skola afliändt sina foster lifvet, men i brist af bevisning och bekännelse hafva de endast kunnat fällas 
till ansvar för fosters läggande å lön. 

87) O l a n d s M o r r a M o t . Bonden P. A. och hans hustru M. J. tilltalades för vållande till den förstnämndes moders B. J:s 
död. M. J. frikändes; och P. A. dömdes endast till ansvar för det han haft en ohöljd brunn, uti hvilken B. J. sent en afton ned
fallit och ljutit döden. 

88) Ö l a n d s S ö d r a ITIot. Ynglingarne A. A. K. och F. M. A., den förre 16 och den sednarc 14 å r , födde i Skogsby by 
och uppfostrade tillsammans, hyste för hvarandra en särdeles vänskap. Den 15 Apri l 1854 gingo de i hvarandras sällskap på jagt, 
derunder A. A. K. afskjöt en med hagel laddad bössa mot en från en buske uppflygande fågel, hvilket skott dock träffade F. M. A. , 
så att han genast afled. För vållande Ull F. M. A:s död, dömdes A. A. K. t i l l half mansbot. — För dråp dömde försvarslöse Drän
gen P. L. uppehöll sig under 1854 års sommar såsom Dräng hos Ronden C. N. O. i Hönstorp. Sedan den sednares kreatur en dag 
inkommit på Bonden S. A:s åker och blifvit af S. A. intagne, uppkom härom mellan P. L. och S. A. ordvexliug, derunder P. L. med 
kuif tillfogade S. A. två sår, i följd af hvilka S. A. några dagar derefter afled. 

89) A s n e l a n d S H ä r a d » Slagsmålen, oftast inträffade å helgdagar, kunna till större delen anses vara började uti mer eller 
mindre rusigt tillstånd, men torde betydligt komma att aflaga, sedan tillfällena till bränvins erhållande inom byarne nästan upphört. 

90) S e f v e d e s H ä r a d . Gröfre brott, hiltills sällsynta inom detta Härad , hafva ej heller under året förekommit. — Flera 
af slagsmålen hafva timat under eller efter s. k. lekstugor, vid hvilka bräuvin hittills oftast lärer funnits att tillgå. — De talrika och 
förnyade åtalen för oloflig bränvinsminutering hafva betydligt minskat tillfällena till bränvins erhållande, hvarigenom brott emot 
person, hvilka oftast begås under upphetsad sinnesstämning, ytterligare minskats inom detta Härad, der likväl dylika brott redan förut 
mera sällan förekommit.— Af de för öfvertrddelse af förordningen om brölnvinsbrånning och försäljning dömde, hafva 16 blifvit sak-
fällde för det de, utan anmälan vid mantalsskrifningen och utan tillstånd af Konungens Befallningshafvande, t i l lverkat bräuvin ; dock 
hade de enskildt deroin gjort anmälan hos t. f. Haradsskrifvaren, hvilken antecknat sådant i mantalslängden, under uppgifven förmo
dan, så af honom som de sakfällde, att en så beskaffad enskild anmälan varit tillräcklig för att fåutöfva bränvinsbränningsrättighften. 

91) T u n a l ä n s H ä r a d . Nästan alla slagsmålen hafva ägt rum inom Krigsdala socken. — Af de för stöld sakfällde eller 
tilltalade äro elfva boende på eller invid ägorna till hemmanet Kroxtorp i Misterhult socken och två af de öfrige för stöld sakfällde 
hafva, enligt egen uppgift, verkställt tillgreppen i sällskap med personer från samma hemman. Ibland förstnämnde tilltalade äro en 
man och hustru sakfällde för första, deras son för andra och dennes faderbroder för fjerde resan stöld. 

92) C a l m a r (Rådstufvurällens 2:a Afdelning). Fylleribegär har merendels varit anledningen till de gröfre brotten. De flesta 
brott och 2 under året begångna sjelfraord hafva jemväl deraf föranledts. 

93) W l n i m e r b y . En Barnhusgosse om 12 år» ålder, har varit anklagad och äfven blifvit sakfälld, för det han under fyra 
pä hvarandra följande dagar anlagt mordbrand å 7 särskilda ställen inom staden, hvarigenom flera uthusbyggnader och en betydlig 
lösegendom blifvit lågornas rof. Ingen anledning har förekommit att gossen här t i l l blifvit lockad eller förledd. Sjelf har han ej 
kunnat förmås upptäcka skälen för dessa sina illbragder, utan blott förklarat , att han med sina mordbrandsanläggningar ämnat fort
fora, sj länge han haft tillgång på tändstickor. För sina år hade gossen mer än vanligt förstånd, dock syntes han föga känslig för 
allt det af honom åstadkomna elände. Men vid föreställningen att hans ännu lefvande moder med grämelse skulle få erfara hans 
giofva brott föll han dock städse i bitter gråt. 
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JÖNKÖPINGS 
LÄN. 

Jönköpings Län. 
94) KTorrw o c h Södra Wedh© H ä r a d e r . De obetydliga stölder, hvilka under året inträffat, hafva merendels varit 

föranledda af fattigdom, alstrad af lättja eller begär efter starka drycker. 

95) l t l o H ä r a d . En 19-årig yngling liar utsatt eld uti sin husbondes ladugårdsbyggnad, hvilken dermedelst jemte k rea tu r , 
foder och spanmål nedbrunnit. Den sak fal Ide, som enligt egen uppgift blifvit af husbonden och matmndren väl behandlad, har icke 
kunnat uppgifva någon bevekelsegrund, som drifvit honom till brottets utöfvandc; men synes saknat, om icke sina sinnens rätta bruk, 
åtminstone ut vecklad t omdöme ocli fullständig insigt af det brottsliga i sitt företag. 

96) Ö 8 t r a H ä r a d . En jordägande Bonde har af hat och snålhet mördat ett sitt Undantagshjon. — En hustru, som med gift 
mördat sin matt, har dertill blifvit förledd af ledsnad vid hans oordcntliga lefnad och af brottslig kärlek till en för tjufnad straffad 
mansperson. — En Piga har, bäde genom vanvård vållat sitt fosters död och begått snatteri Vid vådeld. Okynne och vanvårdad upp
fostran hafva furanledt dessa brott. — De flesta brott kunna i mer eller mindre mån härledas från fylleri. 

97) K k e s J Ö . Et t dråpmål har under årets lopp vid Domstolen förekommit. En Handskmakaregesäll , A. M. W . , hade, efter 
förtäring af starka drycker och i uppretad sinnesstämning — dock, så vidt ransakningen föranleder, utan afsigt att dräpa — nedskuffat 
utför en 3 j alnars hög trappa en Torpare, hvilkcn af fallet så illa skadade sig i hufvudet, att han ögonblickligen aflcd. Rådhusrätten 
dömde W . att mista lifvtt genom halshuggning, hvilket beslut fastställdes af Gula Hofrätt, men Kongl.Maj:t har benådat W . till lifvet. 

98) ( j S r e n n a . Den för förfalskning dömde personen var en 20-årig yngling, och förfalskningsbrottet har bestått i oraskrifning 
af det prestbevis, hvilket prestcn, som vitsordat att den tilltalade förut ådagalagt ett synnerligen ärligt och berömligt förhållande, 
ansett hafva skett af enfald och okunnighet, hvarföre denne prest äfven för den tilltalade fällt förbön. 

KRONOBERGS 

LÄN. 

Kronobergs Län. 
99) U p i l Y i d l n g e OCh H o n g a H ä r a d e r . De 2:ne af Uppvidinge Häradsrätt för rån dömde manspersoner hade, utan 

föregången vtterlig öfverläggning sins emellan, men under inflytelsen af rusighet, afliändt en vägfarande åtskilliga vadmalsstyeken, 
dock utan svårare våld mot den rånade, som ej vågade hindra tillgreppet. — Den vid Konga Häradsrätt för dråp sakfällde Drängen 
hade under fylleri kommit i slagsmål med en Torpare, don han, utan uppdagad t uppsåt alt afhända lifvet, tilldelat flere sä svåra 
slag, att döden sedermera följde. 

100) N o r r v i d l n g e , K l l i n e v a l d S OCh A l l b o H ä r a d e r . Fortfarande visa sig furdelar dcraf alt å Länets cellfän
gelse anställas ransakningar med häktade personer. — Den i Kinnevalds Härad för rån sakfällde Drängen hade händelsevis kommit 
i sällskap med en annan, för honom okänd, Dräng och derunder förmärkt, a t t den sednarc hade penningar förvarade i sin plånbok. 
Den sakfällde öfvciföll då kamraten och med hugg och slag tvingade denne att aflemnu plånboken, hvareftcr han skyndsamt aflägs-
nadc sig; men blcf snart ertappad och erkände då brottet. — Den i Allbo Härad för dråp sakfällde hade, under uppkommen ordvex-
ling, med en ugnsraka tilldelat sin vederdcloman ett ovillkorligt dödande slag i hufvudet. Samma dråpare är jemväl sakfälld fur 
stöld ute å marken, som ock för icke mindre äu 'ii andra stölder, dels med, dels utan inbrott. 

101) S u n n e r b o H ä r a d . Något säiskildt anmärkningsvärd!, till broltmålsstalistiken höiande, har vid domstolen eller 
inom jurisdiktionen, under året icke förefallit; men vid aktgifvande på föihållandcme i allmänhet, har man icke anledning till det 
antagande, alt moraliteten och rättskänslan äro i stigande. 

HALLANDS 
LÄN. 

Hallands Län. 
102) W l s l i C OCh F J ä r e H ä r a d e r . Under år 1854 har inom Fjäre Härad ett enda gröfre brottmål förekommit, ncm-

ligen mordbrand. Den fiir detta brott dömde tar en 19-årig Dräng, i tjenst hos ett i en hy nära Kongsbacka bosatt beskedligt hus
bondfolk, som mot honom hade ingenting alt anmärka; och då han ej eller hyste något missnöje med dem, i hvilkns hus han vistades, 
kan ej agg, hämnd eller annan dylik känsla antagas såsom bevekclsegrund till brottet. Ej eller har någon annan sannolik anledning 
dertill kunnat under ransakningen utrönas, hvadan utan allt afseende ej torde böra lemtias den tilltalades egen uppgift, så otrolig 
den ock synes, nemligen alt han, intagen af en oemotståndlig lust för sjölifvet, icke kunnat utfinna annan utväg att, före rätter flytt
ningstid, komina ulur tjciistrn för alt taga hyra å något fartyg, än den att medelst anländande af husbondefulkcts åbyggnader, göra 
dem husvillc, då han förmenade sig blifva umbärlig och således kunna få genast flytta. Vid mordbrandslillfället, i December månad 
1853, räddades dock mansbyggnadernc. Brottslingen, från böljan insatt i Kongsbacka cellfängelse (då endast ransakningshäkte), er
kände vid ransakningen hos Häradsrätten otvunget sin missgerniug; men sedan, efter målets återförvisiiing fiån Hofrättcn, han , un
der tiden förvarad i länshäktet å Warbergs f. d. fästning, till cellfängelset återkommit och blifvit inställd hos Häradsrätten, för ny 
ransakning, återtog han sin föista bekännelse, förebärande, alt han ej med uppsåt, ehuru möjligen af vårdslöshet, orsakat branden; 
ett förebärande som han, sedan Kongl. Maj:ts nådiga dom af den 4 Maj 1855 ankommit, deri lian blifvit frän dödsstraffet förskonad, 
numera förklarat vara tillkommet genom intalande af andra fångar, med hvilka han i länshäktet hade umgänge och hvilka rådde ho
nom att neka för brottet. — I allmänhet lärer man svårligen kunna, endast af ett eller par års erfarenhet, med någon säkerhet Fatta 
ett omdöme öfver brottens af- eller ti l l tagande, samt orsakcrne derti l l , enär erfarenheten ofta visat, alt, efter periodiskt aftagande i 
någon mån, enahanda brott, till lika eller större antal, snart nog åter förekomma i samma or t ; dock torde den, synnerligas! hvad an
går Fjäre Härad, hugnande företeelsen af det innm Domsagan, jemförelsevis mot förra åren, vida mindre .intakt brottmål under året 

1854, då, med undantag af ofvnnberöide mordbrand, inga gröfre brott förefunnits och icke ens åtalats någon urbota förbrytelse mot 
person, ingifva förhoppning om fortfarande af ett lika lyckligt förhållande för framtiden, enär en synbart stigande välmåga bland 
folket, i förening med (såsom man äfven bör hoppas) tillfredsställande resultat af folkundervisningen samt medelst »cnare författnin
gar hämmad tillgång och konsumtion af hiänvin, bör antagas bidraga till lyftandet af sedligheten. Det numera sedan början af 1854 
till begagnande färdigblifna ransak ningshäktet med celler för Fjäre Härad och staden Kongsbacka gemensamt, hvilket från den 1 Juli 
1854 iifven gagnas sisora kronohäkte, har, efter hittills vunnen erfarenhet och allmänt erkännande i orten, redan medfört goda verk
ningar för ernående af det gagu, som derined åsyftats, så väl i afseende på brottmålsransakningarnc, som ock i Ofrigt, hvadan äfven 
deraf bör heratas förhoppning om fortsatt minskning af brottens så väl anta l , som gröfre egenskap i denna ort. 
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MALMÖHUS 
LÄN. 

Malmöhus Län. 
103) T o r n a o c k B a r a H ä r a d e r . En Hussar frän Helsingborg, hvilken, jemte andre, en längre iiJ i Lund predikat 

Morraonläran, företog sig slutligen att iifven å landsbygden inom Torna Härad värfva anhängare samt predika och utdela nattvarden, 
men anklagades och dömdes dcrför, livar efter slika sammankomster upphörde. — Ehuru ett större antal slagsmål än vanligt förekom
mer, bevisar det dock icke större demoralisation, helst de flesta varit af ringa betydenhet. Inträffa sådane ringa brott kort före t ing, 
dragas de för rätta, annars förlikas de och bortglömmas. — Utaf brotten emot förordningen om brånvinsbrdnning eller försäljning äro 
endast två af förra slaget, och livad angår försäljning af bränvin, förekommer sällan iteration. Tillåtne krogar äro ganska få i Dom
sagan, och frestelsen att utan tillåtelse sälja således större; dock är fylleri här ingen last i tilltagande, och till och med i hänseende 
till den betydliga folkmängden ganska sällspord. 

104) R o n n e l t e r g g H ä r a d . En f. d. Korrcktionist mördade en Arbetskarl , mutor en nattlig vandring, genom alt slå ho
nom i hufvudct furst med en trädsko och sedan med en butelj . Bevekelsegrunden dcrtill synes varit alt åtkomma den mördades 
fickur och några gamla kläder. Mordet förbereddes genom supande. 

105) O l t t J Ö H ä r a d . 1 allmänhet utmärka sig Häradets innevånare för en särdeles aktningsvärd vandel. 

106) E i U g g u d e H ä r a d . Det enda II.ed lifsstraff belagda brot t , som under året förekommit, har varit en mordbrand, ut
förd af en Tjenstedräng, som derigenom ville rödja ur vägen ett mindre väl bygdt to rp , dit hans äldre broder med hustru och dot
ter var af deras husbonde anvisad att flytta, ifrån en bättre lägenhet. Gcrningsmannen erkände sin förbrytelse, men de andra be-
stridde all delaktighet de r i ; dock ansågs af Häradsrätten brödren vara emot sitt nekande öfverlygad om del i brottet , och blef der-
förc till ansvar i målet fälld. — De för vållande till annans död dömde voro 2 Sjömän, som med en större jakt seglade öfver en 
roddbåt, deri tre unga gossar voro sysselsatta med fiske. Två af desse omkommo. 

107) H e l s i n g b o r g . En f. d. Hemmansåbo, i Christianstads L ä n , som år 1847 reste till Helsingborg med sin stjufsvärfader, 
gaf denne der i staden en smörgås, på hvilken han strödt arsenik och döden följde deraf vid deras hemkomst dagen efter. Anlednin
gen till brottet var, att magen och svärfadren aldrig kunde förlikas, utan voro ständigt i delo med hvarandra, till en del bärrörande 
af magens förpligtelse att gifva svärfadren undantag. Straxt efter brottets begående blef väl magen för detsamma misstänkt och vid 
domstolen i hemorten ti l l talad, inen i brist af bevis kunde han ej till ansvar fällas. Sedan angaf magen sjelf år 1854, alt han för-
öfvat detta brott och blef med anledning deraf ytterligare under tilltal ställd vid Helsingborgs Rådstufvurält. — Såsom vanligt äro 
förbrytelserna emot tullförfaltningarrie hufvudsakligen föröfvade vid fiskelägena å landet inom stadens tullk.imniardistrikt, och många 
beslag hafva skett, utan att ägarne till godset kunnat ertappas. 

CHRISTIAN-
STADS 
LÄN. 

Christianstads Län. 
108) I n g e l S t a d B H ä r a d . En Ladufogde E. M. , född 1795, hade någon tid burit hat till Skogvaktaren P. K., nch under 

inflytelsen af denna sinnesstämning sökt öfvertala Stalldrängen C. M., född 1831 och By k tåren H. P . , född 1803, alt misshandla K., 
samt jemväl, för vinnande af denna sin afsigt, utdelat bränvin åt G. M. och H. P . , hvilka, af bränvinct upphetsade, slutligen ingått 
på M:s förslag och, utan att sjelfvc hysa något egentligt agg till K., samma afton, efter det han under annan förevändning blifvit, 
omkring klockan 10 , lockad frän sitt hem, medelst slag med käppar misshandlat honom till den grad , att han påföljande morgon 
fanns liggande död i ett dike utanför den stall-länga, i hvilken misshandlingen egt rum och hvarifrån han sjelf skall hafva begifvit 
sig mot sitt hemvist. Genom utslag, som blifvit Hofi ättens pröfning understäldt , har Häradsrätten dömt G. M. och H. P. att mista 
lifvet genom halshuggning samt M. att straffas med två års fängelse ä fästning. — Ofvanbemäldlc dråp äfvensom de flesta slagsmål 
kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk. 

109) ' W e S t r a G u l n g e H ä r a d » En Hemmansägare har , efter det han länge legat i tvist med sin granne, en afton, efter 
hemkomsten från en marknad, besökt denne i ett föregifvet ärende, derunder de, enär bud.i varit druckne, snart kommit i nytt grä l . 
hvilkct slutals dermed, att den besökande tilldelat grannen ett slag i hufvudet med en betsman, så att han a II i dit. — En Hemmans
ägare har efter slutad skallgång lika med andra upphängt sitt med hagel laddade skjutgevär på en tränagel , inslagen i ytterväggen 
af ett boningsbus, och när, en stund derefler, en annan person utkom från huset, nedföll geväret emot den tillfrusna marken, hvar-
vid skottet lossades och träffade sistnämnde person, som deraf aflidit. 

110) Ö s t r a G ö f n g e H ä r a d . Fyra personer, en Torparc, hans hustru och Ivenne döttrar , hafv.i blifvit dömde för gäckfri 
med Guds ord och sakramenten. De hafva, af en Torparens, frän Danmark hilkomnc son, hvilken är s. k. Mormonprcst, låtit döpa 
sig, men, så vidt t i l l domstolens kunskap kommit, hafva, utom nämnde personer, icke inom Häradet ilere öfvergått t i l l niormonsek-
teu , än två andra döttrar till ofvannämnde Torpare, hvilka dock jemte deras förenämnde broder, före åtalet från orten afvikit. De 
dömde, som äfven emottagit nattvarden af mormonpresten, hafva, synncrliga.it Torparen, yt trat särdeles intresse för den nya läran och 
funnit den mera tillfredsställande, än deras fäders tro. — En sextioårig enka, som efter undergången bestraffning för tredje rosan 
stöld, tjugo år bott inom Häradet, utan att hafva varit lagförd för brott har, på angifvelse af en Hemmansägare, blifvit dömd att, for 
tillgrepp af gärdsel till en skiliings varde, straffas såsom för fjerde resan stöld. — En s. k. Nattmans- eller Hiiddragarcdräng har, 
endast för att förskaffa sig arbelsförtjeiist, på bete dödat flere häslkrealur. 

BLEKINGE 
LÄN. 

Blekinge Län. 
I l l ) L i s t e r s H ä r a d . Det antecknade mordet har skett under högst ovanliga omständigheter. En Pipa har nemligen en 

söndags middag lockat en obemedlad Torparcs treåriga dotter med sig till den närbelägna skogen, gifvit barnet bröd, satt det ned ä 
»•arken och, efter alt hafva på något afstånd hemtat en flera alnar läng stör, i fullt uppsåt att mörda, bakifrån gifvit barnet , som 
»nder tiden ätit af brödet, två krossande slag å hufvudet, ett ä ena armen och ett å ryggen, samt derefter burit barnet t i t stycke 
längre in i skogen, der hon, fattande barnet med bepge händerna om lifvet, slagit dess hufvud mot en större sten, på det att något 
•'f ej vidare måtte finnas qvar , hvaruppå hon lagdt barnets lik å marken , med en näsduk öfver hufvudet; — allt utan at t hvarken 
^ r n e t eller dess föräldrar gjort Pigan det ringaste emot, eller hon , så vidt anledning vid noggrann undersökning förekommit, varit 
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BLEKINGE 

LÄN. 
till sina sinnen rubbad. Såsom orsak till brottet har nämnde Piga uppgifvit, att hon varit missbelåten med sin tjenst och samhälls
ställning och lidit af oro och samvetsqval öfver syndigt lefverne, i hvilket hänseende hon än vidgått, än sökt förneka och återkalla, 
att hon två särskilda gånger inom andra domsagor fördrifvit foster, hvarom ransakningens fullföljd till vederbörlige domstolar öfver-
leninats.—Antagas kan, alt mängden af våldsamheter emot person tillkommit genom dryckenskap, hvilken last likväl, efter allmänna 
omdömet och erfarenheten, är i aftagande.— De anmärkta förseelserna emot förordningen angående bränvinsbränning, hafva till stör
sta delen föröfvals d helgdag, såsom ock antalet af sabbatsbrotten antyder. 

112) B r n k l i e H ä r a d » En ogift Torpare, nära 30 år, som med slag af yxa af dagatagit sin sjuttioåriga moder, med hvilken 
han länge i enighet bott tillsammans, bar såsom bevekelsegrund för detta af honom vid ransakningens början förnekade brot t , upp
gifvit dels svårigheten att under den dyra liden försörja modren, hvilken dock var arbetsför och utan biträde skötte hans hushåll, 
dels modrens obenägenhet for en af honom påtänkt äktenskapsförbindelse med en illa ansedd qvinsperson. För att dölja sitt brott 
och vända misstankan på andra , hade illgerningsmannen, innan han sent på aftonen hos grannarne tillkännagaf händelsen, med knif 
sargat sig sjclf i ansigtct och på händerna samt sönderbrutit modrens kista. Brottslingens omsider väckta ånger och afgifne bekännelse 
bör anses såsom en följd af hans förvarande i cellfängelset, der predikantens och föreståndarens samverkan och lyckade bemödanden 
både i detta och andra fall visat lika tillfredsställande som oväntade resultater med ransakningsfångar. Den lifdömde har icke sökt 
försköning från dödsstraffet. — Slagsmål och dryckenskap tyckas vara i aftagande. — Bättre lider för lugn och sedlighet i sammanlef-
naden äro otvifvelaktigt alt förvänta af den inskränkning i bränvinstillverkning med mindre redskap, som af sista riksdagens lag
stiftning i detta ämne bör hlifva en följd. Hädanefter torde bränvin ej komma att hållas till salu i hvarje hy, såsom hi t t i l ls , än 
mindre bruket deraf såsom en daglig nödvändighet vid och emellan måltider betraktas eller fortfarande tillhandahållas. Det stegrade 
priset å bränvin synes redan hafva bland arbetande klassen verkat minskad konsumtion och befrämjat nykterhet. 

113) O a t r a H ä r a d . Det anmärkta mordet har sannolikt ägt rum i följd af hämndlystnad, samt föröfvades af 3 personer, 
som lade sig i forsat lör den mördade. 

114) C a r l s k r o n a (Kongl. Flottans Krigsratt). Till de Irenne under året anmärkte subordinalionsbrolt, synes anledningen 
hafva varit de brottsliges önskan att, i anseende till befaradt kr ig , blifva, vare sig genom dödsstraff eller, i händelse af benådning, 
genom fästningsarbete, befriade ifrån krigstjenslen. — Brotten i allmänhet och isynnerhet stölder och rymniiigsbrott hafva under året» 
lopp varit flera, än de föregående åren. 



103 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. 

15 



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 SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM, HVARJE LÄN, 

a. Brott e-



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

-mot person. 



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

a. Brott emot person. 



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

b. Brott emot äganderätt. 

16 



112 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 



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

äganderätt. 



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

b. Brott emot äganderätt. 



1 1 7 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

c. Politi- m. fl. 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 



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

c. Pol i t i - m. fl. 



1 2 1 MÄNGD FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLA-
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

förseelser. 



1 2 2 XXXVI. DE SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT 
VÅLLANDE OMKOMNE PERSONERS ANTAL OCH KÖN, EFTER STÅND ELLER YRKE, OCH DÖDSSÄTT, ÅR 1854 . 



123 XXXVII. DE SJELFMÖRDADES ETC. ÅLDER, EFTER KÖN OCH FÖRMODADE 
ANLEDNINGAR TILL SJELFMORD, ÅR 1854. 

XXXVIII. ANTALET AF DE FÖR FÖRSÖK TILL SJELFMORD SAMT FÖR FALSK 
ANGIFVELSE Å SIG SJELFVE AF BROTT ANKLAGADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, ÅR 1854. 



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



125 VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1854. 



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



127 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1854. 

18 



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



129 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1854. 



130 XL. ANTALET AF SJELFMORDSFÖRSÖK OCH FALSK ANGIFVELSE Å SIG 
SJELF, HVAROM BLIFVIT RANSAKADT VID HVARJE DOMSTOL, ÅR 1854. 



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



132 XLII. JEMFÖRELSE EMELLAN ANTALET AF DE FÖR SÄRSKILTA SLAG 



133 AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAKFÄLLDE PERSONER, ÅREN 1845-1854. 



134 XLIII. ANTAL AF BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA PERSONER BLIF-
VIT SAKFÄLLDE, UNDER HVARJE AF DE 10 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



135 XLIV. BROTTMÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1854. 

19 





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 1854 (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). 





139 XLV. CIVILA OCH KRIMINELLA MÅL, BEROENDE PÅ UNDERDÅNIG FÖRE
DRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN, ÅR 1854. 



140 XLVI. FÖRHÅLLANDET MED INKOMNA, AFGJORDA OCH BALANCERADE MÅL, 
HVILKA TILLHÖRT JUSTlTlE-REVISIONS-EXPEDITIONENS UNDERDÅNIGA FÖREDRAGNING, 

UNDER HVARJE AF DE 10 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



B I H A N G . 

§ 24. 

Antalet af de personer, som varit intagne i Stockholms Stads samtlige Läns- och Krono
fängelser, äfvensom i Polishäktena uti Göteborg och Norrköping under loppet af åren 1835, 1840, 
1845, 1850, 1853 och 1854 (Tab. XLVII). 

§ 25. 

Antalet af Fångar i Rikets samtliga Fästnings- och Korrektions-fängelser samt vid Krono-
arbetscorpsen, år 1854 (Tab. XLVIII). 

Orsakerna, som vållat Fästnings- och Korrektionsfångars samt Kronoarbetskarlars afgång år 
1854 (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, 1853 och 
1854 i Rikets Fästnings- och Korrektionsfängelser samt vid Pionnier- och Kronoarbets-corpserne 
förvarade personer (Tab. L). 

§ 26. 

Antalet af år 1854 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 1854, medelst skiljobref upplösta Äktenskap, och Skälen, 

som till skillsmässan gifvit anledning (Tab. LII). 





143 XLVII. ANTALET AF PERSONER, SOM UNDER LOPPET AF ÅREN 1835, 1840, 
1 8 4 5 , 1 8 5 0 , 1853 OCH 1 8 5 4 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. 

*) TraosportUogar äro hiribUad icke beräknade. 20 



144 XLVIII. ANTALET AF FÅNGAR I RIKETS SAMTELIGA FÄSTNINGS- OCH 

Efter arbetstidens slut halra från klassen af dömde till frivillige Llifvit förflyttade 3o kronoarbetskarlar ocb I qvinna. 



145 KORREKTIONS-FÄNGELSER, SAMT VID KRONOARBETS-CORPSEN, ÅR 1854. 



146 XLXI. ORSAKERNE, SOM VÅLLAT FÄSTNINGS- OCH KORREK-



147 -TIONSFÅNGARS SAMT KRONOARBETSKARLARS AFGÅNG, ÅR 1854. 

Uaraf fiin „t t till , „ M t fängelse förayttade: 367. Summa afgångne alltså 1447. 



148 L. BESKAFFENHETEN AF DE BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA 
HÄKTADE DE, VID SLUTET AF ÅREN 1835, 1840, 1845, 1850, 1853 OCH 1854 I RIKETS STRAFF- OCH 



149 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 » f å n g » r till ett antal af fr i«45: 85? år i85o: i 5 i ; år i85a: 418; Sr i853: 411; dels 6) de för mordbrand, 
ora, dråp och r | n tilltalade b e k a n n c l s e f å o g a r n e livilkas antal utgjort är t835: l 3 ; år 1840: l 5 ; Sr i 8 i5 : I i ; år i85o: 61 år j853: Ö; år l854 likalede» 6. 



150 LI. VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, ÅR 1854. 

LII. AF DOMKAPITLEN MEDELST SKILJOBREF UPPLÖSTA ÄKTENSKAPS
FÖRBINDELSER, ÅR 1854. 



151 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1853 års 
berättelse. 

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

TABELLER. 

Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 

§. 1. 
SUMMARISK UPPGIFT angående Civila Mål och Ärenden vid hvarje slag 

af Under- och Öfverdomstolar samt Verkställande Myndigheter 
i Riket, år 1854 I. 5. I. 

§. 2. 

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

vid Rådstufvurätterne III. 28 & 29. III . 

vid Poliskamrarne IV. 30. IV. 

vid Öfverrätterne V. 31 & 32. V. 

§. 3. 

ANTALET af de under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1845—1854) 
till Domstolarne instämda Civila Mål VI. 33. VI. 

§. 4. 

CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN hos Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli och 
samtelige Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen år 1854 VII. 34 & 35. VII . 

§. 5. 
FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND uti de af Kongl. Maj:ts Befallningshaf

vande år 1854 afgjorda Utsökningsmål VIII. 36 & 37. VIII. 

§. 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 (1840—1854) IX. 38. IX . 

21 



152 I N N E H Å L L . 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1853 års 
berättelse. 

IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 

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

och Dömde Personer, uti mål , hvilka blifvit af Domstolarne och 
Poliskamrarne i hvarje Län eller ock omedelbart vid hvarje Öfver-
domstol i Riket afgjorda, år 1854 X. 41. X . 

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

samt af de för hvarje slag af sådana brott Anklagade, Befriade, 
Åt saken ej fällde, Under framtiden ställde och Sakfällde personer, 
uti mål , hvilka blifvit af samtliga Domstolarne och Poliskamrarne 
i Riket afgjorda år 1854 X I . 4 2 - 4 4 . XI . 

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

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

ANTALET af Brot t emot person och äganderätt samt af de för sådana 
brot t Anklagade och Dömde Personer, uti mål , hvilka blifvit af 
Öfverrätterne i Riket omedelbart afdömda, år 1854 X I I I . 46. XIII . 

§. 10. 
D E för hvarje slag af brot t emot person och äganderätt ANKLAGADE, 

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

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

DE inom hvarje Län för brott ANKLAGADE, BEFRIADE, UNDER FRAMTIDEN 

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

§. 11 . 

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

Ålder, efter arten af brot t X V I . 52 & 53. X V I . 

inom hvarje Län XVII . 54 & 55. X V I I . 

Äkta eller Oäkta Härkomst, efter arten af brott X V I I I . 56 & 57. X V I I I . 

inom hvarje Län X I X . 58 & 59. X I X . 

Egenskap af Gifte eller Ogifte, efter arten af brott X X . 60 & 61. X X . 

inom hvarje Län X X I . 62 & 63. X X I . 

Stånd eller Yrke, efter arten af brott X X I I . 64 & 65. X X I I . 

inom hvarje Län X X I I I . 66 & 67. X X I I I . 

Christendomskunskap, efter arten af brott X X I V . 68 & 69. X X I V . 

inom hvarje Län X X V . 70 & 71. X X V . 

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

Dito, inom hvarje Län X X V I I . 74 & 75. X X V I I . 



153 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1853 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 1854 XXVIII . 76. XXVIII . 

§. 13. 

ANTALET af Förseelser emot Politi-, Ekonomi- och särskilta Disciplinär-stadganden 
samt af de för slika förseelser Anklagade, Befriade och 

Sakfällde Personer, särskilt för hvarje Län XXIX. 77. XXIX. 

§. 14. 

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

HÄRADSRÄTTERNE X X X . 78—87. XXX. 

RÅDSTUFVURÄTTERNE (efter städernes nummer i Borgare-Ståndet) XXXI. 88 & 89. X X X I . 

POLISKAMRARNE (dito) XXXII . 90. XXXII . 

KRIGSRÄTTERNE XXXII I . 91. XXXII I . 

ÖFVERRÄTTERNE XXXIV. 91. XXXIV. 

ANMÄRKNINGAR vid tabellerne X X X — X X X I V 92—102. 

§. 15. 

ANTALET AF hvarje slag svårare eller i större mängd förekomna Brott 
och Förseelser, samt af derför Anklagade och Sakfällde Personer, 
inom hvarje Län, eller omedelbart vid hvarje Öfverdomstol XXXV. 103—121. X X X V . 

§. 16. 

DE år 1854 SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT VÅL

LANDE OMKOMNES Antal och Kön, efter 
Stånd eller Yrke och Dödssätt XXXVI. 122. XXXVI. 

ETC. Ålder, efter Kön och förmodade An
ledningar till sjelfmorden XXXVII . 123. XXXVII . 

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

Å SIG SJELFVA AF BROTT, Anklagade och Sakfällde Personer, år 1854 XXXVIII . 123. X X X V I I I . 

§. 17. 

ANTALET AF Sjelfmördare eller Genom eget groft vållande omkomne 
Personer, om hvilka varit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1854 XXXIX. 124—129. X X X I X . 

ANTALET AF Sjelfmordsförsök och Falsk Angifvelse å sig sjelf, hvarom 
blifvit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1854 XL. 130 XL. 



154 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1853 års 
berättelse. 

§. 18. 

FÖRHÅLLANDET emellan för brott och förseelser Anklagade och Sakfällde 
Personer, å ena, samt Folkmängden inom hvarje Län, å andra 
sidan XLI. 131. XLI. 

§. 19. 

JEMFÖRELSE emellan Antalet af de för särskilta slag af brott och för
seelser Sakfällde Personer åren 1845—1854 XLII. 132 & 133. XLII. 

§. 20. 

ANTALET af Brott och Förseelser, för hvilka personer blifvit sak
fällde, under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1845—1854) XLIII. 134. XLIII. 

§. 21. 

BROTTMÅL vid Öfverrätterne år 1854 XLIV. 135. XLIV. 

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 1854 XLV. 139. XLV. 

§. 23. 

FÖRHÅLLANDET med inkomna, afgjorda och balancerade Mål, hvilka 
tillhört Justitie-Revisions-Expeditionens underdåniga föredragning, 
under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1845—1854) XLVI. 140. XLVI. 



155 I N N E H Å L L . 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 

MOTSVARANDE 
TABELLER 

i 1953 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, 
1853 och 1854 XLVII. 143. XLVII . 

§. 25. 

ANTALET af FÅNGAR i samteliga Fästnings- och Korrektionsfängelser 
samt vid Kronoarbets-corpsen, år 1854 XLVIII. 144 & 145. XLVIII . 

ORSAKERNA som vållat Fästnings- och Korrektions-fångars samt Krono
arbetskarlars afgång år 1854 XLIX. 146 & 147. XLIX. 

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, 1853 och 1854 i Rikets 
Straff- och Korrektionsfängelser, samt vid Pionnier- och Krono-
arbets-corpserne förvarade personer L. 148 & 149. L. 

§. 26. 

VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, år 1854 LI. 150. LI. 

§. 27. 

AF Domkapitlen medelst Skiljobref UPPLÖSTA ÄKTENSKAP, år 1854 LII. 150. LII . 



Rättelser: 

Sid. 32, rad. 1 står: 6; bör vara: » 
2 står: 5 ; bör vara: 11 

78, radd. 9, 10, 12 & 13 står: 4 ) , som bör utgå. 
rad. 11 sfår: 5); bör vara: 4) 

15 står: 6); bör vara: 5) 
18 står: 7); bör vara: 6) 
20 står: 8); bör vara: 7) 
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