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Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

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

gångsärendena och Brottmålen i Riket år 1855. 

Denna berättelse, uti hvilken tillika, på vanligt sätt, redogöres för åtskilliga andra med brottmålsstatistiken 

sammanhang ägande ämnen, grundar sig på vederbörande domhafvandes och öfriga embetsmyndigheters, enligt fast

ställda formulär, lemnade uppgifter och deraf, i femtiotvå bifogade tabeller, gjorda sammandrag. 

CIVILA MÅL. 
Tab. I. 

I . Afdelningen för Civila Mål. 
Vid Rikets domstolar och verkställande myndigheter hafva år 1855 varit anhängiga civila mål och ärenden 

till sammanlagdt antal af 

A. Vid Underdomstolarne och Poliskamrarne: 

B. Vid Öfverrätterne. 

C. Hos Verkställande embetsmyndigheterne: 

Bland alla dessa mål och ärenden hafva varit: 



IV 

Vid jemnförelse med förhållandet år 1854 visar sig en minskning i antalet af 

Ansöknings- och anmälnings- *) m. fl. öfriga mål och ärenden hafva deremot ökats 

Tviste- och lagsökningsmålen hafva under sistförflutna 4 åren förminskats sålunda: 

Antalet, af så väl tvistemål, som lagsökningar, har år 1855 varit mindre, än något annat år, af hela den tiderymd, 

för hvilken uppgifter derom till Justitie-Stats-Ministern ingått. 

Härads
rätterna. 
Tab. II. 

Målen vid Häradsrätterne hafva varit: 

under året instämda: 

Deraf blifvit: 

De uppskjutna tvistemålens antal vid Häradsrätterne har sålunda minskats med 779. 

Utaf de till år 1856 uppskjutna tvistemål hade inkommit; år 1855: 8,354 (82,i procent), år 1854: 1,443 

(14,2 procent), år 1853: 300 (3,0 procent), för längre tid tillbaka: 76 (0,7 procent). 

Från Häradsrätterne hafva blifvit till Hofrätt vädjade 2,929 mål (10,0 procent af alla under året vid Härads

rätterne afgjorda tvistemål). 

Ägodelnings-
rätterne. 
Tab. II. 

Bland de vid Ägodelningsrätterne förekomna skiftesmål voro 

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



V 

Hvaraf blifvit: 

Ägodelningsrätternes balance af oafgjorda mål har således under året ökats med 149. 

Underdåniga besvär öfver dessa domstolars beslut hafva till ordföranderne aflemnats uti 128 mål (6,8 procent 

af alla under året afgjorda skiftesmål). 

Rådstufvu
rätterne. 
Tab. III. 

Vid Rådstufvurätterne hafva förekommit: 

under året instämda: 

Hvaraf blifvit 

Antalet af de till påföljande år uppskjutna tvistemål har under året nedgått från 1,297 till 1,124, utvisande 

alltså en minskning af 173 mål. 

Utaf de vid 1855 års slut oafgjorda tvistemål hade till Rådstufvurätterne inkommit, år 1855: 890 (79,2 

procent), år 1854: 112 (10,o procent), år 1853: 41 (3,6 procent), för längre tid tillbaka 81 (7,2 procent). 

Till Hofrätt hafva från Rådstufvurätterne under året blifvit vädjade 681 (14,8 procent af alla under året 
afgjorda) tvistemål. 

Polis-
kamrarne. 
Tab. IV. 

Poliskamrarne hafva handlagt: 

Tvistemål: under året inkomna, 



VI 

Deraf blifvit 

De civila målen vid Poliskamrarne hafva åren 1854 och 1855 till antalet ökats, under det förra med 50,8 

procent, under det sednare med ytterligare 62,6 eller tillsammans under begge åren med 112,4 procent, utöfver 

antalet deraf år 1854. Deraf förekommo nemligen år 1853: 2178; år 1854: 3284, men år 1855: 4626. 

Tvistemål vid 
alla under

domstolar och 
poliskamrar 

i Riket. 

Sammanlagda antalet af tvistemål vid alla Underdomstolar och Poliskamrar har, år 1855, utgjort 

Hvaraf blifvit 

Af de till påföljande år uppskjutna mål hade inkommit år 1855: 9,790 (82,6 procent), år 1854: 1,564 

(13,2 procent), år 1853: 341 (2,8 procent), samt för längre tid tillbaka (159 (1,4 procent). 

Till högre rätt hafva hänskjutits 3,738 (10,4 procent) af alla vid underdomstolarne och poliskamrarne under 

året slutligen afgjorda tvistemål. 

Hofrätterne. 
Tab. V. 

Hofrätterne. 

Hos Hofrätterne hafva år 1855 förekommit civila mål och ärenden till följande antal: 

Hofrättemes balance af oafgjorda civila mål har således under året blifvit med 80 ökad. 



VII 

Konkurs-, boskillnads- och urarfvamål. 
a) Vädjade. 

b) Instämda. 

Årsproklamata. 

Tvistemål i allmänhet. 
a) Vädjade. 

b) Instämda. 

Fiskaliska aktioner. 

Lottade skriftvexlingar. 



VIII 

Ofriga besvärsmål. 

Kongl. bref och remisser. 

Andra af Hofrätterne handlagda civila mål och ärenden. 

Med de hos Hofrätterne under sistförflutna 25 år anltängiggjorda civila mål och ärenden har förhållandet 

varit, som följer: 

Kammar
rätten. 

Tab. VI. 

Kammarrätten. 

*) Stjernan (*) utmärker, att uppgift om förhållandet ej blifvit Juatitie-Stats-Ministern meddelad. 



IX 

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

ställighet befordrade, har utgjort 408. 

Kammarrättens balance af oafgjorda mål har under året blifvit minskad med 106 mål. 

I följd af Kammarrättens åtgärder hafva uti Kongl. Maj:ts och Kronans kassor under året influtit 24,022 

FLdr 32 sk. 5 nst Banko. 

Förhållandet med de hos Kammarrätten under sistförflutna 21 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 10 sistförflutna åren till domstolarne och poliskamrarne i Riket 

inkommit, har utgjort 66,104; hvaribland varit 

Antalet af alla instämda civila mål utgjorde vid 

Konkursmålens antal utgjorde 

Skuldfordringsmålen 

*) Med afseende å den högst betydliga skillnaden emellan sknldfordringsmålens antal före och efter 1845, torde böva erinras, 
att före nämnde år under denna rubrik upptagas alla skuldfordringsmål, men från och ined samma år endast sådana, som 
angå erkänd skuld eller blifvit tredskovis afdömda. 
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Kongl. Maj:ts 
Befallnings-
hafvande. 
Tab. VIII. 

Hos Öfver-Ståthållare-Embetet i Stockholm och Eders Kongl Maj:ds öfrige Befallnings-
hafvande hafva år 1855 varit anhängige: 

Under år 1855 inkomna: 

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

Under sistförflutna femton åren hafva till Eders Kongl. Majts samtlige Befallningshafvande inkommit, samt 

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

Afgjorda 
utsöknings-

mål, år 1855. 
Tab. IX. 

Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen hafva år 1855 slutligen afgjort 26,7i3 lag-
sökningsmå], deraf genom utslag 20,058 och genom vilkorliga utmätnings-resolutioner 6,685. Medelst dessa beslut 

är vordet ålagdt 

Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli i Stockholm har år 1855 låtit utfärda 2181 slutliga utslag i Lag

sökningar, och har genom dessa blifvit ålagdt: 



XI 

Antalet af slutligen afgjorda lagsökningsmål har utgjort 

II. BROTTMÅL. II Afdelningen för Brottmål. 

Antalet af 
brott och för
seelser samt 

af anklagade 
och dömde 
personer. 

Tabb. X& XII. 

Uti mål, som af Domstolarne och Poliskamrarne i riket år 1855 blifvit afdömda, hafva åtalats 

särskilta brott och förseelser; för hvilka varit anklagade 46,670 och sahfällts 41,225 personer. 

Under nästförutgångna 10 år har antalet af åtalade lagöverträdelser samt af derför anklagade och tilltalade 

personer förhållit sig sålunda: 

Öfverträdelser af politi-, ekonomi- och disciplinär-stad-

ganden 



XII 
Antalet af tilltalade och sak falide personer äfvensom af Stålade politi-, ekonomi- och disciplinär-stadganden Sr 

för år 4855 större, än under hvarje annat bland de nästföregångna 40 åren; hvaremot antalet af gröfre brott, så 

emot person som eganderätt, är det minsta, som under något af nämnde 10 år förekommit. Lindrigare brott 

emot person hafva, emot år 1854, minskats med ungefär 10 procent, lindrigare brott emot äganderätt med 7 pro

cent; men förete i öfrigt icke någon anmärkningsvärd skiljaktighet mot medelförhålländet under ifrågavarande tidrymd. 

Jemförelse 
emellan brot

tens antal 
åren 

1845-1855. 
Brott emot 

person. 
Tab. XI. 

Utaf de svåraste eller s. k. gröfsta brotten emot person hafva åren 1845 —1855 förekommit: 

hvartill komma: 

Talrikast bland brott emot person hafva varit: 

hvartill äfven räknats 

Sabbatsbrott, hvilka merendels åtalats i sammanharg med andra 

Desse till större delen ringare brott hafva utgjort, af alla åtalade brott emot person, åren 1845—1854 

från 90,4 till 79,2 procent och år 1855 83,8 procent. 

Brott emot 
äganderätt. 

Tab. XI. 

Talrikast bland brott emot äganderätt hafva varit 



XIII 

Tjufnaderne hafva af alla brott emot äganderätt utgjort area 1845—1854 från 74,2 till 66,1 procent och 

år 1855: 64,4 procent; samt förfalskningsbrotten, åren 1845—1854: från 4,9 till 3,t procent; och år 1855: 

4,2 procent. 

De särskilta arterna af tillgrepp hafva varit: 

Politi-, eko
nomi- och 

ringare dis-
ciplinärför-

seelser. 
Tab. XXIX. 

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



XIV 

hvartil] kommer, år 1855, »annan olaga handel», derför 238 åtal under året ägt rum. 

Dessa uppgifter visa, att de s. k. gröfsta brotten mot person äfvensom de talrikaste och till en del jemväl 

gröfsta brotten mot äganderätt sedan år 1845 ansenligen förminskats, de förstnämnde från 226 (medeltalet för åren 

1845—1849) till 157, de sednare från 4,414 (medeltalet för sistberörde år) till 2,980. 

För smädelse mot Gud har icke någon varit vid domstol anklagad och dömd år 1855. 

Till ungefär hälften hafva, under berörde tid, nedgått: alla ofvannämnde dråpmål, som ej utgjort brott emot 

16 Kap. M.B., från 80 till 41 ; kyrkotjufnad, från 16 till 8, samt rån och röfveri, från 57 till 30. 

Med omkring en tredjedel hafva förminskats: våld mot föräldrar, från 89 till 57; stöld ute å marken, från 

91 till 60; stöld och snatteri med inbrott, från 546 till 305; s. k. enkel stöld, från 2,441 till 1,601, samt 

snatteri utan inbrott, från 795 till 536. 

Nästan oförändradt har förhållandet, under ifrågavarande tidrymd, varit med antalet af: barnamord, våldtägt, 

stöld ur ficka, äfvensom stöld från kronan, förman eller kamrat, föröfvad af krigsman. 

Bestämd tillökning har ägt rum endast i antalet af grofva könsförbrytelser samt af stöld, begången af 

öfvermage. 

Nidingsstöld, jemte mordbrand och försök dertill, hvilka brott under de sistförflutna 10 åren betydligt ökats, 

hafva år 1855 nedgått, vid jemförelse med år 1854, de förra från 32 till 21 och de sednare från 33 till 16. 

De i största mängd förekommande lindrigare brott emot person, för hvilka här ofvan blifvit närmare redo-

gjordt, och hvilka likaledes under de 10 åren 1845 —1854 varit i stigande, hafva år 1855, vid jemförelse med 

nästföregående år, minskats, från 11,674 till 10,445. 

Tillökningen i antalet af politi-, ekonomi- och disciplinärförseelser (från 25,852 till 27,613) härrör nästan 

uteslutande af oftare anställda åtal för fylleri (år 1854: 9,029, år 1855: 10,496), för försummad vägunderhållning 

(år 1854: 1,410, år 1855: 2,047) samt för öfverträdelser af seglationsordningen och tullförfattningarne (år 1854: 

685, år 1855: 857). De flesta till denna afdelning hörande förseelser, hvaribland äfven öfverträdelser af förord

ningen angående bränvinsbränning och försäljning, hafva år 1855 förekommit i mindre antal, än år 1854. 

Anklagade 
och dömde 
personer. 
Tab. X. 

Antalet af alla anklagade har, såsom redan är nämdt, år 1855 uppgått till 46,670, bland hvilka blifvit 

från åtal frikände 4,473 (9,57 procent), förklarade ej kunna åt saken fällas 968 (2,08 procent), under framtiden 

ställde 4 (0,oi procent) och sakfällde 41,225 (88,34 procent). 

Tabb. XII 
och XV. 

För brott emot person och äganderätt hafva varit 

bland hvilka vid domstol å landet 



XV 

i stader med egen jurisdiktion 

Tab. XIII. vid öfverrätterne omedelbarligen 

Alla ankla
gade. 

Tab. XI. 

Bland de för brott och förseelser af alla slag år 1855 anklagade personer hafva varit: män 41,362 (88,7 

procent), qvinnor 5,308 (11,3 procent); 

Tab. XIII 
och XVI. 

Bland de för brott emot person och äganderätt anklagade: män 14,997 (87 procent), qvinnor 2,240 (13 

procent); 

Bland de vid domstol å landet anklagade: män 8,559 (86,3 procent), qvinnor 1,359 (13,7 procent); 

Bland de vid städernas dorastolar anklagade: män 6,427 (87,9 procent), qvinnor 886 (12,i procent). 

Vid öfverrätterne hafva år 1855 varit omedelbarligen anklagade: män 12 och 1 qvinna. 

Brott, för 
hvilka perso

ner blifvit 
sakfällde åren 
1830—1851. 

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

stern meddelade, har förhållandet dermed varit, som följer: 
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De sakfälldes 
lefnadsom-

ständigheter. 

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

mare redogöres dels uti de berättelsen vidfogade tabb. xrv—xxvn, dels ock uti anmärkningarne till tabb. xxx—xxxiv, 

samt uti har motstående tabell (Lit. A). 

De gröfsta 
brottens 
motiv. 

Af de upplysningar, som vid brottmålsuppgifternes insändande för Sr 1855 blifvit meddelade, angående 

bevekelsegrunderna eller öfriga orsaker till de gröfsta brotten, samt de hufvudsakliga omständigheter, som vid dessas 

och en del andra brotts begående förekommit, synes, att dryckenskaps- och bränvinsbegär ännu fortfarande utgör 

den allmännaste och mest verkande orsak dertill. Såsom deraf hufvudsakligen föranledda hafva särskilt uppgifvits: 44 

mord och dråp (hvaribland 4 å egen hustru); 7 rån; 3 subordinationsbrott; många fall af våldsam misshandling å 

föräldrar, af krono-, stads- och rättsbetjentes öfverfallande under tjensleutöfning, af oskickligt förhållande vid guds-

tjenst och inför rätta; flera förfalskningsbrott; äfvensom dryckenskapsbegäret ej sällan föranledt tjufnader, i det dels 

sådana brott blifvit begångna i ändamål att åtkomma medel för tillfredsställande af detta begär, dels ock brottslin

garne genom fylleri råkat i fattigdom. 

Egennytta och roflystnad hafva uppgifvits såsom hufvudmotiv till 6 mord och dråp (deribland 4 dråp å 

fader, 2 mord i sammanhang med posiröfveri, 2 med rån); i försök till förgörning med förgift; 

Hat och hämndbegär: till 4 mordbrand, 2 dråp med vilja; 

Oenig sammanlefnad i äktenskap: till 4 af moder och dotter i samråd företagen förgörning medelst förgift; 

Svartsjuka: till 4 dråp å hustru; 

Afsigt att dölja begångna missgerningar: till 4 mord och 4 mordbrand; 

Tillfällig missämja och bråd skillnad: till 6 dråp med vilja; 

Fruktan att blifva öfver fallen: till 4 dråp med vilja; 

Endast okynne och vanart: till 4 mordbrand; 

Svagsinthet: till 4 förgiftningsbrott, begånget af moder å 2 egna minderåriga barn, samt till 4 viljadråp. 

Bland bevekelsegrunder till barnamord hafva, såsom vanligt, uppgifvits, blygsel, bekymmer för egen och bar

nens utkomst, samt, i några fall, fruktan för ovilja och förebråelse af föräldrar. 

Genom ovarsamt umgående med skjutgevär hafva föranledts 5 dråp af olycka eller vållande; genom ovarsam 

aga, 3; genom ovarsamhet med gift, 2; genom barns vanvårdande, 4; ovarsam körning, 4; ovarsamhet under 

lek och skämt, 4 sådant dråp. 

Sjelfspillin-
gar. 

Tab. XXXVI. 

Genom undersökningar, hållna år 4855, har blifvit utrönt, att 204 personer (469 män, 35 qvinnor) genom 

egen handaverkan eller groft vållande ljutit döden. Bland hvilka 476 (447 män 29 qvinnor) hafva med vilja 

eller i hufvudsvaghet sig sjelfva förgjort. Utan afsigt att sig förgöra hafva 22 män och 6 qvinnor tillsatt lifvet 

medelst omåttlig förtäring af starka drycker eller annat öfverdåd. 

Tab. XXXIX. De olika sätt hvarpå sjelfmord blifvit verkställda, hafva uppgifvits sålunda: hängning i 89 fall, dränkning i 

49, intagning af förgift i 45, skärning i halsen eller annan kroppslig misshandling i 42, skott ur eldvapen i 9, 

strypning i 3 och uppsåtligt nedstörtande från höjd i 4 fall. 

Anledningarne till sjelfmord hafva, så vidt utrönas kunnat, varit: fylleri och dess följder i 32 fall, sinnes

rubbning i 64, brottslighet och utsväfningar i 24, fattigdom, nöd och ekonomiska motgångar i 20, husliga lidanden 

i 4, olycklig kärlek i 6, svärmeri och religionsgrubbel i 9, mjeltsjuka eller annan kroppslig sjuklighet i 46, öm

tålighet om heder i ett fall o. s. v. 

Bland de på ofvanberörde sätt omkomne hafva i lifsliden varit: Ståndspersoner 42, soldater 43, handtver-

kare 26, hemmansåboer 30, torpare 42, tjenstehjon å landet 26, dito i städerne 7, andre tillhörande arbetsklassen 

på landet 30, dito i städerne 49, fångar 9, samt 20, hvilkas stånd eller yrke icke uppgifvits. 



XVII 

(Lit. A.) 
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Sjelfmördarne hafva, så vidt kändt är, haft följande ålder: 

Under 15 år 3; emellan 15 och 20 år 8; emellan 20 och 25 år 11; emellan 25 och 30 år 14; emellan 

30 och 35 år 22; emellan 35 och 40 år 19; emellan 40 och 45 år 17; emellan 45 och 50 år 7; emellan 50 

och 55 år 16; emellan 55 och 60 år 11; emellan 60 och 65 år 4; emellan 65 och 70 år 5; emellan 70 och 

75 år 2; emellan 80 och 85 år 1. 

Antalet af sjelfmord har utgjort 

Sjelfmords-
försök. 

Tab. XL. 

För sjelfmordsfärsök hafva år 1855 varit anklagade 4 män och 2 qvinnor, bland hvilka dock 1 man fri

känts. Såsom bevekelsegrunder hafva för de sakfällde uppgifvits: fylleri, hos 1; frukten för ådraget straff, hos 2; 

skiljande från tjenst, hos 1, samt okänd anledning för 1. 

För sjelfmordsförsök hafva blifvit sakfällde 

Falsk angif-
velse å sig 

sjelf. 
Tab. XLV. 

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 under hvartdera af åren 1854—1855 likaledes 3. 

Brottmål i 
Hofrätterne. 

Tab. XLV. 

Hos Hofrätterne hafva år 1855, af derstädes förekomna brottmål, varit: 

Bland deesa hafva till Hofrätternes omedelbara af dömande varit öfverlemnade, i 
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Underställda brottmål: 

Lottade skriftvexlingar: 

Öfriga besvärsmål: 

Kongl. bref och remisser: 

Andra brottmålsärender: 

Under sistför-
flutna 24 år. 

Under sistförflutna 24 år har förhållandet med brottmålen uti Hofrätterne varit följande: 
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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. 
Tab. XLVI. 

Uti Krigs-Hofrätten hafva år 4855 förekommit: 

Under sistförflutna 40 år har förhållandet med målen i Krigs-Hofrätten varit följande: 

utvisande således en fortgående, om än icke särdeles betydlig, förminskning af målens antal. 

III. CIVILA OCH 
KRIMINELLA 

MÅL I JUSTITIE-
REVISIONEN, 

år 1855. 
Tab. XLVII. 

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

Denna balance är, i det hela samt med särskilt afseende å ej mindre revisionssaker, än äfven ägodelnings-

och andra besvärsmål, den största, som veterligen någonsin i K. M. Justitie-Revision förefunnits. 
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under de sista 
26 åren. 

Samtliga i Nedre Justitie-Revisionen förekomna mål och ärenden hafva, under sistförflutna 26 år, förhållit sig 
sålunda, att 

Bihang. 
Jemnlikt Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket för åren 1845—1855 afgifna underdå

niga berättelser, hafva under nedanstående år varit häktade: 

Förminskningen år 1855 i antalet af alla dem, hvilka under årens lopp varit häktäde, är betydlig, utgö

rande, vid jemförelse med år 1854, på det hela 3360 personer, eller 14,2 procent, — af medeltalet för åren 

1850—1854: 12,7 procent, — samt af medeltalet för åren 1845—1849, 8,8 procent. 

*) Deribland: till straff-fängelse på bestämd tid dömde 187 män, 51 qvinnor; för försvarslöshet dömde 11 män, 60 qvinnor. 
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Antalet af personer, som för försvarslöshet och olofligt kringstrykande varit, år 4855, uti Läns-, Krono- och 

Polishäkten intagne, har med 29,3 procent understigit antalet af sådana fångar år 1854. Antalet af Personer, häk

tade för undergående af ransakning samt fängelse vid vatten och bröd, eller s. k. enkelt fängelse har, mot år 4854-, 

nedgått med 19,3 procent; — antalet af bysatte med 12,i procent, — samt af frivillige, kronoarbetskarlar och kor-

rektionshjon, med 5,9 procent. 

Deremot har Lifslidsfångarnes antal, mot år 1854, ökats med 3,8 procent; — antalet af de för försvars

löshet och opålitligt uppförande till allmänt arbete dömde, med 6,1 procent; — samt af straffångar under bestämd 

arbetstid, med 10,7 procent. 

Uti alla ofvanberörde fängelser funnos förvarade: 

Vid jemnförelse af fångantalet vid slutet af åren 1854 och 1855 befinnes tillökning under sistnämnde år 

hafva ägt rum endast med afseende å 

hvaremot antalet minskats af 

fångar, häktade för undergående af ransakning samt fängelse vid vatten 
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De egentliga fångarnes antal har således under året 1855 minskats med 183 (3,03 procent;. 

Barn, som i häkte varit sina mödrar följaktige, voro vid årets början 6 och vid dess slut 4. 

Verkställda 
dödsstraff 
år 1855. 
Tab. LI. 

Elfva dödsstraff hafva år 1855 blifvit verkställda, nemligen: 

i Stockholms Län, 1, å en man, dömd för mord å husbonde; 

i Upsala Län, 1, å en man, dömd för dråp å fadren; 

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

i Westmanlands Län, 2, å en man och en qvinna, dömde för mord å hustru samt delaktighet deruti; 

i Skaraborgs Län, 1, å en man, dömd för mord och poströfveri; 

i Galmare Län, 2, å % män, dömde den ene för mord, den andre för mord och mordbrand; 

i Jönköpings Län, 2, å en man och en qvinna, dömde för mord; 

i Blekinge Län, 1, å en man, dömd för mord å moder. 

under de sista 
15 åren. 

Antalet af verkställda dödsstraff har under sednast förflutna 15 år, varit: 

Utfärdade 
skiljobref 
år 1855. 
Tab. LII. 

Domkapitlen hafva år 1855 utfärdat 314 akiljobref, genom hvilka blifvit upplöste I IC med vigsel fullbor

dade äktenskap, 90 äktenskapsförbindelser, grundade på häfdande efter trolofning eller under äktenskapslöfte, och 

108 trolofningar. 

Bland ofvannämnde med vigsel fullbordade äktenskap hafva blifvit upplösta: 

a) i följd af domstols beslut: för egenvilligt öfvergifvande 54; hor 36; galenskap 5; lagersmal med annan före äk

tenskapet 2; för endera af makarne ådömdt lifstidsfängelse 1, och för slämpling mot makas lif I; 

b) efter af Eders Kongl. Mar.t i nåder letnnad tillåtelse: för begånget nesligt brott li_; för slöseri, drvekenskap. 

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

under de sista 
23 åren. 

Antalet af utfärdade skiljobref har under sistförflutna 23 år varit: 

Stockholm den 17 Februari 1857. 

C. E. GÜNTHER. 

O. Carlheim Gyllenskjöld. 



TABELLER. 

Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 
(Tabellerne I—IX.) 

IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 
(Tabellerne X—XLIV.) 

IIIe AFDELNINGEN. 

CIVILA OCH KRIMINELLA, 

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

(Tabellerne XLV & XLVI.) 

BIHANG. 

(Tabellerne XLVII—LII.) 

STOCKHOLM, 1857. P. A. N O R S T E D T & SÖNER. 





Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 

§ 1. 

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

domstolar samt Verkställande Myndigheter i Riket, år 1855 (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 1855, (Tab. VII). 

§ 5. 

Förklarande Parternes Stånd, uti de af Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafvande år 1855 

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 16 sistförflutna åren (Tab. IX). 





5 I. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID UNDER- OCH ÖFVERDOMSTOLAR SAMT 
VERKSTÄLLANDE MYNDIGHETER, ÅR 1 8 5 5 . 

1 



6 II. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



7 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 



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



9 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 



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



11 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 



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



13 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 

2 



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



15 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 



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



17 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 



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



19 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 



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



2 1 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 
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2 2 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



23 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 



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



25 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 



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



27 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1855. 



28 III. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN 



29 VID RÅDSTUFVU-RÄTTERNE, ÅR 1855. 

Anm. 83 Öttermnd lyd.r nnd«r Brunflo Häradsrätt, och åi Borgholm änder Tingsrätten i Öland. Morra Mot. 4 
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IV. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID POLISKAMRARNE, ÅR 1855. 

*) Tilltalade för lösdrifveri 467 män och 268 qvinoor. 

— - för tiggeri 374 personer. 

**) Till allmänt arbete dömde 5o ma o och 7 q r innor . 

f) Fur försvarslöshet liafva blifvit till allmänt arbete dömde 3o män ocb 6 qvionor. 

ff) till allmänt arbete dömde 11 raån. A n d r e , som blifvit förelagd t , att skaffa sig laga försvar 3 l (39 m. a qv . ) ; till Kongl, Maj:te Befall-

ningshufvandes förordnande öfverlemnade 19 män ocb l 3 qvinnor. 



31 V. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1855. 



32 V. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1855. 



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 
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34 VII. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN HOS ÖFVERSTÅTHÅLLARE-EMBETET 



35 OCH SAMTLIGE KONGL. MAJ:TS BEFALLNINGSHAFVANDE I LÄNEN, ÅR 1855. 
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36 VIII. FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND UTI DE AF KONGL. MAJ:TS 



37 BEFALLNINGSHAFVANDE AFGJORDA UTSÖKNINGSMÅL, ÅR 1855. 



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

UNDER HVARJE AF DE 16 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 

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

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

Poliskamrarne i Riket afgjorda år 1855 (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 Brot t emot person och äganderätt samt af de för sådana brott Anklagade och 

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

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

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

§ 10. 

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

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

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

det 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, i nom eller u tom 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 , samt , inom 

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

§ 12. 

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

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

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

§ 13. 

Antalet af Politi-, 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, Under fram

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

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

XXXII I ) ; e) Hof- och Öfverrätter (Tab. XXXIV) . 

§ 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. XXXV). 

§. 16. 

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

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

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

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

§ 17. 

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

vid hvarje domstol (Tabb. XXXIX & XL). 

§ 18. 

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

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

§ 19. 

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

soner, åren 1846—1855 (Tab. XLII). 

§ 20. 

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

10 åren (Tab. XLIII). 

§ 21. 

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

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

den (Tab. XLIV). 



41 X. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER, SAMT AF ANKLAGADE OCH DÖMDE 
PERSONER, UTI MÅL, HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1855. 



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



43 -RÄTT, SAMT AF DE FÖR SÅDANA BROTT ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI 
P0LISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1855. 
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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 AK DOMSTOLARNE OCH POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1855. 



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 1855. 



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 1855. 



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



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



49 OCH ÄGANDERÄTT, ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONERS KÖN. 



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



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



53 -HET URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÅLDER. 



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



55 -HET URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÅLDER. 



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



57 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS ÄKTA ELLER OÄKTA HÄRKOMST. 



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



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



61 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS EGENSKAP AF GIFTE ELLER OGIFTE. 



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



63 BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS EGENSKAP AF GIFTE ELLER OGIFTE. 



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



65 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS STÅND ELLER YRKE. 



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



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



69 -BOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS CHRISTENDOMSKUNSKAP. 



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



71 URBOTA, BROTT SAKFÄLLDE PERSONERS CHRISTENDOMSKUNSKAP. 



72 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 1855. 



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 1855. 



78 XXX. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF 

*) Hit körande aumirkningar, se sid. 93 o. f. 



79 ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1855. 
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80 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



81 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1855. 



82 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



83 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1855. 



84 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



85 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1855. 



86 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 
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(Utdrag af de Domhafvandes uppgifter). 

STOCKHOLMS 
STAD. 

Stockholms Stad. 
1) S t o c k h o l m (Rådstufvurätlens 6:e Af delning). En ogift Piga, som i tabellen finnes antecknad såsom dömd för barnamord, 

hade tillförene undergått bestraffning, för det hon genom grof försummelse och vangömmo vållat annat silt fosters död. I afseende 
på det bro t t , hvarför hon nu blifvit dömd, bar bon uppgifvit, att hon, vid förlossningens inträffande, af förtvifian fattat uppsåt att 
barnet afdagataga. — På sätt tabellen utvisar hafva 2:ne personer blifvit sakfällde för vållande Ull annans död, ulan uppsåt alt dräpa. 
Den ene af dem, en Handtverksmästare, hade tilldelat en sin arbetare, i anseende ti l l dess begifvenhet på starka drycker och försum
melse i sitt arbete, några slag vid ö ra t , utan att, enligt Läkarens utsago, kunnat utrönas, om döden varit en omedelbar följd af slagen 
eller härrört från en stöt i hufvudet, som förorsakats den om lifvet bragte genom ett derpå intraffadt full. Den andre af de sakfällde 
hade, efter uppkommen ordvexling, t i l ldelat den aflidne ett slag i ansiglt t , så att denne fallit till marken och dervid stött hufvudet, 
hvaraf döden följt. 

2) D i t o (Svea Lif-Gardes Krigsratt). Tvcnne vid Krigsrät ten afdömda subordinatinnsbrolt hafva varit föranledda endast och 
allenast af ett hos de sakfällde anmärkt häftigt och obändigt sinnelag, hvilket bos den ene befunnits stegradt i följd utaf omåttligt 
förtärande af starka drycker. Den andre , endast 21 år gammal, hänfördes t i l l brottet af en erhållen, utaf omständigheterna påkallad 
förebråelse, meddelad af en Underofficerare, som i al lmänhet icke var af manskapet omtyckt. 

STOCKHOLMS 

LÄN. 

Stockholms Län. 
3) F r o s å k e r g H ä r a d . T ven ne qvinnor , hvilka ådömts ansvar efter 16 kap. Sf.B., tyckas hafva blifvit drifna ti l l sina 

brott, den ena af förtvifian och misströstan om sin och barnets framtid, den andra åter af blygsel att upptäcka sitt hafvandc tillstånd, 
hvarigenom biträde vid födseln saknades och fostret omkorn. — En kringstrykande mansperson, som aldrig begått H. H. nattvard och 
saknade all christendomskunskap, har medelst knifstyng afliändt sin broder lifvet. 

4) F ä r e n t u n a H ä r a d . En ogift Piga, har på det sätt afdagatagit sitt 3 månaders gamla, i lönskaläge födda d a m , att hon 
gått ned på isen vid Bockholms sund och i en öppen vak släppt barnet, som genast sjunkit och afiidit. Motivet, efter hennes uppgift: 
oförmåga att försörja barnet . 

5) D a i l d e r y d g S k e p p s l a g . En Soldat har varit tilltalad för mord å en kamra t , men i saknad af laga bevisning ej 
kunnat åt saken fällas. — Ingen af de sex personer, hvilka från den 21 September ti l l årets slut blifvit dömde för stöld efter nya 
lagen har anfört besvär öfver Tingsrättens utslag, hvilka således gått i verkställighet, oaktadt fem af de sex fällts till ansvar under 
försvårande omständigheter. 

6) A U e r s S k e p p s l a g . En qvinna, som blifvit fälld för brott emot 16 kap. 1 $ 2 mom. M.B., har två gånger födt oäkta 
barn och lefvat inhyses utan att vilja företaga sig något arbete. Deremot har hon håll i t konventiklar och påstått sig ega predikare-
förmåga. Kyrkoherden i församlingen har varit nödsakad flera gånger kalla henne inför Kyrkoråde t , der bon erhåll i t varning för 
den oordning, bon tillställt. — Under åre t har ej förekommit något enda gröfre b ro t t mot äganderätt . I allmänhet afhöras sällan 
stölder inom Åkers Skeppslag. Mycken välmåga inom Bondklassen är der rådande. 

7) W a i h o l m a F ä s t n i n g (9:e ochlO-.e Kronoarbelskompanierne). 2:ne subordinalionsbrotl hafva, enligt de tilltalades upp
gifter, skett under uppretad sinnesstämning, i följd af ålagda bestraffningar för begångna mindre förseelser. 

8) W a x h o l m s S t a d . Et t barnamord, begånget af en ung och eljest välkänd Tjensteqvinna, är föranledt af blygsel och 
fruktan lör anhöriges harm. 

UPSALA LÄN. 

Upsala Län. 
9) B ä l l n g e H ä r a d . Salpetersjudaren Kils Burs i Skutt t tnge socken son Er ik Bur , hvilken nnder flera ärs tid biträdt lä

dren vid .salpetersjuduing, har erkändt, att han den 23 Apri l 1850, efter att hafva tillbringat dagen hos fadren och sedan på aftonen 
bjudit fadren, som varit i hög grad begifven på starka d rycke r , tu-iu till sig på en sup, hvilken bjudning fadren emottagit, åtföljt 
fadren, då denne skulle återvända hem, och vid gåendet öfver en bro utan ledstänger, öfver den så kallade Wi l söken i Skut lunge 
socken knuffat till fadren, så att han fallit i vattnet och drunknat . Erik har uppgifvit att brottet icke vari t förut öfverlagdt, utan 
skulle först då de kommit ner på bron hos honom uppstått den tanken, att, om fadren undanröjdes, Er ik skulle få tjenslen efter ho
nom och derigenom komma > bättre omständigheter, hvarpå han , utan vidare besinning, i uppsåt a t t taga lifvet af fadren, knuffat 
honom i ån och sedan gått ned till vat tnet , för alt efterse fadrens kropp och förvissa sig om att han verkligen drunknat . I orten 
har sonen a l lmänt vari t misstänkt för b ro t te t , ehuru han icke blifvit tilltalad förr än i December månad 1854, sedan han under 
åren 1853 och 1851 blifvit straffad för l:a och 2:a resorne stöld och jemväl är vorden beträdd att hafva föröfvat stöld 3:e resan; hvar-
efter han sjelf angifvit brottet mot fadren. 

10) 1 ' p g a l a . Anledningarne till de gröfsta brot t , som under detta år vid Rådstufvurälten blifvit t i l l ta lade, eller l e och 4ie 
resan stöld, synas hafva var i t svårigheten för de tilltalade att erhålla laga sysselsättning, i förening med vana vid lättja och begäret 
efter st.irka drycker. — De anmärk ta förbrytelserna emot Kongl. Förordningen af den 6 Februari 1849 om uppror och. olofliga «W»-
mankomster, synas hafva uppkommit genom missförstådda begrepp om anledningen till de stegrade spanmålspnsen, derigenom ovilja 
emot bränvinsfabrikanterne uppstått. Dessa förbrytelser hafva ock stadhal Vid den lindrigaste art , om dervid icke tages i be t rak tande , 
att samtidigt dermed, efter all sannolikhet genom mordbrand, antändts en atom staden belägen lada-, tillhörig en här fcoendé'bfirn-
vinspioducenl; men för hvilken förbrytelse icke någon kunnat tilltalas. — Gröfre b ro t t synas hafva minskats. 
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UPSAI.A LÄN. 11) E n k ö p i n g . En för dråp, som skett af vållande, utan uppsåt alt dräpa, dömd mansperson, var en Dräng från Simtuna 
prestgård i Westmanlands l ä n , hvilken å allmänna landsvägen invid släden, genom ovarsamhet, öfverkörde en å vägen gående haf-
van.de qyinna , som deraf ljöt döden. 

SÖDERMAN-
LANDS 
LÄN. 

Södermanlands Län. 
12) D a g n H ä r a d . Det dråp af vållande, for hvilket en Dräng blifvit under Året sakfälld, har föranledis genom ovarsam 

brot tning, under lek och skämt. 

13) S e l e b o H ä r a d . En Tjenstepiga, som, efter oloflig beblandelse hafvande, dolt detta sitt t i l lstånd, h a r , under furehafdt 
strängt arbete , efter all sannolikhet fatt förtidig nedkomst, derefier hon lagt I lön sitt efter uppgift ofullgångna foster, som, innau 
det vid efterforskning anträffades, blifvit t i l l större delen uppätet af kreatur. Enda motivet anses hafva varit blygsel ijfver det t i l l 
stånd, bon iråkat. 

14) T h O r s h ä l l a . T rcnne besntna Bönder på landet och fem i staden boende Arbetskarlar och Drängar, hvilka sammansällat 
sig till ett tjufband, hafva under något mer än ett års tid, innan uppläckt deraf skedde, lackats att med djerfbet och list från spän-
målsmagasiner och logar på stadens område och vid gårdar i angränsande socknar föröfva fyratiofem inbrottsstölder, hvarvid merän-
dels falska nycklar begagnats samt spanmål och aunau lösegendom blifvit tillgripen till sammanlagdt värde af mer än ett tusen Riks
daler Banko. 

GOTTLANDS 
LÄN. 

Gottlands Län. 
15) G o t t l a n d a S ö d r a H ä r a d . E n Husbonde på eget hemman, i goda omständigheter och med försvarlig christendoms-

kunskap , har för dråp blifvit dömd till döden. Han hade, uppbragt deröfver, att en i hans granskap boende 70 år gammal Back-
stugusiftare, efter mördarens förmenande, olotligen tagit virke ifrån hans gärdesgård, med ett större tillbygge slagit af Backstugusitta-
ren begge benen och sedan, utan att vidtaga någon åtgärd t i l l hans hjelp, aflägsnat sig från stället, der ogerningen skedde. Backstn-
gusittaren afled tre veckor efter våldet. — En Arbetskarl om 70 å r , fälldes ti l l half mansbot, för det han , enligt läkarens in tyg , ge
nom olämplig behandling af nyssomförmälte Backstugusittares benskador, bidragit till hans död. 

16) ( . O t t l a n d s N o r r a H ä r a d . Intet b ro t t , som blifvit belagdt med dödsstraff, har vid domstolen förekommit. — Et t 
dråp, som timat mer af olycka än vållande, har orsakats endast genom okynne. 

17) W i B b y . Så vidt af under ransakningarna inlupna omständigheter kunnat inbemtas, hafva anledningar var i t : till den en
ligt 16 kap. 1 $ 1 mom. M.B. sakfällda qvinuans brott , falsk blygsel, samt till misshandlingen å föräldrar, fadiens oskickliga beteende 
inom hus och den sakfalldes i ytterlig grad vanvårdade uppfostran, — Svordomarne, sabbatsbrotten, slagsmålen, samt oljuden å all
männa platser, hafva nästan uteslutande föranledts af föregånget missbruk af starka drycker. 

ÖREBRO LÄN. 

Örebro Län. 
18) S m i d l l O H ä r a d . En Garfvarelärling från Askersunds stad, som under fogeljagt ihjälskjntit Muraren Petter Persson 

från Djupviksängen, har derföre blifvit fälld t i l l vådabot. — Alla sabbatsbrolien, 56 till antalet, äro ådömda för bränvinstillverkniug 
å helgedag. 

19) H u m l a o e l » G r t m g t e n S H ä r a d e r . Att antalet af gröfre brott under året varit mindre än vanligt, synes böra 
tiUskrifvas en inom länet ökad arbetsförtjenst samt i följd deraf förhöjda arbetslöner. — Af sabbalsbrollen hafva 7 ådöruts fur brän-
vinstillverkning å helgedag. 

20) Ö r e b r o H ä r a d . Genom någon ovarsamliet vid laddning af en pistol, dcrvid skottet afbrann, har en minderårig flicka 
tillsatt lifvet. 

21) S k o l I e r S t A H ä r a d . En kringstrykande person, vid namn Alexander Nilsson, från Yrkdalen i Nor r ige , men enligt 
egen uppgift född nägorstädes i Sverige, har för dråp å sin svåger Carl Oleander Carlsson, blifvit till di den dömd. Alexander Ni ls 
son jemte svågern och dennes hustru samt en enka raed barn vandrade i sällskap gård ifrån gärd samt försålde kammar. Under ru -
sig sinnesförfattning uppkom, utan bestämd anledning, gräl emellan Alexander Nilsson och Carl Oleander Carlsson, som slutade så , 
att den förre stack en knif i halsen på den sednare, hvaraf denne ögonblickligen afled. — Förra Pigan Johanna Jansdotter ifrån 
Snaflunda socken, som hufvudsakligen s t ruki t omkring och försörjt sig ined försäljning af karameller och dy l ik t , blef, efter oloflig 
beblandelse, hafvande. Utan at t omtala de t ta , sökte och erhöll hon en natt herberge uti en soldatstuga. Under nat ten kände hon sin 
nedkomst vara för handen, gick derföre ut och, sedan bon framfödt ett lefvande gossebarn, slog det emot den frusna marken, så att 
barnet genast dog, hvarefter hon gömde liket uti en i närheten varande stenmur. Johanna Jansdotter blef af Häradsrätten dömd till 
döden. 

22) C J r j t h y t t e O e h H e l l e f o r s B e r g s l a g e r . Drängen Anders Svensson från Kjerfvingeborn, hade af Torparen 
Kort Classon på Kihltorpsuddc blifvit stämd till Rätten med påstående om ansvar för af honom föröfvadt slagsmål. Häröfver och af 
andra orsaker förtörnad på Kort Classon, hade Anders Svensson, kort efter det nyssnämnda mål förevarit vid Rätte», då han en dag 
mötte Kort Classon å en större mosse, öfverfallit honom och ulan aftigt att döda, med en yxa tilldelat honom en mängd slag, hvaraf 
han straxt aflidit. I prestbeviset om Anders Svensson är anmärk t , att han fatt en högst vanvårdad uppfostran. Han erkände genast 
vid första förhöret sitt brott , och dömdes af Häradsrätten att mista lifvet genom halshuggning. — Slagsmålen torde i allmänhet kunna 
antagas hafva varit föranledde af starka dryckers missbruk. 

23) A s k e m u n d . Tjufnadsbrolten synas hafva förminskats, sannolikt till följd af den större tillgången på arbetsförtjenst 
och de betydligt förhöjda arhelslöuerne, som erbjudits vid jernvägsanläpgningar m. m. De nya straffbcstämmelserne mot närande bro t t , 
torde ock hafva verkat derhän. 

24) l i l n d e a b e r g . Grofva brot t hafva under år 1855 ej blifvit vid Rådstufvurälten åtalade eller veterligen inom jurisdiktio-
nen begångna. 
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WERMLANDS 
LÄN. 

Wermlands Län. 
25) J o S S e H ä r a d . De flesta brotten emot person kunna anses härleda sig från missbruk af starka drycker, och begäret der-

efter bar föranledt tre peYsoner a t t begå gemensam stöld af en ankare , fylld med bränvin. — Såsom anmärkningsvärdt torde för 
öfrigt böra antecknas, att inom denna ganska vidsträckta jurisdiktion så få gröfre brott under året inträffat hvilket torde få tillskrif-
vas ett ökadl välstånd och deraf härledd stigande hyfsning och mildring af sederna. 

26) C a r l s t M d . Nästan alla de under året åtalade slagsmålen hafva varit föranledda af starka dryckers missbruk. 

27) C h r i s t i n e h n n i n . Större delen af de lindrigare brotten mot person hafva varit föranledda af starka dryckers missbruk 
eller begäret derefter. 

WESTMAN-
LANDS 
LÄN. 

Westmanlands Län. 
28) Å k e r b o H ä r a d . Såsom i viss mån psychologiskt anmärkningsvärdt torde kunna anses, a t t , sedan förre Drängen Jan 

Erik Persson från Södermanland blifvit , af W e s t e r - och Öster-Rekarne Häradsrät t , fälld t i l l ansvar för första resan inbrot t och 
olofligt tillgrepp af 2 st. gumsar, 4 st. tackor och 6 st. höns, han jemväl, af Åkerbo Häradsrät t , genom utslag den 21 Maj , pröfvats 
saker till ansvar för inbrott och olofligt tillgrepp af 3 st. får, samt efter undergången bestraffning för nämnde förbrytelser, under den 
4 Augusti , yt ter l igare blifvit sakfälld, såsom för 2:a resan stöld, af 4 st. höns och en tupp. 

29) l Y å l t l a H å r a d . Egennytta har förmått en förmögen Jordegare inom Häradet att ur sitt hus aflägsna ett fattighjon, 
som, saknande husrum och möjligen föda, några dagar derefter anträffats liggande död ute ä marken ej långt från den förstnämndes 
bostad. 

30) H e s l e r å s . De 19 i tabellen redovisade urbota brott emot äganderätt hafva blifvit föröfvade af personer, hvilka, ehuru 
tillfälle till arbelsfurtjenst för dem icke saknats, genom begifvenhet på dryckenskap och lättja samt af vana vid ett kr ingstrykande 
lefnadssätt, till de ifrågavarande brotten gjort sig förfallne. 

31} A r b o g a . De flesta slagsmålen och sabbalsbrotten samt en af stölderna kunna anses föranledda af starka dryckers miss
bruk eller bepäret derefter. 

32) K ö p i n g . De flesta för sabbalsbrott, slagsmål och oljud sakfållde hafva jemväl varit öfverlastadc af starka d rycker , 
hvaraf missbruket således kan anses hafva föranledt dessa förbrytelser. 

STORA 
KOPPARBERGS 

LÄN. 

Stora Kopparbergs Län. 
33) O r M S o c k e n s a m t E l f d a l s O c h S ä r n a T i n g s l a g . Med läseriet i Orsa är förhållandet oförändradt, sådant, 

som förut är meddeladt. Åtal i detta hänseende, såsom ock för obehörigt förrättande af dop och för utspridande af villomeningar 
om döpelsc-sakramentet, hafva väl under året handlagts, häf, likasom i Elfdals och Särna Tingslag; men dessa åtal afslutades vid 
Orsa Häradsrätt först i Januar i månad 1856 och tillhöra således nästa uppgift. 

34) M a l u n g s T i n g s l a g . Under tvist emellan tvenne på jagt stadde manspersoner om en laddad bössa, har denna ned-
halkat på marken och skottet allossats, deraf en bland de tvistande träffats och ljutit döden. 

35) j F a l l l u i l . Under fylleri äro 19 af de i tabellen upptagne andre brott och förbrytelser begångna. — Antalet af i staden 
begångna gröfre brott är för 1855 icke obetydligt mindre, än under hvartdera af åren 1850 t. o. m. 1854. 

36) H e d e m o r a . E t t sjelfmord samt största delen af de i öfrigt anmärkta brotten kunna anses föranledda af starka dryc
kers missbruk eller begäret derefter. — Atl fylleriförseelserna tilltagit, torde härröra deraf att , sedan den såkallade husbehofsbrännin-
gen upphört och tillgång på bränvin i hemmen aftagit, en del allmoge, van vid förtärande af starka d rycker , vid besök i s taden, 
söker tillfredsställa begäret derefter och dervid öfverlastar s ig, hva r t i l l , i icke ringa mån bidrager det högre gradta l , bränvinet å 
utskunkningsställena nu innehåller , emot livad förr varit vanligt, äfvensom förtärandet af utländska spirituösa drycker, hvi lka för nä
stan samma pris som bränvinet hällas t i l l salu. 

GEFLEBORGS 
LÄN. 

Gefleborgs Län. 
37) H t l l e o c h W a h l b o T i n g s l a g . En person har blifvit fälld till ansvar för försök Ull mordbrand. Anledningen till 

brottet var att dölja föröfvad inhrottsstöld. 

381 f g g l e b o o c h H a m r å n g e T i n g s l a g . För förgörning genom förgift har vari t under t i l l tal ställd och till half 
mansbot hlilvit fälld en Bondhustru, hvilken ä ett thefat tillagat och i stufvurummet framställt sönderkrossad arsenik till fluggift, 
hvaraf hennes minderårige son, genom hristande eftersyn, ljöt döden. — En tolfårig flicka B. J. D. har , af ovilja mot sin matmoder 
och i tanka a t t , om denna med mannen, hos hvilken hon enligt sina föräldrars anordning vistades, blefvo husvilla, hon skulle få 
återkomma till föräldrarne, fattat uppsåt att förstöra husbondefolkets gård och i sådan afsigt anlagt mordbrand. Hon dömdes af Hä
radsrätten att för sin missgerniug af kronobetjent med ris ägas. — 1 allmänhet äro slagsmålen föranledda af starka dryckers missbruk. 

39) D e l s b o T i n g s l a g . En Husman, dömd för dråp å sin hustru, hade vid brottets föröfvande, likasom hustrun, varit af 
starka drycker ölveilastad. Den dömde, som besökt tinget tillika med hustrun, hade, då denna sednare på hemvägen omkullfall i t , 
sökt genom utdelade slag med ifrån närstående träd afbrutua qvistar förmå henne stiga upp samt, då detta icke lyckats, kastat benne 
pä en kälke och dragit henne hem. Hustrun alled påföljande natt hvar t i l l , enligt läkarebesigtuiugen, de henne tillfogade slag, i före
ning med hennes rusiga t i l l s tånd, varit vållande. 

40) F o r s s a T i n g s l a g . Bonden J. J:son från Björka , hvi lken för dråp, å en Da lka r l , blifvit dömd till döden, hade, utan 
afsigt att dräpa, slagit samme Dalkarl på låret med en potatishacka, Hå han påträffades bärande en flaska med bränvin , som han äm
nade fura till den dömdes son, hvilken samme Dalkarl skulle föi ledt till fylleri; och hade efter samma slag en varbildning uppkom
mit i låret, som, enligt Läkarens intyg, varit orsaken till Dalkarlens död. 
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GEFLEBORGS 
LÄN. 

41) A l f t a T i n g s l a g . En mansperson, dömd fur vållande till annans död, hade med denne varit i gräl , hvarunder den 
förre frän en förstugubro stötte den sednare neder till margen, hvarvid bufvudets inre delar så skadades, att döden deraf blef en 
ovilkorlig följd. Beggc hade dagen förut gått och supit tillsammans, och då, såsom tillförene, varit goda vänner, och voro de, när hän
delsen timade, rusiga. 

42) N o r r a l a T i n g s l a g . För förfalskning af prestbelyg har blifvit dömd en man, född af aktade föräldrar, af Ståndsper-
sonsklasscn. Han hade ej åtnjutit särdeles vårdad uppfostran, och började tidigt föra utsväfvande lefnad; gifte sig snart med enkan 
efter en Backstugusittare, och har sysselsatt sig med sådana görooiål, som i allmänhet afskys; men har dock, såsom egande god färdig
het att föra penuau, b i t rädt många med hvarjchanda skri fu in g; och var det nu fjcrde gången, soui han dömdes för förfalskning af 
annans namn. 

WESTERNORR-

LANDS 
LÄN. 

Westernorrlands Län. 
43) R a m s e l e T i n g s l a g . De inom detta Tingslag vanliga öfvertrddelser af skogsförfaUningarne hafva äfven för året fort

farit genom de fiere åverkans-förseelser, hvarför särskilte personer blifvit till ansvar fällde och dervid merendels Kronans mark 
kommit t i l i kor ta ; en följd i allmänhet af bristande jägeribetjening i orten. 

44) S o l l e f t e å T i n g s l a g . Den större marknad , som vid Pålsmessotiden hålles i Sollefteå, föranleder alltid till mer eller 
mindre excesser; och hafva de antecknade fridsbrotten derifrån sitt ursprung; hvarjemte den tillförene anmärkta liknöjdheten bland 
allmogen att iakttaga gifna föreskrifter för allmän ordning, såsom vägunderhållning och snöplogning, har föranledt de anmärkta 
åtalen för öfvertrddelser af författningarne om vägunderhåll och om tiden för fiskets utöfvande vid laxens uppgång i Ångermanna-
elfven. 

45) M e d e l p a d s D o m s a g a . De gröfre brotten äro i aftagande, mot hvad vanligt varit. Något egentligt gröfre brott bar 
uti Torps, Tuna och Indals Tingslager ej varit föremål för åtal. — En, vid ISjurunda Häradsrätt , för dråp å husbonde tilltalad Tjen-
stedräng ansågs af Kongi. Sundhets-Collegium hafva uti ett anfall af vansinne föröfvat gerningen, till hvilken han måhända retades 
af husbondens stränghet. 

46) H e r n ö g a n d , För vållande till annans död, utan afsigt att dräpa, är en man sakfälld. Den , hvars död vållades, en 
äldre f. d. Sjöman, känd för oordentligt lefnadssätt och s tarkt fylleribegär, infann sig, sent en afton sommaren 18f>4, vid ett af sta
dens värdshus och bultade på den redan stängda dörren till utskänkningsrummet, för att blifva insläppt. Då mannen, som vid t i l l 
fället var öfverlastad af starka drycker , ej åtlydde förnyad tillsägelse att aflägsna sig, öppnade värden dörren och skuffade mannen , 
sä att han föll baklänges från bron och slog hufvudct mot gårdsplanen, hvarigenom hufvudet så skadades, att han få dagar derefter afled. 

JEMTLANDS 
LÄN. 

Jemtlands Län. 
47) R a g u n d a T i n g s l a g . Af de 2:nc qv innor , som, på sätt uti tabellen finnes a n m ä r k t , vari t t i l l talade för mord

brand, var den sakfällda blott 13$ år gammal. Båda systrar och tjenande olika husbönder, hade de för dessas räkning under som
maren och hösten 1854 omhäuder boskapskreatur vid en s. k. "fäbodelägenhet" i en aflägsen skogsbygd. Enligt den yngres uppgift, 
hade den äldre systern, vid pass 30 år gammal, redan tidigt på sommaren börjat öfvertala den yngre att sätta eld på en 3:dje Bondes 
i samma trakt befintliga fäbodehus. Den sednare vägrade väl i början att efterkomma systerns uppmaningar, men lät slutligen, till 
följd dels af löften, dels ock af hot och verkligt våld, förmå sig att sent en qväll i början af Augusti lägga brännbara ämnen under 
nämnde fäbodehus, hvilka dock den gången räddades, genom ankommande slotterfolk, som upptäckte mordbrandförsöket. Sedermera, 
efter förnyade öfvertalanden , hotelser och löften af den äldre systern, hade den yngre , sent en afton i slutet af September, åter an
lagt eld under samma hus, hvilka derefter helt och hållet nedbrunno. Någon rimlig anledning ti l l den äldre systerns önskan at t få 
ifrågavarande hus an tända , har den yngre systern ej kunnat uppgifva, eller rausakningen eljest uppdagat. Jalousie på en Fäbodepiga, 
som tjenade den Bonde, hvilken de nedbrända husen t i l lhörde, kan väl icke utan grund antagas hafva ingått bland den äldre systerns 
motiver; men det närmare sammanhanget mellan detta motiv och dess effekt, eller huruledes hon möjligen kunde tro sig skada sin 
rival och komma målet för sina önskningar närmare genom husens nedbrännande, är desto svårare att u t le ta , som bemälda piga re
dan långt före den sednare mordbraiidsauläggningen leiunat fäbodestället och efterträdts af en annan. Den äldre systern har enstän-
digt nekat a i l t medvetaude af inordbraudsanläggningeii, samt förklarat den yngres uppgifter derom falska. 

WESTER-

BOTTENS 
LÄN. 

Westerbottens Län. 
4$) W e s t e r b o t t e n s S ö d r a D o m s a g a . Kongl. Förordningarne den 18 Januari 1855 angående bränvins tillverkande 

och försäljning hafva genom sina högre straffbestämmelser, åtminstone inom Westerbottens Södra Domsaga, redan visat välgörande 
följder. — Den för stöld Ute å mark, uti tabellen för Nordmalings Tingslag, antecknade person Ur en yngling, som, troligen af okynne, 
afklippt tagel (svansar och manar) af i bete gående hästar , men, då han tillegnade sig taglet eller förfor detsamma, dömdes för tjuf-
nad. — Sorg och förtviflan öfver nödställd belägenhet har, inom Lycksele Tingslag, föranledt en ung barnamörderska, af tjenste-
h.jonsk lassen , att , genast efter födseln, taga sitt barn afdaga. — Af missförstådt nit hastade och bundo trenne personer å helgedag en 
vildsint granne samt forslade honom, ehuru till något brott icke förvunnen, t i l l den flere mil aflägset boende Kronobetjeniugen. 

49) B y g d e å o e h I i O f & n g e r S T i n g s l a g e r . Ingen har under årets lopp varit för gröfre brott sakfälld eller lagförd. 

50) S k e l l e f t e å H å r a d . I afseende å brottmålsstatistiken åberopas hvad uti 1853 års berättelse angående skogsåverkan 
förekommer. 

14 
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NORRBOTTENS 

LÄN. 

Norrbottens Län. 
51) P a j a l a T i n g s l a g . Den allmänna andeliga väckelse, som i Pajala Tingslag (lere Sr förefunnits och ännu existerar un

der namn af läseri , fortfar medföra den verkan, a t t befolkningen lefver utmärkt nykter t och fredligt, och fä brottmål uppkomma. 

52) O f v e r - C a l l x O c h Ö f v e r - T » m e å T i n g s l a g e r . Sedan sista Bränvinsförsäljnings-förordningen utkom, har Ul
ven inom dessa Tingslager superiet och deraf härflytande sedesjöshet betydligen aftagit. 

53) H e d e r - T o r n e å o c h C a r l G u s t a f s T i n g s l a g . Den för enfaldt hor dömda qvinnan är genom utslaget dömd, 
för det hon fjerde gången föröfvat sådant brott. Och af de för lagersmal dömda åtta qvinuorna, är en fälld för femte gången, tvennc 
för fjerde och de öfriga för tredje gången begånget sådant brott. — Den för tjenstefel anklagade, men befriade, militär-personen hörde 
ti l l gränsebevakniugen i Tingslaget. 

54) P i t e å . Det enda gröfre b r o t t , som under året vid Rådstufvurätten afdömts, neraligen misshandling å föräldrar, och de 
fleste bland lindrigare brolien emot person kunna anses föranledda genom starka dryckers missbruk 

ÖSTERGÖT

LANDS 
LÄN. 

Östergötlands Län. 
55) l i J S l l l g S H ä r a d . En man, som blifvit dömd för dråp, var pift med en gammal grälaktig och på dryckenskap begifven 

Afdragarenka, hvilken han af svartsjuka slog ihjäl, med en sten. — Motiverne ti l l tjufnadsbrotten hafva i aflnaänhet varit fattigdom, 
men i 2 händelser endast girighet eller medfödd fallenhet att stjäla. 

56) W i f o l k a H ä r a d . De två för mord dömde, i tabellen upptagne, personer voro en Dräng Alfred Svensson och en Piga 
Maja Persdotter, begge 23 år gamla, hvilka under ett års tid lefvat i förtroligare förhållande med hvarandra och, fastän tjenande å 
särskilta s täl len, belägna omkring en half mil frän hvarandra, likväl ofta trätfats inom den by, der Maja innehade tjenst. Den sist
nämnda, som en söndag gått bort en half mil till en annan bekant Piga, Christina Bär, hade träffat denna, hvilken förestod en enke-
maus hushåll, ensam hemma och af henne köpt en näsduk för 24 skilling b a n k o , som vid handeln likväl icke erlades. Sedan begge 
pigorna öfverenskommit att följas åt till Majas hem, hade de , Bär förande med sig ett k n y t e , klockan omkring 5 på eftermiddagen 
vandrat åstad, men icke hunnit längre på väg från Bärs hem än omkring 720 a lna r , då Bär först och Maja efler hegifvit sig in från 
stora körbauan på en mindre väg genom en skogbeväxt hage, Bär för att i en annan gård "besöka en flicka, med hvilken hon förut 
aftalat om sällskap till den b y , livarinoin Maja innehade tjenst. Färdiga att här skiljas åt, Maja för ätt fortsätta vägen ti l l sitt hem 
och Bär för att besöka förenämnda piga, hade Bär, med tillkännagifvande att hon hyste tvifvel om Majas förmåga att betala den köpta 
näsduken, återfordrat densamma och, vid Majas vägran att återställa det köpta, söm denna sade sig vilja betala, då hon kom t i l l sitt 
hem, omktillskuffat Maja och derefter ur den sistnämndas ficka bemäktigat sig näsduken; i förtrytelse hvaröfver Maja, hvars näsa 
och mun efler fallet b lödde , i sin högra band npphemlat från marken en skarpkantig sten, sprungit upp och med venstra banden 
fattat uti Biirs förkläde samt, oaktadt Bär sökt försvara sig, med den i högra handen upphemtade stenen t i l ldelat Bär å venstra t in 
ningen furst ett slag, som tycktes icke bekomma henne något, och derefter gifvit henne ett ytterligare slag, dervid blod rann ned åt 
venstra kinden på Bär, hvilken genast fallit omkull och blifvit liggande såsom hade hon djupt insomnat. Maja Persdotter, som under 
striden med Bär fått dennas förkläde, i sin hand, men förlorat silt påbafde förkläde, hade knutit det förra på sig samt derefter, utan 
alt vidare undersöka Bärs t i l ls tånd, skyndat sig mot hemmet , i närheten hvaraf hon träffat Alfred Svensson, som under t iden sökt 
henne. För honom hade Maja, utan omsvep, omtalat händelsen med Bär och tillkännagifvit fruktan för att hon vore död; dervid 
Alfred y t t r a t : "lefver hon, så blir det farligt för dig; men är hon dödt så kan du vara tryg^: jag vill hjelpa dig, om da vill följa mig 
åt till stället, der du lemnade Bär." Maja hade då , utan at t efterfråga, bvad Alfred ämnade med Bär företaga, gått in på hans för
slag, som hon tyckte lugna hennes förut nedstämda s inne; och sedan Maja ömsat k l ä d e r , förrättat sina sysslor och intagit aftonvard 
i husbondefolkets k ö k , hade hon, efter erhål let t i l lstånd att åter gå b o r t , uppsökt Alfred, som emedlertid ute å gatan Väntat på 
henne , hvarefter begge, klockan omkring half till nio på aftonen, begifvit sig i väg. Komne in uti den hage, der Bär förut af 
Maja blifvit misshandlad, hade de funnit Bär sittande på en sten omkring 10 alnar från det s täl le , der Maja lemnat henne i sanslöst 
tillstånd. Då Bär varseblifvit Maja och Alfred, hade henne undfallit det y t t rande: "Lå t mig i Jesu namn gå hem med lifvet," å 
hvilken bön likväl ingendera af dem fästat afseendc, utan hade Maja, efter tillsägelse af Alfred alt gå ut t i l l den större väg, som 
leder förbi ofvannämnde hage, och varsko, om någon skulle komma, aflägsnat sig; hvaruppå Alfred, enligt sin uppgift, frän jorden 
upptagit en kant is sten och dermed til ldelat Bär , först å högra sidan of hufvndet ett slag, hvarvid hon föll framstupa å marken och 
rosslingar i hennes bröst bemärktes , och sedermera ett ytterligare slag å nacken, hvarefter Bär icke rörde eller gaf något ljud ifrån 
sig. Efter sålunda fullbordadt mord å Bär , hade Alfred uppsökt en 30 alnar längre in uti skogen helägen fördjupning i jorden, i 
hvars sidor funnos en mängd större stenar, di t Alfred släpat eller dragit den Utlösa kroppen, som han sedermera framstupa nedstör
ta t i fördjupningen; hvarefter han ropat på Maja, som framkommit till stället och der fått se Bär således liggande med klädningen 
sönderrifven vid ena sidan om henne. Härefter hade de hulpits åt att uuder grenar och större stenar dölja Bärs k ropp , sedan likväl 
Alfred först klädt af liket kängor , en underkjol , en schal och ett k läde , hvilka persedlar , jemte det af Bär från hemmet medförda 
k n y t e , de tillgripit och fört med sig t i l l Majas hem, hvarest de lagt a l l t , med undantag af schalen, t i l l förvar under halm uti ett 
obegagnadt bås inom det fähus, som t i l lhörde Majas husbondefolk; hvarefter Alfred, förande den tillgripna schalen med sig, gått t i l l 
sitt hem, under vägen hvart i l l han, enligt sin uppgift, sänkte schalen uti den förbiflytande S v a r t å n , der likväl sistnämnde persedel, 
ehuru eftersökt, icke återfunnits. Sedan Bär i t renne dygn saknats å det s täl le , der hon haft tjenst, hade hennes husbonde anmält 
Bärs försvinnande hos den inom socknen boende Fjerdingsmannen, som deref ter , jemte flera andra personer, fraktlöst eftersökt Bärs 
l ik . Någon dag sednare hade en tjensteflicka hos samme Fjerdingsman uppgifvit, a t t Maja Persdolter söndagen förut af denna flicka 
begärt och erhållit underrät te lse om vägen till det ställe, der Bär tjenade. Med anledning häraf hade Fjerdingsmannen tillsport Maja, 
hvarest hon söndagen förut sig uppehåll i t , t i l l svar hvarå hon uppgifvit, att hon besökt en fadersyster, som skulle bo åt e t t h å l l , 
motsatt det, hvaråt Bärs hemvist 13g. Maja hade äfven, sedan den tjensteflicka, af hvilken hon fått upplysning om vägen ti l l Bärs 
hem, blifvit t i l lka l l ad , i hennes närvaro förnekat att hafva den uppgifna dagen sökt Bär, men, efter det hennes uppgifter, den ena 
efter den andra, blifvit kontrol lerade och befunnits osanna, samt ibland hennes kläder påfunnit» den klädning, som hon söndagen förut 
begagnat, hvarå upptäckts flcrc blodfläckar, hade Maja slutligen kastat sig uti den »åkallade Svartån, i tydlig afsigt att lig sjelf lifvet 
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ÖSTERGÖT
LANDS 
LÄN. 

afhända. Sedan Maja, som genast falifvit åter ur vattnet upptagen, af personer, hvilka sett, då bon sprang ut der i , återkommit till 
sans, hade bon ställts under bevakning samt en dag sednare, uti vederbörande kronobetjents och en prestmans närvaro , e r k ä n t , a t t 
hon tagit lifvet af Bär, samt utvisat stället, der hennes lik blifvit undandöljdt. Icke förr än under den med henne vid Häradsrät ten 
första gången hållna ransakning, som fortgick under 2:ne dagar, lät Maja forma sig att uppgifva sin inedbrottsling, hvilken hon , 
eller erhållen föreställning, a t t det icke låt i t sig göra för henne att ensam vältra de stora stenar, som funnos öfver Bärs l ik,angifvit 
vara Majas fästman, ofvannärande Alfred Svensson, som, genast eftersökt och inom dagens utgång anträffad samt dagen näst derefter 
inställd för Rät ten, i början nekade, men slutligen erkände det förfärliga brottet med alla dess omständigheter. Häradsrättens utslae, 
derigeuom Alfred och Maja förklarades säkre, brgge ti l l ansvar for nidingstjufnad, sabbatsbrotl ocb mord, Maja särskilt för försök till 
sjelfmord, samt dömdes att, i ena bot, gcaom halshuggning lif sine mista, fastställdes af Kongl. Maj:ts och Rikets Göta Hofrätt. 

57) B o b e r g s H ä r a d » De slagsmål, hvarom vid Bobergs Häradsrätt under år 1855 ransakats , hafva härledt sig ifrån miss
bruk af starka drycker. — En för försök Ull våldtägt, af en qvinna, som ej fyllt 12 år, till ansvar dömd person, hvilken icke kunnat 
fällas åt saken för fullbordad våldtägt, var straffad för andra resan stöld och i öfrigt illa känd. 

58) H a m m a r k i n d s H å r a d . Endast e t t gröfre brott af någon märkvärdighet har varit vid Häradsrätten handlagdt. Äga
ren till en såkallad backstuga hade blifvit öfvertalad att försälja hälften deraf t i l l en f. d. Sjöman för en ringa köpeskilling, 15 r iks
daler riksgäld. Den sistnämnde ville sedermera icke ens utgifva denna obetydliga summa och började kort efter ditflyttningcn att på 
åtskilliga sätt ofreda Backstugusittaren, som var gammal och ofärdig. Detta gick slutligen så långt, att den ursprungligen ensamme 
ägaren til! stugan, förut i frid och lugn beboende densamma, snart nog nödgades flytta ifrån sin stuga och öfverlcmna den till ensam 
besittning åt sin nye , orättfärdige och våldsamme bolagsman. Detta grep dock Backstugusittaren så hårdt , att han en afton, då f. d. 
Sjömannen icke var hemma, passade på och, för att hämnas de lidna oförrätterna, påtände den ifrågavarande stugan, dervid tillika 
uppbrännande bådas deras lösa egendom. 

59) S ö d e r k ö p i n g . De flesta för svordom, sabbatsbrotl, slagsmål och oljud sakfållde personer hafva jemväl blifvit sakfällde 
for fylleri. 

60) V C a d g t e n a . Slagsmålen kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk. 

61) S U e i m l n g e . Det i tabellen upptagna barnamord är begånget af en 37 år gammal qvinsperson, som, t i l lhörande W a d -
stena siad, innehade tillfällig pigtjenst här i staden, och verkställdes genom (jväfning, natten emellan den 27 och 28 April , ä en foder-
skul le , der förlossningen då äfven ägde rum. Kallsinnighet å lägcrsmanneus sida och misströstan hos barnaföderskan att någorstädes 
varda till vård upptagen, i förening med den omständigheten, att hon redan från yngre åren besvärats af vissa kroppsliga l idanden, 
synas hafva varit de närmaste anledningarne till brottet. 

SKARABORGS 
LÄN. 

Skaraborgs Län. 
62) W a l l e H ä r a d . Fur vällande Ull annans död har blifvit sakfälld en rik och förmögen hemmansegare, som, efter flera 

års oenig sammaiilefuad med sin hus t ru , derunder han , enligt vid ransakningen vunna upplysningar, ofta slagit henne , för det hon 
vari t begifven på starka drycker , slutligen en gång våldsamt behandlat h e n n e , så att hon kort derefter aflidit; men som hon samma 
dag, detta sednare våld utöfvats, fallit utför en trappa och full visshet ej vunnits , huruvida våldet varit enda orsaken till hustruns 
död, har endast mansbot ådömts mannen. 

63) K a k l n d S H ä r a d . En Inhysesman och hans hust ru , som äro sakfällde för fållande Ull annans död, hade liera gånger 
slagit och misshandlat den förres minderårige son i ett föregående gifte, så .att denne blifvit sängliggande sjuk, derunder han , illa 
vanvårdad och förut svag i följd af nyligen genomgången skarlakansfeber, aflidit.— En qvinna, fälld för fosters läggande å lön, hade 
ute å marken i enslighct framiodt detsamma och lagt det undan å en kyrkogård, der det anträffats med munnen fullstoppad af mossa. 

64) W l g t e H ä r a d . De lindrigare brotten emot person kunna i allmänhet anses föranledda af starka dryckers missbruk 
eller begäret derefter. 

65) K å l l a n d s H ä r a d . Anledning t i l l ett i tabellen upptaget dråp har varit ovarsamt umgående med en laddad bössa 
och t i l l barnamordet qvinnaus blygsel öfver sin belägenhet. — De lindrigare brotten emot person hafva varit föranledda af starka 
dryckers missbruk. 

66) B u r l i e H å r a d . Slagsmålen hafva föranledts genom dryckenskap. 

67) W a d s b o H å r a d (Hofva Tingslag). Alla i tabellen upptagna slagsmål och sabbatsbrott enligt 3: 6. M.B. kunna anses 
föranledda af s tarka dryckers missbruk eller begäret derefter. 

68) » W a r t o f t a H å r a d . De flesta brott och förseelser, hvarom under året ransakats, hafva varit föranledda genom starka 
dryckers missbruk, eller begäret derefter. — Det enda grofva bro t t , som förekommit, har varit mord å posliljon. Motivet dert i l l : 
begär att åtkomma penningar. 

69) S k ö f d e . De svårare, i allmänhet urbota brotten hafva under ifrågavarande år varit betydligt färre, än under föregående. 
Äfven med beräkning af den verkande orsak här t i l l , som ligger i det förhållande, att isynnerhet arbetsklassen under de sednaste åren 
egt rikligare tillfälle till- de nödvändiga behofvens fyllande, än förut, är likväl minskningen alltför betydtig, för att icke få tillskrif-
vas jemväl andra orsaker. Så länge här endast fanns gemensamhctsfängelse för ransakningsfångar, var antalet af sådane årligen icke 
obetydligt , jemförelsevis med stadens ringa te r r i to r ium, och under året 1852 fanns knapt någon dag, då icke et t antal ifrån två t i l l 
åt ta ransakningsfångar suto inspärrade i stadens häkte ; men påföljde året börjades och fullbordades byggnaden af fem celler i slädens 
h ä k t e , dert i l l ock Kongl. Maj;t, af de för cellfängelsers uppförande i städernc anslagna medel, i nåder beviljat bidrag. Minskningen i 
fåiigarues antal visade sig genast efter cellernas inrättande. Der t i l l kommer vidare, att fångarne, en gång dömde, fortsatt sitt ensam
hetsfängelse äfven i länshäktet, som haft t i l lräckligt antal celler för dem; och slutligen måste otvifvelaktigt nya strafflagen, angående 
stöld och snatteri samt rån, verksamt bidraga ti l l minskning i antalet af de svårare brotten emot äganderätt. 

70) H j o . De flesta slagsmål hafva uppkommit genom missbruk af starka drycker. 
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ELFSBORGS 
LÄN. 

Elfsborgs Län. 
71) F l u n d r e H ä r a l t . Den for dråp sakfällde var en förmögen Hemmansägare, hvilken. med sällskap t o m Siande efter 

Tagen och vid ett för lönkrögeri be ry l t ad t ställe färdades förbi liera der församlade personer. Den ena af dessa t o m derpå r idande 
efter, dä den sakfällde, af fruktan att hlifva öfverfallen, med en stör t i l ldelade den ridande ett slag, så att han föll af nästen och 
några dagar derefler afled i följd af detta slag. — Den för könsförbrylelser i förbudna led upptagne mansperson hade vid flera t i l l 
fällen plägat olofligt umgänge med sin do t t e r , som uppgaf sig deraf hafva blifvit häftande. — De flesta åtalade slagsmål hafva varit 
föranledda genom missbruk af bränvin eller audra starka drycker. 

72) H a n e H a r a l d . Den för misshandling å husbonde eller förman sakfällde person var en D r ä n g , som i rusigt t i l l s tånd, 
efter ordvexling, tilldelade sin husbonde ett slag, och dessutom vid flera tillfällen honom ofredade. — De flesta af åtalade slagsmål 
hafva föröfvats af personer under rusigt tillstånd. — Anta le t af mål angående åverkan fråu kronoparkerne Hunne- och Halleberg har 
under året i betydlig mån aftagit, hvartill anledningen icke är någon eflerlåtcnbet å Jägcribetjeniugens sida, i afseende å bevaknin
gen, utau fast mera är att söka uti fruktan för fängelsestraffet, sedan detsamma numera undergås å cellfängelset; och hvarom jag, 
efter samtal med flera af dem, hvilka förut nästan hvarje ting tilltalades for sådan förseelse, va r i t i tillfälle att vinna upplysning. 

73) K l l l l l n g g H å r a d . Eu D r ä n g , som för dråp blifvit t i l l döden dömd, hade, under tillfälligtvis, vid någon handel om 
potäter , uppkommet gräl med en annan person, med en gödselgrep anfallit denne scdnare och tilldelat honom några slag, af bv i l t a 
ett träffade hufvudet och vållade hans död. 

74) C S å s e n e d s H Å r a d . För tvenne särskilta bröd emot 16 kap. M.B. har en Tjenstepiga varit anklagad och blifvit fälld. 
Motiven till dessa brot t hafva, såsom vanligt i dylika fall, varit försök att undanrödja den skam och de ekonomiska svårigheter, som 
väntades blifva en följd af nedkomsfen med oäkta barn. För delaktighet i dessa brott bafva tVenne manspersoner, nrmligen de för
mente fäderne till fostren, varit anklagade, men ej kunna t sakfällas. — En ovanlig stor mängd personer bafva blifvit dömde för 
lönbränning. 

75) H e d v ä g g H ä r a d . En Piga om 30 å r , som af oloflig beblandelse blifvit hafvande, ba r , för a t t dölja denna sin belä
genhet, sökt enslighet vid födseln och derpå tagit det nyfödda barnet i benen och slagit dess bofvud emot en stock. — At t lönkrögeri 
och olofligt tillverkande af bränvin på ett bedröfligt sätt t i l l tagi t , visar , att aktningen för bestående lagar, äfven ibland Hemmans-
egare och behållne Landtböuder numera icke är synnerligt stor. Det uppdrifna priset på bränvin kan antagas vara den största fre
stelsen till bränvinsförfattningarnes öfverträdande. 

76) M a r k S H ä r a d . De åtalade 37 slagsmålen hafva, utan undantag, blifvit under fylleri ntöfvade. — Brottmålen äro i 
märkbart aftagande. Dert i l l bar jag funnit i betydlig mån bidraga, att den arbetande befolkningens arbetsfortjenst varit högre och 
jemnare, än under några förflutna tiotal å r ; att alstraffningar för brott blifvit verkställda med laglig stränghet i ensamhetsfängelse, 
derifrån förbrytarne utgått förbättrade, och att menigheterne börjat allvarligare ocb omsorgsfullare omfatta fattigvården. — En Piga, 
dömd för försök att fördrifva sitt foster, t i l lhörde Jönköpings Län , men hade tagit tjenst inom Marks Härad. En gammal inhyses 
enka uppgafs bafva rådt och hulpi t henne uti nämnde fördrifningsförsök, men, ehuru under ransakningen upptäcktes, a t t dylika för
sök icke sällan äga rum ibland lösaktiga qvinnor inom o r t en , kunde likväl bemälda enka , emot sitt nekande, icke till saken fällas. 
— Torparen Carl Peter Ros och Bondesonen Andreas Andersson ifrån G r e b b e h u l t , hafva, jemte flere andre pefsoner, undergalt 
ransakning , för det d e , nat ten till den 28 Oktober 1849, inbrut i t sig hos Bonden Håkan Andersson i Hu l t aqva rn , samt, efter de t 
de med skjutgevär sårat honom och på ett grymt sätt afdagatagit hans son, rånat en betydlig mängd penningar och lösören. Fyra af 
de anklagade hafva, i afbidan på bekännelse, hållits i ensamhetsfängelse å Långholmen , der två affidit, men de öfrige två, neml- Carl 
Peter Ros och Andreas Andersson, slutligen bekant missgerningen, derfore de blifvit dömde at t mista lifvet. 

77) V r e d e n s H å r a d . De för rån dömde manspersonerne hafva varit , den ene Målaregesällen L. G. A..n ifrån Halmstad, 
och de andre Gårdfarihandelsdrängarne A. E..d och A. H..n ifrån Kinds Härad , hvilka alla blifvit tillförne för stöld afstraffade och 
til lbrast några år såsom allmänna arbetskarlar r id Carlsborgs fästning. Derifrån lösgifnc, hade de sammanträffat i Borås och upp
spanat en Torpa re i dess g rannskap , den de med yxa sårat och satt u tur stånd at t sig försvara, samt derefter tillgripit mat, penningar 
och lösörepersedlar. 

78) H o l I e l i y g d S H å r a d . Brottmålen äro till antal och grymhet i betydligt aftagande. — En Piga ifrån Hestra Tubbege, 
som bott cusam i en backstuga, der hon med sig hal t två oäkta barn, af hvilka det yngsta varit blott några veckor gammalt, har , för 
dråp å detsamma, enligt 30: 1. M.B. , blifvit dömd a t t erlägga half mansbot och undergå enskilt skrift. 

79) W e d l l O H ä r a d . En för dråp af vållande dömd gift Dräng af 25 års ålder, med god frejd och af e t t i al lmänhet fred
ligt lynne, hade , efter uppkommen ordvexling med en annan , för trät lystnad och öfverdåd illa känd person, tilldelat denne ett slag 
för örat, så att han fallit omkul l och stött hufvudet mot å marken befintliga bvassa stenar, hvaraf döden följde. 

80) A l i n g s å s . En Enka och en Piga hafva under året på samma gång af händ t sig lifvet genom förgiftning af blåsyra, såsom 
man förmodar, i afsigt att fördrifva de foster, hvarmed de voro hafvande. Okunniga om giftets verkan, intogo de för s tark dosis och 
afledo ögonblickligen. 

GÖTEBORGS 
OCH BOHUS 

LÄN. 

Göteborgs och Bohus Län. 
81) I l l l a n d S N o r d r e H å r a d . De tre för mord och poströfveri sakfällde äro fur enahanda brott sal re förklarade af Ahle 

Häradsrät t . — De flesta slagsmålen hafva af förtärda starka drycker föranledts. — Bränvinsförsäljnings-åtalen hafva öfverstigit vanligheten. 

82) O r o n S t S o c h T J Ö r n S H ä r a d e r . Den för mord upptagne hade såsom passagerare fatt åtfölja en från Göteborg förbi 
hans hemor t gående båt, då han under resan mördade en af båtkarlarne samt genom misshandling bringade den andre till medvetslös
het och rånade , från den sednare , medhafde penningar, hvarpå båten fastgjordes vid en bebodd ö, till hvilken åtskilliga i båten va
rande persedlar landfördes. — Den för förgiftning upptagna qvinspersonen, som lefvat i missämja med sin m a n , hade i förening med 
en dotter, som fornt blifvit dömd, t i l lblandat gift i en kaffekopp, som dottern gaf sin fader t i l l förtär ing, hvaraf han dog. — Slags
målen föranledas vanligen af . fy l ler i , men hvarom bevisning är sä l lsynt , emedan allmogen vid vittnesmål sällan bestämma, om den 
anklagades åtbörder föranledts af fylleri eller sjukdom. 



99 ANMÄRKNINGAR VID TABELLERNE XXX—XXXIV. 
GÖTEBORGS 
OCH BOHUS 

LÄN. 

83) Q v l l l e O C h W e t t e H ä r a d e r . De egentliga bro t ten , så väl emot person som äganderätt , hafva under året aftagit. 
Förbättrade förmögenhetsvilkor synas vara'förnämsta orsaken härti l l . 

84) T a n u a i l o e h B u l l « r « n « H ä r a d e r . E t t rån, af mindre svår beskaffenhet, har skett , sedan så väl rånaren som 
den rånade förtärt starka drycker, utan at t likväl bevisligen någondera fauns deraf öfverlastad. 

85) G ö t e b o r g (Göta Artilleri-Regementet Krigsrätt). X>c af manskapet fdröfvade tillgrepp hafva skett för att åtkomma pen
ningar till bränvin, äfveosom för att komma ifrån Regementet. 

CALMARE LÄN. 

Calmare Län. 

86) N T o r r a o c h S ö d r a T j u g t s H ä r a d e r . T i l l det i tabellen upptagna m o r d , som skedde försåtligen och i förening 
med det jcinväl upptagna rånet, af en och samma person, var bevekelscgruuden, begär efter den mördades penningar. — Till barna
mordet enligt 16 kap. 1 § 2 mom. M.B. har icke annat motiv forefunnits, än det vanliga i dylika fall, eller af blygsel föranledd ön
skan at t dölja ha fv ande tillståndet och barnfödseln. — I allmänhet hafva slagsmålen varit föranledda af starka dryckers missbruk. — 
Såsom både anmärkningsvärdt och tillfredsställande torde böra anmärkas , att brottmålen betydligen förminskats. 

87) S ö d r a M o r e H ä r a d . En Enka , som blifvit sakfälld för försök till förgiftning, undgick ansvar derför, enär Kongl. 
Sundhets-Collegium funnit sig böra antaga, det hon, som bibringat sina begge minderåriga barn arsenik, dervid ej varit vid sina sin
nens fulla b ruk . — Enahanda förhållande inträffade med den hustru, som sakfällts för dråp ä sitt minderåriga barn; men angående 
henne var det för en hvar uppenbar t , a t t hon led af sinnesförvirring. — De fleste slagsmål, äfvensooi det dråp, rivaiför en lösdrif-
vare blifvit sakfälld, kunna anses såsom föranledda af starka dryckers missbruk. — Ehuru priserne å lifsmodel under året varit högst 
uppdrifne och man deraf befarat, att brott emot äganderätt skulle i betänklig grad ökas, har dock sådant ej inträffat, isynnerhet livad 
angår de gröfre brot ten , hvilka tvärtom till antalet ej obetydligt förminskats. Delta gynnsamma förhållande är hufvudsakligen att 
tillskrifva den ökade efterfrågan af arbete och den proportioiierliga förhöjningen af arhetslönerne. 

88) S t r a n d a H ä r a d . En mansperson har för försåtligt öfverfallande blifvit dömd till fästningsstraff. — Alla mot person be-
gångua brott kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. — De egentliga brotten synas vara i aftagande. 

89) Aspe landB H ä r a d . De för slagsmål, sabbatsbroll och fönslerinslagning sakfällde hafva till en del blifvit sakfällde 
för fylleri, hvilket dock i. a l lmänhe t , till följd af svårigheten att åtkomma starka drycker, mycket aftagit. — Den ringa tillgången i 
allmänhet på starka drycker jemte förbudet emot bränvins utskänkning vid t ing, har under domstols-sessionerna och vid tingsstället 
åstadkommit en ovanlig och eljest icke möjlig ordning och stillhet. 

90) S e f v e d e a H ä r a d . De för slagsmål, svordom och oskickligt uppförande inför rätta sakfällde hafva vanligen vid brot 
tens föröfvande vari t mer eller mindre rusiga; varande detta särdeles förhållandet med sistnämnda brott , och får orsaken härti l l sö
kas deri , att tingsstället är beläget i stad.— Det stora antalet af 13 brott, antecknade under rubr ik rätlegångsmissbruk, härrör deraf, 
att dels en t. f. Kronolänsman obebörigen t i l l talat och dels en Dräng likaledes obehörigt angifvit många personer för oloflig bränvins-
försäljoing; varande dessa två personer sakfällde i 11 särskilta mål. — Riklig arbetstillgång och minskade tillfällen att åtkomma brän
vin inverka särdeles förmånligt på sedligheten och ordningen å landet. 

91) T u n a l ä n M H ä r a d . Missbruket af starka drycker har mycket aftagit, dock hafva de flesta slagsmålen föröfvats uti 
mer eller mindre rusigt tillstånd. — Frånvaron af gröfre brottsl ingar, särdeles flera gånger straffade tjufvar, hvilka oftast återfalla 
samt förleda flera till delaktighet i sina brott, har detta år gjort de gröfre brottmålen ovanligt sällsynta. 

92) C a l m a r o e h W l m m e r b y . Nästan b varje slagsmål samt oljud å allmänna platser kunna anses föranledda af starka 
dryckers missbruk eller begäret derefter. 

JÖNKÖPINGS 
LÄN. 

Jönköpings Län. 

93) N o r r a o e h S ö d r a W e d b o H ä r a d e r . Slagsmålen hafva vanligen varit en följd af fyllcrilasten och någon gång 
af ett häftigt lynne. — Stölderna hafva merändels varit föranledda af fattigdom, alstrad af lättja eller begär efter starka drycker. 

94) T F e t a H ä r a d . Två personer, som blifvit dömde t i l l ansvar för vållande till annans död, äro en man och hans hustru, 
hvilkas späda barn genom deras ovarsainhet kommit att förtära en arseniklösning, hvarmed hustrun ämnat smörja de äldre barnen, 
för att bota dem för hudsjukdom. 

95) W e S t b O H ä r a d . Det upptagna dråpet föröfvades å en i lifstiden för våldsbragder , dryckenskapsbegär och oredlighet 
afs tydd, i Gnosjö sockens fattigstuga boende man. Af fem personer, som för dråpet blifvit anklagade, hafva endast två varit verk
ställare. Två andra äro sakfällde för delaktighet och en har ej kunnat till ansvar dömas. Anledningen (ill brottet , hvilket af dem 
alla förnekats, synes hafva varit att genom svårare misshandling hämnas lidna oförrätter. Gränst-n för denna misshandling öfverskreds 
derföre, att verkställarne hade genom förtärdt bränvin beröfvat sig förmåga att kunna bedöma verkan af ett utdeladt kuifstygn, hvil
ket befunnits absolut dödande. 

96) E h e ^ J Ö . De flesta slagsmålen kunna med allt skäl anses bafva til lkommit till följd deraf, att de sakfällde varit berusade 
af starka drycker . 

97) CSrenna. De i tabellen upptagna förbrytelser emot B. Förordningen d. 6 Febr. 1849, om uppror och olofliga samman-
konuter, föröfvades den 27 September sistlidet år, af en folkhop, som, följande exemplet från grannstaden Jönköping, sammangaddat 
sig, u t t ryckande deras ovilja mot spanmåisexporten här ifrån or ten, och störande i betänklig grad det al lmänna lugnet. De (leste 
syna» bafva var i t bet t och hållet okunnige om lagens stränga straff mot dylika excesser 
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KRONOBERGS 
LÄN. 

Kronobergs Län. 
98) U p p v l d l n g e H ä r a d . E t t vida mindre antal gröfre b ro t t , än under något af de föregående 10 åren, bar varit före

mål tor undersökning. Såsom skäl härtill åberopas, bvad som blifr i t anfördt i uppgiften öfver de Tid Kong» Häradsrätt »fgjocda 
brottmålen. 

99) H o n g a H ä r a d . Den for försök till förgörning genom förgift t i l l ansvar fällde var en Hemmansägare, som, i afsigt att 
afdagataga en E n k a , till hvilken han erlade undantag, uppblandade henne t i l lhörigt mjöl med arsenik. Af mjölet tillredde enkan 
så kallade p lå tkakor , som till en del förtärdes af henne och ett par andra personer, hviika derutaf blefvo mer eller mindre sjuka, 
dock utan att skadas till lifvet, eller för framtiden ha någon olägenhet af giftet att befara. — Det rån, för hvilket en mansperson 
blifvit sakfälld, var icke af särdeles svår beskaffenhet, emedan det rånade godset endast bestod af en handsåg, som den sakfällde med 
öppet våld sig tilleguade. — Missbruk af starka drycker har föranledt det enda sjelfmord, som varit föremål för undersökning. A t t 
de Hcste slagsmål äro en följd af rusdryckers förtärande, och att äfven gröfre brott, särdeles stölder, till större delen föröfvas af per 
soner, sorn genom fylleri mistat hågen för arbete och derigenom råkat i fattigdom, ä ro al lmänt kända sanningar, söm ingalunda jäf-
vas af bvad under året vid domstolen förekommit. — At t gröfre brott under året förekommit till vida ringare antal än föregående 
åren, torde böra tillskrifvas dels ett al lmännare välstånd inom or ten , med deraf följande lätthet för den behöfvande att erhålla lö
nande arbetsförtjenst, dels ock den omständigheten, att häktade personer under ransakningarne, som förrättats i länets cellfängelse, 
hållas helt och hållet afskiljde från andra brottslingar, hvilket utöfvar ett särdeles helsosamt inflytande på de tilltalades moralité och 
sålunda äfven i icke ringa mån kan anses förekomma iteration af brot t . 

100) H i l l l t e v a l d s H ä r a d . De för upplopp, enligt Kongl. Förordningen d. 6 Febr. 1849, tilltalade och sakfällde Arbetare 
från W e x i ö stad hade, jemte flerc andra, sammansällat sig, i uppgifven afsigt att vidtaga åtgärd för vinnande af nedsättning i prisen 
på lifsförnödenheter, dervid d e , efter att hafva anmodat slädens polismyndighet om medverkan h ä r t i l l , och, utan att , så vidt upplyst 
blifvit , göra sig någon redig torrställning om det mer el ler mindre ändamålsenliga i deras tillgörande, åsidosättande gifven uppma
ning att skingra sig, begifvit sig till en i närheten af W e x i ö belägen landtegendom, hvarest fanns ångbränneri , der de våldförde äga
ren, hans folk och egendom. De sakfällde dömdes från 2 till 6 års fängelse å fästning. Flere af de til l talade äro fällde till böter för 
slagsmål och bruten hemfrid. De fleste dömdes derjemte till ansvar för oljud å väg. — Nästan alla inom domsagan under året före
fallna slagsmål kunna anses föranledda af starka dryckers missbruk. 

101) S n n i t e r b O H ä r a d . E n Tjcnstedräng ha r , i uppretad sinnesförfattning, å sin medtjenare foröfvat dräp, derför han 
blifvit dömd till döden; och en gift qvinna har, genom vårdlöshet vid förvarande af gift, vari t vällande till en yngre q vinnas död, 
ocli derför blifvit ädömd mansbot. — De flesta slagsmålen ocb öfriga lindrigare brotten emot person kunna anses föranledda af starka 
dryckers missbruk. 

102) I V e x i o . De flesta slagsmålen hafva föiöfvats af druckne personer. 

HALLANDS 
LÄN. 

Hallands Län. 
103) F a u r å s H ä r a d . En 19 års flicka, lösdrifvare, som dömdes för förfalskning och första resan stöld, var jemväl t i l l 

talad för det hon, som aldrig var i t konfirmerad, med begagnande af falskt prestbevis, beredt sig tillfälle att få begå H. H. nat t 
vard. — De flesta brotten emot person hafva vari t föranledda genom dryckenskap. Dock hafva de välgörande verkningarne af den 
nya bränvins-lagstiftningen på ett märkbar t sätt y t t ra t sig under sista halfåret, dels uti ett mindre antal åklagade brott , dels ock ut i 
större nykterhet bland tingsmenigheten. 

104) Å r g t a d s H ä r a d . Den för barnamord dömda qvinnan var enda barnet t i l l en välmående Hemmansägare, och motivet 
till brottet synes varit blygsel, möjligen ökad af den omständighet a t t lägcrsmannen, en dräng på stället, var, ehuru till mogen ålder 
kommen, af så klen kroppsbyggnad, att han såg ut som en gosse af 12—14 års ålder. — En Jordtorpares son, som burit våldsam hand 
å sin moder, var vid tillfället öfverlastad af starka drycker och synes icke haft något motiv, utan t i l lkom brottet af öfverilning. — 
De flesta lindrigare brott emot person kunna anses såsom föranledda af starka dryckers missbruk eller begäret derefter. — Äfven här 
hafva välgörande verkningar af den nya bränvins-l3gstiftningen visat sig mot slutet af året . 

105) H l n t b l e H ä r a d . Tolf sakfällde, hafva blifvit ansedde öfvertygade, två om anstiftande och de öfrige tio om deltagande 
i et t , vid, af Kronolänsmannen i orten ti l lämnadt beslag bos Landtbandlanderne , bröderne Lorents och Anders Pefcrssöner, t i l l våld å 
person och egendom öfvergånget upplopp, samt derföre dömde till straff, enligt K. Förordningen d. 6 Febr. 1849, och en ibland dem, 
derjemte ti l l det i 18 kap. 9 § M.B. stadgade ansvar. Dellagarne i upploppet badc blifvit derti l l förledde, hufvudsakligaat genom 
ymnig, på anstiftarne Petterssons bekostnad verkställd, t rakter ing med bränvin. — De flesta slagsmål kunna antagas bafva blifvit för
orsakade genom starka dryckers missbruk. 

106) W l l k e o c h F j ä r e H ä r a d e r . En gift man, förtretad öfver hustruns käbbel och sedan hon tagit en käpp at t slå 
honom, fattade uti käppen och ryckte densamma ifrån henne, hvarvid hon föll baklänges och fick ett anfall af s. k. moderfall, hvaraf 
bon väl tillförene varit plågad, men nu återfick så svårt , att hon af följderna dog efter ungefär ett balft dygn. Mannen dömdes här
före plikta half mansbot. — Erfarenheten synes äfven detta år hafva bestyrkt den förhoppning, som i uppgiften för 1854 antyddes 
derom, att den allmänna välmågans stigande, i förening med den ändamålsenliga fångvård för o r ten , som sistberörde år t i l lkommit 
medelst ransaknings- och krouohäktet i Kongsbacka, skulle i betydlig mån välgörande inverka på folkets sedlighet och laglydnad. 

107) H a l n i D t a d M H ä r a d , Så vidt af ransakningarne kunna t inhemtas, äro de fleste tjufnadsbrolten föröfvade af medel
löse personer. — Mordbrandsbrollel begicks af en elfvaärig gosse, utan att någon annan bevetelsegrund dertill kunnat uppdagas, än 
okynne och vanart. 

108) H Ö f e B H ä r a d . E t t dråp, i bråd skillnad, och en del slagsmål kunna anses föranledda genom starka dryckers missbruk. 

109) T ö n n e r s J Ö H ä r a d . En Tjenstepiga, dömd för barnamord, hade året förut framfudt ett oäkta barn. Vid den wd-
na re , nattetid inträffade, förlossningen, sökte hon enslighet i sin husbondes hgrbergsrura ocb framfödde der ett fullgånget lefvande 
La n i , under det en miuderärig flicka låg i samma rum och, under låtsad sömn, åsåg händelsen. Barnaföderskan bar , efter al l sauno-
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HALLANDS 
LÄN. 

l ikhe t , låt i t , barnet falla i e t t med vatten uppfyldt kä r l och derefter lagt det i lön i kyrkogården , hvarest barnet furst efter flera 
månader igeafunails. Ti l l någon annan bekännelse, än at t hon hört barnet skrika efter födseln, kunde bon icke förmås vid Härads
r ä t t en , tom idöntde henne 30 par ris ocb fem års tuk thus , hvi lket beslut Kongl. Maj:t, med ändring af Hofrättens, enligt 16 kap. 2 
§ M.B., meddelade utslag, fastställt. — Et t minderårigt barn bar genom vauvård omkommit. Modren, en Bondhustru, ädömdes 
endast half mansbot. 

MALMÖHUS 
LÄN. 

Malmöhus Län. 
110) H å r a o c h T o r i » » H ä r a d e r . Med undantag af e t t , inom Torna Härad, begånget rån, dcri tre personer deltogo, 

bröto sig in i ett hus och misshandlade en gammal gubbe, till dess han utlemnade livad han egde af penningar, några riksdaler, hafva 
öfriga brotten hvarken varit af någon särdeles svår beskaffenhet eller företett några anmärkningsvärda omständigheter. — Öfver-
Irädclser af lagen om bånvins bränning ock försäljning hafva under året förekommit flera än vanligt, men dcribland äro några för-
öfrade af personer, som, annars berättigade de r t i l l , t i l lverkat bränvin å helgedag. Möjligen motsvara böterue ej den vinst de kunna 
påräkna för dagen, och som bränningstiden numera är kort samt skatten hög, blir ock frestelsen större. Hvad försäljningen af starka 
drycker angår , äro de flesta öfverträdelserne bedömde efter gamla lagen. Den nu gällande deremot tycks hafva mera åsyftad verkan , 
särdeles när allmogen lär sig rä t t fatta den. — 1 allmänhet är här anmärkuingsvärdt, hurusom, vid betraktande af en så rikt befol
kad o r t , brottmålens antal är ringa och, ehuru polisen är fåtalig samt den lägre kronobetjeningeu uselt aflöuad och ställd i ett svårt. 
beroende, så a t t särdeles duglige personer ej kunna dert i l l påräknas , det är dock sällspordt att brott begås, som icke uppdagas och 
åtalas. Det är domhafvandens på lång erfarenhet grundade öfvertygelse, a t t antalet af grftfrc brott skulle än mera minskas, om de 
numera mycket dåliga häradshäktena blefve bättre inrättade. De innehålla endast 2 rum, ett för hvartdera könet, så att förslagne och 
enfaldige måste föras tillsammans, deraf ofta följer menligt inflytande och bekantskap uppgöres, som sedermera utom häktet förnyas 
t i l l skada för dem sjelfve och för andra. 

i l l ) R ö n n e b e r g s H ä r a d . En för barnamord dömd Tjcnstepiga har begått hrottel af blygsel öfver sitt hafvandeskap. 

112) M a l m ö . Förfalsknings- och tjufnadsbrolten hafva utgjort största antalet af här behandlade gröfre brot tmål . De flesta 
förfalskningarne hafva bestått uti förändring i och författande af falska preslbetyg och pass, verkställde af sådano, som, gripne af den 
a l lmänt gängse lusten att från fäderneslandet utvandra, varit i saknad af behöriga handlingar för att erhålla pass. — Något bestämdt 
motiv till tjufnadsbrolten har icke varit möjligt utforska. Mångahanda orsaker äro till dem vanligen samverkande såsom vårdslösad 
uppfostran, Lättja, nöd och uselhet samt ej sällan en i naturliga böjelser grundad, icke af religiouens och moralens bud undertryckt 
och bekämpad tjufnadslusta. 

113) I i t i n d . De i tabellen upptagna gröfre brot t , ett rån och ett barnamord, hafva blifvit begångna, det förra af en afskedad 
Husar , 27 år gammal , och det sednare af en ogift Tjenstepiga, 24 år gammal. Rånaren hade gjort sig kaud för ett lättsinnigt och 
våldsamt uppförande och var vid brottets föröfvande berusad af starka drycker. Det rånade godset, en plånbok med deri förvarade 
penningar , uppgick i värde till endast 40 sk. banko; men den brottslige hade tillika gjort försök att med våld tillegna sig e t t silf-
verur. Brottet begicks å allmän landsväg och upptäcktes af, vid tillfället, ankomne resande. — Barnaiuördeiskan iiadc 3:tie år förut 
framfödt ett ännu lefvande oäkta barn. Såsom motiv till sitt brott har hon uppgifvit fruktan för förebråelser af hennes föräldrar 
och andra anförvandter. Fostret hade hon genast efter födseln gömt undan i en tillstängd klädeskista, der det efter en d:igs förlopp 
påträffades, dödt af vanvård. 

114) H e l s i n g b o r g » I afseende på tullmålen anmärkes detsamma som förlidet år. 

CHRISTIAN-
STADS 
LÄN. 

Christianstads Län. 
115) W i I l a n d a H å r a d . Anna S...sdotter, hvilkcn framfödt två oäkta barn, som vårdas af hennes föräldrar förre Solda

ten S. R. och A. S...sdotter, vistades hemma i sina fattiga föräldrars hus och hade gjort sig känd för ett lösaktigt lefnadssutt, samt 
blef åter hafvandc, men dolde detta sitt tillstånd; hegaf sig, då hon kände fndsloplågorna, i tysthet ett stycke utanför huset, fram
födde sent en afton barn, som, medan det ännu var lefvande, inlindades i en trasa och lades på en sten, vid hvilken Anna cjvar-
dröjde, till dess barnet af köld omkommit. Oviss om, hvem som vore fader till barnet, och om möjligheten att af denne undfå hjelp 
t i l l dess uppfostran, samt möjligen äfven af fruktan för föräldrarncs förebråelser, fattade Anna beslutet att taga barnet atdaga, sedan 
hon förgäfves sökt fördrifva fostret. 

116) W e t t t r a C i é i n g e H ä r a d » En qvinna har varit t i l l talad, men ej kunnat sakfällas, dir före, att hon sålunda skall hafva 
vållat döden för en äldre man, bos hvilken hon tjenade, att hon, då denne, emot hennes varning, inkrupi t i en varm bakugn, för att 
dymedelst bota budutslag, lemnat honom utan tillsyn, till dess mannen befunnits vara qväfd i ugnen. — De flesta af åtalade fyllcri-
förseeUerne hafva ägt rum antingen inför rät ta eller ä tingsstället. Orsaken dert i l l är att söka uti den fördömliga plägseden lios räfts-
sökande, som behöfva vittnesbevisning, att genom förplägning intressera vittnen fbr dem och deras sak, samt i den större lättheten att 
vid tingsställena och under vägen dit åtkomma starka d rycker , än i de tingssökandes hemorter. — En mängd af öfvcrlrädclscr ulaf 
sladganderne angående bränviiis tillverkning och försäljning har under året blifvit åtalade. Det ansvar, smu hränvinstillverkning ä 
helgedagar medfört, har varit så r i nga , att bränvinstillverkare ansett förlusten att erlägga böterna mindre, än att låta tillverkningen 
afsUnoa en dag. Inskränkningen i tiden, för bränvinstillverkningen har naturligtvis fördyrat bränvinr t , deetomera då det försaljes i 
små part ier och vinsten har förledt många till öfverträdelser af stadganderne om försäljning — En förut anmärkt brist i t i l lämpning 
af cellfängelse-systemet har äfven under ifrågavarande åre t visat sig ej böra lemnas oanmärkt. Till tingsstället skola fångarne från 
länsfängelset föras när» tre mi l , hvarunder tillfällen till samspråk och instruktioner af den å brottets väg längre frainkomne för den 
mindre er far ne rikeligen gifvas, likasom under förvarandet i häradsfängelset, stundom ett par dagars tid. För att motverka det 
onda , som häraf uppkommer, har domhafvanden, på anmodan af Länets böfding, redan för två år sedan hört häradsboarne i båda 
Göinge häraderne om ransakningars hållande med häktade i Christianstad, derest sådant t i l lätes, och en stor del af häradernas inne
vånare hafva derpå ingått, äfvensom Häradsrätterne sådant under vissa omständigheter tillstyrkt. 
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CHRISTIAN-
STADS 
LÄN. 

117) Ö s t r a ( S o i n g e H ä r a d . En Bondhustru och hennes Piga tillika med en Dragon och en fornt illa l ä n d gift qT i Bi
person, hafva varit t i l l talade for försök att genom gift afdagataga den förstnämndas man. Anledningen derti l l har varit Dragonens 
förslag att undanrödja Bonden, for att det förtroliga förhållande, hvari Dragonen en tid lefvat till Bondhustrun, »kulle mera ostCrdt 
kunna fortfara. Så vidt ransakningen föranleder, har ej fråga varit om äktenskap emellan Dragonen och Bondhustrun, br i lken sist
nämnda, med biträde af sin Piga, flera gånger gifvit sin man arsenik, dels i kaffe, dels i mat, utan att någon vidare verkan deraf for
sports, än et t snart öfverståndet illamående. Den ofvannämnda gifta qvinspersonen var angifven att med råd och anskaffande af gift 
hafva bi t rädt , men angifvelsen liar lika litet emot henne, som emot Dragonen, kunnat styrkas. Mannen gifver sin hustru foga skuld , 
skyllande på hennes inskränkta förstånd och lättrogenhet. — En Bonde har, under ordvexling med en Dräng, slagit denne i hufvudet 
med en sädesskofvel, så att han aflidit. Slaget har ej varit svårare, än att i vanliga fall detsamma skulle hafva haft ringa eller ingen 
verkan ; men den dödades hufvudskåt var af den ovanliga t unnhe t , der slaget träffade, att det orsakat dOden. — En Torpare skulle 
från en vägg nedtaga sitt med hagelskott laddade dubbla skjutgevär, dervid ena skottet afbrann och träffade en i rummet varande per
son, son» deraf straxt afled. — Det stora antal öfverlrädelser af forfatlningame angående bränvins tillverkning och försäljning, jem-
fönlt med dessa öfrerträdelsers antal föregångne å r en , har till hufvudsakligaste delen härrört af inskränkningen i tiden för bränvins-
tillverkningen och det ringa ansvar, som bränvins t i l lverkning å söndagar, emellan de eljest tillåtna dagarne, medfört. Så hafva till 
exempel inom två socknar flertalet af hemmansägarne var i t för dylika öfverträdelser t i l l talade. 

118) K o r r a Å s b o H ä r a d . E t t dråp har skett under slagsmål, dert i l l den dräpne gifvit anledning, och de öfriga gröfre 
brotten synas hafva föranledts af dels obetänksamhet dels l ä t t j a , i förening med egenuytta; slagsmålen genom dryckenskap. 

BLEKINGE 
LÄN. 

Blekinge Län. 
119) I J I s t e r s H ä r a d . I afscende å misshandling och missaktning emot föräldrar vill det synas, som om anledningen här t i l l 

borde sökas icke blott uti råhet i lynne och tänkesätt samt bristande underbyggnad i religionen, jemte fylleri, merendels både hos 
den förorättande och den förorät tade, utan äfven uti en i orten vanlig sed a l t , då någon bland barnen uppnått myndig å lder , föräi-
drarne anses pligtige a t t afstå sina tillgångar och taga undantag, hvilket, oaktadt det ofta icke fullt forslår till föräldrarnes bergning, 
merendels är betungande for den, som skall lemna undantaget , och oftast gifver anledning till osämja och tvister , mången gång 
derigenom, att föräldrarne försumma a t t skaffa sig inteckning för sitt undantag, hvarföre, då barnen ej sällan förslösa sina t i l lgångar , 
föräldrame bringas t i l l tiggarestafven; och upplåtelser med undantag ske icke blott vid hemmans försäljning, utan äfven vid afträ-
dande af torplägenheter och husbyggnader. — De gröfre b ro t t en , särdeles tjufnadsbrotten, hafva detta år varit färre, än föregående 
åren. I öfrigt har icke något annat anmärkningsvärdt förekommit, än att enskilte personer, till icke ringa antal , hafva börjat utföra 
mål om oloflig bränvinsförsäljning och t i l lverkning, troligen ledda härti l l af begär efter de betydliga bötesandclar, som kunna dem 
tillfalla. Jemväl en Bondehustru, som jemte sin man gjort konkurs, bar i förenämnde hänseenden uttagit stämningar samt af andra 
köpt deras kärandetalan i lika beskaffade mål. 

120) B r i k n e H ä r a d . En ogift, afskedad, Marin-soldat , 25 år gammal, hade arbetat gemensamt med en annan mansperson, 
hvars sparpenning, några fa r iksda ler , han ville åtkomma. Sedan de på en gästgifvaregård förnött en dag med bränvinssupande, 
u tan att l ikväl deraf vara öfverlastade, skulle de sent på aftonen färdas öfver Mörrums å, i en ökstock, under lösgörande hvaraf den 
dräpne af den bakom honom stående mördaren tilldelades ett hugg i hufvudet med en vedyxa och derefter några slag med yxhamma
ren. Mördaren tillegnade sig den dräpnes tillhörigheter. Brottslingen, som två dagar efter ogerniugens begående blef gripen på en 
krog i Carlshamn, erkände vid första domstolsförhöret förbrytelsen. Mördaren var begifven på dryckenskap, och den deraf härledda 
håglöshet och lättja kan antagas omsider hafva föranledt det b ro t t , hvarigenom han vi l le åtkomma en annans egendom, äfven med 
offrandet af en medmenniskas lif. — Att , oansedt betydligt stegrade priser å spanmål och andra lefnadsförnödenheter, stölder varit få 
och af mindre betydenhet, dertill är orsaken att söka i den mängd til l arbetsförtjenst ledande företag, som inom orten förehafvas, hvar-
ibland hufvudsakligast är att nämna stenklyfning för Preussiska regeringens r äkn ing , som verkställes på två öar i skärgården, dervid 
sommartiden 150 å iSO man sysselsättas och under vintern hälften af detta antal. Den lyckliga konjunktur , som for den jnrdbrn-
kamle, besutna allmogen inträffat, liar otvifvelaktigt äfven gifvit både håg och medel t i l l vidtagande af arbeten för landtbrukets mera 
omsorgsfulla bedrifvaude, dertill mängden af hemmansägare dessutom egna en större uppmärksamhet efter den förändring, att ej sä°a 
brytning, i deras hushållning, livilken af bränvinsbränningens nästan allmänna upphörande bland mindre jordägare, blir en oundvik
lig och, efter all förmodan, lyckosam följd.— Inom domsagan hafva endast två åtal för otillåten bränvinstillverkning eller lönbränning 
under året förekommit och icke ens misstanke eller anledning har förefunnits, att sådan någonstädes i häradet i öfrigt bedrifvits. 
Bristen på bräiivin hos förr varande producenter och dyrhelen hos försäljare har otroligt mycket inskränkt förbrukningen deraf i a l l 
mogens hemvist och hvardagslif. At t detta förhål lande, om det fortfar, kommer at t utöfva en fördelaktig inverkan å lefnadsvanor 
till förmån för ordning och sedlighet, skall framtiden nogsamt visa. 

121) N e d e l g t a d s H å r a d . En D r ä n g , 31 år gammal , ha r , under slagsmål i brådskil lnad, med en stör tilldelat sin mot
ståndare i hufvudet ett slag, som varit ovilkorligt dödande, och i följd deraf blifvit dömd till döden. — En annan mansperson, 26år 
har, af fruktan för våld af 2:ne på en gård inkomne iiderlige sällar , från en vind aflossat ett skarpladdadt skott på den ene af dem 
och träffat honom i bröstet , så att han ögoublickligen aflidit. — En tredje mansperson, 52 år gammal, har, under gyckel, skuffat en 
supkamrat för bröstet, så att han omkullfallit och stött hufvudet emot en soffa, så att han deraf l jutit döden. Den förre har derföre 
Mitvit dömd til l half mansbot. — En Piga, 29 år, har, efter oloflig beblandelse, dolt sitt bafvande tillstånd och uti en förstuga fram-
födt ett lefvande barn , med hvilket hon omedelbart derefter sprungit bort och kastat det uti en nära befintlig å. Motivet till denna 
ogerning var farhåga at t icke kunna försörja barnet. — Alla dråpen hafva varit en följd af starka dryckers missbruk. — Stölder 
och gröfre brott hafva under de 2:ne sednare åren var i t färre än förut ; men fyllerilasten har , sedan Kongl. Förordningen den 18 Jan. 
1855 börjat tillämpas, i städer och köpingar betydligt t i l l tagit ; en följd deraf, att bränvins-utskänkare uppbjuda hela sin förmåga att 
göra sin när ing så vinstgifvaude som möjligt och få ohejdadt utöfva den , hvilket synes vara mindre välbetänkt , då man vill före
komma ett oudt af denna svåra art. Lämpligast synes, att förbjuda all bränr insutskänkning vid andra t i l lfällen, än då ordentliga 
måltider serveras. På landsbygden är i al lmänhet bränvinssupandet i märkbar t aftagande. 

122) C a r l s h a m n . De flesta slagsmålen hafva skett under fylleri. 

123) C a r U k r o n n (Kongl. Flottans Krigsrätt). De 2:ne begångna subordinationsbrotten bafva bestått i vanvördliga ord och åt-
häfvor mot lägre föruiäu i tjensUn' samt bärrör t af dryckenskap. — Antalet af stölder har minskals i jemföi tlse med ustförfJutna året . 



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 SAKFÅLLDE PERSONER INOM HVARJE LÄN, 

a. Btrott 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. 



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

b. Brott emot 



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

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, 

c. Politi- m. fl. 



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

förseelser. 



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

c. Politi- m. fl. 



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

förseelser. 

17 



1 2 0 XXXV. FORTSÄTTNING. 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. 

c. Politi- m. fl. förseelser. 



1 2 1 XXXVI. DE SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT 
VÅLLANDE OMKOMNE PERSONERS ANTAL OCH KÖN, EFTER STÅND ELLER YRKE, OCH DÖDSSÄTT, ÅR 1855. 



1 2 2 XXXVII. DE SJELFMÖRDADES ETC. ÅLDER, EFTER KÖN OCH FÖRMODADE 
ANLEDNINGAR TILL SJELFMORD, ÅR 1855. 

XXXVIII. ANTALET AF DE FÖR FÖRSÖK TILL SJELFMORD SAMT FÖR FALSK 
ANGIFVELSE Å SIG SJELFVE AF BROTT ANKLAGADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, ÅR 1855. 



123 XXXIX. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET GROFT VÅL
LANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT VID HVARJE DOMSTOL, ÅR 1855. 



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



125 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1855. 



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



127 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1855. 
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128 XL. ANTALET AF SJELFMORDSFÖRSÖK OCH FALSK ANGIFVELSE Å SIG 
SJELF, HVAROM BLIFVIT RANSAKADT VID HVARJE DOMSTOL, ÅR 1855. 



1 2 9 XLI. FÖRHÅLLANDET EMELLAN DE FÖR BROTT OCH FÖRSEELSER ANKLA
GADE OCH DÖMDE PERSONER, Å ENA, SAMT FOLKMÄNGDEN I HVARJE LÄN, Å ANDRA SIDAN. 



130 XLII. JEMFÖRELSE EMELLAN ANTALET AF DE FÖR SÄRSKILTA SLAG 



131 AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAKFÄLLDE PERSONER, ÅREN 1846-1855. 



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



133 XLIV. BROTTMÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1855. 





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 1855 (Tab. XLV). 

§ 23. 

Förhållandet med inkomna, afgjorda och balancerade mål, hvilka tillhört Justitie-Revisions-
Expeditionens underdåniga föredragning under hvarje af de 10 sistförflutna åren (Tab. XLVI). 
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137 XLV. CIVILA OCH KRIMINELLA MÅL, BEROENDE PÅ UNDERDÅNIG FÖRE
DRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN, ÅR 1855. 



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

UNDER HVARJE AF DE 10 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



BIHANG. 

§ 24. 

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

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

1845, 1850 och 1855 (Tab. XLVII). 

§ 25. 

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

arbetscorpsen, år 1855 (Tab. XLVIII). 

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

1855 (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, 1854 och 

1855 i Rikets Fästnings- och Korrektionsfängelser samt vid Pionnier- och Kronoarbets-corpserne 

förvarade personer (Tab. L). 

§ 26. 

Antalet af år 1855 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 1855, medelst skiljobref upplösta Äktenskap, och Skälen, 

som till skillsmässan gifvit anledning (Tab. LII). 





141 XLVII. ANTALET AF PERSONER, SOM UNDER LOPPET AF ÅREN 1835, 1840, 
1845, 1 8 5 0 OCH 1 8 5 5 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, 1850 OCH 1855. 

*) Transportfångar äro häribiand icke beräknade. 



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

Efter arbetstidens slut batya frio klassen af dömde till frivillige blifvit förflyttade 33 kronoarbeukarlar. 



143 KORREKTIONS-FÄNGELSER, SAMT VID KRONOARBETS-CORPSEN, ÅR 1855. 
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144 XLIX. ORSAKERNE, SOM VÅLLAT FÄSTNINGS- OCH KORREK 



145 TIONSFÅNGARS SAMT KRONOARBETSKARLARS AFGÅNG, ÅR 1855. 

*) Haraf frin ett till annat fängelse förflyttade: 321. Summa afgängne alltså 1845. 



146 L. BESKAFFENHETEN AF DE BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA 
HÄKTADE DE, VID SLUTET AF ÅREN 1835, 1840, 1845, 1850, 1854 OCH 1855 I RIKETS STRAFF- OCH 



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

*) Härtil l komina dels a) f r i v i l l i g e a r b e t s f å n g a r till et t antal af Sr l 8 ' | 5 : 85 ; å r l8.io: 131 ; år l854: 389; å r l 8 5 5 : 364; dels b) de för mordbrand , 
mord, dråp och råD tilltalade bekännclsefångar ne kvilkas antal utgjort år t835: :3; år 1840; i5; år 1843: ii; år i85o: 6; år 1854-. 6; år i855: 4. 



148 LI. VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, ÅR 1855. 

LII. AF DOMKAPITLEN MEDELST SKILJOBREF UPPLÖSTA ÄKTENSKAPS
FÖRBINDELSER, ÅR 1855. 



149 INNEHÅLL 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1853 års 
berättelse. 

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

TABELLER. 

Ia AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 

§. 1. 

SUMMARISK UPPGIFT angående Civila Mål och Ärenden vid hvarje slag 
af Under- och Öfverdomstolar samt Verkställande Myndigheter 
i Riket, år 1855 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 (1846—1855) 
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 1855 VII. 34 & 35. VII. 

§. 5. 

FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND uti de af Kongl. Maj:ts Befallningshaf
vande år 1855 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 16 sistförflutna åren (1840—1855) IX. 38. IX. 



1 5 0 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 må l , hvilka blifvit af Domstolarne och 
Poliskamrarne i hvarje Län eller ock omedelbart vid hvarje Öfver-
domstol i Riket afgjorda, år 1855 X . 41. X . 

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

samt af de för hvarje slag af sådana brott Anklagade, Befriade, 
At saken ej fällde, Under framtiden ställde och Sakfällde personer, 
uti må l , hvilka blifvit af samtliga Domstolarne och Poliskamrarne 
i Riket afgjorda år 1855 X I . 4 2 - 4 4 . X I . 

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

brott Anklagade och Dömde Personer, vid Underdomstolarne och 
Poliskamrarne inom hvarje Län X I I . 45. X I I . 

ANTALET af Brot t emot person och äganderätt samt af de för sådana 
brot t Anklagade och Dömde Personer, uti må l , hvilka blifvit af 
Öfverrätterne i Riket omedelbart afdömda, år 1855 X I I I . 46. XI I I . 

§. 10. 
DE för hvarje slag af b ro t t emot person och äganderätt ANKLAGADE, 

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

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

D E inom hvarje Län för brot t ANKLAGADE, BEFRIADE, UNDER FRAMTIDEN 
STÄLLDE och SAKFÄLLDE Personers Kön X V . 50 & 51. X V . 

§. 11 . 

D E för svårare, i al lmänhet urbota , brot t SAKFÄLLDE Personers 

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

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

Äkta eller Oäkta Härkomst, efter arten af brot t 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 ar ten 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 L ä n , hvarest de blifvit dömde, efter arten af brot t 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 . 



151 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 

i 1854 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 1855 X X V I I I . 76. X X V I I I . 

§. 13. 

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

Sakfällde Personer , särskilt för hvarje Län X X I X . 77. X X I X . 

§. 14. 

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

HÄRADSRÄTTERNE X X X . 78—87. X X X . 

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

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

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

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

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 X X X V . 103—120. X X X V . 

§. 16. 

D E år 1855 SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT VÅL

LANDE OMKOMNES Antal och Kön, efter 

Stånd eller Yrke och Dödssätt X X X V I . 121. X X X V I . 

ETC. Ålder, efter Kön och förmodade 
Anledningar till sjelfmorden X X X V I I . 122. X X X V I I . 

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

Å SIG SJELFVA AF BROTT, Anklagade och Sakfällde Personer, år 1854 X X X V I I I . 122. 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 1855 X X X I X . 123—127. X X X I X . 

ANTALET AF Sjelfmordsförsök och Falsk Angifvelse å sig sjelf, hvarom 
blifvit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1855 X L . 128. X L . 
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152 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 . 129. X L I . 

§. 19. 
JEMFÖRELSE emellan Antalet af de för särskilta slag af brott och för

seelser Sakfällde Personer åren 1846—1855 XLII . 130 & 131. XLII. 

§. 20. 

ANTALET af Brott och Förseelser, för hvilka personer blifvit sak
fällde, under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1846—1855) XLIII . 132. XLIII. 

§. 21 . 

BROTTMÅL vid Öfverrätterne år 1855 XLIV. 133. 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 1855 XLV. 137. XLV. 

§. 23. 

FÖRHÅLLANDET med inkomna, afgjorda och balancerade Mål, hvilka 
tillhört Justitie-Revisions-Expeditionens underdåniga föredragning, 
under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1846—1855) X L V I . 138. XLVI. 



153 I N N E H Å L L . 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 

1 1853 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, 
1854 och 1855 XLVII. 141. XLVII. 

§. 25. 

ANTALET af FÅNGAR i samteliga Fästnings- och Korrektionsfängelser 
samt vid Kronoarbets-corpsen, år 1855 XLVIII. 142 & 143. XLVIII. 

ORSAKERNA som vållat Fästnings- och Korrektions-fångars samt Krono
arbetskarlars afgång år 1855 XLIX. 144 & 145. 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, 1854 och 1855 i Rikets 
Straff- och Korrektionsfängelser, samt vid Pionnier- och Krono-
arbets-corpserne förvarade personer L. 146 & 147. L. 

§. 26. 

VERKSTÄLLDA DÖDSSTRAFF, år 1855 LI. 148. LI. 

§. 27. 

AF Domkapitlen medelst Skiljobref UPPLÖSTA ÄKTENSKAP, år 1855 LII. 148. LII. 



Rättelser: 

Sid. XV, rad. 2 nedifrån, står: 16,817; bör vara: 16,917. 
24 står: 1151; bör vara: 1051. 

30, sista raden står: 358. 159,087. 7148. 1,384,961; bör vara: 246. 115,205. 5300. 953,908. 
samma rad, står: 6946. 137,409. 28,924. 2,777,362; bör vara: 6725. 112,965. 26,743. 2,277,983. 
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