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Stormåktigste, Allernådigste Konung! 

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

Civila Rättegångsårendena och Brottmålen i riket år 1856, författad i öfverensstämmelse med vederbörande dom

stolars och öfriga embetsmyndigheters, först under loppet af sistlidne Augusti månad fullständigt inkomna 

uppgifter. 

Denna berättelse med dertill hörande 51 särskilda tabeller innefattar, likasom de tillförene från och med 

år 1839 aflemnade, tre hufvudafdelningar, nemligen: den första för Civila mål och den andra för Brottmål vid 

under- och öfver-rätter, poliskamrar och verkställande myndigheter, samt den tredje för Civila och Kriminella 

mål, som, efter beredning uti Nedre Justitie-Revisionen föredragas inför Eders Kongl. Maj:t i Stats-Rådet och 

Högsta Domstolen; hvarjemte såsom Bihang följa uppgifter rörande Fångarnes antal, verkställda dödsstraff samt 

af Domkapitlen utfärdade skiljobref. 

CIVILA MÅL. 
Tab. I. 

I. Afdelningen för Civila mål. 
Antalet af Civila Mål och Ärenden har, år 1856, utgjort vid nedannämnde 

Underdomstolar och Polismyndigheter i riket: 

Öfverrätter: 

Verkställande embetsmyndigheter: 

Deraf hafva varit: 



IV 

Vid jemnförelse med år 1855 visar sig en minskning i antalet af 

Tviste- och lagsökningsmålen hafva under hvarje af de sistförflutna 5 åren minskats sålunda: 

Härads-
rätterne. 
Tab. II. 

Vid Häradsrätterne hafva år 4 856 varit anhängiga: 

under året instämda: 

Hvaraf blifvit 

De oafgjorda tvistemålens antal har under året minskats med 644. 

Af de till år 1857 uppskjutna tvistemål hade inkommit: år 1856: 7,884 (82,7 procent), år 1855: 4,282 

(13,5 procent), år 1854: 291 (3,0 procent), för längre tid tillbaka: 72 (0,8 procent). 

Vad från Härads- till Hofrätt hafva år 4 856 erlagts uti 3,035 mål (11,3 procent af alla vid Häradsrät-

terne under året afgjorda tvistemål). 

Ägodelnings-
rätterne. 
Tab. II. 

Hos Ägodelningsrätterne hafva förekommit 

Hvaraf blifvit: 



V 
Balancen af oafgjörda skiftesmål har alltså, år 4856, vid Ägodelningsrätterne minskats med 28 mål. 

Underdåniga besvär öfver Ägodelningsrätternas beslut hafva till ordföranderne inkommit uti 138 mål (6,0 

procent af alla de under året afgjorda). 

Rådstufvu-
rätterne. 
Tab. III. 

Hos Rådstufvurätterne: 

under året instämda: 

Hvaraf blifvit 

De uppskjutna tvistemålens antal har under året minskats med 16 mål. 

Utaf de af Rådstufvurätterne till år 1857 uppskjutna tvistemål hade inkommit: år 1856: 883 (79,7 pro

cent), år 1855: 104 (9,4 procent), år 1854: 34 (3,0 procent), för längre tid tillbaka 87 (7,9 procent). 

Från Rådstufvurätt hafva år 1856 till Hofrätt blifvit vädjade 696 tvistemål (16,0 procent af alla under 

året afgjorda sådana mål). 

Polis-
kamrarne. 
Tab. IV. 

Vid Poliskamrarne: 
Tvistemål, under året inkomna: 

Hvaraf blifvit 

De Civila målens antal hos Poliskamrarne, som åren 1854 och 1855 högst betydligt ökats (med 112,4 

procent utöfver antalet deraf år 1853), hafva således år 1856 åter nedgått (från 4,626 till 3,440) och sistbe-

rörde år utgjort föga mer än 3284, hvartill de år 1854 uppgingo. 



VI 

Tvistemål vid 
alla under

domstolar och 
poliskamrar 

i Riket. 

Sammanlagda antalet af tvistemål vid alla Under domstolar och Poliskamrar i riket har, såsoro ofvan är 

Hvaraf blifvit 

Af de till år 1857 uppskjutna tvistemålen hade inkommit: år 1856: 9,275 (83,0 procent), år 1855: 

1,404 (12,6 procent), år 1854: 327 (2,9 procent), för längre tid tillbaka 160 (1,5 procent). 

3,869 egentliga tvistemål (11,4 procent af alla vid underdomstolarne och poliskamrarne under året af-

dömda) hafva genom vad eller underdåniga besvär blifvit dragna under högre rätts pröfning. 

Antalet af sålunda från lägre till högre myndigheter fullföljda mål utgjorde i förhållande till antalet af 

slutligen afgjorda mål år 1855: 10,4 procent, år 1854: 10 procent, år 1853: 8,5 procent o. s. v. 

Hofrätterne. 
Tab. V. 

Hofrätterne. 

Civila mål och ärenden. 

Balancen således ökad med 40 mål, deraf i Svea Hofrätt 8, i Göta 31 och i Skånska Hofrätten 1 mål. 

Denna balancens ökning härrör uteslutande från ett stigande antal af (i synnerhet vädjade) tvistemål samt af års-

stämningar, enär, på sätt här nedan visas, balancen af alla öfriga slags mål i Hofrätterna år 1856 minskals. 

Konkurs-, boskillnads- och urarfvamål. 

a) Vädjade. 



VII 

b) Instämda. 

Årsproklamata. 

Tvistemål i allmänhet. 
a) Vädjade. 

b) Instämda. 

Fiskaliska aktioner. 

Lottade skriftvexlingar. 

Öfriga besvärsmål 



VIII 
Kongl. bref och remisser. 

Andra af Hofrätterne handlagda civila mål och ärenden. 

Under sista 26 åren har, med de hos Hofrätterne anhängiga civila mål och ärenden, förhållandet varit 

följande: 

Kammar
rätten. 

Tab. VI. 

Uti Kammarrätten. 

*) Stjeman (*) utmärker, att uppgift om förhällandet ej till Justitie-Stats-Ministern ingått. 



IX 

Antalet af Eders Kongl. Maj:ts nådiga bref och utslag, som till Kammarrätten ankommit och blifvit till 

verkställighet befordrade, har utgjort 97. 

Balancen af oafgjorda mål i Kammarrätten har under aret ökats med 117 mål. 

Förhållandet med de civila målens antal i Kammarrätten har under sistförflutna 22 åren varit sådant att: 

I följd af Kammarrättens åtgärder har i Eders Kongl. Maj:ts och Kronans kassor år 1856 influtit 37,719 

R:dr 46 sk. 2 r:st Banko. 

Målens antal 
under de sista 

10 åren. 
Tab. VI. 

Medeltalet af alla till domstolarne och poliskamrarne under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1847— 
1850) inkomna civila rättegångsmål utgör 63,411; deraf varit 

Antalet af alla instämda civila mål utgjorde vid 

Konkursmålen: 

Skuldfordringsmålen: 
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Kongl. Maj:ts 
Befallnings-

hafvande. 
Tab. VIII. 

Hos Öfver-Ståthållare-Embetet i Stockholm och Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
i Länen hafva år 1856 varit anhängige: 

Under året inkomna: 

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

Under sistförflutna 16 åren hafva till Eders Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafvande inkommit, blifvit 

afförda och balancerade civila mål och ärenden till följande antal, nemiigen: 

Afgjorda 
utsöknings-

mål, år 1856. 
Tab. IX. 

Hos Eders Kongl. Maj:ts Befallningshafvande i Länen hafva år 1856 blifvit slutligen afgjorde 
1 5 , 5 3 0 lagsökningsmål, hvaraf genom utslag 1 4 , 5 5 6 och genom vilkorliga utmätningsresolut ioner 4 , 9 7 4 ; medelst 

hvilka beslut är vordet till betalning ålagdt : 

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



XI 

Öfver-Ståthållare-Embetets Kansli har år 4856 låtit utfärda 2226 slutliga utslag, och har genom 
dessa blifvit ålageft: 

De åtgjorda lagsökningsmålens antal och det till betalning ådömda belopp hafva under nedannäronda är 
utgjort: 

II. BROTTMÅL. II . Afdelningen för Brottmål. 
Antalet af 

brott och för
seelser samt 

af anklagade 
och dömde 
personer. 

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

ande eller fällande, utlåtit, uppgick år 1856 till 48,000; hvaribland voro: 

Under sistförflutna tolf år (1845—1856) har antalet af åtalade lagöverträdelser samt af derför anklagade 

och sakfällde personer förhållit sig sålunda: 

Angifna öfverträdtlstr af politi-, ekonomi- ock discipli-
när-stadganden 



XIII 

Antalet af anklagade och sakfällde personer är i det närmaste lika, som år 1855. Antalet af åtalade 

lagöfverträdelser i det hela är vid pass 7 procent, af angifna gröfre brott emot person nära 9 procent, af gröfre 

brott emot äganderätt något mer än 5 procent, af lindrigare brott emot person omkring 4 procent och af lin

drigare brott emot äganderätt inemot 7 procent, allt mindre än antalet af så beskaffade brott år 4855. Mängden 

af åtalade politi-, ekonomi- och diseiplinär-förseelser har deremot, . jemväl år 1856, såsom under flera föregående 

år, ökats, ehuru, vid jemförelse med året 1855, endast med icke fullt 1 procent. 

Jemförelse 
mellan brot
tens antal 

åren 
1845—1856. 
Brott emot 

person. 
Tab. XI. 

Utaf de svåraste eller s. k. gröfsta brotten emot person hafva förekommit: 

hvartill komma: 

Talrikast bland angifna brott emot person hafva varit: 

och hafva härtill äfven räknats 

Sabbatsbrott, som merendels åtalats i sammanhang med andra 

Dessa till större delen ringa brott emot person hafva utgjort, af alla åtalade brott emot person: åren 

1845—1854 från 90,4 till 79,2 procent, år 1855 : 83,8 procent och år 1856: 83,6 procent. 
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Brott emot 
äganderätt. 

Tab. XI. 

Talrikast hafva bland angifna brott emot äganderätt förekommit: 

Tjufnaderne hafva af alla brott emot äganderätt utgjort åren 4845—4854 från 74,2 till 66,i procent, år 

4855: 64,4 procent och år 4856: 65,3 procent; samt förfalskningsbrotten: åren 4845—4854, från 4,9 till 3,i 

procent, år 4855: 4,2 procent och år 4856: 4,7 procent. 

De särskilta arterna af tillgrepp hafva varit: 

Politi-, eko
nomi- och 

ringare dis-
ciplingr-
förseelser. 

Tab. XXVIII. 

Talrikast bland öfverträdelser af politi-, ekonomi- och särskilta disciplinär-författningar hafva varit: 
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hvartil!, för de tvänne sednaste åren kommer: »annan olaga handel», derför år 1855 blifvit anställda 238 och 

år 1856 266 särskilda åtal. 

Den i sednaste underdåniga berättelsen anmärkta, alltsedan år 1845 fortgående minskning af de s. k. 

gröfsta brotten mot person samt för vissa arter af de gröfsta brotten mot äganderätt har, såsom af förestående 

uppgifter synes, äfven år 1856 i allmänhet ägt rum. Anmärkningsvärda undantag hafva dock varit: »förgörning 

med förgift och försök dertill», som mot år 1855 ökats från 6 till 12 samt sålunda fördubblats; »viljadråp å 

föräldrar, maka eller barn», deraf antalet stigit från 6 till 11; »hustjufnad» från 96 till 132 samt »fylleri 

och dryckenskap» från 10,496 till 12,070: För »smädelse mot Gud» och »könsförbrytelser i förbjudna led, 

hvarför dödsstraff är stadgadt», hafva åtal år 1856 icke till afgörande vid domstolarne förekommit. För »öfver-

trädelser af författningarne rörande bränvins bränning och försäljning» hafva åtalen, som år 1854 voro 8,650, 

och år 1855 minskades till 8,644, under år 1856 ytterligare nedgått till 5,755. 

Anklagade 
och dömde 
personer. 
Tab. X. 

Bland alla för brott och förseelser år 1856 anklagade 46,672, hafva blifvit från emot dem anställda 

åtal frikände 4,409 (9,45 procent), förklarade ej kunna åt saken fällas 999 (2,t4 procent), under framtiden 

ställde 2 (0,004 procent) och sakfällde 41,262 (88,41 procent). 

Tabb. XI 
och XIV. 

För brott emot person och äganderätt hafva varit 

bland hvilka vid domstol å landet: 

i städer med egen jurisdiktion: 

Tab. XIII. vid öfeerrätterne ameielbarligen: 



XV 

Alla ankla
gade. 

Tab. X. 

Bland de 46,672 anklagade hafva varit 41,461 mån (88,8 procent) och 5,211 qvinnor (11,2 procent). 

Tabb. XI 
och XIV. 

Biand de for brott emot person och äganderätt anklagade 16,389 personer, hafva varit män 14,187 (86 

procent) och qvinnor 2,202 (14 procent). 

Bland de 8,490 vid domstol å landet anklagade hafva varit 7,151 män (84,4 procent) och 1,339 qvinnor 

(15,6 procent). 

Bland de vid städernas domstolar anklagade 7,885 hafva varit män 7,023 (89 procent) och qvinnor 862 

(11 procent). 

Vid öfverrätterne hafva omedelbarligen varit anklagade 13 män och 1 qvinna. 

Brott, för 
hvilka per
soner blifvit 

säkfällde åren 
1830—1856. 

Under hela den tid, för hvilken uppgifter, rörande brottens antal och beskaffenhet till Justitie-Stats-Mini-
sters-Embetet ingått, har förhållandet dermed varit som följer: 

De sakfälldes 
lefnadsom-

ständigheter. 

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

för hvilka uti motstående tabell Litt. A. samt uti de Berättelsen vidfogade tabellerna XVI—XXVII närmare 

redogöres. 

*) Oppgifter rörande antalet af angifna brott och förseelser, för hvilka personer ej kunna sakfällas, hafva ej förr än med är 1841 till 
Jastitie-Slats-Ministern blifvit afgifna. 
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(Lit. A.) 



XVII 
De gröfsta 

brottens 
motiv. 

Med afseende å bevekelsegrundema eller andra orsakerna till de gröfsta brotten samt hvad i öfrigt an-

märkniDgsvSrdt, till brottmålsstatistiken hörande under året förekommit, finnes i tabellerna xxx— xxxiv anfördt 

det hufvudsakliga, som af vederbörande domare och domstolar blifvit uppgifvet; deraf, bland annat, inhemtas, att 

under inflytelsen af starka drycker eller af begär dertHl, blifvit föröfvade: 6 viljadråp (deraf ett förenadt med 

rån) samt dessutom 4 dråp af vållande, utan uppsåt att dräpa, 2 rån, 2 mordbrandsanlaggningar samt många 

fall af våld och vanvördnad mot föräldrar, af uppstudsighet mot husbönder och förmän, äfvensom af krono-, 

stads- och rättsbetjentes öfverfallande i tjensteärender. 

Penningebegär och vinningslystnad hafva föranledt, utom rån och poströfveriförsök jemte andra brott emot 

egendomsrätt, 3 fall af förgörning genom förgift, 4 mord och 1 mordbrand. 

Hat och hämndbegär: 1 fadermord, 1 förgörning genom förgift, 1 viljadråp och 1 mordbrand. 

Tillfällig missämja och bråd skillnad: 4 viljadråp, 2 dråp af vållande. 

Önskan att genom makes undanrödjande erhålla tillfälle alt ingå nytt äktenskap: 2 giftmord. 

Afsigt att förekomma uppläckt af begångna brott: 1 mord. 

Ledsnad vid fängelselifvet: 2 viljadråp. 

Svärmeri och religionsgrubbel: 1 dråp å eget barn. 

De flesta barnamord hafva, som vanligt, blifvit begångna dels af blygsel, dels af misströstan eller bekymmer 

för barnens underhåll, dels ock, i några fall, af onaturlig kallsinnighet och lättsinne hos mödrarne. 

Bland orsaker till dråp, som skett af vållande, hafva, utom hvad ofvan blifvit anfördt, äfven uppgifvits: 

ovarsamhet med gift, i 4 fall; ovarsamt umgående med skjutgevär, i 4; ovarsam körning, i 4; oskicklighet vid 

barnförlossning, i 3 ; försummad vård om, i barnsnöd stadd, qvinna, i 1 fall; hård aga, i 1; samt ovarsamt um

gående med eld, likaledes i I fall. 

Sjelfspillin-
gars antal. 
Tab. XXXVI. 

Genom vid domstol år 1856 fulländade undersökningar har blifvit ådagalagdt, att 176 personer (135 

män, 41 qvinnor) genom sjelfmord eller annat groft vållande omkommit. 

Stånd. Bland dessa hafva varit 13 ståndspersoner, 9 soldater, 23 personer af handtverksklassen, 26 ägare eller 

brukare af. hemman, 11 af torparefolk, 19 tjenstehjon, 52 andra af arbetsklassen (33 å landet, 19 i städerna), 

4 fångar samt 19, för hvilka stånd eller yrke ej blifvit uppgifvet. 

Dödssätt. Sjelfmord hafva verkställts: af 69 personer medelst hängning, af 42 genom dränkning, af 18 medelst 

intaget gift, af 12 medelst skärning eller sargande af någon kroppsdel, af 10 medelst skott ur eldvapen, o. s. v. 

Genom omåttlig förtäring af starka drycker hafva, enligt hvad vid domstolarne utrönt blifvit, 6 personer vållat 

sin egen död. 

Motiv. 
Tab. XXXVII. 

Såsom kända eller förmodade anledningar till sjelfmord hafva uppgifvits: nöd och ekonomiska motgångar 

i 12 fall, husliga lidanden i 6, olycklig kärlek i 4, dryckenskap och dess följder i 25, bekymmer öfver följ

derna af eljest lastbart eller brottsligt förhållande i 26, mjeltsjuka eller annan kroppslig sjuklighet i 17, sinnes

rubbning eller hufvudsvagbet i 22, svärmeri och religionsgrubbel i 6 fall, o. s. v. 

Ålder. De på ofvannämnde sätt omkomnes ålder har, såvidt kändt är, varit: Under 15 år 1; emellan 15 och 20 

år 1; emellan 20 och 25 år 9; emellan 25 och 30 år 11; emellan 30 och 35 år 10; emellan 35 och 40 år 
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19; emellan 40 och 45 år 8; emellan 45 och 50 år 16; emellan 50 och 55 år 13; emellan 55 och 60 år 7; 

emellan 60 och 65 år 7; emellan 65 och 70 år 1; emellan 70 och 75 år 2; emellan 75 och 80 Sr %; emellan 

80 och 85 år 1. 

Antalet af uppdagade sjelfmord eller annorledes genom eget groft vållande orsakade dödsfall har, enligt 

domstolarnes derom lemnade uppgifter, utgjort: 

Minskningen, särdeles vid jemförelse med medeltalet för åren 1850—1854, är betydlig. 

Sjelfmords-
försök. 

Tab. XL. 

För sjelfmordsförsök hafva år 1856 varit anklagade 3 män och 1 qvinna, af hvilka blifvit sakfällde 1 

qvinna. 

För sjelfmordsförsök sakfälldes: 

Falsk angif-
velse å sig 

sjelf. 
Tab. XLV. 

För falsk angifvelse å sig sjelf af brott hafva sakfällts: Åren 1841—1844 i medeltal 2, area 1845— 

1849 i medeltal 3, åren 1850 — 1854 i medeltal 3, år 1855 likaledes 3, och år 1856 1. 

Brottmål i 
Hofrätterne. 
Tab. XLIV. 

Hos Hofrätterne hafva, af derstädes år 1856 förekomna brottmål, varit: 

Häraf hafva till Hofrätternes omedelbara afdömande varit öfverlemnade i 
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Underställda brottmål: 

Lottade skriftvexlingar: 

Öfriga besvärsmål: 

Kongl. bref och remisser: 

Andra brottmålsärenden: 

Under sistför-
flutna 25 år. 

Under sistförflutna 25 åren har förhållandet med brottmålen i Hofrätterne varit sådant, att 
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Alla på Bof-
rätterne be

roende, civila 
och krimi
nella, mål. 

Under nämnde tid har sammanlagda antalet af civila och brottmål i Hofrätterne uppgått till 

Krigs-
Hofrätten. 
Tab. XLVI. 

Af Krigs-Hofrätten hafva år 1856 blifvit handlagda: 

Under sistfötflutna ii aren har förhällandet med målen i Krigs-Hofratten varit som följer: 

III. CIVILA OCH 
KRIMINELLA 

MÅL I JUSTITIE-
REVISIONEN, 

år 1855. 
Tab. XLV. 

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

Balancen af såväl revisions-saker, som ägodelnings- och andra besvärsmél, har alltså jemväl år 1856 ökats 

och i sjelfva verket öfverstigit hvad den, så vidt kändt är, tillförene i Eders Kongl. Maj:ts Justitie-Revision, 

någonsin varit. 



XXI 

Under de sista 
27 åren. 

Med samtliga i Justitie-Revisionen förekomna mål och ärenden har, under sistförflutna 27 år, förhållandet 

varit följande: 

Bihang. 

Jemnlikt Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket för åren 1845—1856 afgifna underdå

niga berättelser om fångvården hafva varit häktade: 

Den särdeles betydliga tillökningen af straff-fångar med bestämd arbetstid var en lätt förutsedd följd af 

förordningen den 4 Maj 4855, som under September månad samma år blifvit gällande och enligt hvilken seder

mera skolat dömas till straff-arbetsfängelse äfven för första och andra resan stöld jemte andra förbrytelser, som 

förut kunnat försonas med böter eller fängelse vid vatten och bröd. 



XXII 

Uti alla ofvanberörde fängelser funnos förvarade: 

Vid jemnförelse af fångantalet vid slutet af åren 1855 och 1856 befinnes tillökning under sistberörde Sr 

hafva Sgt rum med afseende å 

hvaremot antalet minskats af: 

Således på det hela minskning med 300 (5,13 procent). 

Barn, som i häkte varit sina mödrar följaktige, voro vid årets början 6 och vid dess slut 8. 



XXIII 

Verkställda 
dödsstraff un

der de sista 
16 åren. 

Något dödsstraff har år 1856 icke blifvit inom riket verkstäldt. 

Antalet deraf utgjorde: 

Utfärdade 
skiljobref 
år 1856. 
Tab. LI. 

Genom Domkapitlen hafva år 1856 utfärdats 292 skiljobref, genom hvilka blifvit upplösta 127 med vigsel 

fullbordade äktenskap, 58 äktenskapsförbindelser, grundade på häfdande efter trolofning eller under äktenskaps

löfte, och 107 trolofningar. 

Bland, ofvannämnde med vigsel fullbordade äktenskap hafva blifvit upplösta: 

a) t följd af domstols beslut: för egenvilligt öfvergifvande 71, hor 36, lägersmål med annan före äktenskapet 1 

och galenskap 4. 

b) efter af Eders Kongl. Maj:t % nåder lemnad tillåtelse: för begånget nesligt brott 8, lör slöseri, dryckenskap, 

våldsamt sinnelag eller stridighet i lynne och tänkesätt 7. 

Utfärdade 
skiljobref 
under de 

sista 24 åren. 

Antalet af utfärdade skiljobref har under sistförflutna 24 år varit: 

Stockholm den 30 September 1858. 

L O U I S DE GEER. 

O. Carlheim Gyllenskiöld. 





TABELLER. 

I a AFDELNINGEN. 

CIVILA MÅL. 
(Tabellerne I—IX.) 

I I a AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 
(Tabellerne X—XLIV.) 

III e AFDELNINGEN. 

CIVILA OCH KRIMINELLA, 

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

(Tabellerne XLV & XLVI.) 

B I H A N G . 

(Tabellerne XLVII—LI.) 

STOCKHOLM, 1858. 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 1856 (Tab. I). 

§ 2. 

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

rätterne (Tab. II); b) Rådstufvurätterne (Tab. III) ; 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 1856, (Tab. VII). 

§ 5. 

Förklarande Parternes Stånd, uti de af Kongl. Maj:ts samtlige Befallningshafvande år 1856 

afgjorda Utsökningsmål (Tab. VIII). 

§ 6. 

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

loppet af hvad som utsökt blifvit, under hvarje af de 17 sistförflutna åren (Tab. IX). 





5 I. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID UNDER- OCH ÖFVERDOMSTOLAR SAMT 
VERKSTÄLLANDE MYNDIGHETER, ÅR 1 8 5 6 . 

1 



6 II. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS 



7 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 



8 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS 



9 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 



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



11 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 



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



13 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 
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14 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



15 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 



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



17 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 



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



19 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 



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



2 1 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 
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22 II. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID HÄRADS-



23 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 



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



25 OCH ÄGODELNINGS-RÄTTERNE, ÅR 1856. 



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



2 7 OCH Ä G O D E L N I N G S - R Ä T T E R N E , ÅR 1856. 



28 III. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN 



29 VID RÅDSTUFVU-RÄTTERNE, ÅR 1856. 

A n m . 83 Öttersund lyder under Brunflo Häradsra t t , och 85 Borgholm under Tingsrätten i Ölands Norra Mot. 4 



30 

IV. CIVILA MÅL OCH ÄRENDEN VID POLISKAMRARNE, ÅR 1856. 

*) Tilltalade fur lösdrifveri 369 män och 202 qvinnor. 

för tiggeri 3 i5 personer. 

**) Til l allmänt arbete dömde 38 män och l 3 qvianor. 

f ) För försvarslöshet hafva blifvit till al lmänt arbete dömde 38 män och 8 qvinnor. 

•jnf) till allmänt arbete dömde 6 roäo. A n d r e , som blifvit förelagd t , at t skaHa sig laga försvar 59 (57 ro. 1 qv. ) ; till Kongl, Maj:U Befall-

ningshafvandes förordnande öfverlemnade 20 män och 8 qvinnor. 



31 V. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1856. 



32 V. FORTSÄTTNING. CIVILA MÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1856. 



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 1856. 
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36 VIII. FÖRKLARANDE PARTERNES STÅND UTI DE AF KONGL. MAJ:TS 



37 BEFALLNINGSHAFVANDE AFGJORDA UTSÖKNINGSMÅL, ÅR 1856. 



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

UNDER HVARJE AF DE 17 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



IIa AFDELNINGEN. 

BROTTMÅL. 

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

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

Poliskamrarne i Riket afgjorda år 1856 (Tab. X ) . 

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

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

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

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

Dömde Personer, vid UNDERDOMSTOLARNE, inom hvarje Län (Tab. X I 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 Brott emot person och äganderätt ANKLAGADE, BEFRIADE, ÅT SAKEN EJ 

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

(Tab. X 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, brot t SAKFÄLLDES Ålder, äkta eller oäkta Härkomst, 

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

Hemvist, inom eller utom den Domstols område eller det Län , hvarest de blifvit dömde ; hvarom 

upplysning lemnas dels med afseende å brottens 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 Pol i t i - , Ekonomi- och Disciplinär-förseelser samt af derför Till talade och Dömde 

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



40 

§ 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. XXXII ) ; 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 hvarie 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. X X X I X & XL). 

§ 18. 

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

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

§ 19. 

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

soner, åren 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 1856. 



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



43 -RÄTT, SAMT AF DE FÖR SÅDANA BROTT ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI 
POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1 8 5 6 . 
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44 XI. FORTSÄTTNING. BESKAFFENHETEN OCH ANTALET AF BROTT EMOT PERSON OCH 
ÄGANDERÄTT, SAMT AF DE FÖR SÄDANA BROTT ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER, UTI MÅL, 

HVILKA BLIFVIT AF DOMSTOLARNE OCH POLISKAMRARNE I RIKET AFGJORDA, ÅR 1856. 



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 1856. 



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 1856. 



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 SAK FÄLLDE 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 1856. 



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 1856. 



78 XXX. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF 

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



79 ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1856. 
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80 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



81 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1856. 



82 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



83 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1856. 



84 
XXX. 

FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



85 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1856. 



86 XXX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT 



87 AF ANKLAGADE OCH DÖMDE PERSONER VID HÄRADSRÄTTERNE, ÅR 1856. 
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88 XXXI. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLA-



89 GADE OCH DÖMDE PERSONER VID RÅDSTUFVURÄTTERNE, ÅR 1856. 



90 

XXXII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID POLISKAMRARNE, ÅR 1856. 



91 XXXIII. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID KRIGSRÄTTERNE, ÅR 1856. 

*) Jemte Kroooarhets-Corpsens 5:e Kompani. 
**) — a:a, 3:e och 4-« Kompanier. 
f ) Forlagdt i Sacffinge Biträd, af WestmaoUnds La o. f f ) Förlagde å RiodÖ (vid Waxljolms Fästning), i Stockholms Län. 

XXXIV. ANTALET AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAMT AF ANKLAGADE OCH 
DÖMDE PERSONER VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1856. 



92 ANMÄRKNINGAR VID TABELLERNE XXX-XXXIV. 

(Utdrag af Domhafvandernes uppgifter). 

STOCKHOLMS 
LÄN. 

Stockholms Län. 
1) F r o s a k e r a H ä r a d . Det stora antalet öfverträdelser af förordningen angående brdnvins bränning oeh försäljning har 

sin grund i de falides underlåtenhet att till mantals- och skattskrifningen uppgifva iunehafvande bränvinsbrännings-verk. 1 öfrigt 
bur anmärkas , att genom den minskade tillgången pä starka drycker for märkts ej mindre ett tilltagande väls tånd, ån äfven minsk
ning af slagsmål och andra ringare lagöfverlrädelser.— Et t viljadråp har skett, fur att hämnas formen t liden oförrätt, efter det d rå 
paren intagit och förtärt starka drycker. 

2) W Å d d Ö o e l l H a f v e r o S k e p p s l a g . Fur fjerde resan stöld, inom denna och angränsande Frusåkers Häradsrätts ju
risdiktion, har sak fällts en mansperson, bvars fader blef skjuten under föröfvandet af inbrottsstöld, och hvars faderfader, d i han, efter 
begången stöld, begaf sig utföre en stege ifrån det uthus, der han stuli t , full och slog sig t i l l döds. 

3) R Ä r d l n g h u n d r a H ä r a d . T i l l elt under rubriken dråp å eget barn upptaget brott synes anledningen hafva varit 
religionsgrubbel, orsakadt af så kallade kolporturers ohejdade kringdrifvande och predikande af hvarjehanda o fors tand. 

4) FÄreiituna oeh Sollentuna Härader, Banderyds samt Åkers och Wermdo Skeppslager. 
Under hela året har ej någon, som blifvit dömd för tjufnadsbrott, öfver utslagen anfört besvär i Kongl. Svea Hofrätt, utan alla varit 
nöjda med besluten, som gått i verkställighet, oaktadt flere btifvit dömde till ansvar under försvårande omständigheter. 

5) Å k e r S S k e p p s l a g » Skoraakarearhetaren Carl Larsson, född i W e r m l a n d , 24 år gammal, ba r , efter sin ankomst t i l l 
Stockholm, snart blifvit inledd uti dryckenskap, spel och umgänge med liderliga qvinuor. Under inflytande af detta oordentliga lef-
nadssätt har Larsson kommit på onda tankar i afseende på utvägen att förskaffa sig penningar. 1 September månad 1855 begaf han 
sig ombord i Stockholm på en storbåt, förd af Skepparen W . Westerberg från Boslagen och fick, under uppgifvande af falskt namn, 
med honom åtfölja farkosten. Sedan natten inbrut i t , fartyget blifvit förtögdt nära stranden vid Akerslandet och Skepparen med sin 
besättning lagt sig att sofva, har C3rl Larsson tagit Skepparens skrin, hvaruti hans penningar förvarades. Då, under Carl Larssons 
försök att uppbryta de t , Skepparen vaknat , öfverföll Larsson med en yxa och dräp Skepparen, samt förföljde och sargade besättnin
gen, bestående af en matros och en pojke, hvarefter han uppbröt skrinet, tog der förvarade penningar, omkring 400R:dr, dermed han 
uti fartygets båt lcmnade detsamma och lyckades ankomma till Stockholm. Han fortsatte der, några dagar efter brottets begående, 
sitt förra oordentliga lefnadssätt, men blef omsider gripen, lagförd och dömd. Han undergick dödsstraffet den 26 Maj 1857. 

6) S o t h O l n i S , O k n e l l O o e l i S v a r t l o s a H ä r a d e r . Inom Sotholms Härad hafva en Hemmansåbo och dennes hu
stru sa våldsamt beltaudlat en deras tjenstepiga, att hon genom följderna deraf aflidit.— De flesta stölder, som under året inom dom
sagan inträffat, hafva skett mera af lättsinne och okynne, än trängande nöd och behof. 

7) Oide o c h 10:de R r o n o a r b e t & k o m p a n l e r n a . Till ett af subordinationsbrolten uppgafs hård behandling från 
den öfverfallne Underofficerens sida vara orsaken. Eljest är för detta brott det vanliga motivet, alt genom benådning från dödsstraf
fet vinna förändring i sin ställning. 

SÖDERMAN

LANDS 

LÄN. 

Södermanlands Län. 
8) H a g a H ä r a d . En fur mord dömd person, stadd i fattigdom, försörjde sig och hustru med sitt handtverk och hade förut 

icke gjort sig illa kand. Rausakningcn upplyser l ikvä l , att han med sin husfru, kort före illgerningens begående, rådgjort, huru de 
skulle kunna afdagataga en annan person, för a t t åtkomma penningar , dem de visste honom innehafva. Mannen erhöll några dagar 
sednare besök af en kringvandrande qvinna utaf Dalallinogen, som till salu utbjöd åtskilligt je rnkram, och då qvinnan ögonblicket 
efter sitt inträdande i rummet böjde sig ned , för att upplösa sin rensel, tilldelade dråparen, som var stående bakom den främmande 
qvinnan, henne slag i hufvudet med ett stöfvelblock och der efter med en yxa , så att hon deraf tillsatte lifvet. Mördaren tillgrep 
derefter de penningar, han fann hos den aflidna, och undangömde den döda kroppen. 

9) Å k e r s H ä r a d . Två personer, som blifvit dömde för mord, hade förut begått tjufnader, om hvilka en hos dem boende 
yngling haft vetskap. Då denne yngling låtit förstå, at t han ville yppa , hvad han hade sig bekant angående omförmälda t i l lgrepp, 
beslöto de två förstnämnde att taga honom af daga; och sedan detta misslyckats vid ett försök att blanda furgift uti en pannkaka åt 
ynglingen, utfördes missgerningen slutligen, efter samråd emellan de begge t i l l talade, några dagar derefter, genom strypning, som en 
utaf dem verkställde pä ett afsides ställe, under det den andre tilltalade uti deras bostad afvaktade utgången af företaget. Den egent
lige mördaren var ägare till en hemmansdel och i temligen goda omständigheter, men illa Länd. 

ÖREBRO LÄN. 

Örebro Län. 
10) H u m l a H ä r a d . Anledningen ti l l det gröfre brott, neniligeu forgöming genom förgift, hvarför en mans- och en qvins-

person blifvit sakfällde, har varit hng grad af lät ts innighet , parad med elakhet , synnerligast hos qvinnan; dessa personer hafva ti l
lika blifvit dömda för dubbelt hor, och föremålet för deras mordgcririug var den enas make. 

WESTMAN-

LANDS 

LÄN. 

Westmanlands Län. 
I t ) S a l a R å d S t t l f v u r a t t . Tvenne personer, hvilka för poströfveriförsök och falsk angifvelse auklagats och blifvit dömde 

att mista lifvet genom halshuggning, äro Torparen Anders Erik Andersson i Skatslätteu å Sala stads område, och Hemmansegaren 
Johan Erik Norén i Skräddarbo, Möklinta socken af Weslmanlands län. Sedan de båda vid ett föregående tillfälle, i Apr i l månad 
sistlidet år, gått posten till mötes, för a t t densamma röfva, men derifrån iifstält, har Andersson, efter öfverenskomraelse med Worén, 
natten emellan den 12 och 13 Maj samma ä r , å vägen emellan Fahlun och Sala lagt sig i forsat för den från Fa hl un ankommande 
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WESTMAN-

LANDS 
LÄN. 

posten och medelst ett aflnsaadt skott sårat postiljooen och den honom åtföljande postdrängen, utan att likväl åtkomna postväskan. 
Och hafva Andersson och Norén falskeligen angifvit 2:ne andra personer för delaktighet i nämnde poströfveriförsöl. Motivet för 
forstberörde brott liar varit begäret efter peuningar och motivet för den falska angifvelsen, så vidt utrönas kunnat , hämnd. — Fyl-
tcriförteelserna inom stadens jurisdiktion liafva betydligt minskats, hvartill anledningen torde få anses vara det stegrade priset å 
bränvin och det i följd deraf försvårade tillfallet för den fattigare att detsamma åtkomma. 

STORA 

KOPPARBERGS 
LÄN. 

Stora Kopparbergs Län. 
12) matånga Socken. En mansperson, boende i Lima socken, har blifvit af Malungs Häradsrätt dömd till ansvar för 

viljadråp, hvilket egt rum i bråd skilnad och under uppkommen osärnja emellan den dräpne i 11 friden och dråparen. 

13) G r n n n a r d f i S o c k e n . Tvenne qvinspersoner hafva af Häradsrätten blifvit dömde til l half mansbot för, vid barn
förlossning, ådagalagdt vårdslöst förfarande, hvarigenom fostrets lif blifvit spiUt. 

14) S o d e r b e r k e s S o C k f n . Inom Söderberkes Häradsrätts domvärjo har en mansperson blifvit under året dömd till lif-
vets förlust för af honom å en sin granne föröfvadt mord medelst förgiftning, hvartill uppdagade motivet varit att geuom dennes un-
danrödjande mördaren hoppats vinna anställning såsom land bo å ett af den mördade i lifstiden innehafdt kolarehcmmau. 

15) D t t l - R e g e m e n t e t S K r i g s r ä t t . Den för urbota subordinationsbrolt dömde var en beväringsyngling, som under 
mötet med slag ÖfverföH sin forman, hvartill anledningen far sökas i det af starka drycker öfverlastade tillstånd, hvaruti ynglingen 
vid tillfället sig befann. 

16) S Å i h e r S R a d s t u f v u r a t t . De flesta brotten synas hafva haft sin grund i starka dryckers missbruk. 

GEFLEBORGS 
LÄN. 

Gefleborgs Län. 
17) H e d e « u n d a OCh Ö s t e r - F e r n e b o T i n g s l a g . Det dråp, som timat inom Tingslaget, föröfvades af Drängen 

Anders Ersson från Fål l inge, Hedesunda socken, å en annan Dräng, natten emellan Juldagen och Annandagjul 1855, då de, tillhopa 
med flere andra yngl ingar , enligt i den socknen gängse sed eller osed, ströko omkring i byarne , för att under sjungande hopsamla 
matvaror och bränvin till förtäring vid ett tillänmadt dansnöje; och hade, efter uppkommen ordvexling emellan Anders Ersson och 
den dräpte , den förre, som var något öfverlastad af starka drycker och tillförene gjort sig känd för vildsinthet, med en bräuvins-
kagge, som han medelst deri fästad t tåg bar i handen, tilldelat, trätobrodren ett slag vid örat, hvaraf denne efter tvenne dagar afled.— 
Utom ofvannämnde dråp hafva endast några smärre förbrytelser varit följd af starka dryckers missbruk. 

18) O f v a m & J o , T h o r s å h e r S OCh A r S l i n d a T i n g s l a g ; . Motivet till den enda Stöld, hvarföre någon under året 
lagforts, var begäret efter bränvin, som den sak fällde ville förskaffa sig genom försäljning af det stulna godset — ett par gamla slöflor. 
— At t den större lösa folkmängd, samlad från särskilda orter till arbete vid den del af Gefle-Dala-jeruvägen, som löper genom tvenne 
af {Tingslagets socknar, icke veterligen föröfvat något brott och icke gjort sig skyldig till annan förbrytelse, än oloflig bränvinsför-
såXjning, i afseende hvarå några åtal förekommit, torde böra anmärkas; — hvilket lyckliga forhållande hufvudsakligcn kan t i l l iäk-
nas den goda uppsigt, som vederbörande arbetsledare hållit, samt den betydliga förtjenst, som arbeta in e haft, hvarföre de träget drif-
viCarbetet under arbetsdagarne och således haft verkligt behof af ledighetstillfällen — söndagarne inbegripna — till hvila. 

19) H l l l e OCh W a h l b o T i n g s l a g a Med afseende å den större lösa folkmängd, som varit använd vid arbetet under 
året i den genom AVahlbo soclten gående Gefle-Dala-jernvägen , gäller hvad uti redogörelsen rörande Ofvansjö, Thorsakers och Ar-
sunda Tingslag blifvit anmärkt , dock att, under å r e t , af jeruvägsarbetare i detta Tingslag föröfvats tvenne tjufnadsbrolt, det ena af 
en Soldat vid Helsinge regemente och det andra af en person från Svärdsjö socken af Stora Kopparbergs län, hvaremot icke någon 
iernvägsarbetare blifvit vid detta Tingslags Häradsrätt lagförd för oloflig försäljning af bränvin eller andra brända eller destillerade 
spirituösa drycker ; äfvensom någon annan person icke blifvit tilltalad för sådan försäljning till jernverksarbetare. 

20) U 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 . Det under rubriken krono- och rältsbeljenles öfverfallande upptagna brott 
hade lill motiv, hvad trenne af de sakfällde angår , alt hindra verkställigheten af Konungens bVfallniniishafvandes laga kraftvunna 
utslag, hvarigenom en af dem skulle vräkas från det torp , han brukade, och blefvo dessa trenne personer dömde till fästningsstraff 
jemte böter. De Öfrige tillstädesvarande, hvilka på exekutiensförrättarens tillsägelse sig icke afiägsnade, blefvo allenast bötfällde. 

WESTERNORR-

LANDS 

Westernorrlands Län. 
21) B a m S c l C T i n g s l a g . Den för signeri fällde mannen tilltalades fur det han tid efter annan låtit bruka sig af allmo

gen vid förefallande barnförlossningar samt sålunda vållat flere fosters sönderstyckning och mödrarnas skadande antingen for tillfal
let eller i afseende å deras framtida helsa , men har icke kunnat Öfverbevisas om att hafva varit vållande till spillning af mennisko-
lif utan endast hafva gjoi t ingrepp i Barnmorskeyrket och förorsakat barnaföderska lyte för framtiden. Han har i öfrigt trott sig 
vara kallad till detta yrkes utöfvande, derigenom att "det vore en gamma! härmelse, alt om ormen augripcr grodan, men man kan 
skilja dem å t , likasom den som sktljde maskskrä från (»vartannat, så skulle den, som förmår göra detta, erhålla förmåga att undan-
rödja svårigheterna så väl med menniskors som kreaturs förlossning, hvilken vidskepliga mening den tilltalade funnit på sig tillämp
lig då han såsom yngling skall lyckats att med en käpp befria en groda från anfallet af en orm, samt flere gånger träffat på sam
ling af maskar, dem han tillfälligtvis åtskiljt. — De anmärkta åverkans-förseelserna utgöra inom detta Tingslag något icke ovanligt , 
och härleda sig från den utvidgade trädvaruhandeln oeti folkets ohejdade försök att tillgodogöra sig alla möjliga skogstillgångar för 
tillfredsställande af den vinningslystnad, en mängd spekulanter på skogseffekter föranledt hos allmogen, hvartill lättheten af virkets 
flottning efter vattendragen och isynnerhet Ångcrmanna-elfven äfven bidrager. 

22) S o l l e f t e å T i n g s l a g . Hvad åverkans-förseelserna vidkommer, gäller här hvad för Ramsele Tingslag blifvit anfördt , 
men sådane härleda sig äfven från obestämdheten af råskil luaderna emellan kronans mark och skattehemmans, hvarigenom tvister 
emellan nybyggare och heimnansinuehafvare uppstå. 
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WESTERNORR-
LANDS 
LÄN. 

23) H o t H e a T i n g s l a g . Den fur mordbrand dömde, hvilken såsom Sockcnskoroakare vistats i orten någon t id , byarunder 
han gjort sig l ä n d fur öfverdrifvcn bigifvenhet på fylleri ocb argsint retsamt lynne, har flera gånger under sådant tillstånd låtit sitt 
onda sinne ölvergå i hotelser a t t låta genom antändning af annans hus vederfaras egaren hämnd för förment l iden oförrät t , och slut
ligen äfven verkställ t sådant uppsåt, dymedelst att han, af ovilja emot sin fordna värdinna, en mindre bemedlad Torpareenka, tändt 
eld på en lada, uti hvilken cnkan ägt ved och husgeråd förvarade, som, t i l l ika med jordägarens böförråd, blef lågornas rof.— De flere 
personer som hlifvit dömde för stöld, hafva frestats derti l l genom deu mängd af flottningsvirke, »om efter vanligheten följer strömmen 
uti Ångermann:<elfven och lägger sig inpå stränderna. 

24) N o r d l n g r å T i n g s l a g » Den mängd åta l , som förekommit för öfverlrädelser af K. förordningen angående försäljning 
af bränvin, hafva till största delen anhängiggjorts emot Landthandlande inom Nordingrå socken, och synas vara föranledda af den 
nästan oinskränkta grad, hvartill landthandels-rätlighet i orten meddelas. 

25) T o r p s T i n g s l a g . Största delen af upptagne öfverlrädelser af brånvinsförfattningarne innefatta endast försummelse 
att eltcrlefva den nyss til lkomna ocb, vid tiden för å ta len, icke nog allmänt bekanta föreskriften om anmälan om inoehafvande 
redskap. 

JEMTLANDS 
LÄN. 

Jemtlands Län. 
26) H a m m e r d a l a T i n g s l a g . Det under rubrik: vigsel, förrättad af person, som icke är prest, upptagna brott, har å 

särskilda t ider blifvit begånget af tvenne personer, som, jemte flere andra, sjelfvilligt utträdt ur statskyrkan och bildat en egen for
samling, der den ene af de sakfällde var antagen till prest. 

27) X j l t h S T i n g s l a g . Den för mord dömde var en Norrman, hvi lken, efter lång tid förut fattadt beslut, försätligen af-
dagatagit en Gårdfarihandlande från Ångermanland, för att åtkomma dennes penningar. Det enda anmärkningsvärda härvid är den 
ovanliga kallblodighet och l iknöjdhet, hvarmed den ti l l talade sedermera erkände och talade om sitt brott. 

28) H e d e T i n g s l a g . Et t dråp är begånget af Norrske Lappdrängen Ni ls Christianscn, hvilken, född år 1828 inom Tönnäs 
församling i Herjeädalen ulaf Norrska föräldrar, den 10 Januari 1856, då en del Norrska lappar flyttat of ver riksgränsen ti l l den 
s. k. Täfådalen inom nämnde församling, uti Norrske lappmannen Olof Klementsens k å t a , efter uppkommen ordvexling med denne, 
t i l ldelat honom tre örtilar och ett slag med knuten hand öfver näsan, deraf Olof Klementsen nästan ögonblickligen afled. 

WESTER-
BOTTENS 

LÄN. 

Westerbottens Län. 
20) S k e l l e f t e å H ä r a d . Skogsåverkans-förseelser hafva under de sednare åren mycket ökat sig. Allmogen är visserligen 

den som föröfvar gerningen, men anledning företer sig ofta dert i l l , att de inledas till slika företag utaf förvaltare af sågverk, hvilka 
förebara rättighet till stockfångst från allmänningstrakter och utfästa sig att betala visst pris för timret, då det lefvereras vid vatten
drag, som leda till verken . Understundom kan en sådan anvisning vara riktig, men vanligen är rättigheten tvifvelaktig, och mycken 
svårighet företer sig att urskilja det rätta från det orät ta , i afseende på sågverksägarens åberopade stockfångst, emedan den i äldre 
tider brukliga utsyningen och stämplingen af sågverkens årliga afverkningsbelopp numera upphört , ändock en sådan kontrol l synes 
vara oundgänglig, för att åklagaremakten skall kunna vaka deröfver, att afverkningsrätten icke öfverskrides. Önskeligt vore derföre, 
om någon ändamålsenlig åtgärd af den lagstiftande makten vidtoges, för att återföra i bruk den förr vanliga utsyningen och stämplin
gen af de t rän, som, på grund af privilegier, skola få hemtas för sågverkens behof från Kronans allmänningar. 

NORRBOTTENS 
LÄN. 

Norrbottens Län. 
30) I t å n e a T i n g s l a g . Af de för öfverträdelser af författningarne angående t i l lverkning eller försäljning af bränvin , sak-

fällde Ur icke uägon beträdd med oloflig bränvinsbränning, utan hafva alla blifvit bötfällde för otillåten försäljning af spritdrycker, 
till hvilket förhållande kan hafva bidragit, att under året icke någon inom Tingslaget förskaffat sig tillstånd t i l l utskänkning af så
dana drycker. 

SKARABORGS 

LÄN. 

Skaraborgs Län. 
31) Å s e o e h W l s t e H ä r a d e r . Angående det stora antal personer sakfällde för förbrytelser emot förfatlningarne angå

ende bränvinsbänning och försäljning, anmärkes, att endast sju blifvit fällda för olaga bränning och försäljning af bränvin , samt de 
öfriga 36 för dels försummad anmälan vid mantalsskrifning af innehafvande obegagnad bränvinsbränningsredskap, dels ock för bri
stande uppgift å försäljning af dylik redskap. 

ELFSBORGS 
LÄN. 

Elfsborgs Län. 
32) F l l i n d r e H ä r a d . Antalet af sä väl b ro t t , som sakfällde, för år 1856 utgör-väl mera än dubbelt mot år 1855, men 

deraf torde icke få slutas tillökning i sjelfva b ro t t en , enär en stor del af de under året afgjorda mål afse förbrytelser, hvilka blifvit 
begångna dels år 1855 och dels 1854, samt i allmänhet äro af mindre svår beskaffenhet, med undantag af några åtal rörande slagsmål, 
dervid lifsfarligt vapen begagnats, och hvilka merendels varit föranledde genom missbruk af bränvin eller andra starka drycker. 

33) K w l l i n g s H ä r a d . Det anmärkte dråpet föröfvades af ett Uudantagshjon å dess hustru. Den sakfällde, hvilken, utan 
känd anledning, med mycken hårdhet bemött sin hustru under de sednare åren af hennes lefnad, hade, i rusigt tillstånd, vid ett t i l l
fälle dä hus t run , som var sjuk, af vanmakt fallit omkull , med den hopbundna ändan af en qvast tilldelat henne flere slag, af hvilka 
några träffat hufvudet. Sedan hustrun följande dagen blifvit af sin man ytterl igare misshandlad, afled hon inom ett dygn. 

34) G S Ä S e i i e d s ' H ä r a d . E t t större antal personer har under året blifvit dömd för lönbränning; dock vill synas som för
brytelserna af dylik art numera aftagit. 
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ELFSBORGS 
LÄN. 

35) K i n d s H ä r a d . Den numera rådande svårigheten att supvis eller i små qvantiteter åtkomma bränvin å landet liar va
r i t anledning derti l l , att våldsamhelsbragder och tlagtmål aftagit. Tjufnadsbrolt, som för få år sedan temligen ofta förspordes, hafva 
äfvenledes på sednare åren ganska mycket aftagit, hvartill orsaken torde finnas hufvudsakligen der i , att välmågan inom Häradet och 
deraf härledda tillfällen till arbetsförtjenst for den fattigare befolkningen icke obetydligt ökats. Dock bör ej lemnas oanmärkt , att 
åtskilliga för äganderätten serdeles vådlige personer på sednare tider af olika anledningar lemnal orten; att Häradets innevånare, 
mera än allmogen i andra trakter, låta svek, opålitlighet och bedrägerier komma sig till last, hvilket torde anses såsom följd af gård-
farihandeln; att åtalade förbrytelser emot förfatlningame angående bränvinsbränning och försäljning till högst riuga anlal bestått i 
öfverträdelser af lagen, angående ti l lverkning af bränvin; samt att antalet af ålal för öfverträdelscr af förfatlningame härutinnan va
ri t så stort derigenom , att en lösdrifvare företagit sig att hos Länsmannen falskeligen angifva en mängd personer, i afsigt att der-
med bereda sig aiigifvare-ersältning. 

36) R e d v a g R H ä r a d . En ung välbärgad man, till yrket Mjulnare, som två år varit gift och derunder lefval lyckligt med 
sin hustru, den han påstått sig högt älska och värdera, blef förälskad i sin tjenstepiga och beslöt, för att få heiiue till ak ta , sedan 
han häfdat henuc, alt taga lifvet af sin hustru, hvilket ock verkställdes medelst långsam förgiftning. 

GÖTEBORGS 
OCH BOHUS 

LÄN. 

Göteborgs och Bohus Län. 
37) I n l a n d s W o r d r © H ä r a d . En Hemmansägare jemte hans 3 söner och 4 döttrar hafva varit tilltalade för åtskilliga 

stölder och andra brott. Försummelse i religions-undervisningen synes hafva föranledt barnens lastfulla lefnad. Två af dem hafva ej 
blifvit konfirmerade, ehuru hunna till mogen ålder. 

33) T a n u m a o c h B u l l a r e n s H ä r a d e r . Anmärkas må de ofta förekommande åtal för undandöljande af strand- el
ler skeppsfynd, i hvilka vanligen mera ansedde och förmögue personer äro invecklade. Om å ena sidan vana och fördom alstrat lik
giltighet för lagens bud , så att uti allmänna meningen detta slags förvärf nära nog förlorat stämpeln af brott , så befordras dock å 
andra sidan lagöfverträdelsen genom den ringa bergarelön, hvilken är utfäst. Genom densamma godtgöres i de flesta fall icke mödan 
och faran vid godsets bergande och tidspillan för dess aflemnaude till vederbörande, hvarföre allmänneligen anses såsom klokast att 
låta godset, obergadt, förfaras. 

39) S ä f v e d a l s H ä r a d . Den för mordbrand dömde mansperson, en för stöld straffad Arbetskarl, har, nyårsafton 1855, in
funnit sig hos en Torpare och begärt att få hos denne qvarsladna några dagar samt, af harm deröfver att sådant vägrats, samma af
ton, i rusigt tillstånd, antändt Torparens ladugård, som jemte manbyggningen nedbrann. — Det dråp, hvarfur en mansperson blifvit 
sakfälld, föranleddes af tillfälligtvis uppkommen ordvexling, som öfvergått till slagsmål, derunder den sakfällde med en knif tilldelat 
den sedermera atlidne flera hugg i åtskilliga delar af kroppen, deraf döden snart följde. 

CALMARE LÄN. 

Calmare Län. 
40) S ö d r a I H Ö r e H ä r a d . Förminskningen af de gröfre brottmålen har äfven detta år fortfarit; hvartill grunden torde få 

sökas hufvudsakligen uti den alltjemnt förbandenvarande lifliga efterfrågan af arbete och de höga priser, hvarmed detta betalas; men 
såsom bidragande orsak dertill må väl räknas dels de strängare straffbestämmelser, som för' tjufnad äro vidtagna, dels ock den i allt 
arbete inneboende ande, som förtager hågen för sysslolöshet, lifvar begäret efter ärligt förvärf och utgör just arbetets välsignelse. 

41) H a n d n o r d s H ä r a d . Det dråp, som skett med vilja, har utförts i förtrytelse öfver förment förolämpning. — Det d råp , 
som timat mer af olycka än vållande, har föranledts af ovarsamt handterande af skjutgevär, vid bröllop. 

42) S t r a n d a H ä r a d . Brottens antal har betydligt aftagit och synes orsaken dertill vara dels att nu fungerade åklagaren 
icke oskäligen anställt å t a l , och dels att f. d. köpingen Duderhultsvik, som under namn af Oscarshamu erhållit stadsprivilegier, blif
vit i judicielt afseende skiljd från Häradet. 

43) A s p e l a n d B H ä r a d . De för lönkrögeri sakfällde äro till mer än en tredjedel dömde fur andra och tredje resan; och 
då flera finnas, som, oaktadt dem under året ådömda böter och afgifter utöfver 100 R:dr, anse sig äga verklig vinst att fortsätta med 
den olofliga försäljningen, helst intet ut.-käukningsställe linnes inom Häradet, synes fängelsestraff, hvarför fruktan nu är a l lmän, åt
minstone för 3:e resan vara enda medlet att utrota berörda handtering, som egentligen utöfvas endast i tre olika kanter af Häradet, 
samt merendels förlägges af förmögnare bönder, hvilka dock icke kunna med straff åtkommas. — 1 anseende ti l l lösliga och villfarnnde 
begrepp om villnesedens vigt och betydelse, är sanningens utletande ofta besvärligt, isynnerhet i åtal för oloflig bränvinsförsäljning, 
åverkan och gröfre slagsmål. 

44) S e f v e d e S H ä r a d . Liksom för Aspelands Härad blifvit anmärk t , gäller äfven hä r , att förmögnare bönder antingen 
sjelfve eller genom antagne utfattige och vanfrejdade ansvaringar idka oloflig brdnvinsförsäljning. Härvid iakttages mångfaldiga konst
grepp, för att dölja rätta försäljuingsmannen, såsom att en person emottager penningar och en annan, ofla en slägting, ullemuar brän-
v ine t , eller att betaluingen utan vidare samtal derom lägges å ett af utskickade förut uppgifvet och ryktesvis kändt s täl le , eller att 
köpare uti ett obebodt rum eller hus utur ett der utlagdt kärl får taga sig sjclf bränvin och der rjvailemna betalningen, genom hvil
ket al l t de felandes öfvertygande blir besvärligt och vidlyftigt. 

45) T u n a l Ä n g H ä r a d . I de socknar, der lönkrögeriet kunnat utrotas, har välståndet hos den fattigaste klassen märkbart 
förbättrats, dertill dock höga arbetslöner och goda arbetstillfällen bidragit; och oaktadt de skärpta straffen i K. Förordn. den 18 Ja
nuari 1855 anses i dessa socknar denna författning snarare vara för mild än för sträng. 

46) W l n i m c r b y . Anmärkas må, att det större antal t i l l ta lade , som förteckningen visar, mot föregående å ren , icke egent
ligen får härledas från tilltagande osedlighet, utan synncrligast tillskrifvas noggrannare och strängare tillsyn af polisen. 

14 
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JÖNKÖPINGS 
LÄN. 

Jönköpings Län. 
47) W i s t a H ä r a d . Den för dråp dömde var Timmerman på ett ångfartyg. Vid ett besök, som detta gjorde vid Wisingsö, 

uppkom slagsmål emellan några af besättningen på fartyget och öboerne, dcrvid bemälde Timmerman, utan att hafva förolämpat nå
gon, blef anfallen af en öbo, men fråntog denne hans tillhygge och tilldelade honom dermed et t eller två slag, hv i l l a träffade i huf-
vudet och orsakade döden. 

48) W e M t b o H ä r a d » Brukaren af e t t jo rd torp , hvilket var bortarrenderadt till en a n n a n , bar genom förgift afdagatagit 
denne. Begge bodde med sina familjer på torpet, hvars afkastning var otillräcklig till deras uppehälle. Brukaren hoppadas att ensam 
få besitta torpet , om arrcndalorn dog, och han inblandade deiförc arsenik i dennes mjölförråd. Härigenom äfventyrades hela famil
jens förgörning; men hustrun och det enda då hemmavarande barnet funno den af mjölet tillredda gröten vidrig och förtärde deraf 
endast ringa. De häraf uppkomna plågorna häfdes genom skyndsamt erhållna botemedel, och husfadren, hvars behof af föda vid till
fället var större och som derförc af gröten förtärt mera, blef således enda offret för mordgerningen. 

KRONOBERGS 
LÄN. 

Kronobergs Län. 
49) U p p v i d i n g e H ä r a d . Fylleriförseelser och vanliga deraf härflytande lagbrott hafva varit mindre allmänna, sedan K. 

Förordningen af den 18 Januari 1855 t rädt i verksamhet. Intet lofligt min ute rings- eller utskänkningsställc finnes inom Häradet — 
en omständighet, som ulöfvat e t t välgörande inflytande på befolkningens laglydighet. 

50) H o n g a H ä r a d . Den för dråp af vållande sakfällde hade under slagsmål, i rusigt tillstånd, med k inf så svårt sårat en 
annan, äfven öfverlastad, mansperson, att denne efter en kort stund afled. Genast efter detta uppträde, som skedde 1851, flydde drå
paren t i l l England, der han erhöll tjenst såsom sjöman och hvarest han qvarstadnade till nästlidet år , då han åtarkom t i l l hemorten 
och sjelf anmälde sig hos Kronobctjeniiigen för ransaknings undergående. 

HALLANDS 
LÄN. 

Hallands Län. 
51) W l g k e H ä r a d . Gifta Torparehustrun, Johanna Berntsdotter , afdagalog den 8 Apri l 1856 sin förste, då mera aflidne 

mans moder , 79-åriga enkan Helena Berntsdotter, genom förgiftning. Den sistnämnda bodde tillsammans med sin aflidne sons förr-
bemälta hustru och dennes nuvarande man Bernt Olsson, emedan den gamla egde någon del i boningshuset Hustru Johanna B. , af 
ett iilasinnadt och trätgirigt lynne , kunde ej tåla den gamla, stillsamma och fromma svärmodren, med hvilken hon hade ständiga 
trätor senare åren och sökte ledsna ut henne, önskande att blifva henne qvitt ur huset. Slutligen föll Johanna B. på den tanken 
a l t , medelst arsenik, rndja henne ur vägen, hvilket ock verkställdes sålunda, att då den gamla skulle tillaga sin gröt, Johanna B., 
under gummans bortovaro på en s tund, bringade arsenik i kä r l e t , der gröten tillagades; hvarefter Johanna B. åsåg huruledes gum
man, efter det gröten blifvit kokt , förtärde densamma, utan att hindra det.- Snart blef gumman sjuk och afled följande morgon. 

52) H o n g H b a e k a . Såsom anmärkningsvärdt förekommer, a t t den för 4:e resan stöld straffade manspersonen, hvilken var 74 
år gammal, föregåf såsom egentliga motivet till s i t t ,brolt att hau , som af fattigvården åtnjöt understöd, men hvilket varit otil lräck
ligt, af gammal erfarenhet trodde sig veta, det han å fästningen skulle få både mer och bättre kost; bvarföre h a n , utan fruktan för 
följderna, begick stölden, hvilken han, å bar gerning gripen, ock genast erkände. 

53) W a r b e r g . Det i tabellen upptagna dråpet har blifvit begånget af en Hfstidsfångc på en annan lifstidsfångc. Motivet 
har ej med säkerhet kunnat utrönas. 

MALMÖHUS 
LÄN. 

Malmöhus Län. 
54) F r o s t a H ä r a d . Af hat och begär efter vinst har Undantagsmannen Henrik Trulsson vid 75 års ålder medelst arse

nikförgiftning afdagatagit sin 83 år gamla svärmoder, som bodde i samma hus som han och skulle försörjas af honom. 

55) T o r n a H ä r a d . Tva för stöld förut straffade personer öfverenskommo att ytterligare begå stöld från en åbo; men när 
de nattetid infunno sig på stället , möttes de af hinder och begåfvo sig t i l l en annan gård , der de , i afsigt att stjäla, lösryckte en 
bräda från ena-husgafveln och tände svafvelsticka, för att närmare betrakta belägenheteu; men från stickan föll eld bland spiudelväf 
och trädstycken samt antände huset, hvi lket , t i l l ika med tre andra byggnader, uppbrann; dervid fem menniskor innebrändes, utan at t 
tjufvarne, som åsågo branden, vidtogo någon åtgärd att väcka eller rädda i huset sofvande personer. 

56) I H a l m i . Ett dråp har skett af en straff-fånge på en af arbetslangarnc, hvilken den dömde ihjälslagit med en jernbetsman. 
Motivet uppgafs af den dömde vara föresats att befria sig från samvaro med de fångar, hvilka jemte honom begagnade samma sofrum. 
— 2:ne minderåriga gossar hafva blifvit sakfällde för mordbrand. Lemnade utan tillsyn af liknöjde föräldrar och kände för ytterlig 
vanar t , idkade de den industr i , att i förstugor och portar upptända e ld , för att , genom anmälanden om brandanstiftelserne hos hus
folket, erhålla penningebelöning. Det fullbordade mordbrandsbrottet slår dock antagligen icke i sammanhang med sådant uppsåt, 
utan får motivet t i l l detta snarare sökas i ett hos de til l talade uppkommet hämndbegär för vägrade allmosor. — En minderårig Hicka, 
född den 21 Mars 1842, har under årets lopp blifvit dömd för olofligl tillgrepp, en gång af Oxie Häradsrätt och 2:ne gånger af Råd-
slufvurätten. Då hon 4:e gången mot slutet af året försåg sig medelst tjufnad, blef hon, med hänseende till den visade vanarten, 
dömd för första resan stöld. Efter modrens död 1853, har fadren, en f. d. fästningsfånge, ordentfigen uppfostrat barnet i laster och 
brott . Genom bard aga och svält har han tvungit henne att bcttla och stjäla, och misslyckades hon, väntade henne strängt straff. 
Malmö stads fattigvård har fråntagit fadren flickan, och öfvcrlemnat henne till fostermoder, men från denna har hon rymt , emedan 
hon ej kunnat underkasta sig ett mera stillsamt lefnadssätt. Tjufnadsbegäret ha r , enligt hennes eget förklarande, fått den makt öf-
ver henne, att hon ej kan motstå detsamma, hvarföre hon hos Domstolen bönfallit att få förblifva i häkte , för att undkomma fre
stelserna. 

57) L u n d . Rånet begicks mot en minderårig gosse af en på starka drycker mycket begifven Murer iarbe tare , hvi lken, under 
rusigt tillställd, vid full dag, med våld indrog gossen i en portgäng och fråntog honom ett mindre pcnningebelopp. 
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CHRISTIAN-
STADS 
LÄN. 

Christianstads Län. 
58) G e r t s H ä r a d . Den för barnamord sakfällda qvinnan erkände vid ransakningen derom, att hon 1851, af bat till hus

bondefolket, för det hon af dem hårdt behandlades och icke erhöll tillräcklig föda, satt eld på deras boningshus, hvilket nedbrunnit. 
Som vid tillfället bakugnen i huset eldades, antogs, att elden dcrifrån anländt huset, så att misstänka om anstiftning af elden icke 
uppstått. 

BLEKINGE 
LÄN. 

Blekinge Län. 
59} B r å h n e H ä r a d . Den för mord sakfallde, Arbetskarlen Abraham Månsson från Mörtjuli, är samme person, som i 1852 

års uppgift omförmäles och som, insatt i ensligt fängelse å Långholmen, der afgifvit s in , vid Häradsrätten sedermera återkallade be
kännelse om delaktighet i det å Undantagsmannen Hans Åkesson i Kullåkra föiöfvade mord, till begående hvaraf han och redan ef
ter första ransakningcn dömde förre Kronoarbetskarlen Ola Månsson frän Bråtabron, antagas hafva varit legde af Bonden Sone Ols
sons i Kullåkra hustru Hanna Persdotter .— Såsom anmärkningsvärdt förtjenar nämnas, att den betydliga inskränkningen i bränvins-
lillverkningen hos allmogen fortfarande visat de mest tillfredsställande följder, uppenbarande sig i sällsyntheten af slagsmål och ofred 
inom byalag och enskildes hemvist, lönkrögeriet har i vissa trakter alldeles upphört och i andra blifvit betydligt inskränkt , af flera 
samverkande orsaker, hvaribland böternas förvandling till fängelse vid vatten och bröd torde böra antagas såsom en af de mest verk
samma. — Det ringa antalet brott emot äganderätt, som förekommit, och det obetydliga värdet af hvad som utgjort föremål fur t i l l
grepp, synes ådagalägga både alt den fattigare befolkningen, i den mån bränvinskonsumtion hvardagligeo upphört, omtänksammare än 
tillförene begagnat de alltmera sig erbjudande tillfällen till arbetsförtjenst och ärlig bergning, och att förbrytarne icke varit af det 
för al lmän säkerhet vådliga slag som förrymda fästningsfångar och kronoarbetskarlar , hvilka såsom anförare snart bilda sig anhang 
samt begå djerfva och större angrepp mot äganderätt. 

60) H e d e l M t a d S H ä r a d . Efter det en Westgöthehandlare gjort besök hos en Hemmansegare och trenne hos den sednare 
vistande drängar erfarit, att nämnde handlande var innehafvare af penningar, så hafva båda drängarne öfverenskommit om att öfver-
falla honom och fråntaga honom penningarne, för hvilket ändamål den yngste af brottslingarne, en bondson om 19 år , bortgått i för
väg i afsigt att begå våldet, hvaremot den äldre, 35 ar gammal, qvarstadnat i närheten af hemmet, för att bibringa sin mcdbrottsling 
underrättelse om den väg, berörde handlande kom att taga. Sedan handlanden afiägsnat sig och den äldre medbrottslingen fullgjort 
sitt åtagande, har den yngre gått handlanden till mötes på en genväg uti i marken samt med en stör tilldelat honom ett så svårt slag 
i hufvudet, att han aflidit, hvarefter han fråntagit honom innehafdc penningar, hvilka han sedermera delat med sin kamrat. — En 
bondson, 23 år gammal, har under fylleri med en stör tilldelt en för honom okänd vägfarande ett slag i hufvudet, så att han fallit 
från sin vagn och genast ljutit döden 



98 XXXV. ANTALET AF HVARJE SLAGS SVÅRARE ELLER I STÖRRE MÄNGD 
OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

a. Brott e-



99 FÖREKOMNA BROTT OCH FÖRSEELSER, ÄFVENSOM AF DERFÖR ANKLAGADE 
ELLER OMEDELBART VID HVARJE ÖFVERDOMSTOL. 

-mot person. 



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

a. Brott e-



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

-mot person. 



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

a. B r o t t e-



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

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

a. Brott emot person. 



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

b. Brott emot äganderätt. 



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

b. Brott emot 



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

äganderätt. 



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

b. Brott emot 



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

äganderätt. 



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

b. Brott emot äganderätt. 



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

c. Politi- m. fl. förseelser. 
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112 XXXV. FORTSÄTTNING. ANTALET AF HVARJE SLAG SVÅRARE ELLER I STÖRRE 
GADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, INOM HVARJE LÄN, 

c. Politi- m. fl. 



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

förseelser. 



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

c. Politi- m. fl. 



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

förseelser. 



116 XXXVI. DE SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT 
VÅLLANDE OMKOMNE PERSONERS ANTAL OCH KÖN, EFTER STÅND ELLER YRKE, OCH DÖDSSÄTT, ÅR 1856. 



117 XXXVII. DE SJELFMÖRDADES ETC. ÅLDER, EFTER KÖN OCH FÖRMODADE 
ANLEDNINGAR TILL SJELFMORD, ÅR 1856. 

XXXVIII. ANTALET AF DE FÖR FÖRSÖK TILL SJELFMORD SAMT FÖR FALSK 
ANGIFVELSE Å SIG SJELFVE AF BROTT ANKLAGADE OCH SAKFÄLLDE PERSONER, ÅR 1856. 



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



119 VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1856. 
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120 XXXIX. FORTSÄTTNING. ANTALET AF SJELFMÖRDARE ELLER GENOM EGET 
VID HVARJE DOM-



121 GROFT VÅLLANDE OMKOMNE PERSONER, OM HVILKA VARIT RANSAKADT 
-STOL, ÅR 1856. 



122 XL. ANTALET AF SJELFMORDSFÖRSÖK OCH FALSK ANGIFVELSE Å SIG 
SJELF, HVAROM BLIFVIT RANSAKADT VID HVARJE DOMSTOL, ÅR 1856. 



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



124 XLII. JEMFÖRELSE EMELLAN ANTALET AF DE FÖR SÄRSKILTA SLAG 



125 AF BROTT OCH FÖRSEELSER SAKFÄLLDE PERSONER, ÅREN 1847-1856. 



1 2 6 XLIII. ANTAL AF BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA PERSONER BLIF-
VIT SAKFÄLLDE, UNDER HVARJE AF DE 10 SISTFÖRFLUTNA ÅREN. 



127 XLIV. BROTTMÅL VID ÖFVERRÄTTERNE, ÅR 1856. 
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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 1856 (Tab. XLV). 

§ 23. 

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





131 XLV. CIVILA OCH KRIMINELLA MÅL, BEROENDE PÅ UNDERDÅNIG FÖRE
DRAGNING AF JUSTITIE-REVISIONS-EXPEDITIONEN, ÅR 1856. 



132 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, 1855 och 1856 (Tab. XLVII). 

§ 25. 

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

arbetscorpsen, år 1856 (Tab. XLVIII). 

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

1856 (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, 1855 och 

1856 i Rikets Fästnings- och Korrektionsfängelser samt vid Pionnier- och Kronoarbets-corpserne 

förvarade personer (Tab. L). 

§ 26. 

Antalet af de utaf Domkapitlen, år 1856, medelst skiljobref upplösta Äktenskap, och Skälen, 

som till skillsmässan gifvit anledning (Tab. LI). 





135 XLVII. ANTALET AF PERSONER, SOM UNDER LOPPET AF ÅREN 1835, 1840, 
1845 , 1850, 1 8 5 5 OCH 1 8 5 6 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, 1855 OCH 1856. 

*) Transportfåogar äro häriblaad icke beräknade. 19 



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

Efter arbetstidens slut haffa från klassen af dömde till frivillige blifvit förflyttade 39 kronoarbetskarlar. 



137 KORREKTIONS-FÄNGELSER, SAMT VID KRONOARBETS-CORPSEN, ÅR 1856. 



138 XLIX. ORSAKERNE, SOM VÅLLAT FÄSTNINGS- OCH KORREK-



139 -TIONSFÅNGARS SAMT KRONOARBETSKARLARS AFGÅNG, ÅR 1856. 

*) Häraf frin ett till annat fängelse förflyttade: 251. Summa afgångne alltså 2449. 



140 L. BESKAFFENHETEN AF DE BROTT OCH FÖRSEELSER, FÖR HVILKA 
HÄKTADE DE, VID SLUTET AF ÅREN 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 OCH 1856 I RIKETS STRAFF- OCH 



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

•) Härtill komma dels a) fri v i 1 l i g r a r b e t s f å n g a r till ett antal af å r l 845 : 85; år i85o: l 5 l ; år i 8 5 5 : 3G't; år i856: 33p; dels b) de för mordbrand , 
m o r d , d r åp och råa tilltalade b c k ä o o c t s e f Ä D g a r ne hviikas antal åtgjort år 1835: 13; år 1840: i 5 : år 1845: 12; år i85o: 6 ; å r IÖ55: 4 ; år 1856: i . 



142 

LI. AF DOMKAPITLEN MEDELST SKILJOBREF UPPLÖSTA ÄKTENSKAPS
FÖRBINDELSER, ÅR 1856. 



143 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 1856 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 (1847—1856) 
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 1856 VII . 34 & 35. VII . 

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

vande år 1856 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 17 sistförflutna åren (1840—1856) IX. 38. IX. 

20 



144 INNEHÅLL. 

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 1856 X. 41. X . 

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

samt af de för hvarje slag af sådana brott Anklagade, Befriade, 
Åt saken ej fällde, Under framtiden ställde och Sakfällde personer, 
uti mål , hvilka blifvit af samtliga Domstolarne och Poliskamrarne 
i Riket afgjorda år 1856 X I . 42—44. 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 mål , hvilka blifvit af 
Öfverrätterne i Riket omedelbart afdömda, år 1856 X I I I . 46. XII I . 

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

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

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

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

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

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

inom hvarje Län XVI I . 54 & 55. X V I I . 
Äkta eller Oäkta Härkomst, efter arten af brott X V I I I . 56 & 57. X V I I I . 

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

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

inom hvarje Län X X I . 62 & 63. X X I . 
Stånd eller Yrke, efter arten af brott X X I I . 64 & 65. X X I I . 

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

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

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

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



145 I N N E H Å L L . 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1853 års 
berättelse. 

§. 12. 

BESKAFFENHETEN OCH ANTALET af FÖRSEELSER emot Politi-, Ekonomi- och 
särskilta Disciplinär-stadganden samt af de för hvarje slag af 
sådana förseelser Anklagade, Befriade och Sakfällde Män och Qvin-
nor, uti mål, som blifvit af Domstolarne och Poliskamrarne i Riket 
afgjorda år 1856 X X V I I I . 76. X X V I I I . 

§. 13. 

ANTALET af Förseelser emot Polit i- , Ekonomi- och sårskilta 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—97. 

§. 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 . 98—115. X X X V . 

§. 16. 

DE år 1856 SJELFMÖRDADES ELLER ANNORLEDES GENOM EGET GROFT VÅL

LANDE OMKOMNES Antal och Kön, efter 
Stånd eller Yrke och Dödssätt X X X V I . 116. X X X V I . 

ETC. Ålder, efter Kön och förmodade An
ledningar till sjelfmorden X X X V I I . 117. 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 1856 X X X V I I I . 117. 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 1856 X X X I X . 123—121. X X X I X . 

ANTALET AF Sjelfmordsförsök och Falsk Angifvelse å sig sjelf, hvarom 
blifvit ransakadt vid hvarje Domstol, år 1856 X L . 122. X L . 



146 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLBR 
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. 123. XLI. 

§. 19. 

JEMFÖRELSE emellan Antalet af de för särskilta slag af brott och för
seelser Sakfällde Personer åren 1847—1856 XLII. 124 & 125. XLII. 

§. 20. 

ANTALET af Brott och Förseelser, för hvilka personer blifvit sak-
fällde, under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1847—1856) XLIII. 126. XLIII. 

§. 21. 

BROTTMÅL vid Öfverrätterne år 1856 XLIV. 127. 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 1856 XLV. 131. XLV. 

§. 23. 

FÖRHÅLLANDET med inkomna, afgjorda och balancerade Mål, hvilka 
tillhört Justitie-Revisions-Expeditionens underdåniga föredragning, 
under hvarje af de 10 sistförflutna åren (1847—1856) XLVI. 132. XLVI. 



147 INNEHÅLL. 

RUBRIKER. TABELLER. SIDOR. 
MOTSVARANDE 

TABELLER 
i 1855 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, 
1855 och 1856 XLVII . 135. X L V I I . 

§. 25. 

ANTALET af FÅNGAR i samteliga Fästnings- och Korrektionsfängelser 
samt vid Kronoarbets-corpsen, år 1856 XLVII I . 136 & 137. X L V I I I . 

ORSAKERNA som vållat Fästnings- och Korrektions-fångars samt Krono-
arbetskarlars afgång år 1856 X L I X . 138 & 139. X L I X . 

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 , 1855 och 1856 i Rikets 
Straff- och Korrektionsfängelser, samt vid Pionnier- och Krono-
arbets-corpserne förvarade personer L. 140 & 141. L. 

§. 26. 

A F Domkapitlen medelst Skiljobref UPPLÖSTA ÄKTENSKAP, år 1856 LI. 142. LI I . 
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