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1. Inledning 
 

 
Under mitten av 1800-talet kom kriminaliteten att öka. Detta kommer sig sannolikt av den 
ökade folkmängden, främst i de lägre samhällsklasserna, som saknade så väl jord som arbete. 
Under perioden 1750-1850 nästintill fördubblades Sveriges folkmängd. Folkmängden ökar 
från 1,8 miljoner till 3,5 miljoner människor, varav den största tillväxten sker efter 1810.1 

Antalet obesuttna, torpare, backstugusittare, inhyses och statare mer än fyrdubblas. 
Under mitten av 1800-talet påbörjas en omvandling av samhället från att vara ett 
jordbrukssamhälle till att bli ett industrisamhälle. Många kom att söka lyckan i städerna, men 
utan framgång. Människorna hamnade på obestånd.2 
I Ovikens tingslags häradsrätt, som innefattar socknarna Oviken, Myssjö och Hackås, 
dominerade jordbruket med sammanhängande binäringar. Bygden var förhållandevis 
välmående och drabbades inte särskilt av missväxt. Skördarna var goda under perioden 1840 
fram till en bit in på 1860-talet, med undantag från åren, 1848 och 1849. Det ökade 
befolkningsantalet sysselsattes i nyodlingar.3  
 
 

  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!”Petersson,!Birgit,!s.!2!
2!”Holmlund,!Sofia,!Sandén,!Annika,!s.!185!
3!”!Wichman,!Holger,!Swedlund,!Robert,!Hasselberg,!Bertil,!Hasselberg,!Gudmar,!Flodén,!Aug.!N.,!s.!468!
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2. Syfte och frågeställningar 
 

 
Denna uppsats syftar till att visa hur brottsstatistiken visar sig i Ovikens tingslags häradsrätt 
och hur omfattande den i så fall var. Kriminalitet ökade generellt i landet. Var trenden 
densamma i Ovikens tingslags häradsrätt?  
Undersökningen kan genomföras på ett flertal sätt, studier av ärendena i tinget i sig, dess 
mållistor och/eller stämningsansökningar.  
Här kommer studien att fokusera på de saköreslängder som syftade till att redogöra för vem 
som straffats med böter och varför. Saköreslängden har alltså till uppgift att primärt redogöra 
för utfärdade bötesbelopp, den lägger ingen vikt vid rätt eller felaktigt dömda fall, inte heller 
berättar de om ärenden som gjorts upp i godo eller på annat vis räknats bort och inte genererat 
ett bötesbelopp. Saköreslängen är dock, trots kända brister, den förteckning som ger den mest 
rättvisa bild av dåtidens brott. Utifrån ovan redovisade syfte kommer saköreslängderna 
studeras enligt följande frågeställningar: 

 

- Hur många brott är upptagna i saköreslängden för år 1845, 1850 samt 1855? 
 

- Vad var det för typ av brott? 
 

- Ökade brottsligheten i Ovikens tingslags häradsrätt, under denna period? 
 

- Hur många brott begicks i Sverige vid samma tid? 
 

- Finns det någon skillnad, i så fall, vilken? 

 

Uppsatsens disposition i det följande: 

I kapitel tre beskrivs forskningsläget som berättar om eventuell annan forskning som gjorts 
tidigare i ämnet, eller som berör samma ämne.  Kapitel fyra berättar om det källmaterial som 
använts för studien samt vilken metod som tillämpats.  

Uppsatsens huvudkapitel, kapitel 5, inleds med en del där Ovikens tingslags häradsrätt 
beskrivs. Här ges också en bild av dåtidens samhälle och vedermödor.  
Därefter följer tre tabeller som redovisar den, för frågan, relevanta statistiken. Kapitlet 
avslutas med en diskussion av det resultat som framkommit under studien.  
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3. Forskningsläget 
 

 
Forskning kring brott i Sverige under mitten av 1800-talet är något begränsad och forskningen 
kring specifikt Ovikens tingslags häradsrätt är till synes obefintlig.  
Jan Sundin har i sin bok ”För Gud, staten och folket” försett läsarna med en omfattande 
beskrivning av Sveriges rättssamhälle under åren 1600 till 1840. Boken ger en tydlig bild av 
hur rättskipning skedde, vilka brotten var och människans levnadsvillkor.  
I boken ”Den farliga underklassen – studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets Sverige” 
berättar Birgit Persson om situationen i 1800-talets Sverige främst utifrån ett Malmö mellan 
åren 1865 och 1869. Marja Taussi Sjöberg har i sin bok ”Brott och straff i Västernorrland 
1861-1890” forskat kring skillnader mellan agrara samhällen och industrisamhällena, utifrån 
ett brottslighetsperspektiv. Hanns von Hofer har sammanställs statistik mellan åren 1750-
2010, i boken ”Brott och straff i Sverige – Historisk kriminalstatistik 1750–2010 Diagram, 
tabeller och kommentarer”. Häri finns främst statistiska tabeller för antal brott i relation till 
bl.a. folkmängd, samt en beskrivning av straffsystemets förändringar över tid. 
Än så länge saknas forskning kring brott utförda i Ovikens tingslags häradsrätt för tiden 1845 
till 1855. I boken ”Storsjöbygden” av författaren Ekerwald, Clas-Göran, som är en 
skönlitterär bok, beskriver han det fromma folket i Oviken. Författaren refererar till 
efterforskningar i rättegångsprotokoll och domböcker, som grund för sitt påstående. Men här 
anges vare sig tidsperiod eller ett faktiskt resultat jämfört med övriga riket.  
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4. Källmaterial, metod och avgränsningar  
 

 
Uppsatsen bygger i huvudsak på material ur Ovikens tingslags häradsrätts domböcker, de så 
kallade, saköreslängderna. Domböckerna finns scannade hos Arkiv Digital samt hos SVAR 
(Riksarkivet), medan originalhandlingarna förvaras på Landsarkivet i Östersund.  
Saköreslängden är en förteckning som redogör för vem som blivit dömd till böter vid tinget 
samt hur mycket den dömdes att böta. Tingen i Ovikens tingslags häradsrätt hölls två gånger 
per år, vår och höst. Om något allvarligare brott inträffade, kallade man till ett extra, så kallat 
urtima ting. Valet att utgå från saköreslängderna kommer sig av att det är de som återger att 
personen de facto blev dömd, till böter p.g.a. ett brott. Här kan alltså ett antal brott försvinna 
ur statistiken då vissa brott ledde till fängelse- eller dödsstraff. För att minimera risken att 
brott fallit bort användes ”Personregister till fångrullor 1810-1900” som finns förvarat hos 
Landsarkivet i Östersund. Det är ett personregister över de som satt på fängelset i Östersund. I 
personregistret finns, utöver namn, även information om brottets art, vilket år personen 
började avtjäna sitt straff, samt från vilken socken personen var hemmavarande i.  
Ovanstående är de källor som står till buds. Andra fångrullor för andra fängelser var ej 
tillgängliga, så då regeln inte var, att placera en brottsling på närmast belägna fängelse, så kan 
ett litet antal brottslingar ramla bort i redogörelsen.  
 
För att få något att jämföra det som återfanns i ovan nämnda källor hämtades statistik från 
SCB’s historiska statistik, ”Justitie-stats-ministerns underdåniga berättelse till kongl. Maj:t 
angående civila rättegångsärendena och brottmålen i riket år 1850” och ”Justitie-stats-
ministerns underdåniga berättelse till kongl. Maj:t angående civila rättegångsärendena och 
brottmålen i riket år 1855”. Då 1845 års motsvarighet saknar den tabell som återger en 
sammanfattning av antalet brott och förseelser, på samma vis som för år 1850 och 1855, 
användes 1850 års redovisning för brott och förseelser återgivna i ett femårigt medeltal för 
perioden 1845 till 1849. Det senare gör att redovisningen av undersökningen blir marginellt 
missvisande för år 1845.  
Risken för felskrivningar finns naturligtvis hos båda dokumenten, då det är en 
sammanställning av inlämnade uppgifter. 
 
 
När detta sedan skulle ställas mot folkmängden, för att på så vis kunna påvisa en eventuell 
procentuell skillnad mellan Ovikens tingslags häradsrätt och riket i stort, hämtades 
folkmängden för riket hos SCB’s historiska statistik, i rapporten ”Styrelsen öfver fängelser 
och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år 1855”.  
På grund av det femåriga medeltalet som återger antal brott för perioden 1845-49 togs ett 
femårigt medeltal fram för samma period, för att få ett så rättvist snittvärde som möjligt. 
Folkmängden för åren 1846-49, hämtades hos SCB’s historiska statistik, ”Underdånig 
berättelse till Kongl. Maj:t af tabell-commissionen angående nativiteten och mortaliteten 
m.m. i Sverige, åren 1846, 1847 och 1848” samt ”Underdånig berättelse till Kongl. Maj:t af 
tabell-commissionen angående nativiteten och mortaliteten m.m. i Sverige, år 1849” 
Folkmängden för Ovikens tingslags häradsrätt hämtades för åren 1845 och 1855 ur 
Häradsskrivaren i Södra Jämtlands fögderis mantalslängder, den för 1845 på Arkiv Digital 
och den för 1855 på Landsarkivet i Östersund. Folkmängden för 1850 är hämtad från 
Demografiska databasen, Umeå universitet.  
 
För att få fram svaret på ursprungsfrågorna och syftet med uppsatsen, räknas antalet brott som 
beskrivits i saköreslängderna.  
Inget av relevans återfanns i vare sig urtima ting eller personregistret för fångrullorna. 



!

!

7!

Resultatet ställs sedan mot folkmängd i Ovikens tingslags häradsrätt och omvandlas till 
procent, alltså hur många procent per invånarantal, var utförda brott.  
Samma sak görs sedan med antalet brott för hela riket, gentemot hela rikets folkmängd. Den 
eventuella differensen mellan det resultat som framkommit hos Ovikens tingslags häradsrätt 
och hela riket blir nu synlig.  

Undersökningen har begränsats i tid, till åren 1845, 1850 samt 1855. Detta för att göra 
undersökningen överkomlig för den avsatta tiden som är vikt till uppsatsen. Domböckerna 
finns idag inte avskrivna utan lämnar läsaren till originaltext med såväl dåtidens handstil som 
formuleringar att tolka.  
Val av år är ett resultat av tillgång till källor, samt utifrån uppsatsens frågeställning om ökad 
kriminalitet under mitten av 1800-talet. 
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5. Undersökning 
 
 
Ovikens tingslags häradsrätt innefattar socknarna Oviken, Myssjö och Hackås och tillhörde 
vid tiden Södra Jämtlands domsaga.  
Tinget hölls två gånger per år, vårting och höstting. Utöver dessa ordinarie ting hölls, på 
förekommen anledning, så kallade urtima ting.  
Inga urtima ting hölls vid de år som studien avser. Inte heller återfinns personer från de 
aktuella socknarna i fångrullorna vid fängelset i Östersund. 
 
I Sverige under 1800-talet ökade brottsligheten kraftigt.  
Den allmänna uppfattningen är att detta berodde på att folkmängden i huvudsak ökade, i 
redan hårt prövade grupper, som helt enkelt tvingades in i det kriminella livet. Lotta Vikström 
berättar i sin text, ”Unga på glid” om ett Sverige som ett mycket bekymrat land och som såg 
den växande brottsligheten öka i takt med folkmängden.4  
 
Tabellerna 1-3 , i detta kapitel, redovisar antalet brott begångna under respektive år.  
De grövsta brotten har lyfts ut, med samma benämningar, som i SCB’s historiska statistik för 
brott och förseelser, för att ge en så rättvis bild som möjligt.  
Under rubriken ”andra brott och förseelser” listas brott som inte är betraktade som grova 
brott, vid den aktuella tiden. Brotten är redovisade i antal och inbegriper inte någon 
redovisning för antal dömda personer.  
 
Alla brott för Ovikens tingslags häradsrätt, finns preciserade som en bilaga i slutet av 
uppsatsen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!”Holmlund,!Sofia,!Sandén,!Annika,!s!185.!
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Tabell 1. Antal brott och förseelser i Sverige. 
 
Brottens och förseelsernas beskaffenhet 1845-49  

i femårigt 
medeltal 

1850 1855 

Smädelse emot Gud 1 - - 

Gäckeri med gudstjensten, eller förargligt uppförande derunder 43 41 47 

Falsk ed 10 10 12 

Mord och dråp med vilja 43 41 25 

Dråp af olycka eller vållande 59 49 39 

Förgörning genom förgift eller försök dertill 4 3 6 

Barnamord eller annat brott emot 16 kap. M.B.,: 
hvarigenom lif uppsåtligen blifvit spildt  

23 27 26 

Lindrigare brott emot 16 kap. M.B. 29 31 33 

Brott emot 56-59 kap. M.B. 9 7 6 

Lägersmål 1016 1141 1151 

Kif och missämja emellan makar 70 69 45 

Tidelag och försök dertill 7 5 6 

Förbrytelser emot föräldrar och svärföräldrar 120 95 84 

Förbrytelser emot husbonde eller förman 60 43 37 

Misshandling eller slag, då edsöre brytes 134 143 171 

Slagsmål i allmänhet  3792 3561 3418 

Förfalskningsbrott 163 110 152 

Kyrkotjufnad 10 6 4 

Rån och röfveri 19 10 17 

Annan stöld, qvalificerad 608 493 433 

Annan stöld enkel, 3:e gången eller oftare 380 308 218 

Annan stöld enkel, 2:a gången 487 379 282 

Annan stöld enkel, 1:a gången 1150 930 858 

Snatteri 767 545 488 

Mordbrand och försök därtill 8 6 8 

Öfverträdelser af förordningen mot fylleri och dryckenskap  4435 4913 10177 

Öfverträdelser af förordningen angående brännvinsbränning och försäljning 2717 2918 7671 

Öfverträdelser af förordningen om skogarne i riket 1195 984 1058 

Öfverträdelser af förordningen seglationsordningen och tullförfattningarne 461 362 510 

Andra brott och förseelser 14040 13250 16817 

    
Summa: 31812 30480 43839 
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Tabell 2. Antal brott och förseelser i Ovikens tingslags häradsrätt. 

Brottens och förseelsernas beskaffenhet 1845 1850 1855 

Smädelse emot Gud - - - 

Gäckeri med gudstjensten, eller förargligt uppförande derunder - - - 

Falsk ed - - - 

Mord och dråp med vilja - - - 

Dråp af olycka eller vållande - - - 

Förgörning genom förgift eller försök dertill - - - 

Barnamord eller annat brott emot 16 kap. M.B., hvarigenom lif uppsåtligen 
blifvit spildt  

- - - 

Lindrigare brott emot 16 kap. M.B. - - - 

Brott emot 56-59 kap. M.B. - - - 

Lägersmål - - 1 

Kif och missämja emellan makar 1 - - 

Tidelag och försök dertill - - - 

Förbrytelser emot föräldrar och svärföräldrar - - - 

Förbrytelser emot husbonde eller förman - - - 

Misshandling eller slag, då edsöre brytes - - - 

Slagsmål i allmänhet  - 1 1 

Förfalskningsbrott - - - 

Kyrkotjufnad - - - 

Rån och röfveri - - - 

Annan stöld, qvalificerad - - - 

Annan stöld enkel, 3:e gången eller oftare - - - 

Annan stöld enkel, 2:a gången - 1 - 

Annan stöld enkel, 1:a gången - 1 - 

Snatteri - - - 

Mordbrand och försök därtill - - - 

Öfverträdelser af förordningen mot fylleri och dryckenskap  - 2 1 

Öfverträdelser af förordningen angående brännvinsbränning och försäljning - - 2 

Öfverträdelser af förordningen om skogarne i riket 1 - - 

Öfverträdelser af förordningen seglationsordningen och tullförfattningarne - - - 

Andra brott och förseelser 19 12 12 

 
Summa: 

 
21 

 
17 

 
17 
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Tabell 3. Antal brott och förseelser i procent, baserat på folkmängd för respektive 
grupp. 

Årtal Brott i procent baserat på antalet invånare 
i Ovikens tingslags häradsrätt 

Brott i procent baserat på antalet 
invånare i Sverige 

1845 0,65% 0,94%* 

1850 0,52% 0,87% 

1855 0,50% 1,20% 

* siffran är baserat på ett femårigt medeltal för perioden 1845-49.  

Resultatet visar att antalet brott i Ovikens tingslags häradsrätt minskar, detta trots att 
befolkningen ökar. 1845 bor 3223 personer i Ovikens tingslags häradsrätt, för att sedan öka 
och vara 3268 personer år 1850 och 3383 personer 1855.  

Det som är anmärkningsvärt, är att antalet grövre brott och förseelser i Ovikens tingslags 
häradsrätt stiger, fast det totala antalet brott sjunker. Denna trend är inte lika synlig när man 
tittar på hela riket.  
Tittar man närmre på de brott och förseelser som är begångna i Ovikens tingslags häradsrätt 
och jämför samma brott med Sverige i stort, så skiljer sig utvecklingen något, medan den på 
andra håll är samstämmig. 
Utgår man från att en brottskategori ökar, så är trenden densamma avseende brotten; 
”lägersmål” och ”öfverträdelser af förordningen angående brännvinsbränning och 
försäljning”. Antalet ”lägersmål” uppgick till 1151 fall år 1855 i hela riket, medan i Ovikens 
tingslags häradsrätt uppgick till endast 1 fall. Trots Ovikens blygsamma siffra är det en 
ökning från tidigare år, då siffran var 0. Så var även fallet med antal brott rörande 
”brännvinsbränning och försäljning”. 1855 var siffran chockerande 7671 brott, nästintill en 
tredubbling sett från år 1845 då siffran var 2717. Även i Ovikens tingslags häradsrätt skedde 
en ökning, från 0 till 2 under angivna år.  
Samma mönster återfinns under brottsrubriceringen ”kif och missämja mellan makar”, fast åt 
motsatt håll, alltså antalet brott sjunker i så väl riket som i Ovikens tingslags häradsrätt.  
Mer ojämn är utvecklingen i brottskategorierna; ”stöld” (1:a och 2:a gången), ”fylleri och 
dryckenskap” samt ”öfverträdelser af förordningen om skogarne i riket”. Där fanns inget 
gemensamt mönster.  
Under rubriceringen ”andra brott” är trenden att antalet sjunker i Ovikens tingslags 
häradsrätt, medan det i landet stort minskar från 1845 till 1850 för att sedan öka fram till 
1855.  
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6. Sammanfattning 
 
Socknarna Oviken, Myssjö och Hackås, som utgör Ovikens tingslags häradsrätt, ligger efter 
Storsjöns strand och är bördig jordbruksmark, sysselsättningen domineras alltså av jordbruk 
och den folkökning som är vid tiden, sysselsätts även den i huvudsak av jordbruket. Även om 
socknarna drabbades av missväxt 1848 och 1849, var detta inget som tycktes påverka bygden 
i någon hög utsträckning, överlag var bygden högst välmående och de flesta hade 
sysselsättning. Måhända är detta ett av skälen till varför Ovikens tingslags häradsrätt håller en 
anmärkningsvärt låg brottssiffra. Statistiken visar att brottsfrekvensen faktiskt var mer än 
halverad i Ovikens tingslags häradsrätt, jämfört med riket i stort, år 1855 var siffran 0.50% 
mot landets 1.20%. Siffran för år 1845 låg närmre varandra, 0.65% mot Sveriges 0.94%. 
Befolkningsökningen spelar naturligtvis roll. Även om befolkningen ökar i Ovikens tingslags 
häradsrätt så har man fortsatt sysselsättning åt de flesta, medan man i riket fått en större grupp 
människor med oförmåga (av olika skäl) att sörja för sig själv.  

Fokus i denna uppsats har varit att jämföra brottsstatistik mellan Ovikens tingslags häradsrätt 
och Sverige. Detta har gjorts genom att summera saköreslängder och studera redan registrerad 
statistik i ämnet på riksnivå och ställa dem mot varandra med hjälp av folkmängd.  
Vad dessa saköreslängder och statistik inte berättar är ett förmodat mörkertal, brott som aldrig 
registreras. Värt att nämnas är också att brottsbevakningen såg väldigt olika ut i olika delar av 
landet. Vi rör oss tidsmässigt precis i skarven mellan att det är kyrkan som håller ett 
granskande öga på befolkningen och att staten tar över denna kontroll.5 Det är ett rimligt 
antagande att resultatet påverkas beroende på hur strukturen för detta såg ut i landet. 

I förhållande till tidigare studier beskriver denna studie brottsstatistik för en häradsrätt i 
sydvästra Jämtland på mitten av 1800-talet, vilket ännu inte har gjorts. Närmast att jämföra 
med är Lotta Vikströms studie ”Unga på glid” som utgår från Sundsvall med 
omkringliggande socknar under perioden 1840 till 1880, där hon valt ut gruppen unga 
individer (15-25 år). Vikström har utfört sin studie utifrån antal gripanden, varför det är svårt 
att jämföra denna uppsats studie med Vikströms undersökning. Vad Vikström kan se, som är 
värt att ta i beaktande, är att antalet gripna stiger i samband med lågkonjunktur.6 Någon 
lågkonjunktur existerade inte vid tiden för denna uppsats tidsperiod och område.7 En slutsats 
om bygdens välfärd i relation till antalet brott kan alltså göras.  

Utifrån denna uppsats ges flera idéer på frågeställningar. Exempel på sådana frågor är: 

- Vilken bakgrund hade brottslingarna? Var kom de ifrån och hur såg deras sociala 
omständigheter ut?  
 

- Föll många ärenden bort p.g.a. att det var en förhållandevis liten häradsrätt där 
personerna stod i beroendeställningar till varandra? 
    

- Jämförelser med liknande häradsrätter, utifrån invånarantal, geografiskt läge och 
ekonomi/sysselsättning.  
 

- Jämförelser med häradsrättens motsats, en industriort med hög arbetslöshet. 
 

- Vilken åldersgrupp och könstillhörighet hade de sakfällda?  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!”Holmlund,!Sofia,!Sandén,!Annika,!s.!194!
6!”Holmlund,!Sofia,!Sandén,!Annika,!s.!192!
7!”Wichman,!Holger,!Swedlund,!Robert,!Hasselberg,!Bertil,!Hasselberg,!Gudmar,!Flodén,!Aug.!N.!s.!458!
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Bilaga 
 
Antal brott och förseelser, samt dess art, i Ovikens tingslags häradsrätt under åren 
1845, 1850 och 1855 

Vårting 1845 

1. Utebliven från tinget, x 4. 
2. Försummad inställelse vid upprop, x 5 
3. Äfventyrligt spel 
4. Försutet vite 

Höstting 1845 

1. Förnekat svarsmål 
2. Utebliven från tinget 
3. Misshandlat frun 
4. Sabbatsbrott 
5. Svedjande utan lov  

(1-5 samma person) 

6. Inhyst lösdrivare 
7. Felaktig sommarväg, x 4. 

Vårting 1850 

1. Slagsmål 
2. Fylleri 
3. Oqvädningsord 
4. Utebliven från tinget 
5. Stöld, 1:a gången 
6. Stöld, 2:a gången 

Hösttinget 1850 

1. Utebliven från tinget, x 9 
2. Fylleri 
3. Bruten marknadsfred 

Vårtinget 1855 

1. Brännvinsbränning 
2. Utebliven från tinget 
3. Fylleri 
4. Slag 
5. Oqvädningsord 
6. Brännvinsbränning 
7. Utebliven från tinget, x 3 
8. Lägersmål 

Hösttinget 1855 

1. Utebliven från tinget, x 4 
2. Förfallet vite, x 3 
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Källor och litteratur 
 
Källor 

Landsarkivet Östersund: 

Häradssrivaren i södra Jämtlands fögderi, mantalslängder, VOL:50, 1845 
 
Häradsskrivaren i södra Jämtlands fögderi, mantalslängder, 1855  

Ovikens tingslags häradsrätt AI:114 Dombok 1845 
 
Ovikens tingslags häradsrätt AI:121 Dombok 1850 
 
Ovikens tingslags häradsrätt AI:122 Dombok 1850 
 
Ovikens tingslags häradsrätt AI:131 Dombok 1855 

Ovikens tingslags häradsrätt AI:132 Dombok 1855 
 
Personregister till fångrullor 1810-1900  

Protokoll vid urtima ting och syner m.m. VOL: SE/ÖLA/10827/A III/3 1780-1866, SVAR, 
digitala forskarsalen, Riksarkivet 

Digitala källor: 

Brottmål och rättegångsärenden 1850, SCB,  
http://www.scb.se/H/Officiell%20statistik%201811-
1860/R%C3%A4ttsv%C3%A4sendet%201830-
1856/Brottm%C3%A5l%20och%20civila%20r%C3%A4tteg%C3%A5ngs%C3%A4renden%
201830-1856/Brottmal-och-civila-rattegangsarenden-1850.pdf 
 
Brottmål och rättegångsärenden 1855, SCB, 
http://www.scb.se/H/Officiell%20statistik%201811-
1860/R%C3%A4ttsv%C3%A4sendet%201830-
1856/Brottm%C3%A5l%20och%20civila%20r%C3%A4tteg%C3%A5ngs%C3%A4renden%
201830-1856/Brottmal-och-civila-rattegangsarenden-1855.pdf 

Demografiska databasen, befolkningsstatistik 1850, Umeå universitet, 
http://www.ddb.umu.se/  

Mortalitet, nativitet och folkmängd, 1846-1848, SCB, 
http://www.scb.se/H/Officiell%20statistik%201811-1860/Befolkning%201811-
%201850/Mortalitet-nativitet-folkmangd-1846-1848.pdf 
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Mortalitet, nativitet och folkmängd, 1849, SCB, 
http://www.scb.se/H/Officiell%20statistik%201811-1860/Befolkning%201811-
%201850/Mortalitet-nativitet-folkmangd-1849.pdf 

Underdåniga berättelse om fångvården 1855, SCB, 
http://www.scb.se/H/Officiell%20statistik%201811-
1860/F%C3%A5ngv%C3%A5rden%201838-39%20och%201847-1858/Underdaniga-
berattelse-om-fangvarden-1855.pdf  
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Petersson, Birgit: Den farliga underklassen – studier i fattigdom och brottslighet i 1800-talets 
Sverige (Kungälv 1983)  

Sjöberg Taussi, Marja: Brott och straff i Västernorrland 1861-1890 (Kungälv 1981) 

Sundin, Jan: För Gud, staten och folket (Lund 1992) 
 
Wichman, Holger, Swedlund, Robert, Hasselberg, Bertil, Hasselberg, Gudmar, Flodén N. 
Aug: Jämtland och Härjedalens historia 1720-1880 (Stockholm 1962) 


