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Bussturen Brott och Straff på Söder
   
 Galgbacken på Pelarbacken var belägen på
en bergknalle utmed Göta landsväg och
användes fram till 1500-talet.

 
 Galgbacken på Stigberget, väl synlig från
själva staden, nyttjades fram till senare delen
av 1600talet.

   

Sent 1600-tal flyttar stadens galgbacke och
avrättningsplats till Hammarby utanför
Skanstull. Den sista hängningen ägde rum där
1818 och den sista offentliga avrättningen
företogs 1862 då gardisten Per Viktor Göthe
blev halshuggen

Skissen till höger visar galgbacken i
Hammarby

 

 
   
 Stockholms stads uppfostringsanstalt
Ungdomsfängelse för pojkar upp till 15 år.
1896 flyttar verksamheten till Skrubba.

 
 Dihlströmska arbetsinrättningen på
Glasbruksgatan flyttar 1904 till det då nybyggda
Högalids vårdhem på Hornsgatan

  
 Katarina mentalsjukhus inrymdes
provisoriskt från 1900 till 1930 i en gammal
bryggeribyggnad .

 
 "Bysis" eller Bysättningshäktet 1782 till
1872 för personer som var skuldsatta.

   
1724 inrättas ett spinnhus för kvinnliga fångar
på Långholmen. 1850 flyttar Kronohäktet från
Smedjegården till en nybyggnad på
Långholmen.

På 1870-talet uppförs det stora
Centralfängelset på Långholmen och
där avrättas två personer med halshuggning
1882. Den sista dödsdomen som verkställs i
Sverige sker i november 1910 då Anders
Ander avrättas med giljotin på fängelsegården.

 

Centralfängelsets byggnader revs 1982
 
 
 
Norbert Kröcher, född 1950, var en tysk terrorist som planerade att kidnappa Anna-Greta
Leijon. Avsikten med "Operation Leo" var att få ett utbyte mot åtta av sina vapenbröder som då
satt i tyska fängelser. Polisens kod inför gripandet i mars 1977 var "Ebba Röd". Kröcher utvisades ur
Sverige och dömdes 1981 till elva och ett halvt års fängelse. Han frisläpptes 1989.
   
Ioan Ursuț, född 1959, kom till Sverige 1984 och dömdes på 80-talet för flera grova brott. Han
blev riksbekant för spektakulära rymningar från Norrköpingsanstalten -88 och Hall-89. Senare
samma år skottskadade han två polismän på Mariatorget. Han greps efter 10 dygn och dömdes till
åtta års fängelse. Ursut hittades hängd i sin cell i Italien i januari 2012.
   
John Ausonius, född 1953, sköt med rasistiska motiv sammanlagt elva personer vid olika attentat
i Stockholm och Uppsala från augusti 1991 till januari 1992. En dog; flera fick skador för livet. I juni
1992 utför han ett bankrån på Hornsgatan och grips efter det i en port på Heleneborgsgatan. 1993
döms Ausonius till livstids fängelse för ett mord, nio mordförsök och nio grova rån.


