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STORMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Da Fångvårds-Styrelsen nu går att afgifva den uti Instruktionen för detta embetsverk nådigst föreskrifna 
underdåniga berättelse för ar 1859 angående Fångvårdens alla förvaltningsgrenar, har Styrelsen ansett sig böra 
följa den uti föregående ärsberättelserne iakttagna uppställning och således uti åtta särskilda afdelningar med
dela redovisning för: 

l:o Fångar och Krono-arbetskarlar i allmänhet, samt särskilda slag deraf; 
2:o Förhållandet inom Fängelserna och Krono-arbetscorpsen samt verkningarne af det derstädes använda 

behandlingssätt; 
3:o Religionsvården; 
4:o Helsovården; 
5 :o Fängelsebyggnaderna; 
6:o Fångars och Krono-arbetskarlars beklädnad och underhåll m. m. 
7:o Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning, äfvensom verkan deraf till minskning i statens ut

gifter för deras underhåll, samt 

8:o Inkomster och utgifter vid Fängelserna och Krono-arbetscorpsen. 
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AFDELNINGEN I. 

Om Fångar och Krono-arbetskarlar i allmänhet, samt särskilda slag deraf. 

Uti denna afdelning lemnas redovisning, dels för det antal fångar, som funnits intagne uti Läns-, Krono-
och Polishäkten, så väl under årets lopp, som vid slutet deraf, dels för antalet af dem, som funnits i all
männa Straff- och Arbetsfängelserna, samt vid Krono-arbetscorpsen vid årets slut, dels ock, till jemförelses 
anställande i afseende på antalets tillväxt, eller minskning under en längre följd af år, enahanda redovisning 
från och med 1835, som är det första, för hvilket någon utförlig fång-statistik blifvit uppgjord. 

Hvad särskildt år 1859 beträffar, lemnas, rörande allmänna Straff- och Arbetsfångar, samt Krono-arbets-
karlar, redovisning, så väl för förändringarne i afseende på deras tillkomst oeh afgång, som ock för deras 
ålder, födelseorter, föregående Iefnadsyrken, auktoriteter, som dömt dem till allmänt arbete, samt för brotten, 
hvarför de gjort sig till straff förfallne. 

Mom. 1. Uppgift, dels å antalet af de personer, som under loppet af åren 1835, 1840, 1845, 1850, 
1855 och 1859 uti Stockholms Stads jemte samtlige Läns och Kronofängelser, äfvensom Polishäktena i Göthe-
borg och Norrköping varit förvarade, dels ock å folkmängden vid slutet af dessa år med undantag af 1859, 
för hvilket uppgift dera ej ännu erhållits, utan lemnas den i stället för 1858, som är det sista år, för hvil
ket folkmängden i Riket är känd. 



De uti förestående tabell upptagne personer hafva blifvit i häkte inmanade af de anledningar, som efterföljande tabell utvisar: 

3 
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Total-summan af de särskilda slags fångar, samt barn, som under loppet af åren 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1859 förvarats 
uti Stockholms Stads, samt Läns- och Krono-häktena, äfvensom uti Polishäktena i Göteborg och Norrköping har, på sätt förestående 
tabell utvisar, utgjort: 
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Uti efterföljande tabell meddelas uppgift, ej allenast på tillökningen uti Rikets folkmängd ifrån 1835 

till och med 1858, utan äfven å tillväxt eller minskning i de arresterades antal uti Läns-, Krono- och Polis

häkten under åren 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1859. 

Till förekommande af missförstånd har Styrelsen ansett sig böra här upprepa den uti föregående års

berättelserna framställda anmärkning, att Styrelsen, i saknad af uppgifter från de mindre städerna, icke är i 

tillfälle att kunna uti sina kalkyler inberäkna det sannolikt ringa antal fångar, som uti de mindre städernas 

häkten intagits, utan att derefter jemväl insättas uti något Krono- eller Polishäkte, äfvensom att afdrag för 

dem, som under årets lopp från ett till annat Krono- eller Polishäkte förflyttats, i saknad af uppgift dera, 

ej kunnat göras för längre tid tillbaka än från och med 1845. 

Då afdrag göres, ej allenast för dem, som vid början af hvarje år förvarats uti Läns-, Krono- och 

Polishäktena, utan äfven för dem, som under årets lopp från ett till annat häkte förflyttats, så visar sig att 

arresteringarnes antal under hvartdera af de sista 10 åren varit följande: 

Af förestående tabell inhämtas, att under sednaste 10 åren arresteringarnes antal varit störst 1852, 

men att det sedermera betydligen minskats, så att arresteringarnes antal under loppet af 1859, fastän något 

större än under hvartdera af de tre nästföregående åren, dock understigit arresteringarnes antal år 1852 med 

6,861; — och har antalet af barn, som åtföljt föräldrarne till fängelserne, efter 1852 betydligen minskats, så 

att det år 1859, fastän något större än under nästföregående året, dock icke uppgått till mycket mer än en 

tredjedel af hvad det utgjorde år 1852. 

Efter att uti förestående tabeller hafva redogjort för arresteringames antal under hela årets lopp uti 

Rikets Läns-, Krono- och Polishäkten, meddelar Fångvårds-Styrelsen nu uti nästföljande tabell uppgift på an

talet af de särskilda slags fångar, äfvensom barn, hvilka på en gång, nemligen sista dagen af åren 1835, 1840, 

1845, 1850, 1855 och 1859 hållits i nämnde häkten förvarade. 
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Mom. 2. Uppgift på antalet af Allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar och Krono-arbets-
karlar vid slutet af åren 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1859. 



Dessa fångar hafva tillhört följande slag nemligen: 

7 

Sedan Fångvårds-Styrelsen, för att lätta öfversigten af tillväxten, eller minskningen uti antalet af de 
särskilda slagen af fångar under en längre följd af år, dels uti berättelsen för år 1851 framställt förhållandet 
i berörde afseende från och med 1835 till och med 1851 uti 2:ne tabeller, af hvilka den ena upptagit förän
dringen i fångarnes antal vid slutet af de särskilda åren, men den andra deremot innehållit uppgift å olikhe
ten i de nykomnes antal, dels ock uti berättelserne för derpåföljande 6 åren meddelat redogörelse för olik
heten i nämnde afseende emellan hvartdera af dessa och nästföregående år; så lemnar Styrelsen nu uti föl
jande tabell en lika beskaffad jemförelse emellan åren 1858 och 1859. 
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Af förestående tabell inhämtas att, ifrån slutet af 1858 till 1859 års slut, dels uti de dömdes antal, 
minskning egt rum bland lifstidsfångar med 35 män och 5 qvinnor; — bland de försvarslöse med 15 qvinnor, 
samt med 2 bekännelsefångar, men att tillökning deremot egt rum bland de på viss tid dömde med 28 män 
och 2 qvinnor, — bland de försvarslöse med 4 män och bland kapitulanterne eller utstrukne soldaterne med 
1; — dels ock uti ås frivilliges antal minskning egt rum bland de försvarslöse med 9 mån, och bland kapi
tulanterne med 2, utgörande således sammanlagdt bland de dömde en minskning af 4 män och 18 qvinnor, 
samt bland de frivillige en minskning af 11 män. 

Om deremot antalet af de under dessa två åren nykomne med hvarandra jemföras, så inhemtas af sam-
ma tabell, att de nykomnes antal år 1859 bland samtelige klasser dömde understigit de nykomnes årtal 1858, 
nemligen bland lifstidsfångarne med 4 män; — bland de på viss tid dömde straff-fångarne med 69 män och 
35 qvinnor; bland bekännelsefångarne med 1 man; — bland de försvarslöse med 21 män och 23 qvinnor, 
samt bland kapitulanterne med 16; — men att hvad de frivillige beträffar de nykomnes antal år 1859 bland 
de försvarslöse med 16 män öfverstigit och bland kapitulanterne med 3 understigit de nykomnes antal år 
1858, hvaraf således följer, att totalsumman af samtelige ofvannämnde år 1859 nykomne, bland de dömde 
med 111 män och 58 qvinnor understigit, samt bland de frivillige med 11 män öfverstigit de under loppet 
af år 1858 nykomnes antal. 

Uti berättelserne för de nästföregående två åren har Styrelsen uttalat den förhoppning, att den tillök
ning uti de på viss tid dömde straff-fångarnes antal, som måste framkallas genom Kongl. Förordningen den 
4 Maj 1855, enligt hvilken äfven för första och andra resan stöld dömes till straffarbete, redan under loppet 
af 1856 skulle harva nått sin största höjd, och synes förhållandet under år 1859 icke böra förorsaka rubb
ning i denna förhoppning, enär antalet af så beskaffade nykomne fångars antal år 1859 med 104 understeg 
de under loppet af nästföregående året nykomnes antal, och enär de vid slutet af 1859 qvarvarandes antal, 
ehuru med 30 öfverstigande antalet af de vid nästföregående året qvarvarande, likväl med icke mindre än 
158 understeg de vid 1856 års slut qvarvarandes antal, som då uppgick till 1,'910. 

För att visa i hvad mån antalet af dem, som uti hela Riket på en gång, nemligen sista dagen af åren 
1835, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1859, varit friheten förlustige, i förhållande till folkmängden i Riket, till
växt eller minskats, lemnas uti efterföljande tabell uppgift å sammanlagda antalet vid hvartdera årets slut af 
alla uti Läns-, Krono- och Polishäktena, samt i Straff- och Arbetsfängelserne förvarade personer, tillsammans 
med dem, som då voro vid Pionier- och Krono-arbetscorpserne anställde: 

Om dessa summor jemföras med Rikets folkmängd, som utgjorde vid 1835 års slut 3,025,439, — vid 
1840 års slut 3,138,887, — vid 1845 års slut 3,316,537, — vid 1850 års slut 3,482,541, — vid 1855 års 
slut 3,639,332, — samt vid 1859 års början 3,733,698, — så visar sig häraf, att vid slutet af 1835 hvar 
701:sta, — vid slutet af 1840 hvar 591:sta, — vid slutet af 1845 hvar 514:de, vid slutet af 1850 hvar 625:te, 
— vid slutet af 1855 hvar 623:dje, — samt vid slutet af 1859 hvar 735:te menniska i Riket varit friheten 
beröfvad; — men om åter antalet af de frivillige afdrages, så visar sig, att antalet af dem, som mot sin 
vilja varit friheten förlustige, utgjort: vid 1845 års slut 6,363, — vid 1850 års slut 5,277, — vid 1855 års 
slut 5,478, — samt vid 1859 års slut 4,708; — och om dessa summor jemföras med folkmängden, så befin-
nes, att vid 1845 års slut hvar 521:sta, — vid 1850 års slut hvar 660:de, — vid 1855 års slut hvar 664:de, 
samt vid 1859 års slut endast hvar 793:dje person i landet mot sin vilja varit friheten förlustig. 

http://qvarvaran.de
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Härvid anser sig dock Styrelsen böra åter upprepa den uti föregående årsberättelserne gjorda anmärk
ning att det sannolikt ganska ringa antal personer, hvilka sista dagen af de ifrågavarande åren förvarats uti 
de mindre städemes häkten, eller uti de mindre transport-fängelserne, ej kunnat tagas i beräkning. 

Mom. 3. Bland samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar, samt Krono-arbetskarlar hafva, enligt hvad 

bilagan Litt. B. utvisar, följande förändringar under loppet af år 1859 egt rum, nemligen: 

Sedan i nåder förordnadt blifvit: dels genom Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 att försvarslöse 
mindre arbetsföre manspersoner, äfvensom qvinnor, i vissa fall skola under en tid af högst 6 månader förvaras 
i Läns- och Kronofängelserne samt der till arbete hållas; — dels genom Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855, 
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at t straffarbete, som för tjufnadsbrott ådöines, ej öfverstigande 6 månader, skäll i Läns- eller Kronohäkte 

verkställas; — dels ock genom'Kongl. Förordningen den 21 December 1857,: att den, som är dömd till straff

arbete på 2 år, eller'kortare tid, skäll, der så ske kan ,unde r strafftiden hållas i enrum, eller så kallad cell, 

samt att fängelse å fästning eller tukthus utan arbete, äfvensom enkelt fängelse med eller utan arbete, skall 

på sådant sätt verkställas, att fången, så vidt ske kan, förvaras i särskildt rum, skiljd från andra fångar, så 

får Styrelsen nu, i likhet med hvad uti de sednaste årsberättelserne egt rum, lemna särskilde redogörelser, 

dels uti bilagan Litt. B. 2 för sammanlagda antalet af dem, hvilka uti Läns- och Kronohäktena undergått 

dem ådömdt straff-fängelse, antingen på grund af Kongl. Förordningarne den 4 Maj 1855 och den 11 Decem

ber 1857, eller ock på grund af Kongl. Maj:ts särskilda nådiga beslut; — dels ock uti bilagan Litt. B. 3 för 

antalet af dem, hvilka på grund af Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 för försvarslöshet uti Rikets Läns-

och Kronohäkten förvarats, för att hållas till dem ådömdt allmänt arbete. 

I afseende på ofvanbemälde straff-fångar inhemtas af bilagan Litt. B. 2: — att de vid 1858 års slut 

qvarvarandes antal utgjort 327 män och 55 qvinnor eller tillsammans 382, — de under loppet af 1859 ny

komnes antal 928 män och 174 qvinnor, eller tillsammans 1,102, — samt de vid sistnämnde års slut qvarva-

randes antal 459 män och 88 qvinnor, eller tillsammans 547; — a t t arbetstidens längd för de nykomne blif-

vit bestämd: för 192 till 2, — för 207 till 3 , — för 136 till 4, — för 19 till 5, — för 205 till 6, — för 

G till 7, — för 35 till 8, — för 15 till 9, — för 2 till 10, — för 2 till 11 , — för 83 till 12, — för ingen 

till 13, — för 54 till 14, — för 24 till 15 månader, för 44 till mer än 15, men ej öfvcr 18 månader, för 

74 till mer än I i , men ej öfver 2 år, samt för 4 till mer än 2 år. 

Beträffande åter de försvarslöse, så utvisar bilagan Litt. B. 3 , att de vid 1858 års slut qvarvarandes 

antal utgjorde 2 män och 2 qvinnor, eller tillsammans 4; — de under loppet af 1859 nykomne 15 män och 

15 qvinnor, eller tillsammans 30; — samt de vid sistnämnde års slut qvarvarandes 6 män och 7 qvinnor, 

eller tillsammans 13; — att arbetstidens längd för de nykomne varit bestämd: för 8 till 2, — för 6 til] 3 , — 

för 13 till 4 , — för ingen till 5, — samt för 3 till 6 månader; — äfvensom att så beskaffade fångar, för 

att hållas för försvarslöshet till allmänt arbete, varit intagne å Läns- och Kronohäktena endast inom 9 Län, 

nemligen: Blekinge, Calmar, Christianstads, Göteborgs, Stora Kopparbergs, Kronobergs, Malmöhus, Söder

manlands och Östergötlands Län. 

Vidare inhemtas af ofvannämnde 2:ne tabeller, att, när de vid årets början qvarvarande inberäknas, 

hela antalet inom Läns- och Kronohäktena utgjort 1,484, som derstädes hållits till straff-fängelse för brott, 

samt 34, som derstädes hållits till dem för försvarslöshet ådömdt allmänt arbete; — äfvensom att under årets 

lopp afgått: bland de förre 937, och bland de sednare 21. 

Mom. 4. Rörande samtelige allmänna straff- och Arbetsfångar, Bekännelsefångar, samt Krono-arbetskar-

lar meddelas härefter uppgifter uti särskilda bilagor: 

l:o under litt. C. angående åldern; 

2:o under litt. D. angående födelseorten, äfvensom proportions-förhållandet emellan total-summorne och 

antalet af dem, som inom Stockholms Stad eller inom hvarje Län äro födde; 

3:o under litt. E. angående proportions-förhållandet emellan folkmängden i Stockholms Stad och hvarje 

Län, samt antalet af ifrågavarande personer, som derstädes äro födde; 

4:o under litt. F. angående de samhällsklasser, som de ifrågavarande personerna före deras häktande 

tillhört, samt huru många bland dem äro gifte eller ogifte; 

5:o under litt. G. dels angående Domstolar och Auktoriteter,- af hvilka de blifvit dömde, äfvensom 

proportions-förhållandet emellan deras total-summor och antalet af dem, som. j Stockholms Stad, eller inom 

hvarje särskildt Län blifvit dömde, dels ock angående' de Regementen, från hvilka de vid Krono-arbetscorp-

sens Soldatklass anställde karlar blifvit ditsände för uttjenande af ingången kapitulation; 
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6:o under litt. H. angående proportions-förhållandet emellan folkmängden: i Stockholms Stad och hvarje 

Lan, samt antalet af dem som utaf Auktoriteterna derstädes. blifvit dömde; samt 

7:o under litt. I. angående de af dem före ankomsten. till fångvårds-anstalterna begångna brott och 

förseelser. 
Af dessa tabeller, hvilka innefatta redovisning, särskildt för hela personalen under årets lopp, med af-

dra"" af de från en till annan fångvårdsanstalt förflyttade och de frivillige, särskildt för de under årets lopp 

nykomne, och särskildt för de vid årets slut qvarvarande, inhemtas i afseende på de under loppet af år 1859 

nykomne, bland annat följande förhållande, nemligen: 

l:o af tabellen litt. C : att de flestes ålder ;utgjort bland lifstidsfångarne af manhön emellan 25 och 45 

år och af qvinkön emellan 30 och 40 år; samt bland så väl de på viss tid dömde straff-fångarne, som äfven 

de försvarslösa af båda könen emellan 20 och 45 år. 

2:o af tabellerna litt. D. och E., att, i förhållande till hela den under året nykomne personalen, de 

fleste äro födde inom Östergötlands Län och dernäst inom Stockholms Stad, samt vidare inom Calmar, Göte

borgs, Malmöhus, Blekinge, Skaraborgs, Elfsborgs,. Christianstads, Jönköpings, Westmanlands, Stockholms, 

Kronobergs, Stora Kopparbergs, Södermanlands, Gefleborgs, Wermlands, Nerikes, Upsala, Hallands, Norrbot

tens, Wester-Norrlands, Gottlands, Jemtlands och Westerbottens Län, samt att , i förhållande till folkmängden, 

de fleste äro födde i Stockholms Stad, och derefter i Blekinge, Östergötlands, Westmanlands, Calmar, Göte

borgs, Stockholms, Skaraborgs, Södermanlands, Jönköpings, Malmöhus, Gefleborgs, Kronobergs, Upsala, Gott

lands, Stora Kopparbergs, Christianstads, Norrbottens, Jemtlands, Elfsborgs, Hallands, Nerikes, Westerbottens, 

Wermlands och Wester-Norrlands Län; äfvensom att olikheten i berörde afseende emellan särskilde Län jem-

väl år 1859 varit högst betydlig, så att t. ex. de inom Blekinge Län föddes antal i förhållande till folkmäng

den varit mer än 3 gånger större än inom Wester-Norrlands och Wermlands Län, mer än 2 gånger större än 

inom Westerbottens, Nerikes och Hallands Län samt 2 gånger större än inom Elfsborgs, Jemtlands och 

Norrbottens Län samt mer än dubbelt så stort som inom Stora Kopparbergs, Christianstads, Gottlands, Up

sala, Kronobergs, Gefleborgs, Malmöhus och Jönköpings Län, o. s. v. 

3:o af tabellen litt. F. , att nära hälften före häktandet tillhört jordbrukande klassen, nära en femtedel 

handtverksklasseri, samt mera än en åttondedel af militär klassen, äfvensom att bland männen mera än en fjerde-

del och bland qvinnorna nära en tredjedel före häktandet ingått äktenskap. 

4:o af tabellerna litt. G. och H.: a t t , i förhållande till hela den under loppet af året nykomne perso

nalen, största antalet blifvit dömdt till straff-fängelse eller allmänt arbete af domstolar och auktoriteter inom 

Stockholms Stad, och dernäst inom Göteborgs, Östergötlands, Malmöhus, Calmar, Blekinge, Skaraborgs, 

Gefleborgs, Westmanlands, Stockholms, Christianstads, Kronobergs, Stora Kopparbergs, Elfsborgs, Wermlands, 

Hallands, Södermanlands, Jönköpings, Gottlands, Norrbottens, Wester-Norrlands, Jemtlands, Nerikes, Upsala 

och Westerbottens Län, samt åter i förhållande till folkmängden, de fleste blifvit dömde af auktoriteter i 

Stockholms Stad, och dernäst i Blekinge, Westmanlands, Göteborgs, Gefleborgs, Stockholms, Östergötlands, 

Calmar, Skaraborgs, Malmöhus, Kronobergs, Gottlands, Stora Kopparbergs, Christianstads, Jemtlands, Norr

bottens, Hallands, Södermanlands, Elfsborgs, Wermlands, Westerbottens, Wester-Norrlands, Upsala, Jönköpings 

och Nerikes Län, äfvensom att i förhållande till folkmängden, de inom Stockholms Stad dömdes antal varit 

2,81 gånger större än inom Blekinge Län, 
2,83 d:o d:o Westmanlands Län, 
3,25 d:o d:o Göteborgs Län, 
2,71 d:o d:o Gefleborgs Län, 
3,96 d:o d:o Stockholms Län, 
4,83 d:o. d:o ..Östergötlands Län, 
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5,22 gånger större än inom Calmar Län, 

6,26 d:o d:o Skaraborga Län, 

6,50 d:o d:o Malmöhus Län, 

6,56 d:o d:o Kronobergs Län, 

6,58 d:o d:o Gottlands Län, 

7,71 d:o d:o Stora Kopparbergs Län, 

8,11 d:o d:o Christianstads Län, 

9,31 d:o d:o Norrbottens Län, 

10,06 d:o d:o Jemtlands Län, 

10,49 d:o d:o Hallands Län, 

11,40 d:o d:o Södermanlands Län, 

13,79 d:o d:o Elfsborgs Län, 

16,40 d:o d:o Wermlands Län, 

16,95 d:o d:o Westerbottens Län, 

18,12 d:o d:o Wester-Norrlands Län, 

19,65 d:o d:o Upsala Län, 

21,46 d:o d:o Jönköpings Län, 

29,91 d:o d:o Nerikes Län, 

Vidare inhemtas af bilagan litt. G.: dels att ingen lifstidsfånge af någotdera könet ankommit ifrån Gott

lands, Jemtlands, Norrbottens, Stockholms, Södermanlands, Wermlands, Westerbottens och Wester-Norrlands 

Län, och att sådana fångar af qvinkön ankommit endast ifrån Stockholms Stad, samt Christianstads, Jönkö

pings, Nerikes, Skaraborgs och Östergötlands Län; — dels att bland de 245 på bestämd tid dömde straff-

fångarne af qvinkön endast 1 ankommit ifrån Jemtlands och 1 ifrån Norrbottens Län; — dels att ingen för 

försvarslöshet dömd hvarken man eller qvinna ankommit ifrån Hallands och Jemtlands Län, ingen sådan man 

ifrån Upsala Län, samtingen sådan qvinna ifrån Elfsborgs, Gefleborgs, Gottlands, Kronobergs, Nerikes, Norr

bottens, Skaraborgs, Stockholms, Westerbottens och Wester-Norrlands Län, men att deremot ensamt från 

Stockholms Stad, såsom för försvarslöshet dömde till allmänt arbete ankommit 104 män och 41 qvinnor, ut

görande de förre mer än £ och de sednare nära hälften af den från hela riket ankomna personalen; — dels 

ock slutligen att bland dem, som från värfvade Regementerne utstrukits för att vid Krono-arbetscorpsens 

Soldatklass uttjena ingången kapitulation, de fleste ankommit från Andra Lif-Gardet och Svea Artilleri-Rege

mente, nemligen 11 från hvardera Regementet, samt dernäst från Göta Artilleri-Regemente och Ingenieur-

corpsens Sappörkompani, men att deremot, likasom förhållandet varit under de nästföregående två åren, ingen 

ankommit från Wendes Artilleri-Regemente. 

5:o af tabellen litt. I.: att af de under årets lopp nykomne till straff-fängelse för lifstid och på bestämd 

tid. dömde fångar af mankön 2\ procent blifvit dömde för mord och dråp eller delaktighet deri, icke fullt 1 

procent för rån och röfveri, samt 78^ procent för tjufnadsbrott med eller utan inbrott, äfvensom att bland 

de manliga straff-fångarne på viss tid 6 procent blifvit dömde för bruk af lifsfarligt vapen, men endast 5 per

soner för upplopp eller delaktighet deri; — att bland straff-fångarne af qvinkön ingen varit dömd för först

nämnde brott, men 70 procent för tjufnadsbrott, samt 14 1/2 procent för barnamord och delaktighet deri, äfven

som att endast 1 qvinna och 3 män blifvit dömde för mordbrand. 

Om jemförelse anställes med de under nästföregående år nykomne, så visar sig bland den manliga per

sonalen, att de för mord och dråp dömdes antal varit lika båda åren eller 3 1 , dock med den skillnad att en 

af desse år 1859 varit dömd för förgöring med förgift; — att de för delaktighet i upplopp med 3, och de för 
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bruk af lifsfarligt vapen med 12 öfverstigit, men att deremot de för rån och röfveri dömde med 3, och 
de för tjufnadsbrott dömde med 157 understigit de nykomnes antal 1858. 

Hvad den qvinliga personalen beträffar, så hafva 29 år 1858, men 36 år 1859 varit dömda för barna
mord eller delaktighet deri, — 2 hvartdera året för mord och dråp, eller delaktighet deri, dock med den 
skillnad att de 2 under sista året dömde gjort sig till straffet förfallna för förgöring med förgift, — 1 hvart
dera året för bruk af Hfsfarligt vapen, — 2 år 1858, men ingen 1859 för rån och röfveri eller delaktighet 
deri samt ingen någotdera året för delaktighet i upplopp; — och har antalet af de för tjufnadsbrott nykomne 
med 56 understigit de nästföregående året nykomnes antal, så att sammanlagda antalet af de för tjufnads
brott nykomne af båda könen med 213 understigit de nykomnes antal år 1858, hvadan således resultatet i 
berörde afseende år 1859 varit ännu mera fördelaktigt än år 1858, då de för tjufnadsbrott nykomnes antal 
med 91 understeg de för samma förbrytelse under år 1857 nykomnes antal. 

Mom. 5. Med ledning af bilagan litt. K. lemnas härefter en summarisk uppgift, ej allenast å antalet 
af dem, hvilka under loppet af år 1859 dels funnits å allmänna straff- och arbetsfängelserna, samt vid Krono-
arbetscorpsen, eller, för att undergå ådömdt straff-fängelse, eller för att hållas till dem för försvarslöshet 
ådömdt arbete, uti Läns- och Kronohäktena förvarats, dels ock hållits inneslutne uti enskildt fängelse för att 
förmås till bekännelse af brott, samt huru många af alla dessa under loppet af nämnde år afgått, än äfven 
å proportionen emellan antalet af nykomne, afgångne och återkomne så beskaffade personer vid ifrågavarande 

fångvårds-inrättningar. 

Då återfallens antal 1859 jemföres med de under samma år nykomnes antal visar sig förhållandet i 
detta afseende 2 procent sämre än under nästföregående året, men detta härrör deraf, att de nykomnes antal 
1859 med 169 understigit de 1858 nykomnes antal; — Sjelfva antalet af återfallen år 1859 har nemligen 
med 25 understigit återfallens antal 1858. 

Om åter antalet af återfallen 1859 jemföres med antalet af dem, hvilka samma år frigifvits, så visar 
sig, att återfallens antal, som år 1858 utgjorde 30 procent af de samma år frigifnes så väl bland män, som 
qvinnor, år 1859 utgjort bland männen 31 och bland qvinnorna 28 procent; men, om härvid tages i betrak
tande, dels att de återfallne icke utgöras endast af dem, som samma år afgått, utan sannolikt till största de-
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len af sådane, som under föregående åren blifvit på fri fot ställde; dels ock att de 1859 frigifnes antal, i 
förhållande hvartill procenten beräknas, med 89 understigit de frigifnes antal 1858, så måste jemförelsen i 
sjelfva verket utfalla till fördel för år 1859. 

Då emedlertid, på sätt Styrelsen redan uti sednaste årsberättelser i underdånighet anmärkt, det torde 
vara af synnerligt intresse att söka utreda i hvad mån återfall egt rum särskildt ibland dem, hvilka för första 
resan stöld hållits till straffarbete uti cell, får Styrelsen nu på grund af de från vederbörande i berörde af-
seende infordrade och inkomne uppgifter meddela, att sammanlagda antalet af dem; hvilka med stöd af Kongl. 
Förordningen den 4 Maj 1855 derefter och intill 1859 års slut uti cell intagits, för undergående1 af dem för 
första resan stöld ådömdt straff, uppgår till 2,706,. och då 280 af dessa vid 1859 års slut ännu funnos qvar 
uti cellfängelserna, utgjorde således antalet af dem, som efter undergången bestraffning för första resan stöld 
derifrån afgått 2,426. — Af dessa hafva intill 1859 års slut endast 222 till straff-fängelserna återkommit för 
att straffas för andra resan stöld, och har således återfallens-antal bland dem, som alltsedan 1855 för första 
resan stöld blifvit straffade med fängelse i cell, uppgått till omkring 9 procent, ett resultat, somj -om det 
visar sig äfven för framtiden komma att bestå, synes vara i högsta måtto tillfredsställande. 

Hvad särskildt Krono-arbetscorpsen beträffar, meddelar Styrelsen härefter dels för 1859, dels ock sum
mariskt från och med 1843, då corpsen organiserades, till och med 1859 års slut, uti efterföljande tabell 
uppgift å antalet, så väl af dem, hvilka ' derifrån blifvit frigifne, eller afskedade, som äfven af dem bland 
de afgångne, hvilka, såsom dömde, till corpsen eller till straff-fängelse återkommmit. 
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Om hela antalet af dem, hvilka alltifrån Krono-arbetscorpsens organisation intill slutet af 1859, der-
ifrån frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, hvilka till Krono-arbetscorpsen, samt Straff- och Arbets-
fängelserna återkommit, så utgör de återkomnes antal af de frigifnes omkring 32 procent, hvaraf 13 procent 
för begångna brott återkommit till Straff-fängelserne, men, återstoden eller 19 procent för bristande laga för
svar återkommit till Arbets-fiingelserna och Krono-arbetscorpsen; varande således proportionen emellan de fri
gifnes och de återfallnes antal alldeles lika vid slutet af 1859 som vid slutet af det nästföregående året. 

Jemföres åter antalet af de under loppet af 1859 återkomne med antalet af dem, som samma år fri
gifvits, så visar sig att de förre af de sednare utgöra omkring 41 procent, deraf 23 procent återkommit för 
försvarslöshet, och 18 procent för att till straff-arbete hållas. 

Antalet af de f. d. Krono-arbetskarlar, hvilka, såsom tilltalade för brott eller för lösdrifveri, vid 1859 års 
slut uti Lans-, Krono- och Polishäktena förvarades uppgick till 71. 

Antalet af de försvarslöse karlar, hvilka under loppet af 1859, antingen efter den bestämda arbetstidens 
slut qvarstadnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap återkommit, har uppgått till 303, deraf 31 icke förut 
varit anställde vid Krono-arbetscorpsen, men på grund af Kongl. Brefven den 16 October 1850 och den 14 
December 1858 likväl varit berättigade att såsom frivillige anställas. 

Totalsumman af dem, som efter år 1843, då Krono-arbetscorpsen organiserades, varit derstädes samt vid 
arbetsfängelserna å Långholmen och i Malmö såsom frivillige anställde, uppgår till 3,819, deraf vid 1859 års 
slut 367 funnos qvar, och bland dem 37 anställde på grund af Högstberörde Nådiga Bref. 
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AFDELNINGEN II. 

Om förhållandet inom Fängelserna och Krono-arbetscorpscn, samt verkningarne 
af det derstädes använda behandlingssätt. 

För att lätta öfversigten af disciplinen inom samtlige Fästnings-, Straff- och Arbetsfangelser, samt Krono-
arbetscorpsen under loppet af 1859, går Styrelsen nu att, i likhet med hvad under föregående åren egt rum, 
härefter meddela tre summariska redogörelser för rymningar och försök dertill, samt för förbrytelser och be
straffningar. 

l:o. Vid Fästnings- samt allmänna Straff- och Arbetsfängelser för Mankön. 
a) 

Af tabellen litt. b. inhemtas, hvilka förbrytelser föranledt ofvanstående af Domstol ådömde bestraffnin
gar, samt af tabellen litt. c , för hvilka förseelser de extra-judiciela bestraffningarne blifvit ålagde. 

b) 

c) 



2:o. Vid allmänna Straff- och Arbetsfångelser för Qvinnor. 

17 

d) 

De extra-judiciela bestraffningarne hafva blifvit ålagde för de förseelser, som nedanstående tabell utvisar: 
e) 

Af tabellen litt. g. inhemtas, för hvilka förbrytelser ofvanstående bestraffningar blifvit af Domstol ådöm-
de, samt af tabellen litt. h., för hvilka förseelser de extra-judiciela bestraffningarne blifvit ålagde. 

g) 

3:o. Vid Krono-arbetscorpsen. 
f) 



b) 

18 

Lifstidsfången Carl Johan Hagman, som den 1 Juli 1858 rymt från Fästningsfängelset i Carlskrona, har 

under det han varit på fri fot begått det uti tabellen litt. b. omnämnda dråp, för hvilket brott han jemlikt 

Kongl. Maj:ts Nådiga Utslag af den 4 Januari 1859 skall hållas förvarad 2 år i cell. 

A de för män afsedda straff-fängelser hafva under loppet af 1859 tre våld emot person utöfvats 

med knif, nemligen: dels å straff-fängelset i Christianstad, hvarest lifstidsfången Johan August Busch d. 15 

Januari tillfogat lifstidsfången C. G. Högberg flere skärsår, deraf Högberg den 3 derpåföljande Februari afli-

dit,. och för hvilket brott Busch är vorden dömd att mista lifvet; — dels å straff-fängelset i Landskrona, 

hvarest lifstidsfången Per Erik Blomgren den 3 Juni i ansigtet sårat den vid fängelset anställde Waktmästaren 

Nils Nilsson, som den 29 derpåföljande Augusti aflidit; men som, enligt vederbörande Läkares afgifna in

tyg icke med visshet kunde bestämmas, att det Nilsson af Blomgren tillfogade sår till döden medverkat, så 

har Domstolen förklarat Blomgren, såsom redan varande för begånget dråp till döden dömd, jemlikt 2 och 

6 §§ i Kongl. Förordningen den 21 Dec. 1857 icke kunna för sitt emot Nilsson föröfvade våld till vidare an

svar dömas; — samt dels å Straff-fängelset i Malmö, hvarest straff-fången N:o 476 Ståle den 5 Mars i ansig

tet sårat Waktknekten Widerberg för det denne velat afstyra oordningar, som af Ståle jernte några andra 

fångar å ett af arbetsrummen utöfvades; och har undersökning rörande Ståles berörde förbrytelse blifvit an

ställd vid vederbörlig Domstol. 

För öfrigt hafva, på sätt tabellerna litt. a. och b. utvisa, inga förbrytelser af svårare beskaffenhet 

inom straff- och arbetsfängelaerna för mankön blifvit begångna. — Från straff-fängelserna å Ny-Elfsborg, samt 

i Carlskrona, Warberg och Malmö hafva inga, och från de öfrige straff-fängelserna endast 10 fångar rymt, af 

hvilka 8 före årets slut åter blifvit ertappade och bland dem 4 utan att under deras vistande på fri fot hafva 

föröfvat brott. 

Vid straff-fängelset å Långholmen har en för dråp till 6 års straffarbete dömd fånge sjelf afhändt sig 

lifvet medelst skärning i halsen. 

Inom allmänna straff- och arbetsfängelserna för qvinnor har under loppet af 1859, likasom förhållandet 

varit under många föregående år, icke något brott blifvit begånget, som behöft till Domstols hand

läggning hänskjutas. Ett misslyckadt rymningsförsök har egt rum vid arbetsfängelset i Göteborg; men som 

hvarken derstädes eller vid de öfriga två straff- och arbetsfängelserna rymning skett, samt de förseelser, som 

af fångarne blifvit begångna, till största delen varit af ringare beskaffenhet, så kan omdömet om fangarnes 

uppförande inom de ifrågavarande fängelserna äfven under loppet af 1859 icke blifva annat än ganska för

delaktigt. 
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Hvad förhållandet inom Krono-arbetscorpsen beträffar, har det under loppet af 1859 i så måtto varit 

sämre än nästföregående år, att, då endast, ett subordinationsbrott blifvit begånget 1858, hafva deremot 4 

sådana brott 1859 föröfvats, némligen 3 vid Krono-arbetsbataljonen å Carlsborg och 1 vid det i Carlskrona 

förlagda 5:te kompaniet. " Alla dessa 4 förbrytelser hafva föröfvats emot underbefäl, men våldet icke varit 

af nåfoii- svårare beskaffenhet. — Bland förbrytarne hafva tre af Krigsrätt blifvit dömde att arkebuseras, 

men den fjerde att straffas med 100 prygel.; 

Dessutom har en karl vid det å Rindö förlagda 10:de kompaniet, för att hämnas, med knif sårat en 

kamrat i ansiktet, samt derföre blifvit af Krigsrätt dömd att straffas med 65 prygel och att 6 månader hål

las till arbete å fästning; men, på sätt tabellen litt. g. utvisar, hafva öfriga af krono-arbetsmanskapet be

gångna förbrytelser, som blifvit af Domstol afdömde, icke varit af någon större betydenhet. — Antalet af 

dem, hvilka för sturskhet och olydnad mot förmän och bevakning gjort sig till bestraffning förfallne, uppgå

ende under loppet af 1857 till 53 och 1858 till 39, har år 1859 utgjort 37. 

Antalet af dem, som jemlikt 32 § i Kongl. Reglementet för Krono-arbetscorpsen blifvit för opålitligt 

förhållande derifrån förflyttade till Arbetsfängelset å Långholmen, för att, derstädes uti särskilda rum förvara

de, hållas till arbete tills vidare under den för dem bestämda arbetstiden, har varit lika som under nästföre

gående året, némligen 10, af hvilka 2 blifvit förflyttade från Soldatklassen eller Disciplin-kompaniet, 2 från 

bataljonen å Carlsborg, samt 6 från det å Rindö förlagda 10:de kompaniet; hvaremot ingen sådan förflytt

ning egt rum från 5:te och l l : te kompanierne. 

Ingen rymning har hvarken från sistnämnde två kompanier eller från 10:de kompaniet egt rum, men 

från Disciplin-kompaniet hafva 4 och från bataljonen å Carlsborg 13 man beredt sig tillfälle att afvika, dock 

bör härvid erinras, att manskapet vid Disciplin-kompaniet utan bevakning arbetar på fria fältet, samt att 

manskapet å Carlsborg under arbetet är spridt på från hvarandra vidt afskiljda platser, hvarigenom möjlig

heten att förekomma rymningar för befälet i betydlig mån försvåras. 

Inom Krono-arbetscorpsen hafva under loppet af 1859 två sjelfmord blifvit begångne, némligen det ena 

vid bataljonen å Carlsborg, der en frivillig krono-arbetskarl medelst hängning afhändt sig lifvet, och det an

dra vid 10:de kompaniet, der en krono-arbetskarl kastat sig i sjön och drunknat. 

Hvad de olika bestraffningar, som för disciplinär-förseelser blifvit använde, beträffar, har inneslutning i 

cell under en längre tid, fortfarande visat sig vara det mest verksamma medel till ordningens upprätthållande, 

så väl inom straff- och arbetsfängelserne, som äfven inom krono-arbetscorpsen. 

Inom de äldre gemensamhets-, Läns- och Kronohäktena, hvilkas beskaffenhet är sådan, att någon egent

lig disciplin derstädes ej. kan vidmakthållas, har dock icke under loppet af 1859 någon oordning af större 

omfattning inträffat, men två fångar hafva beredt sig tillfälle att rymma, némligen en från Kronohäktet i 

Sundsvall och en från Länsfängelset i Hernösand, hvarförutom två gjort försök att rymma från sistnämnde 

fängelse och 3 från Kronohäktet i Engelholm. 

Sedan Styrelsen, dels med afseende dera, att fångantalet inom Örebro Län under sednare tiden så min

skats, att fångarne äfven från de orter inom Länet, för hvilket Kronohäktet i Nora var afsedt, kunde utan 

olägenhet förvaras uti Länshäktet i Örebro, dels ock med afseende å den skyndsamhet och säkerhet, hvarmed 

fångar kunde transporteras på jernväg emellan Örebro och Nora, uti underdånig skrifvelse den 3 Januari 

1859 föreslagit, att fängelsets i Nora begagnande såsom Kronohäkte måtte komma att upphöra och Örebro 

Läns samtelige fångar få i Länsfängelset förvaras, samt Eder Kongl. Maj:t den 25 i samma månad till berör

de framställning lemnat Nådigt bifall, med rättighet för Styrelsen att, i samråd med Eders Kongl. Maj:ts 
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Befallningshafvande, i Länet närmare bestämma tiden för nämnde förändrings vidtagande, så har densamma 
under derpåföljande October månad blifvit bragt till verkställighet. 

Bland de under byggnad varande nya Cellfängelserne hafva fyra, nemligen Länsfängelserne i Jönköping, 
Wisby och Örebro, samt Kronohäktet i Norrtelje under loppet af 1859 blifvit fullbordade och till fångars 
emottagande upplåtits, de tre sistnämnde uti October månad och det förstnämnda uti December månad. 

Uppgift så väl i tiden när samtlige år 1859 i bruk varande nya Läns- och Krono-cellfängelser till fån
gars emottagande öppnats, som ock å det antal celler, hvarmed hvardera af dessa fängelser är försedt, med
delas uti efterföljande tabell: 

Två fångar hafva genom försummad tillsyn å bevakningens sida lemnats tillfälle att rymma, nemligen: 
en för 4:de resan stöld tilltalad mansperson från Länsfängelset, i Halmstad, och en för försvarslöshet tilltalad 
qvinna från Länsfängelset i Calmar; och hafva om vederbörandes försummelser i berörde afseende undersök
ningar blifvit vid behörige Domstolar anställde. 

Inom samtlige Läns- och Kronohäktena har ej något sjelfmord blifvit begånget; — men försök till sjelf-
mord har blifvit gjordt af två män, nemligen af en uti Länsfängelset i Linköping medelst hängning, och af 
en uti Länsfängelset i Calmar medelst intagning af arsenik. 

Uti Stockholms Stads Ransakningsfängelse hafva två män och en qvinna medelst hängning afhändt sig lifvet. 
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Med stöd af Kongl. Brefvet den 13 November 1849, som bemyndigat Styrelsen, att, då Eder Kongl. 

Maj:t af Nåd täckts förvandla ådömdt straff till fängelse i cell, låta verkställa straffet antingen uti allmän 

straff-inrättnino- eller uti något af de nya cellfängelserne allteftersom sådant, med afseende på utrymme och 

transportkostnad, lämpligare å ena eller andra stället kunde ske, hafva 36 män och 2 qvinnor under loppet 

af 1859 förvarats uti de nya Läns- och Krono-cellfängelserne, hvarest af nämnde fångar 22 män och 1 qvinna 

vid årets slut qvarsuto. Dessutom funnos vid 1859 års slut 1 qvinna och 2 män, rörande hvilka Eder Kongl. 

Makt föreskrifvit, att de tills vidare eller under viss tid borde i cell förvaras, nemligen 1 till straffarbete på 

viss tid dömd mansperson å straff-fängelset på Långholmen, samt 1 till lifstids fängelse dömd mansperson å 

straff-fängelset i Warberg och 1 till lifstidsfängelse dömd qvinna å straff-fängelset i Norrköping; — men der-

emot fanns vid nämnde års slut ingen så kallad Bekännelse-fånge i fängelse förvarad. 

Ehuru vederbörande Läkare erhållit föreskrift att, i afseende på samtelige de fångar, hvilka i cell för

varades, med korta mellantider anställa noggranna undersökningar, huruvida cellfängelset på fångarnes helsa 

utöfvade menligt inflytande, samt att i sådant fall derom, ofördröjeligen göra anmälan hos Styrelsen, har så 

beskaffad anmälan icke från någon fängelse-läkare inkommit; — men efter det Styrelsen vid afgifvandet af nå-

digst anbefalld rapport rörande den för mord till lifstidsfängelse dömde arbetskarlen Abraham Månsson, hvil-

ken å straff-fängelset i Warberg uti cell förvarades, i underdånighet anmält, att fängelsets Predikant tillkänna-

gifvit sig hafva funnit att cellfängelset börjat menligt inverka på själsförmögenheterna hos Abraham Månsson, 

hvilken dels såsom ransaknings- och dels såsom bekännelsefånge under flera år i cell förvarats, samt Eder 

Kongl. Maj:t, med anledning häraf, genom Nådigt Bref den 13 Juni 1859 förordnat, det Abraham Månsson 

derefter finge i gemensamhets-fängelse förvaras i händelse han sådant önskade, så har Abraham Månsson i 

derpåföljande Augusti månad . blifvit från cell i gemensamhets-fängelse förflyttad. 

Enligt vederbörande Läkares intyg har det långa cell-straffet icke utöfvat något menligt inflytande på 

kropps- eller själskraften hos de å straff-fängelset i Norrköping befintliga lifstidsfångarne Anna Gustafsdotter 

Bom och Greta Nilsdotter, af hvilka den förra sedan den 2 Juli 1849 och den sistnämnda sedan den 11 Juni 

1851 hållits i cell inneslutna; dock har Anna Gustafsdotter Bom, sedan Eder Kongl. Maj:t genom Nådigt 

Bref den 4 Juni 1859 förordnat, att hon skulle ega rättighet att utbyta det henne ålagda fängelse i cell emot 

gemensamhets-fängelse, såvida hon af en sådan förmån ville sig begagna, efter erhållen del af det Nådiga be

slutet, i samma månad lemnat cellen, men i påföljande Juli månad på egen begäran fått dit återvända och 

der qvarblifvit till Augusti månad, hvarefter hon, enligt sin önskan, hållits i gemensamhets-fängelse förvarad. 

Sedan genom Kongl. Förordningen den 21 December 1857 stadgadt blifvit, att, ej allenast den, som 

blifvit dömd till straffarbete på högst 2 år, utan äfven den, som är vorden dömd till fängelse å Fästning, 

eller tukthus utan arbete, eller till enkelt fängelse med eller utan arbete, skulle,, der så ske kunde, under 

strafftiden hållas i cell, eller särskildt rum, skiljd från andra fångar, så har Styrelsen, på sätt uti sednaste 

berättelsen omförmäldt blifvit, på det att cellfängelserne ej måtte förryckas från sin bestämmelse att i, första 

rummet lemna utrymme för ransakningsfångar och för dem, som skulle undergå förvandlingsstraff, under den 29 

Januari 1858 föreskrifvit, att endast de straff-arbetsfångar, som icke voro dömde till längre tids straffarbete 

än på ett år och tre månader, borde det ådömda straffet i cellfängelse undergå; — men, efter det någon 

tids erfarenhet vunnits derom, i hvad mån de nya cellfängelserna kunde lemna utrymme för de ifrågavarande 

straff-fångarne, har Styrelsen, i betraktande jemväl deräf, att ytterligare några cellfängelser under loppet af 

1858 och 1859 för fångars emottagande öppnades, genom Cirkulärbref till Eder Kongl. Maj:ts samtelige Be-

fallningshafvande den 3 Januari 1859 förordnat, att alla de, som voro dömde till straffarbete på högst 2 år 

inom Län, der Läns-cellfängelse finnes, böra undergå straffet uti cellfängelserna i enlighet med de uti Styrel

sens Cirkulär den 29 Januari 1858 meddelade föreskrifter, för hvilka Styrelsen uti sednaste årsberättelsen i 

underdånighet redogjort. 
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Antalet af dem, som uti Läns- och Kronohäktena förvarats, för att undergå dem ådömdt straff-fängelse, 

utgörande 1,217 under loppet af 1858, har under loppet af 1859 uppgått till 1,484; och anser Styrelsen 

sig fortfarande ega skäl antaga, att verkningarne af det behandlingssätt, som för de i cell förvarade straff-

fångarne blifvit af Styrelsen till iakttagande föreskrifvet, varit ganska tillfredsställande, enär antalet af dem, 

som intill slutet af 1859 uti cellfängelserna undergått straff för första resan, stöld, på sätt ut i - l:sta 

Afdelningen blifvit nämndt, uppgår till 2,486, .inen utaf desse icke mer än 222 intill sistnämnde års slut åter

kommit för att straffas för andra resan tjufnadsbrott; dock skulle verkningarne af straffets verkställande i 

cellfängelserna för de, som första resan sig förbrutit, efter all sannolikhet blifva ännu mera välgörande, om, 

på sätt Styrelsen uti föregående årsberättelserne anmärkt, ransakningarne med häktade personer mera allmänt 

kunde hållas inom cellfängelserna och fångarnes transporterande utom fängelserna sålunda undvikas. — Efter 

det Styrelsen erhållit cle uppgifter, hvilka, enligt: hvad uti sednaste berättelsen omförmäles, blifvit från Eder 

Kongl. Maj:ts Befallningshafvande infordrade dels å de hinder; som möta för Rådhus-Rätterne att hålla ran

sakningarne å cellfängelserna, der så ej redan egde rum, dels ock å de Härads-Rätter, som å cellfängelserna 

hafva gemensam tingstad eller derstädes förrätta ransakningar med häktade personer, så, och i betraktande 

deraf, att vid införande af cell-systemet åsyftadt varit, att, jemte det fångarne bereddes en bättre fysisk vård, 

än som är möjlig inom gemensamhets-fängelser för ransakningsfångar, ej allenast förekomma det i moraliskt 

hänseende förderfliga inflytande, som är oskiljaktigt från sådane fångars gemenskap med hvarandra, dervid 

ofta den nykomne fången blottställes för samvaro med förhärdade brottslingar, utan äfven sätta fången i till

fälle att, ostörd af andra intryck, än Religionslärarens och andra för fångens förbättring nitälskande personers 

förmaningar och råd, under ensamheten begrunda sin ställning, har Styrelsen, enär de stora fördelar, hvilka 

sålunda af den vigtiga fängelse-reformen påräknades, endast till en del vunnes, och denna reform således ej 

kunde anses vara fullständigt genomförd så länge fången ej under hela ransakningstiden finge i cellfängelset 

qvarblifva, utan måste transporteras till andra, ofta aflägsna orter för undergående af ransakning, samt under 

tiden fördes i sällskap med andra förbrytare, och tillika med dem inrymdes i gemensamhets-häkten, -— uti 

särskild underdånig skrifvelse af den 4 April 1859 gjort underdånig framställning om vidtagande af åtgärder, 

till undvikande af fångars transporterande utom cellfängelserna för undergående af ransakning, hvarvid Sty

relsen i underdånighet uttalat den åsigt, att till vinnande af nämnde ändamål i väsendtlig mån skulle bidraga, 

om bestämd föreskrift meddelades derom, att i Stad, der cellfängelse finnes, uti hvilket stadens fångar förva

ras^ ransakningar rörande häktade personer borde å fängelset hållas, samt om verkställighet bereddes åt Ri

kets Ständers uti underdånig skrifvelse den 5 Juli 1851 väckta förslag om inrättande af särskilda, för hela 

Län, eller flera nuvarande Domsago-ömråden afsedda domstolar för behandling af brottmål rörande personer, 

som i cellfängelse förvaras, eller om, oberoende af nämnde förslag, de områden, för hvilka ransakningarne i 

brottmål för närvarande å cellfängelserna egde runij ytterligare utsträcktes genom vidare tillämpning af Eder 

Kongl. Maj:ts Nådiga Förordning den 20 November 1845, så att ransakningslokaler och häkten blefvo gemen

samma för särskilda Härader, jemväl af olika domsagor, med iakttagande att Nämnd, efter hvad behofvet 

fordrade, till större eller mindre del t oges f rån närbeläget Härad utom Domsagan; och tror Styrelsen, 

som i fråga om de skadliga verkningarne af ransakningarnes hållande utom fängelserna äfven i denna berät

telse åberopar de af fängelsernas predikanter derom afgifne yttranden, hvaraf utdrag i nästa afdelning skola 

intagas, sig fortfarande ega skäl att vidhålla sin i ofvanberörde skrifvelse uttalade förhoppning, att den 

högst väsendtliga förbättring inom fångvårds-förvaltningen, som bereddes genom förfoganden i den syftning, 

Styrelsen sålunda antydt, skulle, sedan till följd af Kongl. Förordningarne den 4 Maj 1855 och den 21 De

cember 1857 i allmänhet både fängelse-straff samt fästnings- och tukthusstraff, de sednare, då de icke öfver-

stiga 2 år, numera verkställas inom cellfängelserna, mägtigt bidraga till fångantalets minskning. 
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Såsom en bidragande orsak till sådan minskning, har Styrelsen redan uti föregående årsberättelser an-

tydt den åt försvarslöse personer medgifna rättighet,' att såsom frivillige ingå vid allmänna arbetsinrättningar

ne • i afseende hvarå Styrelsen nu ansett sig böra i underdånighet omförmäla, at t , sedan Eder Kongl. Maj:t, 

uppå Styrelsens underdåniga hemställan, medelst Nådigt Bref den 14 December 1858 täckts tillåta, att bland 

sådane personer i allmänhet, hvilka, jemlikt 6 § i Kongl. Stadgan den 29 Maj 1846 och Nådiga Kungörelsen 

den 13 Juli 1853, vid äfventyr att varda till allmänt arbete dömde, böra förskaffa sig laga försvar, men för 

tillfället ei kunna sådant fullgöra, de, som sådant önska, må, utan afseende dera, om de varit till allmänt 

arbete dömde eller ej, och utan annan inskränkning till antalet, än den Styrelsen kunde finna bristande ut

rymme inom fängelserne påkalla, få vid de för försvarslöse personer anvisade arbetsfängelser ingå såsom fri

villige för vissa kortare tider enligt Styrelsens bestämmande, och under vilkor i öfrigt, att vara underkastade 

samma behandling, som för de till arbete dömde försvarslöse personer är bestämd; så har Styrelsen uti 

Cirkulärbref till Öfver-Ståthållare-Embetet och Eder Kongl. Maj:ts samtelige Befallningshafvande af den 11 

Januari 1859, jemte tillkännagifvande, att Styrelsens under den 1 November 1850 utfärdade och i N:o 64 af 

samma års Författnings-Samling intagna Cirkulär fortfarande komme att tjena till efterrättelse i afseende på 

försvarslöse fullt arbetsföre manspersoners anställning såsom frivillige vid Krono-arbetscorpsens Fästningsklass, 

endast med den ändring i afseende på tiden, att de finge anställas på minst 6 och högst 24 månader, i öfrigt 

meddelat, att de uti 2 mom. af 8 § i Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 omfönnälde försvarslöse mans

personer, hyilke voro fullt arbetsföre, skulle få såsorn frivillige ingå vid Krono-arbetscorpsens Pionierklass, 

men att sådane försvarslöse manspersoner, hvilka, fastän ej fullt arbetsföre, likväl icke saknade arbetsförmåga, 

skulle ega att såsorn frivillige ingå vid arbetsfängelserria å Långholmen och i Malmö, samt att arbetsföra för

svarslösa qvinnor skulle få såsom frivilliga anställas vid arbetsfangelserna så väl å Norrmalm här i staden, 

som ock i Göteborg, allt på en tid af minst 6 och högst 12 månader; hvarjemte Styrelsen erinrat derom 

att de, som önskade att varda såsom frivillige anställde, i enlighet med Styrelsens Cirkulär af den 9 Septem

ber 1847, borde sjelfve infinna sig å det ställe, dit de blifvit för sådant ändamål'förpassade och således icke 

med fångskjuts dit åfsändas. — Antalet af dem, som under loppet af 1859 vid Pionier-klassen samt ofvan-

nämnda arbetsfängelser ingått såsom frivillige, har utgjort: vid Pionier-klassen 5, vid arbetsfängelset å Lång

holmen 29, vid arbetsfängelset i Malmö. 4, samt 2 qvinnor vid arbetsfängelset å Norrmalm här i staden. 

Sedan Styrelsen under en följd af år i allmänhet' med sitt underdåniga förord beledsagat underdåniga 

ansökningar orn förflyttning till den försvarslösa fångklassen af sådane lifstidsfångar, som under sednast för

flutna 10 åren iakttagit ett pålitligt uppförande, samt många sådane lifstidsfångar årligen till följd af Eder 

Kongl. Maj:ts Nådiga beslut blifvit till den försvarslösa klassen öfverfiyttade, för att efter 4 års förlopp ställas 

på fri fot, derest de icke dessförinnan på grund af erhållet laga försvar kunde frigifvas, så har Styrelsen, i 

betraktande deraf, att flere åldrige och bräcklige lifstidsfångar funnos, hvilka genom sitt ådagalagda välför

hållande gjort sig förtjente af att erhålla Kongl. Styrelsens förord vid ansökning om nåd, men för hvilka 

Styrelsen dock funne sig förhindrad att Ierrma sådant, förord antingen derföre, att de, på fri fot ställde, skulle 

komma att sakna nödig omvårdnad, eller emedan'de,, i brist åf arbetsförmåga, ej kunde till försvarslösa fång

klassen öfverflyttas, ansett billigheten fordra, att äfven uti bräcklige och ålderstigne lifstidsfångarnes ställning 

bereddes någon sådan förbättring, hvaraf de genom en längre tids välförhållande gjort: sig förtjente; och 

har Styrelsen derföre, efter att i ämnet hafva infordrat yttrande af Kommendanten å Ny-Elfsborgs Fästning, 

som är afsedd "till förvaringsort för så beskaffade fångar af mankön, och hvarest tillgång på arbete för kro

nans räkning i allmänhet saknas, meddelat bemälde Kommendant föreskrift, att till en särskild klass för på

litlige och bräcklige lifstidsfångar öfverföra dem, som under sednaste 10 åren förhållit sig väl, samt antingen 

uppnått 65 års ålder, eller, ehuru yngre, voro bräcklige eller mindre arbetsföre, samt att denna klass tillhö

rande fångar, hvilka borde utmärkas med svart krage på jackan och inlogeras uti särskildt livalf, skulle tills-
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vidare få åtnjuta följande förmåner, nernligen: att vara befriade från kronans arbete och handräckningar, då 

den öfriga fångpersonalen vore tillräcklig för bestridande deraf; — att få arbeta för egen räkning, utan er-

läggande af så kallad stämpelafgift; — att en af dessa fångar i sender skulle få med Kommendantens tillstånd 

under bevakning begifva sig till staden Göteborg, eller annorstädes i fästningens grannskap för anskaffande 

af materialier eller emottagande af beställningar; — att enligt Kommendantens bestämmande få utan betäck

ning vistas inom fästningens område; — samt att, utom de matvaru-artiklar, som enligt fasställd taxa till

handahållas öfrige fångar för besparade medel, förskaffa sig jemväl andra dylika artiklar, hvarå tillgång 

finnes; — men att deremot den, som beträddes med inpraktiserande af bränvin eller något annat till infö

rande otillåtet gods, eller för öfrigt gjorde sig till bestraffning förfallen, skulle utstrykas från denna fångklass 

och återförflyttas till samvistelse med de öfrige fångarne, samt att Kommendanten skulle ega att vid de år

liga mönstringarne föreslå dem, som ansågos böra till den ifrågavarande fångklassen förflyttas. 

Bland de 24 lifstidsfångar, hvilka till följd af Styrelsens ofvanberörde föreskrift, blifvit till den särskil

da fångklassen öfverflyttade, har endast en under loppet af 1859 genom sitt uppförande förverkat den erhållna 

förmånen, hvaremot de öfrige genom ett fortsatt pålitligt förhållande visat sig vara förtjente att dervid bibe

hållas. 

Efter att sålunda hafva i underdånighet redogjort för den anordning, Styrelsen vidtagit i afseende å be

handlingen af åldrige och bräcklige lifstidsfångar af mankön, som visat ett pålitligt förhållande, anser Styrel

sen sig böra i underdånighet tillkännagifva, att Styrelsen, för den händelse dess åtgörande i berörde afseende 

icke af Eder Kongl. Maj:t i nåder ogillas, är betänkt på att låta vidtaga en likartad anordning jemväl i af

seende på de ålderstigna och bräckliga lifstidsfångar af qvinkönet, hvilka genom ett under 10 års fortsatt väl

förhållande kunna hafva gjort sig deraf förtjenta. 

Sluteligen har Styrelsen bland Eder Kongl. Maj:ts under loppet af 1859 till Styrelsen ankomna nådiga 

Bref trott sig böra, såsom till denna afdelning hänförlige, här omnämna följande, nernligen: dels af den 30 

Augusti 1859, hvarigenom i nåder förklaras, att dödsstraff må, derest afrättsplatsen för den ort, hvarest brot

tet blifvit begånget, är aflägsen från häktet, hvari den dömde förvaras, efter Eder Kongl. Maj:ts vederbörande 

Befallningshafvandes förordnande verkställas å annan närmare belägen afrättsplats, äfvensom att i sådant fall, 

kostnaderna för afrättningen och vakthållningen dervid må bestridas af de till fångars vård och underhåll an-

slagne medel; — dels af samma dag, hvarigenom i nåder anbefalles, at t , vid beräkning af det i nådiga 

Förordningen den 21 December 1857 medgifna afdrag å tiden för ådömdt straffarbete, då det i enrum 

fullgöres, bör iakttagas, att, om fånge till följd af transport eller annan orsak först någon tid efter den, då 

straffet bör anses taga sin början, varder i enrum insatt, afdrag sker endast för den del af återstående 

i cell tillbragta tiden, som öfverskjuter tre månader, samt att , om afdraget finnes uppgå till del af 

månad, å fängelsetiden skall, utan afseende å månadens verkliga dagantal, afräknas för en fjerdedels må

nad 7, — för två fjerdedels eller en half månad 14, och för tre fjerdedels månad 21 dagar; — dels af den 

22 Mars 1859, hvarigenom Eder Kongl. Maj:t, sedan Direktionen för Strömsholms Kanal-Bolag i hvars arbete 

Första Krono-arbetskompaniet alltsedan år 1844 varit anstäldt, uppsagt det derom upprättade aftal, att upp-! 

höra hösten 1859, i nåder bifallit, att, i enlighet med ett af Chefen för Ingenieur-corpsen gjort anbud, nämnda 

kompani derefter skulle få användas i och för Fästnings-byggnadsarbetet å Carlsborg med station vid Borg

hamn, under hufvudsakligen enahanda vilkor, som de förut emellan Styrelsen och förrberörde Direktion afta-

lade; dock har med denna kompaniets förflyttning, uppå Kanal-Direktionens derom framställde begäran och 

med Eder Kongl. Maj:ts under den 29 November 1859 dertill nådigst lemnade begifvande, fått anstå till på

följande året; — samt dels af den 19 Juli 1859, hvarigenom Eder Kongl. Maj:t, efter det Styrelsen i under

dånighet anmält, att en stor del af manskapet vid det å Kungsholms Fästning förlagda, utaf Krono-arbets-

corpsens Pionier-klass bildade l l : t e kompaniet icke vidare kunde derstädes erhålla sysselsättning med fortifika-
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tionsarbete, i nåder bifallit, att nämnde kompani finge förflyttas till Rindö, för att, i möjligaste måtto skiljdt 
från det derstädes jemväl förlagda 10:de Krono-arbetskompaniet, sysselsättas med byggnadsarbete vid Wax-
holms fästning; och har l l : te Krono-arbetskompaniets berörde förflyttning, som varit afsedd att verkställas 
med något Eder Kongl. Maj:t och Kronan tillhörigt ångfartyg, efter vunnen upplysning, att begagnandet af 
nämnde transportsätt skulle medföra en ganska betydlig utgift, blifvit verkställd sålunda, att kompaniets man
skap bestående af 39 man, uti 2:ne fördelningar under befäl af endast en Under-Officer åtföljt vanliga passa
gerarefartyg, utan att anledning till anmärkning mot manskapets uppförande under dessa resor förekommit. 

AFDELNINGEN III. 

Religionsvården inom Läns- och Kronohäktena, Krono-arbetscorpsen, samt 
Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelserna. 

I likhet med hvad uti de föregående årsberättelserna egt rum meddelar Styrelsen härefter fyra uti ta
bellarisk form upprättade redogörelser för kunskapen i kristendom, nattvardsgång, samt allmänna gudstjen-
stens förrättande m. m. 

Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1859. 4 
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Den redovisning som uti förestående tabeller blifvit lemnad för kunskapen i kristendomen afser, vid 

Läns- och Kronofän melserna, de under årets lopp nykomne, men vid Krono-arbetscorpsen, samt vid straff-och 

arbetsfängelserna den vid årets slut befintliga personalen, enär de derstädes nykomne redan varit såsom så-

dane vid förstnämnde fängelser upptagne. 

På sätt tabellerna utvisa, har kristendomskunskapen varit god eller försvarlig hos största delen], så väl 

af de till Läns- och Krbnofängelserna under årets lopp nykomne, som äfven af de vid Krono-arbetscorpsen, 

samt vid straff- och arbetsfängelserna vid årets slut qvarvarande; dock har denna kunskap hos ganska många 

varit ringa och alldeles saknats hos 39 nykomne och 40 qvarvarande. 

Jemlikt föreskriften i Kongl. Cirkuläret den 30 December 1835 har, rörande dem bland de okunnige, 

som förut haft stadigt hemvist, aflåtits skrifvelser till vederbörande Domkapitel för att få utredt, huruvida 

nämnde okunnighet skulle kunna tillskrifvas underlåtenhet hos en eller annan Prestman att fullgöra sin pligt, 

men anledning till sådan pligtförsummelse har dock icke ansetts förekomma. 

De, som varit okunnige i läsning hafva blifvit deruti underviste; och bland dem, som icke förut blifvit 

af den Heliga Nattvarden delaktige, hafva 12, efter erhållen undervisning inom fångvårds-anstalterna blifvit 

till den Heliga Nattvarden beredde och af det Heliga Sacramentet första gången delaktige. 

Så väl allmänna, som enskilda förhör hafva ofta hållits inom Krono-arbetscorpsen och gemensamhets-

fängelserna, hvarförutom hvarje nykommen fånge kort efter ankomsten blifvit förhörd i kristendomen, och 

hafva Predikanterne vid cellfängelserna i allmänhet dagligen med flere eller färre bland fångarne hållit enskil

da religions-samtal. — Som likväl, efter det cellfängelserna blifvit afsedda jemväl till straff-fängelser för dem, 

som äro dömde till straffarbete ända till 2 år , det befunnits vara omöjligt för Predikanterna vid de större 

cellfängelserna att kunna genom enskilda besök i cellerna åt hvar och en af dessa straff-fångar egna den 

tid, som för att kunna verka till deras förbättring vore erforderlig, har Styrelsen varit betänkt på, att bereda 

Predikanterne vid dessa fängelser tillfälle att samtidigt meddela undervisning åt flere fångar på sådant sätt, som 

icke stod i strid emot cellsystemets princip af fångarnes fullkomliga afskiljande från hvarandra; och har Sty

relsen derföre på försök vid Länsfängelset i Stockholm uti det större sjukrummet, hvilket såsom sådant sällan 

behöfver användas, låtit uppsätta flyttbara cellskåp för 10 fångar. Dessa cellskåp äro så inrättade, att fån

garne, hvilka till och från förhören föras en i sender, icke kunna se hvarandra, men derernot alla se Predi

kanten och äfven ses af honom. 

Som, enligt Predikantens vitsord, alla fångarne utan undantag med stillhet, ordning och uppmärksamhet 

deltagit i dessa förhör och ganska många låtit det, som under samtalet förekommit, gå sig djupt till hjertat, 

samt Predikanten till följd häraf förklarat sin öfvertygelse vara, att man bör kunna ega förhoppning, att dessa 

förhör varit och skola blifva af nytta och välsignelse för fångarnes, så väl förkofran i kristligt vetande, som 

moraliska förbättring, så är Styrelsens afsigt att låta inrätta likartade cellskåp jemväl vid flere andra större 

cellfängelser, der sådant låter sig göra. : 

Likasom fallet varit under föregående åren, hafva äfven under loppet af 1859 allmänna gudstjenster 

hållits: vid de äldre Läns- och Kronofängelserna hvar 3:dje eller 4:de helgedag, men vid Krono-arbetscorpsen, 

äfvensom vid Cellfängelserna i allmänhet hvarje helgedag så vidt hinder derför ej mött; och hafva, så väl 

vid de allmänna gudstjensterna, som äfven vid förhören, fångar och kronoarbetskarlar iakttagit ordning, still

het och uppmärksamhet. 

De af Fångpredikanterne jordfästade fångar och kronoarbetskarlar, hvilkas antal uppgick år 1857 till 

446, och 1858 till 204, hafva derernot under loppet af 1859 utgjort endast 131. 

Då bland de 47 till dödsstraff dömde, som 1858 varit under beredelse, 14 blifvit under samma år af-

rättade, hafva derernot endast 6 blifvit afrättade år 1859 bland de 32, hvilka sistnämnde år varit under be

redelse såsom dömde till dödsstraff. 
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De skolor, som enligt hvad uti föregående årsberättelser förmäles, blifvit inrättade vid Krono-arbets-
corpsens särskilda stationer, för att kunna på lediga stunder meddela manskapet undervisning så väl i läsning 
och skrifnirig, som ock i räknekonsten, hafva äfven under loppet af år 1859 varit i verksamhet. Den obenä
genhet, som en del af manskapet till en början visat för dessa skolöfningar, har allt mer och mer försvunnit. 
Större delen har visat sig mest hågad att lära sig skrifva, men många hafva äfven gjort ganska goda fram
steg, så väl uti innanläsning, som äfven uti räknekonsten. Enligt vederbörandes vitsord har manskapet vid 
skolornas bevistande, iakttagit stillhet och uppmärksamhet, samt denna skol-inrättning till sitt resultat varit 
ganska välgörande. 

För att uppmuntra fångarne till läsning af nyttiga skrifter, har Styrelsen låtit öka förrådet deraf, så 
väl vid straff- och arbetsfängelserna, som äfven vid cellfängelserna, och har detta tillfälle till lärorika kunska
pers inhemtande i allmänhet med särdeles begärlighet omfattats af fångarne, bland hvilka flere jemväl för sina 
egna medel inköpt böcker, nästan uteslutande af religiöst innehåll. 

Det uti föregående årsberättelserna omnämnda Fruntimmers-Sällskap för fångars förbättring, hvilket år 
1855 i Hufvudstaden bildades, har äfven under loppet af år 1859 fortsatt sin verksamhet, likasom förut, så 
väl medelst besök hos fångarne i Stockholms Stads- och Läns-cellfängelser, som äfven med Söndagsskolas hål
lande på straff- och arbetsfängelset å Norrmalm. 

I afseende på denna Sällskapets verksamhet har Direktören vid sistnämnda fängelse, jemte det han vits
ordat det sanna och varma nit, hvarmed Sällskapet ej allenast uti Söndagsskolan meddelat fångarne en i allo 
nyttig religiös undervisning, utan ock genom enskilda samtal sökt verka till det bättre på deras öfvertygelse 
om det rätta och goda, tillkännagifvit, att Sällskapet å förbättrings-anstalterna Bethesda och Magdalena-hemmet 
under årets lopp emottagit 12 från straff- och arbetsfängelset, samt 3 från Norra Kronohäktet frigifna fångar, 
af hvilka, ehuru de tillhört de slags fångar, om hvilkas moraliska förbättring, i anseende till deras anlag förfyl-
leri, föga hopp förefunnes, allenast en för brott och tre för bristande laga försvar ånyo blifvit beröfvade friheten. 

Då detta Sällskap sålunda icke inskränkt sin verksamhet till meddelande af nyttig undervisning åt fån
garne under deras vistande inom fängelserna, utan äfven efter deras frigifning bistått dem med råd och upp
lysningar, samt lemnat flere en tillflykt för att såmedelst rädda dem från att åter beträda brottets bana, an
ser Styrelsen sig uppfylla en kär pligt, då Styrelsen nu uttrycker sin erkänsla för det goda och nyttiga, som 
Sällskapet under de förflutna åren verkat för fallna medmenniskors väl, och anser Styrelsen sig tillika böra, 
uttala den önskan och förhoppning, att likartade Sällskaper med det snaraste måtte blifva bildade inom alla 
Rikets särskilda Län, helst det trängande behofvet deraf allt mer och mer framträdt sedan de nya cellfängel
serna blifvit bestämda till straff-fängelser i allmänhet för dem, som första gången beträdt brottets bana, enär 
den goda verkan, som cellfängelset åstadkommit till den straffades förbättring i de flesta fall åter skall gå 
förlorad så vida icke den straffade, efter utgången från fängelset, mötes af någon menniskovänlig hand, som 
vill söka hjelpa honom att äfven uti det fria tillståndet fortsätta sin väg på det rättas bana. 

Att de nya cellfängelserna, i olikhet med de gamla gemensamhets-fängelserna, skola kunna särdeles verk
samt bidraga till fångarnes moraliska förbättring och fortgång på sedlighetens väg, i synnerhet om ransaknin-
garne komma att hållas inom fängelserna, och de straffade efter frigifningen erhåller den menniskovänliga led
ning, som deras ställning påkallar, det är en af Styrelsen ofta uttalad åsigt, som af Styrelsen ännu vidhålles, 
och till stöd för hvars riktighet Styrelsen äfven nu trott sig böra åberopa de af Predikanterna vid Rikets fän
gelser för år 1859 afgifna berättelser, ur hvilka några utdrag af sådan anledning härefter intagas. — Sålunda 
yttras bland annat: 

l:o. Af Pastorn vid straff- och arbetsfängelset i Malmö: 
»Vid minsta eftertanke måste för en hvar den bedröfiiga sanningen befinnas otvifvelaktig, att ett gemen

samhets-fängelse är ett ställe, der man vida mindre än annorstädes må förvänta uppkomsten af ett moraliskt 
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tillstånd som i allmänhet vore godt. Stora resultater skola tvifvelsutan aldrig ernås; men detta bör icke 
billigtvis tillskrifvas någon väsendtlig brist, vare sig i insigt eller vilja hos dem, hvilka det tillkommer att 
medel- eller omedelbart befrämja fångarnes moraliska förbättring.» 

2:o. Af Predikanten vid gemensamhets-kronohäktet i Alingsås: 
»Vid de offentliga andaktsöfningarne hafva fångarne, i afseende på den yttre ordningen, ej gifvit anled

ning till någon anmärkning, utan merändels med uppmärksamhet afhört de lärdomar och förmaningar, som 

blifvit dem meddelade. Att många af dessa lärdomar, som i andaktens timma af de fleste gerna hördes, snart 

glömdes i det gemensamma fångrummet, der lättsinnigt och gudlöst skämt och brottsliga planers uppgörande 

är fångens enda tidsfördrif, det har erfarenheten ofta ådagalagt.» 

3:o. Af Predikanten ä Stockholms Södra Kronohäkte å Långholmen: 

»Till de verk, som berättiga Konung Oscar att intaga ett tacksamt minne i svenska folkets hjerta, hö-
rer onekligen införandet af Cellsystemet i våra fängelser. — I och med Honom börjar Fångvården att räkna 
sin gyllene ålder, ty det var Han, den menniskoälskande Monarken, som icke allenast lät uppföra fängelser, 
utan ock möjliggjorde för dess innevånare återgången till samhället. — Hans djupa blick och menniskoälskande 
hjerta undgingo ej bristfälligheterna i vårt fångväsende, hvarföre det blef Honom en kär sysselsättning att, 
med rika skatter af verlds- och menniskokännedom och den hos honom rotfästade aktning för menniskovärde, 
sänka sig ned till brottets barn, hvilka väl förvarades inom fängsel och bom, men ej förvarades från inverkan 
af den inom fängelserna herrskande dåliga andan, hvilken tillintetgjorde Själasörjarens mest nitiska bemödan
den och omöjliggjorde det med inspärrandet i fängelset afsedda ändamålet — fångens förbättring och ledande 
på en god väg. Nu går deremot Fångvården en glad och på rika frukter bördig framtid till mötes, för 
hvilken så väl fången i cellen, som den till honom inträdande presten står i stor tacksamhetsskuld hos den 
hänsofne ädle Konungen, ty det är Han, som har beredt väg för den sednare, att med Ordets kraft intränga i den 
förres hjerta.» 

»Såsom bevis på ensamhets-fängelsets helsosamma inflytande må för öfrigt exempelvis nämnas följande 
mindre vanliga tilldragelse: fången L., Skoarbetare, 31 år gammal, hit dömd på 6 månader för första resan 
stöld, visade till en början prof på råhet och ett obändigt sinnelag, hvilket dock småningom, på ett märkbart 
sätt, efterträddes af ödmjukhet och saktmod. Han utgick från fängelset helt och hållet omgestaltad; och man 
hade allt skäl att hoppas, att han kunde återförvärfvas åt samhället. Då hans moder, några dagar efter so
nens frigifvande, framkastade den önskan, att de gemensamt skulle gå till H. H. Nattvard, greps hans hjerta 
så väl af samvetsförebråelser, att han sjelf i stället genast angaf sig hos Polismyndigheten för en annan förut 
föröfvad stöld. Han har öppet erkänt, att han haft ensamheten att tacka för denna hjerteförändring och denna 
lydnad för samvetets röst. Det är en glädje att inträda i hans cell: man mötes af en blick, som bär prägel 
af frid och lugn och från hans läppar flödar ett allvarligt och fast tal att öfvergifva lättsinnighetens och dryc-
kenskapets väg och hädanefter hängifva sina krafter åt flit och arbete för att dymedelst blifva sin Mor till 
gagn och nytta på gamla dagar.» 

4:o. Af Predikanten vid Stockholms stads Cellfängelse: 
»Fångens vistelse i den ensamma cellen och den christliga undervisningen och förmaningen hafva hos 

de aldraflesta utöfvat en djupt gripande inverkan. Ofta har en påtagligen djup ånger visat sig och allvarligt 
menade bättringsuppsåt blifvit af fången uttalade. Särdeles gäller detta om sådana fångar, som icke tillförene 
varit i häkte inmanade, men äfven tillförene straffade fångar hafva utan allt förbehåll erkänt, att den allvar
liga eftertanken aldrig så djupt gripit dem, och det heliga Ordet aldrig så inträngt i deras hjertan, som 
fallet varit under deras vistelse i den ensamma cellen. Såsom en bekräftelse på hvad ofvan blifvit yttradt, 
bör ock måhända tilläggas, att några fångar efter tilländagången strafftid, sedan de framför de fleste af sina 
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olyckliga likar, varit lyckliga nog att genom någon barmhertig medmenniskas tillhjelp finna arbete, besökt sin 

under fängelsetiden i ransakningshäktet varande själasörjare och med glädje nämnt, huru de nu ville söka 

att på ärligt sätt taga sig fram, samt i sitt lefverne ådagalägga ett förbättradt uppförande.» 

5:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Halmstad: 

. »Redan under tvänne år har det nya cellfängelset varit för det afsedda ändamålet begagnadt. Jag har 

således hunnit att någorlunda stadga mitt omdöme öfver cellsystemets verkningar och företräden. Visserligen 

har jag aldrig lågt uppskattat dessa, men jag föreställde mig dock till en början, att de endast eller hufvud-

sakligast voro negativa. Det var i sanning icke litet vunnet, när man undvek gemensamhets-fängelsernas länge 

kända och erkända olägenheter. För Predikantens verksamhet var i de kyffena alltför trångt, för qvaft och 

för mörkt. Om den märkliga skillnad som här så bjert sticker i dagen, har jag förut haft äran att uttala 

mina åsigter och erfarenheter. Men Cell-systemets verkningar synas äfven vara af positiv art. Ju närmare 

man dermed gör sig förtrogen, desto flera nya sidor upptäcker man, hvilkas förträfflighet för sitt ändamål 

man förut knappt föreställt sig. Ensamheten gör fången dyster och nedslagen till sinnes. Man har stundom 

ansett detta vara en olägenhet, så mycket hellre, som det lätt nog kunde urarta till sinnesförvirring och ga

lenskap. En sådan åsigt strider emedlertid helt och hållet emot den erfarenhet, som jag varit i tillfälle att 

göra. Bland de fångar, som under förflutna året varit å detta fängelse intagna hafva funnits några, om hvilka 

jag på förhand visste, att de voro benägna för svårmod och grubbel. Hos dessa borde derföre isynnerhet 

anlaget hafva utvecklats mot det antydda målet. Men intet spår dertill. Ingenstädes har jag förnummit en 

sinnesoro, som öfvergått till sinnesoreda. Mången, isynnerhet qvinlig, fånge har visserligen klagat öfver sorg, 

ledsnad och "klämsel", utan att hafva gjort sig klart reda hvarken för anledningen dertill eller beskaffenheten 

deraf. Så vidt jag kunnat utröna, har den varit fullkomligt allmän och innehållslös. Sådan måste, enligt 

min. uppfattning, den sorg vara, som t. ex. uppkommer af en ständig ensamhet, när tanken ännu icke rigtats 

inåt och skuldmedvetandet ännu icke vaknat till klarhet. Det är, om man så vill, ett frö till den sinnesore

da, som man här så gerna uppspårar. Men ett sådant frö träffar man öfverallt i lifvets bekymmersamma 

lägen, och här har jag aldrig märkt, att det vidare utvecklats. Det har tvärtom ej sällan öfvergått till en 

sådan sorg, som Skriften kallar en sorg efter Guds sinne. Måhända har den synnerligt humana behandling, 

för hvilken fångarne härstädes städse varit ett föremål, kraftigt bidragit till detta lyckliga resultat. Men med 

den spänstighet, som menniskonaturen i sorgens tid onekligen besitter, tror jag likväl icke, att någon egent

lig fara i detta afseende bör uppstå.. — Emellertid kan man väl icke säga, att den innehållslösa sorgen är 

något godt, men den är dock ett obestämdt något, som frågar efter sitt föremål och som sällan ger sig till

freds, förrän, det funnit, hvad det sökt.» 

»Ännu en annan sida af Cell-systemets verkningar, den jag anser egnad att påkalla den aldrastörsta 

uppmärksamhet. Hittills har en lika märklig, som bedröflig fördom gjort sig gällande i det allmänna omdö

met. Det. har varit straffet, långt snarare än brottet, som gjort fångarne blottställda för misstankar och 

mångfaldigt utsatte för bedröfligt trassel. Den som varit straffad för ett brott, om det än varit jemförelse-

vis obetydligt, blir vida mera föraktad och misskänd än den, om hvilken man nog har sig bekant, att han, 

fastän ännu icke straffad, begått förseelser af mycket betänkligare art. Straffet anses för ett värre brott, än 

sjelfva brottet. Detta som i och för sig sjelf är en orättvisa, skulle vara det i ännu högre grad, ifall man 

icke finge antaga, att gemensamhets-fängelserna haft åtminstone en hufvudsaklig andel deri. Om det också 

finnes många omständigheter i menniskolynnet, som ger fart åt ett dylikt åskådningssätt, så äro de likväl 

svårligen tillräckliga att förklara dess uppkomst och allmänna utbredning. Erfarenheten har deremot under 

de gamla förhållanderna så ofta visat, att fången efter utståndet straff kommit ut som en förhärdad bof. 

Småningom synes denna erfarenhet hafva trängt djupt ned i folkmedvetandet och skapat den sinnesstämning, 

som jag skildrar och beklagar. Af detta tänkesätt mottages fången när han kommer ut med de bästa före-
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satser. Han har blifvit grundligen förändrad och han önskar ingenting högre, än att bevisa det med hela sin 

umgängelse. Men det är i alla fall ingenting mera än en späd och spröd plantering. Den har ännu icke 

blifvit pröfvad och härdad derute i verldsstormarne. Den har hittills uppspirat i den stilla ensamheten, men 

mycket af den gamla surdegen sitter ännu qvar, och det nya lifvet behöfver en sund näring. Den frigifna 

fången vänder sig derföre också till personer, för hvilka han hyser aktning och förtroende och af hvilkag 

menniskovänlMiet han hoppas det bästa. Men äfven dessa beherrskas af det allmänna omdömets makt; med 

större eller mindre finkänslighet stöta de honom ifrån sig. Andtligen börjar han tröttna vid dessa fåfänga 

försök. Han ser derjemte lastens boningar välvilligt öppna sig för den arme förskjutne. Ännu tvekar han 

kanske ett ögonblick, så kommer en ny bitter erfarenhet, som på en gång stadgar hans beslut och — han 

är förlorad. Skall någonting kunna försvara denna förfärliga tortyr, så är det gemensamhets-fängelsets många 

eländen, och om något skall tillintetgöra dess makt, så måste det vara Cell-systemet. För detta försvinner 

äfven den sista skymten af rättvisa vid ett sådant förfarande. Rättskänslan måste andtligen vakna till med

vetande af sina pligter. I fall allmänna uppmärksamheten påkallas för denna vigtiga angelägenhet, så är det 

att hoppas, att en dylik gengångare från flydda förhållanden måste vika för en annan och bättre anda. Börja 

en gång fosterlandsvännerna att täfla med hvarandra om rättigheten att få åtaga sig de fallnes sak, så skola 

tvifvelsutan de nu så vanliga återfallen blifva ganska ovanliga. Men svenska folklynnet är trögt och segt. 

Det kastar icke gerna om från en åsigt till en motsatt. Dertill fordras mycken tid och stora ansträngningar. 

Sanningens och rättvisans slutliga seger får man likväl icke betvifla. Och har denna seger en gång vunnits 

med tillbjelp af Cell-systemet, så har detta upprest sig en ärestod, som eger bestånd långt efter det att de 

nya fängelsemurarne fallit i ruiner.» 

6:0. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Carlskrona: 

»Under det å r , för hvilket berättelse nu afgifves, har Cell-systemet utöfvat lika fördelaktigt inflytande 

på fångars moraliska tillstånd,.som dess tillämpning under föregående år härstädes bekräftat sin nytta såsom 

ett förträffligt medel till fångars moraliska förbättring. Stöd för denna min åsigt af Cell-systemets förträfflig

het har jag hemtat ej endast af observationer, huru det sällan här inträffat, att frigifven cellfånge, en sådan 

nemligen, som tillförene någon längre tid vistats som straff-fånge i cell, ånyo beträdt brottets väg, utan äfven 

af det erkännande, i hvilket alla cellfångar instämma, att fängelsetiden varit för dem nyttig, hvilket visat sig 

just derigénom, att de efter bekommen frihet icke åter blifvit fångar. Till de gynnsamma moraliska resulta-

terna har fängelse-disciplinens karaktär af straff i icke ringa mån bidragit jemte bearbetningen af fångens för

bättring. För denna sednare, hvarpå fångpredikantens göromål ytterst utgå, har icke verkats förgiifves; ty 

många fångar hafva upprigtigt ångrat sina brott och fattat beslut, att fly synden och föra en annan lefnad, 

än den, som hade fängelsestraffet till följd. Nekas kan visserligen icke, att ibland de olika individualiteter 

af brottslingar cellfängelset haft olika verkan och att man i religiöst afseende haft mången felslagen förhopp

ning på fångar. På en del äldre förbrytare, som före cellfängelsernas inrättning i Sverige varit straffade, 

f. d. kronoarbetskarlar och fästningsfångar, äfvensom någon annan hårdsinnad fånge, hafva bättrings-uppsåten 

icke varit tillförlitliga, ehuru äfven sådana fångar erkänna det företräde, som cellfängelse, såsom förbättrings

anstalt, eger framför gemensamhets-fängelse.» 

7:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Wisby: 

»De olägenheter vid härvarande gemensamhets-fängelse, hvaröfver jag i alla mina berättelser till Kongl. 

Styrelsen fört klagan, hafva nu — tack ,vare en vis öfverhets omsorger för samhällets väl! blifvit lyckligen 

afhulpne genom Cell-systemets införande. Att fälla något omdöme öfver dess verkan på fångarnes moraliska 

förbättring, vore alltför tidigt, då det endast räknar 2:ne månaders tillvaro, eller från och med. den 24 sist-

lidne Oktober. Hyad som dock med visshet kan sägas är , att under den stillhet och ensamhet, hvaruti fån

garne befinna sig, vanligen ;hos dem förspörjes ett allvarligt begär efter,,Guds Ord, samt att de med begär-
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lighet omfatta hvarje tillfälle till! undervisning, som dem meddelas; att vid den tillämpning på sig sjelfva af 
christendomens sanningar, till hvilken de ständigt hänvisas, när ingenting förekommer störande på deras sjelf-
pröfning, det hos månge kommit derhän, att de kåndt och insett sitt olycksaliga tillstånd, med längtan att 
derifrån blifva befriade, om ock i det genom synden förderfvade hjertat ännu mycket är till hinder, att der 
kunnat uppkomma en sådan sorg, som är efter Guds sinne och leder till omfattande af Evangelii nådelöften 
samt upprigtiga bättringsuppsåt. Jag kan icke annat än vitsorda den snygghet, ordning och goda skick, som 
råder i fängelset och vid fångarnes behandling.» 

8:0. Af Predikanten vid Krono-cellfängelset i Eskilstuna: 
»Undergåendet af längre tids ådömdt straffarbete vid cellfängelset synes verka högst välgörande på fån

garnes moraliska förbättring, liksom händelsen alltid varit förut med fångar, som en längre tid, åtminstone 
ett år, setat i cell, då deremot 1 å 2 månaders ensamhets-fängelse synts medföra mindre synbar förbättring. 
Detta inflytande har isynnerhet varit märkbart med yngre fångar, hvilkas religiösa uppfostran under barndo
men blifvit alldeles vanvårdad. En sådan fånge, född i ett fattighus och som sedan som tiggargosse strukit 
omkring på landsvägarne, var vid häktandet alldeles vild och visade sig sedan nästan fånig och mindre ve
tande. Han har, efter en längre tids läsning af Guds Ord och genom de samtal, jag haft med honom, visat 
sig mera sansad och redig, samt mottager nu villigt och gerna den religions-undervisning, som honom med
delas, och inser nu sjelf och beklagar sin försummade uppfostran.» 

9:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Örebro: 
»Fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet har, under deras vistande i gemensamhets-fängelset, icke före

tett någon märklig förändring mot hvad det varit under förlidna år. Först sedan gemensamhets-häkte blifvit 
utbytt mot cellfängelse, och fångarne i det sednare inflyttade den 25 sistlidne Oktober, har en märkbar för
bättring försiggått i fångarnes moraliska tillstånd. Cell-systemets fördelaktiga inflytande på fångars moraliska 
tillstånd kan aldrig med skäl betviflas och iakttagas bäst, då samma personer, åtnjutande samma själavård, 
underkastas den olika behandlingen enligt de så olika fängelse-system erna. Fångarne, som i gemensamhets-
häktet sällan visa ett öfver deras begångna brott nedslaget och ångerfullt sinnelag, emedan de anse för en 
skam att röja någon känsla af ånger, utan i stället söka att i deras olyckliga belägenhet förjaga alla dystra 
tankar, som stundtals inställa sig, medelst vanligen demoraliserande samtal och sysselsättningar bland med-
fångarne i samma rum, blifva i cellen beröfvade dessa medel, som förhindra allvarliga begrundanden. Cell
fången kommer merändels inom kort tid till besinning af sin förflutna brottsliga lefnad och jemförer sitt när
varande beklagliga tillstånd med den ställning i samhället, han möjligen kunnat innehafva, om han icke be-
trädt brottets bana — reflexioner, som ofta uppstå först i cellen, der tanken, ostörd af allt menligt yttre, 
med sin aldrig hvilande verksamhet nödvändigt måste rigtas inåt och föranleda sjelfpröfning, ånger och för
bättring. Med största förhoppning måste således det i vårt land införda Philadelphia-systemet verka en mo
ralisk förbättring bland fångarne så väl under som efter fängelsetiden, alldenstund det dels betager fångarne 
möjlighet att ömsesidigt försämra hvarandra, emedan de aldrig komma i inbördes beröring, äfvensom det gör 
fången tillgänglig för religiösa känslor och andlig undervisning, samt bereder själasörjaren tillfälle att behandla 
hvarje fånge efter dess individualitet. I afseende på fångarnes framtid, efter frigifvandet, torde väl Cellsyste
met bereda en väsendtlig moralisk förbättring och förebygga återfall i brott, alldenstund det förhindrar all 
bekantskaps ingående bland fångarne, så att de icke känna hvarandra ens till namnet — en ganska vigtig 
fördel, emedan det är en känd och af erfarenheten bestyrkt sanning, att ganska många återfall i brott här-
ledts af de bekantskaper och förbund, som ingåtts under en föregående fängelsetid i ett gemensamhetshäkte.» 

10:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Malmö: 
»Liksom en menniskas första inträde på brottens och lasternas bana i icke ringa mån betingas af sär

skilda lefnads- och tidsförhållanden t. ex. en förvänd eller försummad uppfostran, brist på arbete, dåliga säll-
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skaper m. m., så beror äfven hennes återvändande och förbättring kanske ännu mer af de förhållanden, i 

hvilka hon befinner sig under den tid, hon för, redan begångna förbrytelser lider sitt straff. Då det borger

liga straffet har till ändamål icke blott att af brottslingen taga den ersättning, som han kan gifva, utan ock 

att återföra honom till samhället såsom en bättre menniska, så synes deraf följa, att han så litet som möjligt 

bör blottställas för offentlig skymf och vanära, äfvensom han bör undandragas den skadliga verkan af djupare 

fallne och mera förhärdade brottslingar. Det förra missförhållandet är, åtminstone till en god del, afhjelpt 

genom afskaffandet af spö- och risstraffen, den offentliga kyrkoplikten m. m.; det sednare genom inrättandet 

af cellfängelser, i hvilka dock icke ännu alla fångar kunna inrymmas eller få inkomma; då gemensamhetsfän-

"elset deremot gifver en viss offentlighet åt förbrytelsen, samt åt förbrytaren kamrater, af hvilka han merän-

dels mottager dåliga och skadliga intryck, så vore det önskligt, om alla gemensamhets-fängelser efter hand 

försvunne, och endast cellfängelser användes, möjligen med undantag för lifstidsfångar. De stora fördelarne 

af det system, som i de sednare fängelserna användes, skall säkerligen erkännas af en hvar, som vill taga 

nå^on närmare kännedom om dessa båda slag af fängelser och deras olyckliga innevånare. Fångarne sjelfva, 

äfven de, som skulle föredraga gemensamhets-fängelset, om de finge välja, erkänna ofta med tacksamhet det 

goda, som staten beredt dem och som kan komma dem till gagn i den tysta cellen, der de hafva det bästa 

tillfälle att gå in i sig sjelfva och komma till besinning, der de finna det goda Guds Ord, som kan öppna 

dem ögonen för deras elände, anvisa och föra dem in på den goda vägen, der ingen förförares röst höres, 

intet hån eller löje afbryter deras stilla betraktelser. Då nu härtill kommer själasörjarens undervisning, för

maning, uppmuntran och tröst, så ligga fördelarne af ensamhetsfängelse i öppen dag. Redan i en föregående 

årsberättelse har jag uttalat denna öfvertygelse, hvilken genom en vunnen större erfarenhet desto mera stad

gat sig. Mycket har i sanning blifvit gjordt för fångens sedliga förbättring genom Cell-systemets införande, 

som väl öfverensstämmer med den christliga kärlekens fordringar. Frukterna af detta systems användande 

kunde och borde visserligen vara både ymnigare och bättre, och de skola sannolikt framdeles blifva det, när 

de brister, som ännu vidlåda detsamma blifvit afhulpne. Mycket är dock redan vunnet. Fången vänjes vid 

Guds Ords bruk, detta är en god vana, som hos mången öfvergår till behof, ett behof, som äfven Predikanten 

genom sina enskilda besök i cellerna och de allmänna andaktsstunderna bidraga att framkalla och nära. Han 

vänjes ock vid lydnad, renlighet och ordentlighet; skulle det än stadna vid detta sistnämnda, hvilket ju hän

der, isynnerhet med äldre och mera förhärdade brottslingar, så vinnes dock något godt, någon förbättring. 

I cellen kan fången svårligen försämras, utan tvärtom tror jag att flertalet utgår derifrån förbättradt både 

hvad christendomens kunskap och öfning angår, hvarom, bland annat, det förhållandet tyckes vittna, att de 

jemförelsevis äro få, som återkomma till fängelset, och dessa få blefve säkert mycket färre, om de hos sina 

medmenniskor funno mera kärlek och öfverseende, mera hjelpsamhet och förtroende. Godt vore derföre, om 

de s. k. Skyddsföreningarne kunde uppmuntras och sättas i stånd till en mera vidtomfattande verksamhet. 

Utom det som är sagdt rörande Cellsystemets fördelaktiga inflytande på fångarnes moraliska tillstånd i 

allmänhet, bör ej förtigas, att den utmärkta ordning och snygghet, som är rådande i detta fängelse, samt den 

rättvisa och billighet, hvarmed fångarne behandlas, äfven på ett mera indirect sätt, härtill medverka. Man 

hör hvarje fånge häröfver yttra sin belåtenhet och det hör derföre till undantagen, att någon fånge för olyd

nad eller annan förseelse behöfver bestraffas. 

Slutligen instämmer jag i den allmänna klagan, som fångpredikanterna låta höra öfver ransakningsfån-

garnes forslande fram och åter emellan cellfängelset och häradshäktet. Om alla ransakningarne kunde hållas 

i cellfängelset, så skulle detta sannolikt kraftigt bidraga både till fångens moraliska förbättring och ransak-

ningens förkortande, då deremot det nuvarande förhållandet både strider emot cellfängelsets princip och mot

arbetar de i sedligt och religiöst hänseende goda intryck, som hos fången uti cellen kunna hafva blifvit väckta.» 
Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1859. 5 
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ll:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Mariestad: 

»Angående hvad som för öfrigt kan vara att i afseende på fångarnes moraliska förbättring andraga, 

hänvisar jag till hvad som blifvit yttradt i förra årsberättelsen om behöfligheten af afskaffandet utaf fångarnes 

uttransporterande på ransakning, samt om fördelen af upprättande af väl organiserad arbetsinrättningar för 

frigifna fångar.» 

12:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Linköping: 

»I likhet med föregående år hafva fångarnes utfärder till tingställena, för att der undergå ransakningar, 
visat en menlig inverkan derigenom, att flere då oftast komma tillsamman och få tillfälle att styrka hvaran-
dra till uthållighet på den beträdda brottsbanan, jemte det att dessa utflygter lemna fången en förströelse, 
som motverkar och fördröjer. ankomsten af den ånger och det beslut att blifva en bättre menniska, som en
samheten i cellen är afsedd att framkalla, hvadan önskligt vore att ransakningarne förflyttades till cellfängel
serna.» 
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AFDELNINGEN IV. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-arbetscorpsen 

har den till Styrelsens biträde Nådigst förordnade Läkare afgifvit följande redogörelse, som af Styrelsen i un

derdånighet åberopas: 

»Sjukdomsförhållandena inom Rikets Fängelser under år 1859 hafva i allmänhet varit ganska tillfred -

ställande, ty ehuru fångarnes medeltal varit i det närmaste oförändradt, och summan sjuke uppgår till 6,123, 

endast 227 mindre än 1858, har deremot dödligheten minskats till 130, eller 62 under den för 1858, hvilket 

redan utvisade den minsta mortalitet af alla redovisade år. Någon egentlig epidemi har icke förekommit, 

ehuru frossorna stigit till ett icke förut uppnådt antal, nästan på alla rikets fängelser, isynnerhet inom Krono-

arbetkompanierna, der de varit både särdeles talrika och envisa. Denna sjukdom är dock den enda, hos hvil-

ken ett sådant tilltagande kan anmärkas, och har med omkring 1700 bidragit till den allmänna sjuknummern, 

hvaremot alla de öfriga visat en motsatt fallenhet. 

Genom bifogade tabell litt. L. åskådliggöras de särskilda sjukdomarnes freqvens, inbördes förhållanden 

och inverkan på dödligheten, samt deras förherrskande inom det ena eller andra fängelset. Härigenom upp-

upplyses, att 

Febrar hafva förekommit uti 392 fall, med 19 dödsfall, hvaraf 177 med 15 döde inom Straff- och 

Arbetsfängelserna. De vanliga formerna hafva varit enkla gastriska, som likväl understundom öfvergått till 

nervösa och typhoid-febrar. Inom cellfängelserna hafva 161 febrar förekommit, men endast med 3 dödsfall. 

Frossfebrame äro de under året mest framstående sjukdomarne och hafva med mer än en fjerdedel öfver-

stigit föregående års höga antal, samt uppnått det hittills högsta sedan en ordnad sjukstatistik inom fängel

serna börjat uppgöras. Dödligheten har, som vanligt vid denna sjukdom, varit ringa, så att endast 2 aflidit 

till följe af complication med andra sjukdomar. Frossor hafva utan undantag förekommit vid alla fängelserna, 

men företrädesvis vid straff-fängelserna å Långholmen, Malmö och Landskrona, samt vid Krono-arbetskompa-

nierna och framförallt vid l:sta Kompaniet vid Strömsholms kanal, der 500 fall af frossor förekommit på ett 

medeltal af 139 fångar. Detta sednare förhållande berodde efter all sannolikhet på beskaffenheten af manska

pets arbete under 1859 års sommar och höst, då karlarne under kanalarbetet ofta måste större delen af 

dagen vada i vatten och sedermera våta återvända till sina temligen aflägsna logementer. En stor del af de 

frivilliga arbetarne lära samtidigt hafva lidit af svåra frossor, hvarigenom deras antal minskades. 

Utslagsfebrarne hafva förekommit i 31 fall, och hafva nästan alla utgjorts af koppor. Af dessa hafva 21 

sjukdoms- och 2 dödsfall inträffat inom qvinnofängelset i Norrköping, der sjukdomen inkom i Januari månad, 

sedan den förut i staden fått en temligen allmän utbredning. Genom sträng separation och omvaccinering 

upphörde sjukdomen redan i samma månad att utbreda sig. Af de öfriga fallen hafva 2 förekommit på Lång

holmen, 1 i Malmö, 4 på Cellfängelserna och 2 vid Carlsborg. 

Bröstinflammationer hafva förekommit uti 249 fall, med 29 döde, sålunda i minsta antal under sista 

qvinqvenniet, ehuru med något större dödlighet än under föregående år, då endast 22 afledo utaf 280 sjuka. 

Långholmen har bidragit med 73 sjuka och 12 döda, Norrköpings qvinnofängelse med 32 sjuka och 3 döda, 

samt de öfriga fängelserna i mindre proportion. 

Underlifs-inflammationer hafva förekommit i 15 fall med 6 döde, dock deruti inbegripna både acuta och 
chroniska fall. 
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Cholera kan sägas, för första gången sedan många år, icke under året hafva förekommit på Rikets fän

gelser, ty de 2 enstaka fall, som i rapporterna uppgifvas, torde snarare böra hänföras till vår hvarje år före

kommande sommar-cholera. 

Bödsot har endast förekommit i 8 fall, med 1 död. 

Diarrhéerna hafva under 1859 varit mindre talrika än under de föregående åren, framförallt mindre 

dödande. Deras summa har endast uppgått till 718 med 11 dödsfall, då föregående år hade 1,027, med 21 

döde och 1857 ett ännu större antal. Fängelserna vid Långholmen och å Norrmalm hafva liksom alla föregående 

år hufvudsakligen blifvit hemsökte af dessa sjukdomar och bidragit till mer än tre fjerdedelar af dödligheten. 

Vattsot har förekommit i 57 fall, spridda på de flesta fängelser och med 10 döde. I många fall har 

den uppgifna orsaken varit Njursjukdom ( M o r b u s B r i g h t i ) , i andra långvariga Frossor och chroniska Bröst

sjukdomar. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar hafva under året förekommit i ovanligt ringa antal och med en 

anmärkningsvärd obetydlig dödlighet. Af tillsammans 292 sjuka, afledo endast 24, det hittills minsta antal 

döde, som uti denna sjukdom förekommit och som icke förut understigit 50. Orsaken torde kunna tillräknas 

först årets för denna sjukdom gynnsamma klimatiska förhållanden och vidare den större uppmärksamhet, som 

under sednare år egnats åt fångarnes hygieniska förhållanden. 

Skörbjugg har liksom föregående år fortfarande aftagit och har under 1859 endast uppgått till 99 fall 

med 2 döde. Straff-fängelserna i Malmö och Landskrona, samt Krono-arbetskompanierna å Carlskrona hafva 

lemnat de största bidragen. För öfrigt spridda fall inom cellfängelserna, nästan i hvarje landsort, och som 

under detta fängelsesystem nästan oundvikligen bör inträffa hos ett eller annat individ, som för denna sjuk

dom har fallenhet. 

Ögonsjukdomar hafva förekommit i 139 fall, vanligen af traumatisk orsak och under mildare former. 

Venerisk sjukdom har anmärkts uti något ökadt antal, nemligen 86. Flertalet har tillhört Krono

arbetskompanierna och Cellfängelserna, hvarföre också med talrikare primära former än vanligen varit fallet. 

Fyllerigalenskap har förekommit uti 11 fall, af hvilka 3 tillhöra Långholmen och de ofri ga 8 cellfän

gelserna, de sednare med ett dödsfall. 

Sinnesrubbning och Sjelfmord hafva förekommit tillhopa i 33 fall, hvarf sjelfmorden utgjort 3:ne. Af 

summan tillkommer 14 sinnessjukdomar och 1 sjelfmord Straff- och Arbetsfängelserna, 1 sinnessjukdom och 2 

sjelfmord Krono-arbetskompanierna och de öfriga 15 sinnessjukdomarne de särskildta Cellfängelserna. Härvid 

bör nu anmärkas, att i landsorterna inforslas vansinniga, som befinnas för allmänna säkerheten vådliga, vanli

gen till närmaste fängelse och förpassas derifrån till Hospitalet, så att hvarken sinnesrubbningens uppkomst 

eller utgång faller inom Cellfängelse-Läkarens observations-gebiet, utan endast ett enstaka moment deraf. 

Af sjelfmorden inträffade 1 vid Långholmen, der en för dråp till 10 års fängelse dömd fånge, som 

flera gånger varit grubblande och understundom visat symptomer af sinnesförvirring, med en knif afskar puls

ådrorna på båda sidor af halsen och deraf omedelbart afled. 1 vid Carlsborg genom hängning och utan att 

mannen förut visat symptomer af sinnesrubbning; samt 1 vid Rindön genom dränkning, likaledes utan före

gående märkbar sinnessjukdom. Karlen uppdrogs genast ur vattnet, men kunde icke återkallas till lifvet. 

De 6 å Långholmen vårdade sinnessjukdomarne hafva hos 4 varit af mindre betydenhet och kortare 

duration, samt i 2 fall af samma person som flera gånger under året blifvit särskildta gånger å sjukhuset 

intagen och vårdad, samt sedermera till Hospitalet afsänd. 

Vid Straff-fängelset i Malmö hafva 4 fall förekommit. En led under Januari och Februari af religiös 

Melancholi med periodiska anfall af Mani, men tillfrisknade i Mars månad. I samma månad insjuknade 1 

under exstatiska symptomer och afsändes efter en månad till Hospital. Den 3:dje var en på Hospitalet under 

ett år vårdad fånge, som utskrifvits frisk, men som efter återkomsten till fängelset ånyo insjuknade och måste 
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till Hospitalet återremitteras. Den 4:de, som åratal lidit af Fallandesot, blef under en Frossfeber sinnesrubbad, 

men återställdes efter denna sednare sjukdoms häfvande till vanlig sinnesbeskaffenhet. 

I Carlskrona har en, hastigt öfvergående och sannolikt af föregånget missbruk af bränvin beroende, sin

nessjukdom förekommit. 
I Warberg förekommo 3:ne fall, 2 med tokighet ( D e m e n t i a ) och ett med fånighet, af hvilka de 2 

förstnämnde utskrefvos friska. 

Utom de ofvannämnde sjelfmorden har vid Krono-arbetskompanierna endast 1 sinnessjuk förekommit å 

Rindön, hvilken led af Fånighet till följe af Onanie. 

Bland de inom Cellfängelserna af sinnessjukdom angripne tillhörde: 

Christianstads 1, en lärgosse, 17 år gammal, häktad för stöld och som endast under 8 dygns tid visade 

symptomer af sinnesrubbning, hvilka, efter sysselsättning i friska luften och sedermera i cellen, alldeles upphörde. 

Gefle 3 fall, hvilka i 2 utgjordes af lindriga anfall af Melancholie, hvilka liksom i ofvanstående fall ge

nom arbete och rörelse snart upphörde, så att personerna kunde från fängelset frigifvas fullkomligt i samma 

tillstånd, som de dit ankommo. Den 3:dje var en för rån och mord dömd mansperson, som på en gång an

greps af verkligt eller simuleradt vansinne, med våldsamhet, hvilken efter ett par dagar genom "kräksalt och 

föreställningar blef alldeles återställd". En qvinna vårdades äfven under året för fixa idéer ( M o n o m a n i a ) , 

men upptages ej såsom egentligen vansinnig. 

Linköpings 2. Dessa hafva båda till följe af bränvins-missbruk varit sinnesrubbade och båda blifvit till 

Wadstena Hospital förpassade. 

Wenersborgs 2, hvilka, efter Läkarens uppgift, båda voro sinnesrubbade vid ankomsten till fängelset. 

Den ene hade under sinnessjukdom begått dråp på en för honom alldeles obekant person; var tidtals stilla 

och lugn, men understundom våldsam och fullkomlig Maniacus. Den andre var mera Idiot, samt i allmän

het stillsam. 

Carlskrona 1, som efter någon tids lindrig sinnesförvirring började blifva våldsam och derföre afsändes 

till Hospitalet för att undergå profkur. 

Calmar 2, hvilka båda personer ankommo till fängelset i sinnesrubbadt tillstånd, och afgingo derifrån 

förbättrade. Den ena var en hustru från Madesjö socken, som under religions-grubbel mördat 3 af sina barn 

och som otillräknelig affördes till Wexiö Hospital, sedan hon likväl inom Cellfängelset, enligt Läkarens upp

gift, "fullkomligt återvunnit sitt förnufts bruk". Den andra var en 37 års qvinna, som led af fixa idéer och 

häktades på egen uppgift att hafva hos sig fördrifvit foster, men hvilket sedan befanns falskt och härrörande 

af hennes sinnessjukdom. 

Westerås 1. Denna person hade förut lidit af sinnessjukdom och insjuknade plötsligt efter någon tids 

vistande i fängelset, troligen till följe af religions-grubbel, med stark oro, predikande och emellanåt gälla 

skrik, hvarmed han fortfor natt och dag omkring en vecka, hvarefter han föll i djupt slöhetstillstånd, hvilket 

fortfor tills han afsändes till Hospitalet. 

Malmö 2. En qvinna, under bestraffning med vatten och bröd, angreps, utan. föregående symptomer 

af vansinne, och afsändes genast till Hospitalet. Hon hade, före ankomsten till fängelset visat sinnesrubbning, 

och medelst skärning i halsen gjort sjelfmordsförsök. Den tillfogade skadan läktes inom fängelset. Den an

dra, en inom kort öfvergången Melancholi. 

Af ofvanstående redogörelse synes, att högst få af de i Cellfängelserna förekommande fall af vansinne 

med något skäl kan tillräknas sjelfva fängelsets beskaffenhet, hvaremot det större antalet utvisar, att genom 

Cellfängelsernas mångfaldigande flera af de olyckliga, som i icke ringa antal finnas kringspridda på landsbyg

den, blifvit efter begångna brott intagna och vårdade i fängelser, der deras sinnestillstånd blifvit noggrannare 

än förr iakttaget. 



38 

Det stora antalet Yttre Skador, nemligen 671, med 6 döde, härleder sig hufvudsakligen från Straff- och 

Arbetsfängelserna för männer, samt Krono-arbetskompanierna. Dödsfallen hafva dels berott på olyckor under 

bergsprängning, dels på fall och på, efter mindre betydande skador, secundärt inträffad kallbrand. 

Någon särskild redogörelse för de fängelser, der en öfvervägande sjuklighet och dödlighet egt rum, kan 

under året icke komma i fråga, då, med undantag af Frossfebrarne, som ofvan blifvit vidrörda, helsotillstån

det i öfrigt varit relativt godt inom alla Rikets fängelser och dödligheten endast inom Stockholms fängelser 

uppgått till 5—6 procent, men för öfrigt långt understigit denna. 

För att afvinna dessa redogörelser ett mera praktiskt intresse torde det i år, liksom för 5 år sedan, 

vara lämpligt att genom en kort jemförelse mellan de särskilda åren på en gång öfverskåda förhållandet med 

helso- och sjukvården under sista qvinqvenniet. Mycket hade redan under närmast föregående år blifvit vid-

gjordt för att minska den inom många fängelser öfverklagade sjukligheten och betydliga mortaliteten; och 

vackra resultater voro redan då vunna. Dessa bemödanden å Kongl. Styrelsens sida hafva icke sedan dess 

upphört och verkningarne hafva icke uteblifvit. Till dessa mera ingripande inflytelser måste räknas, att då 

jag 1854 endast hade tillfälle redogöra för sjukvården inom 12 Cellfängelser, så omfattar redogörelsen för 

1859, 22 fängelser af samma art; d. v. s. att inom 10 Län har, utom de moraliska och sociala fördelarne, 

fångarnes helso- och sjukvård blifvit fullständigare ordnad, och den gemensamhets-fängelserna tillhörande så 

väl andliga, som kroppsliga besmittelsen motverkad. Vidare har sjukvården blifvit ordnad och sjuklokalerna, 

liksom förut sjelfva logemehterna, förbättrade vid Enholmen och Rindön, inom Norrmalms, Landskronas och 

Malmös Straff-fängelser, samt framförallt å Långholmen, der ett i allo lämpligt, väl beläget samt med prome

nadgård för convalescenter och cellfångar utrustadt sjukhus blifvit nyconstrueradt och det gamla olämpliga 

utrymdt. Qvinnofängelset i Göteborg har blifvit omorganiseradt, hvilket äfven i hög grad kommit helsovår

den till godo. För att minska kostnaden och lätta öfversigten af medicaments-åtgången, har den provisoriskt 

i Nåder anbefallda Pharmacopoea Militaris blifvit, för fängelsernas behof modifierad, utdelad och till användande 

antagen. Sjukrapporterna hafva blifvit förenklade, hvarigenom en lättare öfversigt och större öfverensstäm-

melse i uppgiften vunnits. Under år 1859 har Styrelsen derjemte genom inhemtande af noggranna upplys

ningar förberedt uppfyllandet af ett länge kändt behof, nemligen förbättrandet af cellfångarnes både bekläd

nad och utspisning. Om dessa kunna ordnas i öfverensstämmelse med pröfvade och erkända behof, och för 

måttlig kostnad, anser jag ett väsendtligt framsteg vara gjordt uti dessa fängelsers organisation inom Sverige, 

och som äfven på helsovården inom desamma skall utöfva ett stort inflytande. 

Återstår nu, att under de nämnde sistförflutna 5 åren framställa dels de stora allmänna sjukdomsfor

mernas framträdande och inverkan på helsotillståndet och på den allmänna dödligheten inom fängelserna, samt 

ofvananförda preventivåtgärders möjliga modifierande af dessa stora inflytelser. Deraf synes visserligen, t. ex. 

under 1857, huru föga alla förbättringar kunna stäfja en epidemi under dess första våldsamma utbrott, men 

huru de likväl småningom och säkert fördelaktigt inverka på de allmänna resultaterna, betraktade under en 

följd af år. 

Under 1855 nedgick antalet cholerasjuke till 63 med 22 döde, ett jemnförelsevis med de föregående 

åren ringa antal. Mortaliteten understeg med 169 år 1853 och med 42 år 1854. Diarrhéerna hade äfven-

ledes betydligt minskats, men förorsakade fortfarande en betydlig dödlighet, hvilket möjligen kan tillräknas 

en fortfarande menlig inverkan på en personal, som lidit af föregående årens Cholera-epidemier. Frossorna 

ökades deremot åter och uppnådde under året sitt högsta redovisade antal (1,600), så att summan af sjuke 

under året endast obetydligt minskades. Ungefär enahanda var förhållandet under år 1856. Ringa aftagande 

af både Cholera, Diarrhéer och Frossor, samt i proportion med sjukligheten minskad dödlighet. Dödligheten 
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till följe af chroniska bröstsjukdomar fortfor äfven, liksom föregående qvinqvennium, att småningom aftaga. 

Med detta år afstannade likväl denna gradvisa förbättring uti fängelsernas allmänna helsotillstånd. Frossorna 

fortforo visserligen att minskas (900), men deremot började, liksom under 1853 års Cholera-epidemi, enkla 

och rödsotartade Diarrhéer, Choleriner och Skörbjugg redan tidigt på sommaren att angripa personalen på 

flera af Rikets fängelser. I September månad utbröt Choleran och härjade isynnerhet våldsamt inom Christian

stads Straff-fängelse, samt Straff- och Arbetsfängelset på Norrmalm. Dess intensitet tycktes starkare, än under 

1853 års epidemi, ehuru den hvarken i utbredning eller duration kunde med denna jemnföras. Af 191 in

sjuknade dogo 104, hvaremot under 1853 409 insjuknade och 196 afledo. Summan sjuke, i alla sjukdomar, 

Uppgick 1857 till 6,252, hvilket till och med öfverstiger 1853 års med 33, hvaremot dödligheten endast upp

gick till 332, eller 90 mindre än sistnämnde år. Under 1858 framträdde mera påtagligt ett mildare sjuk

domslynne, de sjukes antal minskades ej betydligt, men deremot nedgick dödligheten under året med ens till 

192, det hittills lägsta antal, som kunnat redovisas. Under 1859 har, såsom tabellen visar, detta ytterligare 

sjunkit till 130, en siffra, hvilken man icke länge torde kunna hoppas bibehålla. 

Således torde öfversigten af de sista 5 åren kunna kallas tillfredsställande, och det endast vara att 

hoppas, att icke alltför snart någon ny epidemi utbryter och öfverkorsar de sednaste årens glädjande resultater. 

Vincent Lundberg. 
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AFDELNINGEN V. 

Om Fängelse-byggnaderna. 

Rörande detta ämne får Styrelsen i underdånighet åberopa följande af Chefen för Styrelsens Byggnads-
contor afgifna: 

»Relation öfver arbeten, som blifvit utförde så väl vid de nya Länsfängelserna och Kronohäktena, som 
vid Straff- och Arbetsfängelserna i Riket, under loppet af år 1859: 

a) Nya Länsfängelserna: 
i Jönköping , Örebro och Wisby 

hafva inredningsarbetena blifvit utförde, och fångarne i dessa fängelser inflyttade. Endast den yttre afrapp
ningen återstår till nästa år, hvarefter dessa byggnader äro i sin helhet komplett färdiga; 

i Ös te rsund 
hafva byggnadens alla yttre samt väsendtligaste inre murar blifvit uppförde och med provisionelt brädtak 
öfvertäckte; 

i Hernösand 
hafva byggnadens grund- och stenfotsmurar blifvit uppförde; 

i Umeå 
hafva grundmurarne blifvit lagde. 

Byggnadskostnaden för dessa fängelser har uppgått till de belopp nedanstående tabell visar: 

Anm. Likasom i föregående års relation blifvit anmärkt, är, uti den för fängelset i Jönköping utförde kostnad, 
köpeskillingen för tomten till ett belopp af 2,000 R:dr R:mt; inbegripen, hvilken kostnad staden Jönkö
ping kommer att ersätta Kongl. Maj:t och Kronan, hvarföre verkliga kostnaden för denna byggnad 
framdeles med nämnde summa kommer att minskas. Verkliga kostnaden, sedan nämnde ersättning er
hållits, utgör således rätteligen 134,987 R:dr R:mt, då slutsumman för utgifterna vid samtliga ofvan-
närnnde fängelser blifver R:mt R:dr 460,825: 53 öre. 

b) Kronohäktena: 
i Nor r te l j e 

har byggnaden, innehållande 16 celler jemte Ekonomi- och Ransakningslokal, blifvit försedd med inredning, så 
att fångarne kunnat inflyttas, hvadan endast den yttre afrappningen, som kommer att utföras nästa år, åter
står för detta arbetes fullbordande. 

c) De äldre Länsfängelserna. 
De för dessa fängelser nödvändigaste underhållsarbeten å tak, eldstäder, stängselplank m. m. hafva blif

vit enligt Nådigst fastställda byggnadsförslag verkställde. 
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d) Straff- och Arbetsfängelserna. 

Jemte det de för dessa fängelsers bestånd erforderlige underhållsarbeten enligt Nådigst fastställda stater 

blifvit verkställda, hafvo större byggnadsarbeten blifvit utförde: 

i Landskrona , 
der en ny större Fabriksbyggnad blifvit till uppförande påbörjad i stället för den nedbrända. Arbetet har 
framskridit till byggnadens uppförande under tak, samt påbörjande af inredningen; 

å Långholmen, 
der nya Kasernbyggnaden för bevakningstrupp och befäl blifvit försedd med den för inflyttning nödiga in
redning, så att endast den yttre afrappningen återstår till nästa år att utföra; 

i Göteborg , 
der Arbetshuset för qvinnor, undergått förändrad inredning för bättre ordnande af logementerna, hvarjemte 
betydliga reparationsarbeten blifvit utförde, samt en ny byggnad med sex celler för bestraffningar uppförts. 

Stockholm den 31 December 1859. 

Th. Ankarsvärd.» 

AFDELNINGEN VI. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars underhåll, beklädnad och sängkläder. 

De för fångars och Krono-arbetskarlars förplägning och beklädnad för år 1859 Nådigst fastställde stater 
äro lika med dem för föregående år; och har i afseende å dessa staters tillämpning och anskaffningen af er
forderlige förnödenheter fortfarande tillgått på sätt förut egt rum, och i föregående årens underdåniga berät
telser blifvit omförmäldt. 

Uti nedanstående tabell meddelas uppgift å den kostnad, hvartill, vid de särskilda fångvårds-anstalterna, 
-fånges och krono-arbetskarls underhåll samt beklädnad och sängkläder uppgått, dels för hela år 1859, dels för 
.hvarje dag. 

fångvårds-Styrelsens Berättelse för år 1859. 6 
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Uti förestående kostnad för förplägning ingå utgifterna ej mindre för sjelfva proviant-artiklarne, utan 
ock för desammas tillredning, ved och lyshållning i kök, afskrifningsprocent å provianten, der sådan ur med-
gifven, inköp af mat- och dryckeskärl m, m. 

Den betydliga skiljaktighet, som förefinnes i årliga kostnaden för beklädnad och sängkläder vid de sär
skilda fångvårds-anstalterna, härleder, sig dels af det mer eller mindre klädesslitande arbete, hvartill fångarne 
användas dels och hufvudsakligen deraf, att slitningstiden å vissa persedlar är beräknad till flere år, så att 
kostnaden blifver högre eller lägre i samma mån, som ett större eller mindre antal sådana persedlar under ett 
visst år behöfver anskaffas. 

Nedanstående 2:ne tabeller upptaga dagportions-kostnaden samt årliga kostnaden för beklädnad och säng
kläder vid straff- och arbetsfängelserna samt krono-arbetscorpsen under sistförflutna decennium: 
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AFDELNINGEN VII. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning samt verkan deraf 

till minskning i Statens utgifter för deras underhåll. 

Vid Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen och Norrmalm här i staden samt i Malmö, Norrköping, 
Göteborg, Landskrona och Warberg hafva, i likhet med föregående år, fångarne varit sysselsatte med förfär
digande af beklädnads- och sängklädes-persedlar samt dertill erforderlige materialier af ylle- och linneväfnader 
för fångvårdens eget behof, samt i öfrigt med stenhuggnings-, väfnads- och sömnads- med flere arbeten, dels 
för offentliga myndigheters, dels för enskilde personers räkning. — Vid öfriga å fästnings- och garnisonsorter 
förlagda straff-fängelser, nemligen i Carlskrona, Christianstad och å Ny-Elfsborg hafva fångarne i den mån 
arbetstillfälle förefunnits, varit sysselsatte dels för försvarsverkets räkning, dels med förfärdigande af diverse 
mindre handtverks- och slöjdarbeten, vid hvilkas försäljning en viss andel af arbetsvinsten tillfallit fängelserna 
under benämning stämpel-afgift. Af det vid krono-arbetscorpsen anställda manskap har, jemlikt Eder Kongl. 
Maj:ts Nådiga Bref den 1 December 1858 och den 19 Juli 1859, l:sta kompaniet eller krono-arbetscorpsens 
Soldatklass varit sysselsatt vid Strömsholms nya kanals byggnad; 2:dra, 3:dje och 4:de krono-arbetskompani-
erna vid fästningsbyggnaden å Carlsborg och Borghamns kalkstensbrott, 5:te kompaniet vid Eder Kongl. Maj:ts 
Flottas varf i Carlskrona, 10:de kompaniet vid befästningarne å Waxholm och Rindö samt ll:te kompaniet 
eller Pionierklassen dels å Kungsholms fästning vid Carlskrona dels ock å Waxholms fästning, dit kompaniet 
under årets lopp blifvit förflyttadt. 

För att lemna en generel öfversigt öfver hela personalens användande vid ofvannämnde fångvårdsanstal
ter, får Styrelsen här intaga följande: 

Sammandrag af dagsverks-rapporterna från Straff- och Arbets-fängelserna samt Krono-arbetscorpsen för 
år 1859: 
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Af hela personalen vid dessa fångvårdsanstalter har sålunda 10,3 procent af sjukdom och bristande ar-

"betsförmåfa varit sysslolöse, 3,9 procent af bristande arbetstillfälle och derföre att arbete icke varit ådömdt, 

samt att 17 procent för sön- och helgedagar samt diverse andra anledningar varit overksamme; att deremot 

14 3 procent utgjort dagsverken för försvarsverkets räkning, 12,9 procent för fångvårdsanstalterna, allt utan 

inkomst för fångvården samt 41,6 procent för fångvårdens räkning med inkomst. 

I afseende å förestående sammandrag får Styrelsen i öfrigt underdånigst anmärka, att bland utgjorde 

dagsverken, utan inkomst, för fångvårdsanstalternas räkning ingå 13,973 för straff- och arbetsfängelset på 

Långholmen och 16,801 för straff-fängelset i Landskrona, hvilka dagsverken blifvit använde för de vid dessa 

fångvårdsanstalter utförde större byggnadsföretag. 

Uti nedanstående tabell meddelas uppgift å fångvårdens utgifter och inkomster för arbetena samt hvad 

i dessa hänseenden blifvit i stat beräknadt: 

Häraf inhemtas bland annat, att nettoinkomsten af arbetena endast vid straff- och arbetsfängelset i 

Malmö och straff-fängelset i Landskrona i någon betydligare mån understigit hvad i stat beräknats. Hvad 

angår förstnämnde fängelse, härleder sig detta förhållande dels af minskning i fångantalet, som i stat varit 

beräknadt till 720, men i medeltal icke uppgått till högre än 520, dels ock deraf, att större delen af fång

personalen måst i brist af annan inkomstgifvande sysselsättning användas för tillverkning af beklädnads-effek

ter för fångvårdens räkning, hvarå arbetsvinsten i allmänhet är låg och beroende af inköpspriset å rudima-

terier. Beträffande straff-fängelset i Landskrona, har endast en del af fångpersonalen, i brist af arbetslokal, 

kunnat mot dagsverksafgift sysselsättas, hvarförutom på sätt ofvan är nämndt 16,801 dagsverken blifvit an

vände för uppförande af ny fabrikslokal, för hvilka någon dagsverksafgift till fängelset icke blifvit beräknad, 

hvilka förhållanden föranledt till minskad arbetsinkomst vid detta fängelse. Vid straff- och arbetsfängelset på 

Långholmen, der arbetsinkomsten öfverstiger hvad i stat beräknats, har fångarnes sysselsättning vid jernvägs-

byggnaden i närheten af fängelset, lemnat en fördelaktig arbetsvinst. Det betydliga belopp, hvarmed omkost

nader för arbetena vid detta fängelse öfverskridit hvad i stat blifvit beräknadt, härleder sig egentligen endast 

från bokföringssättet, enligt hvilket hvarje arbetsslag blifvit debiteradt värdet af de förarbetade materialierna. 
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Sedan till följd af stegrade priser å råämne, som erfordras för den vid åtskilliga straff- och arbetsfän-

gelser tillverkade buldansväfnad, hvilken användes till fångarnes beklädnad och sängkläder, priset å denna 

väfnad blifvit från och med 1857 års början höjdt från 25 till 30 öre per aln; men nyssnämnde råämne åter 

nedgått i pris, så att buldansväfnaden kunde, äfven med någon arbetsvinst för fängelserna, derstädes tillver

kas till ungefärligen enahanda pris, som tillförene, har Styrelsen, på det att icke fångvårdens räkenskaper 

måtte komma att belastas med ett, i förhållande till det gångbara priset, alltför högt värde å buldansförrå-

den och utvisa, en visserligen fördelaktig, men mindre tillförlitlig ställning i afseende på arbetsvinsten å bul-

danstillverkningen, under den 10 September 1859 meddelat vederbörande föreskrift, att all den under året 

tillverkade oblekta buldan af fullgod beskaffenhet borde i räkenskapen uppdebiteras till endast 26 öre per 

aln, hvaremot ersättning för den vid årets början i förråd befintliga qvantitet dylik väfnad fortfarande finge 

vid skeende anordningar beräknas till det belopp, hvartill denna väfnad, enligt förut meddelade föreskrifter, 

blifvit i räkenskapen upptagen, hvilken åtgärd Eder Kongl. Maj:t, enligt Nådigt Bref den 16 December samma 

år täckts i Nåder godkänna. 

Under år 1859 har Styrelsen fastställt nya formulär för bokföring och redovisning af arbetena vid de 

fångvårdsanstalter, der sådana för fångvårdens räkning utföras, hvarigenom enhet och mera enkelhet i detta 

hänseende vunnits. 

Styrelsen får här nedan underdånigst meddela uppgift å den behållna inkomst fångvården tillgodokom-

mit för fångars och krono-arbetskarlars arbeten under sednaste decennium, hvaraf inhemtas bland annat, att 

under denna tidrymd arbetsinkomsten endast under år 1857 varit högre än under år 1859. 
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AFDELNINGEN VIII. 

Om inkomster och utgifter vid Fängelserna och Krono-arbetscorpsen. 

Enligt de af Eder Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 1 December 1858 för år 1859 fastställde föiv-

slagsstater för fångvården, hafva utgifterna å förslagsanslaget till fångars vård och underhåll blifvit, efter af-

dra"1 af kalkylerad arbetsvinst samt några andra smärre inkomstposter, beräknade till 1,520,000 R:dr, hvilken 

summa Eder Kongl. Maj:t behagat ställa till Fångvårds-Styrelsens disposition. Då berörde arbetsvinst beräk

nats till 140,931 R:dr 72 öre samt de öfriga inkomsterna till 1,295 R:dr, har sålunda en summa af 1,662,226 

R:dr 72 öre varit afsedd till bestridande af kostnaderna för fångars vård och underhåll under ifrågavarande år. 

Styrelsen bifogar underdånigst under litt. M. sammandrag öfver fångvårdens inkomster och under litt. N. 

likaledes sammandrag öfver fångvårdens utgifter, allt enligt Styrelsens hufvudbok 1859. Af dessa handlingar 

inhemtas bland annat, att, då inkomsterna under titeln "Arbetens bedrifvande" utgjort 433,882: 32. 

samt utgifterna under samma titel 299,718: 94. 

har arbetsvinsten för året uppgått till 134,163: 38. 

eller 6,768 R:dr u öre mindre än hvad i stat beräknats; hvaremot de öfriga inkomsterna uppgått till 11,360 

R:dr 95 öre eller 10,065 R:dr 95 öre mera, än som varit beräknadt, hvadan alltså på det hela de verkliga in

komsterna öfverstigit de beräknade med 3,297 R:dr 61 öre. 

Utgifterna, som på sätt ofvan är anmärkt blifvit beräknade till 1,662,202: 86. 

hafva uppgått till endast ; '. 1,403,321: 47. 

hvadan en besparing uppstått af 258,905: 25. 

hvartill kommer ofvannämnde öfverskott å inkomsterna 3,297: 61. 

så att besparingen å de af Eder Kongl. Maj:t å ifrågavarande anslag anvisade belopp utgör 262,202: 86. 

Då från ofvannämnde utgiftssumma, 1,403,321 R:dr 47 öre, afdrages fångvårdens inkomster 145,524 R:dr 33 öre, 

befinnas statens direkta kostnader å detta förslagsanslag, som af Rikets Ständer blifvit bestämdt till 1,350,000 

R:dr, hafva under år 1859 utgjort 1,257,797 R:dr 14 öre. 

Beträffande det särskilda å Riks-Statens 2:dra Hufvudtitel uppförda Reservations-anslag å 13,500 R:dr 

till underhåll af läns- och krono-fängelserna, hvilket anslag numera icke ingår i Styrelsens hufvudbok, utan 

särskildt redovisas, får Styrelsen underdånigst meddela, att 1859 års utgifter å detta anslag utgjort 13,140 

R:dr 52 öre, hvadan en besparing härå uppkommit af 359 R:dr 48 öre, hvilken, sammanlagd med en från år 

1858 uppkommen behållning af 4,785 R:dr 13 öre, blifvit med ett belopp af 5,144 R:dr 61 öre till år 1860 

reserverad. 

Af nedanstående tabell inhemtas, huru de verkliga omkostnaderna å förslags-anslaget till fångars vård 

och underhåll förhållit sig till de i stat beräknade: 
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De väsendtli^aste besparingarne hafva uppkommit under titlarne Förplägning, Beklädnad, Sängkläder, 

Bevakning Fångtransport och Generela Förvaltningskostnader, hvaremot staten något öfverskridits å titlarne 

Siukvård och Garnisonskostnad. Fångtransport-kostnaderna, som utgöra en betydlig utgiftspost i Fångvårdens 

räkenskaper hafva, på sätt i föregående underdåniga årsberättelse är omförmäldt, blifvit ökade till följd af 

Eder Kon fl. Maj:ts Nådiga Kungörelse om förhöjd skjutslega den 11 December 1857. Under år 1856 upp-

gingo dessa kostnader till 144,758 R:dr 40 öre och år 1857 till 147,577 R:dr 32 öre, hvaremot, sedan nyssbe-

rörde Nådiga Kungörelse trädt i tillämpning, dessa kostnader år 1858 stigit till 183,996 R:dr u öre och 1859 

till 185 098 R:dr 27 öre, oaktadt fångantalet dessa sednare två år varit lägre, än de förstnämnde. En ytter

ligare stegring i dessa kostnader skulle otvifvelaktigt hafva uppkommit, derest ej, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts 

Nådiga Förordningar den 4 Maj 1855 och den 21 December 1857, en stor del straff-fångar qvarhållits i läns-

och kronofängelserna och der undergått dem ådömdt straff-arbete eller fängelsestraff. 

Ehuru, på sätt i föregående årsberättelse jemväl omförmäles, det å Enholmen vid Slite förlagda 6:te 

krono-arbetskompaniet samt straff-fängelset å fästet Kronan under år 1858 blifvit indragne och några särskilda 

anslag för dessa fångvårds-anstalter sålunda icke blifvit för år 1859 anvisade, hafva likväl, enligt hvad före

stående tabell utvisar, kostnader, som under år 1858 icke varit till siffran kände eller då kunnat liqvideras, 

för dessa fångvårds-anstalter år 1859 förekommit. 

Genom Nådigt Bref den 21 Juli 1857 har Eders Kongl. Maj:t, för uppförande af en Kasernbyggnad för 

Garnisonen vid straff- och arbetsfängelset på Långholmen samt åtskilliga inredningsarbeten vid andra lägenhe

ter derstädes, anvisat ett belopp af 57,000 R:drj Och har häraf åtgått, under år 1858, 19,757 R:dr 3C öre samt, 

under år 1859, 25,129 R:dr 17 öre. Af de för uppförande af en Fabriksbyggnad vid straff-fängelset i Lands

krona genom Nådigt Bref den 4 Maj 1858 anslagne 82,500 R:dr, och hvaraf under samma år utgingo 14,117 

R:dr 21 öre, har under år 1859 utbetalts 36,104 R:dr 95 öre. 

Statens utgifter för fångars vård och underhåll under de sednast förflutna 10 åren, oberäknadt kostna

den för uppförande af cellfängelsebyggnader, för hvilket ändamål extra statsanslag varit anvisade, hafva utgjort: 

År 1850 1,003,786: 93. 

» 1851 1,043,681: 71. 

« 1852 1,139,413: 15. 

» 1853 1,213,231: 67. 

» 1854 1,320,476: 55. 

» 1855 1,269,898: 90. 

» 1856 1,430,380: 57. 

» 1857 1,339,920: 91. 

» 1858 1,440,199: 72. 

» 1859 1,270,937: 66. 

hvaraf medeltalet per år utgör 1,247,192 R:dr 77 öre. 

Den betydliga minskning, som egt rum i 1859 års fångvårds-kostnader, oaktadt, på sätt ofvan är nämndt, 

deruti ingår ett sammanräknadt belopp af 61,234 R:dr 12 öre till byggnadsföretag af större omfattning, 

härleder sig ej mindre från minskadt fångantal och deraf följande indragning af två fångvårdsanstalter, utan 

ock i billigare underhållskostnad för fångarne. Då nemligen förplägningskostnaden för hvarje fånge eller krono

arbetskarl i medeltal utgjort 1856 — 28 öre, 1857 — 27 öre och år 1858 — 25 öre, har denna kostnad år 

1859 nedgått till 22 öre; hvilken minskning har ett betydligt inflytande på totalkostnaden, enär endast ett Öre 

för hvarje person efter 1859 års fångantal gör ett belopp af 47 R:dr 98 öre om dagen, eller för helt år 

17,512 R:dr 70 öre. 

Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1859. 7 
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Fångvårdens skulder vid 1859 års slut uppgingo till 668,754 R:dr 85 öre, hvaraf till Eders Kongl. Maj:ts 

och Rikets Statskontor 498,371 R:dr 74 öre, som med undantag af 375,000 R:dr, hvilka Styrelsen eger att af 

Statsmedlen innehafva, numera blifvit Statskontoret kontant ersatte. Fångvårdens skulder motsvaras af dess 

tillgångar, hvilka utgöras af: 

Kontanta kassabehållningar hos Styrelsen och de särskilda fångvårds-anstalterna .164,109: 24. 

Förskott och fordringar hos enskilde och' auktoriteter samt anmärkte poster 111,961: 7, 

Värden af beklädnads, byggnads m. fl. materialier äfvensom proviantförråd 308,062: so. 

samt fångars och krono-arbetskarlars innestående och förräntade premie-medel och besparingskasse-

medel :.. 84,621: 74. 

Summa R:mt R:dr 668,754: 85. 

Genom 23 af Styrelsen under år 1859 utfärdade resolutioner och beslut i anmärkningsmål, har till be

talning blifvit faststäldt ett belopp af 2,358 R:dr 24 öre. 

Under årets lopp har undertecknad General-Direktör såväl förrättat föreskrifna mönstringar af krono-

arbetscorpsen, hvarom särskild berättelse blifvit till Eders Kongl. Maj:t i underdånighet afgifven, som ock i 

sammanhang med nyssnämnda förrättningar inspecterat samtliga straff- och arbetsfängelser samt läns- och 

kronohäkten. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S t o r m å k t i g s t e , A l l e r n å d i g s t e K o n u n g ! 

E d e r s K o n g l . Ma j : t s ; 

underdänigste, tropligtigstc 

tjenare och undcrsåter: 

W. STRÅLE. 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. VICTOR LJUNGSTEDT. 

Stockholm den 31 December 1860. E. A. F. Lindencrona. 



Litt. A. 

Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet vid Rikets samtlige Läns-, Krono- och Po
lishäkten under loppet af år 1859. 



Summar isk t Sammandrag öfver a n t a l e t af Al lmänna Straff- och Arbets -



f å n g a r , B e k ä n n e l s e f å n g a r samt K r o n o - a r b e t s k a r l a r under l oppe t af år 1859. Litt. B. 1. 



Litt. B. 2. 

Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1859 i Läns- och Kronohäktena hållits till ådömdt Straff-fängelse, antingen på grund af Kongl. 
Förordningarne den 4 Maj 1855 och den 11 December 1857, eller ock på grund af Kongl. Maj:ts serskildta Nådiga beslut. 



Litt. B. 3. 

Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1859 i 
Läns- och Kronohäkten hållits till allmänt arbete, ådömdt, jemlikt Kongl. Kungörelsen den 
13 Juli 1853, för försvarslöshet. 





Uppgift för år 1859 på Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-arbets-karlarnes ålder. 

Litt. C. 



Litt. D. 

U p p g i f t för år 1859 på Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-Arbetskarlarnes födelseorter. 





Litt. E. 

Uppgift för år 1859 på proportions-förhållandet emellan folkmängden i Stockholms Stad och 

hvarje Län, samt antalet af derstädes födde allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekän

nelsefångar samt Krono-arbetskarlar. 



Uppgift för år 1859 på de samhällsklasser, som Allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt Krono-
arbetskarlarne tillhört, innan de gjort sig till allmänt arbete förfallne. 

Litt. F. 



Litt. G. 

Uppgift för år 1859, utvisande af hvilka Auktoriteter allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne, samt vid Krono-arbetscorpsens Fästnings- och Pionierklasser anställde personer 
blifvit till allmänt arbete dömde, äfvensom från hvilka Regementen de vid Krono-arbetscorpsens Soldatklass anställde karlar blifvit dit försände. 







Litt. H. 

Uppgift för år 1859 på proportions-förhållandet mellan folkmängden i Stockholms Stad och 

hvarje Län, samt de utaf Auktoriteterna derstädes dömde allmänna Straff- och Arbetsfån

gar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar. 



Uppgift för år 1859 på de brott och förseelser, för hvilka Allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne 
samt de vid Krono-arbetscorpsen anställde personer blifvit dömde före ankomsten till fängelse eller Krono-arbets-
corpsen. 

Littt. I. 





Litt. K. 

Uppgift på antalet af dem, som, under loppet af år 1859, dels varit å Allmänna Straff- och Arbetsfängelserna och vid 
Krono-arbetscorpsen intagne för att förrätta ålagdt allmänt arbete, dels ock förvarats uti enskildt fängelse för att 
förmås till bekännelse af brott, äfvensom huru många af alla dessa under samma år afgått. 



T a b e l l öfver S jukdoms- fö rhå l l ande t å Straff- och A rbe t s fänge l se r , Krono-arbe t skompanie r och Cel l fängelser inom Riket år 1859. 

Litt. L. 



S a m m a n d r a g öfver Fångvårdens inkomster , en l ig t F å n g v å r d s - S t y r e l s e n s Hufvudbok för år 1859. 

Litt. M. 



S a m m a n d r a g af Fång v å r d s u t g i f t e r n a , en l ig t F å n g v å r d s - S t y r e l s e n s Hufvudbok för år 1859. 
Litt. N. 
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