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STOKMÄKTIGSTE, ALLERNÅDIGSTE KONUNG! 

Jinligt den för Fångvårds-Styrelsen nådigst fastställda Instruktion åligger detta Embetsverk, att före slutet 
af hvarje år angående fångvårdens alla förvaltningsgrenar till Eders Kongl. Maj:t afgifva underdånig berättelse 
för det nästföregående året; och, då Styrelsen nu går att fullgöra detta sitt åliggande för år 1860, har Styrelsen 
ansett sig i hufvudsaklig öfverensstämmelse med uppställningen uti de föregående berättelserna böra för det 
nu ifrågavarande året uti åtta särskilda afdelningar meddela redovisning för: 

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

vända behandlingssätt; 
3:o. Religionsvården; 
4:o. Helsovården; 
5:o. Fängelsebyggnaderna; 
6:0. Fångars och Krono-arbetskarlars underhåll och beklädnad; 
7:o. Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning; 
8:0. Fångvårdens inkomster och utgifter. 
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AFDELNINGEN I. 

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

Uti denna afdelning lenmas redovisning, dels för det antal fångar, som funnits intagne uti Läns-, 

Krono- och Polishäkten, så väl under loppet af år 1860, som vid slutet deraf, dels för antalet af dem, som 

funnits i allmänna Straff- och Arbetsfängelserna samt vid Krono-arbetscorpsen vid samma års slut, dels ock, 

till jemförelses anställande i afseende på antalets tillväxt eller minskning under en längre följd af år, ena

handa redovisning för hvart 5:te år från och med 1835, som är det första, för hvilka någon utförlig fång

statistik blifvit uppgjord. 

Hvad särskildt år 1860 beträffar, lemnas rörande allmänna Straff- och Arbetsfångar samt Krono-arbets

karlar, redovisning så väl för förändringarne i afseende på deras tillkomst och afgång, som ock för deras ål

der, födelseorter, föregående lefnadsyrken, 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 1860 uti Stockholms Stads-, samt alla Läns- och Kronofängelser, äfvensorn Polishäktena i Göteborg och 

Norrköping varit förvarade, dels ock å folkmängden vid slutet af dessa år, med undantag uf 1860, för hvilket 

uppgift dera ännu icke erhållits, utan lemnas i stället uppgift å folkmängden vid slutet af 1859, som är det 

sista år, för hvilket den är tillförlitligen känd. 

) Denna summa omfattar antalet vid årets slut, emedan antalet vid årets början ej är tillförlitligen kändt. 



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

) Antalet vid början af år 1835 kan ej nppgifvas. 
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Total-summan af de särskilda slags fångar samt barn, som under loppet af åren 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1860 förvarats 
uti Stockholms Stads, samt Läns- och Krono-häktena, äfvensom i 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 år 1855 

till och med år 1859, utan äfven å tillväxt, eller minskning i de arresterades antal uti Läns-, Krono- och 

Polishäktena under åren 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1860. 

Uti de föregående årsberättelserna har Styrelsen till förekommande af missförstånd anmärkt, att Styrel

sen, i saknad af uppgifter från de mindre städerna icke varit i tillfälle att kunna uti sina kalkyler inberäkna 

det sannolikt obetydliga antal fångar, som uti nämnde städers häkten intagits, utan att derefter jemväl insät

tas 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. Denna anmärkning varder nu här af Styrelsen förnyad. 

Då afdrag göres, ej allenast för dem, sotn 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 inhemtas, att under sednaste 10 åren arresteringarnes antal varit störst 1852, men 

att det derefter betydligen5 minskats, och att arresteringarnes antal*) under loppet af 1860, fastän något 

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

med 6,577, — och har antalet af barn, som åtföljt föräldrarne till fängelserna, efter år 1852 betydligen min

skats, samt år 1860 icke uppgått till mer än omkring en fjerdedel af hvad det utgjorde 1852. 

Efter att uti förestående tabeller hafva redogjort för arresteringarnes antal under hela arets lopp uti 

Rikets Läns-, Krono-; och Polishäkten, meddelar Fångvårds-Styrelsen uti nästföljande tabell uppgift på antalet 

af de särskilda slags fångar äfvensom barn, hvilka på en gång, nemligen sista dagen af åren 1835,1840,1845, 

1850, 1855 och 1860 hållits: i nämnde häkten förvarade. 

*) Anriärhving: Uti detta antal äro inberäknade 91 bevärings-ynglingar, hvilka inom Elfsborgs Län blifvit straffade med 2 dagars fängelse 
vid vatteu och bröd för det de vid återtaget från exercisplatsen afvikit och begifrit sig hem innan de dertill erhållit lof, för hvilken 
förseelse under föregående år ingen blifvit i Länets fängelse inmanad. 
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Mom. 2. Uppgift på Allmänna Straff- och Arbetsfångar, Bekånnelsefångar och Krono-arbetskarlar vid 
slutet af åren 1835, 1840, 1845, 1850, 1855 och 1860. 



Dessa hafva utgjorts af följande slag, nemligen: 
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Sedan Fångvårds-Styrelsen, för att lätta öfversigten af tillväxten eller minskningen uti antalet af ofvan-

nämnde särskilda slags fångar under en längre följd af år, dels uti berättelsen för 1851 framställt förhållandet 

i berörde afseende från och med 1835 till och med 1851 uti två 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 berättelserna för de derpåföljande 8 åren meddelat redogörelse för olik

heten i nämnde afseende emellan hvartdera af dessa och nästföregående år, så lemnar Styrelsen nu uti följande 

tabell en lika beskaffad jemförelse emellan åren 1859 och 1860. 
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Af förestående tabell inhemtas, att, från slutet af år 1859 till 1860 års slut dels uti de dömdes antal 
minskning egt rum bland lifstidsfångarne med 59 män och 9 qvinnor samt bland de på viss tid dömde straff-
fångarne med 1 man; — men att tillökning deremot egt rum: bland de på viss tid dömde straff-fångar af 
qvinkön med 14, bland de försvarslöse med 30 män och 3 qvinnor, samt bland de utstrukne soldaterna med 
8, dels ock uti de frivilliges antal, bland de försvarslöse tillökning egt rum med 1 man och minskning med 
1 qvinna, samt bland de utstrukne soldaterne minskning med 1 man; utgörande således sammanlagdt: bland 
de dömde en minskning med 22 män och tillökning med 8 qvinnor, samt bland de frivillige minskning med 
1 qvinna. 

Om deremot antalet af de under dessa två åren nykomne med hvarandra jemföras, så inhemtas af samma 
tabell, att de nykomne dömdes antal år 1860, — bland lifstidsfångarne med 1 man öfverstigit och med 2 qvinnor 
understigit, — bland de på viss tid dömde straff-fångarne med 113 män och 18 qvinnor öfverstigit — bland 
de försvarslöse med 30 män understigit, och med 16 qvinnor öfverstigit, — samt bland de utstrukne soldaterna 
med 6 män öfverstigit — de år 1859 nykomnes antal; — äfvensom att, hvad de frivillige beträffar, de under 
1860 nykomnes antal bland de försvarslöse med 74 män och 1 qvinna öfverstigit och bland de utstrukne 
soldaterna ined 1 man understigit de nykomnes antal under loppet af 1859. 

Att den tillökning uti de på viss tid dömde straff-fångarnes antal, som framkallats af Kongl. Förord
ningen den 4 Maj 1855, enligt hvilken äfven för l:sta och 2:dra resan stöld dömes till straffarbete, redan 
under loppet af år 1856 skulle hafva nått sin största höjd, innefattar en i föregående berättelser uttalad för
hoppning, som vunnit ytterligare stöd af förhållandet under loppet af 1860; — ty, ehuru sammanlagda anta
let af alla på viss tid dömde straff-fångar ökats med 13 från slutet af 1859 till 1860 års slut, då det upp
gick till 1,765, understeg dock sistnämnda summa med 145 samtlige nämnde slags fångars antal vid 1856 
års slut, då det utgjorde 1,910. — Betraktas åter förhållandet särskildt beträffande de för l:sta och 2:drå 
resan stöld till straffarbete dömde, så visar sig att, ehuru de under loppet af 1860 nykomnes antal, 1,070, 
med 69 öfverstigit antalet af de under loppet af 1859 nykomne, har dock antalet af så beskaffade fångar vid 
slutet af 1860, uppgående till 691, med 78 understigit de vid 1859 års slut qvarvarandes antal. 

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 1860 varit friheten förlustige, i förhållande till folkmängden i Riket, 
tillväxt 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 Arbetsfängelserna förvarade personer tillsam
mans med dem, som då voro vid Pionnier- och Krono-arbetscorpserna 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 1860 års början 3,787,735, — så visar sig häraf, att vid slutet af 1835 hvar 701:sta, 
vid slutet af 1840 hvar 591:ste, — 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 1860 hvar 768:de 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 1860 års slut 4,564; och, om dessa summor jemföras med folkmängden, så befinnes, att vid 1845 års slut 
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hvar 521:sta, vid 1850 års slut hvar 660:de, vid 1855 års slut hvar 664:de, samt vid 1860 års slut endast 
hvar 830:de person i landet mot sin vilja varit friheten beröfvad. 

Styrelsen anser sig dock härvid böra åter upprepa den uti föregående årsberättelserna gjorda anmärk
ning att det sannolikt ringa antal personer, hvilka sista dagen af de ifrågavarande åren förvarats uti de min
dre Städernes häkten, eller uti de mindre transport-fängelserna, ej kunnat tagas i beräkning. 

Mom. 3. Bland samtlige allmänna Straff- och Arbetsfångar, samt Krono-arbetskarlar hafva, enligt hvad 
bilagan Litt. B. 1 utvisar, följande förändringar under loppet af 1860 egt rum, nemligen: 

: , . : Sedan i nåder förordnadt.blifvit: dels genom Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 att försvarslöse min
dre arbetsföre manspersoner, äfvensom qvinnor i vissa fall, skola under en tid af högst, 6 månader förvaras i 
Läns- och Kronofängelserna, samt der till arbete hållas; — dels genom Kongl.; Förordningen den 4 Maj ,1855,. att 

q 

Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1860. 
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straffarbete, som för tjufnadsbrott ådömés, ej öfverstigande 6 månader, skall i Läns- eller Kronohäkte verk
ställas; — dels ock genom Kongl. Förordningen den 21 December 1857, att den, som är dömd till straff
arbete på 2 år, eller kortare tid, skall, der så ske kan, under 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 
lemnar Styrelsen nu, i likhet med hvad uti de sednaste årsberättelserna egt rum, särskilda 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 21 December 
1857, eller ock på grund af Kongl. Maj:ts särskilda nådiga beslut; — dels ock uti bilagan Litt. B. 3 för an
talet af dem, hvilka på grund af Kongl. Kungörelsen den 13 Juli 1853 för försvarslöshet uti Rikets Låns-
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 1859 års slut qvar
varandes antal utgjort 459 män och 88 qvinnor, eller tillsammans 547, — de under loppet af 1860 nykom
nes antal 1,099 män och 222 qvinnor, eller tillsammans 1,321, — samt de vid sistnämnda års slut qvarvaran-
des antal 537 män och 126 qvinnor, eller tillsammans 663, — att arbetstidens längd för de nykomne blifvit 
bestämd: för 225 till 2, — för 213 till 3, — för 157 till 4, — för 25 till 5, — för 208 till 6, - för 9 till 
7, — för 53 till 8, — för 18 till 9, — för 10 till 10, — för ingen till 11, — för 99 till 12, - för ingen 
till 13, — för 45 till 14, — för 34 till 15, — för 96 till mer än 15, men ej öfver 18 månader; -- för 128 
till mer än 1^, men ej öfver 2 år samt för 1 till mer än 2 år. 

Beträffande åter de försvarslöse, så utvisar bilagan Litt. B. 3, att de vid 1859 års slut qvarvarandes 
antal utgjorde G män och 7 qvinnor, eller tillsammans 13, — de under loppet af 1860 nykomnes 11 män och 
19 qvinnor, eller tillsammans 30, — samt de vid 1860 års slut qvarvarandes 4 män och 4 qvinnor, eller till
sammans 8; — att arbetstidens längd för de nykomne varit bestämd: för 8 till 2, — för 4 till 3, — för 16 
till 4, — för ingen till 5, samt för 2 till 6 månader; — äfvensom att så beskaffade fångar, för att hållas för 
försvarslöshet till allmänt arbete varit intagne endast å Stockholms Stads Kronohäkte för qvinnor, samt Liins-
och Kronohäktena inom 10 Län, nemligen: Blekinge, Calmar, Christianstads, Göteborgs, Jönköpings, Stora 
Kopparbergs, Kronobergs, Malmöhus, Norrbottens och Östergötlands Län. 

Af samma 2:ne tabeller inhemtas vidare: att, när de vid årets början qvarvarande inberäknas, hela an
talet inom Läns- och Kronohäktena utgjort 1,868, sorn derstädes hållits till straff-fängelse för brott, samt 43, 
som derstädes hållits till dem för försvarslöshet ådömdt allmänt arbete, — äfvensom att under årets lopp af-
gått, bland de förre 1,205, och bland de sednare 35. 

Mom. 4- Rörande samtlige allmänna straff- och Arbetsfångar, Bekännelse-fångar 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 gifta eller ogifta; 
5:o under litt. G. dels angående Domstolar och Auktoriteter, af hvilka de blifvit dömde, äfvensom propor

tions-förhållandet emellan deras total-summor och antalet af dem, som i Stockholms Stad eller inom hvarje 
särskildt Län blifvit dömde, dels ock angående de Regementen, från hvilka de vid Krono-arbetscorpsens Sol
datklass 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 
Län, 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 afdrag 

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

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

1860 nykomne, bland annat: 

l:o af tabellen litt. C. att de flestes ålder af båda könen utgjort bland lifstidsfångarne emellan 30 och 

50 år, samt bland så väl de på viss tid dömde straff-fångarne, som de försvarslöse, emellan 20 och 40 år. 

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

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

borgs, Malmöhus, Skaraborgs, Blekinge, Elfsborgs, Westmanlands, Christianstads, Stockholms, Gefleborgs, 

Stora Kopparbergs, Kronobergs, Södermanlands, Wermlands, Jönköpings, Upsala, Hallands, Nerikes, Wester-

Norrlands, Norrbottens, Jemtlands, Westerbottens och Gottlands Län, — samt att, i förhållande till folkmäng

den, de fleste åro födde i Stockholms Stad, och derefter i Östergötlands, Westmanlands, Blekinge, Calmar, 

Gottlands, Stockholms, Upsala, Skaraborgs, Södermanlands, Gefleborgs, Malmöhus, Kronobergs, Stora Koppar

bergs, Hallands, Jönköpings, Christianstads, Norrbottens, Gottlands, Jemtlands, Elfsborgs, Nerikes, Wester-

Norrlands, Wermlands och Westerbottens Län; — äfvensom att olikheten i berörde afseende emellan särskilda 

Län varit högst betydlig, så att t. ex. de inom Östergötlands Län föddes antal i förhållande till folkmängden 

varit nära 4 gånger större än inom Westerbottens, nära 3 gånger större än inom Wermlands och Wester-

Norrlands Län, mer än 2 gånger större än inom Nerikes, Elfsborgs, Jemtlands och Gottlands, nära 2 gånger 

större än inom Norrbottens, Christianstads, Jönköpings, Hallands och Stora Kopparbergs Län, samt mer än 

dubbelt så stort, som inom Kronobergs, Malmöhus och Gefleborgs Län, o. s. v. 

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

handtverksklassen, samt nära en sjundedel militärklassen, äfvensom att bland männen mera än en fjerdedel, 

och bland qvinnorna mera än en femtedel före häktandet ingått äktenskap. 

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

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

Stockholms Stad, och dernäst inom Göteborgs, Calmar, Östergötlands, Malmöhus, Blekinge, Gefleborgs, Chri

stianstads, Elfsborgs, Skaraborgs, Stockholms, Westmanlands, Hallands, Jönköpings, Kronobergs, Stora Kop

parbergs, Nerikes", Södermanlands, Upsala, Wermlands, Wester-Norrlands, Westerbottens, Norrbottens, Gott

lands och Jemtlands Län, samt att åter, i förhållande till folkmängden, de fleste blifvit dömde af auktoriteter 

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

Stockholms, Hallands, Malmöhus, Christianstads, Gottlands, Skaraborgs, Upsala, Kronobergs, Elfsborgs, Norr

bottens, Jönköpings, Westerbottens, Stora Kopparbergs, Södermanlands, Nerikes, Wester-Norrlands, Jemtlands 

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

3,79 gånger större än inom Blekinge Län, 
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Vidare inhemtas af bilagan litt. G. — dels att ingen lifstidsfånge af någotdera könet ankommit ifrån Jemt

lands, Norrbottens, Södermanlands, Upsala och Westerbottens Län, och att sådana fångar af qvinkön ankom

mit endast från Stockholms Stad, samt Christianstads, Jönköpings, Kronobergs och Stockholms Län, — dels 

att , bland de 263 på viss tid dömda qvinnorna, ingen ankommit från Jemtlands och Upsala Län, samt endast 

1 från hvartdera af Gottlands, Westerbottens och Wester-Norrlands Län; — dels att ingen för försvarslöshet 

dömd hvarken man eller qvinna ankommit från Gottlands, Jemtlands, Norrbottens, Werrnlands och Wester-

Norrlands Län, samt att för öfrigt någon sådan qvinna icke heller ankommit från Elfsborgs, Gefleborgs, Hal

lands, Skaraborgs, Stockholms, Södermanlands, Upsala, Westmanlands och Westerbottens Län, men att dere-

mot ensamt från Stockholms Stad, såsom för försvarslöshet dömde till allmänt arbete, ankommit 124 män 

och 55 qvinnor, utgörande de förra nära hälften och de sednare mer än hälften af den från hela riket an

komna personalen; — dels ock slutligen att bland dem, som från värfvade Regementena utstrukits för att 

vid Krono-arbetscorpsens Disciplin-kompani uttjena ingången kapitulation, de fleste ankommit ifrån Andra 

Lif-Gardet, och dernäst från Svea Artilleri, Götha Artilleri, Svea Lif-Garde, Marin-Regementet, Lif-Gardet 

till Häst, Sappör-kompagniet, Husar-Regementet Konung Carl XV samt Stockholms Stads Militär-corps, 

men att deremot, likasom förhållandet varit under de nästföregående tre åren, ingen ankommit från Wendes 

Artilleri-Regemente. 

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

tid dömde fångar ingen varit dömd för upplopp eller delaktighet deri, men 1 qvinna och 7 män för mord

brand; samt att för öfrigt af mankön omkring 2 procent blifvit dömde för mord och dråp, eller delaktighet 

deri; — 1J procent för rån och röfveri; samt 76 procent för tjufnadsbrott, äfvensom att bland de manliga 

straff-fångarne på viss tid 5£ procent blifvit dömde för bruk af lifsfarligt vapen; — att bland qvinnorna 2 

varit dömda för mord och dråp, ingen för rån och röfveri eller delaktighet deri, men 74 procent för tjuf

nadsbrott och 8 procent för barnamord och delaktighet deri. 

Vid jemförelse med de under nästföregående år nykomne visar sig, bland den manliga personalen, att 

de för mord och dråp dömdes antal 1860 med 10 understigit antalet nästföregående år, då det uppgick till 

31, dock att endast en bland de sednare, men två bland de förre, varit dömde för förgöring med förgift; att 
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de för bruk af lifsfarligt vapen dömde med 1 understigit, men de för rån och röfveri dömde med 8 och de 
för tjufnadsbrott dömde med 57 öfverstigit de nykomnes antal 1859. 

Hvad den qvinliga personalen beträffar, så hafva 36 år 1859, men endast 21 år 1860 ankommit för 
barnamord eller delaktighet deri; — 2 hvartdera året för förgöring med förgift; — år 1859, men ingen 1860 
för bruk af lifsfarligt vapen; — ingen någotdera året för rån och röfveri eller delaktighet deri; men deremot 
har antalet af de för tjufnadsbrott nykomne år 1860 med 22 ölverstigit de nykomnes antal 1859, så att sam
manlagda antalet af de för tjufnadsbrott nykomne af båda könen år 1860 med 179 öfverstigit sammanlagda 
antalet af de för enahanda brott nykomnes antal under loppet af år 1859. 

Mom. 5. Med ledning af bilagan litt. K. lemnas härefter en summarisk uppgift, ej allenast å antalet af 
dem, hvilka under loppet af år 1860 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 innesiutne uti enskildt fängelse för att förmås 
till bekännelse af brott, samt huru mångu af alla dessa under loppet af nämnda år afgått, än äfven å propor
tionen emellan antalet af nykomne, afgångne och återkomne så beskaffade personer vid ifrågavarande fångvårds
inrättningar. 

De återfallnes antal år 1860 har bland männen med 2 och bland qvinnorna med 40 öfverstigit de 
återfallnes antal år 1859; — men, då återfallens antal år 1860 jemföres med de under samma år nykomnes 
antal, så visar sig förhållandet i detta afseende bland männen 1 procent bilttre och bland qvinnorna 8 procent 
sämre, än under nästföregående året. 

Om åter antalet af återfallen 1860 jemföres med antalet af dem, hvilka samma år frigifvits, så visar 
sig att återfallens antal, som år 1859 utgjorde bland männen 31 procent och bland qvinnorna 28 procent af 
dem, som samma år frigifvits, år 1860 utgjort: bland männen 28 procent och bland qvinnorna 39 procent. 
Härvid bör dock ihågkommas att de aterfallne icke utgöras endast af dem, som samma år afgått, utan sanno
likt till största delen af sådane, som under föregående åren blifvit på fri fot ställde. 

Hvad särskildt beträffar dem, hvilka för första resan stöld hållits till straffarbete uti cell, får Styrelsen 
på grund af de från vederbörande inkomne uppgifter meddela, att sammanlagda antalet af dem, hvilka med 
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stöd af Kongl. Förordningen den 4 Maj 1855 derefter och intill 1860, års slut intagits i cell för att undergå 
dem för första resan stöld ådömdt straff, uppgår till 3,485, och då 360 af dessa vid 1860 års slut ännu fun-
nos qvar uti cellfängelserna, utgjorde således, om man icke gör afdrag för de ganska få, hvilka under straff
tiden i fängelset aflidit, antalet af dem, hvilka efter undergången bestraffning för första resan stöld från cell
fängelserna afgått, 3,125. — Af dessa hafva intill 1860 års slut endast 333 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 11 procent. 

Hvad särskildt beträffar Krono-arbetscorpsen, så meddelar Styrelsen härefter dels för 1860, dels ock 
summariskt från och med 1843, då corpsen organiserades, till och med 1860 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 för försvarslöshet eller för brott dömde till allmänt arbete återkommit till fångvårds
anstalterna. 

Om hela antalet af dem, hvilka alltifrån Krono-arbetscorpsens organisation intill slutet af 1860 derifrån 
frigifvits, jemföres med hela antalet af dem, hvilka till Krono-arbetscorpsen, samt till Straff- och Arbetsfän-
gelserna återkommit, så utgör de återkomnes antal af de frigifnes omkring 33 procent, hvaraf 13 procent för 
begångna brott återkommit för att straff-fängelse undergå, men återstoden, eller 20 procent, för bristande laga 
försvar återkommit till Arbetsfängelserna och Krono-arbetscorpsen. 
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Om åter antalet af de under loppet af 1860 återkomne jemföres med antalet af dem, som samma år 
frigifvits, så visar sig, att de förre af de sednare utgöra omkring 40 procent, deraf 17 procent återkommit 
för försvarslöshet, och 23 procent för att till straffarbete hållas. 

Såsom tilltalade för brott eller för lösdrifveri höllos 71 f. d. Krono-arbetskarlar vid 1860 års slut uti 
Rikets Läns-, Krono- och Polishäkten förvarade. : 

Antalet af de försvarslöse karlar, hvilka under loppet af år 1860, antingen efter den bestämda arbets
tidens slut qvarstadnat såsom frivillige, eller i sådan egenskap återkommit, har uppgått till 377, deraf 30 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. 

Total-summan af dem, som efter 1843, då Krono-arbetscorpsen organiserades, varit derstädes, samt vid 
arbetsfängelserna å Långholmen och i Malmö såsom frivillige anställde, uppgår till 4,196, deraf 367 vid 1860 
års slut funnos qvar, och bland dem 26 anställde på grund af Högstberörde Nådiga Bref. 
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AFDELNINGEN II. 

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

För att lätta öfversigten af disciplinen inom samtlige Fästnings-, Straff- och Arbetsfängelser, samt Krono-
arbetscorpsen under loppet af år 1860, börjar Styrelsen denna afdelning, likasom uti föregående berättelserna 
egt rum, med tre summariska redogörelser för rymningar och försök dertill, samt för förbrytelser och be

straffningar. 

a) 

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

Stöld har varit det brott, för hvilket ofvannämnde bestraffning blifvit af domstol ådömd; — och in-

hemtas af tabellen litt. b., för hvilka förseelser de extra-judiciela bestraffningarne blifvit ålagde. 

b) 
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2:o. Vid allmänna Straff- och Arbetsfängelser för Qvinnor. 

* Anmärkning. För dfverträdelse af den inom straff-fängelset anbefallda stränga tystnaden hafva dessutom äfven detta, likasom under nästföregående år, 153 för 
några dagar erhållit minskning i kosten. 

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

e) 
3:o. Vid Krono-arbetscorpsen. 

Af tabellen litt. f. inhemtas, för hvilka förbrytelser ofvanstående bestraffningar blifvit af Domstol ådömde, 

samt af tabellen litt. g., för hvilka de extra-judiciela bestraffningarne blifvit ålagde. 

c) 

f) 
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g) 

Inom Fästningsfängelset å Ny-Elfsborg har lifstidsfången Olof Långström blifvit beträdd med att förfär

diga och utprångla falskt mynt till likhet med -fa r:dr silfver. — Undersökning härom har hållits vid behörig 

Domstol, som väl förklarat Långström saker till åtalade, brottet, men jemlikt Kongl. Förordningen den 21 

December 1857 icke kunnat derför ådöma Långström något straff, enär han redan förut vore för andra för

brytelser förklarad äran förlustig och till lifstids-arbete dömd. 

För öfrigt hafva å de för män afsedda straff-fängelserna under loppet af år 1860 icke några förbrytel

ser af svårare beskaffenhet inträffat; men deremot har antalet af dem, som rymt, varit nära dubbelt så stort, 

som nästföregående år, och uppgått till 19, af hvilka ensamt från fästnings-fängelset i Landskrona 7 afvikit. 

— A detta fängelse, dit icke mindre än 74 lifstidsfångar under årets lopp från andra fängelser förflyttats, 

har möjligheten att förhindra rymning försvårats derigenom, att fångarne varit i arbete, dels å den utom 

sjelfva fästningen belägna Fabriken, dels ock vid åtskilliga större byggnadsarbeten för fängelsets räkning, till 

följd hvaraf bevakningspersonalen måst fördelas åt olika håll, så att den på det ena eller andra stället blifvit 

fåtaligare än behofvet påkallat. — Endast 2 bland de rymde voro icke ertappade vid årets slut, och bland 

de 17 återkomne hade endast 3 under rymningstiden föröfvat brott. 

Likasom förhållandet varit under många föregående år, har icke heller under loppet af år 1860 något 

sådant brott inom allmänna Straff- och Arbetsfängelserna för qvinnor blifvit begånget, som , behöft till Dom-

stols handläggning hänskjutas. — A intetdera af dessa fängelser har hvarken rymning eller försök dertill egt 

rum; och som de af fångarne begångna förseelser, på sätt tabellen litt d. utvisar, till största delen varit af 

lindrig beskaffenhet, så synes omdömet om fångarnes uppförande inom ifrågavarande fängelser böra blifva 

ganska fördelaktigt äfven under loppet af år 1860. 

Beträffande Krono-arbetscorpsen, så har förhållandet derstädes i så måtto varit bättre, än det nästföre

gående året, att icke något subordinationsbrott år 1860 inom corpsen blifvit begånget. Det så beskaffade 

brott, som uti tabellen litt. f. omförmäles, hade nemligen under år 1859 blifvit föröfvadt, fastän straffet der

för icke följt förr än år 1860. ; 

Antalet af dem, som för sturskhet och olydnad mot förmän och bevakning gjort sig till bestraffning 

förfallne, har år 1860 uppgått till 44 och således med 7 öfverstigit de för samma förseelse straffades antal år 

1859, som då utgjorde 37. 
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Antalet af dem, hvilka jemlikt 32 § i Reglementet för Krono-arbetscorpsen blifvit för opålitligt förhål

lande derifrån'förflyttade till Arbetsfängelset å Långholmen, för att derstädes, uti särskilda rum förvarade, 

hållas till arbete tills vidare under den för dem bestämda tiden, har uppgått till 12, af hvilka 5 blifvit för

flyttade från Soldatklassen eller Disciplin-kompaniet, 1 från bataljonen å Carlsborg, 5 från det å Rindö för

lagda 10:de kompaniet och 1 från det jemväl derstädes förlagda l l : te kompaniet, som utgör corpsens Pionnier-

klass; orsaken till den sistnämndes förflyttning har varit, att han vägrat så väl att aflägga föreskrifven ed, 

som äfven att arbeta, och icke kunnat på något sätt vid kompaniet förmås att afstå från denna sin vägran 

och stäfja sitt i öfrigt ådagalagda vilda och oregerliga sinnelag. Ingen sådan förflyttning har egt rum från 

det i Carlskrona förlagda 5:te kompaniet. — En vid bataljonen å Carlsborg anställd krono-arbetskarl har ge

nom hängning afhändt sig lifvet. 

För öfrigt har inom Krono-arbetscorpsen ingenting annat anmärkningsvärdt sig tilldragit, än att, dels 

Disciplin-kompaniet, med Eder Kongl. Majrts uti sednaste berättelsen omförmälda nådiga tillstånd, sedan det-

sammas sysselsättning vid Strömsholras kanal upphört, blifvit under September månad 1860 förflyttadt till 

Borghamn för att der användas för Fästnings-byggnadsarbetet vid Carlsborg, dels ock att det förut vid 

Borghamn förlagda detachementet ur Fästnings-klassen blifvit återfördt till Carlsborg samt 4:de kompaniet in-

förlifvadt med 2:dra och 3:dje kompanierna, så att bataljonen å Carlsborg derefter under loppet af år 1860 

utgjorts endast af sistnämnda två kompanier. 

Så väl inom Krono-arbetskorpsen som äfven inom Straff- och Arbetsfängelserna har en längre tids inneslut-

ning i cell visat sig vara det mest verksamma medel att upprätthålla ordning och lydnad särdeles om den 

straffade icke tillåtits att under det han förvarats i cell sysselsätta sig med arbete. 

Från gemensamhets Läns-fängelset i Hernösand hafva vid tre särskilda tillfällen gjorts försök till rym

ning medelst utbrott, vid ett tillfälle af 2 fångar, samt vid hvartdera af de andra tillfällena af 1 fånge; — 

och har 1 fånge beredt sig tillfälle att afvika från Kronohäktet i Sundsvall, samt 1 nedrifvit en kakelugn uti 

Länsfängelset i Upsala, men för öfrigt har icke någon större oordning förefallit inom de gamla gemensamhets 

Läns- och Kronofängelserna, hvilkas beskaffenhet dock är sådan, att någon egentlig disciplin icke kunnat der

städes upprätthållas. 

Bland de under byggnad varande nya Läns-cellfängelserna har icke något under loppet af år 1860 blif

vit fullbordadt, så att det kunnat för fångars ernottagande upplåtas; — men öfver de så beskaffade fängel

ser, hvilka år 1860 varit, i bruk, meddelas härefter förteckning, som innehåller uppgift, så väl å tiden, när 

de till fångars ernottagande öppnats, som äfven å det antal celler, hvarmed hvartdera af dessa fängelser är 

försedt. 
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Likasom fallet varit under nästföregående året hafva 2 ransakningsfångar äfven år 1860 genom bristande 
uppmärksamhet å bevakningens sida lemnats tillfälle att afvika, nemligen 1 ifrån Länsfängelset i Gefle, och 
1 från Länsfängelset i Jönköping. Dessutom hafva misslyckade rymningsförsök blifvit gjorda, af 4 fångar från 
Länsfängelset i Göteborg, af 1 fånge från Länsfängelset i Wexiö och af 1 fånge från Länsfängelset i Wisby. 
En för lösdrifveri tilltalad mansperson har inom Länsfängelset i Göteborg, 1 för bruk af lifsfarligt vapen till 
straffarbete dömd mansperson har inom Länsfängelset i Mariestad, 1 för stöld till straffarbete dömd mans
person inom Länsfängelset i Fahlun, samt en för bedrägeri tilltalad mansperson inom Länsfängelset i Stock
holm medelst hängning afhändt sig lifvet; och har enahanda sjelfmordsförsök blifvit gjordt af 1 fånge inom 
hvartdera af Länsfängelserna i Calmar, Christianstad, Fahlun och Wisby. 

Med undantag af två fångar, som hotat och smädat Vaktbetjente, hafva öfrige af fångarne inom Cell
fängelserna begångna förseelser bestått endast uti öfverträdelser af de för dessa fängelser bestämda ordnings
föreskrifter, för hvilka öfverträdelser de felaktige, i enlighet med Reglementets bestämmelser, blifvit extra-judi-
cialiter afstraffade; men inom några bland ifrågavarande fängelser har ingen sådan bestraffning under årets 
lopp blifvit ålagd. 

Uti Stockholms Stads Ransakningsfängelse hafva två arbetskarlar, tilltalade den ene för stöld och den 
andre för förfalskningsbrott, samt en för fylleri tilltalad smedslärling under loppet af 1860 medelst hängning 
afhändt sig lifvet. 
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Sedan Eder Kongl. Maj:t genom nådigt Bref den 13 Nov. 1849 bemyndigat Styrelsen, att, då Eder 

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

Straff-inrättning eller uti något af de nya Cell-fängelserna, allteftersom sådant med afseende på utrymme och 

transportkostnad lämpligare å ena eller andra stället kunde ske, hafva 34 män och 1 qvinna under loppet af 

år 1860 af sådan anledning förvarats uti de nya Läns- och Krono-Cellfängelserna, hvarest af nämnda fångar 

21 män och 1 qvinna vid samma års slut funnos qvar. 

Dessutom funnos vid 1860 års slut 1 qvinna och 5 män, rörande hvilka Eder Kongl. Maj:t föreskrifvit 

att de tillsvidare eller under viss tid borde i cell förvaras, nemligen 4 till straffarbete på viss tid dömde 

manspersoner å Straff-fängelset på Långholmen, samt 1 till lifstidsfängelse dömd mansperson å Straff-fängelset 

i Warberg och 1 till lifstidsfängelse dömd qvinna å Straff-fängelset i Norrköping. 

För emottagande af sådane fångar, som skola uti enskilda rum förvaras för att förmås till bekännelse 

af grofva brott, äro de här i Staden befintliga Straff-fängelserna å Långholmen och å Norrmalm afsedda, det 

förra för män och det sednare för qvinnor. Under loppet af år 1860 har endast en sådan fånge funnits, 

nemligen för mord tilltalade förre Bonden Måns Persson från Skräfle, hvilken den 7 Februari insattes i cell 

vid Fängelset å Långholmen och, efter några dagars vistande derstädes, bekände brottet samt derefter afsän-

des till Blekinge för undergående af ransakning. 

I afseende på samteliga de fångar, hvilka i cell .förvaras, hafva vederbörande Läkare erhållit föreskrift 

att med korta mellantider anställa noggranna undersökningar, huruvida cellfängelset på fångarnes helsa ut-

öfvade menligt inflytande, samt att i sådant fall derom ofördröjligen göra anmälan hos Styrelsen; men så be

skaffad anmälan har dock icke inkommit mer än om en uti Länsfängelset i Fahlun förvarad, för stöld till 

straffarbete dömd mansperson vid namn Anders Garberg, rörande hvilken Fängelsets Läkare uttalat den öf-

vertygelsen, att , ehuru en dryg del af Garbergs fåordighet och osnygghet borde skrifvas på räkningen af ill

vilja och elakhet, Läkaren dock fruktade att en viss grad af sinnesrubbning inträdt, eller vore nära att in

träda, samt ansåg denna sjukliga förändring till en viss grad vara en följd af fängelselifvets och ensamhetens 

inverkan. I anledning häraf har Styrelsen förordnat att Garberg skulle förvaras i så kallad fenster-cell un

der uppsigt och vård af annan pålitlig fånge så länge sådant ansåges nödigt, samt att i afseende på gällande 

föreskrifter rörande straff-fångars behandling inom fängelset, skulle göras de undantag, som enligt Läkarens 

intyg kunde finnas nödiga, hvarförutom Styrelsen anmodat Eder Kongl. Maj:ts Befallningshafvande att, derest 

verklig sinnesrubbning enligt Läkarens intyg hos Garberg skulle uppstå, hos Serafimer-Ordens-Gillet göra 

framställning om Garbergs intagande å någon vårdsanstalt för sinnessjuke hvartill dock anledning sedermera 

icke lärer förekommit, enär Garberg efter strafftidens slut blifvit till vederbörande Fattigvårds-Styrelse öfver-

lemnad. 

Deremot har det långa cellstraffet, enligt vederbörande Läkares intyg, icke haft något menligt infly

tande på kropps- eller själskrafterna hos den å Straff-fängelset i Norrköping förvarade, i föregående berättel

serna omförmälda, Greta Nilsdotter, hvilken, för dråp å sin dotter till lifstidsfängelse dömd, sedan den l l J u n i 

1851 hållits å nämnda Straff-fängelse i cell innesluten; och har hon sjelf förklarat sin innerliga önskan vara 

att få fortfarande i cellen qvarblifva intill sin död. 

Sedan Eder Kongl. Maj:t under den 21 Dec. 1857 i nåder förordnat, bland annat,' att de, som voro 

dömde 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 särskilde rum, skiljda från andra fångar, samt 

Styrelsen genom Cirkulärbref den 3 Januari 1859 föreskrifvit, att alla de, som voro dömde till straffarbete 

på högst 2 år inom Län, der Cellfängelse finnes, borde, jemlikt Kongl. Förordningen den 21 December 1857, 

undergå straffet i enlighet med de uti Styrelsens Cirkulär den 29 Januari 1858 meddelade föreskrifter, såhär 

antalet af dem, som uti Läns- och Kronohäktena förvarats för att undergå dem ådömdt straff-fängelse, utgö-
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rande under loppet af år 1859 1,484, uppgått under loppet af år 1860 till 1,793, af hvilka 1,102 år 1859 

och 1,226 år 1860 voro sådane, som under loppet af nämnda år börjat att undergå fängelsestraffet. 

Att verkningarne af det i 1856 års berättelse omförmäldta behandlingssätt, som Styrelsen för de i cell 

förvarade straif-fångarna till iakttagande föreskrifvit, varit ganska tillfredsställande, synes vara skäl antaga, 

enär antalet af dem, som från år 1855 intill slutet af år 1860 uti Cellfängelserna undergått straff för första 

resan stöld, enligt hvad i Första Afdelningen blifvit nämndt, uppgår till 3,125, men af dessa icke mer än 333 

återkommit för att straffas för andra resan tjufnadsbrott; och anser Styrelsen, som fortfarande hyser den öf-

vertygelsen, att verkningarne af straffets verkställande i Cellfängelserna för dem, som första resan sig förbrutit, 

skulle blifva ännu mera välgörande om ransakningarne med häktade personer mera allmänt hölles inom Cell

fängelserna och fångarnas transporterande utom fängelserna sålunda und vekes, sig i afseende på denna för 

fångvården särdeles maktpåliggande fråga böra underdånigst åberopa, ej allenast sin den 4 April 1859 gjorda 

underdåniga framställning om vidtagande af åtgärder till undvikande af fångars transporterande utom Cell

fängelserna för undergående af ransakning, utan äfven de af fängelsernas Predikanter i afseende på de skad

liga verkningarna af ransakningarnas hållande utom fängelserna afgifna yttranden, hvaraf utdrag så väl i fö

regående berättelser intagits, som äfven i nästa Afdelning meddelas. 

För att så vidt på Styrelsen berott söka undanrödja de skadliga verkningarne af fångars afsändande 

med de vanliga transporterna, har Styrelsen, som, enligt hvad uti berättelsen för år 1858 omförmäldt blifvit, 

föranstaltat om kontrakters afslutande angående fångars transporterande på jernväg uti särskilda celler med 

ordinarie bantågen emellan Göteborg och Alingsås, samt emellan Örebro, Nora och Arboga, sedermera gått 

i författning om enahanda transportmedels begagnande vid fångars förande så väl emellan Gefle och Fahlun 

samt Malmö och Christianstad, som äfven å vestra stambanan i fortsättning från Alingsås till och frånSköfde 

för de fångar, som skola föras emellan Göteborg samt Städerna Mariestad och Jönköping. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t medelst nådigt Bref af den 14 December 1858 tillåtit, att de personer, hvilka, 

vid äfventyr att varda till allmänt arbete dömde, borde förskaffa sig laga försvar, men för tillfället ej kunde 

sådant fullgöra, finge, utan afseende derpå om de förut varit till allmänt arbete dömde eller ej, och utan an

nan inskränkning till antal än der Styrelsen kunde finna bristande utrymme inom fängelserna påkalla, vid de 

för försvarslösa personer anvisade arbetsfängelser ingå såsom frivillige för vissa kortare tider, enligt Styrelsens 

bestämmande, och under vilkor i öfrigt att varda underkastade samma behandling, som för de till arbete 

dömde försvarslöse personer är bestämd, så hafva under loppet af år 1860 såsom frivilliga ingått: vid Krono-

Arbets-Corpsens Pionnier-klass 20, vid Arbets-Fängelset å Långholmen 55 och vid Arbets-Fängelset i Malmö 

13, samt 2 qvinnor vid Arbets-Fängelset å Norrmalm och 1 qvinna vid Arbets-Fängelset i Göteborg. Då 

nu dessutom såsom frivilliga ingått: 267 vid Krono-Arbets-Corpsens Fästningsklass och 11 vid Soldatklassen 

eller Disciplin-Compagniet, uppgår således sammanlagda antalet af dem, hvilka under loppet af år 1860 såsom 

frivilliga vid Fångvårds-anstalterna blifvit anställda till 369, eller 74 mer än under loppet af nästföregående 

år, då de nykomna frivilligas antal utgjorde 295. 

Med visshet torde kunna antagas, att ganska många bland ofvannämnda 369 personer genom det till

fälle, som för dem varit beredt att såsom frivilliga ingå vid Fångvårds-anstalterna, blifvit räddade från åter

fall på samma gång fångvårdens kostnad blifvit mindre för deras underhåll såsom frivilliga under en kortare 

tid än den skulle hafva blifvit om de såsom dömde under en längre tid skolat inom fängelserna förvaras. 

Enligt hvad uti Berättelsen för år 1859 omförmäldt blifvit, har Styrelsen nämnda år bland de manliga 

lifstidsfångarne låtit å Ny-Elfsborgs Fästning bilda en särskild klass, bestående af sådane, som under sednaste 

10 åren förhållit sig väl, och, antingen uppnått 65 års ålder, eller, ehuru yngre, voro bräcklige eller mindre 

arbetsföre, men hvilkas benådande från lifstidsfängelse Styrelsen funne sig förhindrad att i underdånighet för-
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orda, antingen derföre, att de, på fri fot ställde, skulle komma att sakna nödig omvårdnad, eller derföre, att 

de, i brist af arbetsförmåga, ej kunde till den försvarslösa klassen öfverflyttas. 

Till denna för pålitliga ech bräckliga lifstidsfångar bildade särskilda klass, som varit i åtnjutande af de 

förmåner, hvilka i sednaste Berättelsen omnämnas, hafva 5 under loppet af år 1860 blifvit förflyttade, hvar-

emot 4 derifrån afgått, nemligen 3 genom dödsfall och 1 för opålitligt förhållande. Med undantag af den 

sistnämnde, hafva öfriga denna klass tillhörande fångar, hvilkas antal vid 1860 års slut utgjorde 23, genom 

ett godt och pålitligt förhållande gjort sig förtjenta att i denna särskilda fångklass bibehållas. 

Sedan Eder Kongl. Maj:t i anledning af Styrelsens derom gjorda underdåniga hemställan uti staten för 

år 1860 nedsatt brödportionen för fånge, som undergår cell-bestraffning utan arbete till 1 & om da°-en, så 

har Styrelsen till efterrättelse från och med nämnda år genom Cirkulär-Bref den 30 December 1859 föreskrif-

vit, att då af Kommendant eller Direktör vid Straff- och Arbetsfängelse fånge ålägges cellbestraffning, som i 

sådant fall ej får öfverstiga en månads tid, fången ej må under nämnda tid med sysselsättning förses, att 

likaledes fånge, för hvilken cellbestraffning af Styrelsen bestämmes, bör under bestraffningstiden lemnas utan 

sysselsättning, derest icke Styrelsen annorlunda förordnat, samt att det skulle åligga Straff- och Arbetsfängel-

sernas Direktörer och Läkare att egna noggrann tillsyn åt fånge, som undergår bestraffning i cell utan ar

bete, på det att, om saknaden af sysselsättning befunnes hafva menligt inflytande på fångens helsa eller själs-

förmögenheter, fången må, derest Styrelsen om bestraffningen förordnat, anmälas hos Styrelsen till erhållande 

af sysselsättning, men i annat fall genast dermed förses. 

Genom Cirkulär-Bref till Kommendanter och Direktörer vid Rikets Fästnings- samt Straff- och Arbets-

fängelser har Styrelsen under den 1 Maj 1860, rörande besparad arbetsförtjensts förverkande och skyldigheten 

att ersätta hvad genom fånges förvållande förskingras, skadas eller förstöres, meddelat följande föreskrifter, 

nemligen: 

l:o att fånges hela besparade arbetsförtjenst skall anses förverkad: 

a) om fånge genom Domstols laga kraftvunna utslag blifvit förklarad saker till brott, begånget efter ankom

sten till fängelset; 

b) om fånge rymmer, eller uti rymningsbrott deltager; 

c) om fånge begår annan förseelse, som medför inneslutning i cell under ett år, eller derutöfver, äfven om 

denna extra judiciela bestraffning, i anseende till den ådömda arbetstidens upphörande, ej kan fullständigt 

verkställas; 
2:o att arbetsförtjenst, som förverkas, tillfaller Fängelsets besparingskassa; 

3:o att hvad fånge förskingrar, skadar eller förstör, skall ersättas af fångens enskilda arbetsförtjenst, 

eller, om sådan ej finnes, af hans öfriga vid Fängelset befintliga tillgångar; men att, derest ej utrönas kan, 

hvilken fånge förlusten orsakat, skadan skall ersättas genom användande af de fångars arbetsförtjenst, under 

hvilkas sammanvaro skadan inträffat. 

Jemte stadgande derom, att dessa föreskrifter skulle till fångarnes kännedom å lämpliga ställen inom 

Fängelserna anslås, har Styrelsen i sammanhang härmed åt ofvanbemälda Kommendanter och Fängelse-Direk

törer uppdragit att för fångarne inom ifrågavarande fängelser utfärda ordningsreglor, som ej allenast inne-

höllo dels uppmaningar för fångarne till gudsfruktan, sedlighet, flit, arbetsamhet, snygghet, noggrann vård om 

de dem tilldelade persedlar och effekter, nyttig läsning under fristunder, ordentligt uppförande i allmänhet 

och åtlydnad af gällande föreskrifter, äfvensom, hvad särskildt de på viss tid dömda straff-fångarne beträf

fade, iakttagande af påbjuden tystnad, dels ock varningar för olofligt innehafvande af penningar eller andra 

effekter, för innehafvande eller förtärande af bränvin eller andra spirituösa drycker, för handel, byte eller lan, 
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för mottagande eller tilldelande af gåfvor, samt för olofligt skrifvande, afsändande eller emottagande af bref, 

— utan ock innefattade de särskilda föreskrifter, som, till befrämjande af ordningen inom Fängelserna i all

mänhet eller med afseende å befintliga lokala förhållanden, kunde finnas erforderliga. 

Slutligen har Styrelsen bland Eder Kongl. Maj:ts under loppet af år 1860 till Styrelsen ankomna nå

diga beslut ansett sig böra, såsom till denna Afdelning hänförliga, omnämna följande nemligen: — dels af 

den 14 Februari 1860, hvarigenoin i nåder förordnadt blifvit: att Gottlands Norra och Södra härader skola 

å Läns-Cellfängelset i Staden Wisby hafva tingsstad, hvarest ransakas och dömas må i brottmål, der häktad 

person tilltalas för gerning, den han inom någotdera häradet begått, dock att Härads-Rätterna, i händelse un

der pågående Ting i orten någon person varder för brott häktad och till ransakning inför Rätten inställd, egä 

att målet vid samma Ting handlägga, samt att vederbörande Domhafvande i nämnda Härader må, der om

ständigheterna sådant fordra, för ransaknings hållande i dylika mål utsätta urtima Ting i orten, hvarest 

brottet skett; — dels af den 28 Februari 1860, hvarigenoin i nåder medgifvits, att benämningen "Krono-

Arbets-Corpsens Soldat-klass" må utbytas mot "Disciplin-Compagniet"; — dels af den 13 Mars 1860, hvarige-

nom för befälet vid inre bevakningen vid Straff- och Arbets-fängelset å Malmö Citadell och Straff-fängelset i 

Warberg i nåder blifvit fastställd en lika beskaffad uniform, som för befälet vid inre bevakningen vid Straff-

och Arbetsfängelset å Långholmen är bestämd; — dels af den 27 September 1860, hvarigenom, i anledning 

af den för dråp till straffarbete för lifstiden dömde Joniske Lotsen Nicola Antonellos underdåniga anhållan att 

intilldess han hunnit lära sig Svenska språket få förblifva vid Straff-fängelset å Långholmen, som icke är af-

sedt för lifstidsfångars förvarande, i nåder tillåtits, — att Antonellos skulle få intagas och tillsvidare qvar-

stadna vid Straff-fängelset å Långholmen, dock med åliggande för Styrelsen att inom sex månader derefter 

inkomma med underdånig anmälan, huruvida, till följd deraf att Antonellos inhemtat någon kunskap i Sven

ska språket, eller att tolk vid något af de för lifstidsarbete afsedda Straff-fängelser funnes att tillgå, Antonel-

Jos försändande till sådant fängelse syntes lämpligen kunna ega rum; — samt dels slutligen af den 11 De

cember angående fastställande af nådig Instruktion för Embets- och Tjenstemän vid Rikets Straff- och Arbets-

fängelser. 
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A F D E L N I N G E N III. 

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

Denna Afdelning har Styrelsen, i likhet med hvad uti de föregående årsberättelserna egt rum, ansett 
sig böra börja med fyra uti tabellarisk form upprättade redogörelser för kunskapen i kristendom, nattvards
gång, samt allmänna gudstjenstens förrättande m. rn. 

. Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1860. 
A 
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På sätt af förestående tabeller inhemtas, har den deruti lemnade redovisningen för kunskapen uti kri

stendomen afseende, vid Läns- och Kronofängelserna på de under årets lopp nykomne, men vid Krono-arbets-

corpsen samt vid Straff- och Arbets-fängelserna på den vid årets slut befintliga personalen, enär de till dessa 

fångvårds-anstalter nykomne redan förut varit såsom sådane vid förstnämnde fängelser upptagne. 

Kristendomskunskapen har år 1860, likasom under nästföregående året, varit god eller försvarlic hos 

största delen, så väl af de till Läns- och Kronofängelserna under årets lopp nykomna, som äfven af de vid 

Krono-arbetscorpsen, samt vid Straff- och Arbetsfängelserna vid årets slut qvarvarande. Denna kunskap har 

likväl hos många varit ringa och alldeles ingen hos 42 bland de till Läns- och Kronofiingelserna nykomna, 

samt hos 28 bland de vid Krono-arbetscorpsen, äfvensom vid Straff- och Arbetsfängelserna vid årets slut 

qvarvarande. Antalet af de i kristendom alldeles okunnige, som å dessa fångvårds-anstalter vid 1859 års 

slut uppgick till 40, hade således under loppet af år 1860 minskats med 12. 

Rörande dem bland de okunnige, hvilka förut haft stadigt hemvist, har Styrelsen jemlikt föreskriften i 

Kongl. Cirkuläret den 30 December 1835 aflåtit skrifvelser till vederbörande Dom-Kapitel, för att få utredt, 

huruvida dessa fångars okunnighet skulle kunna tillskrifvas underlåtenhet hos någon Prestman att fullgöra 

hvad honom ålegat; men, enligt de svar, som blifvit Styrelsen meddelade, har anledning till sådan pligtför-

suminelse icke förekommit. 

Inom Fångvårds-anstalterna har, så vidt ske kunnat, undervisning i läsning blifvit lemnad åt dem, som 

deruti varit okunnige. Dessutom hafva 3 vid Krono-arbetscorpsen, samt icke mindre än 29 vid Straff- samt 

Läns- och Kronofängelserna, efter erhållen undervisning blifvit till den Heliga Nattvarden beredde och af det 

Heliga Sakramentet första gången delaktige. ' Bland dessa har äfven funnits en blind flicka; och som denna 

flickas brott samt de omständigheter, under hvilka det blifvit begånget, varit af en särdeles ovanlig beskaf

fenhet, har Styrelsen ansett sig böra lemna en närmare redogörelse derför, genom att intaga ett utdr.ng af 

Predikantens vid Länsfängelset i Linköping afgifna berättelse, som i afseende härå lyder sålunda: »Sex hafva 

blifvit delaktige af H. H. Nattvard, deribland 1, efter beredelse och konfirmation, för första gången. Denna 

var en blind flicka, vid namn Mathilda Fagerström, som jemte sin yngre likaledes blinde broder Carl afdaga-

tagit sin ännu yngre och blinda syster Clara. Desse barns, Mathildas och Carls, lefnadsförhållanden, innan 

de kommo i fängelse, kunna väl icke egentligen höra till en berättelse, sådan, som denna, men äro af en så 

ovanlig beskaffenhet, att jag icke tror mig taga den Kongl. Styrelsens uppmärksamhet i allt för stort anspråk, 

om jag här tillåter mig ined några få ord vidröra dem. De föddes af ett ännu lefvande fattigt arbetsfolk j 

Atvids församling och voro jemte 5 syskon, tillsamman 7 af 8, blinde, bland hvilka Mathilda var den äldsta. 

Väl var brödet knappt, så knappt att hungerns bleka skepnad icke så sällan stirrade in uti den torftiga back

stugan, som utgjorde deras föräldrahem, men att derinne sutto 7 blinda barn, som från födelsen icke sett 

Guds dag, detta var nu ännu svårare. Ändock var detta icke allt. En morgon i Maj lade föräldrarne råd 

huru de för den dagen skulle mätta de många munnarna, Väl funnos 9 kakor på brödstången, och detta 

var allt godt, men de fingo icke för mycket medtagas, och derföre beslöts att mannen skulle begifva sig af 

till en liten insjö för att meta fisk, och modren under tiden på de omkringliggande kullarna samla nässlor 

och så bereda den gemensamma måltiden. Under denna sysselsättning varsnade den sednare rök uppstiga 

från taket af stugan, som snart stod i låga, skyndade hem, räddade somliga af barnen, men — två blefvo 

qvar; så att mannen vid hemkomsten såg sin stuga brunnen, bland kolen de hemska lemningarna af tvenne 

sina barn och i flock derbredvid, hustru och de qvarvarande barnen i tårar och klagan. Guds hand är dock 

icke borta. Barmhertigheten biträdde, och om ett år stod en annan stuga i den gamlas ställe. Härinne 

skulle tiden läka de gamla sorgerna, men — blindheten var qvar. Att bota denna, skymtade ett hopp. Ma

thilda och Carl, de äldsta bland de blinda, hade fått höra att »i Stockholm funnes en läkare vid namn Minton, 

som kunde gifva blinda sin syn«. De begåfvo sig derföre af dit, biträdde af barmhertigheten, sjöngo under 
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vägen på en marknad i Norrköping för att stärka resekassan, och anlände lyckligen; — men blindheten var 

medfödd och tyvärr af den svåra art att den icke kunde läkas, och förvissade härom, återvände de med tunga 

hjertan till den torftiga föräldraboningen. — Derefter förgingo tvenne år, alltjemt under den djupaste saknad 

af synförmågan. Då säger en dag, under det de voro synnerligen bedröfvade öfver sin blindhet, Carl till 

Mathilda: "vet du Mathilda, vi få nog se, när vi komma till Gud, och endast då. Jag drömde i natt så 

mycket om himmelen och hade besök af en Guds Engel, som sade mig, att hos Gud få vi se, och att tvenne, 

som förkortat sitt lif af längtan efter Gud blifvit saliga, derföre kunne vi göra detsamma". Mathilda, som i 

början blef förskräckt, intogs så småningom af brödrens löften om salighet och syn, ingick på hans förslag att , 

för vinnandet af ett sådant mål, gemensamt med honom förkorta sitt lif, började med brödren tänka(, att uti en 

sådan lycka, att få sin syn, borde äfven den yngre systern Clara blifva delaktig, och så inträdde det brott, 

genom hvilket fängelset öppnades. En afton, sedan föräldrarne somnat, tog Mathilda sin syster Clara på armen 

och broder Carl vid handen, på det de icke skulle skiljas, vandrade med dem i den kalla och blåsiga natten öfver 

kullar och dälder för att söka en sjö, om hvars belägenhet de hade någon kännedom och i hvilken de ärnade 

dränka sig, funno, i anseende till blindheten icke denna, utan i dess ställe en bäck, deri de först nedlade Clara, 

som förqväfdes, sedan sig sjelfve, men hvarifrån de af dödsqvalen tvungos, när det ringa vattendjupet så tillät, 

att åter uppstiga. Sittande på stranden af bäcken, bredvid den derur upptagna systern Claras lik, och råd

slående om nya försök, att anträffa sjön, hvars djupare vatten icke skulle låta beveka sig af dödsqvalen, an

träffades de af fadren, som vaknat, saknat och nu sökte sina barn och hindrade dem att fullfölja beslutet.» 

Inom Krono-arbetscorpsen och gemensamhets-fängelserna hafva så väl allmänna, som enskilda förhör ofta 

hållits, samt hvarje nykommen kort efter ankomsten blifvit förhörd i kristendomen. — Vid Cellfängelserna 

hafva Predikanterna i allmänhet dagligen med flere eller färre bland fångarne hållit enskilda religions-samtal; 

men då, enligt hvad Styrelsen uti sednaste berättelsen omförmält, efter det Cellfängelserna blifvit afsedda för 

emottagande jemväl af straff-fångar, det icke blifvit möjligt för Predikanterna vid de större bland dessa fän

gelser, att kunna genom enskilda besök i cellerna åt hvar och en af straff-fångarne egna den tid, som för att 

verka till deras förbättring vore erforderlig, samt det försök, som inom Läns-cellfängelset i Stockholm blifvit 

gjordt, at t , medelst begagnande af så kallade cellskåp samtidigt meddela undervisning åt 10 fångar, visat 

särdeles fördelaktigt resultat, så hafva dylika cellskåp, hvilka äro så inrättade, att fångarne, som till och från 

förhören föras en i sender, icke kunna se hvarandra, men deremot alla se Predikanten och äfven ses af ho

nom, jemväl blifvit anbragta inom flere andra bland de större cellfängelserna. 

Rörande fördelarne af denna inrättning, hvaröfver Predikanterna allestädes, der den blifvit införd, ut

talat sin belåtenhet, har Predikanten vid Läns-cellfängelset i Wenersborg i sin till Styrelsen afgifna berättelse 

utlåtit sig sålunda: 

»Den sednare hälften af år 1860 har den allmänna kristendoms-undervisningen bedrifvits med 10 fångar 

i sender i de dertill inrättade cellskåpen. Denna inrättning har jag funnit vara särdeles ändamålsenlig och i 

många fall fördelaktig. Undervisningen blir derigenom sammanhållen och går i en bestämd ordning, hvilket 

knappt kan ske, då verksamheten skall fördelas på omkring 60 individer, som hvar för sig skola undervisas. 

Tiden för undervisningen blir en gång för alla definitift bestämd. Hvar och en fånge får ett större qvantum 

af undervisning. De kunnigares och lifligares svar sporra de trögare till uppmärksamhet och försök. Också-

omfatta fångarne i allmänhet denna undervisning med intresse, och många gånger får man höra den frågan:, 

"när får jag komma upp i förhöret igen". Denna längtan kan omöjligen komma ifrån den tanken, att ett med

delande med andra fångar då skulle kunna ega rum; ty jag har aldrig sett ett försök dertill göras, och vid 

dessa undervisningar eller vid transporten till och från förhörsrummet har aldrig, så vidt jag kan förstå, en 

enda fånge funnit tillfälle att tala med eller se en annan. Det enda är, att de hört hvarafidras röster, men 

icke ens hvarandras namn, emedan fången alltid benämnes med cellskåpets nummer. Äfven vid nattvards-
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gångarne hafva cellskåpen ett gifvet företräde, och det har äfven tydligen visat sig på kommunikanterna. 

Det är alldeles icke detsamma att från de nästan tillslutna cellerna höra skriftermålet, som att höra det från 

cellskåpen, der de alla se både de heliga gåfvorna och presten, och det är åtminstone på det sättet en kom-

munion, att alla äro i samma rum, knäböja på samma gång och efter hvarandra undfå nådemedlet så, att 

hela distributionen förnimmes af alla fångarne.» 

Allmänna gudstjenster hafva hållits: vid de äldre Läns- och Kronofängelserna hvarannan eller hvar 

tredje helgedag, men vid Krono-arbetscorpsen, Straff- och Arbetsfängelserna samt Cellfängelserna i allmänhet 

hvarje helgedag så vidt hinder derför icke mött. — Så väl vid de allmänna gudstjensterna, som äfven vid 

förhören hafva både fångar och krono-arbetskarlar under loppet af år 1860 iakttagit ordning, stillhet och 

uppmärksamhet. 

Antalet af de fångar och kono-arbetskarlar, hvilka af Fångpredikanterna blifvit jordfästade, har år 1860 

uppgått till 171, eller 40 mer än år 1859, men 33 mindre än år 1858. 

Bland de 39, som år 1860 varit under beredelse till döden hafva endast 2 blifvit afrättade. eller 4 

mer än år 1859 och 12 mindre än år 1858. 

Äfven under loppet af år 1860 hafva de krono-arbetskarlar, hvilka ännu icke uppnått 40 års ålder, uti 

de vid corpsens särskilda afdelningar inrättade skolor på tider, då de från arbete varit lediga, erhållit un

dervisning så väl uti läsning och skrifning, som äfven uti räknekonsten; och hafva flere bland manskapet uti 

dessa kunskapsämnen gjort ganska goda framsteg. 

Fångarnes begär att läsa nyttiga skrifter har alltmer och mer tillväxt i samma mån ökadt tillfälle der-

till blifvit beredt genom den ytterligare tillökning i bokförrådet, som erhållits under loppet af år 1860, så 

väl vid Straff-fängelserna genom anlitande af tillgångarne uti der befintlige besparingskassor, som äfven vid 

Läns- och Krono cellfängelserna, sedan Eders Kongl. Maj:t uti staten för år 1860 i nåder beviljat särskildt an

slag af 1,500 R:dr till anskaffande af för ändamålet passande böcker vid sistnämnde fängelser. 

Fångpredikanterna hafva allmänt uttalat sin tillfredsställelse öfver denna åtgärd och vitsordat de välgö

rande verkningarne deraf i afseende på fångarnes moraliska förbättring. — Många fångar hafva uttryckt sin 

tacksamhet för den andliga upplysning och erfarenhet, som i cellfängelset vunnits; och flere hafva vid afgån-

gen från fängelset frågat Predikanten, hvarest de böcker kunde få köpas, ur hvilka uppbyggelse och tröst 

inom fängelset hemtats. 

Rörande den verksamhet, som det år 1855 i Hufvudstaden bildade Fruntimmers-Sällskap för fångars 

förbättring under loppet af år 1860 utvecklat, har Direktören vid Straff- och Arbetsfängelset å Norrmalm 

till Styrelsen afgifvit ett skriftligt utlåtande af följande innehåll: »Jemte vördsam anmälan, att Fruntim

mers-Sällskapet för fångars förbättring under år 1860 med oförminskadt nit handhaft den af bemälde Säll

skap inom fängelset inrättade Söndagsskola, uti hvilken fångarne med allt mera intresse synas deltaga, får 

jag äfven äran meddela, att Sällskapet under sagde år å Förbättrings-anstalten Magdalenahemmet emottagit 13 

från härvarande fängelse frigifna fångar, af hvilka visserligen en del till fängelset återkommit, men flertalet 

genom Sällskapets ädla bemödande erhållit tjenst. 

Menniskovännen har således förnyad anledning att glädja sig åt ifrågavarande Sällskaps verksamhet, 

särdeles då i betraktande tages att alla här sist omförmälda fångar varit sådane, som antingen undergått be

straffning för stöld eller till följd af lättja och ett osedligt lefnadssätt varit hållna till allmänt arbete, och så

ledes, på egen hand lemnade, antagligen ej skulle kunna hafva motstått sådana frestelser, till följd hvaraf de 

åter skolat hemfalla till fängelset.» 

Hvad för öfrigt beträffar fångarnes moraliska förbättring, så torde lätt inses att sådan förbättring huf-

vudsakligen är att förvänta endast hos dem, som första gången beträdt brottets bana; — men för dessas åter

förande på det rättas väg utgör cellfängelset det mest verksamma medel, så vida nemligen det rätt adrnini-
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streras, livartill åter erfordras, icke allenast att fängelsets tjenstemän lifvas af verkligt nit för cellsystemets 

framgång, utan äfven att de derstädes anställde betjente äro nitiske i fullgörande af sina pligter, så att alla 

för ordning meddelade föreskrifter noggrannt iakttagas. 

Der detta är fallet, och der tillika förbrytaren ända tilldess han undergått sitt straff, får qvarblifva 

inom cellfängelset och således icke för ransaknings undergående transporteras utom fängelset, kan man med 

visshet af cellfängelset vänta de mest välgörande verkningar i afseende på den straffades moraliska förbättring, 

särdeles om han, vid utgången från fängelset, icke stötes tillbaka, utan mötes af deltagande. 

Jemte det Styrelsen såsom bevis på cellfängelsets välgörande verkningar trott sig böra anföra, dels att 

flere, som för andra resan stöld undergått straff i cellfängelse sjelfva förklarat, att de aldrig skulle hafva 

åter begått detta brott om de i cellfängelse undergått straffet för deras första brott, — dels ock att en mans

person, som uti Läns-cellfängelset i Luleå undergått bestraffning för stöld, efter frigifningen från fängelset, dit 

återkommit och sjelfmant återlemnat det stulna, som han haft nedgräft uti en skog; •— får Styrelsen nu lika

som de föregående åren i afseende på detta vigtiga ämne åberopa innehållet af de utaf Predikanterne vid 

Rikets fängelser för år 1860 afgifna berättelser ur hvilka af sådan anledning några utdrag här intagas. 

Sålunda yttras, bland annat: 

l:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Christianstad: 

»Då Instructionen för Predikanterna vid Rikets fängelser att årligen afgifva berättelse om fångarnes mo

raliska tillstånd, tydligen afser att bidraga till utrönandet af de serskilta fängelse-systemernas ändamålsenlighet 

för fångarnes moraliska förbättring, synes det vara i sin ordning, att en sådan berättelse, för att motsvara 

detta afsedda ändamål, begynner med att angifva fångarnes moraliska tillstånd vid deras ankomst till fängel

set, för att dermed bereda tillfälle till anställandet af jemnförande betraktelser och till skärskådandet af fän

gelse-systemets förmåga att förbättra, hvarföre jag ock tager mig friheten börja med att angifva de allmän

naste grunddragen af fångarnes moraliska tillstånd, då de anlända till fängelset, för att derefter framställa 

det mer och mindre fördelaktiga inflytande, som cellen utöfvar på fångar af olika moralisk beskaffenhet. Och 

får jag med anledning häraf meddela att under året hafva, i likhet med föregående åren, i fängelset varit 

intagna fångar, hvilkas förbrytelser varit af olika svår beskaffenhet, olika svår såväl med hänseende till den 

yttre handlingen som med hänseende till det inre uppsåtet. Men då beskaffenheten af en menniskas mo

raliska tillstånd icke kan finnas i de yttre handlingarne allena, utan bör sökas i hjertat, emedan hjertat icke 

alltid är lika förderfvadt som den yttre handlingen är vederstygglig, har jag ock städse vid en fånges an

komst till fängelset sökt att genom samtal med honom komma till kännedom om, i hvad mån hjertat haft 

del i den begångna förbrytelsen, på hvad sätt hjertats och själens anlag under barndomen blifvit vårdade och 

utbildade samt under hvilka omständigheter och förhållanden sinnet blifvit benäget till och moget för brottet. 

Och har det vid sådan undersökning visat sig att hvar och en fånge visserligen på ett för sig sjelf egendom

ligt sätt inträdt på brottets väg, men att dock allas förbrytelser härrört af någon af följande orsaker: nemli-

gen lättsinne, nöd, vinnings- och hämndlystnad samt elakhet. Jag har påträffat fångar, i hvilkas sätt att um

gås med lifvet jag spårat det Vefnadsfriska sinnet, som, oerfaret af och obekant med lifvets faror, icke velat 

tro att det gifves några sådana, som derföre städse varit redo skänka sitt förtroende åt alla utom åt dem, 

hvilka talat om och varnat för de bittra följderna af ett ovist och öfverdådigt lefnadssätt. Ett så beskaffadt 

sinnelag har sedan det förfört dem att lösgöra sig från alla, hvilka menat dem väl, och att kasta sig i ar

marna på förförare och bedragare, slutligen indragit dem på lastens och brottets bana, och detta med en 

sådan hastighet eller på sådant sätt, att dem icke lemnats tid att se till, på hvilken farlig väg de vandrat 

förr än de brottsliga handlingarne redan bragt dem i rättvisans händer. 

»Men för dessas räddning och återförande synes cellen vara det allra tjenligaste medel, emedan de, på 

samma gång de inneslutas i den hemska cellen, känna sig på ett förfärligt sätt svikna i alla sina närda för--
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hoppningar på detta lifvets lycka, deras förut så modiga och sjelfförtröstande hjerta blifver på en gåna- för-
sagdt och rådlöst. 

»Förkrossad och håglös låter kanske ännu fången de framlagda andaktsböckerna ligga orörda, men sam

vetet, hvars yttrande han hittills icke gifvit sig tid att inhemta, får nu tillfälle att höja sin röst och sedan 

det nu ändtligen en gång fått ordet, vill det icke mera tystna med sina förebråelser och anklagelser. Fången 

tvingas derföre att taga sin tillflykt till Guds ord, emedan han numera icke har någon annan utväg att undfly 

de hårda slagen af sitt eget samvete. Men då nu äfven hvarje rad af Guds ord ogillar hans ovisa och syn

diga lefnadssätt och han således känner sig alldeles öfvergifven och tillintetgjord, emottager han med glädje 

den inträdande Själasörjaren samt lyssnar villigt till hans ord. Själasörjaren inleder honom i samtal, förer 

hans tankar tillbaka till det förflutna, visar honom huru hans tillstånd i timligt och andeligt hänseende kun

nat vara helt annorlunda, om han följt de goda och välmenande råden, som gåfvos honom vid inträdet i 

lifvet, om han öppnat sitt hjerta för Guds ords lärdomar och tillegnat sig den för lifvet lyckliga lärdomen 

att hafva Gud för ögonen och i hjertat. Af allt detta känner han sig öfverbevisad och ymniga tårar vittna 

om den ångrens smärta, som trycker hjertat. Har han förut städse varit redo att lyssna, till råd af hvad 

beskaffenhet som helst, är han nu, sedan nöden lärt honom ödmjukhet, icke mindre redo att akta på Själa

sörjarens hänvisningar till Guds ords sanningar, bestraffningar och löften, emedan det för handen varande be

kymret lärt honom inse, hvad han under medgångsdagarne icke ville inse, att här i Guds ord föres sannin

gens vittnesbörd. Ju mera han betraktar Guds ord, desto mera betages han af sorg, blygsel och grämelse 

öfver sitt förra syndiga lefnadssätt. Den dystra ensamheten och de sorgliga minnena trycka honom hårdt och 

oaktadt de fattade goda uppsåten för framtiden samt den lefvande öfvertygelsen om Guds förbarmande hjerte-

lag har mången sådan fånge så svårt att fatta tröst och komma till frid. Stundom har jag derföre varit be

nägen anse cellfängelsestraffet såsom ett allt för svårt straff för en sådan fånge, men hela denna tunga be-

dröfvelsens börda behöfdes för en fullkomlig seger öfver det lättsinniga hjertat och cellen blef mången gång 

medlet, genom hvilket de fattade goda uppsåten för framtiden så rotade sig i hjertat, att de qvarblefvo äfven 

då fången, efter bekommen frihet, åter trädde in bland lifvets frestelser. 

»Då jag angifvit att det funnits fångar, hvilka genom nödens frestelser blifvit brottslingar, får jag äfven 

upplysa det dessa fångar sjelfva på ena eller andra sättet förorsakat sin nöd. Som dessas sinnesbeskaffenhet 

är nära beslägtad med de ofvan angifnes, har ock dessas bättringsprocess i det hufvudsakligaste liknat deras. 

Dessa hafva dock stundom visat mera tröghet och i allmänhet varit benägna att i orsaken till brottet se en 

ursäkt för detsamma. Men genom cellen bragta i en nöd, från hvilken de på intet sätt sjelfva förmått rädda 

sig, hafva de af denna känt sig uppfordrade att söka hjelp och tröst hos honom, hvilken de i det längsta 

förgätit, nemligcn hos Gud. Och när de så genom Guds ord kommit till en lefvande öfvertygelse om att Gud 

vill och kan hjelpa så väl i timligt som andeligt hänseende alla dem, hvilka ined barnsligt förtroende lita till 

honom, hafva de ock lemnat fängelset med det allvarliga uppsåtet att för framtiden akta uppå sina pligter 

och att anförtro sina bekymmer åt den himmelska Fadrens visa och nådiga omsorg. Fångar, hvilka befunnits 

beherrskade af vinnings- och hämndlystnadens passioner hafva deremot endast,under längre tid och oftast i 

ringare grad kunnat genom cellfängelse-straffet bringas till förbättring, ty en sådan fånge har ofta så samlat 

alla sina tankar och önskningar vid den herrskande passionen, att han blifvit likgiltig för allt annat. Endast 

genom att hålla honom till träget bruk af Guds ord har det i någon mon lyckats att bringa honom till med

vetande om, huru ovärdigt sig sjelf den menniskan uppför sig, som för en lumpen jordisk vinning kan från-

säga sig sin högre kallelses välsignelse, samt huru farligt det är att förgäta den helige Domåren. På ena

handa sätt förhåller det sig med dem, hvilka äro fångne i ett elakt och vrängt sinne, hvilka tyckas hafva • 

sin lust och glädje uti att kunna göra det ondt är.» 



32 

2:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Westerås: 

»I sanning må väl kunna sägas, att Cellfängelserna äro ett slags barmhertighets- eller uppfostrings
anstalter för de mest försummade eller djupast sjunkne af samhällets medlemmar. Men Presten och Själasör
jaren står der icke allena såsom välgörare, vårdare och ledare. En och hvar, från Direktören till fångknekten 
och vaktqvinnan, som der å tjenstens vägnar har med fången att skaffa, kan gagnande eller skadande inverka. 
Undertecknad har haft tillfälle att se, hvad sträng ordning och rättvisa å Styrelsens sida i förening med jemnt 
allvar, passande foglighet och en viss tillbakadragenhet å den lägre bevakningens sida kan verka till att hos 
fångarne åstadkomma förtroende och belåtenhet med de styrande, en viss aktning och undergifvenhet för be
vakningen, — och derjemte äfven hos den mest råa, för ordningen, snyggheten och det passande likgiltiga 
fånge åstadkomma en viss utvärtes hyfsning, som snart förråder sig i både sätt att vara och att tala. 

»Denna utvärtes vård och hyfsning, som vid en Cellfängelse-anstalt, genom styrelse och bevakning, kan 
och bör åt fången meddelas, är af ingen ringa vigt för vinnandet af det mål, efter hvilket Själasörjaren 
sträfvar. Då fången saknar förtroende och aktning för styrande och bevakande, anser han sig dagligen och 
stundligen inom fängelset förorättad och förfördelad. Hans själ upptages helt och hållet af tanken på tilläf-
ventyrs allenast förmodade orättvisor och förnärmelser, dem han lyster utspana och vedergälla, och själasör
jaren skall vid sina besök, om åt samtalen lemnas fri gång, endast höra klagomål öfver dessa för honom 
främmande ärender, eller ock, om han af böjer dessa taleämnen, höra af och om fången alls intet. Då der-
emot styrelsen och bevakningen är hvad den bör vara, tyckes fången snart nog icke mera egna någon upp
märksamhet åt det yttre. Ar icke allt såsom han önskar det, så är det dock, äfven i hans tanke, såsom det 
bör och måste vara, och deröfver klagar han icke. I detta fall vänder han snart uppmärksamheten på sig 
sjelf, sitt förr och sitt nu, om han ock än till en tid rädes för att blicka fram emot det kommande. Att, 
under sådana förhållanden, själasörjarens arbete är märkbart underlättadt, behöfver icke ens antydas. 

»Undertecknad, som få t vara vittne till eländet vid de gamla gemensamhets-fängelserna, är fortfarande 
och var ifrån början en varm vän af cellfängelse-idéen. Dock må erkännas, att han, vid afresan till Riksmö
tet hösten 1859, hyste någon farhåga. Tillfälligheter hade föranledt, att under det året mer än en fånge så
som vansinnig hade blifvit från fängelset afförd, att å annan ort af Läkare vårdas. Denna farhåga är dock 
nu skingrad, alldenstund en af ifrågavarande patienter till fängelset återkommit och undergår sin bestraffning 
för första resan stöld, utan minsta tecken till vidare förståndsrubbning och dessutom en af religiösa grubble
rier vilseförd okunnig mansperson inom fängelset åter synes hafva kommit till besinning.» 

3:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Jönköping: 

»På 1860 års första dag, då det nya Cellfängelset härstädes första gången inrymde de våra olyckliga 
medmenniskor, som genom våra lagars öfverträdande för längre eller kortare tid gjort sig förlustige den bor
gerliga friheten och skyldige till inspärrning inom ett fängelses murar, invigdes detta Cellfängelse med offentlig 
Gudstjenst under bön och nedkallande af Herrans välsignelse. 

»Ingen kunde med mera glädje, än Religionsläraren, lemna sin verksamhet i det gamla gemensamhets-
fängelset, för att nu börja den i det nya Cellfängelset; ty om någons verksamhet i det förra skulle motas och. 
förhindras, så var det hans, och om någon kunde ega ett grundadt hopp för framgången af sin verksamhet i 
det sednare, så var det han. — Guds ord, detta den fallna mensklighetens enda, men osvikliga bättrings- och 
räddningsmedel, kunde han nästan taga för afgjordt, skulle förklinga i de hemska hvalfven, der de i flertal 
sammanhopade brottslingarne vid hans bortgång säkerligen icke med vördnad och frälsningsbegär öfvervägde 
hvad till dem blifvit taladt, utan snarare dermed drefvo gäck och begabberi. — I den tysta, ensliga cellen 
deremot måste det blifva ett annat förhållande. Med högst få undantag emottages läraren der begärligt och 
helsas med vänlighet, då han kommer, och många gånger går han derifrån med bön af fången att snart komma 
tillbaka. Dertill kommer att fången begärligt läser Guds ord, hvarpå han har rik tillgång. — Men fastän ensam-
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heten i cellen så verkar begär efter att höra talas om och att läsa Guds ord, är dermed icke sagdt, att detta 

är den lust för Guds ord, som drifver menniskan till ett så flitigt och allvarligt bruk af detsamma, att detta 

gudomliga medel får verka en hel förändring i sinne och lefverne; — nej detta begär är ofta, ja, kanske of

tast endast ett begär att fördrifva tiden, hvadan bruket af Guds ord endast betraktas såsom en sysselsättning. 

Men äfven detta kan hafva godt med sig, isynnerhet för den, som kanske aldrig förut aktat eller brytt sig 

om Guds ord; ty äfven derunder kan en Guds röst träffa hjertat och deruti sätta ett styng till äggelse att 

söka den nåd. som i Christo Jesu är beredd och förvärfvad åt alla, äfven de största syndare. Och att så skett 

äfven här, deraf har jag en glad erfarenhet; ty då jag under det föregående året i gemensamhetsfängelset icke 

märkte Guds ords verkan på någon enda fånge, så har jag detta året i cellfängelset tydligen märkt, att Guds 

ord icke varit utan all frukt, och jag hoppas, att åtminstone några, som under detta år fått lära känna vig-

ten och värdet af Guds ord, hafva gått eller skola gå härifrån annorlunda till sinne och vandel, än de kommo 

hit, och skola hädanefter, om det goda påbegynta verket af Guds Anda hos dem får framgång och blifver 

fullbordadt, prisa den allgode Guden, som kallat dem tillbaka från syndens, lastens och brottets bana, samt 

fört dem in på den goda vägen, som, om de vandra den till deras lefnads slut, skall leda dem in i det 

eviga lifvet.» 

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

»Enligt den erfarenhet och uppfattning, som stått mig till buds, hade jag vid förra årets redogörelse 

tillfälle att något närmare och utförligare utveckla cellsystemets välsignelse. Dessa åsigter hafva under det 

förflutna året vunnit omätligt i styrka. Systemets verkningar hafva understundom synts mig gränsa till det 

otroliga. Jag kunde från denna tid framdraga exempel, der förändringar åstadkommits i menniskohjertan och 

en uppriktighet ådagalagts i bekännelsen, som icke kunnat uppväcka annat än en glädjande förvåning. Det 

förstås visserligen af sig sjelf, att den uppkomna blödigheten, den djupa andeliga rörelsen, det synbara be

kymret öfver synden, den öppna och frimodiga bekännelsen ännu icke — och här kanske mindre än annor

städes — kan anses vara detsamma, som en verklig, varaktig och stadgad hjerteförändring; men det är lik

väl ett frö, en begynnelse till något bättre, hvaröfver inan med skäl kan glädjas, ihogkommande löftet: Den 

uti eder ett godt verk begynt hafver, skall det ock fullborda. Det rena ordet, den trogna själavården plär 

här sällan vara alldeles förgäfves. Det innerliga, nådeförlägna sökandet i ordet efter vår eviga salighetsklippa 

visar också, att förändringen icke gerna kan hafva varit endast ett sken. Och en så glädjande syn har jag 

under den förflutne tiden skådat mer än en gång.» 

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

»Ytterligare ett års erfarenhet har stadgat öfvertygelsen, som jag redan första året af min embetsverk-

samhet inom fängelset inhemtat och som hvarje följande år af min tjenstetid icke kunnat rubba, att ensam

hets-fängelse är ett förträffligt medel till fångars moraliska förbättring, under förutsättning, att de erhålla den 

vård, som i förening med ensamhets-fängelsesystemet är af stor betydelse; ty ensamheten allena förbättrar icke 

alltid fången, äfven om den skulle göra honom för framtiden oskadlig eller beröfva honom lusten till verk

ställandet af nya brott. Cellen i förening med fångens undervisning i religionskunskap samt en i disciplinärt 

afseende rättvis behandling är det verksamma medlet. Der fängelse-disciplin är slapp eller dess karaktär af 

straff framträder med hätskhet eller utan moderation: der icke göres en jemn och förståndig behandling af 

fången i religiöst afseende, utan en antingen af sin befattning icke intresserad religionsundervisare mindre om

sorgsfullt vårdar sig om fången, eller en fången i både tid och otid sig påträngande själasörjare utöfvar sitt 

embete inom cellfängelsemurarne: der icke cellfångens närmaste vårdare, den till kroppen och den till själen-

gemensamt med hvarandra fästa vigt vid fångens visliga behandling; der skall ensamhets-fängelset icke enbart 

Fångvårdsstyrelsens Berättelse för år 1800. " 
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åvägabringa moralisk förbättring. Med de medel väl använda, som cellsystemet erbjuder i detta afseende, 
hvilka först väcka brottslingen till skuldmedvetande, att han känner och bekänner sig straffskyldig emot Gud 
och samhället, och sedan utöfva hos honom en moralisk verkan till hans andliga frigörelse och förbättring, har 
ensamhets-fängelsemethoden en gynsam inverkan på fångar. Såsom ett betydligt plus för brottslingens mo
raliska förbättring bör icke lemnas oanmärkt de tvenne goda anordningar, som Kongl. Fångvårds-Styrelsen 
vidtagit, genom hvilka sådana inkast emot cellfängelsesystemet motas, de der hafva anförts emot denna straff
artens otjenlighet, att med det instängda tvångsarbetet intet eller litet göres för fångens återställelse till för
mågan, att rätt bruka friheten. Genom Kongl. Fångvårds-Styrelsens försorg, hafva under år 1860 bljfvit till 
fängelset insänd en icke obetydlig samling af tjenliga böcker och skrifter, hvilka utöfvat ett utmärkt nyttigt 
inflytande på fångars förbättring. Icke mindre gagnelig är den vidtagna anstalten i härvarande cellfängelse 
genom uppsättningen af så kallade cellskäp, i hvilka fångar insläppas och utan att kunna se hvarandra ,af 
Fångpredikanten erhålla gemensam undervisning i religionsämnen. Denna undervisning har sålunda lemnats, 
att ett tiotal af fångar, hvarje gång den meddelats, varit införda i cellskåpen och under en timmes tid afhört 
det föredrag, som jag hållit för dem. Ej blott de afhörande fångarnes uppmärksamhet utan äfven den tack
samhet, som de vid mina sedan hållna enskildte besök i cellerna yttrat angående den i cellskåpen meddelade 
religionsundervisningen under önskan, att ofta vid den fa tillträde, må bära intyg om denna för fångens un
dervisning och förbättring goda inrättning, hvilken jag således får vitsorda såsom särdeles nyttig att införas 
i andra cellfängelser i Riket.» 

6:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Örebro. 

»Fångarnes moraliska tillstånd i allmänhet har under årets lopp varit särdeles tillfredsställande, ett för
hållande, som otvifvelaktigt måste tillskrifvas cellsystemets fördelaktiga inflytande. 

»Djupast hafva de känt sin olyckliga belägenhet och tillgängligast för religiösa intryck hafva de brotts
lingar varit, som för första gången blifvit i fängelset intagne och under sin frihetstid varit vane vid kropps-
ansträngande göromål såsom jordbruksarbeten; och ehuru alla fångarne visserligen förklarat sig aldrig mer skola 
beträda brottets bana, synes dock denna föresats hos de för första gången häktade varit af själ och hjerta 
allvarlig. Exempel har ock gifvits, att en och annan, efter någon tids förlopp, under flitig läsning af religiösa 
böcker, kommit till uppriktig bot och bättring samt tackat Gud för den andeliga upplysning och erfarenhet, 
han i cellfängelset vunnit. 

»Bland de svåraste tillvitelser af cellsystemets motståndare har varit, att det skulle förorsaka sinnes
rubbning och sjelfmord. Sinnessjukdom har icke visat sig hos någon af fångarne, oaktadt några vistats här 
öfver ett år.» 

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

»Åtminstone hos dem, som vistats inom fängelset någon längre tid, särdeles om de icke för hastigt- fått 
i arbete en förströelse, hafva samvetet och Guds ord i mer eller mindre mån fått utöfva ett hälsosamt och 
på både deras inre och yttre lif verksamt ingripande inflytande. Flera, som i början blott betraktat sitt brott 
från synpunkten af dess timliga följder, blott sörjt öfver dessa och gått till Guds ord blott för att få någon 
sysselsättning eller såsom somliga, när de kommit till allvarligare eftertanke, erkänt, blott .för att leta.efter 
om der vore något roligt att läsa, hafva sedermera kommit till insigt i sammanhanget emellan deras brott 
och deras hela, från Gud bortvända, sinnesriktning, af den fara, i hvilken deras själ sväfvat och under all
varligt salighetsbekymmer med begärelse lyssnat till både det lästa och hörda ordet och till lärarens.enskildta 
råd och undervisning, och lemnat fängelset med otvifvelaktigt redlig föresats att för framtiden undvika brot
tets och beträda en bättre väg. Det är ingalunda ovanligt att höra fångar här tacka Gud för sin fångenskap, 
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i det de anse den sohi ett: »hitintills skall du gå och icke vidare», såsom ett medel, hvarigenom Guds nåd 

velat rädda dem ifråri ätt sjunka ännu djupare i förderfvet och dervid göra en beskrifning öfver sitt förflutna 

lif, för att likasom visa, huru väl de hade behöft att stanna och besinna sig och uttala den fruktan att de 

troligen aldrig kommit till besinning, om icke på detta sätt en gräns blifvit satt för deras obetänksamma och 

lättsinniga eller lastbara vandel. Åtskilliga hafva efter stränga samvetsförebråelser och bitter ånger, såvidt 

irienniskör kunnat finna, kommit till en allvarlig sinnesförändring och funnit frid i sin Frälsare. Jag har ock 

haft den glädjen ätt se de under året från fängelset afgångne fångar, hvilka det lyckats få tjenst eller annan 

sysselsättning här i staden, fortfarande uppföra sig väl, hålla sig till Guds ord och kyrkan och söka sitt um

gänge bland välkända och fromma inenniskor.» 

8:0. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Wexiö. 

»Då jag ofta i mina berättelser haft tillfälle att framställa cellsystemets välgörande inflytande på fån

garnes förbättring, och detta numera är ett genom erfarenheten från alla håll bekräftadt faktum, vill jag nu 

bland flere endast anföra ett par mera framstående exempel. En yngling vid 16 års ålder, tilltalad för stöld, 

blef dömd att härstädes undergå straffarbete. Fadren är lifstidsfånge, och modren har äfven blifvit straffad 

för stöld. I föräldrahemmet har han således icke haft tillfälle att se och höra annat, än det som var syndigt 

och ondt. Och då han blef så gammal, att han kunde något reda sig på egen hand, kastades han ut i verl-

den vind för våg att försörja sig sjelf genom bettlande. Vid ankomsten hit visade han stor likgiltighet för 

Guds ord och religiösa samtal. Men efter någon tids vistande i cellen blef han alltmer och mer öppen och 

tillgänglig för ordets sanningar, visade mycken ånger öfver sin dittills förda syndiga lefnad och yttrade sin 

innerliga önskan, att genom Guds nåd varda en bättre menniska. Och hans förhållande var sedan städse så

dant, att det vid hans frigifning gaf allt skäl att hoppas, att han återlemnades åt samhället såsom en från 

förderfvet räddad medlem. En ålderstigen fånge, som förr vistats i gemensamhetsfängelse, der han blef straf

fad för första resan stöld, och nu härstädes undergår straffarbete för andra resan stöld, säger för visso, att, 

om han första gången kommit i cell, hade han säkerligen icke åter fallit.» , 

9:o. Af Predikanten vid Läns-cellfängelset i Manestad. 

»Att på fångarnes moraliska tillstånd cellsystemet i allmänhet utöfvar ett förbättrande inflytande, är en 

sanning, som många års erfarenhet äfven i vårt land bekräftat, och hvarorn också det sist tilländalupna året 

burit vittne vid härvarande cellfängelse genom mer än en på brottets väg inkommen menniskas återförande 

till rättfärdigheten. När brottslingen blifvit uti den slutna cellen i yttre måtto tagen afsides ifrån förledande 

stallbröder och frestande och förströende föremål, är han tvifvelsutan tillgängligare för Guds Andes omskapande 

kraft, så att han lättare kan varda äfven i inre måtto tagen afsides från synden, lösgöras från kärleken till 

ogudaktighet och i sitt hjerta emottaga det lif, som af Gud är. I fängelsets ensamhet skiljd från sitt vanliga 

umgänge, öfverlemnad åt sjelfbetraktelser och uppfordrad att flitigt läsa Guds ord, lärer sig brottslingen icke 

sällan att i ordet och bönen på fullt allvar söka umgänge med Gud och i Jesus Christus finna den bäste 

vännen, den sanne tröstaren, den ende Frälsaren. Glädjande exempel på en sådan, en förlorad sons eller 

dotters återgång till den himmelske Fadren i en, såvidt menniskor kunna det bedömma, sann omvändelse sak

nas icke heller vid detta cellfängelse under det sednast tillryggalagde året. 

»Den stora nytta, som skulle vinnas, 0111 alla förhör och ransakningar med fångar skedde på cellfängel

set, är ofta påpekad och må äfven nu antydas.» 

Bland Eder Kongl. Maj:ts under loppet af år 1860 till Fångvårds-Styrelsen ankomne nådiga Bref har 

Styrelsen ansett sig böra här omnämna följande två, nemligen dels af den 12 Oktober, Hvarigenom stadgas, 

att Fångpredikant, eller den prest, som beredt fånge till döden, bör af Eder Kongl. Maj:ts Befallningshafvande 
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förordnas, att fången till afrättsplatsen ledsaga mot åtnjutande af den i Resereglementet för Fångpredikant 
bestämda rese- och traktamentsersättning, att af Andra Hufvudtitelns anslag till rese- och traktamentskostna-
der utgå samt i Länen ur Landtränterierne förskjutas; — dels ock af den 27 November, hvarigenom Eder 
Kongl. Maj:t, vid fastställande af 1861 års stat för Fångvården, i nåder godkänt Styrelsens åtgärd att, sedan 
Disciplin-Kompaniet i September månad år 1860 blifvit till Borghamns station förflyttadt, vid Kompaniet an
ställa särskild predikant med årlig aflöning af 500 R:dr Runt, enär den församling, hvartill Borghamn hörer, 
vägrat att, på sätt förut varit medgifvet för det derstädes förlagda Detachement ur Krono-arbetsbataljonen på 
Carlsborg, låta Kompaniet besöka Gudstjensterna i Socknens kyrka, hvilken enligt hvad uppgifvet blifvit, der-
till icke innehöll nödigt utrymme. 
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AFDELNINGEN IV. 

Om helsovården inom Fängelserna och Krono-arbetscorpsen 

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

derdånighet åberopas: 

»Utaf de från Rikets Fängelser under år 1860 till Kongl. Fångvårds-Styrelsen, inkomne sjukrapporter 

inhemtas, att helsotillståndet inom fängelserna varit i det hela godt, så att sjuknummern understigit alla före

gående år. De dödas antal har deremot med 14 öfverstigit föregående årets exempellöst låga mortalitet. Till 

denna skenbart ökade gravitet hos sjukdomarne har orsaken dock legat deruti, att vid Disciplin-kompaniet, 

der frossfebrar så väl under åren 1858 och 1859, som 1860, varit ovanligt talrika och envisa, frosspatienterna 

icke under sommaren 1860 upptogos bland, eller inregistrerades såsom egentligen sjuka, utan behandlades utan 

att deras vanliga arbeten afbrötos. Härigenom har summan af uppgifne sjuka minskats med några hundrade 

och mortalitets-procenten till följe deraf något ökats. Summa vårdade har under år 1860 uppgått till 5,265, 

af hvilka 4,929 utskrifvits friska eller förbättrade, 144 aflidit och 192 blifvit qvarliggande till år 1861. Ingen 

epidemisk sjukdom eller svårare endemi har under årets lopp förekommit. 

Af, tabellen litt. L. synes sjukdomarnes fördelning på de särskilda fängelserna, samt deras relativa gra

vitet och freqvens. 

Febrar hafva förekommit i 350 fall och vanligen uppträdt såsom gastriska och rheumatiska, endast un

dantagsvis såsom typhösa. Af ofvannänmde antal hafva 10 aflidit, 5 inom Straff- och Arbetsfängelserna och 

5 inom Krono-arbetskompanierna på Rindö. Af 155 inom Cellfängelserna vårdade febersjuka har ingen dött. 

Frossfebrar förekommo under året uti 1,170 fall, eller omkring 500 mindre än år 1859, hvilken minsk

ning likväl till en del beror på ofvan vidrörda förändrade behandlingssätt af dessa sjukdomar vid Disciplin

kompaniet. I frossfeber har icke någon under året aflidit. 

Utslagsfebrar uppträdde i 38 fall, af hvilka 27 på Malmö Citadell, hvilka alla utgjordes af koppor. 1 

fall af koppor förekom äfven på qvinnofängelset å Norrmalm och 9 inom Cellfängelserna. 

Bröstinflammationer förekommo i 242 fall, med 35 dödsfall. Af dessa sednare inträffade 18 ensamt inom 

Stockholms fängelser, 10 inom Krono-arbetskompanierna och endast 2 inom Cellfängelserna. 

Underlifsinflammationer hafva förekommit i 9 fall, med 4 döda. I ett af dessa sednare fall var den död

liga utgången en följd af föregående barnsbörd. 

Bödsot har endast förekommit uti Stockholms fängelser och till ringa antal, men med stor dödlighet. 

Vid Långholmen 2 vårdade, 1 död; vid Norrmalms- qvinnofängelse 11 vårdade, 4 döde. 

Diarrhé har förekommit i mindre antal än under nästföregående 3:ne år, men med något ökad inten

sitet. Af samtlige 509 insjuknade hafva 15 aflidit. Största antalet tillkomma fängelserna å Långholmen och 

Norrmalm, samt Krono-arbetskompanierna å Carlsborg och Rindö.. 

Magflen, hvarunder inbegripes så väl enkel Halsbränna ( P y r o s i s ) , som chronisk Inflammation i magens 

slemhinna ( G a s t r i t i s c h r o n i c a ) , hvilken sednare form ofta öfvergår i förtjockning och ulceration af nämnde 

slemhinna, är en inom fängelserna ofta förekommande och derstädes särdeles svårbotlig sjukdom. Af denna 

har under året förekommit 247 fall; 6 patienter hafva aflidit, alla till följe af öfvergång uti ofvannämnde 

följdsjukdomar. Alla dödsfallen hafva inträffat inom Straff- och Arbetsfängelserna, nemligen 2 vid Långhol

mens, 2 vid Carlskronas och 2 vid Warbergs. 
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Vattsot har förekommit i 7L fall, med 11 döde, oftast beroende på ägghvita i urinen (Morbus Brio--
th i ) , och såsom följdsjukdom efter frossor, chronisk diarrhé, samt förutgående missbruk af spirituösa. Under
stundom såsom sista stadiet af Lungsot. 

Lungsot och chroniska Bröstsjukdomar hafva under året uppträdt i ökadt antal och med ökad mortalitet, 
särdeles i jemnförelse med år 1859. På denna de chroniska bröstsjukdomarnes intensitet beror det, att mor-
taliteten under år 1860 öfverstiger det föregående årets. Af 1859 förekommö "29^ 'sjuka ö'ch 24 döda, år 1860 
374 sjuka och 37 döda. Af dessa vårdades 259 sjuka med 35 döda på Straff- och Arbetsfängelserna, af 
hvilka Långholmen räknade 126 sjuka och 12 döda; 42 sjuka, 2 döda inom Krono-arbetskompaniérna, samt 
73 sjuka, ingen död, inom Cellfängelserna. 

Skörbjugg hör under året, särdeles från Juni till Augusti månader, temligen talrikt förekommit inom 
Straff- och Arbetsfängelserria för män, samt inom Cellfängelserna. Sålunda hafva inom de förra förekom
mit 52 fall ined 1 död, samt inom dé sednare 69 sjukdomsfall, eller tillsammans 122 insjuknade och 1 död. 
Inom Straff- och Arbetsfängelserna hafva de talrikaste fallen förekommit vid Långholmens, Malmös och Lands
kronas, på hvilka alla sjukdomen uppträdde under Juni månad och småningom upphörde emot hösten genom 
dietens reglerande. Orsakerna till sjukdomens talrikare uppträdande under året torde inom dessa fängelser 
böra sökas i den regniga Väderleken, hvarigenom fångärnes kläder och sedermera logementerna besvärades af 
fugt och kyla. Inom Cellfängelserna äter har skörbjugg, utom i Malmö, äfven förekommit temligen talrikt i 
Carlskrona, Carlshamn och Göteborg, inom hvilka sednare 3:ne fängelser för första gången. Både i Carls
krona och Carlshamn anse Läkarne orsaken ligga i Cellfängelsernas svaga utspisning och ringa tillgång på 
färskt kött under sommaren, hvilket förhållande redan förut ådragit sig Kongl. Styrelsens uppmärksamhet, 
och här finner en ytterligare bekräftelse. I Malmö befanns utspisning af Potatissallad, jemte sjukportion till
räcklig att motverka sjukdomen, i Carlshamn förbättrades de sjuka under begagnandet af den vanliga sjuk-
kösten, med hvilken i Carlskrona förenades peppärfotsdricka. 

ögonsjukdomar hafva förekommit i 143 fall, hvilka inom Straff- och Arbetsfängelserna dels utgjordes af 
traumatiska äffectioner framkallade under arbetet, dels af rheumatiska och cätärrhala ophthalmier beroende 
på väderlekens inflytande. Inom Cellfängelserna förekomma dessa sjukdomar, vänligen såsom chroniska och 
medföras till fångelset. 

Venerisk sjukdom har förekommit uti 99 fall, af hvilka 31 ensamt tillkomma Stockholms fängelser, nern-
ligen Långholmens öch Norrmalms. Vid Långholmen hafva formerna varit dels primära, dels secundära och 
tertiära, vid Norrmalm hafva de nästan uteslutande tillhört de sisfnämnda cathegorierna. Inom Krono-arbets-
kompanierna 39 fall, samt inom Cellfängelserna 21. 

FyUeri-galensiiap (Di l i r ium t r e m e n s ) har endast förekommit inom Cellfängelserna, men i ökadt antal 
mot föregående år. Utaf summa 18 fall hafva 7 förekommit inom Cellfängelset i Göteborg. 

Sinnesrubbning och Sjelfmord hafva tillsammans förekommit i 27 fall, af hvilka 22 sinnessjukdomar och 
5 sjelfmord. 

Af sjelfmördeh inträffade 1 vid Carlsborg, der en fånge, som länge lidit af och mångfalldiga gånger 
blifvit vårdad för Fallandesot, samma dag hån utskrefs från sjukhuset afhände sig lifvet genom hängning. 
De 4 andra tillhörde Cellfängelserna. I Stockholms Läns Cellfängelse hängde sig en för bedrägeri häktad'karl, 
natten efter ankomsten till: fångelset. Inom Mariestads Cellfängelse afhände sig en raiisakningsfånge lifvet på 
samma sätt, och äfvéh utan märkbar physisk orsak. I Fahlu Cellfängelse hängde sig i Augusti en uti Juni 
månad inkommen fånge, som för inbrottsstöld dömdes till 28 dygns vatten- och brödstraff. Han hängde sig, 
sedan han undergått 9 af dessa 28 dygn, utan att förut hafva klagat öfver kroppslig sjukdom eller visat 
syniptömer äf sinnesrubbning. I Göteborgs Cellfängelse hängde sig en rärisaknirigsfånge, utan föregående sym-
ptomer af sinnesrubbning. Sjelfmordsförsök, likaledes medelst hängning, gjordes derjemte i| Fahlun, hvilket 
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Läkaren ansåg framkalladt genom ett chroniskt lefverljdande hos fången; och ett annat i Wenersborgs Cellfän

gelse af en fånge, häktad för mord, hvilken redan flera år förut försökt hänga sig. Båda nedskurqs och åter

ställdes från de framkallade strypningssymptomerna. 

Af Sinnessjukdpmarne tillkomma endast 2 Straff- och Arbetsfängelserna, samt 1 Krono-arbetskompanier-

na; alla de öfriga Cellfängelserna. Af de förra har en snart öfvergående melancholi förekommit vid Långhol

men, och en hypochondrist vårdats å Malmö Citadejl, samt en periodiskt sinnessjuk, men annars fullt arbets

för fånge, vid Carlsborg. 

De inom Cellfängelserna vårdade sinnessjukdomarne hafva både till intensitet och orsaker varit särdeles 

skiljaktiga, så att en del knappast kunna anses såsom verkliga sinnesrubbningar, utan mera beroende på kropps

liga affectioner, som öfvergående inverkat på sinnesbeskaffenheten och ej hafva orsakats hvarken af föregående 

anlag eller fängelsets beskaffenhet. Andra åter hafva till fängelset inkommit i sinnesrubbadt tillstånd och der 

någon tid vårdats, samt sedan afförts till hospital och endast en 3:dje och ringa del tyckes fått ett eget in

neboende anlag förstärkt genom Cellfängelsets menliga inflytande. Enligt Kongl. Styrelsens föreskrift går jag 

att i korthet redogöra för de särskildta sjukdomsfallen, efter de upplysningar, som blifvit mig meddelade. 

Till Carlskrona Cellfängelse inkom en 16-årig yngling, som efter en förutgången Typhusfeber tidtals 

sades lida af sinnesrubbning. Frisk vid ankomsten och under de första 5 månaderna inföll han utan förebå

dande tecken i ett tillstånd af fullständig galenskap, då han i December intogs på Läns-Lazarettet, der han 

oförbättrad vistades vid årets slut. 

I Christianstads Cellfängelse äro 8 uppgifne såsom vårdade, om hvilka endast upplyses att 7 lidit af Melancholi 

och 1 af Mani, men som alla inom kort tid, ofta mindre än en månad blifvit utskrifne friska, synes sinnes

sjukdomen således i de flesta fall kunna hänföras under ofvannämnde tillfälliga störelser uti själsfunctionerna. 

Från Ge/le Cellfängelse omtalades i rapporten för år 1859 en qvinna, lidande af M o n o m a n i a , och 

som qvarlåg vid årets slut. Denna försämrades under år 1860, hvarföre hon under 2:dra qvartalet afsändes 

till Upsala Hospital. 

I Warbergs Cellfängelse angreps en qvinna af Melancholi och dödsfruktan, men återställdes inom kort tid. 

I Wenersborg upptages en sinnessjuk (Idiot) qvarliggande sedan föregående år och som i början på året 

afsändes till Hospital. 

I Calmar Cellfängelse förekommo 2:ne fall. En för rån häktad dräng angreps efter 10 månaders vi

stande i fängelset af sinnesrubbning, ansåg sig skola snart dö, upphörde att äta m. m. d., men återställdes, 

genom flitig rörelse i fria luften och kroppsarbete, snart till helsa.' 

Den andre var en gammal halffånig lösdrifyare och kolportör, som under vistandet i fängelset, i saknad 

af sitt vanliga lefnadssätt blef nedstämd och ledsen vid lifvet och försökte hänga sig. Kort derefter försatt i 

frihet återkom äfven hans vanliga sinnesbeskaffenhet. 

Uti dessa båda fall torde vistandet i cell kunna anses såsom en bidragande orsak till sinnesrubbningen. 

I Linköpings Cellfängelse hafva 3:ne fall.af sinnessjukdom förekommit. Den förste ankommen från Malmö, der 

han förut varit å Hospitalet vårdad, fick genast efter ankomsten till Linköping recidiv och försändes till Wadstena 

Hospital. De andra 2:ne voro fånige lösdrifvare, som efter få dagar från fängelset afgjngo till Hospitalet. 

I Göteborgs Cellfängelse förekom ett fall af Melancholi af kort varaktighet. 

Af simulerad sinnesrubbning hafva 2:ne fall under året förekommit, nemligen ett i Fahlun, der en fånge, 

enligt dervarande Läkares åsigt, dels till följe af elakhet och dels genom ledsnad .vid .Cellfängelset någon tid 

visade sinnesrubbning, med fåordighet och hög grad af osnygghet, hvarifrån han dock genom lämplig behand

ling återställdes. Ett annat fall af ovanligt envist och conseqvent spelad sinnesrubbning förekom i Jönköpings 

Cellfängelse, och hvars intressanta detaljer blifvit så väl och utförligt framställda af fängelsets Läkare Doctor 

Sköldberg, att de här torde förtjena en plats. Nämnde berättelse har följande innehåll: 
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»Pigan Lotta Larsdotter från Stengårdshult Socken, Mo Härad, införpassades till Cellfängelset den 12 
sistlidne ApriU sedan hon erkänt att genom förgiftning med arsenik hafva vållat pigan Johanna Olifs död. 

De upplysningar, som, vid obduktion å mördade Johanna Olifs döda kropp, erhöllos om, då redan för 
mordet misstänkta, Lotta Larsdotter, antydde att hon vore känd inom socknen såsom slug, djerf och bedräg
lig. Under pågående kemiska förgiftningsprof fick jag besök af en qvinna, som uppgaf sig vara syster till 
misstänkta Lotta Larsdotter och önskade erhålla upplysningar om sakens beskaffenhet; samma dag hade efter 
beskrifning samma qvinsperson besökt, vid kemiska undersökningen biträdande Provisorn och gjort enahanda 
framställning; samt antydt att "Lotta hade rika slägtingar, hvilka ville uppoffra mycket om saken kunde hjelpas". 

Genast efter Lottas ankomst hit besökte jag henne för att bland annat tillse att hon ej led af mjölk; 
hon hade nemligen framfödt barn vid Jultiden och tills nu ammat det. Jag igenkände då genast i henne 
samma person, som gjort mig besök, hvilket hon ock erkände, likasom att hon samtalat med Provisorn. Jag 
hade sålunda skäl att anse Lotta Larsdotter vara djerf och förslagen och efter den närmare kännedom jag nu 
hade tillfälle att taga om henne, fann jag dertill att hon hade ett godt och fyndigt hufvud, kallt och be
räknande lynne (gemtlth). Hennes fysiska hälsa i bästa skick; mjölkafsöndringen besvärade henne ej; var ringa 
och småningom och naturligt aftagande. Vid mitt besök den 1 Maj, straxt efter hon från sista ransakningen 
återkommit, öfverraskades jag att finna henne sinnesrubbad (Hysteriskt fånig), utan ringaste förebud vare sig 
fysiskt eller psychiskt. Jag ansåg mig hafva fulla så väl vetenskapliga som subjectiva skäl att misstro för
hållandet och befarade en lång och svår procedur om hon skulle lyckas få någon fart och insteg på denna 
bana. Hon utfördes genast att promenera i fånggården, der Fängelse-Direktören genom lämpliga framställnin
gar lyckades återföra henne till sans och förnuft och hon återkom till sin cell fullkomligt frisk och förhöll sig 
sålunda under påföljande 8 dagar, sysselsatt med åtskilliga passande arbeten. Efter att hafva haft besök af 
en prestman från sin församling blef hon åter med ens sinnesförvirrad. En fullkomlig slöhet och begrepps-
löshet; hon förstod ej tilltal eller fråga i vanliga enkla ting, på allt sådant svarade hon med fånigt-skämtsam 
ton och min: "vi ska' dansa, vi ha' så roligt" m. m. Hennes hållning, utseende och åtbörder voro en efter-
liärmning af en hälft eller något derutöfver öfverlastad bondes; ansigtsrnusklerna i verksamhet till ett grinigt, 
förställande leende; en viss slapphet i bålens och extremiteternas muskler; en vårdslös snedhet i ställning 
och gång. 

Efter noggrann undersökning ingen antaglig fysisk anledning; högst ringa mjölk ännu i brösten; sömn 
och aptit goda, se- och excretioner normala, och med kännedom om hennes kraftfulla mentala och gemuth-
liga spher, om hennes nervsystems fasta och tålsamma hållning, var jag åter bragt i nödvändighet att anse 
detta sjukliga tillstånd vara tillgjordt och endast förställning. Men nu hjelpte inga vänliga eller allvarliga före
ställningar hvarken af mig eller Fängelse-Direktören; hvarken löften eller hotelser hade någon verkan. Hon 
sjöng nästan hela dagarne och syntes någon gång antyda lasciva och libidinösa tendenser. 

För att bättre observeras och bevakas inlades hon i fönstercell tillsamman med en häktad qvinna. 
Lotta hade nu sin menstruation och jag afbidade dess slut för att då gifva några lugnande och pröfvande 
medel; men detta utan effect, och jag hade under tiden tillfälle att genom dagliga iakttagelser förvissa mig 
derom att min första åsigt vore rigtig. 

Jag tillrådde då halfmörk cell för 4 dagar; äfven detta utan behörig och önskad verkan; hon fortfor 
att sjunga och dansa dagarne igenom; men var tyst och troddes sofva om nätterna. 

Hon återfördes till sin vanliga cell, derifrån snart hängmattan måste borttagas emedan hon, enligt be
vakningens uppgift, gjort försök att strypa sig mellan densamma och muren. Hon fick för- och eftermiddag 
göra en timmas promenad i fånggården, samt 2:ne gånger i veckan bad med kall dusch. 

I början af Juni månad blef hon med ens både våldsam och osnygg; sönderref sina kläder, orenade 
cellen med urin och foeces, och kunde ej ens qvarhållas i tvångtröja; hon blef högljudd och stormande och 
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öfvergick från sakta sjungande till skrikande och ropande och äfven detta nattetid. Flyttad till en af de af-

lägsnaste cellerna i nedre corridoren med endast halm till bädd (grofskuren hafrehalm) syntes hon i början 

dels vara sensibel för yttre luften, öfverhufvud 16 å 18 grader varm, dels i viss mån något blygas att vara 

uppe oklädd, och höll sig derföre långt mer än förr, helst dagarne, stilla i sin bädd der hon väl och om

sorgsfullt redde halmen omkring och öfver sig. Uttömningarne gjordes å cellens golf och med dem orenade 

hon äfven väggarne; men ett godt stycke från bädden var fri och denna alltid ren och torr. 

Som förut antydde hennes förhållande total begreppslöshet, fullständig fånighet; hennes hållning, min 

och utseende fullkomligt olika med de i friska tillståndet. Fastän hon ej syntes förstå tilltal, frågor eller 

anvisningar i de enklaste, alldagligaste saker, gjorde jag mig gång efter annan dock förvissad att detta var 

öfverdrift och förställning, dels derigenom att jag på ett eller annat sätt tilltvingade mig hennes hela upp

märksamhet och ryckte henne ur sin röle och sjelfbeherskning, samt fick henne sålunda att momentelt lyda 

och förstå. 

Som vanligt med cellfångar, stegrades hennes hörsel; hennes uppmärksamhet fastades vid ringaste buller 

och hon bevakade förstulet glaset i celldörren; och den blick, som der mötte den observerande, om han med 

vederbörlig försigtighet kommit dit, var fullkomligt intelligent. Jag hade en tid detta glas kritadt och blott 

en mindre del deraf rent, samt trädluckan beständigt uppfästad, för att så vidt möjligt göra mig oberoende 

af hennes uppmärksamhet. 

Efter några dagar syntes hon blifva alltmer ogenerad och var icke allenast dagarne uppe för att trafva 

omkring och sjunga utan äfven under nätterna ett par repriser. 

Jag lyckades några morgnar träffa henne i sömn, som var lugn, djup och god; hennes ansigtsuttryck 

lugnt och normalt. Genom lämpligt buller störd sågs hon på vanligt sätt och med vanliga åtbörder vakna, 

komma till medvetande, som man säger "morgna sig", allt med bibehållande af förståndigt och sansadt ansigts

uttryck och blick och hastigt och förstulet bespejande celldörrens glas. Någon gång lät jag henne åter in

somna för att finna hennes sömn lugn, utan agitation eller oroande drömmar; en annan gång åter gaf jag 

tillkänna att någon fanns i cellens närhet eller öppnade den i hast och hade då tillfälle att se hennes ansigts

uttryck och min förändras till det sjukligt fåniga, samt att höra henne utstöta vissa vanliga ljud och läten. 

I ändamål att å henne använda chloroform gafs henne ett ljumt bad samt kläddes och utfördes hon till 

sängs i fönstercell, bevakad der af en häktad qvinna, som dertill erbjudit sig. Jag hoppades tillika att Lotta i 

känslan af det nya välbefinnandet skulle finna sig uti att convalescera utan att compromettera sig. Hon syn

tes nöjd och belåten, var tyst och stilla samt sysselsatte sig andra dagen att af papper klippa figurer; men 

bibehöll ändock hufvudsakligen sitt fåniga skick och utseende; andva natten orenade hon sin bädd i vakande 

tillstånd och derföre af vaktqvinnan förehållen blef hon våldsam och vild samt måtte återföras till sin förra cell. 

Redan den 19 Maj hade jag till Konungens Befallningshafvande anmält förhållandet och tillkännagifvit 

min tvekan om verkliga förhållandet samt hemställt om hennes förflyttning till hospital för undersöknings 

verkställande med stöd af Kongl. Maj:ts Nådiga stadga angående sinnessjukas behandling och vård den 5 Mars 

1858 § 3 mom. c. Omedelbart derefter och i anledning af Kongl. Hofrättens beslut erhöll jag förordnande 

att undersökningen fortsätta och inkomma med yttrande. Den 10 och 18 Augusti afgåfvo så väl Konungens 

Befallningshafvande som Kongl. Hofrätten påminnelser att inkomma med utlåtande, hvarföre jag nödgades ett 

sådant afgifva, innehållande efter fullständig motivering: "att vetenskapligen ej kan antagas att en sådan art 

sinnessjukdom dels kan uppkomma så hastigt och oförberedt, oberoende af fysiska och psychiska förelöpande 

företeelser, dels så hastigt och med ens öfvergå till hälsa och åter lika hastigt och oförberedt recidivera, samt 

ytterligare ej heller vetenskapligen kan antagas att en sådan total slöhet, sinnesfrånvaro och begreppslöshet. 

kan förefinnas med momentel och tillfällig reda, begrepp och beräkning, och jag derför ej saknar skäl att anse 

Fångvårds-Styrelsens Berättelse för år 1860. " 
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Lotta Larsdotters tillstånd vara beroende af förställning och hennes sinnessjukdom endast tillgjord"; hvarföre 
jag förnyade min begäran om hennes förflyttande till Hospital för ytterligare och fullständigare undersökning, 
hvilken framställning ock af Kongl. Hofrätten billigades och Konungens Befallningshafvande hade om denna 
förflyttnings verkställande gått i författning. 

Med början af September månad syntes Lottas tillstånd, som hittills tid efter annan i djuriskhet, vild
het och osnygghet alltjemt stegrats, ytterligare förvärras, hon företog sig att sönderbita cellens bord och natt
stol; att sitta på cellens golf och leka med der befintlig urin och excrementer, att afslicka de dermed nedsö
lade fingrarne. 

Om man, under sålunda mera än 4 månader fortsatt och sig alltmer förvärrande förhållande, hade mer 
än en gång haft skäl att tveka om en rigtig diagnos och behandling, helst ett sådant sjelfvilligt uthärdande 
i smuts, kyla och försakelser synes öfverstiga hvarje mensklig förmåga, äfven de kraftigaste och allvarligaste 
föresatser, synes denna ytterligare försämring, detta nedsjunkande under lägsta bestialitet hafva bordt lemnas 
fullt erkännande. 

Med afsigt och omsorg gaf jag likväl som oftast henne tillkänna att jag aldrig, hur långt hon än måtte 
gå, skulle blifva på henne bedragen, och började nu på hösten med bjerta färger måla det rysliga tillstånd 
af lidande och försakelse hon mot vintren måste underkasta sig och deremot satte trefnaden af varma, torra 
kläder och en god, varm säng. Jag såg då oftast hennes bröst våldsamt häfva sig och en tårfull rodnad 
uppstiga omkring Ögonen, hennes min blef allvarlig och betänksam; men efter någon besinning återgick hon 
till det gamla eländet. 

Den 24 sistlidne September lyckades det Direktör Blank att bringa henne ur sin antagna role och 
att med ens blifva förnuftig, att med ånger och tårar erkänna sitt bedrägeri. Hennes hälsa har i annan mån 
ej lidit af dessa långa ansträngningar och försakelser än att sömnen är oregelbunden och magen trög. För 
att blifva i tillfälle att återhämta sig och återkomma till normala vanor är hon upptagen på sjukhuset och 
har sällskap och tillsyn af en häktad mild och stilla qvinna. 

Jag har velat för Kongl. Fångvårds-Styrelsen fullständigt redogöra för detta märkliga kasus, kanske i 
sitt slag det enda i svenska fångvårdens annaler och får med detsamma uttala den öfvertygelse att utan hjelp 
af en väl ordnad cell hade det varit ytterst svårt om ej omöjligt att genom observation komma till visshet 
och säkerhet om den verkliga beskaffenheten af det förevarande fallet, och utan nöjaktig utredning hade detta 
ohyggliga sjukdomsfall skolat falla cellsystemet till last. Jönköping den 5 Oktober 1860.» 

I öfrigt har icke någon Fångvårds-inrättning, med undantag af Disciplin-kompaniet, der frossorna under 
större delen af året voro särdeles talrika, utmärkt sig genom så betydande sjuklighet att någon särskildt 
redogörelse för densamma bör ifrågakomma. 

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 Läns-cellfängelserna och Kronohäktena 
som vid Straff- och Arbetsfängelserna i Riket, under loppet af år 1860: 

a) Nya Läns-cellfängelserna: 

i Jönköping , Örebro och Wisby, 
der fångar redan under loppet af år 1859 kunnat i fängelserna inflyttas, hafva yttre afrappningsarbetena blif
vit utförde och byggnaderna i sin helhet fullbordade; 

i Östersund, 
der Fängelsebyggnaden, jemlikt Kongl. Brefvet af den 25 Maj 1858, under loppet af samma år påbörjats, hafva 
byggnadens inre murar blifvit fullbordade, stängselplanken uppförde, byggnadens plåttak pålagdt, samt inred
ningsarbetena påbörjade; 

i Hernösand, 
der Fängelsebyggnaden, jemlikt Kongl. Brefvet af den 14 December 1858, under loppet af år 1859 påbörjats, 
hafva byggnaderna blifvit uppförde under tak och plåtbetäckta; 

i Umeå, 
der fängelsets uppförande, jemlikt Kongl. Brefvet af den 18 Maj 1858, påbörjats under loppet af år 1859, hafva 
byggnaderna äfvenledes blifvit uppförde under tak; 

i Upsala, 
der uppförandet af Fängelsebyggnaden, enligt Kongl. Brefvet af den 28 Februari 1860, samma år påbörjats, 
hafva byggnadens grund- och stenfotsmurar blifvit uppförde. 

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

Anm. Uti den för fängelset i Jönköping utförde kostnad är köpeskillingen för tomten till ett belopp af 5,000 
R:dr R:mt inbegripen, för hvilken köpeskilling ersättning är fordrad af staden Jönköping, hvadan 
verkliga kostnaden för denna byggnad framdeles bör med nämnde summa komma att minskas och så
ledes, sedan nämnde ersättning erhållits, utgöra endast 148,258 R:dr 50 öre R:mt. 
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b) Nya Krono-cellfängelserna: 

i N o r r t e l j e , 

der fångar redan under loppet af år 1859 kunnat inflyttas i fångelset, har byggnaden blifvit utvändigt af-

rappad och i sin helhet fullbordad; 

i N o r r k ö p i n g , 

der en fängelsebyggnad med 34 celler jemte Ekonomi- och Ransakningslokal, jemlikt Kongl. Brefvet af den 

8 Augusti 1859, under loppet af år 1860 blifvit påbörjad, har byggnadens grundbotten i anseende till befun

nen osäkerhet blifvit förstärkt medelst sandfyllning, samt grund- och stenfotsmurarne dera uppförde. 

c) öfrige Läns- och Kronohäkten. 

De för dessa fängelser nödvändigaste underhållsarbeten å tak, eldstäder, stängselplank m. m. hafva blif

vit enligt Nådigst fastställda byggnadsförslag verkställde; hvarförutom 

i C a l m a r , 

sedan Kongl. Maj:t genom Nådigt bref af den 19 Juni 1860 tillåtit ombyggnad af den öfver fästningsgrafven 

till fängelset ledande körbro, detta arbete blifvit påbörjadt och bro-karen uppförde. 

d) Straff- och Arbetsfängelserna. 

Jemte det de för dessa fängelsers bestånd erforderliga underhållsarbeten, enligt Nådigst fastställda sta

ter, blifvit verkställda, hafva större byggnadsarbeten blifvit utförde: 

i L a n d s k r o n a , 

der den förlidet år uppförda fabriksbyggnaden (enligt Kongl. Brefvet af den 4 Maj 1858) blifvit försedd med 

inredning, samt en öfvertäckt väg med bro öfver fästningsgrafven från fängelset till fabriksgården anlagd, 

och byggnadsarbetet i sin helhet fullbordadt. Äfvenså har, enligt Kongl. Brefvet af den 9 Maj 1860, det 

ös t ra tornet blifvit påbygdt med 2:ne våningar, innehållande 32 celler, samt en ny byggnad till bostäder för 

Direktör och Vaktbetjening uppförd under tak; 

i W a r b e r g , 

der Vaktknektshuset, med Kongl. Maj:ts genom Nådigt bref af den 14 Oktober 1859 dertill lemnade begif-

vande, blifvit påbygdt med en våning till ökadt utrymme för verkstäder samt bostäder för Vaktknektar; 

å L å n g h o l m e n , 

der den, jemlikt Kongl. Brefvet af den 6 Juli 1858, för bevakningstruppen uppförda nya Kasernbyggnaden 

blifvit försedd med yttre afrappning, och byggnaden i sin helhet färdig; 

å N o r r m a l m , 

der, med Kongl. Maj:ts den 15 Juli 1859 dertill lemnade Nådiga tillstånd, ett nytt stängselplank utefter hela 

fängelsets område vid Barnhusgatan och en ny materialbod blifvit uppförde. 

Stockholm den 31 December 1860. 

Th. Ankarsvärd.» 
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AFDELNINGEN VI. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars underhåll och beklädnad. 

För fångarnes och krono-arbetskarlarnes förplägning hafva, i likhet med föregående år, 6 särskilda ut-

spisningsstater blifvit tillämpade, nemligen: 

l:o för Straff- och Arbetsfängelserna på Långholmen och i Malmö, hvarest förvaras straff-fångar på viss tid 

af mankön och sådana för försvarslöshet dömde manspersoner, hvilka, såsom mindre arbetsföre, icke vid 

krono-arbetscorpsen kunnat intagas; 

2:o för Straff- och Arbetsfängelserna å Norrmalm och i Göteborg, hvarest fångar af qvinkön förvaras, nem

ligen å fängelset på Norrmalm dels på viss tid till straffarbete, dels för försvarslöshet dömde fångar, och 

å fängelset i Göteborg fångar endast af sistnämnde slag; 

3:o för Straff-fängelset i Norrköping, der fångar af qvinkön, dömde till straffarbete för lifstiden, intagas; 

4:o för Straff-fängelserna i Carlskrona, Christianstad, Ny-Elfsborg, Landskrona och Warberg, der lifstidsfån-

gar af mankön förvaras; 

5:o för Disciplin-kompaniet, hvarest för opålitligt uppförande från värfvade regementerna utstrukne soldater 

insättas, och för öfrige Krono-arbetskornpanierna, der för försvarslöshet till allmänt arbete dömde mans

personer anställas, samt 

6:0 för Länscellfängelserna, hvarest så väl ransaknings-fångar, som på kortare tid dömde straff-fångar af båda 

könen förvaras. 

Enligt dessa stater utgör brödqvantiteten för hvarje person om dagen vid de under N:is 1 och 5 upp

tagne fångvårds-anstalter 2 S, vid de under N:o 4, 1J % och vid de under N:is 2, 3 och 6, 1J <&. 

Vid de få ännu återstående gamla Länsfängelserna, der någon ordnad utspisning icke kunnat införas, 

utgår förplägningen med 1J & bröd samt ett visst kontant penningebelopp af 12 till 14 öre om dagen för 

hvarje fånge. För fånge under transport bestås likaledes 1£ & bröd jemte 15 öre kontant om dagen. 

Uppå Styrelsens underdåniga framställning, har Eders Kongl. Maj:t under innevarande år i nåder fast

ställt ny utspisningsstat för fängelserna i Riket, hvarigenom dels åtskilliga af behofvet påkallade förändringar 

i föi'stnärcinde stater blifvit bestämde, dels mera likhet i utspisningen vid de särskilda fängelserna vunnits. 

Och kominer Styrelsen att i den underdåniga berättelsen för år 1861 meddela närmare redogörelse i detta 

hänseende. 

Uti de för fångar och krono-arbetskarlar gällande särskilda beklädnads- och sängklädes-stater hafva, 

uppå Styrelsens derom gjorda underdåniga framställning, genom nådig fastställelse den 16 December 1859 af 

förslag till stat för fångvården i Riket under år 1860, följande ändringar egt rum, nemligen: att priset å den 

till förfärdigande af beklädnads- och sängklädes-persedlar erforderliga, vid åtskilliga Straff- och Arbetsfängelser 

tillverkade buldan, blifvit nedsatt från 30 till 26 öre per aln; att till följd af förnyad granskning af dessa 

stater dels material-åtgången dels arbetslönerna blifvit i vissa fall minskade, så att derigenom och hufvudsak-

ligen till följd af prisnedsättningen å buldanen en lägre kostnad för de särskilda persedlarne blifvit bestämd; 

att då de å krono-arbetskarlarnes beklädnad begagnade axel- och grenskinn icke befunnits vara oundgängligen 

behöfliga och icke i nytta motsvarande anskaffningskostnaden, desamma uteslutits; att i stället för buldansfo-

drade vadmalsbyxor, sådana persedlar utan foder, men jemte kalsonger i staterna upptagits, hvarigenom en' 

visserligen något högre årlig kostnad uppkommit, men en väsendtlig fördel i afseende å renligheten ansetts 

böra vinnas; att då den för fångar i Läns- och Krono-cellfängelserna anslagne beklädnad, bestående endast af; 
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buldansväfnad, vore af beskaffenhet att icke alltid lemna fullt tillräckligt skydd mot den understundom låga 
temperatur, som vore rådande i dessa fängelser, hvarest förvaras ej mindre ransakningsfångar och fångar som 
undergå vatten och bröd-bestraffning, än ock, jemlikt bestämmelser, som under sednare åren blifvit meddelade, 
fångar dömde till kortare tids straffarbete, hvilka sednare icke äro berättigade att begagna egna kläder, blef 
beklädnaden för fånge i berörde fängelser ökad, för mankön med 1 par vadmalsbyxor jemte kalsonger samt 
buldansväst, och för qvinkön med 1 underkjortel af vadmal, äfvensom tofflor af buldan utbytte mot skor af 
samma ämne. Genom de sålunda stadgade förändringar har den i stat beräknade årliga kostnaden nedgått: 
för krono-arbetskarl af Soldatklassen från 33 till 32 R:dr, för krono-arbetskarl af Fästnings- och Pionnierklas-
sen från 32 till 31 R:dr, för arbetsfånge af mankön från 23 R:dr 75 öre till 23 R:dr, för straff-fånge af man
kön från 23 R:dr till 22 R:dr 50 öre, för straff- och arbetsfånge af qvinkön från 15 till 14 R:dr, för sjuk 
fånge af mankön från 7 R:dr 50 öre till 7 R:dr, för sängkläder åt bevakningsmanskap från 5 R:dr till 4 R:dr 
50 öre, åt fånge och krono-arbetskarl från 4 R:dr 25 öre till 4 R:dr samt åt sjuk fånge och krono-arbets
karl från 4 R:dr 50 öre till 4 R:dr 25 öre, men deremot den årliga kostnaden åt fånge af mankön i Läns- och 
Krono-cellfängelse ökats från 10 R:dr 50 öre till 13 R:dr samt åt fånge af qvinkön i dylikt fängelse från 
likaledes 10 R:dr 50 Öre till 11 R:dr, allt riksmynt. 

Styrelsen får här nedan underdånigst meddela uppgift å den kostnad, hvartill fånges och krono-arbets-
karls förplägning samt beklädnad och sängkläder uppgått för år och för dag vid de särskilda fångvårds
anstalterna. 
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I afseende å förestående uppgifter får Styrelsen underdånigst anmärka, att uti kostnaden för förplägning 
ingå utgifterna ej mindre för sjelfva proviant-artiklarne, utan ock för desammas tillredning, ved och lyshåll-
ning i kök, afskrifningsprocent å provianten, der sådan är medgifven, mat- och dryckeskärl m. m., äfvensom, 
hvad angår kostnaden för beklädnad och sängkläder, att densamma afser hvad under årets lopp blifvit för 
hvarje fångvårdsanstalt anskaffadt, utan att något afdrag blifvit beräknadt för hvad vid årets slut funnits 
oförbrukadt, hvilket sistnämnde förhållande och det mer eller mindre klädslitande arbete, hvartill fångarne 
användes, föranleder betydliga skiljaktigheter i den årliga kostnaden för beklädnad och sängkläder äfven vid 
fängelser, för hvilka samma stater i detta hänseende tillämpas. 

Anskaffningen af proviant-artiklar har, på sätt som förut egt rum, i allmänhet skett genom upphand
lingsauktioner för ett hälft år hvarje gång, räknadt från början af April och Oktober månader, samt provian
tens tillredning verkställts vid fångvårds-anstalterna af dertill bland krono-arbetsmanskapet och fångarne ut
sedde personer, utom hvad angår läns- och krono-cellfängelserna, der för sådant ändamål fria personer mot af-
löning varit anställde. Beträffande särskildt nedannämnde fångvårds-anstalter får Styrelsen underdånigst meddela: 
att bröd för Straff-fängelserna i Carlskrona, Christianstad, Landskrona och Ny-Elfsborg samt Länsfängelserna i 
Christianstad och Göteborg erhållits, mot ersättning till Statsverket, från kronobagerierna; att denna artikel 
icke upphandlats för Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen och Norrmalm här i staden samt i Norrkö
ping, utan förbakats å derstädes inrättade bagerier af för sådant ändamål upphandladt mjöl; att dylik för-
bakning vid förstnämnde 2:ne fängelser jemväl verkställts för Stockholms läns och stads Krono-cellfängelser; 
att för Disciplin-kompaniet, förlagdt vid Borghamns kalkstensbrått, och Krono-arbetskompanierna å Carlsborg 
erforderlig proviant för hela året upphandlats genom Chefens för Ingeniör-Corpsen försorg, samt att för Straff-
och Arbetsfängelsets i Malmö förseende med proviant äldre kontrakter, ställda på uppsägning, varit gällande. 

De för Krono-arbetscorpsen samt Straff- och Arbetsfängelserna äfvensom för de flesta Läns- och Krono
cellfängelserna erforderliga beklädnads- och sängklädespersedlar, likasom de väsendtligaste dertill erforderliga 
materialier, såsom vadmal, buldan, ullgarn och tråd, hafva tillverkats vid Straff- och Arbetsfängelserna å 
Långholmen, Malmö, Norrmalm, Norrköping, Göteborg och Warberg samt derifrån levererats till vederbörande 
fångvårdsanstalter till det i stat för hvarje persedel bestämda pris. 

För jemförelse af kostnaden för dagportionen samt den årliga kostnaden för beklädnad och sängkläder 
under sednast förflutna 10 år vid Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbetscorpsen får Styrelsen med
dela nedanstående 2:ne tabeller. 
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AFDELNINGEN VII. 

Om Fångars och Krono-arbetskarlars sysselsättning. 

I afseende å fångarnes sysselsättning i de nya Länsfängelserna är genom Eders Kongl. Maj:ts för dessa 

fängelser den 24 November 1846 utfärdade Provisoriska Reglemente förordnadt, att fånge, som ej är dömd till 

allmänt arbete, må för egen räkning i cellen arbeta, derest ej domaren sådant uttryckligen förbjudit, eller annat 

hinder anses möta; och bör Direktören använda allt bemödande att bereda sådan fånge den arbetsförtjenst, han 

åstundar och kan erhålla. Då, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Förordningar den 4 Maj 1855 och den 

21 December 1857, en del fångar, dömde till straffarbete, böra undergå denna bestraffning i Läns- och Krono

cell fängelserna, har, i öfverensstämmelse med de grunder Eders Kongl. Maj:t, enligt Nådigt Bref den 26 

Augusti 1856, fastställt, Styrelsen, beträffande dessa fångars sysselsättning, genom Cirkulärbref den 14 Novem

ber 1856, den 29 Januari 1858 och den 1 Mars 1860, bland annat föreskrifvit: att arbetet, som i cellfängelse 

ej må vara af sådan beskaffenhet, att någon rubbning i det ensamhets- och tystnads-system, som inom sådant 

fängelse skall vara rådande, derigenom förorsakas, bör verkställas på enskild persons, men då sådant ej låter 

sig göra, på Direktörens förlag, dock med iakttagande deraf, att, derest arbeten för fångvården eller för 

fängelsets eget behof finnas att tillgå af den beskaffenhet att de kunna åt fångar lämpligen uppdragas, dessa 

då företrädesvis böra till sådana arbetens verkställande användas; — att någon kostnad icke må drabba kro

nan för det arbete, som icke för dess räkning verkställes, och hvilket derför ej heller må i kronans räken

skaper bokföras; utan bör inkomsten derför, enligt faststäldt formulär, af Direktören särskildt redovisas; — 

att Direktören till biträde vid arbetets ordnande och redovisningen derför må använda underlydande vaktbe-

tjente, i den mån deras genom instruktion bestämda åligganden och billiga anspråk på ledighet sådant med-

gMve; — att arbetsinkomsten bör sålunda fördelas att $ tillfaller Direktören såsom ersättning för dess möda 

och förlag af verktyg, £, enligt den fördelning, som Eders Kongl. Majrts Befallningshafvande pröfvar skäligt 

fastställa, lemnas åt de vaktbetjente, sorn utöfvat tillsyn vid arbetet eller vid redovisningen derför haft bestyr, 

$ kominer fången tillgodo samt l tillfaller fängelsets besparingskassa. Ehuru genom dessa anordningar kronan 

icke har någon inkomst af arbetena vid ifrågavarande fängelser, har dock den vigtiga fördel vunnits att de till 

straffarbete dömde fångar, som i dessa fängelser förvaras, i allmänhet icke varit i saknad af nyttig sysselsätt

ning, hvilket inhemtas jemväl deraf at t , enligt till Styrelsen inkomna uppgifter, besparingskassorna, som på 

sätt ofvan är nämndt tillgodoföras & af arbetsinkomsten, i sarntlige de 20 län, som äro försedde med dylika 

fängelser för år 1860 uppgått till ett sammanräknadt belopp af 2,785 R:dr 11 öre. 

Vid Straff- och Ar betsfängelserna å Långholmen, Malmö, VVarberg, Landskrona, Norrmalm här i staden, 

samt i Norrköping och Göteborg hafva fångarne sysselsatts dels med tillverkning af de för fångvårdens behof 

erforderliga beklädnads- och sängklädes-persedlar samt dertill behöflige materialier af ylle- och linneväfnader, 

dels ock med stenhuggnings-, väfnads- och sömnads- med flere arbeten för myndigheters och enskilde personers 

räkning. Vid öfriga i fästnings- och garnisonsorter förlagde Straff-fängelser, nemligen i Carlskrona, Christian-

Stad och å Ny-Elfsborg, hafva fångarne, i den mån arbetstillfälle förefunnits, varit sysselsatte dels för försvars

verkets 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 Krono-arbetscorpsen har, jemlikt Eders Kongl. Maj:ts Nådiga Bref den 21 November 1859, Disciplin

kompaniet, motsvarande f. d. l:sta Kompaniet eller Soldatklassen, varit mot stadgad dagsverksafgift sysselsatt 

med arbete dels vid Strömsholms nya kanal, dels vid Borghamns kalkstensbrott, 2:dra och 3:dje kompanierna, 

utan ersättning, vid Carlsborgs fästningsbyggnad, 5:te kompaniet, mot ersättning, vid Eders Kongl. Maj:ts Flottas 

varf i Carlskrona, samt 10:de och l l : t e kompanierna, utan afgift, vid befästningarne å Waxholm och Rindö. 
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Uti nedanstående sammandrag af dagsverks-rapporterna från Straff- och Arbetsfängelserna och Krono-

arbetscorpsen meddelas en generel öfversigt öfver hela personalens användande vid dessa fångvårdsanstalter 

under år 1860: 

Af hela personalen vid dessa fångvårdsanstalter, har, enligt förestående uppgifter, 9,6 procent varit sysslo

lös till följd af sjukdom och bristande arbetsförmåga, 2,8 procent af brist på arbetstillfälle och derföre att 

arbete ej varit ådömdt, 17,3 procent för sön- och helgdagar m. fl. anledningar, samt 14,5 procent utgjort 

dagsverken för försvarsverkets räkning, 12,0 procent för fångvårdsanstalterna, allt utan inkomst, och 42,9 

procent för fångvårdens räkning med inkomst. 

Af de för fångvårdens räkning utan inkomst upptagne dagsverken har ett antal af 1,256 blifvit användt 

för fullbordande af nya kasernbyggnaden vid Straff- och Arbetsfängelset på Långholmen samt för utförde 

större särskilda byggnadsföretag dels vid Straff-fängelset i Landskrona 10,010, dels i Warberg 3,004. 

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

i dessa hänseenden blifvit i stat beräknadt: 

Sammandrag af Dagsverks-rapporterna från Straff- och Arbetsfängelserna samt Krono-arbetscorpsen år 1860: 
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De för arbetenas bedrifvande i stat beräknade utgifter hafva, på sätt ofvan inhemtas, vid åtskilliga 

fångvårdsanstalter betydligt understigit de verkliga utgifterna; men denna omständighet, som härleder sig der-

ifrån att arbetet vid dessa fängelser mera, än afsedt varit, måst bedrifvas för fångvårdens räkning och på 

dess förlag, i följd hvaraf betydligare qvantiteter råämnen i samma mån blifvit till förarbetning upphandlade, 

verkar dock icke till stegring i fångvårdskostnaderna för året, emedan utgifterna för arbetet, hvartill räknats 

kostnaderna för inköp såväl af råämnen, som redskap och verktyg, äfvensom aflöning till arbetsföreståndare, 

der sådan varit anställd, premier till fångarne, ved och lyshållning i arbetslokalerna in. m., i första rummet 

blifvit betäckte af arbetsinkomsten. Nettobehållningen af denna inkomst har, på sätt förestående tabell jemväl 

utvisar, för år 1860 uppgått till 129,661 R:dr 8 öre eller 20,592 R:dr 13 öre utöfver hvad som i stat i detta 

hänseende beräknats. — För sådana af krono-arbetskoinpanierna utgjorde dagsverken, för hvilka betalning er

hållits, har inkomsten i förhållande till dagsverkenas antal varit störst, eller 38,5 öre vid Disciplin-kompaniet 

och 37,5 öre vid 5:te krono-arbetskompaniet, samt dernäst vid Straff- och Arbetsfängelserna å Långholmen 

29 öre, å Norrmalm 25 öre, i Malmö 24 öre, i Göteborg 20 öre, i Norrköping 19 öre, i Landskrona 13 öre 

och lägst i Warberg eller 7 öre. 

Till den vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen jemförelsevis höga dagsverksinkomst har i syn

nerhet bidragit att de vid detta fängelse bedrifna stenhuggningsarbetena blifvit af enskild person öfvertagne, 

jetnlikt ett af Eders Kongl. Maj:t den 31 Januari i nåder godkändt kontrakt, enligt hvilket under en tid af 

10 år 150 fångar skola, mot en ersättning af 50 öre för hvarje dagsverke, sysselsättas med stenhuggnings- och 

dermed sammanhang egande arbeten. 

Under samma dag har Eders Kongl. Maj:t likaledes godkänt ett med annan person uppgjordt kontrakt 

att under 20 års tid med ylle- och bqmullsväfnads-arbeten dels å fängelset, dels å en entreprenören tillhörig 

lägenhet å Reimersholm sysselsätta 100 fångar, deraf äfven mindre arbetsföre till ett antal af 30, mot en 

dagsverksafgift af 25 öre. 

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

mit för fångars och krono-arbetskarlars dagsverken och arbeten under sednaste decennium: 
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AFDELNINGEN VIII. 

Om Fångvårdens inkomster och utgifter. 

Jemlikt de af Eders Kongl. Maj:t under den 16 December 1859 i nåder fastställde förslagsstater för 

fångvården under år 1860, hafva utgifterna å förslagsanslaget till fångars vård och underhåll blifvit, efter af-

drag af kalkylerad arbetsvinst samt' åtskilliga andra mindre inkomstposter, beräknade till 1,450,000 R:dr, hvil-

ket belopp Eders Kongl. Maj:t behagat till Fångvårds-Styrelsens disposition anvisa å berörde förslagsanslag. 

På sätt af föregående afdelning inhemtas, har nettoinkomsten af arbetena vid åtskilliga fångvårdsanstalter varit 

i stat beräknad till 109,068 R:dr 95 öre, hvarjemte öfrige mindre inkomstposter beräknats till 1,255 R:dr 46 öre. 

Sammanläggas dessa summor med förstnämnde å förslagsanslaget anvisade belopp, så uppkommer den enligt 

stat för fångvården under år 1860 beräknade kostnad af 1,560,324 R:dr 41 öre. 

Styrelsen får underdånigst under litt, M. och litt. N. bifoga särskilda sammandrag öfver fångvårdens 

inkomster och utgifter under år 1860, enligt Fångvårds-Styrelsens hufvudbok öfver ifrågavarande förslagsan

slag. Deraf inhemtas, bland annat, att inkomsterna under titeln "Arbetens bedrifvande" utgjort 471,002: 52. 

samt att utgifterna under samma titel uppgått till 341,341: 44. 

hvadan arbetsvinsten sålunda utgjort 129,661: 8. 

eller 20,592 R:dr 13 öre mera än hvad i stat beräknats; hvarjemte de öfriga inkomsterna uppgått till 12,417 

R:dr 26 öre eller 11,161 R:dr 80 öre mera, än som varit beräknadt; hvadan alltså på det hela de verkliga 

inkomsterna öfverstigit de beräknade med 31,753 R:dr 93 öre. 

Utgifterna, som, på sätt of van är uppgifvet, blifvit beräknade till 1,560,324: 41. 

hafva uppgått till 1,364,970: 91. 

hvadan en besparing uppstått af 195,353: 50. 

hvartill kommer ofvannämnde öfverskott å inkomsterna 31,753: 93. 

så att besparingen å de af Eders Kongl. Maj:t å ifrågavarande anslag anvisade medel utgör ... 227,107: 43. 

Då från ofvannämnde utgiftssumma 1,364,970 R:dr 91 öre afdrages fångvårdens inkomster 142,078 R:dr 34 

öre, så befinnes statens direkta kostnader å detta anslag, som af Rikets sednast församlade Ständer blifvit 

beståmdt till 1,350,000 R:dr, hafva utgjort 1,222,892 R:dr 57 öre. 

Beträffande det särskilda, å Riksstatens 2:dra hufvudtitel uppförda, Reservations-anslag å 13,500 R:dr till 

underhåll af Läns- och Kronofängelserna, öfver hvilket anslag särskild räkning blifvit uppgjord, får Styrelsen 

underdånigst meddela, att behållningen å detta anslag från år 1859 utgjort 5,144 R:dr 61 öre och att utgif

terna dera under år 1860 uppgått till 13,651 R:dr 24 öre, så att ett belopp af 4,993 R:dr 37 öre blifvit å 

berörde anslag till år 1861 reserveradt. 

Styrelsen får i nedanstående tabell underdånigst meddela en jemförelse emellan de i stat beräknade och 

verkliga utgifterna å fångvårdsanslaget under år 1860: 
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Medeltalet af fångar och krono-arbetskarlar har ined omkring 1000 understigit det antal, som i stat 

blifvit beräknadt; och hafva till följe deraf de väsendtligaste besparingarne i utgifterna uppkommit å de tit

lar, som mera direkte äro beroende af fångantulet. Sålunda har besparingen under titeln förplägning uppgått 

till 153,485 R:dr 12 öre, under titeln beklädnad till 12,180 R:dr 55 öre och under titeln fångtransport 15,890 

R:dr 13 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: 

hvaraf medeltalet per år utgör 1,270,468 K:dr 46 öre. 

På sätt i föregående års underdåniga berättelse blifvit omförmäldt, har, för uppförande af en kasern

byggnad för garnisonen vid Straff- och Arbetsfängelset å Långholmen samt åtskilliga inredningsarbeten vid 

andra lägenheter derstädes, Eders Kongl. Maj:t genom Nådigt Bref den 21 Juli 1857 i Nåder anvisat ett be

lopp af 57,000 R:dr, hvaraf under påföljande 2:ne år utgått 44,886 R:dr 53 öre och under år 1860, då dessa 

byggnadsarbeten blifvit fullbordade, en summa af 1,047 R:dr 17 öre, så att en behållning å anslaget af 

11,066 R:dr 30 öre uppkommit. Af det för uppförande af en fabriksbyggnad vid Straff-fängelset i Landskrona 

genom Nådigt Bref den 4 Maj 1858 anvisade anslag af 82,500 R:dr har till 1859 års slut blifvit utbetaldt 

50,222 R:dr w öre samt under år 1860 utgått 11,485 R:dr 42 öre. 

Genom Nådigt Bref den 16 Oktober 1859 har Eders Kongl. Maj:t af besparingarne å Riksstatens 2:dra 

hufvudtitel i nåder anvisat ett anslag af 6000 R:dr för en tillbyggnad vid Straff-fängelset i Warberg; och 

har detta arbete under år 1860 blifvit utfördt, dervid, enligt den öfver anslaget upprättade särskilda redovis

ning, en besparing uppstått af 1,617 R:dr 64 öre. 

Uppå aflåten nådig proposition hafva Rikets sednast församlade Ständer, till uppförande vid Landskrona 

Straff-fängelse dels af en cellbyggnad för disciplinära bestraffningar dels af nödiga bostäder för fängelsets 

tjenstemän och bevakningspersonal, beviljat ett särskildt anslag af 50,000 R:dr att af Riksgäldskontoret utgå; 

och har Eders Kongl. Maj:t, enligt Nådigt Bref den 9 Maj 1860, jemte godkännande af de utaf Styrelsen i 

berörde hänseenden afgifne ritningar och kostnadsförslag, ställt ofvanberörde anslag till Styrelsens disposition. 

Af detta anslag, som å särskildt konto i Styrelsens hufvudbok redovisas, har under år 1860 ett belopp af 

26,097 R:dr 74 öre utgått. 

Sedan Eders Kongl. Maj:t under den 16 December 1859 i nåder utfärdat ny Instruktion för Fångvårds-

Styrelsen samt anbefallt Styrelsen att, i den mån sådant af den nya Instruktionens tillämpning påkallades, 

afgifva underdånigt förslag till nödiga ändringar i staten för Styrelsen, så har Eders Kongl. Maj:t, efter det 

Styrelsen sådant förslag underdånigst afgifvit, den 10 April 1860 i nåder fastställt en i vissa delar förändrad 

aflöningsstat, genom hvilken aflöningsbeloppet för Embetsverket, hufvudsakligen till följe af indragning af extra 

ledamotsbefattningen och en Kammarskrifvaretjenst, blifvit nedsatt med 2,135 R:dr årligen. 
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Fångvårdens skulder vid 1860 års slut uppgingo till 615,655 R:dr n öre, hvaraf till Eder Kongl. Maj:ts 

och Rikets Statskontor 411,481 R:dr 30 öre. Som Styrelsen eger att af statsmedel såsom förlagskapital inne-

hafva ett belopp af 375,000 R:dr, har Styrelsen ersatt Statskontoret skilnaden mellan denna summa och ofvan-

nämnde 411,481 R:dr 30 öre med 36,481 R:dr 30 öre. Fångvårdens tillgångar, som motsvaras af dess skulder, 

utgjordes af: 

Kontanta kassabehållningar hos Styrelsen och de särskilda fångvårdsanstalterna 141,576: 54. 

Förskotter och fordringar hos enskilda och auktoriteter samt anmärkta poster 99,844: 84. 

Värden af beklädnads-, byggnads- m. fl. materialier äfvensom proviant-förråder 288,706: 49. 

samt fångars och krono-arbetskarlars innestående och förräntade premie- och besparingskasse-medel 85,527: 25. 

Summa R:mt R:dr 615,655: 12. 

Genom 18 af Styrelsen under år 1860 utfärdade resolutioner och beslut i anmärkningsmål, har till be

talning blifvit faststäldt ett belopp af 746 R:dr 89 öre. 

På sätt särskild till Eders Kongl. Maj:t afgifven underdånig berättelse utvisar, hafva föreskrifna mönst

ringar af Krono-arbetscorpsen blifvit under året förrättade vid Carlsborgs, Carlskrona och Rindö stationer af 

undertecknad Stråle, samt vid Disciplin-kompaniet af undertecknad Cederschiöld; och har i öfrigt undertecknad 

Stråle inspecterat samtlige Straff- och Arbetsfängelserna samt Läns- och Kronohäktena i Calmar, Blekinge, 

Christianstads, Malmöhus, Hallands, Kronobergs, Jönköpings, Göteborgs och Bohus, Elfsborgs, Skaraborgs, 

Wermlands och Östergötlands län, jemte Länsfängelset i Nyköping, samt undertecknad Cederschiöld förrättat 

inspection af Länsfängelserna i Upsala, Gefle, Fahlun, Westerås och Örebro samt Kronohäktet i Eskilstuna. 

Styrelsen framhärdar med djupaste vördnad, trohet och nit, 

S t o r m ä 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 . Maj : t s 

underdånigste, tropligtigste 
tjennre och undersåter: 

W. STRÅLE. 

R. TH. CEDERSCHIÖLD. VICTOR LJUNGSTEDT. 

Stockholm den 31 December 1861. E. A. F. Lindencrona. 
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Litt. A. 

Summariskt Sammandrag öfver Fångantalet i Rikets samtlige Läns-, Krono- och 
Polishäkten under loppet af år 1860. 
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Summariskt Sammandrag öfver antalet af Allmänna Straff- och Arbets-
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Litt. B. 1. 

fångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar under loppet af år 1860. 
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Fortsättning af Litt. B. 1. 
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Fortsättning af Litt. B. 1. 
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Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1860 
Förordningarne den 4 Maj 1855 och den 11 December 1857, 
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Litt. B. 2. 

i Läns- och Kronohäktena hållits till ådömdt Straff-fängelse, antingen på grund af Kongl. 
eller ock på grund af Kongl. Maj:ts serskildta Nådiga beslut. 
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Litt. B. 3. 

Summariskt Sammandrag öfver antalet af de personer, som under loppet af år 1860 i 
Läns- och Kronohäkten hållits till allmänt arbete, ädömdt, jemlikt Kongl. Kungörelsen 

den 13 Juli 1853, för försvarslöshet. 
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Uppgift för år 1860 på Allmänna Straff- och Arbetsfångarnes, Bekännelsefångarnes samt Krono-arbets-karlarnes ålder. 
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U p p g i f t för år 1860 på Allmänna Straff- och-Arbetsfångarnes, 
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Litt. D. 

Bekännelsefångarnes samt Krono-arbetskarlarnes födelseorter. 
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Fortsättning af Litt. D. 
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Kitt. E. 

Uppgift för år 1860 på proportions-förhållandet emellan folkmängden i Stockholms Stad och 
hvarje Län, samt antalet af derstädes födde allmänna Straff- och Arbetsfångar, 

Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar. 



Litt. F. 

Uppgift för år 1860 på de samhällsklasser, som Allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Bekännelsefångarne samt 
Krono-arbetskarlarne tillhört, innan de gjort sig till allmänt arbete förfallne. 
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Uppgift för år 1860, utvisande af hvilka Auktoriteter allmänna Straff- och Arbetsfångarne, Be-
blifvit till allmänt arbete dömde, äfvensom från hvilka Regementen de 
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Litt. G. 

kännelsefångarne, samt vid Krono-arbetscorpsens Fästnings- och Pionnierklasser anställde personer 
vid Krono-arbetscorpsens Soldatklass anställde karlar blifvit dit försände. 
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Fortsättning af Litt. G. 
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Litt. H. 

Uppgift för år 1860 på proportions-förhållandet mellan folkmängden i Stockholms Stad och 

hvarje Län, samt de utaf Auktoriteterna derstädes dömde allmänna Straff- och Arbets

fångar, Bekännelsefångar samt Krono-arbetskarlar. 
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Uppgift för år 1860 på de brott och förseelser, för hvilka Allmänna Straff- och Arbets-

dömde före ankomsten till fängelse 
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Litt. I. 

fångarne, Bekännelsefångarne samt de vid Krono-arbetscorpsen anställde personer blifvit 

eller Krono-arbetscorpsen. 



Litt. K. 

Uppgift på antalet af dem, som, under loppet af år 1860, 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. 
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Tabel l öfver Sjukdoms-förhållandet vid Straff- och Arbetsfängelser, 



Krono-arbetskompanier och Cellfängelser år 1860. 
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Litt. L. 
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S a m m a n d r a g öfver Fångvårdens inkomster, enligt 



F å n g v å r d s - S t y r e l s e n s Hufvudbok för å r 1860. 

87 

Litt. M. 



88 

S a m m m a n d r a g af F å n g 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 1860. 
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Litt . N. 
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